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Oda va ma te 

he li sead me te 

juu res ka su-

ta tak se nn. 

P.M.P.O. (Peak 

Music Power 

Output)  võim-

su se mää rat-

lust, mis lu bab 

an da häs ti 

müü va suu re 

väär tu se, aga 

ei ise loo mus ta 

suurt mi da gi.

u na gi koo li ajal te ge le sid pal jud 
või men di te ehi ta mi se ga. Nii 
mi na gi. Esi me ne või men di oli 
ter velt 30W-ne! Mürt su te gi 

pii sa valt. Prae gu se aja ar vu ti tar ve te ga kaup-
le va te pu du poe kes te hin na kir ju vaa da tes 
võib jää da mul je, et teh ni ka ei ole are ne nud 
mit te seits me pe ni koor ma saa bas te ga 
ka pa tes, vaid tü ka ti ka ui su stii li ka su ta des. 
Al la 120W-seid ak tiiv kõ la reid ar vu ti komp-
lek ti de le võib ti ku tu le ga ta ga ot si da. Oleks 
see te ge li kult ka nii. Mõ ned kõ la rid kel gi vad 
pea ae gu ki lo va ti se võim su se ga. Sel lis te ga 
saaks ju ba mõn da va ba õhu üri tust he lin da-
da! Suu rus on kõue hääl se tel vä gi las tel kaht-
la selt ta ga si hoid lik. Aga hea küll – esi me sed 
ar vu tid täit sid ju ka ter veid hoo neid! 

Kaht lu sed said kin ni tust, kui esi mest 
kor da tao li se teh nik ai me re mon diks lah ti 
kru vi sin. Kõ la ri kor pu ses ole va le val ju hääl di-
le oli löö dud tem pel 5W. Sead me pas si aset 
täi tev sea ing li se keel ne pa be ri li pa kas aga  
kin ni tas – 130 W P.M.P.O. !!! ???

Tei sel ak tiiv kõ la ri komp lek til, mis pi di kir-
ja de jär gi ole ma 480 W  võim su se ga, oli kaa-
sas toi te blokk – 12V / 1A. See ga toi te al li ka 
(väl jund-) võim sus on 12W. Heal ju hul saaks 
siit toi ta 7W he li või men dit, aga mit te iial gi 
480W-st, ise gi mit te 600% mit te li neaar moo-
nu tu se juu res.

Kuu lu jär gi pi da vat müü da ma ka 1600 W 
P.M.P.O. võim su se ga komp lek ti. Sead me toi-

teks ei ole mit te mo biil ne tuu ma jaam ega 
ise gi mit te dii sel ge ne raa tor vaid … ta va li ne 
paa ri küm ne va ti ne “sei na adap ter” !

Taht ma ta ik ka veel ke da gi pet tu ses 
süü dis ta da asu sin võr gust ot si ma müs ti li se 
lü hen di P.M.P.O. tä hen dust. Pea le mõ nin-
gast uuri mist sel gus üht-teist hu vi ta vat. Et 
koos teh ni ka ga on are ne nud ka mar ke tin-
gi võt ted. Ei, see po le pet tus, see on vaid 
rek laa mi ma te maa ti ka. Või men di te väl jund-
võim sus an tak se nüüd ter mi ni P.M.P.O. 
(Peak Music Power Output – mak si maal ne 
muu si ka li se sig naa li võim sus) var jus, mis 
lu bab so bi vas in ter pre tat sioo nis te ge li ku 
numb ri ve ni ta da lõd valt na gu pük si kum mi 
tu ru le pa re mi ni kõl ba vaks. 

