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AVT−5035/1

Sterowany cyfrowo
equalizer, ktÛry opisaliúmy
w†dwÛch poprzednich
czÍúciach artyku³u
(EP9 i†10/2001), zosta³
zaprojektowany i†wykonany
z†uøyciem dwÛch
specjalizowanych uk³adÛw
firmy Philips. Takøe stopieÒ
mocy wzmacniacza
wspÛ³pracuj¹cego z†korektorem
wykonano w†oparciu o†jeden
z†nowszych uk³adÛw Philipsa
- TDA8571J. Dok³adny opis
wykonania stopnia koÒcowego
z†tym uk³adem
znajdziecie w†tej - juø
ostatniej - czÍúci artyku³u.
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TDA8571J - zintegrowany
stopieÒ mocy
Analizuj¹c parametry uk³adu
TDA8571J oraz schemat aplikacyjny opublikowany w†firmowej dokumentacji (rys. 5) dochodzi siÍ
do wniosku, øe projektanci Philipsa po³oøyli szczegÛlny nacisk
na uniwersalnoúÊ tego uk³adu,
zmniejszenie liczby niezbÍdnych
elementÛw zewnÍtrznych i†poszerzenie zakresu wartoúci parametrÛw dopuszczalnych, przy ktÛrych
wzmacniacz bÍdzie funkcjonowa³
prawid³owo. Wynika to z†przewidywanych dla tego uk³adu obszarÛw aplikacyjnych - przede wszystkim w†samochodowych systemach audio i†popularnych zestawach domowych. BudowÍ wewnÍtrzn¹ tego uk³adu pokazano
na rys. 6.
W†jednej obudowie scalono
cztery niezaleøne wzmacniacze
akustyczne klasy B. Wzmacniacze
pracuj¹ w†uk³adzie mostkowym,

tzn. kaøde z†dwÛch wyjúÊ g³oúnikowych obs³ugiwane jest przez
oddzielne uk³ady przeciwsobne.
W†literaturze angielskiej wzmacniacze o†takiej konstrukcji oznacza siÍ symbolem BTL (ang. Bridge Tied Load).
Ze schematu z rys. 5 wynika,
øe do budowy wzmacniacza
oprÛcz uk³adu scalonego potrzeba
dodatkowo bardzo niewiele czÍúci. G³Ûwnie s¹ to kondensatory,
elementy zasilacza oraz gniazda
wejúciowe i†wyjúciowe.
Uk³ad TDA8571J zawiera
w†swojej strukturze, oprÛcz blokÛw zwi¹zanych ze wzmacniaczami mocy, takøe specjalne obwody,
ktÛre odpowiadaj¹ za jego poprawn¹ pracÍ, ale mog¹ byÊ takøe
uøyte do diagnostyki. Stan pracy
tych obwodÛw jest sygnalizowany
na wyjúciu Vdiag, natomiast wejúcie MODE s³uøy do ustalania
trybu pracy wzmacniacza i†ma
wp³yw na wielkoúÊ pobieranego
pr¹du. Sterowanie odbywa siÍ
poprzez podanie na wyprowadzenie MODE odpowiedniego poziomu napiÍcia. Jeøeli wyprowadze-
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Rys. 5. Schemat elektryczny wzmacniacza.

