Elektronika dla nieelektroników
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Najprostszy
wzmacniacz mocy 22W

Prezentowany nadzwyczaj prosty
uk³ad z rysunku 1 jest pe³nowartociowym
wzmacniaczem o du¿ej mocy siêgaj¹cej 22W.
Zasilany jest pojedynczym napiêciem 9...18V.
Mo¿e byæ szeroko stosowany zarówno we
w³asnych konstrukcjach, jak te¿ zast¹piæ
uszkodzony wzmacniacz mocy w fabrycznym
sprzêcie.
Elementy warto wlutowaæ w p³ytkê w kolejnoci podanej w wykazie na koñcu artyku³u. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na sposób zamontowania du¿ego kondensatora elektrolitycznego C3, który wlutowany odwrotnie, mo¿e wybuchn¹æ po do³¹czeniu napiêcia.

W wersji podstawowej
radiator nie bêdzie mocowany do p³ytki. Jeli jednak modu³ by³by nara¿ony na wstrz¹sy
(na przyk³ad jako dodatkowy
wzmacniacz mocy w samochodzie),
wtedy koniecznie nale¿y zapewniæ
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Zaleca siê najpierw przykrêciæ uk³ad scalony do radiatora dwoma blachowkrêtami,
a dopiero potem ca³oæ wlutowaæ w p³ytkê.
Przy wspó³pracy z g³onikiem 4Ω w obwodach masy i zasilania bêd¹ p³yn¹æ du¿e pr¹dy.
Z tego wzglêdu bardzo po¿¹dane jest zwiêkszenie przekroju cie¿ek masy i zasilania
przez przylutowanie do nich go³ego drutu
miedzianego o rednicy 1...4mm w miejscach
zaznaczonych na rysunku 2 zielonymi liniami.
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Wzmacniacz audio o imponuj¹cej mocy 22W.
Niebywale prosta konstrukcja - zawiera tylko
4 elementy elektroniczne.
Wygodne zasilanie pojedynczym napiêciem.
Wzmacniacz do wszechstronnego wykorzystania.
Nie wymaga ¿adnego uruchamiania.
Wspó³pracuje z g³onikiem
4Ω min. 20W lub 8Ω min. 10W.
Maksymalna moc przy 4Ω:
- 22W przy zasilaniu 14,4V,
- 30W przy zasilaniu 18V,
Zalecany zakres napiêæ zasilania 9V...15V.
Dopuszczalny zakres napiêæ zasilania 6...18V.
Spoczynkowy pobór pr¹du przy 14,4V - 30mA.
Pobór pr¹du przy pe³nym wysterowaniu - do 3A,

50

E l e k t ro n i k a d l a Ws z y s t k i c h

Elektronika dla nieelektroników
trwa³e po³¹czenie radiatora z p³ytk¹. Bez tego
wstrz¹sy po krótkim czasie spowoduj¹ oberwanie nó¿ek uk³adu scalonego i jego nieodwracalne zniszczenie. Do mocowania radiatora przewidziane s¹ dwa otwory w p³ytce drukowanej, i nale¿y wykorzystaæ dwa blachowkrêty oraz podk³adki lub tulejki dystansowe,
jak pokazuje fotografia 3. Wczeniej z radiatora nale¿y szczypcami wyci¹gn¹æ dwa ko³kipiloty.
Po zmontowaniu uk³adu trzeba skontrolowaæ, czy podczas lutowania nie powsta³y
zwarcia punktów lutowniczych. Po sprawdzeniu poprawnoci monta¿u mo¿na do³¹czyæ
ród³o zasilania o napiêciu 9...15V i g³onik,
a na wejcie podaæ sygna³ z generatora lub
odtwarzacza w uk³adzie testowym wed³ug
rysunku 3. Uk³ad zmontowany prawid³owo
ze sprawnych elementów nie wymaga ¿adnej
regulacji i od razu bêdzie poprawnie pracowa³. Jednak dla bezpieczeñstwa, przy pierwszych próbach warto w³¹czyæ w szereg ze
wzmacniaczem element zabezpieczaj¹cy
w postaci ¿arówki samochodowej o mocy
21....80W  patrz rysunek 3. Taka ¿arówka
zapobiegnie uszkodzeniom uk³adu i ród³a
zasilania w przypadku jakiego b³êdu w uk³adzie.
W spoczynku uk³ad pobiera oko³o 30mA
pr¹du. Jednak z uwagi na fakt, ¿e podczas
wspó³pracy z g³onikiem 4-omowym pobór
pr¹du w szczytach wysterowania (przy maksymalnej g³onoci) mo¿e siêgn¹æ 2...3A,
wzmacniacz nale¿y zasiliæ ze ród³a o odpowiednio du¿ej wydajnoci pr¹dowej, a wiêc
albo du¿ego zasilacza o pr¹dzie wyjciowym
co najmniej 2A, albo z akumulatora samochodowego.
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Tylko dla dociekliwych
 dzia³anie uk³adu

