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Wzmacniacz z uk adem TPA3110

W ofercie AVT*
AVT-1758 A
AVT-1758 B
Dodatkowe materia y na CD lub FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 62828, pass: 18ofqn10
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elemen-

tów oznaczonych w Wykazie elementów 
kolorem czerwonym

Wykaz elementów:
R1, R2: 2 kV (SMD 0805)
R3: 100 kV (SMD 0805)
R4, R6: nie montowa !
C1, C20: 100 mF/25 V
C2, C4, C7, C10, C13, C14, C16, C19: 1 mF 
(SMD 0805)
C3, C5, C9, C11, C17, C18: 220 nF (SMD 
0805)
C6, C8, C12, C15: 1 nF (SMD 0805)
IC1: TPA3110 (np. Farnell element14)
LED1, LED2: dioda LED SMD
L1...L4: koralik ferrytowy
CON1: gniazdo zasilania 2.1/5.5, do druku
CON2: goldpin 1×2+zworka
CON3: gniazdo jack 3,5 mm, stereo
CON4, CON5: DG301-2
* Uwaga:
Zestawy AVT mog  wyst powa  w nast puj cych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany uk ad. Tylko i wy cznie. Bez 

elementów dodatkowych.
AVT xxxx A p ytka drukowana PCB (lub p ytki drukowane, je li 

w opisie wyra nie zaznaczono), bez elementów 
dodatkowych.

AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli 
po czenie wersji A i wersji UK) bez elementów 
dodatkowych.

AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet 
elementów wymieniony w za czniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli 
elementy wlutowane w PCB. Nale y mie  na 
uwadze, e o ile nie zaznaczono wyra nie w opi-
sie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementów 
dodatkowych, które nie zosta y wymienione 
w za czniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (niecz sto spotykana wersja, lecz 
je li wyst puje, to niezb dne oprogramowanie 
mo na ci gn , klikaj c w link umieszczony 
w opisie kitu)

Nie ka dy zestaw AVT wyst puje we wszystkich wersjach! Ka -
da wersja ma za czony ten sam plik pdf! Podczas sk adania 
zamówienia upewnij si , któr  wersj  zamawiasz! (UK, A, A+, 
B lub C). http://sklep.avt.pl

W zale no ci od typu akumulatora, jest mo -

liwe dopasowanie napi cia adowania z za-

kresu 4,2; 4,35; 4,4; 4,5 V poprzez odpowied-

ni wybór typu uk adu. W modelu zastosowa-

no uk ad MCP73831T-2AT, przystosowany 

do akumulatorów z napi ciem adowania 

4,2 V.

Uwaga: podczas u ytkowania ogniwa 

nale y zachowa  odpowiednie warunki 

eksploatacji: zabezpieczy  ogniwo przed 

uszkodzeniem mechanicznym, zwarciem, 

przeci eniem, prze adowaniem, przegrza-

niem – w adnym przypadku nie demonto-

wa  wbudowanego uk adu nadzoruj cego 

ogniwo. Nieprzestrzeganie warunków bez-

piecznej eksploatacji mo e spowodowa  

eksplozj  ogniwa i po ar oraz zagro enia 

dla zdrowia u ytkownika.

Adam Tatu , EP

Schemat ideowy wzmacniacza pokazano 

na rysunku 1. Do z cza CON3 jest dopro-

wadzany stereofoniczny sygna  audio. Kon-

densatory C4, C7, C14, C16 tworz  obwody 

wej ciowe, które konÞ guruj  wej cia ró ni-

cowe wzmacniacza do pracy w trybie single 

ended. Rezystor R5 oraz kondensatory C10 

i C13 Þ ltruj  napi cia zasilaj ce dla cz ci 

analogowej oraz stabilizatora 7 V wbudowa-

nego w uk ad TPA. Kondensatory C1…C3 

Nowoczesny wzmacniacz 

o dobrych parametrach. 

Mo e by  zasilany napi ciem 

z zakresu 8…25 V DC, uzyskuje 

mocy wyj ciow  2×15 W na 

obci eniu 8 V. Pracuje 

w klasie D i ma sprawno  

dochodz c  do 90%, dzi ki 

czemu nie wymaga stosowania 

radiatora. Przy d ugo ci kabli 

g o nikowych do 1 m nie trzeba 

te  d awików.

oraz C18…C20 Þ ltruj  zasilanie dla stopnia 

mocy. Wyj cia po czone s  z Þ ltrami LC 

zbudowanymi z koralików ferrytowych L1...

L4 oraz kondensatorów o niewielkiej pojem-

no ci C6, C8, C12, C15 i doprowadzone do 

z cz CON4 i CON5.

