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 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej
realizacji. Na zmontowanie i uruchomienie układu wystarcza zwykle kwadrans. Mogą to być
układy stosunkowo skomplikowane funkcjonalnie, niemniej proste w montażu i uruchamianiu, gdyż
ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie projekty opisywane w
tej rubryce są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich wchodzi do oferty
kitów AVT jako wyodrębniona seria “Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Przedwzmacniacz mikrofonowy do komputera PC
Karty düwiÍkowe starszej

generacji wyposaøone s¹
z†regu³y w†stereofoniczne
wejúcie linii i†wejúcie mik-
rofonowe, niestety zwykle
monofoniczne. Uniemoøli-
wia to nagrywanie stereofo-
nicznych efektÛw düwiÍko-
wych, ktÛre mog³yby byÊ na-
stÍpnie wykorzystywane do
edytowania ciekawych na-
graÒ muzycznych. Na
szczÍúcie ograniczenie to
moøna bardzo ³atwo zlikwi-
dowaÊ buduj¹c banalnie
prosty uk³ad, ktÛrego wyko-
nanie nie zajmie nikomu
wiÍcej niø kilkanaúcie mi-
nut.

Proponowany uk³ad za-
wiera w†sobie dwa proste
przedwzmacniacze mikrofo-
nowe i†moøe zostaÊ do³¹czo-
ny bezpoúrednio do wejúcia
ìLINEî dowolnej karty
düwiÍkowej komputera PC.
Umoøliwi to wykonywanie
nagraÒ stereofonicznych o†ja-
koúci takiej, jak¹ bÍd¹ mia³y
zastosowane w†urz¹dzeniu
mikrofony.

Koszt wykonania uk³adu

Komputery klasy PC
zadomowi³y siÍ juø na

dobre w†naszych
mieszkaniach i†bez

najmniejszej przesady
moøna stwierdziÊ, øe

s³uø¹ juø ìdo
wszystkiegoî. Sta³y siÍ
niezbÍdne do pracy
i†zabawy, za ich
pomoc¹ moøemy

ogl¹daÊ filmy wideo
i†s³uchaÊ muzyki,

a†przede wszystkim
zapewniaj¹ nam dostÍp
do Internetu. Wiele osÛb

uøywa PC do obrÛbki
düwiÍku i†tu w³aúnie
posiadacze starszych,
wyposaøonych w†nie

najnowsze karty
düwiÍkowe komputerÛw
napotykaj¹ na problemy.

jest wyj¹tkowo niewielki,
a†stopieÒ trudnoúci nie wy-
kracza poza moøliwoúci na-
wet zupe³nie ìzielonegoî
elektronika. P³ytka obwodu
drukowanego uk³adu zosta-
³a zwymiarowana pod obu-
dowÍ przeznaczon¹ wpraw-
dzie dla samochodowego
czujnikoa ult radüwiÍko-
wego, ale idealnie nadaj¹c¹
siÍ takøe do umieszczenia
w†niej prostego mikrofonu
stereo.

Opis dzia³ania uk³adu
Schemat elektryczny

przedwzmacniacza mikrofo-
nowego do PC pokazano na
rys. 1. Jak widaÊ juø na pier-
wszy rzut oka, sercem uk³a-
du jest scalony przedwzmac-
niacz dwukana³owy typu
UL1321.

Jest to kostka nieco juø
sÍdziwa, ale ze wzglÍdu na
zupe³nie przyzwoite paramet-
ry i†wyj¹tkowo nisk¹ cenÍ
idealnie nadaj¹ca siÍ do na-
szych celÛw. Do prawid³owe-
go dzia³ania UL1321 potrze-
buje w†zasadzie tylko dwÛch

elementÛw na kana³: konden-
satora C1 (C6) i†rezystora R1
(R5) ustalaj¹cych stopieÒ
wzmocnienia uk³adu.

ZasadÍ pracy propono-
wanego uk³adu moøna opi-
saÊ dos³ownie w†jednym
zdaniu: sygna³y pobierane
z†mikrofonÛw elektretowych
podawane s¹ na wejúcia
5†i†14 uk³adu UL1321 i†po
odpowiednim wzmocnieniu
kierowane za poúrednict-
wem z³¹cza CON2 do we-
júcia linii karty düwiÍkowej
komputera.

Uk³ad powinien byÊ zasi-
lany napiÍciem sta³ym stabi-
lizowanym o†wartoúci
12..18VDC.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano roz-

mieszczenie elementÛw na
p³ytce obwodu drukowane-
go wykonanego na lamina-
cie jednowarstwowym. Dzi-
waczny kszta³t p³ytki zosta³
podyktowany chÍci¹ dopa-
sowania jej do obudowy
i†odpowiedniego umieszcze-
nie w†jej wnÍtrzu mikrofo-
nÛw.

Montaø uk³adu wykonu-
jemy w†typowy sposÛb, roz-
poczynaj¹c od wlutowania
w†p³ytkÍ rezystorÛw, a†koÒ-

Rys. 1.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R5: 560Ω*
R2, R6: 10kΩ
R3, R7: 3,3kΩ
R4, R8: 30Ω
R9, R10: 220Ω
Kondensatory
C1, C2, C4, C6, C7, C9:
10µF/16V
C3, C5, C8, C10: 100µF/25V
C11: 220µF/25V
C12: 100nF
Półprzewodniki
IC1: UL1321
Różne
M1, M2: mikrofon
elektretowy
Obudowa KM23

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1254.
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cz¹c na zamontowaniu kon-
densatorÛw elektrolitycz-
nych i†mikrofonÛw. Mikro-
fony lutujemy do p³ytki za
poúrednictwem krÛtkich od-
cinkÛw srebrzanki wygiÍ-
tych tak, aby mikrofony
ìpatrzy³y na bokiî pod k¹-
tem ok. 60O.

Uk³ad zmontowany ze
sprawdzonych elementÛw
nie wymaga jakiegokolwiek
uruchamiania, a† jedyn¹
czynnoúci¹ regulacyjn¹ mo-
øe okazaÊ siÍ dobranie war-
toúci rezystorÛw R1 i†R5 tak,
aby uzyskaÊ stopieÒ wzmoc-
nienia odpowiedni do zasto-

Rys. 2.

sowanych mikrofonÛw i†czu-
³oúci wejúcia LINE posiada-
nej karty düwiÍkowej.

Jedyn¹ trudnoúci¹, jak¹
napotkamy podczas budowy
uk³adu, bÍdzie zamocowanie
p³ytki w†obudowie. Nie po-
siada ona øadnych  otworÛw
ani ko³kÛw mocuj¹cych
i†umieszczenie w†niej uk³a-
du bÍdzie wymaga³o odrobi-
ny pomys³owoúci. Na p³ytce
wykonane zosta³y dwa otwo-
ry o†úrednicy 3mm, ktÛre
mog¹ pos³uøyÊ do zamoco-
wania jej w†obudowie za po-
moc¹ tulejek dystansowych
wykonanych z†tworzywa

sztucznego lub metalu.
Przedwzmacniacz ³¹czy-

my z†kart¹ düwiÍkow¹ kom-
putera za pomoc¹ jak najkrÛt-

szego odcinka ekranowanego
przewodu.
Zbigniew Raabe, AVT
zbigniew.raabe@ep.com.pl


