MINIPROJEKTY
czÚstotliwoĂci sygnaïu oscylatora. Wykonuje siÚ to za pomocÈ potencjometru P1. Przed
rozpoczÚciem regulacji naleĝy ustawiÊ jego
Ălizgacz wb poïowie. NastÚpnie, przy uĝyciu
stopera lub zegara zb sekundnikiem, naleĝy
sprawdziÊ, czy ustawiony czas (moĝliwie
najdïuĝszy, by wykluczyÊ krótkotrwaïe wahania) jest zgodny zb oczekiwaniami. Jeĝeli
nie, naleĝy dokonaÊ regulacji ib ponownie
uruchomiÊ ukïad. Ustawienie zgodnoĂci
jednego czasu spowoduje automatyczne
ustawienie pozostaïych, gdyĝ dzielniki nie

wnoszÈ praktycznie ĝadnego opóěnienia.
Ponowne zaïÈczenie ukïadu jest moĝliwe po
upïywie kilkunastu sekund od wyïÈczenia,
gdyĝ muszÈ rozïadowaÊ siÚ wszystkie kondensatory znajdujÈce siÚ wbukïadzie.
KluczowÈ rolÚ dla stabilnoĂci odmierzanych czasów gra jakoĂÊ dielektryka kondensatora C4. StÈd warto zastosowaÊ wbtym
miejscu kondensator poliestrowy, ab nie
elektrolityczny. Jednak naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe
generator ten nie jest stabilizowany kwarcowo ib czÚstotliwoĂÊ jego pracy – ab wb efekcie

uzyskiwane czas zaïÈczeñ – zaleĝÈ od wielu
czynników, przede wszystkim temperatury.
Nie naleĝy zatem stosowaÊ tego urzÈdzenia do precyzyjnego odmierzania czasu.
WartoĂÊ prÈdu pïynÈca przez zïÈcze J2 jest
ograniczona przez wydajnoĂÊ prÈdowÈ styków przekaěnika, szerokoĂÊ Ăcieĝek ib samo
zïÈcze Ărubowe, wiÚc dla prÈdów obciÈĝenia
przekraczajÈcych 2bA, warto zastosowaÊ zewnÚtrzny, odpowiednio dobrany przekaěnik.

Michaï Kurzela, EP

Elektroniczny, stereofoniczny potencjometr audio
Potencjometry mechaniczne
majÈ tÚ wadÚ, ĝe zuĝywajÈ
siÚ ib zaczynajÈ wywoïywaÊ
trzaski wb czasie regulacji.
Ponadto, ich sterowanie przy
uĝyciu np. mikrokontrolera
nastrÚcza wiele trudnoĂci
ib wymaga zastosowania
napÚdu. Prezentowany ukïad
wb prosty sposób eliminuje te
niedogodnoĂci, ab dodatkowo
umoĝliwia regulacjÚ balansu.
Schemat ideowy potencjometru pokazano na rysunkub 1. NapiÚcie zasilajÈce,
podawane na zïÈcze J1, jest Þltrowane za
pomocÈ kondensatorów C1…C4 ib stabilizowane przez ukïad US1. Ze stereofonicznego sygnaïu wejĂciowego doprowadzonego przez zïÈcze J2 jest usuwana skïadowa
staïa (kondensatory C1 ib C2), natomiast
dzielnikami rezystorowymi R1/R2 oraz R3/
R4 dodaje siÚ wïasnÈ obnapiÚciu 2,5bV. Tak
przygotowany sygnaï wchodzi na wejĂcia
„górnych” odczepów potencjometrów znajdujÈcych siÚ wewnÈtrz ukïadu US2 – nóĝki 10 ib 13. Ich „dolne” odczepy równieĝ
umieszczone sÈ na potencjale 2,5bV, dziÚki
czemu przez ĂcieĝkÚ oporowÈ nie przepïywa prÈd. Kondensatory C7 ib C8 odcinajÈ
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skïadowÈ staïÈ kierujÈc sygnaï do wyjĂcia,
czyli zïÈcza J4.
Po co takie pozornie niepotrzebne komplikowanie aplikacji? Otóĝ, na drodze eksperymentalnej zostaïo potwierdzone, ĝe potencjometry cyfrowe ěle radzÈ sobie zbsygnaïami,
wbktórych prÈd nie pïynie jedynie od wejĂcia
do wyjĂcia, abrównieĝ od wyjĂcia ku wejĂciu.
Taka sytuacja ma miejsce, kiedy napiÚcie jest
ujemne. Objawia siÚ to znieksztaïceniami nieliniowymi, abprzy duĝych amplitudach wrÚcz
sïyszalnym charczeniem. Najprostszym ib zarazem skutecznym lekarstwem, jest „przesuniÚcie” caïego sygnaïu, tak aby caïy „zmieĂciï

