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M  I  N  I  P  R  O  J  E  K  T  Y

 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a można go uruchomić w ciągu
kilkunastu minut. Układy z „Miniprojektów” mogą być skomplikowane funkcjonalnie, lecz łatwe w montażu
i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie układy
opisywane w tym dziale są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich znajduje się
w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii „Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Niskonapięciowy wzmacniacz słuchawkowy
Czasami trzeba
s³uchaÊ muzyki

przez†s³uchawki, aby
nie przeszkadzaÊ innym.

Wiele urz¹dzeÒ ma
wyjúcie s³uchawkowe,

ale s¹ takøe takie, ktÛre
owego wyjúcia nie maj¹.
WÛwczas najproúciej jest

wyprowadziÊ na
zewn¹trz urz¹dzenia

sygna³y audio, montuj¹c
w†nim wzmacniacz

s³uchawkowy.
Rekomendacje: dla
wszystkich aplikacji,
w†ktÛrych wystÍpuje
potrzeba wzmocnienia

sygna³Ûw audio
o†niewielkiej mocy.

PrzerÛbka sprzÍtu audio
nie zawsze jest moøliwa.
W†takiej sytuacji przydatny
bÍdzie prezentowany wzmac-
niacz - w†wielu urz¹dzeniach
moøna bowiem wykorzystaÊ
sygna³y wystÍpuj¹ce na wyj-
úciu liniowym, ktÛre zazwy-
czaj nie s¹ w†stanie bezpo-
úrednio wysterowaÊ s³ucha-
wki.

Prezentowany w†artykule
wzmacniacz charakteryzuje siÍ
niewielkimi wymiarami, a†co
najwaøniejsze, moøe pracowaÊ
juø przy napiÍciu zasilaj¹cym
o†wartoúci 1,5 V. Nie trzeba
doprowadzaÊ do wzmacniacza
dodatkowego napiÍcia zasila-
j¹cego, gdyø wystarczy tylko
jeden popularny ìpaluszekî
(R6). Wzmacniacz zosta³ zbu-
dowany w†oparciu o†uk³ad
TPA6102A2 firmy TI.

Schemat elektryczny
wzmacniacza pokazano na
rys. 1 . Do zapewnienia
prawid³owej pracy wzmac-
niacza wystarczy tylko piÍÊ
kondensatorÛw. Kondensato-
ry C3 i†C4 filtruj¹ napiÍcie
zasilaj¹ce. Wzmacniacz ma
wewnÍtrznie ustawione
wzmocnienie na 14 dB, dziÍ-
ki czemu wyeliminowano
szeúÊ rezystorÛw zewnÍt-
rznych. Wysoki poziom na
wejúciu SHD umoøliwia pra-
cÍ wzmacniacza, a†niski jego
przejúcie w†tryb shutdown.

Na rys. 2 przedstawiono
schemat montaøowy p³ytki
drukowanej. Podczas monta-
øu naleøy zachowaÊ duø¹ os-
troønoúÊ, zw³aszcza przy lu-
towaniu wzmacniacza U1,
ktÛry jest w†obudowie SMD.
Uk³ad ten naleøy - jako jedy-
ny - zamontowaÊ od strony
úcieøek, zwracaj¹c baczn¹

WYKAZ ELEMENTÓW
Kondensatory
C1, C2: 1µF stały
C3: 47µF/6V
C4: 100nF
C5: 1µF/6V
C6, C7: 100µF/6V
Półprzewodniki
U1: TPA6102A2 (SOP8)
Różne
Z1, Z2: goldpin 1x3
Z3: goldpin 1x2
Z4: gniazdo jack 3,5mm
stereo do druku

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1383.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
pazdziernik03.htm oraz na
p³ycie CD-EP10/2003B w ka-
talogu PCB.

uwagÍ na kolejnoúÊ wypro-
wadzeÒ. Po zmontowaniu
uk³adu i w³¹czeniu zasilania
o napiÍciu z†zakresu 1,5...3,6
V,†wzmacniacz jest gotowy
do pracy. Moøna go umieúciÊ
w†jednej z†dostÍpnych na
rynku obudÛw, w†ktÛrej po-
winno znaleüÊ siÍ miejsce
takøe na baterie. Czy to bÍ-
dzie jedna bateria czy dwie
1,5 V, zaleøy od tego, jaka
moc bÍdzie satysfakcjonuj¹-
ca. Jeøeli wystarczy nie za
g³oúny düwiÍk w†s³uchaw-
kach, to z†powodzeniem moø-
na uøyÊ jednej baterii 1,5 V.
W†przypadku, gdy lubi siÍ
g³oúno s³uchaÊ muzyki, po-
trzebne moøe okazaÊ siÍ za-
stosowanie dwÛch baterii 1,5
V. Nie trzeba stosowaÊ wy-
³¹cznika zasilania, gdyø wy-
starczy pod³¹czyÊ prze³¹cz-
nik do wejúcia SHD wzmac-
niacza.
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