nie jest zwarte z†mas¹ zasilania
lub poziom napiÍcia na wyprowadzeniu nie przekroczy 2V, uk³ad
znajdzie siÍ w†trybie czuwania
(standby), w†ktÛrym pobÛr pr¹du
z†zasilacza nie przekracza 100µA.
Podanie na wyprowadzenie MODE napiÍcia o†wartoúci z†przedzia³u 3,3V...6,4V powoduje, øe
wszystkie wewnÍtrzne uk³ady
TDA8571J zostan¹ w³¹czone, a†pobÛr pr¹du osi¹gnie nominaln¹
wartoúÊ spoczynkow¹ tj.
200mA...360mA. Jednak pomimo
podania sygna³u na wejúcia, sygna³ wyjúciowy jest wyciszony
(wzmacniacz pozostaje w†trybie
Mute). Podanie na wyprowadzenie
steruj¹ce napiÍcia wyøszego od
8,5V lub zwarcie go z†napiÍciem
zasilaj¹cym prze³¹czy wzmacniacz
w†tryb normalnej pracy.
Wejúcie MODE moøna wykorzystaÊ do szybkiego wyciszania
wzmacniacza oraz do usuniÍcia
efektu stukotu w†g³oúnikach podczas w³¹czania zasilania. S³uøy do
tego przedstawiony na schemacie
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obwÛd sk³adaj¹cy siÍ z†diod D1,
D2, rezystora R2 i†kondensatora
C8. W†czasie normalnej pracy styki 3†i†2†gniazda JP1 powinny byÊ
zwarte. Podczas w³¹czania wzmacniacza napiÍcie zasilania podawane jest na wyprowadzenie MODE
poprzez rezystor R2. Elementy R2,
C8 tworz¹ obwÛd czasowy, ktÛry
powoduje, øe napiÍcie na wyprowadzeniu steruj¹cym osi¹gnie
wartoúÊ 8,5V w†czasie nie krÛtszym niø 150ms. To wystarczy,
aby w†czasie gdy sygna³ na wyjúciach jest wyciszany, kondensatory sprzÍgaj¹ce C1...C4 prze³adowa³y siÍ, co zapobiega nieprzyjemnym stukom w†g³oúnikach.
Wyjúcie Vdiag dostarcza informacji o†zaistnia³ych problemach
w†czasie pracy wzmacniacza i†moøe byÊ wykorzystane np. przez
procesor steruj¹cy wspÛ³pracuj¹cym przedwzmacniaczem. Wyjúcie
Vdiag jest wyjúciem typu otwarty
kolektor i†w†celu odczytu informacji diagnostycznych powinno
byÊ po³¹czone z†zewnÍtrznym na-

piÍciem (zasilaniem lub +5V) poprzez rezystor o†rezystancji ok.
10kΩ. Podczas normalnej pracy
napiÍcie na wyprowadzeniu pozostaje w†stanie wysokim. Natomiast
jego poziom zmienia siÍ, gdy
dojdzie do jednej z†trzech sytuacji
alarmowych:
- sygna³ wyjúciowy jest zniekszta³cany np. na skutek przesterowania,
- wyjúcia wzmacniacza s¹ zwarte
z†mas¹ lub napiÍciem zasilaj¹cym,
- temperatura struktury wzmacniacza przekroczy wartoúÊ krytyczn¹.
Zniekszta³cenia dynamiczne
sygna³u wyjúciowego mog¹ wyst¹piÊ, jeúli zasilanie wzmacniacza
jest za niskie lub poziom sygna³u
na wejúciu przekroczy dopuszczaln¹ wartoúÊ. W†przypadku testowego sygna³u sinusoidalnego,
zniekszta³cenia objawiaÊ siÍ bÍd¹
obcinaniem wierzcho³kÛw sinusoidy. W†momencie, gdy sygna³
wyjúciowy bÍdzie obcinany, wyjúcie diagnostyczne Vdiag bÍdzie
zwierane do masy (rys. 7).
W†przypadku, gdy wyjúcie lub
wyjúcia ktÛregoú z†czterech wzmacniaczy bÍdzie zwarte z mas¹ lub
plusem zasilania, cykl sygnalizacyjny wyprowadzenia Vdiag poleNajważniejsze parametry układu
TDA8571J:
✓ napięcie zasilania: 8,5...18V,
✓ maksymalny chwilowy prąd wyjściowy: 7,5A,
✓ maksymalna moc wyjściowa: 4x40W na
obciążeniu 4Ω,
✓ pasmo przenoszenia: od 20Hz do 20kHz,
✓ zniekształcenia: 0,5% dla mocy wyjściowej
do 19W i 10% dla mocy do 26W,
✓ wzmocnienie: około 30dB,
✓ zabezpieczenia termiczne i przeciwzwarciowe.
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ga na generacji co 10ms dodatnich
impulsÛw o†czasie trwania 50µs.
Do momentu usuniÍcia zwarcia
wszystkie kana³y wzmacniacza s¹
wy³¹czone. SposÛb sygnalizacji
alarmu dla tego przypadku pokazano na rys. 8.
Ostatni¹ z†moøliwych sytuacji
alarmowych jest przegrzanie
wzmacniacza. Jeøeli temperatura
wewn¹trz struktury uk³adu scalonego przekroczy 145oC, wyjúcie
Vdiag do czasu jej obniøenia
przyjmie poziom niski.

