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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.
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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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W ofercie AVT*
AVT-1762 A
AVT-1762 B
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, R2, R5: 4,7 kV (SMD 1206)
R3: 50 kV (potencjometr)
R4: 0,1 V (SMD 1206)
C1: 470 mF/35 V
C2, C3, C5: 22 nF (SMD 1206)
C4: 220 pF (SMD 1206)
C6, C7: 100 mF/16 V (SMD „D”)
D1: 1N4007 (SMD)
D2: SS34 (SMD)
D3: dioda LED SMD
D4: dioda Zenera np. 20 V
IC1: L5973D (HSOP-8)
L1: 100 mH, co najmniej 1 A
CON1, CON2: DG381-2

* 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
1763

danego napi cia wyj ciowego np. 12 V b dzie 

mo liwe przy zasilaniu ju  12 V (pomijaj c 

niewielki spadek napi cia, który przy pr dzie 

wyj ciowym 1 A wynosi zaledwie 0,3 V).

Przetwornica mo e by  zasilana napi -

ciem 5…35 V. Przy napi ciu wej ciowym rz -

du 15 V lub wi cej, napiecie wyj ciowe mo e 

by  regulowane w zakresie 1,2…14,4 V. Pr d 

obci enia mo e krótkotrwale si ga  do 1,5 A, 

ale jego warto  ci g a to 1 A. Sprawno  do-

chodzi do 90%. Uk ad ma wbudowane za-

bezpieczenie termiczne, które zabezpiecza go 

przed przegrzaniem.

Sercem przetwornicy (rysunek 1) jest 

scalony stabilizator impulsowy L5973D. 

Dioda D1 zabezpiecza uk ad przed odwrot-

n  polaryzacj  napi cia zasilaj cego. Zosta a 

w czona równolegle do zacisków napi cia 

wej ciowego, aby nie wprowadza  dodat-

kowego spadku napi cia. Przy odwrotnym 

w czeniu powoduje zwarcie i nie dopuszcza 

do wzrostu napi cia, chroni c w ten sposób 

pozosta e elementy, jednak w takim wypad-

ku sama mo e ulec uszkodzeniu. Konden-

satory C1 i C2 Þ ltruj  zasilanie, rezystor R2 

oraz kondensatory C4 i C5 s  niezb dne do 

poprawnej pracy uk adu. D awik L1, dioda 

D2 i klucz w strukturze uk adu scalonego 

tworz  typow  przetwornic  buck. Rezystory 

R1 i R3 tworz  dzielnik ustalaj cy napi cie 

wyj ciowe. Dla podanych warto ci zakres re-

gulacji wynosi 1,2...14,4 V. Gdyby okaza  si  

za ma y, mo na zmniejszy  warto  R1 np. do 

2,2 kV i osi gn  regulacj  w zakresie prawie 

do 30 V. Uwaga – nale y wtedy zastosowa  

kondensatory C6 i C7 o wy szym napi ciu 

przebicia. Rezystor R4 i kondensatory C3, C6, 

C7 tworz  Þ ltr wyj ciowy. Dioda D3 zasila-

na za pomoc  R5 sygnalizuje wyst powanie 

napi cia wyj ciowego. Dioda Zenera D4 jest 

opcjonalnym elementem zabezpieczaj cym. 

W wypadku uszkodzenia uk adu scalonego 

napi cie zasilaj ce mo e pojawi  si  na wyj-

ciu, wtedy dioda Zenera ograniczy to napi -

cie, spowoduje przep yw du ego pr du przez 

R4 i w efekcie jego uszkodzenie – przerwanie 

obwodu. Warto  napi cia dla D4 nale y do-

bra  o kilka woltów wy sz  od wymaganego 

napi cia wyj ciowego.

Uk ad zosta  wykonany w wi kszo ci 

z elementów SMD, ale monta  (rysunek 2) 

nie powinien sprawi  problemów. Kompo-

nenty s  obudowach 1206, a przy tym lu -

no rozmieszczone na p ytce. Nale y zwróci  

uwag  na nietypowe, poziome u o enie kon-

densatora C1. Po zmontowaniu, przy pierw-

szym uruchomieniu, nale y tylko ustawi  za 

pomoc  potencjometru R3 wymagane napi -

cie wyj ciowe.                                              KS

Rysunek 1. Schemat ideowy zasilacza z L5973D

Rysunek 2. Schemat monta owy zasilacza 

z L5973D

Schemat przetwornicy pokazano na ry-

sunku 1. Jest ona oparta o specjalizowany 

uk ad scalony U1 typu TPS61202 zawieraj -

cy w swej strukturze przetwornic  podwy -

szaj co-obni aj c  o sprawno ci powy ej 

90% (dla Uwe>3 V), klucz odcinaj cy obci -

enie po wy czeniu przetwornicy, uk ady 

zabezpiecze  przeciwzwarciowych, termicz-

nych i podnapi ciowych.

Uk ad jest zasilany z ogniwa Li-Po po-

przez typowe gniazdo EH4. Wy cznik PWR 

Miniaturowa przetwornica 3 V/5 V (500 mA)

Akumulatory Li-Po coraz cz ciej staj  si  podstawowym ród em 

zasilania zast puj c inne chemiczne ród a energii. Przestawiona 

przetwornica umo liwia wykorzystanie ogniwa Li-Po do zasilania 

uk adów 5 V.

umo liwia wy czenie przetwornicy na czas 

manipulacji w zasilanym uk adzie, dio-

da LD1 sygnalizuje obecno  5 V, napi cie 

wyj ciowe dost pne jest na gniazdach ARK-

-DC5V oraz z czach SIL 5V/GND u atwiaj -

cych stosowanie w p ytkach prototypowych. 

Kondensatory C1…C3 odsprz gaj , odpo-

wiednio: bateryjne, wewn trzne i wyj ciowe 

napi cia uk adu. Rezystory R1 i R2 tworz  

dzielnik uk adu komparatora zabezpieczenia 

podnapi ciowego. Próg dla wy czenia prze-

twornicy jest okre lony na 250 mV z histere-

z  100 mV dla ponownego za czenia. Zale-

cana warto  R1 to oko o 250 kV, warto  R2 

mo na obliczy  ze wzoru:
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