
Modu³ jest kompatybilny pod wzglêdem wyprowadzeñ i gabarytów ze wzmacniaczem AVT1583 z uk³adem 
TDA2003 prezentowanym w EP8/2010 i mo¿e go zast¹piæ, jeœli w danej aplikacji jest potrzebna wiêksza moc 
wyjœciowa.
Schemat ideowy modu³u wzmacniacza zamieszczono na rysunku 1. Wykorzystano schemat udostêpniony 
przez producenta w nocie katalogowej. Dla zastosowanych uk³adów scalonych jest on niemal identyczny. Ich 
aplikacje ró¿ni¹ siê tylko wartoœciami rezystancji rezystorów i pojemnoœci kondensatorów.
Uk³ady TDA2030/2040/2050 wymagaj¹ niewielkiej liczby komponentów zewnêtrznych. Producent wyposa¿y³ 
je w zabezpieczenia przed: zwarciem pomiêdzy wyprowadzeniami i pomiêdzy dowolnym wyprowadzeniem a 
mas¹, przed przepiêciami szpilkowymi (40 V/50 ms) mog¹cymi pojawiæ siê na zasilaniu i przed przegrzaniem.
Mimo i¿ uk³ady mog¹ byæ zasilane napiêciem 18 V, to opisywany modu³ mo¿na zasilaæ napiêciem 12 V. Przy 
zasilaniu wy¿szym napiêciem nale¿y wymieniæ kondensatory elektrolityczne.
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Modu³ wzmacniacza serii TDA20XX 
zawieraj¹cy niewielk¹ iloœæ elementów. 
Moc wyjœciowa zale¿y tylko od typu 
zastosowanego uk³adu. Uk³ad mo¿e 
byæ zasilany napiêciem 18V ale 
dobrze pracuje równie¿ przy 12V. 
Umo¿liwia to zastosowanie go w 
systemach alarmowych. Niewielkie 
wymiary p³ytki (58x42mm) 
sprawiaj¹, ¿e jest wygodnym 
zamiennikiem uszkodzonych 
koñcówek mocy w starszym 
sprzêcie graj¹cym.

Urz¹dzenie szczególnie 
polecane audiofilom i 
konstruktorom sprzêtu audio

AVT
1597/3

Wzmacniacz audio 35 W 
z uk³adem TDA2050

W³aœciwoœci

Opis uk³adu

• moc wyjœciowa 35W

• jeden kana³

• rezystancja obci¹¿enia 4W
• zabezpieczenia przed zwarciem wyjœæ, przepiêciami i przed przegrzaniem

• niewielka iloœæ elementów, prosty monta¿

• wymiary p³ytki: 58×42mm.

• zasilanie: 12VDC

AVT1597/3   Wzmacniacz audio z TDA2050



2

Schemat monta¿owy wzmacniacza pokazano na rysunku 2. Modu³ zbudowano na p³ytce drukowanej o 
wymiarach 58 mm×42 mm. Jego z³¹cze wykonano w postaci 4-pinowej listwy goldpin umo¿liwiaj¹cego 
wygodne przymocowanie (i pod³¹czenie) do p³yty urz¹dzenia g³ównego przy u¿yciu 4 s³upków dystansowych. 
Z³¹cze jest kompatybilne ze z³¹czem modu³u AVT1583 z TDA2003.
Monta¿ rozpoczynamy od zamocowania elementów najni¿szych. Diodê D1 mo¿na zast¹piæ zwor¹. Nastêpnie 
montujemy rezystory, diody D2 i D3, potencjometr P1, kondensatory ceramiczne, z³¹cza ARK, odpowiedni uk³ad 
z serii TDA20XX i opcjonalnie z³¹cze CON4. Uk³ad scalony nale¿y zaopatrzyæ w radiator.
Po poprawnym zmontowaniu i do³¹czeniu zasilania wzmacniacz jest gotowy do pracy. Przystosowano go do 

obci¹¿enia g³oœnikiem lub kolumn¹ o impedancji 4 W.

Rys. 1 Schemat ideowy modu³u wzmacniacza
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Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej
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Rezystory: Pó³przewodniki:
U1: .......................................................TDA2050R1...R3: .....................................................22 kW
D1: ............................................................zworaR4: ...........................................................680 W
D2, D3: ..................................................1N4001R5: ...........................................................20 kW
Pozosta³e:R6: ............................................................2,2 W
CON1...CON3: .................................ARK2/5 mmP1: ............................................................22 kW
CON4: ..............................................goldpin 1×4Kondensatory:

C1: ...................................................2,2 mF/16 V
C2: ..................................................100 mF/16 V
C3: ................................................1000 mF/16 V
C4: ..................................................220 mF/16 V
C5: ..................................................100 nF/63 V
C6: ................................................1000 mF/16 V
C7: ..................................................470 nF/63 V

Wykaz elementów

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 11/10

www.ep.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
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