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Wzmacniacz mocy na układzie TDA1566

Układ scalony TDA1566 to podwójny wzmacniacz 

mostkowy w płaskiej obudowie typu HSOP24, 

przeznaczony do samochodowych urządzeń audio. 

Posiada szereg zabezpieczeń, zaawansowaną 

diagnostykę i możliwość konfiguracji i diagnozy 

poprzez magistralę I2C. Pracuje z głośnikami 

4 V i 2 V, a w odpowiedniej konfiguracji może 

pracować z obciążeniem 1 V. Prezentowany 

wzmacniacz to najprostsza, ale w pełni 

funkcjonalna konfiguracja tego układu.

W ofercie AVT:
AVT–1504A – płytka drukowana

AVT–1504

Rys. 1. Schemat elektryczny wzmacniacza

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1...R3: 10 kV SMD 0805
R4...R6: 1 kV SMD 0805
R8, R9: 47 V SMD 0805
Kondensatory
C1...C4: 470 nF MKT
C5, C16: 22 mF/25 V
C6, C7: 1000 mF/25 V
C8, C9: 220 nF MKT
C10, C11: 100 nF ceramiczny
C12...C15, C19: 10 nF ceram. SMD 
0805

C17, C18: 180 pF ceram. SMD 
0805
Półprzewodniki
D1: 1N4148
ZD1: dioda Zenera 3V9
POW: dioda LED 3 mm zielona
CLIP, DIAG: dioda LED 3 mm czer-
wona
US1: TDA1566TH
Inne
STBY: listwa goldpin
IN: ARK3/500
POWER, SP1, SP2: ARK2/500

Schemat wzmacniacza przedsta-

wiono na rys. 1. Elementy C1...C4, 

R1 i R2 konfigurują wejścia jako 

pojedyncze i niesymetryczne. Ele-

menty D1, ZD1, R3 i C16 formują 

sygnał przełączający tryb pracy 

pomiędzy standby, mute i opera-

te. Kondensatory C6...C11 filtrują 

napięcie zasilające, elementy C12...

C15, C17, C18, R8 i R9 stanowią 

filtry wyjściowe, kondensatory C5 

i C19 są niezbędne do prawidłowej 

pracy układu.

Diody LED sygnalizują stan układu: 

POW – sygnalizuje zasilanie, CLIP 

– sygnalizuje przesterowanie sygna-

łu lub alarm termiczny, przekrocze-

nie temperatury 145oC i związane 

z nim zmniejszenie wzmocnienia 

celem ograniczenia mocy wyjścio-

wej, DIAG – sygnalizuje sytuacje 

krytyczne, takie jak: za niskie na-

pięcie zasilające, zwarcie, zabez-

pieczenie prądowe, zabezpieczenie 

termiczne.

Złącze STBY umożliwia sterowanie 

trybem pracy. Podanie na środko-

wą końcówkę napięcia do 1 V lub 

zwarcie końcówek 1 i 2, powoduje 

przejście w tryb standby, podanie 

napięcia z zakresu 2,6...4,5 V włą-

cza tryb wyciszenia mute, napięcie 

powyżej 6,5 V lub zwarcie końcó-

wek 2 i 3 powoduje normalną pra-

cę układu.

Wzmocnienie jest ustawione na 

26 dB, wyłączona jest obsługa ma-

gistrali I2C i praca z obciążeniem 

1 V.

Montaż układu
Montaż rozpoczynamy od przylu-

towania układu US1 (rys. 2). Układ 

umieszczamy po stronie lutowania.

Na CD karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych 
na Wykazie Elementów kolorem czerwonym

P Ó Ł D A R M O



64 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 11/2008

Nie ma tam nadruku, więc należy 

zwrócić uwagę na prawidłowe spo-

zycjonowanie układu. Kropka w ro-

gu obrysu, oznaczająca końcówkę 

1, umieszczona na nadruku po 

stronie elementów musi być w tym 

samym miejscu, gdzie znajduje się 

kropka na obudowie układu scalo-

nego. Pozostałe elementy lutuje-

my zgodnie z ogólnymi zasadami. 

Kondensatory C6 i C7 dobrze jest 

zamontować poziomo. Na koniec 

obcinamy dokładnie wszystkie wy-

stające nóżki elementów po stronie 

lutowania. Nie mogą one zbyt wy-

soko wystawać ponad powierzch-

nię płytki, aby się nie zetknąć 

z radiatorem. Powierzchnię układu 

scalonego zasłaniamy podkładką 

termoprzewodzącą i przykręcamy 

płytkę czterema wkrętami do radia-

tora tak, aby zaczęła się równomier-

nie lekko wyginać.

Poprawnie zmontowany układ nie 

wymaga żadnych regulacji, działa 

od razu.

Damian Sosnowski
Rys. 2. Schemat montażowy wzmacniacza
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