siÚ” wbdodatniej poïówce. Zostaïo to zrealizowane poprzez dodanie skïadowej staïej, która
jest „niewidoczna” dla samego potencjometru. „Górny” ib „dolny” odczep potencjometru sÈ na tym samym potencjale, wiÚc przez
ĂcieĝkÚ oporowÈ nie pïynie ĝaden prÈd.
Sterowanie zrealizowane jest piÚcioma
przyciskami S1…S5:
• S1 (MUTE): tïumienie sygnaïu wyjĂciowego,
• S2 (BAL2): zmniejszanie tïumienia WEJ2
ibzwiÚkszanie na wejĂciu WEJ1,
• S3 (BAL1): zmniejszanie tïumienia WEJ1
ibzwiÚkszanie na wejĂciu WEJ2,

Rysunek 1. Schemat ideowy potencjometru elektronicznego
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W ofercie AVT*
AVT-1685 A
AVT-1685 B
AVT-1685 C
Wykaz elementów:
Rezystory: (wszystkie o mocy 0,25 W)
R1…R4: 100 kV
R5…R8: 680 V
Kondensatory:
C1, C4: 470 mF/25 V
C2, C3: 100 nF/50 V
C5…C8: 100 mF/25V
Póãprzewodniki:
US1: LM78L05
US2: DS1802
Inne:
J1: goldpin 2 pin
J2, J4: goldpin 3 pin
J3: goldpin 6 pin
S1…S5: przycisk 6 mm×6 mm
Podstawka DIP20
Dodatkowe materiaãy na CD/FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30
• wzory pãytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów
oznaczonych w Wykazie elementów kolorem
czerwonym
Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artykuãy sĎ w caãoħci dostēpne na CD)

AVT-1678 Elektroniczny potencjometr
stereofoniczny z balansem
(EP 6/2012)
AVT-1662 32-pozycyjny potencjometr cyfrowy do
„wszystkiego”
(EP 1/2012)
AVT-5283 Potencjometr audio z ukãadem MAX5440
(EP 3/2011)
AVT-5237 Potencjometr z impulsatorem
(EP 6/2010)
AVT-5206 Cyfrowy potencjometr audio
(EP 10/2009)
AVT-5185 Volumer – Elektroniczny potencjometr
audio (EP 5/2009)
AVT-945 AudioÞlski potencjometr i regulator
balansu (EP 8/2006)
AVT-5027 AudioÞlski potencjometr elektroniczny
(EP 9/2001)
AVT-369 AudioÞlski potencjometr stereofoniczny
(EP 2/1998)
AVT-2338 Potencjometr cyfrowy (EdW 1/1999)
* Uwaga:
Zestawy AVT mogĎ wystēpowaĄ w nastēpujĎcych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany ukãad. Tylko i wyãĎcznie. Bez
elementów dodatkowych.
AVT xxxx A
pãytka drukowana PCB (lub pãytki drukowane, jeħli
w opisie wyraınie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+
pãytka drukowana i zaprogramowany ukãad (czyli
poãĎczenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B
pãytka drukowana (lub pãytki) oraz komplet elementów
wymieniony w zaãĎczniku pdf
AVT xxxx C
to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli
elementy wlutowane w PCB. Naleĳy mieĄ na uwadze,
ĳe o ile nie zaznaczono wyraınie w opisie, zestaw
ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych,
które nie zostaãy wymienione w zaãĎczniku pdf
AVT xxxx CD oprogramowanie (nie czēsto spotykana wersja, lecz
jeħli wystēpuje, to niezbēdne oprogramowanie moĳna
ħciĎgnĎĄ klikajĎc w link umieszczony w opisie kitu)
Nie kaĳdy zestaw AVT wystēpuje we wszystkich wersjach! Kaĳda wersja posiada zaãĎczony ten sam plik pdf! Podczas skãadania zamówienia
upewnij siē którĎ wersjē zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)
http://sklep.avt.pl

