
55ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2017

MINIPROJEKTY

Ducker audio z układem 
THAT4301
Ducker jest urządzeniem toru audio 
służącym do specyficznego, auto-
matycznego miksowania sygna-
łów mowy i muzyki, stosowanym 
głównie w systemach nagłośnienio-
wych i rozgłoszeniowych. W syste-
mach tych na stale obecną ścieżkę 
muzyczną (podkład) nakładana 
jest zapowiedź słowna (komunikat). 
Zadaniem duckera jest automa-
tyczne ściszenie ścieżki muzycznej, 
gdy sygnał zapowiedzi przekroczy 
określony poziom i powrót do wcze-
śniejszego poziomu ścieżki, gdy 
zapowiedź się skończy.

THAT Corporation. Zbudowano go w kon-
figuracji VCA, czyli wzmacniacza z na-
pięciowo regulowanym wzmocnieniem. 
Sercem urządzenia jest specjalizowany 
układ THAT4301 zawierający wszystkie 

jest konieczne ręczne ustawianie po-
ziomów ścieżki i lektora, aby zachować 
ich czytelność.

Opisany ducker wykonano na pod-
stawie noty aplikacyjnej „DN102” firmy 

Zastosowanie omawianego urządzenia 
zwiększa zrozumiałość komunikatu, zwal-
niając operatora od konieczności ręcznego 
dostosowywania poziomów obu sygnałów 
podczas zapowiedzi. Analogiczna sytu-
acja występuje w domowym studio pod-
czas udźwiękowiana materiału filmowego, 
podczas którego na ścieżkę muzyczną jest 
nakładany głos lektora. Trudno wyobra-
zić sobie sytuację, w której każdorazowo 

ftp://ep.com.pl
http://sklep.avt.pl
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DODATKOWE MATERIAŁY NA FTP:
ftp://ep.com.pl
user: 92822, pass: 37euo8qf
W ofercie AVT* 
AVT-1958
Wykaz elementów:
R1, R2, R13: 20 kV/1% (SMD 1206)
R3: 27 kV/1% (SMD 1206)
R4: 5,1 kV/1% (SMD 1206)
R5: 2 MV/1% (SMD 1206)
R6, R8, R9: 6,2 kV/1% (SMD 1206)
R7: 1,43 MV/1% (SMD 1206)
R10: 51 V/1% (SMD 1206)
R11: 390 kV/1% (SMD 1206)
R12: 24 kV/1% (SMD 1206)
R14: 100 V/1% (SMD 1206)
R15: 10 kV/1% (SMD 1206)
GAIN, TRH: 10 kV (pot. RK09/PTD90 lub 
zamiennik)
C1: 47 nF (foliowy R=5 mm)
C2, C3: 0,1 mF (SMD 0805)
C4: 10 nF (SMD 1206)
C5: 47 pF (SMD 1206)
CE1…CE6: 47 mF (elektrolit.)
CE7: 22 mF (elektrolit.)
D1, D2: 1N4148 (SMD)
INL: dioda LED 3 mm, zielona
U1: THAT4301P (DIP20)
MIC, OUT, SIG: złącze DG381 2 pin/3,81 mm
PWR: złącze DG381 3 pin/2,81 mm
* Uwaga! Elektroniczne zestawy do samodzielnego montażu. 
Wymagana umiejętność lutowania!
Podstawową wersją zestawu jest wersja [B] nazywana potocznie KITem (z ang. 
zestaw). Zestaw w wersji [B] zawiera elementy elektroniczne (w tym [UK] – je-
śli występuje w projekcie), które należy samodzielnie wlutować w dołączoną 
płytkę drukowaną (PCB). Wykaz elementów znajduje się w dokumentacji, 
która jest podlinkowana w opisie kitu.
Mając na uwadze różne potrzeby naszych klientów, oferujemy dodatkowe 
wersje: 
 wersja [C] zmontowany, uruchomiony i przetestowany zestaw [B] (elementy 

wlutowane w płytkę PCB)
 wersja [A] płytka drukowana bez elementów i dokumentacja
Kity w których występuje układ scalony wymagający zaprogramowania, 
posiadają następujące dodatkowe wersje:
 wersja [A+] płytka drukowana [A] + zaprogramowany układ [UK] 

i dokumentacja
 wersja [UK] zaprogramowany układ
Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja ma 
załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się, którą 
wersję zamawiasz! http://sklep.avt.pl

Rysunek 1. Schemat ideowy duckera
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Rysunek 2. Przykładowe przebiegi w układzie duckera

niezbędne bloki: wzmacniacz o regulowa-
nym wzmocnieniu VCA, prostownik i de-
tektor RMS oraz pomocnicze wzmacniacze 
operacyjne. Dzięki temu aplikacja wymaga 
tylko kilku elementów zewnętrznych.

Schemat ideowy duckera pokazano 
na rysunku 1. Sygnał wejściowy (ścieżka 
muzyczna) z gniazda SIG jest doprowa-
dzony do stopnia o regulowanym wzmoc-
nieniu VCA układu U1. Sygnał zapowiedzi 
jest doprowadzony do gniazda MIC, a stąd 
na układ detektora RMS oraz do wyj-
ścia układu VCA, gdzie jest sumowany 

z sygnałem SIG. Jeśli sygnał MIC ma ni-
ski poziom, detektor RMS połączony 
z wejściem sterującym VCA nie wpływa 
na wzmocnienie układu, a sygnał SIG jest 
przekazywany na wyjście OUT bez zmiany 
poziomu. Potencjometr GAIN umożliwia 
statyczną regulację wzmocnienia. Poten-
cjometr TRH (Treshold) służy do ustawie-
nia progu, powyżej którego poziom sygnału 
MIC redukuje wzmocnienie VCA, tłumiąc 
poziom ścieżki muzycznej SIG. Poziom 
tłumienia można dostosować, zmienia-
jąc wzmocnienie stopnia OA1 rezystorem 

ftp://ep.com.pl
http://sklep.avt.pl
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R12. Próg zadziałania wynosi ok. –10 dB. 
Wartość kondensatora uśredniania układu 
detektora RMS, CE7 odpowiada za czas re-
akcji układu. W modelu CE7 ma stosun-
kowo dużą pojemność, która wydłuża 
czas reakcji układu (układ wolniej reaguje 
na pojawiający się sygnał zapowiedzi). Je-
żeli potrzebny jest krótki czas, wartość CE7 
należy zmniejszyć.

Przykładowy przebieg podczas dzia-
łania układu przedstawia rysunek 2. Do 
wejścia SIG doprowadzono sygnał sinuso-
idalny o stałej amplitudzie, do wejścia MIC 
(2) sygnał prostokątny o niewielkim wypeł-
nieniu, symulujący sygnał słowny. Na prze-
biegu wyjściowym (1) widać zmniejszenie Rysunek 3. Schemat montażowy Duckera

poziomu sygnału SIG w momencie przekro-
czenia progu sygnału MIC, widoczna jest 
też zwłoka w działaniu układu wynikająca 
z wartości pojemności CE7.

Ducker zmontowano na niewielkiej pły-
tce drukowanej –  jej schemat montażowy 
pokazano na rysunku 3. Do zasilania na-
leży doprowadzić napięcie ±15 V/100 mA 
do złącza PWR. Poprawnie zmontowany 
ducker nie wymaga uruchamiania. W za-
leżności od wymagań może konieczne być 
skorygowanie rezystancji R12 i pojemno-
ści CE7.

Adam Tatuś, EP