Ch³odzenie wzmacniaczy
mocy
Kaøde urz¹dzenie elektryczne
w†czasie swojej pracy wydziela
ciep³o, a†uk³ady mocy - takim
jest z†pewnoúci¹ wzmacniacz
akustyczny - wydzielaj¹ tego ciep³a szczegÛlnie duøo. Nadmiar
ciep³a moøe doprowadziÊ do
przegrzania elementÛw elektronicznych i†w†konsekwencji do pogorszenia ich parametrÛw lub
trwa³ego uszkodzenia. W temperaturze powyøej 150 oC elementy
pÛ³przewodnikowe (krzemowe)
trac¹ na ogÛ³ swe w³aúciwoúci
prostowni cze i†wzmacniaj¹ce,
a†poza tym moøe nast¹piÊ ich
nieodwracalne uszkodzenie.
Wydzielanie ciep³a zwi¹zane
jest z†przep³ywem pr¹du w urz¹dzeniach elektronicznych i†nie
moøna tego unikn¹Ê. Dlatego poúwiÍcimy teraz trochÍ miejsca na
przedstawienie podstawowych
sposobÛw odprowadzania tego

Rys. 6. Schemat aplikacyjny układu
TDA8571J.
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ciep³a oraz przedstawimy iloúciowy opis tego zjawiska.
Wzmacniacz przekszta³ca dostarczon¹ energiÍ zasilania na uøyteczne pr¹dy (I) i†napiÍcia (U)
zamieniane potem w†g³oúnikach
lub s³uchawkach na fale akustyczne. Przep³ywowi pr¹du I przez
kaødy z†elementÛw, z†ktÛrych zbudowana jest wewnÍtrzna struktura
wzmacniacza, towarzyszy wydzielanie ciep³a (energii cieplnej)
w†iloúci zaleønej od rezystancji R
elementu. IloúÊ wydzielonego
ciep³a jest opisywana zaleønoúci¹:
Q=A*I2*R*t,
gdzie:
t†- czas pracy;
A - cieplny rÛwnowaønik pracy
(poniewaø A = 1 [J/J] w uk³adzie
SI, wiÍc liczbowo iloúÊ wydzielanego ciep³a w Joulach jest rÛwna
pracy pr¹du elektrycznego P*t).
Poniewaø I2*R oznacza moc, to
iloúÊ wydzielanego przez wzmacniacz ciep³a bÍdzie rÛwna Q=P*t.
IloúÊ ciep³a wydzielana w†elemencie jest wiÍc proporcjonalna
do traconej mocy i†czasu jej wydzielania. Urz¹dzenia elektryczne
przekszta³caj¹ dostarczon¹ energiÍ
ze ürÛd³a zasilania na energiÍ
uøyteczn¹ z†okreúlon¹ sprawnoúci¹. Poniewaø sprawnoúÊ wspÛ³czesnych urz¹dzeÒ elektronicznych z†regu³y nie przekracza 50%
oznacza to, øe konsumuj¹c sporo
energii wytwarzaj¹ duøo zbÍdnego
ciep³a, ktÛre trzeba usun¹Ê. Aby
mÛc pozbyÊ siÍ tego ciep³a potrzebne s¹ elementy, ktÛre je
rozprosz¹. S³uø¹ do tego radiatory, czyli dodatkowe elementy
o†duøej powierzchni. Wymiana
ciep³a od z³¹cza pÛ³przewodnikowego do otoczenia zachodzi na
kilka sposobÛw:
- przez przewodzenie (od z³¹cza
do radiatora),
- promieniowanie,
- konwekcjÍ, czyli unoszenie
(z radiatora do otoczenia).
Jak to juø zosta³o powiedziane,
kaødy element pÛ³przewodnikowy
posiada dopuszczaln¹ temperaturÍ
z³¹cza Tjmax, ktÛrej nie wolno przekraczaÊ. Jest to jeden z parametrÛw podawanych przez producenta. Wynika z†tej temperatury maksymalna moc strat Ptotmax. NastÍpny
parametr, od ktÛrego zaleøy moc,
to rezystancja cieplna Rthj-a (od
z³¹cza do otoczenia) úwiadcz¹ca
o†skutecznoúci ch³odzenia z³¹cza.