• S4 (VOL –): równomierne tïumienie obydwu wejĂÊ,
• S5 (VOL +): równomierne zmniejszanie
tïumienia obydwu wejĂÊ.
Ukïad DS1802 ma wb swojej strukturze
odpowiednie rezystory podciÈgajÈce oraz
obwody eliminujÈce drganie styków. Wyprowadzenia umoĝliwiajÈce sterowanie potencjometrem zostaïy przyïÈczone do zïÈcza J3
ib umoĝliwiajÈ uĝycie klawiatury lub mikrokontrolera – podanie poziomu niskiego jest
równowaĝne naciĂniÚciu przycisku. Przy
omawianiu sterowania trzeba dodaÊ, ĝe opcjÚ
MUTE zaïÈcza siÚ jedynie klawiszem S1, lecz
wyïÈcza naciĂniÚciem któregokolwiek.
Potencjometr, jak jego odpowiednik mechaniczny, jedynie wprowadza tïumienie. Sterowanie gïoĂnoĂciÈ odbywa siÚ wb65 krokach;
kaĝdy zb nich dodaje tïumienie na poziomie
1b dB, ab ostatni wycisza. MUTE nie wyïÈcza
sygnaïu caïkowicie (tïumienie musiaïby dÈĝyÊ
do nieskoñczonoĂci) – wbgïoĂnikach podïÈczonych do czuïego wzmacniacza moĝna usïyszeÊ děwiÚk, lecz jest on na tyle wyciszony, ĝe
zb pewnoĂciÈ nie bÚdzie stanowiï przeszkody
wbnp. prowadzeniu rozmowy telefonicznej.
Jako pojedynczy impuls traktowane jest
zwarcie styków na czas do 1bs, ale nie krótszy
niĝ 1bms. Kaĝdy kolejny impuls musi nastÚpowaÊ zbinterwaïem nie mniejszym niĝ 1bms,
wb przeciwnym razie impulsy mogÈ zostaÊ
odebrane jako pojedynczy. WciĂniÚcie ibprzytrzymanie przycisku na dïuĝej niĝ sekundÚ
spowoduje „przeskok” ob jednÈ pozycjÚ co
kaĝde 100bms.
Potencjometr nie ma pamiÚci nieulotnej
ib po wyïÈczeniu oraz ponownym wïÈczeniu zasilania uruchamia siÚ zb ustawieniami domyĂlnymi. Zmontowano go na dwustronnej pïytce drukowanej ob wymiarach

AVTRelDuino Shield
Moduï wykonawczy dla Arduino

Rysunek 2. Schemat montaĝowy potencjometru elektronicznego
37bmm×70bmm. Schemat montaĝowy pokazano na rysunkub2.
Montaĝ jest wykonywany typowo: od
elementów najniĝszych do najwyĝszych.
Pod ukïad scalony US2 warto zastosowaÊ
podstawkÚ. Wb potencjometrze modelowym,
piÚÊ przycisków zostaïo przylutowanych od
spodu, co zapewnia dobry dostÚp do zïÈcz,
które sÈ wówczas wyprowadzone do wewnÈtrz obudowy. Poprawnie zmontowane
urzÈdzenie nie wymaga ĝadnych czynnoĂci
uruchomieniowych. Zasilane jest napiÚciem
nie mniejszym niĝ 8bV, ze wzglÚdu na znajdujÈcy siÚ na pïytce stabilizator. Moĝna równieĝ usunÈÊ ukïad US1, abotworki po skrajnych nóĝkach zewrzeÊ zworkÈ ib zasiliÊ potencjometr zb zewnÚtrznego ěródïa napiÚcia
+5bV. Pobór prÈdu wynosi ok. 10bmA.

Michaï Kurzela, EP
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Moduï umoĝliwia sterowanie
za pomocÈ czterech
przekaěników obciÈĝeñ
ob wiÚkszej mocy. Peïni takĝe
funkcjÚ moduïu Sensor Shield
umoĝliwiajÈc doïÈczenie
6b wejĂÊ analogowych ib 6
wejĂÊ/wyjĂÊ cyfrowych oraz
interfejsów I2C ib RS232TTL
poprzez zïÈcza 4-pinowe.
Schemat moduïu dla Arduino pokazano
na rysunkub 1. Jako elementy wykonawcze
RL1…RL4 wybrano nowoczesne przekaěniki
elektromagnetyczne RM40 ob niewielkim poELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2012
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