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Przedwzmacniacz
mikrofonowy

Tytu³ artyku³u jest
drobnym naduøyciem - nie

opisujemy bowiem
przedwzmacniacza do

klasycznego mikrofonu, lecz
do specjalnego kabla, ktÛry

wykazuje w³aúciwoúci
piezoelektryczne. Nosi on

nazwÍ Vibetek 13.
Tak wiÍc, dziÍki

prezentowanemu urz¹dzeniu
moøesz mÛwiÊ do kawa³ka

przewodu, a†TwÛj g³os i†tak
zostanie wzmocniony. Tylko

co na to powiedz¹
obserwatorzy...

Opis uk³adu
RÛwnowaønikiem elektrycz-

nym kabla wykazuj¹cego w³as-
noúci piezoelektryczne jest ürÛd-
³o napiÍciowe po³¹czone szerego-
wo z†kondensatorem. PojemnoúÊ
kondensatora stanowi wypadko-
wa pojemnoúÊ przewodu, ktÛra
w†przypadku kabla Vibetek 13
wynosi oko³o 700pF/m. Obec-
noúÊ szeregowej pojemnoúci na-
rzuca koniecznoúÊ stosowania
wzmacniacza napiÍciowego o†wy-
sokiej impedancji wejúciowej lub
czu³ego wzmacniacza ³adunko-
wego.
Jak wynika ze schematu przed-

stawionego na rys. 1, uk³ad IC1
tworzy dwa stopnie odwracaj¹-
cych wzmacniaczy napiÍciowych
o†wysokim wzmocnieniu. Pierw-
szy z†nich zapewnia wysok¹ im-
pedancjÍ wejúciow¹ oraz wzmoc-
nienie 330V/V. Kondensator C3
ogranicza pasmo uk³adu.
Drugi stopieÒ wzmacniaj¹cy

z†uk³adem IC1b posiada wzmoc-
nienie regulowane w†przedziale
2,2V/V - 24V/V przy pomocy
cermetowego potencjometru VR1.
Wypadkowe wzmocnienie toru
wynosi od 730V/V do 7900V/V.
Wzmacniacz IC2 (741) wystero-
wuje monofoniczne s³uchawki
lub - przez miniaturowy trans-
formator dopasowuj¹cy - niewiel-

ki g³oúnik. Potencjometr VR2 s³u-
øy do regulacji poziomu düwiÍ-
ku.

Wykonanie
Uk³ad naleøy zmontowaÊ na

kawa³ku p³ytki uniwersalnej (34
paski po 29 otworÛw). SposÛb
rozmieszczenia elementÛw na
p³ytce, okablowanie oraz miejsca
wykonania przeciÍÊ paskÛw
przedstawione s¹ na rys. 2. P³yt-
kÍ naleøy umieúciÊ w†metalowej
obudowie (odlew ciúnieniowy),
by zapewniÊ odpowiednie ekra-
nowanie i†ograniczyÊ wp³yw za-
k³ÛceÒ sieciowych.
Przed przyst¹pieniem do mon-

taøu naleøy przeci¹Ê paski miedzi
uøywaj¹c specjalnego narzÍdzia
lub kawa³ka wiert³a. NastÍpnie
naleøy wywierciÊ cztery otwory
pod úruby mocuj¹ce p³ytkÍ oraz
dwa otwory, ktÛre pos³uø¹ do
zamocowania transformatora.
Z†kolei naleøy wykonaÊ otwÛr
pod potencjometr regulacji pozio-
mu VR2 oraz wyciÍcie pod w³¹cz-
nik S1. Potencjometr VR2 mon-
towany jest bezpoúrednio do p³yt-
ki, a†w³¹cznik S1 - do obudowy.
WyciÍcie pod w³¹cznik zaleøne
bÍdzie od jego kszta³tu i†moøna
je wykonaÊ wierc¹c seriÍ otwo-
rÛw i†usuwaj¹c pozosta³y materia³
pilnikiem.