Jeúli utrzymujemy sta³¹ temperaturÍ otoczenia, to maksymalna
moc strat wynosi:
Ptotmax = (Tjmax-Ta)/Rthj-a
Z†tego wzoru moøna wyznaczyÊ maksymaln¹ sumaryczn¹ rezystancjÍ ciepln¹ miÍdzy z³¹czem
i†otoczeniem Rthj-a, przy ktÛrej temperatura z³¹cza nie jest przekraczana.
Sumaryczna rezystancja cieplna
sk³ada siÍ z: rezystancji cieplnej
z³¹cze-obudowa, obudowa-radiator,
wreszcie radiator-otoczenie, czyli
najczÍúciej powietrze. Rezystancja
cieplna z³¹cze-obudowa jest sta³a,
wynika z†konstrukcji elementu pÛ³przewodnikowego i†jest podawana
w†danych katalogowych. Rezystancja cieplna obudowa-radiator moøe
byÊ zminimalizowana przez bardzo dobry kontakt mechaniczny
pomiÍdzy elementem a†jego radiatorem i†zaleøy od powierzchni styku (im wiÍksza tym lepiej), g³adkoúci p³aszczyzn (lepszy styk
i†mniejsz¹ opornoúÊ termiczn¹ zapewniaj¹ g³adkie powierzchnie)
i†si³ dociskaj¹cych element do radiatora. Dobrym zabiegiem jest
posmarowanie miejsca styku past¹
przewodz¹c¹ ciep³o. Naleøy tylko
pamiÍtaÊ, aby zastosowany smar
nie zawiera³ kwasÛw, ktÛre po
pewnym czasie doprowadz¹ do
korozji radiatora i†obudowy elementu, co zwiÍkszy opornoúÊ termiczn¹, a†nawet uszkodzi element.
Z†tego powodu zalecane s¹ syntetyczne pasty silikonowe.
Rezystancja radiator-otoczenie
zaleøy od konstrukcji radiatora tj.
jego sumarycznej powierzchni
i†kszta³tu u³atwiaj¹cego cyrkulacjÍ powietrza. W†tym miejscu
naleøy dodaÊ, øe powietrze nie
stanowi najlepszego medium
ch³odz¹cego i†czÍsto w†sytuacjach, gdy uk³ady elektroniczne
wydzielaj¹ szczegÛlnie duøo ciep³a stosuje siÍ dodatkowe wiatraki
i†wyci¹gi zapewniaj¹ce szybsz¹
wymianÍ powietrza nagrzanego
na ch³odniejsze.
Im wyøsza temperatura otoczenia Ta lub temperatura obudowy
Tc, tym moc wydzielana w†elemencie pÛ³przewodnikowym moøe
byÊ mniejsza. Jeúli temperatura
z³¹cza osi¹gnie temperaturÍ maksymaln¹, to element nie moøe byÊ
bardziej obci¹øony. Spowoduje to
bowiem zmianÍ jego parametrÛw
elektrycznych, a†w†koÒcu uszko-
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Rys. 7. W ten sposób wzmacniacz
sygnalizuje przeciążenie wyjścia.