Sercem urz¹dzenia jest popularny scalony
wzmacniacz mocy firmy Philips typu
TDA1516Q, przeznaczony generalnie do
zastosowañ samochodowych. I dlatego w
katalogu podane s¹ w³aciwoci, w tym moc
wyjciowa, mierzone przy zasilaniu 14,4V,
poniewa¿ podczas pracy silnika regulator
³adowania utrzymuje na 12-woltowym akumulatorze samochodu napiêcie oko³o 14,4V.
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Uk³ad scalony TDA1516Q wyposa¿ony
jest w wewnêtrzne zabezpieczenia przeciwzwarciowe i termiczne, dziêki czemu uszkodzenia kostki s¹ bardzo rzadkie, nawet gdy
u¿ytkownik pope³ni powa¿ny b³¹d (zwarcie
wyjæ lub brak radiatora). Uk³ad scalony
zawiera dwa oddzielne kana³y wzmocnienia.
Odpowiednie po³¹czenie tych kana³ów
pozwala uzyskaæ albo pojedynczy wzmacniacz o mocy wyjciowej do 22W (14,4V),
albo dwa niezale¿ne wzmacniacze (stereo)
o mniejszej mocy. W proponowanym module
uk³ad scalony pracuje w swej najprostszej
aplikacji jako tak zwany wzmacniacz mostkowy (BTL), a do zbudowania kompletnego
wzmacniacza potrzebne s¹ tylko trzy kondensatory.
Wzmacniacz mostkowy to w³aciwie dwa
wzmacniacze sterowane odwróconymi sygna³ami, a g³onik do³¹czony jest do wyjæ
tych wzmacniaczy, dziêki czemu nie ma
potrzeby stosowania kondensatorów elektrolitycznych na wyjciu wzmacniacza.
Oznacza to te¿, ¿e ¿adna z koñcówek g³onika nie mo¿e byæ do³¹czona do masy.
Wzmacniacz TDA1516 mo¿e równie¿ pracowaæ w roli wzmacniacza stereo w uk³adzie
aplikacyjnym wed³ug rysunku 4, gdzie g³oniki w³¹czone s¹ pomiêdzy wyjcia wzmacniaczy a masê z u¿yciem niezbêdnych wtedy
kondensatorów elektrolitycznych. Moc wyjciowa jest wówczas mniejsza i zale¿y od
obci¹¿enia: przy g³onikach 8Ω moc wyjciowa wynosi 2x3W,
przy 4Ω: 2x6W, a
3
przy 2Ω - 2x11W.
Opisywany w artykule najprostszy modu³
nie jest jednak przewidziany dla wersji
stereo. W jednym z
nastêpnych numerów
EdW zostanie przedstawiony wyj¹tkowo
prosty wzmacniacz
stereo 2x22W z uk³adem
scalonym
TDA1554 zawieraj¹cy oprócz uk³adu sca4
lonego tylko cztery
kondensatory.

