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Stereofoniczne sygna y audio s  

doprowadzone do z cz J1…J9. Kondensato-

ry C1…C16 oddzielaj  sk adow  sta , która 

jest dodawana za pomoc  rezystorów z dra-

binek RN1…RN4. W ten sposób, potencja  

takiej cie ki z sygna em ustalany jest na 

oko o po ow  napi cia zasilaj cego. Oko o, 

bowiem zale y nam na tym, by zarówno do-

datnie, jak i ujemne fragmenty sygna u zo-

sta y poprawnie przeniesione przez klucze 

elektroniczne, które generalnie nie radz  

sobie z przepuszczaniem napi  ujemnych 

wzgl dem masy. Dodanie stosunkowo wy-

sokiej, w porównaniu z amplitud  sygna u 

(1…2 V), sk adowej sta ej (ok. 6 V) daje gwa-

rancj , e napi cie wej ciowe nie 

b dzie mniejsze ni  0 V.

Multipleksowania sygna ów 

dokonuj  uk ady CMOS typu 

CD4051. Ka dy z nich steruje 

odr bnym kana em. Ich wyj cia 

prowadz  na wtórniki napi cio-

we, zbudowane na wzmacnia-

czu operacyjnym US3. Poniewa  

w doprowadzonym do niego sy-

gnale nadal wyst puje sk adowa 

sta a, realizuje on jednocze nie 

„pozorn  mas ” dla wzmacnia-

czy operacyjnych. Dodanie wtór-

ników na wyj ciu uniezale nia 

impedancj  wewn trzn  aktual-

nie do czonego urz dzenia od 

impedancji obci enia. Konden-

satory C17 i C18 usuwaj  doda-

n  wcze niej sk adow  sta , za  

C19 i C20 Þ ltruj  napi cie zasi-

laj ce.

Sterowanie prze cznikami 

elektronicznymi odbywa si  przy 

pomocy czterech wej  do czo-

nych do z cza J11. Kombinacje 

steruj ce wybieraniem wej  za-

mieszczono w tabeli 1.

Rezystory R1…R4 wymusza-

j  na wej ciach poziom niski, 

aby zapobiec gromadzeniu si  

na doprowadzeniach adunków 

elektrostatycznych. Ustawienie 

wej cia INH powoduje natych-

miastowe roz czenie wszyst-

kich cie ek po czeniowych. Na 

Elektroniczny selektor wej  audio

Ka dy wzmacniacz audio 

wymaga zastosowania 

prze cznika róde . Co 

oczywiste, umo liwia on 

doprowadzenie sygna ów 

z ró nych urz dze  do ko cówki 

mocy i wybranie jednego 

z nich.

Tabela 1. Kombinacje steruj ce selek-
torem wej

Stan wej  infor-
macyjnych Do czone wej cie 

sygna owe
A B C INH

0 0 0 0 J1

1 0 0 0 J2

0 1 0 0 J3

1 1 0 0 J4

0 0 1 0 J5

1 0 1 0 J6

0 1 1 0 J7

1 1 1 0 J8

– – – 1 Brak

„1” – poziom logiczny wysoki, typowo
70–100% U

zas

„0” – poziom logiczny niski, typowo
0–30% U

zas

„–” – dowolny poziom logiczny

koniec, jeszcze jedna uwaga: multipleksery 

nie maj  adnych zatrzasków czy pami ci 

dla wej  informacyjnych. Odpowiednie 

poziomy logiczne musz  by  utrzymywane 

przez ca y czas dzia ania wybranego wej-

cia, co mo e by  realizowane np. z u y-

ciem mikrokontrolera z odpowiednimi tran-

zystorami wyj ciowymi lub mechanicznym 

prze cznikiem z wyj ciami od razu w ko-

dzie binarnym.

Uk ad selektora zosta  zmontowany na 

dwustronnej p ytce drukowanej o wymia-

rach 210 mm×50 mm, a jego schemat mon-

ta owy pokazano na rysunku 2. Monta  

przeprowadzany jest typowy: od elemen-

AVT
1692

Rysunek 1. Schemat ideowy elektronicznego prze cznika wej  audio
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W ofercie AVT*
AVT-1692 A
AVT-1692 B
Wykaz elementów:
R1…R4: 100 kV/0,25 W
RN1…RN4: drabinka 8×47 kV
C1…C18: 100 mF/25 V (elektrolityczny)
C19: 1000 mF/25 V (elektrolityczny)
C20: 220 nF
US1, US2: CD4051
US3: LM358 lub TL072
J1…J9: gniazdo e skie RCA podwójne, pionowe
J10: z cze ARK2 (3,5 mm)
J11: goldpin 5 pin
Dwie podstawki DIL16
Jedna podstawka DIL8
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

* 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 dodatkowych.
AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli po czenie 

wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet elementów wymie-

niony 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 za-
znaczono 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 wy-
st 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 wersja 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

tów najni szych po najwy sze. Pod uk ady 

scalone warto zastosowa  podstawki. Po 

zmontowaniu, uk ad nie wymaga adnych 

czynno ci uruchomieniowych i jest od razu 

gotów do pracy.

Przy jednej z d u szych kraw dzi znaj-

duje si  miejsce na dziewi  podwójnych, 

pionowych gniazd typu Cinch. Przy ostat-

nim gnie dzie, oznaczonym jako J9, które 

jest wyj ciem dla prze czanego sygna u, 

umieszczone zosta y trzy otworki. Mog  

one s u y  do wprowadzenia sygna u prze-

wodem ekranowanym do wn trza obudowy 

(np. wzmacniacza) zamiast wystawieniu go 

na zewn trz. Nic jednak nie stoi na prze-

szkodzie, by opisany selektor, wraz z od-

powiednim zasilaczem, by  suwerennym 

urz dzeniem. Je eli jest to mo liwe, warto 

ten uk ad zaekranowa  blach  stalow  lub 

aluminiow . Wystarczaj cym dla  ekrano-

waniem winien by  pasek blachy umiesz-

czony pod spodem (trzeba zachowa  od-

powiedni dystans, by nie zewrze  ze sob  

jakich  lutów) oraz do czony do masy. Pod-

czas czenia p ytki uk adu z innymi nale y 

pami ta , by nie zrobi  przypadkowo tzw. 

p tli masy, czyli zamkni tego „oczka”, przez 

które b dzie p yn  pr d masy. Jest ono bar-

dzo podatne na zbieranie ró norakich za-

k óce  i wprowadzanie ich d uk adu.

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba 

prze czania wi cej ni  dwóch kana ów, nic 

nie stoi na przeszkodzie, by wi ksz  ilo  

opisanych wy ej modu ów po czy  ze sob  

równolegle, tj. po czy  ich wej cia infor-

macyjne (z cze J11) i sterowa  je wspólnie. 

Pobór pr du przez jeden taki modu  wynosi 

ok. 10 mA przy zasilaniu napi ciem 12 V. 

Zasilanie napi ciem sta ym, dobrze Þ ltro-

wanym, niekoniecznie stabilizowanym 

z przedzia u 10…15 V.

Micha  Kurzela, EP

Rysunek 2. Schemat monta owy elektronicznego prze cznika wej  audio
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