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1. Povzetek 

Seminarska naloga, izdelana v okviru predmeta Komunikacijska vezja, opisuje 
audio ojačevalnik, ki se s svojimi lastnostmi izkaže kot primeren za osebni 
računalnik. Njegovi glavni lastnosti sta cenenost in dober impulzni odziv. V 
nalogi je opisano njegovo delovanje, zgradba, analiza posameznih delov in 
rezultati meritev, opravljenih v fakultetnem laboratoriju.  
 

2. Uvod 

Dandanes velja, da je konkurenca na področju zabavne elektronike močna in 
torej usmerjena k čim cenejšim izdelkom, ki pa po lastnostih ne smejo bistveno 
zaostajati za dražjimi, bolj izpopolnjenimi. Tisto, za kar so narejeni, morajo 
namreč kljub cenenosti tudi dobro opravljati. Izkoristek potenciala, ki je dan z 
vložkom, mora biti zato maksimalen. Eden od načinov, kako to doseči pri audio 
ojačevalnikih, je z dovolj visoko, tako imenovano P.M.P.O. (peak music power 
output) močjo. Za potrebe ojačevanja zvokov iz našega domačega PC-ja so 
rezultati zelo dobri, pri kakšnih zahtevnejših preizkušnjah pa bi verjetno to ne 
bilo dovolj in nam torej ne bi preostalo drugega, kot globlje poseči v žep. 
 

3. Opis delovanja vezja 

Osrednji del vezja sta čipa TDA2822M, s po dvema operacijskima 
ojačevalnikoma. Gre za cenovno dovolj ugodna čipa, ki sta v svoji osnovi 
namenjena prenosnim napravam, kot naprimer discman, walkman itd. Pasivni 
elementi, ki so jima dodani služijo za prilagoditve vhoda in izhoda, predvsem pa 
veliki kondenzatorji na napajalni strani omogočajo velik impulzni odziv. Izdelal 
sem tudi pripadajoč usmernik, saj nameravam vezje koristno uporabljati tudi v 
prihodnje.   
 
Iz slike 1 je razvidno, da vsak par operacijskih ojačevalnikov služi enemu kanalu 
v vezavi bridge (in ne stereo) in torej potrebujemo dva taka kanala. To je zato, 
ker je ob odsotnosti kondenzatorja na izhodni stopnji potrebno zagotoviti, da 
zvočnik ni priključen na maso. Vse skupaj napajamo z 9 voltnim usmernikom, 
lahko pa bi to napetost dvignili tja do 15 V. Kombinacijo upora (R7-R10) in 
kondenzatorja (C7-C10) na izhodu dodamo zato, da se zaduši potencialne 
tendence k oscilaciji. Zaradi optimizacije impulznega odziva ni nobenih 
povratnih vezav. Kondenzatorja C3 in C4 služita združitvi negativnih vhodov 
ojačevalnikov. Za prilagoditev vhoda vse do potenciometra so upori R1-R4 in 
kondenzatorja C13, C14. Pri tem kondenzatorja skupaj z uporoma R3 in R4 
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tvorita anti aliasing filter. V vezju ni vključenih možnosti regulacije basov/visokih 
tonov, saj je predvideno, da to omogoča že sam PC.  
 

 

Slika 1: Celotna shema vezja 
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Izdelan ojačevalnik je prilagojen za 8Ω breme, lahko pa se ga hitro prilagodi tudi 
na druge vrednosti. Najboljše rezultate se doseže pri 16Ω zvočnikih (2W RMS), 
več pa je razvidno iz spodnje tabele.  
 
 

Impedanca zvočnika [Ω] 4 8 16 32 

R3/R4 [kΩ] 47 33 22 15 

C13/C14 [pF] 330 390 470 560 

R11/R12 [Ω] 15 (2W) 12 (2W) 8.2 (1W) 5.6 (1W) 

Izhodna moč (RMS) [W] 1 1.4 2 1 

Tabela 1: Potrebne spremembe pri različnih izhodih in izhodna moč (RMS) 

 

3.1 Računanje P.M.P.O. 

Večkrat sem že omenil dober impulzni odziv in visoko trenutno moč P.M.P.O. 
(peak music power output). Moj ojačevalnik se ponaša s kar 2x180W tovrstne 
moči. Gre za moč, ki jo je ojačevalnik sposoben »dati iz sebe« v dovolj kratkem 
času (v eni periodi 1kHz signala, torej samo 1ms) in ne za efektivno RMS (route 
mean square) moč. Seveda se na vse današnje embalaže PC ojačevalnikov 
napiše večjo vrednost, torej vrednost P.M.P.O., kar posledično na kupca naredi 
večji vtis, čeprav mu to o samem ojačevalniku ne pove vsega oz. ga celo 
zavede.  
 
Izračun: 
Vzemimo vezje na sliki 2. Energija kondenzatorja s kapacitivnostjo C, pod 
napetostjo UC  je: 
 

 

Slika 2: Vezje za izračun P.M.P.O.  
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Kot rečeno vzamemo za P.M.P.O. čas ∆t 1ms, UC1 je napetost 
neobremenjenega vira, UC2 pa minimalna napetost, kjer ojačevalnik še deluje in 
gre proti 0. Vidimo, da P linearno narašča s kapacitivnostjo kondenzatorja, ki 
mora biti zato velika. V mojem primeru znaša 2200µF (x2). Če za izračun 
uporabim še UC1 = 9V, UC2 = 0V in ∆t = 1ms, dobim rezultat P=178.2W (za vsak 
kanal) in je torej zaokrožena številka za napis na embalaži 2x180W. 
 

4. Analiza vezja 

TDA2822M je dobra rešitev za stereo ali mono ojačevalnik in sicer za vse 
običajne impedance zvočnikov. Na sliki 3 je prikazana njegova notranja zgradba 
in hkrati tudi tipična aplikacija v stereo vezavi.  
 

