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Rys. 1.

 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej
realizacji. Na zmontowanie i uruchomienie układu wystarcza zwykle kwadrans. Mogą to być
układy stosunkowo skomplikowane funkcjonalnie, niemniej proste w montażu i uruchamianiu, gdyż
ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie projekty opisywane w
tej rubryce są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich wchodzi do oferty
kitów AVT jako wyodrębniona seria “Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy
Proponowany uk³ad

umoøliwia dwÛm osobom
s³uchanie za poúrednictwem
s³uchawek düwiÍku pocho-
dz¹cego ze wspÛlnego ürÛd-
³a, np. walkmana lub disc-
mana. Poziom natÍøenia
düwiÍku moøemy regulowaÊ
niezaleønie dla kaødego ze
s³uchaczy za pomoc¹ poten-
cjometrÛw obrotowych.

Jak przysta³o na ìrasowyî
miniprojekt, uk³ad wzmac-
niacza jest bardzo prosty
i†jego wykonanie nie przy-
sporzy k³opotÛw nawet zu-
pe³nie niedoúwiadczonemu
konstruktorowi.

Opis dzia³ania uk³adu
Schemat elektryczny pro-

ponowanego uk³adu pokaza-
no na rys. 1. Niewiele jest
tutaj do omawiania i†t³uma-
czenia. W†uk³adzie zastoso-
wano dwa podwÛjne wzmac-
niacze typu TDA7050, opra-
cowane przez firmÍ Philips
z†myúl¹ o†stosowaniu ich
w†zasilanych bateryjnie od-
biornikach radiowych i†mag-
netofonach, przeznaczonych

Uk³ad, ktÛrego
budowÍ chcia³bym

zaproponowaÊ moim
Czytelnikom ma bardzo
waøne i†interesuj¹ce

zastosowanie. Pozwoli
unikn¹Ê wielu

nieporozumieÒ i†k³Ûtni
rodzinnych

czy†ma³øeÒskich,
a†przez to†znacz¹co

wp³ynie na
zmniejszenie liczby

rozwodÛw i†separacji.
Bowiem nawet idealnie

dobrane ma³øeÒstwo
nie zawsze jest zgodne

co do poziomu
natÍøenia düwiÍku
podczas wspÛlnego
s³uchania muzyki.

do s³uchania
muzyki
za po-
ú r e d -
n i c t -
w e m
s³ucha-
w e k .
U k ³ a d y
TDA7050
charakte-
ryzuj¹ siÍ
bardzo ma-
³ym poborem pr¹-
du i†mog¹ popra-
wnie pracowaÊ w†za-
kresie napiÍÊ zasilania od
1,6 do 6VDC (typowo 3,2V).
Moc oddawana do obci¹øe-
nia wynosi 35mW (przy na-

piÍciu 3V i†s³uchawkach
o†opornoúci 32Ω), co aø
nadto wystarczy do kom-
pletnego og³uszenia s³u-
chacza. Bardzo mi³¹ ce-
ch¹ tych wzmacniaczy
jest to, øe do dzia³ania
nie potrzebuj¹ øadnych
elementÛw zewnÍt-
rznych.

Do regulacji si³y g³o-
su s³uø¹ dwa podwÛjne
potencjometry P1 i†P2.

Uk³ad moøe byÊ za-
silany napiÍciem sta³ym

o†wartoúci z†podanego wyøej
przedzia³u, z†tym, øe zale-
cam zastosowanie dwÛch ba-
terii typu R6.

Rys. 2.
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Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano roz-

mieszczenie elementÛw na
p³ytce drukowanej. Mozaika
úcieøek p³ytki znajduje siÍ
na wk³adce wewn¹trz nume-
ru.

Montaø uk³adu wykonu-
jemy wed³ug ogÛlnie zna-
nych zasad, rozpoczynaj¹c
od elementÛw o†najmniej-
szych gabarytach, a†koÒ-
cz¹c na wlutowaniu kon-
densatorÛw elektrolitycz-
nych. Pod uk³ady scalone
warto zastosowaÊ podstaw-
ki. P³ytka obwodu druko-

Rezystory
P1, P2: potencjometr
obrotowy podwójny 47k /B
R1, R2, R3, R4: 22Ω
Kondensatory
C1, C2, C5, C6: 680nF
C3, C4, C7, C8, C10:
100µF/16V
C9: 100nF

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1227.

wanego nie zosta³a zwy-
miarowana pod konkretn¹
obudowÍ, ale bior¹c pod
uwagÍ jej niewielkie roz-
miary przypuszczam, øe bez
trudu znajdziecie jakieú
e fek towne pude³eczko ,
w†k tÛrym umieúc ic ie
wzmacniacz.

Uk³ad zmontowany ze
sprawdzonych elementÛw
nie wymaga jakiegokolwiek
uruchamiania ani regulacji
i†dzia³a natychmiast popra-
wnie.
RR

WYKAZ ELEMENTÓW
Półprzewodniki
IC1, IC2: TDA7050 (DIL)
Różne
*CON1, CON2: gniazdko
minijack stereo
*Wtyk minijack stereo CON3
*Koszyk na dwie baterie R6
*Włącznik miniaturowy

* − nie wchodzi w skład
kitu


