M I N I P R O J E K T Y
Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a z jego uruchomieniem można
poradzić sobie w ciągu kilkunastu minut. "Miniprojekty" mogą być układami stosunkowo skomplikowanymi
funkcjonalnie, lecz prostymi w montażu i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta
w układach scalonych. Wszystkie projekty opisywane w tej rubryce są wykonywane i badane
w laboratorium AVT. Większość z nich wchodzi do oferty kitów AVT jako wyodrębniona seria
“Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Wzmacniacz do aktywnej kolumny
Rozmiary tego projektu
nie kwalifikuj¹ go wprost
do MiniprojektÛw, ale ze
wzglÍdu na ³atwoúÊ
wykonania (montaø
zabiera ok. 20 minut)
i†uruchomienia
postanowiliúmy tematu
nie rozwijaÊ do
rozmiarÛw ìprawdziwegoî
projektu. Wykonane przez
nas urz¹dzenie doskonale
nadaje siÍ do stosowania
w†multimedialnych
zestawach g³oúnikowych.

Schemat
elektryczny
wzmacniacza przedstawiono
na rys. 1. RolÍ wzmacniacza
mocy spe³nia uk³ad U3 w†klasycznej aplikacji. Uk³ad ten
integruje dwa kana³y wzmocnienia z†wyjúciami mostkowymi i†dostarcza po ok. 20W
w†kaødym kanale.
Sygna³ wejúciowy audio
poddawany jest filtracji polegaj¹cej na wydzieleniu
sk³adowych o†czÍstotliwoúci
poniøej i†powyøej 5kHz i†zasilaniu tak podzielonym
sygna³em wejúÊ wzmacniacza. Aktywny filtr dolno-

s¹ zasilane
napiÍciem asymetrycznym niezbÍdne by³o
wykonanie generatora napiÍcia
referencyjnego

Rys. 1.

przepustowy wykonano na uk³adzie U1C,
filtr gÛrnoprzepustowy na uk³adzie U1D.
Poziomy filtrowanych sygna³Ûw podawane na wejúcia koÒcÛwek mocy moøna
ustaliÊ za pomoc¹ potencjometrÛw RN1
i†RN3. Na wejúciu
wzmacniacza znajduje siÍ wtÛrnik napiÍciowy wykonany na
uk³adzie U1A, ktÛry
dziÍki niskiej impedancji wyjúciowej
stwarza dogodne warunki pracy dla filtrÛw. Poniewaø filtry
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Rys. 2.
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M I N I P R O J E K T Y
(sztuczn¹ masÍ) z†uk³adem
U1B. NapiÍcie na wyjúciu tego uk³adu jest rÛwne ok. 0,5
napiÍcia zasilania (typowo
ok. 6V). Filtr jest zasilany
napiÍciem stabilizowanym
z†wyjúcia U2, a†koÒcÛwka
mocy napiÍciem niestabilizowanym z†kondensatora
C17. Zmienne napiÍcie
z†transformatora jest prostowane przez mostek Graetz a
zbudowany z†diod D5..8.
Transformator zasilaj¹cy powinien mieÊ moc ok. 50W
i†napiÍcie na uzwojeniu
wtÛrnym pod obci¹øeniem
ok. 12..14V. Maksymalne napiÍcie zasilania uk³adu U3
nie powinno mieÊ wartoúci
wiÍkszej niø 18V.
Dla wzmacniacza zaprojektowano p³ytkÍ drukowan¹, ktÛrej schemat montaøowy jest widoczny na rys. 2.
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Do uk³adu U3 naleøy przykrÍciÊ radiator (najlepiej
z†walcowanego aluminium).
Regulacja uk³adu sprowadza
siÍ do ustawienia takiego
po³oøenia suwaka RN2, øeby wzmacniacz pracowa³
w†obszarze liniowym (bez
zniekszta³ceÒ) i†takiemu
dobraniu po³oøenia suwakÛw RN1 i†RN3, aby barwa
odtwarzanego düwiÍku by³a
adekwatna do wymagaÒ
uøytkownika. Zamiast potencjometrÛw RN1..3 lutowanych w†p³ytkÍ moøna zastosowaÊ standardowe potencjometry z†oúk¹ wyprowadzone
na
obudowÍ
wzmacniacza. Wtedy RN2
bÍdzie spe³nia³ rolÍ regulatora g³oúnoúci, RN1 regulator natÍøenia tonÛw wysokich, a†RN3 niskich.
AG

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R7..R9, R11..R13: 1kΩ
R2: 1MΩ
R3, R14: 3kΩ
R4, R15: 4,3kΩ
R5, R6: 3,6kΩ
R10: 15kΩ
R16: 1,5kΩ
R17: 7,5kΩ
R18, R19: 10kΩ
R20, R21: 0,12Ω
RN1..RN3: 10kΩ − PR leżące
miniaturowe
Kondensatory
C1, C7: 4,7µF unipolarne
C2: 680pF
C3: 18nF
C4: 33nF
C5: 12nF
C6: 6,8nF

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1296.

C8: 3,3nF
C9: 1µF unipolarny
C10: 2,2µF unipolarny
C11: 1nF
C12: 470nF
C13..C16: 15nF
C17, C19, C20: 4700µF/25V
C18: 100nF
C21, C23: 10µF/25V
C22: 220µF/25V
Półprzewodniki
U1: LM324
U2: 7812
U3: TDA1552
D1, D2: 1N4148
D3: 1N4001
D5, D6, D7, D8: 1N5403
Różne
ARK2 3 szt.

Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie pod adresem: http://www.ep.com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP01/2001 w katalogu PCB.
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