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Wzmacniacz mocy
z uk³adami LM3886 

Schemat ideowy wzmacniacza pokazany jest na rys.1. Aplikacja dwóch uk³adów scalonych LM3886 jest 
bardzo prosta. Uk³ad wyposa¿ony jest w obwody ochronne (m.in. zabezpieczenia termiczne i zwarciowe), 
a tak¿e w bardzo przydatny system wyciszania trzasków przy w³¹czaniu i wy³¹czaniu napiêcia 
zasilajacego. Wszystko to jest mo¿liwe dziêki rozwi¹zaniom zastosowanym w konstrukcji uk³adu 
scalonego LM3886. 

W³aœciwoœci

Opis uk³adu

• moc wyjœciowa: ok. 2x68W (±28V/4W)
• wbudowany uk³ad zabezpieczenia termicznego 
• wbudowany uk³ad zabezpieczenia przeciwprzeci¹¿eniowego
• wyciszanie podczas w³¹czania i wy³¹czania zasilania

• zniekszta³cenia nieliniowe:  <0,07% (60W/4W) 
• zasilanie: ±12...±42VDC 
• wymiary p³ytki: 35 x 165 mm
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Uk³ad stereofonicznego wzmacniacza mocy dla bardziej wybrednych melomanów, zaprojektowany z 
zastosowaniem uk³adów scalonych LM3886. Moc szczytowa siêga 2x50...120W zale¿nie od napiêcia 
zasilania i rezystancji obci¹¿enia. Poziom zniekszta³ceñ przy mocy wyjœciowej 60W (jeden kana³) wynosi 
0,07%. Wzmacniacz jest ³atwy do wykonania, nie wymaga ¿adnej regulacji i jest jedym z nielicznych 
uk³adów du¿ej mocy, których wykonanie mo¿na poleciæ nawet mniej zaawansowanym elektronikom.

Rekomendacje: Urz¹dzenie szczególnie polecane konstruktorom sprzêtu audio
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Wzmocnienie napiêciowe wyznacza stosunek rezystancji R7, R3 oraz R8, R4 i wynosi oko³o 30. Jest to 
typowa wartoœæ w wiêkszoœci wzmacniaczy mocy. Do uzyskania pe³nej mocy, na wejœcie trzeba podaæ z 
przedwzmacniacza sygna³ o napiêciu oko³o 0,6Vsk czyli oko³o 1,8V miêdzyszczytowo. Wzmacniacz 
zasilany jest napiêciem symetrycznym, dziêki czemu nie ma potrzeby stosowanie kondensatorów 
separuj¹cych na wyjœciu. G³oœniki do³¹czone s¹ do wzmacniacza przez d³awiki o indukcyjnoœci 0,7µH - 
kilka zwojów drutu nawiniêtych na najzwyklejszych rezystorach. D³awiki zabezpieczaj¹ wzmacniacz 
przed wzbudzeniem od strony wyjœæ. Od strony wejœæ podobn¹ rolê pe³ni¹ elementy R11, C3 oraz R12, 
C4. W uk³adzie zastosowano kondensatory separuj¹ce w obwodzie ujemnego sprzê¿enia zwrotnego - s¹ 
to elementy C13 oraz C14. Odrobiny uwagi wymagaj¹ obwody R5C19 oraz R6C20. Wspó³pracuj¹ one z 
wewnêtrznym obwodem wyciszania. Gwarantuj¹ opóŸnienie przy w³¹czaniu zasilania, co skutecznie 
zapobiega stukom w g³oœnikach, tak charakterystycznym dla starszych wzmacniaczy. Czas opóŸnienia 
przy w³¹czaniu jest okreœlony przez sta³¹ czasow¹ RC obwodu do³¹czonego do nó¿ki 8 i mo¿e byæ 
dobierany wed³ug potrzeb. W aplikacji producenta uk³adu przewidziano rezystory R5 i R6 maj¹ce 
wartoœæ 47kW, natomiast w zestawie AVT-2180 zastosowano rezystory o mniejszej wartoœci - 20kW, 
umo¿liwiaj¹ce pracê tak¿e przy ni¿szych napiêciach zasilaj¹cych (ju¿ od ±12V). W razie potrzeby 
zwiêkszenia czasu opóŸnienia w³¹czania, na przyk³ad przy wspó³pracy z przedwzmacniaczem o d³ugich 
czasach stanów nieustalonych, nale¿y zwiêkszyæ pojemnoœci C19 i C20.  

Rys. 1 Schemat elektryczny 
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Monta¿ i uruchomienie
Uk³ad wzmacniacza nale¿y zmontowaæ na p³ytce pokazanej na rys.2. Monta¿ nie sprawi trudnoœci. 
W pierwszej kolejnoœci nale¿y wykonaæ zaznaczone zwory, a nastêpnie zamontowaæ pozosta³e elementy. 

