
   47Elektronika Praktyczna 8/97

M  I  N  I  P  R  O  J  E  K  T  Y

Rys. 1.

Wzmacniacz z elementÛw
dyskretnych ³atwo naprawiÊ
wymieniaj¹c uszkodzony
tranzystor. Parametry wzmac-
niaczy tranzystorowych nie
ustÍpuj¹ konstrukcjom sca-
lonym, a†w†koÒcu czasem
³atwiej znaleüÊ w†swoich
szparga³ach kilka popular-
nych tranzystorÛw, parÍ re-
zystorÛw i†kondensatorÛw,
niø scalak odpowiadaj¹cy
dok³adnie temu, ktÛry w³aú-
nie siÍ zepsu³. Opisywany
wzmacniacz pracuje w†kla-
sie A. W†jego sk³ad wchodz¹
tylko trzy popularne tranzys-
tory ma³ej mocy. Parametry
miniwzmacniacza m.cz. s¹
nastÍpuj¹ce:

moc wyjściowa na
obciążeniu 8Ω do 400mW
pasmo
przenoszenia 40Hz do 600kHz
zniekształcenia <0,4%

Tranzystorowy wzmacniacz m.cz. małej mocy
Wzmacniacze foniczne
o†mocy wyjúciowej od

u³amka wata do 100 watÛw
zazwyczaj wykonuje siÍ
w†formie pojedynczych

uk³adÛw scalonych. Dotyczy
to zw³aszcza sprzÍtu
powszechnego uøytku,

wszelkiego typu
przenoúnych odbiornikÛw

radiowych, zestawÛw
muzycznych itp. Przy

produkcji wielkoseryjnej
graj¹ rolÍ ma³e wymiary

i†³atwoúÊ montaøu. Jednak
w†codziennej praktyce

elektronika amatora moøe
przydaÊ siÍ prosty

wzmacniacz tranzystorowy
o†niez³ych parametrach.
Uszkodzony wzmacniacz

scalony moøna tylko
wyrzuciÊ, a†ile przy tym

k³opotu z†jego
wylutowaniem, aby nie

zniszczyÊ p³ytki
drukowanej.

odstęp sygnału od szumu >75dB
poziom sygnału
wejściowego 200mV..2V
impedancja obciążenia > 8Ω
zasilanie 8V..12V

Uk³ad posiada dwa ele-
menty regulacyjne. Potencjo-
metr PR1 reguluje g³oúnoúÊ.

Potencjometrem PR2 minima-
lizuje siÍ zniekszta³cenia
wzmacnianego sygna³u. Regu-
lacjÍ najlepiej przeprowadziÊ
podaj¹c na wejúcie sygna³ si-
nusoidalny o†czÍstotliwoúci
akustycznej. Obserwuj¹c przy
pomocy oscyloskopu kszta³t
sygna³u na obci¹øeniu wzmac-

niacza naleøy potencjometrem
PR2 ustawiÊ jak najmniejsze
zniekszta³cenia. Mniej precy-
zyjn¹ regulacjÍ moøna prze-
prowadziÊ ods³uchuj¹c
w†g³oúniku testowy sygna³.

W†przypadku problemÛw
z†uk³adem, pomocne mog¹
siÍ okazaÊ poziomy napiÍÊ
sta³ych w†najwaøniejszych
punktach uk³adu (przy na-
piÍciu zasilania 12V): T1-B
680mV, T2-B 5,3V, T3-B 6,5V,
ì+î C3 5,9V.

Widok p³ytki drukowanej
przedstawiono na wk³adce
wewn¹trz numeru. Roz-
mieszczenie elementÛw wi-
daÊ na rys.2.
Ryszard Szymaniak, AVT

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
PR1, R1: 10kΩ
PR2: 47kΩ
R2: 56kΩ
R3: 15kΩ
R4, R6: 1Ω
R5, R7, R8: 470Ω
Kondensatory
C1, C2: 22µF/16V
C3: 220µF/16V
C4: 220µF/16V
Półprzewodniki
D1, D2: 1N4148
T1: BC547..9
T2: BC327..9
T3: BC337..9

Kompletny uk³ad i p³ytki druko-
wane s¹ dostÍpne w†ofercie
AVT pod oznaczeniem AVT-
1162.Rys. 2.