( Ääre mär ku se na mai nik sin, et ter min muu si-
ka li ne võim sus on ka te ge li kult ole mas, mi da 
mõõ de tak se stan dar di IEC268.3 ko ha selt 
eri sig naa li de ge ne raa to ri ga. Pa ra mee ter on 
ta va li selt vei di suu rem kui nor maal ne võim-
sus ja ise loo mus tab või men di suut li kust an da 
koor mu ses se mak si maal set võim sust (koos 
pii ra ma ta moo nu tus te ga, kah ju küll) tea tud 
aja (nt. 10 ms või 1 s) väl tel. Suu ru se prak ti li ne 
väär tus on kü si tav, pi gem vii tab ta vi let sa le 
toi te al li ka le. )

Müü gi mees te P.M.P.O. aga ar vu ta tak se 
teis te reeg li te jär gi. Või men di te ge lik võim-

Osa I. Ehitame 50W mak si maal võim su se ga 
(38W no mi naal – THD=0,1%) he li või men dit. 
Teises osas lisandub 7-ribaline ekvalaiser.

k

1. Või men di teh ni li sed and med
PA RA MEE TER VÄÄR TUS TIN GI MU SED

Väl jund võim sus 48W
Koor mus: 4 Ω, 

toi te pin ge +/-23V, 
THD -60db

28W
Koor mus: 8 Ω, 

toi te pin ge +/-23V, 
THD -60db

Tü hi jook su vool 56mA
Si send sig naal ja 

koor mus puu du vad

Mit te li neaar moo-
nu tu sed (THD)

-90db Po=32W

Sa ge dus ri ba
20…

25000Hz
sa ge dus ka rak te ris ti ku 

kal le ku ni -3db

Väl jund ta kis tus 0,1Ω

Si send ta kis tus 20kΩ
Mää ra tud 

ta kis ti ga R1

Pin ge või men dus 30db
Sõl tub ta kis ti test 

R2&R3

Toi temü ra 
sum mu tus te gur

64db

f=100Hz,RS=2kΩ, 
mü ra pin ge eff . väär-
tus 500mV mõ le mal 

pool.

Ava meel selt 
he li või men di test
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sus PW kor ru ta tak se rek laa mi koe fi t sien di ga 
Kr ja saa dak se gi pa re mi ni müüv väär tus 
PP.M.P.O. Te het jääb mee nu ta ma süm bol 
P.M.P.O. (TTÜ-s õp pi des ka su ta si me va he te va-
hel la bo ri töö de tu le mus te “op ti mee ri mi sel” 
sar nast koe fi t sien ti, mi da kut su si me Tambovi 
kons tan diks. Sel le ga sai su va li sed mõõ te tu le-
mu sed va ja li ke ga klap pi ma sät ti da.)

Rek laa mi koe fi t sien di Kr täp ne ar vu tus va-
lem on tead ma ta, aga ta pi da vat ole ma ruut-
sõl tu vu ses müü gi mees te pea li ku va na ema 
va nu sest ja vist ka pöörd võr de li ses sõl tu vu-
ses bör si kau gu se ga ime kõ la reid toot vast 
fi r mast. Suu rus jääb ena mas ti va he mik ku 
20…50. Lä he malt või men di test, võim su sest 
– te ge li kust ja “soo vi ta vast “ – saab lu ge da 
aad res silt: http://sound.westhost.com/
power.htm.

Vaa da tes nur gas kur valt tol mu vat “üle liig-
set” kõ la ri paa ri tek kis soov veel kord mee-
nu ta da noo rus ae gu ja ehi ta da oma ar vu ti le 
musa kuu la mi seks või men di. Liht ne, kuid 
reaal ne või men di reaal se te pa ra meet ri te ga. 
Sel lest ka järg nev ar tik kel. 

Esi me ses osas kä sit le me võim sus või men dit 
ja, kui krii ti ka ning toi me ta ja lu ba vad, siis 
tei ses osas ka graa fi  list ekvalaiserit ning 
konst rukt sioo ni va rian te.

Detailid
Kui sel lis te oma dus te ga või men di lu ge jaid 
ra hul dab, peab vist joo te kol vi soo ja pa ne-
ma ja poo di jup pe ost ma mi ne ma. 50W 
võim sust ei ta su pel ja ta – sea de teeb “mood-
sa te le” 480 W P.M.P.O. sead me te le kind las ti 
pi ka puu ga ära. 50W on reaal ne võim sus, 
mit te “Hi-Hi” või men di te vas tav pa ra mee ter!

