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Markku Kauppinen

Kuvat, kytkentä ja piirilevyt: Markku Kauppinen

Herkkä mikr ofoniv ahvistin elektreettimikr ofonille
TBA820M piirillä

Markku Kauppinen

Laajalla käyttöjännitealueella toimiv a
pieni mikr ofoniv ahvistin,  joka sopii
kauk okuunteluun tai sisäpuhelimien
vahvistimeksi.

  Tämä on uusin versio paljon rakenne-
tusta herkästä mikrofonivahvistimesta.
Aiemmissa versioissa alkoi vain olla hie-
man liian paljon osia kun yritys oli saa-
da vahvistimesta pois sisäinen kierto
samalla kun vahvistus oli pidettävä mah-
dollisimman hyvänä.
  Sisäinen kierto aiheutui transistorias-
teesta, joka oli vahvistinpiirin ulkopuo-
lella herkkä ottamaan kaikki pääteas-
teen kayttöjännitteeseen tuottamat häi-
riöt uudelleen kiertoon. Itse piiri on suo-
jattu käyttöjännitteen häiriöiltä yhdellä
tätä tarkoitusta varten kytkettävällä kon-
densaattorilla (ns. “ripple rejection”, ohei-
sessa kytkentäkaaviossa C 9).

Uusiksi virityksen v aiheet
  Jokin aika sitten tuli ajatus kokeilla pys-
tyisikö vahvistusta jotenkin virittämään
tarpeeksi isoksi vaikka transistoriaste
olisi hylätty kokonaan.
  Elektreettimikrofonin jännitevahvistusta
saa helposti parannettua kun sille jän-
nitteen johtavan vastuksen (ohessa R
2) arvon nostaa tarpeeksi korkeaksi.
Tämä aiheuttaisi normaalikäytössä han-
kaluuksia, koska myös mikrofonin läh-
töimpedanssi kasvaa samassa suhtees-
sa. Ulostuleva signaali voi surkastua
vastaanottavan laitteen pienen ottoim-
pedanssin takia.
  TBA820M piirin tuloimpedanssi on kui-
tenkin erittäin suuri; 5 MOhm. Joten sen
puolesta elektreettimikki ei vaimene. Pii-
rin ottoimpedanssin ja kohinan välillä on
kuitenkin suora yhteys (lähes tapauk-
sesta riippumatta), jonka takia piirin tu-
lossa pitää käyttää impedanssin aset-
tavaa vastusta R3.

  Toimiva ratkaisu oli vaihtaa potentio-
metri tuplasti suurempiarvoiseksi kuin
ennen (22k -> 47k) ja kytkeä R 3 poten-
tiometrin säätyvään keskipinniin eikä po-
tentiometrin rinnalle. Näin vahvistus al-
koi riittämään ilman transistoriastetta.
  Sen jälkeen edessä oli suurin remont-
ti, eli piirilevyn täysin uusiksi piirtäminen,
selkeyden ja tilan lisäämiseksi. Loppu-
tuloksena syntyikin reilusti vähemmän
komponentteja vaativa, täysin sisäises-
tä kierrosta vapaa mikrofonivahvistin,
jonka herkkyys on edelleen riittävä vaik-
kapa kaukokuunteluun.

Kaiuttimen valinta
  Jos vahvistinta käytetään vauvamoni-
torina ym. kaiutinulostulolla, suositelta-
vinta on käyttää 16-50 Ohm kaiutinta
kun paristona käytetään 9V nepparipa-
ristoa. Pienempiohminen kaiutin kuor-
mittaa sekä paristoa että pääteastetta
turhaan kun jännite on varsin korkea. 6V
ja tätä pienemmällä jännitteellä voi hyvin
käyttää 4 - 8 Ohm kaiuttimia, varsinkin
virtalähdekäytössä.

Piirilevyn Cu-foliokuva
  Piirilevyn foliokuva on erillisessä PDF-
tiedostossa Ideaportin sivuilla. Tiedos-
tossa oleva foliokuva on kuvattu kompo-
nenttipuolelta! Tämä tarkoittaa että piiri-
levy tulee valottaa kalvon mustepuoli
kuparipuolta vasten. Näin  valotetut pii-
rilevyt ovat tarkkakuvioisia, ohuista ve-
doista huolimatta (varsinkin IC-piirin alu-
eella).

  Jos piirilevyn rajat eivät tulostaessa
vastaa kokoa 50x53,3mm (koko 6kpl
piirilevyn ryhmä 100x160mm), katso että
tulostuksen skaalaus on asetettu var-
masti 100% kokoon. Tämä asetus löy-
tyy tulostettaessa kirjoittimen ominai-
suuksien alta useimmiten kohdista: Gra-
fiikka tai Koko ja lähde.
  Ja valotuksesta pitää muistaa vain
motto:
Myös kuviot ovat aina oikein päin kun
tekstit näkyvät kuparipuolelta oikein päin.
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Osaluettelo
Piirilevylle tulevat osat (minimikokoonpano):
Huom. kaikki vastukset 1/4W- ja elkot  16V  tai enemmän
R 1 = 120 Ohm
R 2, 3 = 15k Ohm
R 4 = 33 Ohm
R 5 = 1 Ohm
R 6 = 56 Ohm
C 1, 10 = Elko 470µ
C 2 = Kerko 56p
C 3 = Polko 47n
C 4, 8, 9 = Elko 100µ
C 5 = Kerko 220p
C 6 = Polko 330n
C 7 = Elko 1000µ (4 ohm)

= Elko 470µ (8 ohm)
= Elko 220µ (16-32 ohm/kuulokkeet)
= Elko 100µ (50 ohm)

Potentiometri = 47k Ohm  (tai 50k)
    logaritminen

IC = TBA 820 M Vahvistinpiiri

Mahdolliset lisäosat:
ICkanta = 8-nastaa (suositeltava)
Kytkin = Pienoisliuku- tai vipukytkin
Paristoneppari = 9V / 6F22 -tyyppi
Jakki OUT = ø 3.5mm stereo- tai monojakki

Komponenttien sijoittelupiirros
    Lähtöliitin sijoittelupiirroksessa on stereojakki,
johon sopii stereokuulokkeet. Jos käytät mono-
kuuloketta, on jakin myös oltava monotyyppiä.
  Ulostuloon voidaan kytkeä myös kaiutin kuvien
mukaisesti, johdot suoraan piirilevyyn juottaen.
  Potentiometri ja johtimet kannattaa juottaa viimei-
seksi, jotta ne eivät väsy kääntelyn aikana irti piirile-
vystä.
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Kytkentäkaavio
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Kytkentämalli plugilla varustettua elektreettimikro-

fonia käytettäessä. Kuvasta näkyy myös erillisen

korvakuulokejakin napojen lähtöpisteet.


