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Najprostszy wzmacniacz 
akustyczny 3W

Urz¹dzenie cechuj¹ bardzo dobre parametry dziêki czemu znajdzie ono szerokie zastosowanie 
zw³aszcza w sprzêcie bateryjnym, stanowi te¿ atrakcyjn¹ alternatywê przy naprawach starszego 
sprzêtu graj¹cego. Uk³ad scalony stanowi¹cy „serce” wzmacniacza zawiera obwody 
przeciwzwarciowe i przeciwprzeci¹¿eniowe. Maksymalna moc, jak¹ mo¿na uzyskaæ, wynosi 3 W. 

Schemat elektryczny wzmacniacza pokazany jest na rys.1. Uk³ad zawiera rezystor polaryzuj¹cy 
wejœcie (R1) i kondensator separuj¹cy C3. Kondensator C2 odsprzêga zasilanie wiêc powinien byæ 
montowany jak najbli¿ej uk³adu scalonego. Ewentualny kondensator elektrolityczny C1 powinien 
byæ stosowany przy wspó³pracy ze Ÿród³ami zasilania o znacznej rezystancji wewnêtrznej t.j. 
bateriami lub akumulatorkami. Du¿¹ zalet¹ przy zasilaniu bateryjnym jest niewielki spoczynkowy 
pr¹d zasilania wynosz¹cy typowo 5mA.
 Uk³ad mo¿e byæ oczywiœcie zasilany z sieci za poœrednictwem zasilacza o napiêciu 3...18V.

Najprostszy wzmacniacz 
akustyczny sk³adaj¹cy siê 
zaledwie z czterech elementów: 
uk³adu scalonego, rezystora i 
dwóch kondensatorów

Rekomendacje: zestaw 
polecany jako podzespó³ 
przenoœnego sprzêtu audio lub 
zamiennik uszkodzonej 
koñcówki mocy w odbiornikach 
RTV

W³aœciwoœci
•  szeroki zakres napiêæ zasilania: 3...18V

•  wzmocnienie napiêciowe: 40dB (100x)

•  pasmo przenoszenia: 20...20000Hz

•  zniekszta³cenia harmoniczne (Pwy=0,5W): typ. 0,25%

•  pr¹d spoczynkowy: typ. 5 mA

•   impedancja wejœciowa: typ. 100kW 

•  wymiary p³ytki 13 x 32 mm
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Opis uk³adu
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Stopnie wyjœciowe uk³adu scalonego TDA7056 pracuj¹ w uk³adzie mostkowym (BTL), mo¿na 
wiêc uzyskaæ znaczn¹ moc przy niewielkim napiêciu zasilaj¹cym. Przyk³adowo przy obci¹¿eniu 8W 
i zasilaniu 6V uk³ad dostarcza 1W mocy, a przy napiêciu 11 V i rezystancji obci¹¿enia 16W mo¿na 
uzyskaæ moc wyjœciow¹ równ¹ 3W.
Szczytowa wartoœæ pr¹du wyjœciowego nie powinna przekraczaæ 1A, ale dziêki wbudowanym 
zabezpieczeniom uk³ad nie ulegnie uszkodzeniu nawet podczas zwarcia.

Na rys. 2 przedstawiono rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej. Rezystor R2 nale¿y 
przylutowaæ bezpoœrednio do wyprowadzeñ 4 i 5 uk³adu scalonego US1. Po zmontowaniu p³ytki 
nale¿y starannie sprawdziæ poprawnoœæ monta¿u, w szczególnoœci, czy podczas lutowania nie 
nast¹pi³y jakieœ zwarcia. Mo¿na te¿, choæ w ogromnej wiêkszoœci zastosowañ nie jest to konieczne, 

2dodaæ niewielki radiator o powierzchni kilku cm  z kawa³ka blachy aluminiowej, miedzianej czy 
mosiê¿nej. Poniewa¿ wzmacniacz wspó³pracuje z jakimœ Ÿród³em sygna³u, zwykle z 
przedwzmacniaczem, nale¿y przestrzegaæ zasad prowadzenia masy. Przy niew³aœciwym 
prowadzeniu masy zwiêksz¹ siê zniekszta³cenia, a w skrajnym przypadku uk³ad mo¿e siê wzbudziæ. 
Dlatego obwód masy powinien byæ mo¿liwie krótki.
Przy zasilaniu sieciowym trzeba zwróciæ uwagê, by nie przekroczyæ dopuszczalnego maksymalnego 
napiêcia zasilania równego 18V, nale¿y wiêc raczej stosowaæ zasilacze stabilizowane. Przy zasilaniu 
12V korzystniej jest pracowaæ z rezystancj¹ obci¹¿enia równ¹ 16W. Przy obci¹¿eniu 8W moc bêdzie 
tytko nieznacznie wiêksza, zdecydowanie wzrosn¹ natomiast straty.

Rys. 1 Schemat elektryczny
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Monta¿ i uruchomienie

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej
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W kolejnoœci lutowania:

1 R1: 6,8kW (nieb.-szary-czerw.-z³oty)
2 C3: 470nF
3 C2: 10OnF ceramiczny
4 C1: 220...470uF/16V
5 US1: TDA7056
6 z³¹cza œrubowe ARK2 3szt.

7 R2: 30kW    (SMD 3002)-  montowany bezpoœrednio  do wyprowadzeñ  4 i  5 uk³adu  US1

  Od strony lutowania

Wykaz elementów

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice dla Wszystkich 1/96

www.edw.com.pl

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55
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Notatki