Rys. 1. Schemat ideowy wzmacniacza mikrofonu o stałych rozproszonych.
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Na bieø¹cym etapie dobrze jest
wykorzystaÊ pozbawion¹ jeszcze
elementÛw p³ytkÍ jako szablon
i†zaznaczyÊ miejsca wiercenia ot-
worÛw w†pokrywie obudowy. Po
ich wykonaniu moøna chwilowo
przestaÊ interesowaÊ siÍ pokryw¹.
P³ytka zostanie zamocowana do
pokrywy przy pomocy czterech
samoprzylepnych nylonowych
ko³kÛw dystansowych.

Montaø elementÛw
na p³ytce drukowanej
Montaø naleøy rozpocz¹Ê od

licznych w†uk³adzie zworek, za
kaødym razem upewniaj¹c siÍ, øe
przewÛd znajduje siÍ we w³aúci-
wym otworze. NastÍpne lutowane
elementy to rezystory (niektÛre
z†nich montowane s¹ pionowo)
i†kondensatory (uwaga na polary-
zacjÍ elektrolitÛw).
Z†kolei naleøy montowaÊ pod-

stawki pod uk³ady scalone (nie
wk³adaj¹c uk³adÛw), potencjometr
VR1, z³¹czkÍ przewodow¹, poten-
cjometr VR2 i†transformator T1,
przewody ³¹cz¹ce z†gniazdem s³u-
chawkowym oraz z†bateriami (z
³¹czÛwk¹) oraz po³¹czenie masy
z†obudow¹.
Montaø w†obudowie rozpocz¹Ê

naleøy od zamocowania do pokrywy
prze³¹cznika. NastÍpnie przy pomo-
cy samoprzylepnych ko³kÛw dystan-
sowych zamocowaÊ do pokrywy
p³ytkÍ uk³adu. Teraz moøna przy-
st¹piÊ do lutowania przewodÛw ³¹-
cz¹cych z†gniazdem SK1 oraz bate-
riami. Gniazdo naleøy zamocowaÊ
do bocznej úciany obudowy, nato-
miast dwa po³¹czone ze sob¹ po-
jemniki z†bateriami wcisn¹Ê w†kawa-
³ek pianki z†tworzywa sztucznego
w†dolnej czÍúci obudowy.
Pozostaje wykonanie w†úcianie

bocznej obudowy otworu pod
przewÛd czujnika, przeprowadze-
nie przewodu i†przymocowanie
go w†z³¹czce przewodowej. Po
zdjÍciu zewnÍtrznej warstwy gra-
fitowej z†dielektryka wewnÍtrzny
przewodnik kabla po³¹czony zo-
staje przez z³¹czkÍ TB1/1 z†rezys-
torem R1.
Warstwa grafitowa ma zapobie-

gaÊ szumom i†moøna j¹ ³atwo
usun¹Ê przy pomocy szmatki na-
syconej rozpuszczalnikiem, np. al-
koholem metylowym, alkoholem
do odkaøania lub zmywaczem do
paznokci. Gdyby úrodki te za-
wiod³y, moøna takøe uøyÊ døinu!

Uruchomienie
Przed zamkniÍciem obudowy

naleøy przeprowadziÊ kilka tes-
tÛw funkcjonowania urz¹dzenia.
Po wstawieniu uk³adÛw scalo-
nych w†podstawki i†po pod³¹cze-
niu kabla Vibetek naleøy w³¹czyÊ
zasilanie.
DotkniÍcie kabla powinno spo-

wodowaÊ szumy w†s³uchawkach.

Przy pomocy potencjometru VR2
moøna w³aúciwie ustawiÊ poziom.
Jeúli sygna³ jest zniekszta³cony,
oznacza to, øe prawdopodobnie
przesterowane s¹ wzmacniacze
i†naleøy ograniczyÊ wzmocnienie
przy pomocy potencjometru VR1.
Kabel Vibetek stanowi¹cy prze-