Przed wlutowaniem uk³adów scalonych warto przygotowaæ i przymierzyæ radiator. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e 
metalowa wk³adka radiatorowa uk³adów scalonych jest po³¹czona z nó¿k¹ 4, czyli minusem zasilania. To 
znaczy, ¿e w ka¿dym przypadku trzeba zastosowaæ izolacjê: albo odizolowaæ radiator od blaszanej 
obudowy wzmacniacza, albo odizolowaæ uk³ady scalone od radiatora za pomoc¹ przek³adek mikowych 
lub z gumy silikonowej. Przy stosowaniu przek³adek mikowych, nale¿y w miejscu styku zastosowaæ pastê 
przewodz¹c¹ ciep³o. W przypadku umieszczenia radiatora wewn¹trz (dobrze wentylowanej) obudowy, 

Otemperatura radiatora przy pe³nej mocy oddawanej mo¿e byæ rzêdu +100 C. 
Uk³ad nie zawiera zasilacza. Nale¿y wykonaæ go we w³asnym zakresie. Uzyskane parametry, zw³aszcza 
moc wyjœciowa, bêd¹ zale¿eæ od zastosowanego zasilacza. Teoretycznie, przy napiêciu zasilaj¹cym ±42V 
(pod obci¹¿eniem), z g³oœnikiem 8W, mo¿na uzyskaæ moc wyjœciow¹ rzêdu 95...100W, a przy obci¹¿eniu 
4W, jeszcze wiêcej. Do testów prototypu wykorzystano zasilacz (niestabilizowany), zawieraj¹cy typowy 
transformator toroidalny 200W 2x24V, mostek prostowniczy 10A i kondensatory filtruj¹ce 2 x 
10000µF/40V. Taki prosty zasilacz mo¿na te¿ poleciæ do praktycznych zastosowañ, choæ jak wiadomo, nie 
zaszkodzi zwiêkszenie pojemnoœci filtruj¹cych do 15000µF czy 22000µF. Transformator toroidalny 200W 
2 x 24V mo¿na kupiæ, choæby w sieci handlowej AVT. Mo¿na równie¿ zastosowaæ zasilacz zbudowany z 
zestawu AVT2701.
Aby uzyskaæ wiêksz¹ moc, wystarczy zastosowaæ transformator sieciowy maj¹cy napiêcie wtórne w 
stanie spoczynku równe 2x30...32V. Nale¿y wtedy u¿yæ kondensatorów filtruj¹cych na napiêcie 63V. Jak 
wiadomo, w pierwszej chwili po w³¹czeniu, puste kondensatory elektrolityczne ³aduj¹ siê pr¹dem równym 
niemal pr¹dowi zwarcia transformatora. Tak du¿y impuls mo¿e byæ groŸny dla diod mostka 
prostowniczego, dlatego podczas prób zastosowano tak¿e rezystory ograniczaj¹ce pr¹d i zbadano 
uzyskan¹ moc. Po dodaniu rezystorów (schemat zasilacza na rys.3) moc wyjœciowa zmniejszy³a siê do 2 x 
63,6W, czyli nieznacznie. W praktyce warto wiêc zastosowaæ rezystory (0,03...0,1W minimum 1W) dla 
ochrony diod mostka.
Podczas testów zmierzono zniekszta³cenia nieliniowe przy mocy kana³u 60W - by³y mniejsze ni¿ 0,07%. 
Zmierzono te¿ szybkoœæ zmian napiêcia na wyjœciu: przy obci¹¿eniu 4W i pe³nej mocy szybkoœæ 
narastania napiêcia wynios³a 13V/µs, a szybkoœæ opadania 20V/µs, co udowadnia, ¿e wzmacniacz ma 
dobre parametry dynamiczne.
Przy pierwszym w³¹czeniu zmontowanego i sprawdzonego wzmacniacza, nale¿y zastosowaæ œrodki 
bezpieczeñstwa, choæby w postaci ¿arówki w³¹czonej w obwód pierwotnego uzwojenia transformatora.  
W praktycznych zastosowaniach trzeba zwróciæ szczególn¹ uwagê na po³¹czenia masy. Na p³ytce 
drukowanej jest kilka punktów masy, a œcie¿ki poprowadzone s¹ w szczególny sposób. Nie jest obojêtne, 

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej

Rys. 3 Schemat przyk³adowego zasilacza
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Wykaz elementów
Rezystory:
R1,R2,R7,R8:...................................100kW    
R3,R4:..............................................3,3kW    
R5,R6: .............................................20kW    
R9,R10:............................................2,7W
R11,R12:..........................................1kW
Kondensatory:
C1,C2 ...............................................470nF    
C3,C4: ..............................................220pF    
C5,C6: ..............................................(nie montowaæ)
C7,C8,C9,C10,C11,C12: ...................100nF ceramiczne
C13,C14: ..........................................10µF/16V  
C15,C16,C17,C18,C19,C20: .............47µF/63V  
Pozosta³e:
L1,L2:...............................................cewka 0,7µH (7 zwojów drutu nawiniêtych na rezystorze 10W/0,5W)
U1,U2:..............................................LM3886  
radiator, podk³adki i tulejki izolacyjne, œrubki lub wkrêty

Uwaga: Zestaw AVT2180 nie zawiera zasilacza sieciowego. Elementy zasilacza nale¿y zamówiæ oddzielnie.

gdzie zostan¹ do³¹czone poszczególne przewody. Przewód masy przychodz¹cy od zasilacza nale¿y 
do³¹czyæ do jednego z punktów O lub O5. Przewody masy prowadz¹ce do g³oœników trzeba do³¹czyæ do 
punktów O3 i O4, natomiast przewód masy do przedwzmacniacza powinien byæ do³¹czony do jednego z 
punktów O1, O2. Przedwzmacniacz nie powinien mieæ masy po³¹czonej wprost do zasilacza (innym 
przewodem). ¯eby unikn¹æ pêtli masy i wyeliminowaæ wp³yw spadków napiêæ na przewodach, masa 
przedwzmacniacza powinna byæ do³¹czona tylko do jednego z punktów O1 lub O2.

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice dla Wszystkich 2/98

www.elportal.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

Jako modu³ zasilacza polecamy:
AVT2701 Modu³ zasilacza do wzmacniaczy mocy opisany w Elektronice dla Wszystkich 4/04


