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Áno, èítate dobre - v tomto èlánku Vám predkladám návod na stavbu jednoduchého, ale kvalitného zosilòovaèa, ktorý si môete zamontova do priestoru malej mechaniky váho poèítaèa. K návrhu ma inpiroval ten poznatok,
e hoci na trhu existuje mnostvo rôznych aktívnych reproduktorov k poèítaèu, nie sú ich kvalitatívne parametre vdy uspokojivé.
Pre kvalitnú reprodukciu z CD mechaniky poadujeme toti malé skreslenie, malý celkový um, postaèujúci výkon okolo 5 W a hlavne korekcie výok
a basov. Pri preèítaní technických údajov na obaloch komerène predávaných
reproskriniek sa nám z mnostva wattov prekrútia budíky. Udávaný výkon
je toti zpravidla PMPO - krátkodobý
pièkový výkon, meraný na záai po
dobu mono nieko¾ko milisekúnd.
V tomto porovnaní aj bená niklokadmiová tuková batéria dodá prúd stoviek ampérov pri skrate trvajúcom kratuèký okamih. Ale skúste ju tak zaai
trvale...

Popis zapojenia
Zosilòovaè na obr. 1 je koncipovaný
na základe firmou doporuèovaného zapojenia obvodu TDA2009, ktorý má pri
výkone 5 W udávané skreslenie okolo
0,25 %. Typické umové napätie je
2,5 µV. Je preto vhodný na malé zosilòovaèe kvality CD. Aby sa zbytoène ne-

pridával balastný um, bol korekèný
èlen navrhnutý iba pasívny, prièom na
schéme a na doske s plonými spojmi
je naznaèené moné doplnenie o jednostupòový tranzistorový predzosilòovaè. Po skúsenostiach z praktickej èinnosti nie je potrebný, pretoe úroveò
výstupného napätia zo zvukovej karty
je postaèujúca. Integrovaný obvod má
vstavanú prepäovú a skratovú ochranu. Výhodou obvodu je aj jeho nízke
pracovné napätie, èo vyuijeme pri napájaní 12 V zo zdroja PC. Pripojenie
vstupu, výstupu a napájania je vyrieené konektormi pouívanými na napájanie malej mechaniky. Aby sa predilo
pokodeniu pri náhodnej zámene, boli
vstupy oddelené kondenzátormi. Konektory s výhodou vyuijeme pri prípadných opravách a demontái z PC.
Vstupné vodièe je vhodné poui tienené.
Kondenzátory C20 a C21 odde¾ujú
vstup koncového stupòa od korekènej
èasti. Cez ne je signál privedený na neinvertujúce vstupy operaèného výkono-

Obr. 1. Schéma zosilòovaèa do PC
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vého zosilòovaèa. Zosilnenie je nastavené rezistormi R8, R9 a R10, R7 a cez
kondenzátory C13 a C17 je spätnovazebný signál privádzaný na invertujúce
vstupy. Kondenzátory C18 a C15 spolu
s rezistormi R12 a R11 tvoria ochranný
èlen voèi rozkmitaniu. Zosilnený signál
je privádzaný na výstupné svorky cez
elektrolytické kondenzátory C14 a C15.
Kondenzátory C10, C11 a C12 majú filtraènú funkciu.
Korekèný èlen je rieený s tandemovými potenciometrami, ktoré regulujú
basy a výky a celkovú hlasitos. Deliaci kmitoèet je pritom tandardne okolo 1 kHz. Kmitoètová charakteristika nie
je úplne vyrovnaná, avak pre nae pouitie postaèuje. Pre kvalitnú reprodukciu je vhodné pouíva do korekcií kondenzátory MKT alebo styroflexové.
Doska je navrhnutá pre pouitie klasických potenciometrov TP 161, ktoré sú
cenove prijate¾né. Na osku nasadíme
plastové gombíky, pokia¾ pouijeme iné
typy potenciometrov, môeme ich plastovú hriade¾ poui bez gombíkov.
Ako som u spomenul, na doske je
ponechané miesto na dodatoèné zapojenie jednostupòového predzosilòovaèa, ktorým je moné impedanène prispôsobi vstupné obvody. Pri tomto
variante musíme nastavi pracovný bod
tranzistorov na najmenie skreslenie.
Pokia¾ predzosilòovaè nepouijeme,
zapojíme drôtové prepojky medzi pinmi P12 a P15, ako aj P11 a P16.

Mechanické prevedenie
Pri stavbe si musíme uvedomi, e
priestor pre malú mechaniku je malý a
preto je potrebné dodra presné mechanické rozmery. Celý zosilòovaè je na
jedinej doske s plonými spojmi, ktorá
nesie aj potenciometre. Po bokoch
ploného spoja je ponechaná medená
fólia na neskorie prispájkovanie boèných lít. Pomocou týchto lít bude

