MINIPROJEKTY

Elektroniczny selektor wejĂÊ audio

AVT
1692

Kaĝdy wzmacniacz audio
wymaga zastosowania
przeïÈcznika ěródeï. Co
oczywiste, umoĝliwia on
doprowadzenie sygnaïów
zb róĝnych urzÈdzeñ do koñcówki
mocy ib wybranie jednego
zb nich.
Tabela 1. Kombinacje sterujÈce selekStereofoniczne sygnaïy audio sÈ
koniec, jeszcze jedna uwaga: multipleksery
torem wejĂÊ
doprowadzone do zïÈcz J1…J9. Kondensatonie majÈ ĝadnych zatrzasków czy pamiÚci
Stan wejĂÊ inforry C1…C16 oddzielajÈ skïadowÈ staïÈ, która
dla wejĂÊ informacyjnych. Odpowiednie
DoïÈczone wejĂcie
macyjnych
sygnaïowe
jest dodawana za pomocÈ rezystorów zbdrapoziomy logiczne muszÈ byÊ utrzymywane
A
B
C INH
binek RN1…RN4. Wb ten sposób, potencjaï
przez caïy czas dziaïania wybranego wej0
0
0
0
J1
takiej Ăcieĝki zb sygnaïem ustalany jest na
Ăcia, co moĝe byÊ realizowane np. zb uĝy1
0
0
0
J2
okoïo poïowÚ napiÚcia zasilajÈcego. Okoïo,
ciem mikrokontrolera zbodpowiednimi tran0
1
0
0
J3
bowiem zaleĝy nam na tym, by zarówno dozystorami wyjĂciowymi lub mechanicznym
1
1
0
0
J4
datnie, jak ibujemne fragmenty sygnaïu zoprzeïÈcznikiem zb wyjĂciami od razu wb ko0
0
1
0
J5
staïy poprawnie przeniesione przez klucze
dzie binarnym.
1
0
1
0
J6
elektroniczne, które generalnie nie radzÈ
Ukïad selektora zostaï zmontowany na
0
1
1
0
J7
sobie zb przepuszczaniem napiÚÊ ujemnych
dwustronnej pïytce drukowanej ob wymia1
1
1
0
J8
wzglÚdem masy. Dodanie stosunkowo wyrach 210bmm×50bmm, abjego schemat mon–
–
–
1
Brak
sokiej, wb porównaniu zb amplitudÈ sygnaïu
taĝowy pokazano na rysunkub 2. Montaĝ
„1” – poziom logiczny wysoki, typowo
(1…2bV), skïadowej staïej (ok. 6bV) daje gwaprzeprowadzany jest typowy: od elemen70–100% Uzas
rancjÚ, ĝe napiÚcie wejĂciowe nie
„0” – poziom logiczny niski, typowo
bÚdzie mniejsze niĝ 0bV.
0–30% Uzas
Multipleksowania sygnaïów
„–” – dowolny poziom logiczny
dokonujÈ ukïady CMOS typu
CD4051. Kaĝdy zb nich steruje
odrÚbnym kanaïem. Ich wyjĂcia
prowadzÈ na wtórniki napiÚciowe, zbudowane na wzmacniaczu operacyjnym US3. Poniewaĝ
wb doprowadzonym do niego sygnale nadal wystÚpuje skïadowa
staïa, realizuje on jednoczeĂnie
„pozornÈ masÚ” dla wzmacniaczy operacyjnych. Dodanie wtórników na wyjĂciu uniezaleĝnia
impedancjÚ wewnÚtrznÈ aktualnie doïÈczonego urzÈdzenia od
impedancji obciÈĝenia. Kondensatory C17 ib C18 usuwajÈ dodanÈ wczeĂniej skïadowÈ staïÈ, zaĂ
C19 ib C20 ÞltrujÈ napiÚcie zasilajÈce.
Sterowanie przeïÈcznikami
elektronicznymi odbywa siÚ przy
pomocy czterech wejĂÊ doïÈczonych do zïÈcza J11. Kombinacje
sterujÈce wybieraniem wejĂÊ zamieszczono wbtabelib1.
Rezystory R1…R4 wymuszajÈ na wejĂciach poziom niski,
aby zapobiec gromadzeniu siÚ
na doprowadzeniach ïadunków
elektrostatycznych. Ustawienie
wejĂcia INH powoduje natychmiastowe rozïÈczenie wszystkich Ăcieĝek poïÈczeniowych. Na Rysunek 1. Schemat ideowy elektronicznego przeïÈcznika wejĂÊ audio
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Rysunek 2. Schemat montaĝowy elektronicznego przeïÈcznika wejĂÊ audio
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 ĳeĝskie RCA podwójne, pionowe
J10: zãĎcze ARK2 (3,5 mm)
J11: goldpin 5 pin
Dwie podstawki DIL16
Jedna podstawka DIL8
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
* 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
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tów najniĝszych po najwyĝsze. Pod ukïady
scalone warto zastosowaÊ podstawki. Po
zmontowaniu, ukïad nie wymaga ĝadnych
czynnoĂci uruchomieniowych ibjest od razu
gotów do pracy.
Przy jednej zbdïuĝszych krawÚdzi znajduje siÚ miejsce na dziewiÚÊ podwójnych,
pionowych gniazd typu Cinch. Przy ostatnim gnieědzie, oznaczonym jako J9, które
jest wyjĂciem dla przeïÈczanego sygnaïu,
umieszczone zostaïy trzy otworki. MogÈ
one sïuĝyÊ do wprowadzenia sygnaïu przewodem ekranowanym do wnÚtrza obudowy
(np. wzmacniacza) zamiast wystawieniu go
na zewnÈtrz. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by opisany selektor, wraz zb odpowiednim zasilaczem, byï suwerennym
urzÈdzeniem. Jeĝeli jest to moĝliwe, warto
ten ukïad zaekranowaÊ blachÈ stalowÈ lub
aluminiowÈ. WystarczajÈcym dlañ ekranowaniem winien byÊ pasek blachy umieszczony pod spodem (trzeba zachowaÊ od-

powiedni dystans, by nie zewrzeÊ ze sobÈ
jakichĂ lutów) oraz doïÈczony do masy. Podczas ïÈczenia pïytki ukïadu zbinnymi naleĝy
pamiÚtaÊ, by nie zrobiÊ przypadkowo tzw.
pÚtli masy, czyli zamkniÚtego „oczka”, przez
które bÚdzie pïynÈï prÈd masy. Jest ono bardzo podatne na zbieranie róĝnorakich zakïóceñ ibwprowadzanie ich d ukïadu.
Wb przypadku, gdy zachodzi potrzeba
przeïÈczania wiÚcej niĝ dwóch kanaïów, nic
nie stoi na przeszkodzie, by wiÚkszÈ iloĂÊ
opisanych wyĝej moduïów poïÈczyÊ ze sobÈ
równolegle, tj. poïÈczyÊ ich wejĂcia informacyjne (zïÈcze J11) ibsterowaÊ je wspólnie.
Pobór prÈdu przez jeden taki moduï wynosi
ok. 10b mA przy zasilaniu napiÚciem 12b V.
Zasilanie napiÚciem staïym, dobrze Þltrowanym, niekoniecznie stabilizowanym
zbprzedziaïu 10…15bV.

Michaï Kurzela, EP
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