Dioda wiec ca LED2 sygnalizu-

je obecno  napi cia zasilaj cego. Dioda 

LED1 jest do czona do wyj cia FAULT, 

a wi c sygnalizuje zadzia anie którego  

z zabezpiecze . Wyj cie FAULT jest po -

czone z wej ciem SD odpowiadaj cym za 

wprowadzenie uk adu w stan standby – 

dzi ki temu jest aktywna funkcja Automatic 

AVT
1758

Rysunek 1. Schemat ideowy wzmacniacza z TPA3110

Recovery (patrz dokumentacja TPA3110). 

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wy cza 

si  automatycznie po usuni ciu zwarcia, na-

tomiast zabezpieczenie DC detect wywo ane 

wyst pieniem napi cia sta ego na wej ciu 

wymaga ponownego do czenia zasilania. 

Zabezpieczenie termiczne nie wymaga re-

startu zasilania i nie jest sygnalizowane na 

wyj ciu FAULT, po prostu wy cza wzmac-

niacz do czasu obni enia si  temperatury 
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Rysunek 2. Schemat monta owy 

wzmacniacza z TPA3110

i R6 – nie montowa ) powodowa o zadzia a-

nie zabezpieczenia. Gdyby uk ad z niewia-

domych przyczyn zabezpiecza  si , to warto 

najpierw poda  sygna  audio, a potem do -

czy  zasilanie.

Zaskakuj ca jest sprawno  tego uk adu 

– wzmacniacz, odtwarzaj cy muzyk , pra-

cuj cy ze redni  moc  nie pobiera  nawet 

200 mA. Natomiast w stanie standby pobór 

pr du wynosi  ok. 7 mA (zasilanie 12 V), ale 

tylko przez wiec ce si  diody LED, ponie-

wa  on sam pobiera poni ej 1 mA. W apli-

kacjach energooszcz dnych warto nie mon-

towa  diod LED.

 KS

rej schemat monta owy pokazano na ry-

sunku 2. Wi kszo  elementów biernych 

ma obudowy SMD 0805, wi c monta  

wymaga precyzji, ale nie powinien spra-

wi  problemów. Sam uk ad TPA3110 jest 

dost pny w obudowie TSSOP28, a wi c 

jest atwy do przylutowania. Nale y tylko 

pami ta , aby przylutowa  wyprowadze-

nie „Power Pad” na tylnej ciance uk adu. 

Przelotki pod uk adem nale y zala  cyn  

od dolnej strony p ytki druku. Cyna przep y-

nie na drug  stron  i po czy „Power Pad”.

Po zmontowaniu uk ad jest od razu goto-

wy do pracy. Uk ad ma zabezpieczenie przed 

napi ciem sta ym na wej ciu, które dzia a 

bardzo dobrze – nawet do czenie rezysto-

rów 100 kV pomi dzy wej ciami a mas  (R4 

jego struktury. Wprowadzenie uk adu w tryb 

standby wymaga zwarcia szpilek opisanych 

STBY (CON2), czyli podanie napi cia bli-

skiego 0 V na wej cie SD, co równie  jest 

sygnalizowane wieceniem diody LED1.

Wzmacniacz zmontowano na p ytce 

o wymiarach 60 mm×28 mm×15 mm, któ-

Prezentowany sterownik silnika umo -

liwia p ynn  regulacj  pr dko ci obrotowej 

i kierunku obrotów silników bipolarnych 

(4-przewodowych) i unipolarnych (5- lub 

6-przewodowych) za pomoc  tego same-

go potencjometru. Zakres zmian pr dko ci 

wirowania podzielono na dwa podzakresy: 

1...10 i 7...100 cykli na sekund . Sterowa-

nie mikrokrokowe odbywa si  z rozdziel-

czo ci  1/64 lub 1/8 kroku. Sterownik mo e 

by  zasilany napi ciem 8...25 V DC, a pr d 

wyj ciowy wynosi do 2 A/kana  (cewk ). 

Dodatkowo wyposa ono go w funkcj  pracy 

czasowej (czas regulowany p ynnie w zakre-

sie 0,5...70 s).

Schemat sterownika pokazano na rysun-

ku 1. Stopie  mocy zrealizowano uk adzie 

scalonym L298. Jego prac  steruje mikrokon-

troler ATtiny26, a zasilania dostarcza stabili-

zator 78M05. Poza tymi uk adami scalonymi 

zamontowano równie  kilka elementów, któ-

re nie wymagaj  szerszego opisu. Sekwencje 

po rednie uzyskiwane s  poprzez sterowa-

nie uzwojeniami silnika przebiegiem PWM. 

