
69ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2013

MINIPROJEKTY

C2 oraz rezystory R2 i R7 okre laj  czasy re-

akcji i zwolnienia bloku AGC. W czenie re-

zystora R6 ustala maksymalne wzmocnienie 

ca ego toru na poziomie 50 dB (316 razy), bez 

tego elementu mo na uzyska  wzmocnienie 

60 dB (1000 razy). Warto ci tych elementów 

zosta y dobrane do uzyskania najlepszych 

efektów dla mowy. Rezystory R4 i R5 tworz  

dzielnik sygna u wyj ciowego, który ograni-

cza maksymaln  amplitud  do ok 1,5 V. Aby 

uzyska  wi ksz  amplitud  nale y zast pi  

R4 zwor . Napi cia stabilizowanego o warto-

ci 3,3 V dostarcza miniaturowy stabilizator 

MCP1703. 

Schemat monta owy wzmacniacza 

mikrofonowego pokazano na rysunku 2. 

Monta  uk adu wymaga du ej staranno ci 

i precyzji, poniewa  elementy RC maj  mi-

niaturowe obudowy SMD0603 a wymiary 

obudowy uk adu MAX9814 to zaledwie 

3 mm×3 mm. Uk ad jest gotowy do pracy 

tu  po zmontowaniu. Na z czu CON1 jest 

dost pne wyj cie sygna u oraz wej cie zasi-

lania. Do z cza CON2 nale y do czy  mi-

krofon elektretowy, opis poszczególnych wy-

prowadze  znajduje si  na schemacie.
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W ofercie AVT*
AVT-1760 A
Dodatkowe materia y na CD lub FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 62828, pass: 18ofqn10
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elemen-

tów oznaczonych w Wykazie elementów 
kolorem czerwonym

Wykaz elementów:

R1…R6, R8: 3,3 kV (SMD 0603)

R3: 10 kV (SMD 0603)

C1, C2, C7: 100 nF (SMD 0603)

C3…C6: 1 mF (SMD 0603)

IC1: MCP1703-3,3 V

IC2: MAX9814 (Farnell)

CON1: goldpin 1×4

CON2: mikrofon elektretowy 2 V

Schemat elek-

tryczny stopnia 

mocy pokazano na 

rysunku 1, nato-

miast monta owy 

na rysunku 2. Za 

po rednictwem 

uk adu ULN2003 

mo na sterowa  

o b c i e n i a m i 

w y m a g a j c y m i 

pr du zasilania do 

0,5 A i zasilanych 

ze znacznie wy -

szego napi cia, 

ni  uk ady steru-

j ce jego prac . Diody LED1...LED7 zosta y 

do czone bezpo rednio do wyj  uk adu 

i informuj  o tym, które z nich jest aktual-

nie aktywne (przewodzi pr d). Uk ad nale y 

zmontowa  na p ytce drukowanej pokazanej 

na rysunku 2. Monta  nie powinien sprawi  

problemów, a uk ad po poprawnym zmonto-

waniu nie wymaga uruchamiania i powinien 

od razu pracowa  poprawnie.
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Stopie  mocy z uk adem ULN2003

Uk ad prostego modu u wykonawczego z uk adem ULN2003. Ten 

popularny uk ad zawiera w swej strukturze 7 par tranzystorów 

w uk adzie Darlingtona, ze wspólnym emiterem. Doskonale nadaje 

si  do sterowania silnikami lub przeka nikami. Wyj cie ka dej pary 

tranzystorów jest zabezpieczone diod .

Rysunek 1. Schemat ideowy modu u z ULN2003

Rysunek 2. Schemat monta owy modu u 

z ULN2003

W ofercie AVT*
AVT-1761 A AVT-1761 B
AVT-1761 C
Dodatkowe materia y na CD lub FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 62828, pass: 18ofqn10
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elemen-

tów oznaczonych w Wykazie elementów 
kolorem czerwonym

Wykaz elementów:

RP1: Rpack 8×10 kV
C1: 100 nF
PWR, LED1...LED7: dioda LED SMD
U1: ULN2003
Listwa goldpin k towa

* Uwaga:
Zestawy AVT mog  wyst powa  w nast puj cych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany uk ad. Tylko i wy cznie. Bez 

elementów dodatkowych.
AVT xxxx A p ytka drukowana PCB (lub p ytki drukowane, je li 

w opisie wyra nie zaznaczono), bez elementów 
dodatkowych.

AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli 
po czenie wersji A i wersji UK) bez elementów 
dodatkowych.

AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet 
elementów wymieniony w za czniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli 
elementy wlutowane w PCB. Nale y mie  na 
uwadze, e o ile nie zaznaczono wyra nie w opi-
sie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementów 
dodatkowych, które nie zosta y wymienione 
w za czniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (niecz sto spotykana wersja, lecz 
je li wyst puje, to niezb dne oprogramowanie 
mo na ci gn , klikaj c w link umieszczony 
w opisie kitu)

Nie ka dy zestaw AVT wyst puje we wszystkich wersjach! Ka -
da wersja ma za czony ten sam plik pdf! Podczas sk adania 
zamówienia upewnij si , któr  wersj  zamawiasz! (UK, A, A+, 
B lub C). http://sklep.avt.pl

AVT
1761

AVT
1762

Miniaturowy, regulowany stabilizator 
impulsowy

Zalet  prezentowanego stabilizatora jest dobra sprawno , wi c 

doskonale sprawdzi si  w sytuacjach, w których napi cie wyj ciowe 

musi by  du o ni sze od wej ciowego. Tam zwyk y stabilizator 

liniowy zwyczajnie by si  przegrza .

Inn  nietypow  mo liwo ci  jest praca 

z wype nieniem 100%, czyli ze zwartym klu-

czem w strukturze uk adu scalonego. Tranzy-

stor kluczuj cy mo e by  stale otwarty, bez 

cyklu wy czenia. Dzi ki temu uzyskanie za-
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