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Przedwzmacniacz z TDA1524A

Przedwzmacniacz dopasowuje stopieñ
mocy wzmacniacza do Ÿród³a sygna³u oraz
umo¿liwia kszta³towanie charakterystyki
czêstotliwoœciowej toru m.cz.
Przedstawiamy prosty i ³atwy w wykonaniu
uk³ad stereofoniczny, umo¿liwiaj¹cy
regulacjê tonów wysokich, niskich, balansu
oraz wzmocnienia. ‘Sercem’ kitu jest uk³ad
scalony TDA1524. Wszystkie korekcje
wprowadzane s¹ do toru sygna³owego za
pomoc¹ napiêæ sta³ych – redukuje to
mo¿liwoœæ powstania zak³óceñ.
Urz¹dzenie szczególnie polecane do
konstruowania wzmacniaczy
elektroakustycznych

W³aœciwoœci
• scalony uk³ad stereofonicznego przedwzmacniacza m.cz.
• p³ynna regulacja tonów wysokich i niskich, wzmocnienia i balansu
• wszystkie nastawy za pomoc¹ napiêæ sta³ych
• do regulacji wykorzystane pojedyncze potencjometry obrotowe
• bardzo prosty monta¿ i uruchomienie
• zasilanie: 12VDC

Opis uk³adu
Sercem” konstrukcji jest uk³ad scalony TDA1524A – stereofoniczny przedwzmacniacz audio z mo¿liwoœci¹
regulacji wzmocnienia, balansu i barwy dŸwiêku za pomoc¹ napiêcia sta³ego. Na rysunku 1 przedstawiono
schemat urz¹dzenia. Potencjometry regulacyjne s¹ zasilane z wbudowanego Ÿród³a napiêciowego, którego
napiêcie jest dostêpne na wyprowadzeniu 17 uk³adu. Zmiana kondensatorów C5, C6 umo¿liwia zmianê zakresu
regulacji tonów niskich, natomiast C9, C10 tonów wysokich. Stereofoniczny sygna³ wejœciowy nale¿y
doprowadziæ do z³¹cz InP/GND (kana³ prawy) i InL/GND (kana³ lewy), a sygna³ wyjœciowy jest dostêpny na
z³¹czach OutP/GND (kana³ prawy) i OutL/GND (kana³ lewy). Dla napiêcia zasilaj¹cego równego 12 V
maksymalny poziom sygna³u wejœciowego wynosi ok. 6 VPP. Na rysunku 2 przedstawiono schemat
monta¿owy przedwzmacniacza. Zmontowanie urz¹dzenia nie powinno sprawiæ problemów nawet
pocz¹tkuj¹cym elektronikom. Jedyne na co trzeba zwróciæ uwagê, to prawid³owa polaryzacja elementów i ich
wartoœci. Po zmontowaniu do z³¹cza +12V/GND doprowadzamy napiêcie zasilaj¹ce +12 VDC.
Przedwzmacniacz nie wymaga programowania i regulacji, wiêc po w³¹czeniu napiêcia zasilania jest od razu
gotowy do pracy. Dla zmniejszenia przydŸwiêku sieciowego zaleca siê, aby metalowe obudowy
potencjometrów by³y po³¹czone z mas¹ uk³adu. Na p³ytkach nale¿y to zrobiæ za pomoc¹ srebrzanki, któr¹

AVT1634 Przedwzmacniacz z TDA1524A

1

trzeba po³¹czyæ niepocynowane pola na obu p³ytkach. Uwaga: gdy doprowadzenie 17 jest zwarte za pomoc¹
rezystora R5 (2, 2 kV) do masy, to przedwzmacniacz przenosi sygna³ bez zmiany jego charakterystyki i poziomu
g³oœnoœci.

Rys. 1 Schemat elektryczny
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Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej

Wykaz elementów
Rezystory:
R1, R2: .....................................................200 W
R3, R4: ....................................................4,7 kW
R5: .............................................................2 kW
R6: ..........................................................1,2 kW
P1...P4: ...........................Potencjometr 50 kW/A
Kondensatory:
C1, C2: .............................................2,2 mF/25 V
C3, C4: .............................................4,7 mF/25 V

C5, C6: .......................................................56 nF
C7, C8: ...........................................100 mm/25 V
C9, C10: .....................................................15 nF
C11...C14: ................................................100 nF
Pó³przewodniki:
U1: ....................................................TDA1524A
Pozosta³e:
POWER: .......................dioda LED 5 mm zielona
ARK2: 5 szt.

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 06/11
www.ep.com.pl
Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
tel.: (22) 257-84-50 ul. Leszczynowa 11
fax: (22) 257-84-55 03-197 Warszawa
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Dzia³ pomocy technicznej:
tel.:(22) 257-84-58
serwis@avt.pl

3

Notatki
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