dzenie. Z†tych powodÛw poø¹dana jest jak najniøsza temperatura
pracy elementu.
Do obniøania temperatury elementÛw elektronicznych mocy
stosuje siÍ powszechnie radiatory
ch³odzone powietrzem. S¹ to najczÍúciej gotowe szyny aluminiowe o†rÛønych wymiarach i†profilach. DobÛr radiatora sprowadza
siÍ do wyboru odpowiedniego
profilu i†d³ugoúci, zaleønie od
rodzaju obudowy elementu ch³odzonego.
Na koniec tych rozwaøaÒ podajemy przyk³ad obliczenia parametrÛw radiatora zastosowanego
we wzmacniaczu podobnym do
opisywanego w†artykule:
- moc strat uk³adu wzmacniacza
wynosi Ptotmax=60W,
- temperatura maksymalna z³¹cza
Tjmax=150o,
- rezystancja cieplna z³¹cze-obudowa Rthj-c = 1 o/W,
- zak³adana temperatura otoczenia
Ta = 40o,
- rezystancja cieplna obudowa-radiator R-thc-r = 0,2o/W.
Korzystaj¹c z†podanych wczeúniej wzorÛw obliczamy rezystancjÍ termiczn¹ z³¹cze-otoczenie:
Rthj-a=(Tjmax-Ta)/Ptotmax,
Rthj-a=(150oC-40oC)/60W=1,83o/W.
Od tej rezystancji musimy odj¹Ê sumÍ rezystancji z³¹cze-obudowa oraz obudowa-radiator i†otrzymamy wymagan¹ rezystancjÍ termiczn¹ radiatora:
Rthra <Rthj-a-(Rthj-c+Rthc-r),
Rthra<1,83o/W-(1o/W+0,2o/W)=0,63o/W
Na podstawie tego wyniku
moøna, korzystaj¹c z†danych katalogowych radiatorÛw, dobraÊ
odpowiedni¹ d³ugoúÊ wybranego
profilu - np. radiator o profilu
KS160 i d³ugoúci 100mm posiadaj¹cy rezystancjÍ termiczn¹
0,65o/W. I†taki powinien byÊ zastosowany.
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Rys. 8. Sposób sygnalizacji ciągłego zwracia na wyjściu wzmacniacza.

-Montaø i†uruchomienie
wzmacniacza
Wzmacniacz zmontowany zosta³
na dwustronnej p³ytce drukowanej
o†wymiarach 108x76mm. SposÛb
rozmieszczenia elementÛw i†po³¹czenie p³ytki z†radiatorem pokazano na rys. 9. P³ytkÍ dostosowano
do specyficznego kszta³tu obudowy TDA8571J oznaczonej symbolem SOT411-1. W†tej obudowie
wszystkie nÛøki uk³adu wyprowadzone s¹ z†jednej strony, natomiast
powierzchnia ch³odz¹ca, ktÛra styka siÍ z†radiatorem znajduje siÍ na
jej spodniej stronie. Oznacza to, øe
uk³ad scalony powinien byÊ montowany na p³ytce w†pozycji pionowej. Øeby uzyskaÊ odpowiedni¹
sztywnoúÊ ca³ej konstrukcji i†przeciwdzia³aÊ wyrywaniu uk³adu
z†p³ytki, radiator po zespoleniu
z†TDA8571J przykrÍcany jest jednoczeúnie do krawÍdzi p³ytki za
uk³adem. P³ytka wzmacniacza wraz
z†radiatorem tworzy kszta³t leø¹cej

litery ìLî. Na p³ytce drukowanej
przewidziano miejsce dla dwÛch
kondensatorÛw filtruj¹cych C5 i†C7
oraz prostownika M1. W†schemacie aplikacyjnym producent zaleca,
aby kondensator filtruj¹cy mia³
pojemnoúÊ co najmniej 2200µF.
Poniewaø czasami mog¹ byÊ k³opoty ze zdobyciem pojedynczego
kondensatora o†odpowiedniej pojemnoúci i†wymiarach, na p³ytce
przewidziano miejsce dla dwÛch
kondensatorÛw o†pojemnoúciach po
1000µF. Moøna takøe zamontowaÊ
kondensatory o†sumarycznej pojemnoúci wiÍkszej niø minimalna,
co tylko polepszy dzia³anie uk³adu. PamiÍtaj¹c o†wielkoúci chwilowych pr¹dÛw pobieranych przez
wzmacniacz, zastosowany mostek
powinien wytrzymywaÊ pracÍ ci¹g³¹ z†pr¹dem 7...8A. Niewykluczone, øe takøe ten element trzeba
bÍdzie zaopatrzyÊ w†radiator, gdyby w†czasie pracy zanadto siÍ
nagrzewa³.

