MINIPROJEKTY

AVT
1864

Wzmacniacz słuchawkowy z AD8532
Niewielki wzmacniacz słuchawkowy o wysokiej jakości,
umożliwiający współpracę ze słuchawkami o niskiej impedancji
32…100 V. Idealny w roli uzupełnienia zestawu audio.

Wzmacniacz podzielono na dwa bloki:
• Wzmacniacz słuchawkowy z niskoszumnym, niskonapięciowym wzmacniaczem
operacyjnym AD8532 o obciążalności
podwyższonej do 250 mA.
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Rysunek 1 Schemat ideowy wzmacniacza słuchawkowego
W ofercie AVT*
AVT-1864 A
Wykaz elementów:

R1, R4: 100 kV/1% (SMD 0805)
R2, R3, R5, R6, R8, R10: 49,9 kV/1%
(SMD 0805)
R7, R9: 22 V/1% (SMD 0805)
R11: 10 kV/1% (SMD 0805)
R12, R13: 330/1% (SMD 0805)
RV1: 47 kV/A (potencjometr stereofoniczny ALSP RK27)
C1, C2: 1 mF (SMD 0805)
C3, C8, C9: 0,1 mF (SMD 0805)
C4…C7: 4,7 mF (foliowy, R=5 mm)
CE1: 1000 mF/16 V (elektrolityczny
D=12 mm, low ESR)
CE2…CE5: 10 m/16 V (SMD „A”)
CE6, CE7: 220 mF (elektrolityczny
D=8 mm, low ESR)
D1…D4: RS1 (dioda szybka, SMD)
LD1: dioda LED 3 mm
U1: ADP7104 (SO8)
U2: AD8532AR (SO8)
IN: złącze ARK3 R=5 mm
PHO: złącze JACK6.3
PWR: złącze ARK2 R=5 mm

Dodatkowe materiały na FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 66465, pass: td79fgh6
• wzory płytek PCB
Projekty pokrewne na FTP:

• Niskoszumny zasilacz oparty ze stabilizatorem ADP7104.
Schemat ideowy wzmacniacza słuchawkowego z zasilaczem pokazano na rysunku 1. Sygnał wejściowy z gniazda IN jest
doprowadzony do podwójnego, stereofonicznego potencjometru głośności. Ze względu
na wymaganą dobrą współbieżność kanałów, zastosowano potencjometr ALPS typu
RK27. Sygnał o regulowanym poziomie jest
doprowadzony przez kondensatory sprzęgające C4…C7 do wejść wzmacniacza U2 pracującego w konfiguracji wtórnika. Rezystory
R1…R6 polaryzują wejścia nieodwracające
potencjałem połowy napięcia zasilającego.
Kondensatory CE4 i CE5 dodatkowo filtrują
napięcie polaryzacji. Poprzez kondensatory
sprzęgające sygnał wyjściowy jest doprowadzony do gniazda słuchwek PHO typu
JACK6.3. Rezystory R12 i R13 oraz kondensatory C8 i C9 kompensują indukcyjny charakter obciążenia.

Obniżone poprzez transformator toroidalny do 7…8 V AC napięcie jest prostowane
w szybkim prostowniku D1…D4, filtrowane
i stabilizowane niskoszumnym stabilizatorem U1 typu ADP7104 o ustalonym na +5 V
napięciu wyjściowym. Dioda świecąca LD1
sygnalizuje załączenie napięcia zasilania.
Wzmacniacz zmontowano na dwustronnej płytce drukowanej, której schemat montażowy pokazano na rysunku 2. Podczas
montażu należy zwrócić uwagę na poprawne
przylutowanie pada termicznego U1. Układ
nie wymaga uruchamiania, a zmontowany
ze sprawdzonych elementów działa po włączeniu zasilania. Ze względu na niskie poziomy sygnałów do okablowania wejścia
należy użyć przewodu ekranowanego oraz
zachować możliwie duży odstęp pomiędzy transformatorem zasilającym, a płytką
wzmacniacza.

(wymienione artykuły są w całości dostępne na FTP)
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* Uwaga:
Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez elementów
dodatkowych.
AVT xxxx A
płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie
wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+ płytka drukowana i zaprogramowany układ (czyli połączenie
wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B
płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymieniony w załączniku pdf
AVT xxxx C
to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlutowane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono
wyraźnie w opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementów
dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf
AVT xxxx CD oprogramowanie (nieczęsto spotykana wersja, lecz jeśli występuje,
to niezbędne oprogramowanie można ściągnąć, klikając w link
umieszczony w opisie kitu)
Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja ma
załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się, którą
wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). http://sklep.avt.pl
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Rysunek 2. Schemat montażowy wzmacniacza słuchawkowego

Adam Tatuś, EP

