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mikrokontrolera zewn trznym sygna em 

zegarowym. Bezpo rednio na p ytce modu-

u umieszczone zosta o 10-pinowe z cze 

przeznaczone do do czenia programatora 

ISP oraz dodatkowe, umo liwiaj ce progra-

mowanie oraz debugowanie programu z wy-

korzystaniem interfejsu JTAG.

Schemat monta owy modu u pokazano 

na rysunku 2. Monta  jest typowy i nie po-

winien nastr cza  adnych trudno ci. Nieco 

uwagi nale y jedynie po wi ci  monta owi 

mikrokontrolera. W monta u tego typu uk a-

dów bardzo pomocne s  topnik i plecionka. 

Topnik umo liwia rozp yni cie si  cyny 

i unikni cie zwar  pomi dzy nó kami uk a-

du, natomiast plecionka jest pomocna do od-

prowadzania jej nadmiaru.
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Rysunek 1. Schemat ideowy adaptera ATmega128/AVT5311

W ofercie AVT*
AVT-1752 A AVT-1752 B
AVT-1752 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:
C1, C2: 22pF
U1: ATmega128
Q1: rezonator kwarcowy16 MHz
J1: goldpin 2×20
J2, J3, J4: goldpin 2x5
* 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 dodat-
kowych.

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

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 opisie, 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

Rysunek 2. Schemat monta owy adaptera 

ATmega128/AVT5311
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Mostek H

Mostek H jest uk adem umo liwiaj cym sterowanie kierunkiem 

przep ywu pr du. Najcz ciej takie mostki s  u ywane do zasilania 

silników pr du sta ego. Znajduj  one zastosowanie zarówno 

w elektronice profesjonalnej, jak i amatorskiej, modelarstwie, 

robotyce itp.

AVT
1756

051-079_mini.indd   67 2013-07-25   12:04:08



68 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2013

MINIPROJEKTY

W ofercie AVT*
AVT-1756 A AVT-1756 B
AVT-1756 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:
R1...R4, R7, R8: 10 kV

R5, R6: 1 kV

T1, T2: BC547
T3, T4: IRF4905
T5, T6: IRL3803
Z cza ARK
Radiator
tulejki izolacyjne i podk adki silikonowe
* 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

FET pracuj ce w uk adzie mostka, w któ-

rego przek tnej zosta  w czony silnik. Po-

jawienie si  poziomu wysokiego na wej ciu 

IN1 spowoduje spolaryzowanie tranzystora 

T1, a w konsekwencji jednoczesne w cze-

nie tranzystorów T3 i T6 oraz obrót silnika 

w jednym kierunku. Podobnie spolaryzo-

wanie bazy tranzystora T2 wywo a w cze-

nie tranzystorów T2 i T5 oraz obrót silnika 

w kierunku przeciwnym.

Schemat monta owy mostka H pokazano 

na rysunku 2. Sterownik wykonano na lami-

nacie dwustronnym z u yciem elementów 

przewlekanych. Monta  jest typowy i nie 

AVT
1760

Rysunek 1. Schemat ideowy mostka H

Rysunek 2. Schemat monta owy 

mostka H

powinien przysporzy  k opotów. Nale y pa-

mi ta , aby uk ad mocy wyposa y  w radia-

tor, a pod tranzystory zastosowa  podk adki 

i tulejki izolacyjne.
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Schemat ideowy modu u mostka H po-

kazano na rysunku 1. W proponowanym 

rozwi zaniu elementami wykonawczymi, 

bezpo rednio zasilaj cymi do czony do 

uk adu silnik, s  cztery tranzystory MOS-

Schemat ideowy wzmacniacza pokazano 

na rysunku 1. Jego sercem jest specjalizowa-

ny, miniaturowy uk ad scalony MAX9814, 

który w strukturze zawiera 3-stopniowy 

przedwzmacniacz, blok automatycznej regu-

lacji wzmocnienia oraz niskoszumne ród o 

MicroMic – przedwzmacniacz mikrofonowy

napi cia zasilaj cego mikrofon. Wzmacniacz 

powinien by  zasilany dobrze odÞ ltrowa-

nym napi ciem 5…15 V DC, pobór pr du 

jest mniejszy od 5 mA. P ytka drukowana 

ma bardzo ma e wymiary (32 mm×12 mm), 

co umo liwia jej zamontowanie np. w obu-

Pierwsze, co zwraca uwag , po w czeniu przedwzmacniacza 

w torze audio, to... Absolutna cisza – szum jest na ekstremalnie 

niskim poziomie. Efekt jest du o lepszy, ni  w popularnych 

przedwzmacniaczach z TL0xx czy NE5532. Równie  bardzo dobrze 

dzia a funkcja automatycznej regulacji wzmocnienia – dobrze 

s yszalny by  ka dy szept, a sprz enia pojawia y si  dopiero po 

zbli eniu mikrofonu do g o nik a.

Rysunek 1. Schemat ideowy wzmacniacza mikrofonowego z MAX9814

dowie mikrofonu. Wzmacniacz jest prze-

znaczony do wspó pracy z mikrofonami 

elektretowymi zasilanymi napi ciem 2 V. 

Wzmocnienie wynosi 50 lub 60 dB i jest au-

tomatycznie dopasowywane do poziomu na-

t enia d wi ku za pomoc  obwodów AGC.

Uk ad scalony MAX9814 do poprawnej 

pracy wymaga jedynie kilku elementów bier-

nych. Rezystory R3 i R8 tworz  dzielnik, któ-

ry ustala próg zadzia ania AGC. Kondensator 

Rysunek 2. Schemat monta owy 

wzmacniacza mikrofonowego z MAX9814
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