Rys. 9. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej wzmacniacza.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 10kΩ
Kondensatory
C1...C4: 470nF
C5, C7: 2200µF/35V
C6: 100nF
C8: 47µF/16V
Półprzewodniki
D2: C3V9 dioda Zenera
D1: dowolna dioda krzemowa
M1: KBU 806 prostownik 50V/8A
US1: TDA8571J
Różne
IN1...IN4: gniazdo cinch
SP1...SP4: ARK2
Goldpin 1x4 + jumper
Radiator

OprÛcz wymienionych, na p³ytce znajduj¹ siÍ takøe elementy
obwodu wyciszania oraz gniazda
wejúciowe i†wyjúciowe. Jako wejúciowe zastosowano pojedyncze
gniazda cinch, w†ktÛrych styk
sygna³owy zwierany jest do masy,
jeúli do gniazda nie do³¹czono
wtyku kabla. DziÍki temu wzmacniacze nie pod³¹czonych kana³Ûw
nie bÍd¹ siÍ wzbudzaÊ. Jako wyjúciowe zastosowano gniazda typu
ARK2 do przykrÍcenia kabli g³oúnikowych.
W†czasie montaøu uk³ad scalony
wzmacniacza naleøy wlutowaÊ jako
ostatni. Poniewaø jego pÛüniejszy
demontaø bÍdzie k³opotliwy, naleøy
wczeúniej sprawdziÊ czy pozosta³e
elementy zosta³y w³aúciwie zamontowane na p³ytce. SzczegÛln¹ uwagÍ
naleøy zwrÛciÊ na zasilacz. Naleøy
sprawdziÊ, czy dostarcza odpowiedniego napiÍcia Vp, ktÛrego wartoúÊ
powinna siÍ mieúciÊ w†przedziale
od 8,5 do 18V. Przed wlutowaniem
uk³adu scalonego trzeba najpierw
zwymiarowaÊ i†nawierciÊ w†radiatorze niezbÍdne otwory do skrÍcenia
go z†p³ytk¹ drukowan¹ i†do zamocowania uk³adu scalonego wzmacniacza. Øeby ciep³o by³o skutecznie
odprowadzane, uk³ad powinien úciúle przylegaÊ do radiatora. Moøna
w†tym celu uøyÊ sprÍøyny dociskowej wykonanej ze sprÍøystej, ale
sztywnej blachy, ktÛra przykrÍcona
do radiatora z†obydwu stron uk³adu
bÍdzie go dociskaÊ. Zamiast sprÍøyny moøna zastosowaÊ sztywn¹
obejmÍ. Waøne jest, aby uk³ad by³
pewnie i†mocno dociskany do g³adkiej, odbieraj¹cej ciep³o powierzchni
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radiatora. Uøywaj¹c blachowkrÍtÛw
skrÍcamy radiator z†p³ytk¹. NastÍpnie naleøy posmarowaÊ past¹ silikonow¹ tÍ stronÍ obudowy wzmacniacza, ktÛra bÍdzie stykaÊ siÍ
z†p³aszczyzn¹ radiatora. Uk³ad wstawiamy do p³ytki i†za pomoc¹ sprÍøyny lub obejmy dociskamy do
radiatora. Na koniec naleøy zalutowaÊ wyprowadzenia TDA8571J znajduj¹ce siÍ w†otworach p³ytki drukowanej.
Przed uruchomieniem wzmacniacza naleøy zewrzeÊ zwor¹ styki
3 i 2 gniazda JP1. Brak zwory lub
zwarcie styku 3†z†mas¹ spowoduje, øe wzmacniacz znajdzie siÍ
w†trybie czuwania z†obniøonym
poborem pr¹du. Do wyjúÊ naleøy
pod³¹czyÊ g³oúniki o†opornoúci nie
mniejszej niø 4Ω i†o†odpowiedniej
mocy. Wejúcia wzmacniacza moøna po³¹czyÊ z†odpowiednimi wyjúciami opisanego wczeúniej korektora. Po w³¹czeniu zasilania
wzmacniacz powinien dzia³aÊ bez
øadnych dodatkowych zabiegÛw.
Znajduj¹ce siÍ na p³ytce gniazdo DC OUT moøe s³uøyÊ do
dostarczenia zasilania do urz¹dzeÒ zewnÍtrznych np. korektora.
Ze wzglÍdu na obecnoúÊ prostownika, wzmacniacz moøe byÊ zasilany zarÛwno napiÍciem sta³ym
jak i†zmiennym. W†przypadku zastosowania zasilaj¹cego sta³ego napiÍcia nie trzeba siÍ przejmowaÊ
jego polaryzacj¹.
Zbigniew Cieœlak, AVT
Ryszard Szymaniak, AVT
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/listopad01.htm oraz na p³ycie
CD-EP11/2001B w katalogu PCB.

49