He li sead me poolt te ki ta ta va soundi 
tu ge vus sõl tub mõis ta gi ka val ju hääl di test. 
Ka neil on an tud võim sus vat ti des. He li tu ge-
vust ise loo mus tab pa re mi ni mõis te he li-
rõhk, näi teks det si bel li des (db) mõõ de tu na. 
Val ju hääl di võim sus mää rab, pal ju tal le 
an nab “pea le küt ta”, aga mit te ilm tin gi ma ta 
he li tu ge vust. Vee keet ja on ju ka 1-2kW 
võim su se ga.

Va ja li ke de tai li de ni me ki ri on tabelis 2. 
Olu li se ma te või kal li ma te jup pi de jaoks 

ot si sin väl ja ka ELFA ka ta loo gi too te koo di 
(kolmeosaline  num ber) või Tevalo elekt roo-
ni ka poe too te koo di (kaheosaline num ber) 
koos het ke hin da de ga. Ehk on abi!

Skee mist
Võim sus või men di sü da meks on Phi lip si mik-
ro skeem TDA1514A (vt. skee mi). Skee mil 
on ku ju ta tud vaid 1 ka nal, tei ne on täp selt 
sa ma su gu ne. Toot ja en da koos ta tud and me-
leht (leiab “Ar vu ti ka su ta ja” ftp-st) rõ hu tab, 
et te ge mist on kõr ge kva li tee di li se “klot si ga”. 
Skeem on kaits tud üle koor mu se ja väl jun di 
lü hi se eest ning suu dab end ise kaits ta, kui 
tem pe ra tuur tõu seb lii ga kõr ge le. SOAR ehk 
Safe Operating ARea  ehk siis maa kee li kait-
se lü li tu se väl jund on too dud mik ro skee mi 
vii gu le 2. Se da as ja olu saab ka su ta da näi-
teks klõp su de ära hoid mi seks sis se lü li ta mi-
sel. Skee mil on ka viik (3) mis lü li tab si sen di 
“ma ha” (MUTE) või viib ko gu mik ro skee mi 

2. Detailid 

Kom po nent
ELFA/Tevalo 

kood
Tk. 

hind
ko gus

Hind kok ku/
mär ku sed

POOL JU HID

Diood sild 
TS25P05G

70-203-40 40.90 1 40.90

TDA1514A 301-218 95.00 2 190.00

TA KIS TID

470k 2

20k 4

680 2

82 2

47 2

3,3 2

Lin. pote 
2x100k log 
(he li tu ge vus) 
h=60mm.  

1
pa rem oleks 
ma da lam, ntx. 
42mm

KON DEN SAA TO RID

10000uF/35V 
30x35mm

67-502-44 154.40 2 308.80

220uF/25V 6

47uF/63V 2

3,3uF/35V 2

1uF/25V 2

0,47uF 4

22nF 2

220pF 2

MUUD

Tra fo 
2x18V/250W 
115x55mm

56-137-24 809.00 1 809.00

Ra diaa tor 
80x80x160mm

650-152 8.00 2 16.00

Valjuka 
kon tak tid 

42-080-21 30.80 2 61,60

Klap pi de pe sa 42-252-15 34.50 1 34.50

2xRCA 
si send pe sa

42-252-15 20.50 1 20.50

   Võimendi skeem
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väi ke se voo lu tar be ga oote re žii mi (STAND_
BY). Neid kah te ot sa ka su tab ki sis se/väl ja lü-
li ta mi se mü ra de neut ra li see ri mi se skeem 
ta kis til R4 ja kon den saa to ril C2. 

Mik ro skee mi si su blokk skeem and me le-
hel vii tab hu vi ta va le as ja-
olu le. Tun dub, et re žii mis 
MUTE lü li ta tak se või men-
di si send põ hi sig naa list 
(mis ühen da tak se vii gu le 
1) lah ti ja komm ute eri tak-
se vii gu le 8. See ga saaks 
põ hi mõt te li selt või men di 
kül ge ühen da da 2 sig naa-
li al li kat. Ühelt tei se le siir-
du mi seks tu leb siis muu ta 
pin get juht ot sal (3). Si sen di te 
kom mu taa tor?

