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Wysokosprawny
wzmacniacz audio
2x250W, część 2
AVT−5015

Montaø i†uruchomienie
Dla wzmacniacza zaprojekto-

wano dwustronn¹ p³ytkÍ druko-
wan¹, ktÛrej wzÛr zamieúcimy na
wk³adce drukowanej za miesi¹c,
jest ona natomiast dostÍpna na
naszej stronie internetowej oraz
na p³ycie CD-EP5/2001B w†kata-
logu \PCB\Autotrax. Schemat
montaøowy p³ytki wzmacniacza
pokazano na rys. 10. Pomimo jej
duøych rozmiarÛw, montaø
wzmacniacza nie powinien spra-
wiÊ zbyt duøych problemÛw, gdyø
niezbÍdne do wykonania prace
mechaniczne nie s¹ zbyt skompli-
kowane. Jak wspomniano w†pier-
wszej czÍúci artyku³u, w†przypad-
ku rezygnacji z†montaøu uk³adu
zabezpieczaj¹cego naleøy zewrzeÊ
za pomoc¹ miedzianego przewodu
styki przekaünika. Na rys. 11
pokazano fragment p³ytki druko-

W†drugiej czÍúci artyku³u
przedstawiamy najwaøniejsze

zagadnienia zwi¹zane
z†montaøem i†uruchomieniem

wzmacniacza, ktÛrego
konstrukcja plasuje go
w†czo³Ûwce rozwi¹zaÒ

úwiatowych.

wanej z†wyraünie zaznaczonymi
miejscami, w†ktÛre naleøy wluto-
waÊ zworki.
KolejnoúÊ montaøu elementÛw

jest w†zasadzie dowolna, ale pod-
czas ich kompletowania naleøy
zwrÛciÊ szczegÛln¹ uwagÍ na ich
jakoúÊ. Jest bardzo waøne, aby
rezystory w³¹czone w†obwody za-
silania stopni mocy (R3, R6, R11,
R14) oraz szeregowo z†bramkami
tranzystorÛw mocy (R4, R5, R9,
R10) mia³y jak najmniejsz¹ induk-
cyjnoúÊ pasoøytnicz¹, poniewaø
ich impedancja, zwiÍkszaj¹ca siÍ
wraz z†czÍstotliwoúci¹ impulsÛw
pr¹dowych mog³aby wp³yn¹Ê ne-
gatywnie na stabilnoúÊ pracy
wzmacniacza i†jakoúÊ odtwarzane-
go sygna³u. Bardzo duøe znacze-
nie ma takøe jakoúÊ dielektryka
zastosowanego w†kondensatorach
filtruj¹cych sygna³ wyjúciowy -
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jego up³ywnoúÊ powinna byÊ jak
najmniejsza. Dla uk³adu U1 warto
zastosowaÊ podstawkÍ wykonan¹
z†listwy z†konektorami szpilkowy-
mi. Takie rozwi¹zanie jest podyk-
towane trudnoúciami z†zakupem
38-koÒcÛwkowej podstawki przy-
stosowanej do obudowy uk³adu
TA0102A.
Podczas lutowania wszystkich

elementÛw naleøy zachowaÊ
szczegÛln¹ starannoúÊ, aby zapo-
biec powstaniu zimnych lutÛw,
ktÛre destrukcyjnie wp³ywaj¹ na
trwa³oúÊ uk³adu U1 i†tranzysto-
rÛw mocy. Naleøy takøe pamiÍ-
taÊ, aby uk³ad US1 zamontowaÊ
dopiero po dok³adnym sprawdze-
niu przetwornicy U2. W³¹czenie
zasilania uk³adu U1 bez odpo-
wiedniego spolaryzowania wej-
úcia VN12 powoduje w†wiÍkszoú-
ci przypadkÛw uszkodzenie uk³a-
du TA0102A.
Najbardziej dyskusyjne wydaje

