AVT
1498

Bardzo ma³y wzmacniacz mocy

W poni¿szym projekcie zastosowany zosta³ uk³ad
SA58670 – kompletny, scalony wzmacniacz klasy
D. Producent ‘zapakowa³’ go w obudowê
HVQFN20 o wymiarach 4x4mm. Niew¹tpliwymi
zaletami wzmacniacza s¹ niewielkie wymiary i
wysoka sprawnoœæ. Dziêki temu mo¿na go bez
problemu zastosowaæ w urz¹dzeniach
przenoœnych i zasilanych bateryjnie.
Standardowo uk³ad ma dwa wejœcia
zrównowa¿one. Dla wspó³pracy
w uk³adzie z wejœciami
pojedynczymi wystarczy
odpowiednie po³¹czyæ z mas¹.
Urz¹dzenie szczególnie polecane,
jako element przenoœnych,
bateryjnych systemów
Nag³aœniaj¹cych:
Radioodbiorników, odtwarzaczy itp.

W³aœciwoœci
• moc wyjœciowa 2x2,1W (2 x 4 W)
• praca w klasie D
• wejœcia symetryczne lub niesymetryczne
• mo¿liwa zmiana wzmocnienia: 2, 4, 8 lub 16V/V
• niewielkie wymiary gotowej p³ytki
• zasilanie: 2,5...5VDC
• wymiary p³ytki: 35x18mm

Opis uk³adu
Schemat wzmacniacza przedstawiono na rys. 1. Uk³ad posiada wejœcia zrównowa¿one. Jeœli ma pracowaæ z
wejœciami pojedynczymi, nale¿y wyprowadzenia oznaczone liter¹ „n” po³¹czyæ z mas¹. Elementy C1...C4 to
kondensatory sprzêgaj¹ce, elementy L1...L4 i C11...C14 stanowi¹ przeciwzak³óceniowe filtry wyjœciowe,
natomiast kondensatory C5...C10 filtruj¹ napiêcie zasilania. Wyprowadzenia G0 i G1 uk³adu SA58670 s³u¿¹ do
ustawiania wzmocnienia.
Do wyboru s¹ cztery wartoœci, ustawiane odpowiednimi stanami tych wejœæ:
2 V/V dla G1=„L” i G0=„L”,
4 V/V dla G1=„L” i G0=„H”,
8 V/V dla G1=„H” i G0=„L”
16 V/V dla G1=„H” i G0=„H”,
którym odpowiada 6, 12, 18, 24 dB. W prezentowanym uk³adzie oba wejœcia G1 i G0 s¹ po³¹czone do masy,
ale jeœli przetniemy odpowiednie œcie¿ki, to rezystory R1 i R2 spowoduj¹ podci¹gniecie tych wejœæ do
zasilania. Œcie¿ka wyprowadzenia G1 jest poprowadzona przy R1, a œcie¿kê wyprowadzenia G0 poprowadzono
przy R2. G³oœniki do³¹czamy do koñcówek 1 i 3 w z³¹czach SP1 i sp2.
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Rys. 1 Schemat elektryczny

Monta¿ i uruchomienie
Monta¿ uk³adu rozpoczynamy od wlutowania uk³adu scalonego, co nie jest ³atwe, ale jest mo¿liwe w warunkach
amatorskich (rys. 2). Zaczynamy od ocynowania pól lutowniczych pod uk³ad scalony, ale omijamy pole
œrodkowe. Podobnie robimy z wyprowadzeniami samego uk³adu scalonego. Nastêpnie ustawiamy uk³ad na jego
miejscu na p³ytce, przytrzymujemy pêset¹ i lutownic¹ z odrobin¹ cyny na grocie nale¿y przylutowaæ
przynajmniej jedno wyprowadzenie. Mo¿e to siê nie udaæ od razu, wtedy nale¿y odrobinê wiêksz¹ kroplê cyny
umieœciæ na grocie lutownicy. Nie mo¿e tak¿e zabrakn¹æ topnika. Gdy przebrniemy przez ten etap, lutujemy
kolejne wyprowadzenia. Do tego celu nas¹czamy cyn¹ koñcówkê miedzianej plecionki i lekko przyciskamy
lutownic¹ do krawêdzi miêdzy uk³adem scalonym a p³ytk¹. Nastêpnie sprawdzamy pod lup¹ czy nie powsta³y
zwarcia miêdzy wyprowadzeniami i czy przylutowa³y siê wszystkie wyprowadzenia. Dopiero teraz mo¿na
przyst¹piæ do lutowania pozosta³ych elementów. Jeœli wszystko wykonano poprawnie, to uk³ad bêdzie dzia³a³ od
razu. Mo¿emy wtedy ustawiæ wzmocnienie (rys.3.), i dopiero po sprawdzeniu przylutowujemy pole pod uk³adem
scalonym. Po drugiej stronie p³ytki nanosimy na pole lutownicze kroplê cyny i podgrzewamy, a¿ cyna wp³ynie w
przelotki. Uk³ad nie wymaga radiatora.
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Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej
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Rys. 3 Miejsce przeciêcia œcie¿ek (zwiêkszenie wzmocnienia)
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Rys. 4 Sposób do³¹czenia s³uchawek do wzmacniacza

Wykaz elementów
Rezystory:
R3, R4:.....................................10 kW (SMD 0805)
Kondensatory:
C1...C7: ....................1 mF ceramiczny (SMD 0805)
C8...C10: ......................10 mF/16 V tantalowy SMD
C11...C14: ................1 nF ceramiczny (SMD 0805)
Pó³przewodniki:
US1:.........................................................SA58670
Inne:
L1...L4:...............................4,7 <m>H (SMD 0805)
INL, INR, SP1, Sp2:.......listwa goldpin 1x3 k¹towa
POW: ..............................listwa goldpin 1x3 prosta
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Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 10/08
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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