Charakterystyka modulacji PWM ma kszta t 

przebiegu trójk tnego. Takie rozwi zanie jest 

nieskomplikowane i skuteczne w wi kszo ci 

wypadków, ale w sterownikach profesjonal-

nych jest stosowany kszta t sinusoidalny.

Na p ytce znajduj  dwa rezystory, które 

s u  do konÞ gurowania uk adu. Rezystor R5 

s u y do wyboru zakresu pr dko ci obroto-

wej. Je li jest zamontowany, to jest wybrana 

Mikrokrokowy sterownik silnika krokowego

W ofercie AVT*
AVT-1725 A AVT-1725 B
AVT-1725 C AVT-1725 UK
Dodatkowe materia y na CD lub FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 62828, pass: 18ofqn10
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elemen-

tów oznaczonych w Wykazie elementów 
kolorem czerwonym

Wykaz elementów:
R1, R3: 10...50 kV (potencjometr miniaturo-
wy)
R2, R7: 1 kV (SMD 0805)
R5, R6: 1...100 V (SMD 0805)
C1: 220 mF/25 V (SMD „D”)
C2, C3, C5: 100 nF (SMD 0805)
C4: 10 mF/10 V (SMD „A”)
LED1: dioda LED SMD
D1...D8: SS14
IC1: 78M05 (DPACK)
IC2: ATtiny26 (SMD)
IC3: L298D
L1: 1...10 mH (SMD 0805)
START/STOP: goldpin 1×2+zworka
DIRECT: goldpin 1×2 (opcjonalnie)
ZAS, OUT1, OUT2: DG301/5-2
* Uwaga:
Zestawy AVT mog  wyst powa  w nast puj cych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany uk ad. Tylko i wy cznie. Bez 

elementów dodatkowych.
AVT xxxx A p ytka drukowana PCB (lub p ytki drukowane, je li 

w opisie wyra nie zaznaczono), bez elementów 
dodatkowych.

AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli 
po czenie wersji A i wersji UK) bez elementów 
dodatkowych.

AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet 
elementów wymieniony w za czniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli 
elementy wlutowane w PCB. Nale y mie  na 
uwadze, e o ile nie zaznaczono wyra nie w opi-
sie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementów 
dodatkowych, które nie zosta y wymienione 
w za czniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (niecz sto spotykana wersja, lecz 
je li wyst puje, to niezb dne oprogramowanie 
mo na ci gn , klikaj c w link umieszczony 
w opisie kitu)

Nie ka dy zestaw AVT wyst puje we wszystkich wersjach! Ka -
da wersja ma za czony ten sam plik pdf! Podczas sk adania 
zamówienia upewnij si , któr  wersj  zamawiasz! (UK, A, A+, 
B lub C). http://sklep.avt.pl

AVT
1725

Sterowniki silników krokowych 

ciesz  si  ogromnym 

zainteresowaniem. Ich 

zastosowanie umo liwia np. 

budow  zaawansowanych 

narz dzi, takich jak frezarki czy 

wiertarki sterowane numerycznie.

wy sza cz stotliwo  sekwencji, ok. 7...100 

cykli na sekund  (czyli pe nych okresów 

przebiegu w ka dym kanale). Oraz uk ad 

pracuje z ni sz  rozdzielczo ci  1/8 kroku. 

Brak rezystora R5 oznacza ni sz  cz stotli-

wo  sekwencji, ok. 1...10 cykli na sekund  

oraz wy sz  rozdzielczo  mikrokrokow  

1/64. Rezystor R6 okre la czy silnik w czasie 

zatrzymania b dzie mia  od czone zasilanie 

– zatrzymanie statyczne (R6 zamontowany) 

czy zasilanie b dzie utrzymane – zatrzyma-

nie dynamiczne (brak R6). Przy zatrzymaniu 

statycznym jest mo liwy prawie swobod-

ny ruch wa u silnika, w czasie zatrzymania 

dynamicznego wa  silnika jest zablokowany 

w swym po o eniu, ale przez cewki p ynie 

pr d przez co silnik grzeje si .

Sterownik ma funkcj  pracy czasowej. 

Jej za czenie nast puje po zwarciu z cza 

START/STOP i trwa przez czas proporcjo-

nalny do po o enia potencjometru R1. Czas 

liczony jest od momentu zdj cia zwory 

START/STOP. Je li zwora pozostanie za o-

ona, sterownik b dzie pracowa  przez ca y 

czas. Je li ustawiony b dzie minimalny czas 

0,5 s, to silnik b dzie si  zatrzymywa  prak-

tycznie zaraz po zdj ciu zwory, a wi c jakby 

nie by o funkcji czasowej.

Potencjometr R3 s u y do regulacji kie-

runku i pr dko ci obrotowej – w rodkowym 
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