siÍ byÊ zastosowanie we wzmac-
niaczu radiatora - jego wymiary
s¹ podejrzanie ma³e. Ze wzglÍdu
na bardzo wysok¹ sprawnoúÊ stop-
ni koÒcowych, standardowa czer-
niona kszta³tka profilowana
RARG512 o†wysokoúci 80mm
i†szerokoúci 250mm w†zupe³noúci
wystarcza do zapewnienia odpo-
wiednich warunkÛw ch³odzenia
tranzystorÛw mocy. Poniewaø dre-
ny tranzystorÛw T1..T4 s¹ do³¹-
czone do ich metalowych radia-
torÛw, tranzystory moøna zamon-
towaÊ na pojedynczym radiatorze
tylko po ich odpowiednim odizo-
lowaniu. Najlepiej jest zastosowaÊ
podk³adki mikowe dwustronnie
posmarowane past¹ silikonow¹.
åruby mocuj¹ce tranzystory do
radiatora powinny byÊ odizolowa-
ne od niego za pomoc¹ tulejek
wykonanych z†miki lub tworzywa
sztucznego.
We wzmacniaczu zastosowano

kilka elementÛw indukcyjnych,
spoúrÛd ktÛrych L3 i†L4 moøna
wykonaÊ samodzielnie - s¹ to po
prostu odcinki srebrzanki prze³o-
øone przez rurkowy rdzeÒ ferry-
towy. Pozosta³e d³awiki s¹ dostar-
czane w†zestawie.
Na p³ytce drukowanej przewi-

dziano miejsce na dwa rezystory:
R30 i†R32, ktÛre moøna wykorzys-
taÊ do ustalenia wzmocnienia na-
piÍciowego wzmacniacza zgodnie
ze wzorem:
ku=387000/(R30(R31) + 5000)[V/V].

Do uruchomienia i†pÛüniejszego
stosowania wzmacniacza niezbÍd-
ny bÍdzie zasilacz sieciowy z†trans-
formatorem o†mocy ok. 650..700W.

Rys. 10. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej wzmacniacza.

Zasilacz powinien mieÊ trzy na-
piÍcia wyjúciowe: symetryczne
±45V o†dopuszczalnym pr¹dzie
wyjúciowym 5A i†+5V o†wydajnoú-
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Rys. 11. Widok fragmentu płytki drukowanej
z rys. 10 z zaznaczonymi zworkami
pozwalającymi ominąć styki przekaźnika.

ci pr¹dowej 100mA. Wbudowane
w†uk³ad U1 zabezpieczenia unie-
moøliwiaj¹ jego pracÍ przy napiÍ-
ciach zasilaj¹cych niøszych od
±28V i†wyøszych od ±49V.
Uruchomienie wzmacniacza nie

wymaga specjalnych zabiegÛw, za
wyj¹tkiem regulacji napiÍcia po-
laryzacji stopni wejúciowych. Za
pomoc¹ potencjometrÛw R17 i†R18
naleøy ustawiÊ na wejúciach U1
napiÍcie ok. 2,5V i†po do³¹czeniu

oscyloskopu do wyjúcia wzmac-
niacza ustawiÊ na nim napiÍcie
sta³e o†wartoúci jak najbliøszej 0V.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/czerwiec01.htm oraz na p³ycie
CD-EP06/2001B w katalogu PCB.

Ze wzglÍdu na usta-
lone przez dystrybuto-
rÛw minima zakupowe
na uk³ady TA0102A zo-
stan¹ one wprowadzo-
ne do oferty AVT po
zebraniu odpowiedniej
l i c z b y z amÛw i e Ò .
Wszystkich zaintereso-
wanych zachÍcamy za-
tem do szybkiego z³o-
øenia zamÛwieÒ na ku-
ponie kartonowym -
przyspieszy lub wrÍcz
umoøliwi to moøliwoúÊ
z a k u p u u k ³ a d Ûw
TA0102A.
Przybliøona cena

TA0102A : 110 z ³
(brutto)
Przybliøona cena

AVT-5015B: 450 z³
(brutto)


