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mator zasilaj cy (4 VA, 2×12 V) umiesz-

czono w obudowie zasilacza wtyczkowego 

i pod czono do p ytki za pomoc  kabla USB 

z wtykiem B.

W zale no ci od zastosowanej wk adki 

MM, warto dopasowa  impedancj  wej ciow  

do parametrów podanych przez producenta. 

O ile rezystancja obci enia wk adki MM wy-

nosi przewa nie 47 kV (wyj tkiem s  wk ad-

ki MC-HO z ruchom  cewk , ale o wysokim 

poziomie wyj ciowym, wymagaj ce czasem 

Rwe=1 kV lub zbli onej), to pojemno  ob-

ci enia zmienia si  w szerokich granicach 

100…470 pF i w takim wypadku nale y sko-

rygowa  warto ci kondensatorów C1L/C1R.

Przedwzmacniacz zmontowano na jed-

nostronnej p ytce drukowanej. Rozmiesz-

czenie elementów przedstawia rysunek 2. 

Sposób monta u jest typowy i nie wymaga 

opisu. Nale y tylko zadba  o dok adny dobór 

elementów odpowiadaj cych za kszta towa-

nie charakterystyki.

Poprawnie zmontowany uk ad nie wy-

maga uruchamiania. Ca o  mie ci si  w nie-

wielkiej typowej aluminiowej obudowie. 

Nale y pami ta  o wyprowadzeniu pola 

masy z p ytki przedwzmacniacza, np. pod 

rub  obudowy i do czeniu jej do masy 

gramofonu. W przeciwnym wypadku b dzie 

s yszalny przyd wi k sieciowy.

Adam Tatu , EP

Przystawka do miernika lamp elektronowych 
AVT5229

W zwi zku z pytaniami 

u ytkowników miernika lamp 

elektronowych AVT5229 

o u atwienie monta u cz ci 

miernika zawieraj cej podstawki 

lampowe, zaprojektowano 

p ytk  podstawek, która uwolni 

od konieczno ci wykonania 

kilkudziesi ciu po cze  oraz 

zapewni stabilno  mechaniczn  

montowanych elementów.

Rysunek 1. Schemat ideowy przystawki do miernika lamp

W ofercie AVT*
AVT-1694 A
Wykaz elementów:
R1…R8, R10…R12: 10 kV

R9, R14, R16, R19, R20, R23: 100 V

R13, R15, R17, R18, R21, R22, R24, R25…R28: 
10 V

A, D, I: podstawka OCTAL do druku 3
B, C, E, G, H: podstawka NOVAL do druku 5
F: podstawka HEPTAL do druku
J, J0: z cze (R=3,96; wtyk+gniazdo)
Dodatkowe materia y na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów 

oznaczonych w Wykazie elementów kolorem 
czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artyku y s  w ca o ci dost pne na CD)

AVT-5343 AMPTester – Wielokana owy miernik do 
uk adów lampowych (EP 5/2012)

AVT-5229 Tester lamp (EP 4-5/2010)
AVT-1512 Kieszonkowy tester lamp NIXIE  

(EP 1/2009)
--- Przyrz d do badania lamp 

elektronowych (EP 10/2005)
* Uwaga:
Zestawy AVT mog  wyst powa  w nast puj cych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany uk ad. Tylko i wy cznie. Bez 

elementów dodatkowych.
AVT xxxx A p ytka drukowana PCB (lub p ytki drukowane, je li 

w opisie wyra nie zaznaczono), bez elementów dodat-
kowych.

AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli 
po czenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodat-
kowych.

AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet elementów 
wymieniony w za czniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli 
elementy wlutowane w PCB. Nale y mie  na uwadze, 
e o ile nie zaznaczono wyra nie w opisie, zestaw 

ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, 
które nie zosta y wymienione w za czniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (nie cz sto spotykana wersja, lecz 
je li wyst puje, to niezb dne oprogramowanie mo na 
ci gn  klikaj c w link umieszczony w opisie kitu)

Nie ka dy zestaw AVT wyst puje we wszystkich wersjach! Ka da wer-
sja posiada za czony ten sam plik pdf! Podczas sk adania zamówienia 
upewnij si  któr  wersj  zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)
http://sklep.avt.pl

Schemat p ytki zamieszczono na rysun-

ku 1. P ytka jest dwustronna, z metalizacj  

otworów, na laminacie o powi kszonej gru-

bo ci. Rozmieszczenie elementów przedsta-

AVT
1694
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dwa skrajne otwory M3, przykr ci  p ytk  do 

obudowy i pozosta e otwory wywierci  ma  

wiertark  do p ytek drukowanych. Nast pnie 

p ytk  odkr ci  i rozwierci  otwory do wyma-

ganych rednic. Po tej czynno ci, nale y wlu-

towa  elementy SMD i podstawki pod lampy. 

Nale y jednak przylutowa  tylko po dwa skraj-

ne piny, aby podstawki nie wypada y z p ytki, 

wkr ci  w otwory ko ki dystansowe o d ugo ci 

8…10 mm. Tak przygotowana p ytk  nale y 

zamocowa  do obudowy oraz skorygowa  po-

o enie podstawek, tak aby by y w jednej p asz-

czy nie z obudow . Je eli wszystko pasuje i nie 

wymaga dalszych korekt, mo na przylutowa  

wszystkie nó ki podstawek lamp. Nast pnie, 

krótkimi odcinkami przewodu izolowanego, -

czymy z cze J z gniazdami bananowymi, prze-

widzianymi do wyprowadzenia napi  z mier-

nika. Do z cza J0 nale y dolutowa  wi zk  

przewodów zako czon  wtykiem KK10_396 

doprowadzon  do p yty g ównej miernika. 

W górnej cz ci p ytki przewidziano z cze 

6,3 mm s u ce do po czenia masy miernika 

z przewodem ochronnym sieci, które nale y 

bezwzgl dnie do czy  do styku ochronnego 

gniazda zasilania.

Adam Tatu , EP

Tomasz Gumny, EP

Rysunek 2. Schemat monta owy przystawki do miernika lamp

FotograÞ a 3. Wygl d p ytki zamocowanej w obudowie

wia rysunek 2. W laminacie przewidziano 

te  odpowiedni  liczb  otworów monta o-

wych M3 oraz otwory, które stanowi  sza-

blon do dok adnego wykonania otworów 

w obudowie. P ytka pasuje do obudowy 

X525 (fotograÞ a 3).

Przed monta em p ytki, nale y w obudo-

wie wytrasowa  punkty pilotuj ce pod pod-

stawki, wykorzystuj c do tego otwory mocuj -

ce p ytk  oraz umieszczone centrycznie w ka -

dej podstawce otwory 1 mm. Najlepiej w tym 

celu u o y  p ytk  na obudowie, nawierci  

http://sklep.avt.pl
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