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Rysunek 1. Schemat ideowy mostka H

Schemat ideowy wzmacniacza pokazano 
na rysunku 1. Jego sercem jest specjalizowa-
ny, miniaturowy układ scalony MAX9814, 
który w  strukturze zawiera 3-stopniowy 
przedwzmacniacz, blok automatycznej regu-
lacji wzmocnienia oraz niskoszumne źródło 

MicroMic – przedwzmacniacz mikrofonowy

napięcia zasilającego mikrofon. Wzmacniacz 
powinien być zasilany dobrze odfi ltrowa-
nym napięciem 5…15 V DC, pobór prądu 
jest mniejszy od 5 mA. Płytka drukowana 
ma bardzo małe wymiary (32 mm×12 mm), 
co umożliwia jej zamontowanie np. w obu-

Pierwsze, co zwraca uwagę, po włączeniu przedwzmacniacza 
w  torze audio, to... Absolutna cisza – szum jest na ekstremalnie 

niskim poziomie. Efekt jest dużo lepszy, niż w  popularnych 
przedwzmacniaczach z  TL0xx czy NE5532. Również bardzo dobrze 

działa funkcja automatycznej regulacji wzmocnienia – dobrze 
słyszalny był każdy szept, a  sprzężenia pojawiały się dopiero po 

zbliżeniu mikrofonu do głośnik a.

Rysunek 1. Schemat ideowy wzmacniacza mikrofonowego z MAX9814

dowie mikrofonu. Wzmacniacz jest prze-
znaczony do współpracy z  mikrofonami 
elektretowymi zasilanymi napięciem 2  V. 
Wzmocnienie wynosi 50 lub 60 dB i jest au-
tomatycznie dopasowywane do poziomu na-
tężenia dźwięku za pomocą obwodów AGC.

Układ scalony MAX9814 do poprawnej 
pracy wymaga jedynie kilku elementów bier-
nych. Rezystory R3 i R8 tworzą dzielnik, któ-
ry ustala próg zadziałania AGC. Kondensator 

Rysunek 2. Schemat montażowy 
wzmacniacza mikrofonowego z MAX9814
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C2 oraz rezystory R2 i R7 określają czasy re-
akcji i zwolnienia bloku AGC. Włączenie re-
zystora R6 ustala maksymalne wzmocnienie 
całego toru na poziomie 50 dB (316 razy), bez 
tego elementu można uzyskać wzmocnienie 
60 dB (1000 razy). Wartości tych elementów 
zostały dobrane do uzyskania najlepszych 
efektów dla mowy. Rezystory R4 i R5 tworzą 
dzielnik sygnału wyjściowego, który ograni-
cza maksymalną amplitudę do ok 1,5 V. Aby 
uzyskać większą amplitudę należy zastąpić 
R4 zworą. Napięcia stabilizowanego o warto-
ści 3,3 V dostarcza miniaturowy stabilizator 
MCP1703. 

Schemat montażowy wzmacniacza 
mikrofonowego pokazano na rysunku  2. 
Montaż układu wymaga dużej staranności 
i precyzji, ponieważ elementy RC mają mi-
niaturowe obudowy SMD0603 a  wymiary 
obudowy układu MAX9814 to zaledwie 
3 mm×3 mm. Układ jest gotowy do pracy 
tuż po zmontowaniu. Na złączu CON1 jest 
dostępne wyjście sygnału oraz wejście zasi-
lania. Do złącza CON2 należy dołączyć mi-
krofon elektretowy, opis poszczególnych wy-
prowadzeń znajduje się na schemacie.

KS

W ofercie AVT*
AVT-1760 A
Dodatkowe materiały na CD lub FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 62828, pass: 18ofqn10
• wzory płytek 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 montażowy 
na rysunku 2. Za 
pośrednictwem 
układu ULN2003 
można sterować 
o b c i ą ż e n i a m i 
w y m a g a jąc y m i 
prądu zasilania do 
0,5 A i zasilanych 
ze znacznie wyż-
szego napięcia, 
niż układy steru-
jące jego pracą. Diody LED1...LED7 zostały 
dołączone bezpośrednio do wyjść układu 
i  informują o  tym, które z nich jest aktual-
nie aktywne (przewodzi prąd). Układ należy 
zmontować na płytce drukowanej pokazanej 
na rysunku 2. Montaż nie powinien sprawić 
problemów, a układ po poprawnym zmonto-
waniu nie wymaga uruchamiania i powinien 
od razu pracować poprawnie.

EB

Stopień mocy z układem ULN2003
Układ prostego modułu wykonawczego z  układem ULN2003. Ten 

popularny układ zawiera w  swej strukturze 7 par tranzystorów 
w  układzie Darlingtona, ze wspólnym emiterem. Doskonale nadaje 

się do sterowania silnikami lub przekaźnikami. Wyjście każdej pary 
tranzystorów jest zabezpieczone diodą.
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