Põ hi mõt te li selt võib kon den saa to rid C4 
ja C6 kok ku hoi da. Eri ti siis, kui toi te osa ja 
või men di va he li sed juht med on lü hi ke sed. 
Või men di sta biil su se jaoks ta suks nad siis ki 
al les jät ta.

Skeem on mõel dud 4 oomi se koor mu-
se (kõ la rid) jaoks. Kui on va ja ühen da da 8 

oomi seid val ju hääl deid, tu leb muu ta 2 ta kis-
ti no mi naa li: R4 -> 82Ω ja R5 -> 150Ω .
Kaitsmed FU1…FU4 on vajalikud. Lühise 
tekkimisel ei põle võrgukaitse tavaliselt 
mitte kohe ja seega võib tekkida natuke 
liiga palju tossu L. Püromaanidele võiks ju 
asi huvi pakkuda, aga… 

Võimendit ennast need kaitsmed paraku 
avariiolukordades päästa ei suuda. 

Piisavalt kiiresti suudavad reage-
erida vaid elektroonsed kaitse-

lülitused.
Võimalike rikete korral 

põleb tavaliselt lühisesse üks 
võimendi väljundtransisto-

ridest – antud 
juhul on nad 
muidugi 

mikroskee-
mi sees. Seega ilmub väl-
jundisse ja sealt edasi 
kõlarile toitepinge 
(meie skeemis + või 
– 25V). Kui jõuate 
kõlari piisavalt 
kiiresti või-
mendi sabast ära tõm-
mata, on kõik korras, sest het-
keliselt ta läbi ei põle (aga ärge 

sellega arvestage L). Sellisteks 
juhtudeks varustatakse 

võimendid täiendava 
kaitselülitusega. 

Skeemike lülitab 
võimendi 

rikke korral 
kõlarid 

väljundist 
lahti. Paraku 

on ka üks 
puudus: liiga 

valju heli puhul 
kipub lülitus nõus-
tuma naabritega ja 

võib lülitada kõlarid 
tümpsukasti küljest 

lahti. Kellele õnn, kellele 
õnnetus. Antud artiklis 

seda lülitust ei käsitleta, 
kuid ühe skeemilahenduse 

võib leida näiteks aadressilt: http://
sound.westhost.com/project33.htm .

Toiteosa
on samuti ehitatud lihtsa äraproovitud 
skeemi kohaselt. Toitetrafo valisin 250W-se. 
Tavaliselt soovitatakse võimendi toitetrafo 
võimsuseks kahekordne võimendi väl-
jundvõimsus. Kuna tegemist on stereovõ-
imendiga, läheb vaja 200W. Arvestades, 
et ekvalaiseri skeem tarbib ka midagi ja et 
alati on targem projekteerida skeem väike-
se varuga, valisingi 250W-se trafo.

250W võimsusega toiteallikas lubab 
võimendit laiendada: nivooindikaator, 

sisendite kommutaator, kaitse-
lülitused jne. Voolu jätkub!

Toitepinget siluvad elekt-
rolüütkonden-
saatorid C19 
ja C20 on üsna 

kallid, 
kuid 

nende 
arvelt kokku 

hoida ei tasu. 
Asi on selles, et 

tippkoormusel 
(näiteks trummi-

löök helisignaalis) 
ei suuda toitetrafo võimendit varustada ja 
ilma piisava mahtuvusega kondensaatorite-
ta saaks “tümakas” moonutatud.

(Skeemi) tinutamise kõrvale võib lugeda 
veidike tarkade inimeste arvamusi/teadmisi 
helitehnikast. Põhjaliku kirjelduse, kuidas 
võimendid töötavad, miks nad (nii) töö-
tavad ja ka skeeme leiab aadressilt: http:
//sound.westhost.com/. Lisalugemiseks:

- http://www.hsv.com/scitech/audio/
index.htm - audio lingikogu;

- http://www.hifi klubi.ee/hifi _info.html 
- mitmesuguste “võimsuste” seletus.

felc@edu.ttu.ee

   Toitebloki skeem
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vajaksin 
trükiplaadi 
mõõtmeid 
mm ja miski-
päras on osad 
tähistused 
radade all


