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Dotychczas zaliczenie wzmacniacza do
jakiejú klasy zaleøa³o od tego, na jakiej
czÍúci charakterystyki przejúciowej tranzys-
tora wyjúciowego by³ ìpo³oøonyî spoczyn-
kowy punkt pracy. Klasa A†naleøy do naj-
bardziej liniowych, lecz wiÍkszoúÊ dostar-
czonej do wzmacniacza energii tranzystory
zamienia³y w†ciep³o. Praca wzmacniacza
audio w†czystej klasie B†nie jest moøliwa ze
wzglÍdu na jej silnie nieliniowy odcinek
dla ma³ych sygna³Ûw. SprawnoúÊ energe-
tyczna takich wzmacniaczy jest jednak
znacznie wiÍksza. Kompromisowa klasa AB
jest w†praktyce najczÍúciej stosowana ze
wzglÍdu na dobr¹ liniowoúÊ i†stosunkowo
wysok¹ sprawnoúÊ.

W†kaødej z†wymienionych klas opano-
wano konstrukcje wzmacniaczy o†mocy do
100..200W, przy czym gÛrny zakres mocy
jest stosunkowo rzadko dostÍpny, nie s¹ tak-
øe produkowane na masow¹ skalÍ scalone
wzmacniacze tego typu. Podstawowymi
problemami, na jakie napotykaj¹ konstrukto-
rzy wzmacniaczy s¹: k³opoty z†ch³odzeniem
tranzystorÛw mocy, trudne do zaprojektowa-
nia obwody drukowane, silna zaleønoúÊ pa-
rametrÛw wzmacniacza od indywidualnych
w³aúciwoúci zastosowanych tranzystorÛw
mocy. Wydawa³o siÍ, øe wiele problemÛw
rozwi¹ø¹ ìcyfroweî wzmacniacze pracuj¹ce
w†klasie D. Jak siÍ jednak okaza³o, ich zale-
ty przezwyciÍøaj¹ wady jedynie dla kana³Ûw
basowych w†systemach kina domowego. Nie
s¹ to wzmacniacze moøliwe do zaakcepto-
wania przez audiofilÛw.

Na te k³opoty...
...lekarstwo znalaz³a firma Tripath, opra-

cowuj¹c bardzo zaawansowany konstruk-
cyjnie wzmacniacz mocy, ktÛry ma wszyst-
kie zalety klas D†i†AB, tzn. ma duø¹ spraw-
noúÊ energetyczn¹ i†jest bardzo liniowy. Po-
niewaø wzmacniacze klasy T†nie wydzielaj¹
zbyt wiele ciep³a, moøliwe by³o jego za-
mkniÍcie w†niewielkiej obudowie, zbliøonej
wymiarami do wiÍkszych procesorÛw Intela.

Ten niezwyk³y sukces zosta³ okupiony
mocno rozbudowan¹ wewnÍtrzn¹ struktur¹,
ktÛr¹ w†uproszczeniu przedstawiamy na
rys. 1. Zasada dzia³ania wzmacniaczy fir-
my Tripath oparta jest na technologii ob-
rÛbki sygna³u audio DPP (ang. Digital Po-
wer Processing), ktÛra w†uproszczeniu po-
lega na podwÛjnym modulowaniu sygna³u

CÛø to, zapytaj¹ znawcy

rozwi¹zaÒ audio, kolejny chwyt

reklamowy jakieú firmy

produkuj¹cej uk³ady scalone do

wzmacniaczy? Nie, amerykaÒska

firma Tripath zdefiniowa³a now¹

klasÍ pracy wzmacniaczy audio,

ktÛr¹ naprawdÍ moøna okreúliÊ

mianem ìcyfrowejî. Klasa T†³¹czy

zalety klasy AB (duøa liniowoúÊ

przetwarzania) oraz klasy

D†(wysoka sprawnoúÊ).

Jak to moøliwe? cyfrowego, ktÛry steruje wyjúciowe tranzys-
tory mocy. W†zaleønoúci od sk³adowych
czÍstotliwoúci sygna³u wejúciowego oraz je-
go amplitudy jest zmieniany zarÛwno
wspÛ³czynnik wype³nienia sygna³u wyjúcio-
wego, jak i†jego czÍstotliwoúÊ. Najwyøsz¹
czÍstotliwoúÊ (do 1,5MHz) ma przebieg wyj-
úciowy dla sygna³Ûw o†niewielkich ampli-
tudach, natomiast przy pe³nej mocy wyj-
úciowej spada ona do 200kHz. Wbudowany
w†strukturÍ wzmacniacza procesor sygna³o-
wy analizuje zachowanie tranzystorÛw wyj-
úciowych, elementÛw filtruj¹cych, a†takøe
zasilacza i†automatycznie dostosowuje cha-
rakterystykÍ sterowania tranzystorÛw w†taki
sposÛb, aby uzyskaÊ najbardziej korzystne
dla s³uchacza brzmienie düwiÍku.

Aktualne moøliwoúci
Tripath oferuje cztery wersje wzmac-

niaczy pracuj¹cych w†klasie T. Najprost-
szy z†nich o†mocy 2x10W (h<0,1%) ozna-
czono symbolem TA1101. Jest on monto-
wany w†obudowie SSOP28.

Znacznie dla nas bardziej interesuj¹ce
uk³ady to:
- TA0102A - o†mocy wyjúciowej 150W/
h<0,1% lub 170W/h=1%,

- TA0103A - o†mocy wyjúciowej 250W/
h<0,1% lub 300W/h=1%,

- TA0104A - o†mocy wyjúciowej 500W/
h<0,1% lub 750W/h=1%.
Przy tak duøych mocach sprawnoúÊ

wzmacniaczy mieúci siÍ w†przedziale
85..92%. OprÛcz samych uk³adÛw, Tripath
oferuje takøe zestawy uruchomieniowe,
kompletne systemy do projektowania koÒ-
cÛwek mocy w†klasie T†oraz gotowe do
sprzedaøy koÒcÛwki mocy.

Aplikacje uk³adÛw firmy Tripath oraz
nieco wiÍcej informacji na ich temat
przedstawimy w†kolejnym numerze EP.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Materia³y dotycz¹ce uk³adÛw firmy
Tripath s¹ dostÍpne na p³ycie CD-EP08/
2000 w†katalogu \Tripath oraz w†Inter-
necie pod adresem www.tripath.com.

Nowa klasa
Wzmacniacze audio klasy T

Rys. 1.