 

Slika 3: Notranja zgradba TDA2822M s tipično aplikacijo 
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Minimalna napajalna napetost je lahko samo 1.8V, napetostno ojačenje pa gre 
do 40dB. Popačenje, kot navaja proizvajalec, je 0.2% pri izhodni moči 0.5W in 
frekvenci 1kHz, v 8Ω breme. Seveda je v praksi večje. Pasovna širina pri 
izhodni moči 1W bi morala biti po podatkih proizvajalca 120kHz. Ko pa so vezje 
testirali pri Elektor Electronics so dobili spodnji graf, ki kaže, da se B giblje le 
med 10Hz in 52kHz.  
 

 

Slika 4: Prikaz pasovne širine TDA2822M, izmerjen pri Elektor Electronics 

 
Do tu sem podal lastnosti samega čipa, kot je bilo analizirano na dveh različnih 
institucijah in tudi opisal delovanje celotnega izdelanega vezja. Če bi želel še 
korak naprej bi poiskal analitične izraze, ki opisujejo notranjo zgradbo 
posameznega operacijskega ojačevalnika in tiste, ki opisujejo celotno vezje. Tu 
pa nastopi težava. Notranja zgradba je namreč prekomplicirana kombinacija 
številnih pnp in npn tranzistorjev, ki presega naše znanje, medtem ko je celotno 
vezje preenostavno, saj nima niti ene povratne vezave (zakaj je nima, je bilo že 
razloženo v poglavju 3). Tako mi ne preostane drugega, kot podrobnejši opis 
lastnosti in preizkus z meritvami.  
 

5. Rezultati meritev 

V laboratoriju je bilo najprej nekaj težav, saj na izhodu nisem dobil nobenega 
signala, kljub temu, da je vezje doma perfektno delovalo in kljub temu, da je bil 
vhodni signal dovolj velik, potenciometer pa tudi ustrezno nastavljen. Po 
dolgotrajnem poizkušanju različnih rešitev, sem na izhod priključil zvočnik in vse 
je bilo v redu. Kasneje se je izkazalo, da je delovalo tudi brez njega in je še 
danes uganka kaj je bilo narobe, čaprav ne izključujem niti možnosti, da se 
nisem striktno držal elektrotehniškega načela: »stvari delujejo bolje, če so 
priključene na električno omrežje«. Po teh uvodnih težavah sem na vhod 
pripeljal sinusni signal z amplitudo 15mV. Rezultati so razvidni iz tabele 2 in 
slike 5. 
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Rezultati: 
 
Frekvenca [Hz] 13 25 100 1k 10k 70k 140k 

Izhodna 
napetost [mV] 

10 14 19.5 20 20 14 10 

Ojačenje 
napetosti [dB] 

-3.5 -0.5 2.3 2.5 2.5 -0.5 -3.5 

Tabela 2: Rezultati meritev 
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Slika 5: Bodejev diagram (izmerjene vrednosti) 

 
Pasovna širina B (3dB meja) je torej od 25Hz pa do 70 kHz, kar je ravno nekje 
vmes med podatki, ki jih navaja proizvajalec in tistimi, ki so jih izmerili pri Elektor 
Electronics. Ojačenje je, kot je razvidno iz tabele samo 2.5 dB. Vendar pa to 
velja za razmerje napetosti izhoda enega operacijskega ojačevalnika proti masi 
in napetosti na vhodu. Ker sta operacijska ojačevalnika dva in delujeta v 
protifazi, je končno ojačenje dvakrat večje, torej 8.5 dB.  
 

6. Izdelava vezja 

Glede na to, da nimam veliko izkušenj s praktično izdelavo vezij, sem v zvezi s 
tem pričakoval nekaj težav. Izkazalo se je, da je bil najtežji del nabiranje 
posameznih elementov, saj je bilo potrebno naprimer na čipe čakati en teden, 
transformator je bil drugačen, kot tisti, ki je bil predviden in je bilo torej potrebno 
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tiskano vezje prilagoditi, pasivnih elementov pravih vrednosti ni bilo na zalogi 
itd. Sama izdelava mi niti ni povzročala večjih težav, čeprav je res, da sta bila 
potrpljenje in natančnost nujno potrebna.  
 
Tiskano vezje je (slika 6) enostransko, z obsežno maso, zaradi česar je bilo 
potrebno paziti, da ne bi prišlo do neželjenih stikov. Možna bi bila tudi vgradnja 
v PC in uporaba njegovega 12V napajanja, vendar sem se odločil za eksterno 
uporabo s svojim napajanjem, ki mora biti fizično odmaknjeno od ojačevalnika.  
 
 

 

Slika 6: Pogled s strani elementov in tiskano vezje 
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7. Zaključek 

Izdelani ojačevalnik sem preizkusil in deluje odlično, zato ga s pridom 
uporabljam. Res pa je, da je bilo vezje kot projekt morda nekoliko nerodno 
izbrano in tako analiza otežkočena oziroma do neke mere celo onemogočena. 
Kljub temu lahko rečem, da sem se iz vsega skupaj veliko naučil. Moj osebni 
napredek je bil že v tem, da sem vezje v celoti izdelal, preizkusil in pomeril sam. 
Dobil sem tudi občutek o tem, kako ojačevalniki delujejo in predvsem občutek o 
povezavi med teorijo in prakso. Osnove, ki jih osvojimo na fakulteti so sicer 
dober in trden temelj, ki pa ga je potrebno v praksi še precej dograditi, pri čemer 
je specifičnih možnosti tako rekoč neomejeno. Vesel sem, da smo se v procesu 
študija končno dotaknili tudi konkretnejših projektov. 
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