
Prezentowany układ znajdzie zastosowanie głównie 

we wszelkiego rodzaju przedwzmacniaczach i 

mikserach. Jest prosty w wykonaniu a modułowa 

konstrukcja ułatwia montaż w urządzeniach z wieloma 

torami sygnałowymi.

Wskaźniki poziomu sygnału są obowiązkowym 

wyposażeniem toru audio. Umożliwiają szybką 

kontrolę wzmocnienia toru wzmacniacza, co pozwala 

wyeliminować jego przesterowanie.

• wymiary płytek: 67×32mm i 67×16mm (skala)

• zasilanie 9VDC

Właściwości
• 10-punktowe pole odczytowe

• układ jednokanałowy z możliwością zestawienia wielu

 modułów

• wskazania dla -20, -10, -7, -5, -3, -1, 0, +1, +2 i +3dB

• płynna regulacja wzmocnienia 

• możliwość pracy w trybie liniowym lub punktowym

• bardzo łatwa kalibracja

Wskaźnik ma 10- punktowe pole odczytowe 

wykonane z diod LED. Diody wyskalowano w dB 

nadając im, odpowiednio od D4 do D13, następujące 

wagi: -20 dB, -10 dB, -7 dB, -5 dB, -3 dB, -1 dB, 0 dB, 

+1 dB, +2 dB, +3 dB.

Wskaźnik może pracować w trybie linii lub 

punktowym.  Wybiera się go za pomocą położenia 

zwory MODE. Jeśli jest na zwarta, miernik działa w 

trybie linijkowym. Jeśli rozwarta, w trybie punktowym.

Na rysunku 1 pokazano schemat ideowy wskaźnika 

wysterowania. Sygnał wejściowy jest doprowadzony 

do wejścia In poprzez kondensator C3 i rezystor R5. 

Następnie jest podawany na wejście detektora 

szczytowego zbudowanego z diod D1 i D2, 

potencjometru PR1 oraz wzmacniacza operacyjnego 

U2. Za pomocą potencjometru PR1 można regulować 

amplitudę napięcia wyjściowego. Rezystancja 

wejściowa detektora jest duża, więc nie obciąża ob. 

zbytnio źródła sygnału.

Schemat montażowy umieszczono na rysunku 2. Po 

zmontowaniu jedyną wymaganą czynnością 

regulacyjną jest kalibracja detektora. Za poziom 0 dB 

przyjęto napięcie 0,775 V (0 dBu). W celu kalibracji 

należy na wejście układu podać napięcie stałe 1,55 V a 

następnie potencjometrem PR1 ustawić świecenie się 

diody D13 (+3 dB).
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Rys. 2. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej

Rys. 1 Schemat ideowy

Wykaz elementów

R1:................................1kΩ

R2:................................4,7kΩ

R5:................................430kΩ

R6:................................10kΩ

PR1: .............................potencjometr montażowy 500kΩ

Rezystory:

R3, R4: ........................180Ω/0,5W 

Mode: .........................goldpin kątowy 1×2 + jumper

U2: ...............................TL081

U1: ................................LM3916

Kondensatory:

Półprzewodniki:

D13: ............................LED 5 mm czerwona

C2, C3: ........................470nF

D3: ...............................1N4007

Pozostałe:

In, Zas: .......................goldpin kątowy 1×2

C4:................................100nF

D1, D2: .......................1N4148

D4 - D10: ..................LED 5 mm zielona

D11, D12: ..................LED 5 mm żółta

C1:................................100uF

AVT SPV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania. 
Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiekolwiek przeróbki konstrukcyjne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia oraz 
narazić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe 
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu. 
Zestawy do samodzielnego montażu są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i demonstracyjnych. Nie są przeznaczone do użytku w zastosowaniach komercyjnych. Jeśli są one 
używane w takich zastosowaniach, nabywca przyjmuje całą odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi przepisami. 
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