twornik moøna oddaliÊ od urz¹-
dzenia wykorzystuj¹c odcinek

Rys. 2. Schemat rozmieszczenia elementów oraz sposób przecięcia
pasków miedzi płytki wzmacniacza mikrofonu.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
(0,25W, 5%, warstwowe
metalizowane)
R1, R3, R4, R6..R8: 10kΩ
R2: 3,3MΩ
R5: 240kΩ
R9: 1MΩ
VR1: 100kΩ, cermetowy,
montażowy, liniowy
VR2: 4,7kΩ, węglowy, obrotowy,
logarytmiczny
Kondensatory
C1, C2: 47µF/35V, wyprowadzenia
jednostronne
C3: 10pF/50V, ceramiczny
C4: 10µF/16V, wyprowadzenia
jednostronne, elektrolityczny
niepolarny
C5: 1µF/16V, wyprowadzenia
jednostronne, elektrolityczny
niepolarny
Półprzewodniki
IC1: TL072C
IC2: 741
Różne
T1: LT700 (wyjściowy transformator
do układów tranzystorowych)
S1: miniaturowy przełącznik
dwubiegunowy podwójny
SK1: gniazdo monofoniczne jack
6,35mm
B1, B2: zestaw baterii 6V
(4xogniwo AA)
Płytka uniwersalna (34 paski x 29
otworów), 1m piezoelektrycznego
kabla Vibetek 13, podstawka 8−
nóżkowa 2szt., złączka
przewodowa podwójna do
montażu na płytce (raster 5mm),
obudowa (odlew ciśnieniowy, ok.
120mm x 95mm x 60mm), pokrętło
z tworzywa, słuchawki o niskiej
impedancji (lepiej) lub
miniaturowy głośnik, przewód
plecionka, samoprzylepne kołki
dystansowe 4 szt., cyna itp.

przewodu koncentrycznego. Prze-
wÛd taki ³atwo jest przylutowaÊ
- jego czÍúci przewodz¹ce stanowi
pocynowana miedü. Naleøy jed-
nak unikaÊ przegrzewania kabla
Vibetek powyøej 70Ω, poniewaø
PVDF zaczyna wtedy traciÊ swe
w³asnoúci piezoelektryczne.

PrÛby eksploatacyjne
Po pomyúlnym przeprowadze-

niu pierwszych testÛw przyrz¹d
jest gotowy do prÛb eksploatacyj-
nych. Przymocowanie kabla Vibe-
tek do szyby pozwoli zbudowaÊ
mikrofon, ktÛry umoøliwi ods³uch
mowy przez szybÍ (bÍdzie dzia³aÊ
tylko w†przypadku okien z†poje-
dyncz¹ szyb¹). Podczas testÛw
z†szyb¹ samochodow¹ s³ychaÊ by-
³o s³owa dochodz¹ce z†odleg³oúci
do 10m.
Kabel Vibetek moøna wyko-

rzystaÊ takøe jako przetwornik do
instrumentu muzycznego. Np. jeú-
li kabel Vibetek zostanie przymo-
cowany (taúm¹ samoprzylepn¹) do
pud³a rezonansowego fortepianu,
po starannym dobraniu wzmoc-
nienia, by unikn¹Ê przesterowa-
nia, moøna pod³¹czyÊ wyjúcie
urz¹dzenia z†wejúciem magnetofo-
nu.
KorzyúÊ p³yn¹ca z†wykorzysta-

nia kabla Vibetek jak przetwor-
nika leøy w†tym, øe eliminuje on
szumy otoczenia. Takiego kabla
uøywano takøe do wspÛ³pracy ze
wzmacniaczem keyboardu.
Aby kabel mÛg³ skutecznie

spe³niaÊ rolÍ przetwornika, musi
znajdowaÊ siÍ w†kontakcie z†drga-
j¹c¹ powierzchni¹, np. szyb¹,
sklejk¹ lub nawet tektur¹ falist¹
(moøna go wsun¹Ê do wnÍtrza
fa³dy). Metoda prÛb i†b³ÍdÛw po-

zwoli znaleüÊ najbardziej odpo-
wiedni sposÛb mocowania kabla
do konkretnego zastosowania.
EPE

Artyku³ publikujemy na pod-
stawie umowy z redakcj¹ mie-
siÍcznika "Everyday Practical
Electronics".