nia. Przy zasilaniu 18V ze wzmacniacza
mo¿na wydusiæ oko³o 30W mocy, ale mo¿e
to wymagaæ zastosowania wiêkszego radiatora. Nie nale¿y zasilaæ uk³adu napiêciem wy¿szym od 18V i to nie z uwagi na mo¿liwoæ
uszkodzenia (wzmacniacz wytrzymuje nawet
30V), ale z powodu wbudowanego zabezpieczenia  podwy¿szenie napiêcia zasilania
ponad 18V mo¿e spowodowaæ zadzia³anie
tego zabezpieczenia i wy³¹czenie wzmacniacza.
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, ¿eby
wzmacniacz wspó³pracowa³ z g³onikiem
8-omowym. Mniejsza o po³owê bêdzie moc
wyjciowa, ale te¿ mniejszy pobór pr¹du
i straty cieplne wydzielane w radiatorze. Moc
elektryczna to nie wszystko  mo¿e siê okazaæ, ¿e tanie 4-omowe g³oniki samochodowe
przy mocy 20W graj¹ znacznie ciszej od
8-omowych g³oników w obudowach (kolumn) przy mocy 10W.
W niektórych zastosowaniach warto
wykorzystaæ mo¿liwoæ zdalnego w³¹czania
i wy³¹czania wzmacniacza za pomoc¹ napiêcia podawanego na nó¿kê 11. Standardowo
w module nó¿ka ta jest po³¹czona z dodatni¹
szyn¹ zasilania. Mo¿na ³atwo usun¹æ to po³¹czenie, przecinaj¹c cie¿kê w punkcie oznaczonym X i zdalnie steruj¹c wzmacniaczem
za pomoc¹ prze³¹cznika wed³ug rysunku 5
lub z jakiego uk³adu elektronicznego. Chodzi
o to, ¿e przy takim sterowaniu przez liniê steruj¹c¹ i prze³¹cznik p³ynie znikomy pr¹d,

Mo¿liwoci
zmian

Generalnie wzmacniacz jest przewidziany do wspó³pracy z
g³onikiem 4-omowym i tylko z takim
g³onikiem mo¿na
uzyskaæ deklarowan¹
moc wyjciow¹ 22W
przy zasilaniu 14,4V.
Moc wyjciowa zale¿y od napiêcia zasila-
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a nie potê¿ny pr¹d zasilania uk³adu scalonego.
Jest to bardzo cenna w³aciwoæ w zastosowaniach samochodowych, poniewa¿ uk³ad
scalony mo¿e przez ca³y czas pozostawaæ pod
napiêciem akumulatora, ale po roz³¹czeniu
nó¿ki 11 (do³¹czeniu jej do masy) wzmacniacz zupe³nie nie pobiera pr¹du (typowo
poni¿ej 1uA). W takich zdalnych zastosowaniach, gdy ród³o sygna³u jest oddalone od
wzmacniacza, mog¹ wyst¹piæ dodatkowe
problemy zwi¹zane z obwodem masy. Problemy takie wywo³ane s¹ spadkami napiêæ na
obwodach masy i aby je zminimalizowaæ,
mo¿na przeci¹æ cie¿kê masy w module i
oddzielnie do³¹czyæ masê zasilania (nó¿ka 7),
natomiast koñcówkê masy wejciowej (nó¿ka
3) do³¹czyæ do obwodu masy samochodu blisko ród³a sygna³u, jak pokazuje rysunek 6.
Miejsce przeciêcia cie¿ki masy zaznaczone jest
na rysunkach 1, 2 i 6 6
kolorem ¿ó³tym. W ka¿dym razie podczas pracy
obie nó¿ki 3 i 7 musz¹
byæ do³¹czone do obwodu masy.
Jeliby kto chcia³
zastosowaæ wzmacniacz
w fabrycznym sprzêcie
w miejsce uszkodzonego
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wzmacniacza oryginalnego, mo¿e zmontowaæ
zaprezentowany prosty uk³ad bez p³ytki, ale
wtedy trzeba zadbaæ, ¿eby uk³ad scalony by³
przykrêcony do jakiego radiatora, a przewody
i po³¹czenia powinny byæ mo¿liwie krótkie i
grube.
Piotr Górecki

Wykaz elementów
(w kolejnoci lutowania)
1

zwora

2

C2  100nF ceramiczny
(mo¿e byæ oznaczony 104)

3

C1  470nF
(mo¿e byæ oznaczony 474)

5

4

C3  2200uF/25V

5

przykrêciæ uk³ad scalony U1
do radiatora  2 blachowkrêty

6

U1  wlutowaæ uk³ad scalony
z radiatorem w p³ytkê

Uwaga! Z uwagi na du¿e pr¹dy pracy, zaleca siê wzmocniæ (pogrubiæ) obwody masy
i zasilania przez dolutowanie do cie¿ek
odcinków miedzianego drutu o rednicy
1...4mm

Komplet podzespo³ów z p³ytk¹ jest dostêpny
w sieci handlowej AVT jako kit szkolny AVT-741.
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