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mator zasilajÈcy (4b VA, 2×12b V) umieszczono wb obudowie zasilacza wtyczkowego
ibpodïÈczono do pïytki za pomocÈ kabla USB
zbwtykiem B.
Wb zaleĝnoĂci od zastosowanej wkïadki
MM, warto dopasowaÊ impedancjÚ wejĂciowÈ
do parametrów podanych przez producenta.
Obile rezystancja obciÈĝenia wkïadki MM wynosi przewaĝnie 47bkV (wyjÈtkiem sÈ wkïadki MC-HO zbruchomÈ cewkÈ, ale obwysokim
poziomie wyjĂciowym, wymagajÈce czasem

Rwe=1b kV lub zbliĝonej), to pojemnoĂÊ obciÈĝenia zmienia siÚ wb szerokich granicach
100…470bpF ibwbtakim wypadku naleĝy skorygowaÊ wartoĂci kondensatorów C1L/C1R.
Przedwzmacniacz zmontowano na jednostronnej pïytce drukowanej. Rozmieszczenie elementów przedstawia rysunekb 2.
Sposób montaĝu jest typowy ib nie wymaga
opisu. Naleĝy tylko zadbaÊ obdokïadny dobór
elementów odpowiadajÈcych za ksztaïtowanie charakterystyki.

Poprawnie zmontowany ukïad nie wymaga uruchamiania. CaïoĂÊ mieĂci siÚ wbniewielkiej typowej aluminiowej obudowie.
Naleĝy pamiÚtaÊ ob wyprowadzeniu pola
masy zb pïytki przedwzmacniacza, np. pod
ĂrubÚ obudowy ib doïÈczeniu jej do masy
gramofonu. Wbprzeciwnym wypadku bÚdzie
sïyszalny przyděwiÚk sieciowy.

Adam TatuĂ, EP

Przystawka do miernika lamp elektronowych
AVT5229
AVT
1694

Wb zwiÈzku zb pytaniami
uĝytkowników miernika lamp
elektronowych AVT5229
ob uïatwienie montaĝu czÚĂci
miernika zawierajÈcej podstawki
lampowe, zaprojektowano
pïytkÚ podstawek, która uwolni
od koniecznoĂci wykonania
kilkudziesiÚciu poïÈczeñ oraz
zapewni stabilnoĂÊ mechanicznÈ
montowanych elementów.
Schemat pïytki zamieszczono na rysunkub 1. Pïytka jest dwustronna, zb metalizacjÈ
otworów, na laminacie ob powiÚkszonej gruboĂci. Rozmieszczenie elementów przedstaW 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: zãĎcze (R=3,96; wtyk+gniazdo)
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-5343 AMPTester – Wielokanaãowy miernik do
ukãadów lampowych (EP 5/2012)
AVT-5229 Tester lamp (EP 4-5/2010)
AVT-1512 Kieszonkowy tester lamp NIXIE
(EP 1/2009)
--PrzyrzĎd do badania lamp
elektronowych (EP 10/2005)
* 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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Rysunek 1. Schemat ideowy przystawki do miernika lamp
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Rysunek 2. Schemat montaĝowy przystawki do miernika lamp

FotograÞa 3. WyglÈd pïytki zamocowanej wbobudowie
wia rysunekb 2. Wb laminacie przewidziano
teĝ odpowiedniÈ liczbÚ otworów montaĝowych M3 oraz otwory, które stanowiÈ szablon do dokïadnego wykonania otworów
wb obudowie. Pïytka pasuje do obudowy
X525 (fotograÞab3).

Przed montaĝem pïytki, naleĝy wb obudowie wytrasowaÊ punkty pilotujÈce pod podstawki, wykorzystujÈc do tego otwory mocujÈce pïytkÚ oraz umieszczone centrycznie wbkaĝdej podstawce otwory 1bmm. Najlepiej wbtym
celu uïoĝyÊ pïytkÚ na obudowie, nawierciÊ

dwa skrajne otwory M3, przykrÚciÊ pïytkÚ do
obudowy ib pozostaïe otwory wywierciÊ maïÈ
wiertarkÈ do pïytek drukowanych. NastÚpnie
pïytkÚ odkrÚciÊ ibrozwierciÊ otwory do wymaganych Ărednic. Po tej czynnoĂci, naleĝy wlutowaÊ elementy SMD ib podstawki pod lampy.
Naleĝy jednak przylutowaÊ tylko po dwa skrajne piny, aby podstawki nie wypadaïy zbpïytki,
wkrÚciÊ wbotwory koïki dystansowe obdïugoĂci
8…10b mm. Tak przygotowana pïytkÚ naleĝy
zamocowaÊ do obudowy oraz skorygowaÊ poïoĝenie podstawek, tak aby byïy wbjednej pïaszczyěnie zbobudowÈ. Jeĝeli wszystko pasuje ibnie
wymaga dalszych korekt, moĝna przylutowaÊ
wszystkie nóĝki podstawek lamp. NastÚpnie,
krótkimi odcinkami przewodu izolowanego, ïÈczymy zïÈcze J zbgniazdami bananowymi, przewidzianymi do wyprowadzenia napiÚÊ zbmiernika. Do zïÈcza J0 naleĝy dolutowaÊ wiÈzkÚ
przewodów zakoñczonÈ wtykiem KK10_396
doprowadzonÈ do pïyty gïównej miernika.
Wb górnej czÚĂci pïytki przewidziano zïÈcze
6,3bmm sïuĝÈce do poïÈczenia masy miernika
zb przewodem ochronnym sieci, które naleĝy
bezwzglÚdnie doïÈczyÊ do styku ochronnego
gniazda zasilania.

Adam TatuĂ, EP
Tomasz Gumny, EP

http://sklep.avt.pl
68

053-078_mini.indd 68

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2012

2012-07-30 09:12:53

