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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.

EB

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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C2 oraz rezystory R2 i R7 okre laj  czasy re-

akcji i zwolnienia bloku AGC. W czenie re-

zystora R6 ustala maksymalne wzmocnienie 

ca ego toru na poziomie 50 dB (316 razy), bez 

tego elementu mo na uzyska  wzmocnienie 

60 dB (1000 razy). Warto ci tych elementów 

zosta y dobrane do uzyskania najlepszych 

efektów dla mowy. Rezystory R4 i R5 tworz  

dzielnik sygna u wyj ciowego, który ograni-

cza maksymaln  amplitud  do ok 1,5 V. Aby 

uzyska  wi ksz  amplitud  nale y zast pi  

R4 zwor . Napi cia stabilizowanego o warto-

ci 3,3 V dostarcza miniaturowy stabilizator 

MCP1703. 

Schemat monta owy wzmacniacza 

mikrofonowego pokazano na rysunku 2. 

Monta  uk adu wymaga du ej staranno ci 

i precyzji, poniewa  elementy RC maj  mi-

niaturowe obudowy SMD0603 a wymiary 

obudowy uk adu MAX9814 to zaledwie 

3 mm×3 mm. Uk ad jest gotowy do pracy 

tu  po zmontowaniu. Na z czu CON1 jest 

dost pne wyj cie sygna u oraz wej cie zasi-

lania. Do z cza CON2 nale y do czy  mi-

krofon elektretowy, opis poszczególnych wy-

prowadze  znajduje si  na schemacie.

KS

W ofercie AVT*
AVT-1760 A
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…R6, R8: 3,3 kV (SMD 0603)

R3: 10 kV (SMD 0603)

C1, C2, C7: 100 nF (SMD 0603)

C3…C6: 1 mF (SMD 0603)

IC1: MCP1703-3,3 V

IC2: MAX9814 (Farnell)

CON1: goldpin 1×4

CON2: mikrofon elektretowy 2 V

Schemat elek-

tryczny stopnia 

mocy pokazano na 

rysunku 1, nato-

miast monta owy 

na rysunku 2. Za 

po rednictwem 

uk adu ULN2003 

mo na sterowa  

o b c i e n i a m i 

w y m a g a j c y m i 

pr du zasilania do 

0,5 A i zasilanych 

ze znacznie wy -

szego napi cia, 

ni  uk ady steru-

j ce jego prac . Diody LED1...LED7 zosta y 

do czone bezpo rednio do wyj  uk adu 

i informuj  o tym, które z nich jest aktual-

nie aktywne (przewodzi pr d). Uk ad nale y 

zmontowa  na p ytce drukowanej pokazanej 

na rysunku 2. Monta  nie powinien sprawi  

problemów, a uk ad po poprawnym zmonto-

waniu nie wymaga uruchamiania i powinien 

od razu pracowa  poprawnie.

EB

Stopie  mocy z uk adem ULN2003

Uk ad prostego modu u wykonawczego z uk adem ULN2003. Ten 

popularny uk ad zawiera w swej strukturze 7 par tranzystorów 

w uk adzie Darlingtona, ze wspólnym emiterem. Doskonale nadaje 

si  do sterowania silnikami lub przeka nikami. Wyj cie ka dej pary 

tranzystorów jest zabezpieczone diod .

Rysunek 1. Schemat ideowy modu u z ULN2003

Rysunek 2. Schemat monta owy modu u 

z ULN2003

W ofercie AVT*
AVT-1761 A AVT-1761 B
AVT-1761 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:

RP1: Rpack 8×10 kV
C1: 100 nF
PWR, LED1...LED7: dioda LED SMD
U1: ULN2003
Listwa goldpin k towa

* 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

AVT
1761

AVT
1762

Miniaturowy, regulowany stabilizator 
impulsowy

Zalet  prezentowanego stabilizatora jest dobra sprawno , wi c 

doskonale sprawdzi si  w sytuacjach, w których napi cie wyj ciowe 

musi by  du o ni sze od wej ciowego. Tam zwyk y stabilizator 

liniowy zwyczajnie by si  przegrza .

Inn  nietypow  mo liwo ci  jest praca 

z wype nieniem 100%, czyli ze zwartym klu-

czem w strukturze uk adu scalonego. Tranzy-

stor kluczuj cy mo e by  stale otwarty, bez 

cyklu wy czenia. Dzi ki temu uzyskanie za-
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