MINIPROJEKTY
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:

* 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

AVT
1686

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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MINIPROJEKTY

W ofercie AVT*
AVT-1686 A
AVT-1686 B
AVT-1686 C

Rysunek 1. Schemat ideowy moduïu wykonawczego dla Arduino

Wykaz elementów:
Rezystory: (SMD 1206):
R1…R4: 2,2 kV
R5…R8: 10 kV
Kondensatory: (SMD 1206):
C1,C2: 100 nF
Póïprzewodniki:
D1…D4: LL4148
LD1…LD4: dioda LED 3 mm
Q1…Q4: BC847 (SOT-23)
Inne:
J1…J6, J9…J14: zãĎcze SIP3
J7, J8: zãĎcze SIP4
JA1, JA3: zãĎcze SIP8
JA2, JPOWER: zãĎcze SIP6
JREL: zãĎcze MC 10-pin kĎtowe 3,81 mm
RL1, RL2: przekaınik RM40P 5 V
RL3, RL4: przekaınik RM40Z 5 V
SW1: przycisk 6 mm×3 mm
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-5351 AVTduino RS – moduã interfejsów
szeregowych dla Arduino (EP 07/2012)
AVT-1677 AVTDuino PWM (EP 6/2012)
AVT-5349 AVTduino Automation Board (EP 6/2012)
AVT-1675 STM32duino – kompatybilna pãytka
z STM32F103C8T6 (EP 5/2012)
* 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)

Rysunek 2. Schemat montaĝowy moduïu wykonawczego dla Arduino
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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
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MINIPROJEKTY
borze mocy ibcewce zasilanej zbnapiÚcia 5bV,
co znaczÈco uproĂciïo budowÚ moduïu. Dwa
zbnich sÈ przeïÈczne, dwa zwierne. Wszystkie
dostÚpne styki wyprowadzona sÈ na zïÈcze
Ărubowe JREL. WyjĂcia D8…D11 sterujÈ cewkami za pomocÈ tranzystorów Q1…Q4. Stany przekaěników sygnalizowane przez diody

ĂwiecÈce LD1…LD4. Pozostaïe piny wyprowadzone sÈ na zïÈcza SIP zgodne zbArduino
Bricks (Sensor), umoĝliwiajÈc doprowadzenie sygnaïów do pïytki bazowej Avtduino.
AVTRelDuino jest zmontowany na dwustronnej pïytce drukowanej. Rozmieszczenie
elementów przedstawia rysunekb 2. Sposób

montaĝu jest typowy, rodzaj zamontowanych
zïÈcz zaleĝy od wyboru uĝytkownika. Jeĝeli
moduï ma umoĝliwiÊ konstrukcjÚ „kanapkowÈ”, najwygodniej jest zastosowaÊ typowe dla
moduïów rozszerzeñ Arduino przelotowe zïÈcza mÚsko – ĝeñskie SIP6/8.

Adam TatuĂ, EP

Filtr do subwoofera
Osoby budujÈce kolumny
gïoĂnikowe, czÚsto majÈ kïopot
zb dobraniem odpowiedniego
wzmacniacza dla oddzielnego
subwoofera. Ob ile sama
koñcówka mocy nie stanowi
problemu, ob tyle kïopot
stanowi wyodrÚbnienie dla
niej sygnaïu skïadajÈcego siÚ
jedynie zb niskich czÚstotliwoĂci.
Prezentowany Þltr stanowi
rozwiÈzanie tego problemu:
sumuje sygnaïy zb kanaïów,
poddaje Þltrowaniu sygnaï
wypadkowy oraz umoĝliwia
regulacjÚ szerokoĂci pasma
przepuszczanych czÚstotliwoĂci
ib wzmocnienia.
Schemat ideowy Þltra do subwoofera
pokazano na rysunkub 1. Sygnaïy prawego
ib lewego kanaïu sÈ wprowadzane na zïÈcze
J1. Kondensatory C1 ibC2 oddzielajÈ skïadowÈ staïÈ, która mogïaby przedostaÊ siÚ na
wejĂcie wzmacniaczy operacyjnych. Zbkolei,
rezystory R1 ib R2 sÈ odpowiedzialne za odpowiednie obciÈĝenie ěródïa sygnaïu oraz
utrzymanie wejĂÊ odwracajÈcych na poten-

AVT
1687

cjale masy. Wzmacniacze US1A ib US1B,
wchodzÈce wbskïad poczwórnego wzmacniacza operacyjnego, pracujÈ jako wtórniki napiÚciowe, izolujÈc wejĂcia ib nie pozwalajÈc
przenikaÊ sygnaïom. WyjĂcia wzmacniaczy
nieodwracajÈcych poïÈczone sÈ ze sobÈ, kaĝde za poĂrednictwem rezystora ibkondensatora poïÈczonych szeregowo. Rezystory wprowadzajÈ dodatkowÈ impedancjÚ na kaĝdym

zbwyjĂÊ, uniemoĝliwiajÈc przepïyw nadmiernego prÈdu ibich uszkodzenie. Kondensatory
usuwajÈ skïadowÈ staïÈ. NastÚpnie wyjĂcia
obu kanaïów sÈ zwierane ib nastÚpuje sumowanie sygnaïów zb obu kanaïów. Zsumowany, niewzmocniony sygnaï L+R traÞa na
odwracajÈcy wzmacniacz napiÚciowy. Rezystor R5, bÚdÈcy elementem pÚtli ujemnego
sprzÚĝenia zwrotnego, ustala wzmocnienie

Rysunek 1. Schemat ideowy Þltra do subwoofera
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