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Duża popularność kitów Vellemana zachęciła nas do publikowania cyklu artykułów „Raport
EP”, w których szczegółowo opisujemy konstrukcje wybranych zestawów (na podstawie oryginal−
nych instrukcji). Przedstawiamy Czytelnikom uwagi dotyczące montażu i uruchomienia każdego
opisywanego kitu.

Wszystkie przedstawiane w „Raporcie EP” urządzenia były zmontowane i uruchomione w labora−
torium EP przez doświadczonych konstruktorów.

Prosty wzmacniacz telefoniczny
kit Velleman K4900

Taki wzmacniacz przyda siÍ
z†pewnoúci¹ osobom

niedos³ysz¹cym, ktÛre maj¹
k³opoty z†porozumiewaniem

przez telefon. JakoúÊ
i†natÍøenie düwiÍku ze zwyk³ej

s³uchawki telefonicznej jest
czÍsto dla nich

niewystarczaj¹ce. Zainstalowanie
przy aparacie opisanego

wzmacniacza z†pewnoúci¹
wyeliminuje tÍ wadÍ.

Wzmacniacz, dziÍki zastosowa-
niu na wejúciu transformatora se-
paruj¹cego, jest ca³kowicie odizo-
lowany od sieci telekomunikacyj-
nej, wobec czego nie musimy siÍ
martwiÊ o†jego uszkodzenie
w†przypadku wspÛ³pracy z†urz¹-
dzeniami zewnÍtrznymi. Wyjúcie
wzmacniacza moøe obs³ugiwaÊ ty-
powy, niskoomowy g³oúnik, naj-
lepiej o†parametrach: 0,5W/8Ω.
Ca³y uk³ad moøna zasilaÊ napiÍ-
ciem 7..9VAC lub 9..12VDC, wy-
korzystuj¹c np. stary dzwonkowy
transformator. PobÛr pr¹du przez
uk³ad nie przekracza 150mA.
Wzmacniacz do telefonu moøna
z†powodzeniem wykorzystaÊ tak-

øe do miksowania w†typowej kon-
soli audio.

Opis uk³adu
Schemat elektryczny wzmacnia-

cza przedstawiono na rys.1. Amp-
lituda sygna³u z†linii telefonicznej
jest ograniczana do ok. 0,7V po-
przez diody D1 i†D2. Elementy R1,
R2, C1 i C2 zabezpieczaj¹ stronÍ
pierwotn¹ transformatora oraz dio-
dy D1 i†D2 przed przepiÍciami po-
jawiaj¹cymi siÍ w†linii telefonicz-
nej. Sygna³ ze strony wtÛrnej TRA-
FO dostaje siÍ poprzez potencjo-
metr regulacyjny RV1 do wejúcia
nieodwracaj¹cego wzmacniacza
IC1. Zastosowano tu popularny i

Rys. 1.
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tani wzmacniacz LM386. Po
wzmocnieniu sygna³ akustyczny
steruje g³oúnikiem LS do³¹czanym
do z³¹cza na p³ytce drukowanej.
Kondensator C9 separuje sk³ado-
w¹ sta³¹, ktÛra mog³aby uszkodziÊ
cewkÍ g³oúnika. Dodatkowo sygna³
akustyczny jest dostÍpny na wy-
júciu LINE OUT. Dzielnik R7-R5
dostosowuje amplitudÍ sygna³u
specjalnie do uøycia z†opcjonal-
nym uk³adem miksera - kit Velle-
man K2661. Dwie diody D3 i†D4
umoøliwiaj¹ zasilanie uk³adu na-
piÍciem zmiennym z transforma-
tora z odczepem w úrodku lub
napiÍciem sta³ym.

Montaø i uruchomienie
Uk³ad zmontowano na niewiel-

kiej jednostronnej p³ytce drukowa-
nej, ktÛra znajduje siÍ w†zestawie
K4900. Montaø jest trywialny, na-
leøy jedynie uwaøaÊ, aby nie prze-
grzewaÊ koÒcÛwek elementÛw, co
mog³oby doprowadziÊ takøe do
oderwania úcieøek na p³ytce dru-

kowanej. Przed wlutowaniem koÒ-
cÛwek TRAFO naleøy najpierw za-
gi¹Ê i†zalutowaÊ koÒcÛwki obejmy,
ktÛre úciskaj¹ rdzeÒ transformato-
ra. Uruchomienie uk³adu wymaga
do³¹czenia punktÛw A†i†B†do linii
telefonicznej, pod³¹czenia g³oúnika
do z³¹cza LS oraz oczywiúcie zasi-
lenia ca³oúci. W†przypadku uøycia
transformatora naleøy wykorzystaÊ
model z†dzielonym uzwojeniem,
ktÛrego úrodkowy odczep ³¹czymy
z†mas¹ uk³adu, natomiast skrajne
koÒce uzwojeÒ z punktami VA
i†VB - patrz schemat elektryczny.
Jeøeli uk³ad bÍdzie zasilany ze
ürÛd³a napiÍcia sta³ego, to plus za-
silanie ³¹czymy z†VA lub VB, na-
tomiast minus z†mas¹ wzmacnia-
cza.
Uk³ad zmontowany ze spraw-

dzonych elementÛw nie wymaga
uruchamiania, moøna jedynie w†ra-
zie potrzeby wyregulowaÊ g³oúnoúÊ,
pokrÍcaj¹c potencjometrem monta-
øowym RV1.
S2

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R1..R3: 10kΩ
R4, R5: 1kΩ
R6: 10Ω
R7: 3,3kΩ
R8: 560Ω
Kondensatory
C1, C2: 22nF MKM
C3: 18nF
C4, C5: 47nF
C6: 100nF
C7: 1µF/16V
C8: 47µF/16V
C9: 100µF/16V
C10: 470µF/16V
Półprzewodniki
IC1: LM386
D1, D2: 1N4148
D3, D4: 1N4001..7
Różne
RV1: 10kΩ potencjometr
montażowy
TRAFO: 600Ω/600Ω telefoniczny
głośnik − nie wchodzi w skład kitu
podstawka DIL−8
płytka drukowana K4900


