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Prosty i� niezawodny, zrealizowa-
ny na popularnej i� �atwo dost�pnej ko�ci 
TDA2003, wzmacniacz audio o�mocy 10�W. 
Mo�e by� zasilany napi�ciem 12� V, wi�c 
jest idealny do systemów inteligentnej au-
tomatyki oraz systemów alarmowych, jako 
modu� do urz�dze	 generuj�cych komuni-
katy i�powiadomienia g�osowe. Modu� by� 
mi potrzebny do realizacji kilku kolejnych 
urz�dze	, w� tym kolejnych modu�ów do 
systemu inteligentnego budynku opartego 
na sieci RS-485, ale nie tylko.

Jak to bywa w� przypadku tego typu 
uk�adów, na pró�no szuka� tu du�ych in-
nowacji. Jest to niemal klasyczna aplikacja 
uk�adu TDA2003 dost�pna w�nocie katalo-

Modu� wzmacniacza audio 10�W AVT
1583

gowej. Jedynymi ró�nicami b�d� dioda 
prostownicza D1 zabezpieczaj�ca uk�ad 
przed niew�a�ciw� polaryzacj� napi�-
cia zasilaj�cego oraz wyprowadzenie 
na p�ytce drukowanej dodatkowego 
z��cza w� postaci 4-pinowej listwy 
goldpin, umo�liwiaj�cego wygod-
ne zamocowanie modu�u na p�ycie 
urz�dzenia g�ównego.

Uk�ad TDA2003 jest kompa-
tybilnym pod wzgl�dem wypro-
wadze	 odpowiednikiem uk�adu 
TDA2002. Cechuje go bardzo 
ma�a liczba niezb�dnych do pra-
cy elementów zewn�trznych, 
co upraszcza uk�ad oraz obni�a 

Rysunek 1. Schemat ideowy wzmacniacza
Rysunek 2. Schemat monta�owy 
wzmacniacza

MINIPROJEKTY

AVT-1583 w ofercie AVT:
AVT-1583A – p�ytka drukowana

Dodatkowe materia�y na CD i� FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 10765, pass: 4t4q4glg 

• wzory p�ytek PCB
• karty katalogowe i� noty aplikacyjne 

elementów oznaczonych w� Wykazie 
elementów kolorem czerwonym

Wykaz elementów
R1: 220 V
R2: 2,2 V
R3: 1 V
Rx: 39 V
P1: 47�kV(B)
C1: 10 mF/16�V
C2: 470 mF/16�V
C3: 1000 m/16�V
C4: 100 nF
C5: 100 mF/16�V
Cx+Cx’: 39 nF (opis w�tek�cie)
U1: TDA2003
D1: zwora
CON1...CON3: ARK2 (5�mm)
CON4: goldpin 1×4, 34�mm

koszty jego budowy. Ponadto, uk�ad jest 
odporny zwarcia pomi�dzy jego wyprowa-
dzeniami i�mas�, zabezpieczony jest przed 
ewentualnymi przepi�ciami mog�cymi po-
jawi� si� na doprowadzeniach zasilania, 
ma wbudowane zabezpieczenie termiczne. 
Mo�e by� zasilany napi�ciem do 18 V.

Na rysunku 1 pokazano schemat ide-
owy wzmacniacza, na rysunku� 2 jego 
schemat monta�owy. Uk�ad zmontowa-
no na p�ytce jednostronnej o� wymiarach 
58×42� mm. Monta� nale�y rozpocz�� od 
zamocowania rezystorów. Nast�pnie mon-
tujemy zworê D1, potencjometr P1, konden-
satory ceramiczne, z��cza �rubowe, elek-
trolity oraz uk�ad TDA2003 i� opcjonalnie 
z��cze CON4. Je�eli wzmacniacz ma pra-
cowa� przy pe�nej mocy wyj�ciowej jako 
D1 nale�y zastosowa� diod� prostownicz� 
o� odpowiednio du�ym pr�dzie. Najlepiej 
3�A�lub wi�cej, albo zast�pi� j� zwor�.

Warto te� zwróci� uwag� na umiesz-
czone na p�ytce elementy Cx oraz Cx’. 
Ich sumaryczna pojemno�� powinna by� 
równa sugerowanej w� nocie katalogowej, 
a� trudnej do zdobycia, 39�nF. Ja wykorzy-
sta�em kondensatory 22�nF oraz 15�nF. Nie-
wielka ró�nica nie wp�yn��a znacz�co na 
prac� wzmacniacza.

Po poprawnym zmontowaniu i� zamo-
cowaniu odpowiedniego radiatora do obu-
dowy TDA2003, wzmacniacz jest gotowy 
do pracy. Jako obci��enia nale�y u�y� g�o-
�ników o�impedancji 4�V.
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