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W†czasie naprawy b¹dü
uruchomienia wzmacniaczy
o czÍstotliwoúci akustycznej
nie wystarczy jedynie kontro-
la napiÍÊ sta³ych w†krytycz-
nych punktach uk³adu. Du-
øym u³atwieniem moøe byÊ
podanie sygna³u testowego na
wejúcia kolejnych stopni.
DziÍki temu szybko moøna
ustaliÊ, ktÛre czÍúci uk³adu

pracuj¹ prawid³owo, a†ktÛre
nie wzmacniaj¹ sygna³u lub
na skutek uszkodzenia silnie
go zniekszta³caj¹. Najprostsz¹
metod¹ jest dotykanie wkrÍta-
kiem do koÒcÛwek kondensa-
torÛw sprzÍgaj¹cych poszcze-
gÛlne stopnie lub do baz tran-
zystorÛw. Jeøeli na wyjúciu
wzmacniacza pojawia siÍ cha-
rakterystyczny przydüwiÍk

Mini−generator testowy m.cz.
Czy zdarzy³o ci siÍ

Czytelniku naprawiaÊ
wzmacniacz mocy lub tor

m.cz. odbiornika radiowego
ìna úrubokrÍtî? Jeúli tak,

byÊ moøe docenisz to
bardzo proste lecz

przydatne urz¹dzenie.

sieci o†czÍstotliwoúci 50Hz,
moøna przypuszczaÊ, øe dany
stopieÒ pracuje.

Jest to jednak metoda nie-
wiarygodna, k³opotliwa i†tro-
chÍ niebezpieczna. Miniatu-
rowy generator dostarcza syg-
na³ testowy o†regulowanej
amplitudzie, ktÛry moøna po-
daÊ do dowolnego punktu ba-
danego wzmacniacza. Gene-
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
PR1: 22kΩ
R1: 1kΩ
R2,R3,R4: 47kΩ
R5: 68kΩ
R6: 4,7kΩ
R7, R8, R9: 2,7kΩ
R10, R13: 1MΩ
R11: 10kΩ
R12: 100kΩ
Kondensatory
C1: 47µ/16V
C2: 10µ/16V
C3: 22µ/16V
C4, C5, C6: 22nF
C7: 100nF
C8, C9: 1µF/25V
Półprzewodniki
D1: dioda Zenera 15V
D2: 1N4148
U1: LM358
Różne
SW1: przełącznik
trzypozycyjny suwakowy
obudowa KM−14

Kompletny uk³ad i p³ytki
drukowane s¹ dostÍpne
w†ofercie AVT pod oznacze-
niem AVT-1159.

Rys. 1.

Rys. 2.

r a t o r e k
pod³¹cza siÍ do napiÍcia za-
silaj¹cego badanego uk³adu.
Ze wzglÍdu na minimalny po-
bÛr pr¹du moøe pracowaÊ

w†szerokim zakresie napiÍÊ
zasilaj¹cych od +6V do +40V.
Ujemne wyprowadzenie zasi-
lania pe³ni rolÍ masy elekt-

rycznej uk³adu ³¹cz¹cej masÍ
generatora sygna³u testowego
z†mas¹ wzmacniacza.

Sercem urz¹dzenia jest
generator sygna³u sinusoidal-

nego o†czÍstotliwoú-
ci 1kHz (rys.1). Jest
to uk³ad generatora
z†przesuwnikiem
fazy, zbudowany na
wzmacniaczu ope-
racyjnym U1B.
Uk³ad rezystorÛw

R7, R8, R9 oraz kondensato-
rÛw C4, C5, C6 przesuwa fazÍ
sygna³u o†czÍstotliwoúci
1000Hz o†180o, dziÍki czemu
moøliwa jest stabilna genera-
cja przebiegu sinusoidalnego.

Sygna³ z†wyjúcia generatora
poprzez opornik R10 jest po-
dawany na wejúcie wzmac-
niacza U1A, ktÛrego wzmoc-

nienie jest
ustawiane
prze³¹czni-
kiem SW1.
Jeøeli prze-
³¹cznik za-
myka pÍtlÍ
sprzÍøenia
zwrotnego
poprzez re-
zystor R13,
amplituda
sygna³u wy-

júciowego jest niemal taka sa-
ma, jak na wejúciu. Jest to
poziom odniesienia 0dB.
W†pozycji úrodkowej sygna³
na wyjúciu zostaje st³umiony

o†20dB czyli 10 razy. Gdy pÍt-
lÍ sprzÍøenia zamyka rezystor
R11 poziom sygna³u wyjúcio-
wego jest st³umiony o†40dB
czyli 100 razy. Sygna³ z†wy-
júcia wzmacniacza poprzez
kondensatory separuj¹ce C8
i†C9 moøe byÊ podany w†do-
wolny punkt badanego uk³adu
o†rÛønym potencjale sk³adowej
sta³ej.

Model urz¹dzenia mia³
mieÊ jak najmniejsze wymia-
ry. Ostatecznie p³ytka druko-
wana mierzy 70 x 32 mm
i†wraz z†elementami daje siÍ
zamkn¹Ê w†obudowie pilota
alarmu samochodowego. Ko-
rzystaj¹c z†takiej obudowy lub

innej o†podobnych wymia-
rach, wszystkie wiÍksze ele-
menty uk³adu, jak kondensa-
tory elektrolityczne czy sprzÍ-
gaj¹ce na wyjúciu generator-
ka, musz¹ byÊ montowane
w†pozycji leø¹cej. Jako sonda
moøe pos³uøyÊ kawa³ek zaos-
trzonej srebrzanki o†úrednicy
1mm lub z³ocona szpilka do
po³¹czeÒ owijanych, doluto-
wana do úcieøki na p³ytce
drukowanej. Do gniazda JP1
naleøy przylutowaÊ dwa
przewody zasilaj¹ce, zakoÒ-
czone najlepiej ma³ymi kro-
kodylkami w†izolacji, aby ³at-
wo moøna by³o siÍ podpi¹Ê
do ürÛd³a zasilania w†bada-
nym wzmacniaczu.

Uk³ad moøna zmontowaÊ
na p³ytce drukowanej, ktÛrej

widok znajduje siÍ na wk³ad-
ce wewn¹trz numeru. Roz-
mieszczenie elementÛw
przedstawiono na rys.2.

Uruchomienie uk³adu
sprowadza siÍ do kontroli po-
prawnoúci montaøu, polaryza-
cji kondensatorÛw elektroli-
tycznych, pÛ³przewodnikÛw
itp. Po do³¹czeniu zasilania
potencjometr montaøowy PR1
naleøy ustawiÊ w†takiej pozy-
cji, aby na wyjúciu generatora
pojawi³a siÍ stabilna sinusoi-
da o†czÍstotliwoúci 1kHz. Na-
stÍpnie, w†posiadanej obudo-
wie naleøy wypi³owaÊ dodat-
kowe otwory na prze³¹cznik,
sondÍ i†przewody zasilania.
Ryszard Szymaniak, AVT


