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Kolejny wykres (rys. 2)
przedstawia zaleønoúci miÍ-
dzy wspÛ³czynnikiem znie-
kszta³ceÒ sygna³u wyjúcio-
wego a†moc¹ wyjúciow¹,
z†uwzglÍdnieniem rÛønych
impedancji obci¹øenia. £at-
wo zauwaøyÊ, øe w†tym
przypadku znacznie korzys-
tniejszy przebieg ma cha-
rakterystyka wzmacniacza
obci¹øonego mniejsz¹ impe-
dancj¹, poniewaø 1% za-
wartoúci trzeciej harmonicz-
nej w†sygnale wyjúciowym
wzmacniacz TA0102A osi¹-
ga przy swojej mocy no-
minalnej 170W. Wniosek
z†tego taki, øe wzmacnia-

cze firmy Tripath wyraünie
lubi¹ pr¹dy o†duøych natÍ-
øeniach.

RÛwnie korzystny prze-
bieg ma zaleønoúÊ poziomu
zniekszta³ceÒ w†sygnale
wyjúciowym od czÍstotli-
woúci. Wykres tej zaleønoú-
ci przedstawiono na rys. 3.

W†sierpniowym numerze EP opublikowaliúmy

pierwszy artyku³ prezentuj¹cy nowatorskie

rozwi¹zania zastosowane w†scalonych

wzmacniaczach audio firmy Tripath. Zgodnie

z†zapowiedzi¹ do tematu wracamy. Tym

razem przedstawimy nieco wiÍcej szczegÛ³Ûw

dotycz¹cych wewnÍtrznej budowy uk³adÛw,

pokaøemy takøe przyk³adow¹ aplikacjÍ jednego

ze wzmacniaczy.

Ostatni, rÛwnie wymow-
ny wykres przedstawiamy
na rys. 4. Obrazuje on po-
ziom zak³ÛceÒ intermodula-
cyjnych, ktÛre powstaj¹
w†wyniku impulsowego ste-
rowania obci¹øenia. W†tra-
dycyjnych wzmacniaczach
impulsowych pracuj¹cych
w†klasie D†zak³Ûcenia te s¹
tak dokuczliwe dla czÍstot-
liwoúci ok. 1kHz i†powyøej,
øe niezbÍdne jest silne
ograniczanie pasma przeno-
szenia koÒcÛwek mocy. Na
rys. 4†moøna zauwaøyÊ pe-
wien wzrost poziomu znie-
kszta³ceÒ dla czÍstotliwoúci
1kHz oraz znacznie silniej-

Nowa klasa
Wzmacniacze audio klasy T w praktyce

szy wzrost dla czÍstotliwoú-
ci ok. 19..20kHz, czyli po-
za podstawowym pasmem
akustycznym.

Od teorii do praktyki
Najbardziej interesuj¹c¹

dla praktykÛw czÍúci¹ tego
artyku³u jest z†pewnoúci¹
prezentacja podstawowej ap-
likacji uk³adu TA0102A.
Przedstawiamy j¹ na rys. 5.

Obwody we j ú c i owe
wzmacniacza s¹ typowe. Je-
dynymi ìintryguj¹cymiî ele-
mentami s¹ potencjometry
z†suwaka ktÛrych, poprzez
prosty filtr dolnoprzepusto-
wy RC, zasilane s¹ koÒcÛw-

Zaczniemy od omÛwie-
nia kilku wykresÛw zaczer-
pniÍtych z†dokumentacji
technicznej producenta, ktÛ-
re najpe³niej prezentuj¹
moøliwoúci zaawansowanej
techniki obrÛbki sygna³u,
zastosowanej we wzmacnia-
czach opracowanych przez
Tripath.

Na rys. 1 przedstawio-
no zaleønoúÊ sprawnoúci
energetycznej wzmacniacza
od jego mocy wyjúciowej.
Na wykresie uwzglÍdniono
wszystkie straty energii po-
wsta³e we wzmacniaczu,
³¹cznie z†tranzystorami pra-
cuj¹cymi w†koÒcÛwce mocy.

Jak widaÊ, sprawnoúÊ 70%
wzmacniacz osi¹ga juø przy
mocy wyjúciowej ok. 70W,
a†dochodzi ona do 82%
przy mocy wy j ú c i owe j
220W. Tak wysok¹ spraw-
noúÊ uzyskuje wzmacniacz
TA0102A obci¹øony g³oúni-
kiem o†impedancji 4Ω.

Rys. 1. Rys. 2.
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ki wejúciowe. Potencjometry
te umoøliwiaj¹ rÍczne usta-
lenie polaryzacji ìzeraî
wejúÊ, co ma niebagatelny
wp³yw na jakoúÊ wzmocnio-
nego sygna³u audio.

Od strony wyjúÊ po³¹-
czenia s¹ rÛwnie nieskom-
plikowane, ale sposÛb ich
fizycznej realizacji na p³yt-
ce drukowanej ma ogromne
znaczenie dla jakoúci sygna-
³u wyjúciowego. Pogrubiony-
mi liniami zaznaczono ob-
wody silnopr¹dowe, przy
projektowaniu ktÛrych nale-
øy zwrÛciÊ szczegÛln¹ uwa-
gÍ na rezystancjÍ i†indukcyj-
noúÊ po³¹czeÒ. Poniewaø
wzmacniacze firmy Tripath
na bieø¹co úledz¹ sposÛb
odtwarzania przez koÒcÛwki
mocy sygna³u wejúciowego,

Rys. 3.

Rys. 5.

wprowadzono kilka linii
sprzÍøenia zwrotnego, ktÛre
umoøliwiaj¹ automatyczn¹
kompensacjÍ drobnych nie-
doskona³oúci fizycznej reali-
zacji wzmacniacza. Takøe te
sygna³y (s¹ to FDBKN1/2,

Rys. 4.

OSC1/2H+/-, HO1/2COM,
OSC1/2L+/-, GNDKELVIN1/2)
naleøy poprowadziÊ jak naj-
k rÛ t s zymi drogami , ze
szczegÛlnym uwzglÍdnieniem
zalecanych przez producen-
ta miejsc ich po³¹czenia ze
ìú ledzonymiî punktami
wzmacniacza. Na schemacie
nie znalaz³ siÍ zasilacz, a†to
ze wzglÍdu na fakt, øe wy-
magania mu stawiane nale-
ø¹ do klasycznych.

Jedyna istotna wada...
...scalonych wzmacniaczy

firmy Tripath to cena. Naj-
prostszy z†uk³adÛw duøej
mocy TA0102A kosztuje ok.
200USD, czyli mniejwiÍcej
tyle, ile niøszej klasy kom-
pletny wzmacniacz dobrej
firmy. Ogromnym atutem
wzmacniaczy produkowa-
nych przez Tripatha jest
bardzo wysoka sprawnoúÊ
dla duøych mocy wyjúcio-
wych i†³atwoúÊ uzyskiwania
mocy rzÍdu setek watÛw.
Z†tego powodu - przynaj-
mniej w†naszym kraju -
uk³ady Tripatha znajd¹ za-
stosowania raczej w†syste-

mach nag³oúnienia estrado-
wego, rzadko natomiast
w†urz¹dzeniach domowych.

W†jednym z†najbliøszych
numerÛw przeds tawimy
w†EP konstrukcjÍ wzmacnia-
cza wykonanego na uk³adach
TA010xA. Niewielkie iloúci
tych uk³adÛw pojawi¹ siÍ
takøe w†ofercie handlowej
AVT.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl


