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Schemat montażowy karty pokazano 
na rysunku 5. Montaż elementów naj-
lepiej rozpocząć od wlutowania układu 
U2 typu PCM2902C. Ma on obudowę 
SSOP28 o rastrze 0,65 mm. Po wluto-
waniu tego elementu należy sprawdzić, 
czy nie wystąpiły zwarcia pomiędzy 
wyprowadzeniami. W miejsce układu 
U2 można ewentualnie wlutować 
układ typu PCM2906C – należy użyć 
układu z literką „C” na końcu nazwy. 
Ma on identycznie rozmieszczone wy-
prowadzenia i takie same bloki funkcjo-
nalne. Układy z literką „C” mają wejście 
nazwane „linia”.

Po wlutowaniu układu U2 proponuję 
wlutować kondensatory CU1…CU6 oraz 
C22, rezystory R20, R21 i R22 i złącze 
mikro USB – J2. Należy również wluto-
wać kwarc 12 MHz wraz z kondensato-
rami C96 i C97 (12 pF) oraz rezystor Rx1 
(1 MV). Po wlutowaniu tych elementów 
można dołączyć płytkę za pomocą kabla 
mikro USB do komputera PC. Komputer 
powinien wykryć USB AUDIO CODEC. 
Jeśli karta zostanie wykryta przez kom-
puter, to proponuję wlutować tranzy-
stor T1 (Si9433BDY) i układ scalony U1 
(LM2936MP-3.3) wraz z elementami bez-
pośrednio z nimi związanymi. Warto 
również wlutować diodę LED L1. Po wlu-
towaniu tych elementów każde przyłą-
czenie karty do komputera powinno 
spowodować zaświecenie się diody L1.

Karta USB Audio 
Mic & Power (2)
Prawie dwa lata temu opisywałem kartę USB Audio zawierającą analogowe i cyfrowe wejścia i wyjścia. Tamta 
karta miała wejście sygnałowe audio Line In oraz również sygnałowe wyjście audio Line Out. Tym razem posta-
nowiłem zbudować własną kartę USB Audio Mic & Power wyposażoną w mikrofon (stereofoniczny) i końcówkę 
mocy zdolną wysterować głośniki. Karta ta również ma sygnałowe wejścia i wyjścia audio w formie analogowej 
i cyfrowej.

Rysunek 5. Płytka drukowana karty USB AUDIO MIC & POWER
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Karta USB Audio Mic & Power

stereofonicznego, to należy wlutować 
obydwa układy scalone. Jeżeli przewidu-
jemy używanie mikrofonu monofonicz-
nego, to wystarczy wlutować tylko układ 
U4. Dla wersji mono z jednym ukła-
dem scalonym U4 (MAX9812H/L) naj-
lepiej wlutować wkładkę mikrofonową 
MICL, wykorzystując punkty lutowni-
cze 1-MICL oraz 2-MICR. Zastosowałem 
zworki ZMLL, ZMLR, ZMOL, ZMOR, 
ZMEL oraz ZM. Ich rozmieszczenie zo-
stało nieco uproszczone i w niektórych 
wypadkach należy połączyć ze sobą 
bardziej odległe piny, ale w zależności 
od wykonanych połączeń można uzy-
skać kilka trybów pracy wejścia analo-
gowego. Zastały one opisane w tabeli 3.

Płytkę drukowaną umieściłem 
w plastikowej obudowie (po elemen-
tach elektronicznych) o wymiarach 
86,6 mm×76,8 mm×24,4 mm. Propo-
zycję wykonania otworów w obudowie 
przedstawiają rysunki 6…8.
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Podłączone słuchawki pozwolą spraw-
dzić poprawność działania analogo-
wego wyjścia karty. Dźwięk powinien 
być czysty, bez zniekształceń. W na-
stępnym kroku proponuję wlutowanie 
układu scalonego U10 typu 74HC123.

Lutowanie interfejsów cyfrowych S/
PDIF najlepiej zacząć od wyjścia – nadaj-
nika TOO(TOTX147PL). W dalszej ko-
lejności można wlutować odbiornik TOI 
typu TORX147PL lub FC684208R. W za-
leżności od typu użytego odbiornika 
światłowodowego należy odpowied-
nio ustawić zworkę ZFRX ustalającą 
napięcie zasilania odbiornika (+3,3 V 
lub +5 V). Rezystory RF1 i RF3 należy 
wlutować zgodnie z opisami na sche-
macie. Interfejsy światłowodowe najła-
twiej sprawdzić przez doprowadzenie 
ich do wejść amplitunera kina domo-
wego i wyjścia S/PDIF komputera.

W kolejnym kroku należy wlutować 
blok filtrów wejściowych z układem 
scalonym U5 typu OPA2353 oraz złą-
czem JIN. Następnie wlutować diody 
LED L2…L6 wraz z tranzystorami T2…
T5, T7…T10 oraz elementami biernymi 
wokół nich. Ustawiając zworki ZMLL 
i ZMLR na wejście liniowe (połączone 
pady 1 z 2), można sprawdzić działanie 
wejścia liniowego – złącze JIN.

Teraz można wlutować układ scalony 
U8 (MAX5486) oraz diody LED LD 5 
i LD6. Przyciskami VUP i VDN można 
sprawdzić działanie elektronicznego po-
tencjometru w układzie U8. Następnie 
montujemy układ wzmacniacza mocy 
– UD (PAM8403). W prototypie zasto-
sowałem gotową płytkę (moduł) z koń-
cówką mocy PAM8403. Wzmacniacz ten 
wymaga doprowadzenia zewnętrznego 
zasilacza +5 V o wydajności prądowej 
co najmniej 2 A.

Na koniec pozostało wlutowanie 
wzmacniacza lub wzmacniaczy mikro-
fonowych typu MAX9812H/L (U4, U6). 
Jeśli przewidujemy użycie mikrofonu 

Tabela 3. Tryby pracy wejścia analogowego
Tryb pracy wejścia analogowego Zw. ZMLL Zw. ZMLR Zw. ZMOL Zw. ZMOR Zw. ZMEL Zw. ZM

Wewnętrzne mikrofony/JIN-LINE IN 1 z 2 1 z 2 1 z 2 1 z 2 1 z 2 -
Wewnętrzne mikrofony/JIN-MIC * 1 z 3 ZMOL, 

2 z 3
2 z 3 3 z 1 ZMLL - 2 z 3 -

Wewnętrzny mikrofon MICL/JIN-LINE IN** 1 z 2 1 z 2 1 z 2 1 z 2 1 z 2 1 z 2
Wewnętrzny mikrofon MICL/JIN-MIC** 2 z 3 2 z 3 2 z 2 ZMEL - 1 z 3 1 z 2
* Po dołączeniu zewnętrznego mikrofonu do złącza JIN pracują również równolegle mikrofony MICL i MICR.
** Wersja z jednym układem scalonym MAX9812H/L oraz z jednym mikrofonem wewnętrznym MICL. 

Rysunek 6. Projekt obudowy – przód

Rysunek 7. Projekt obudowy – tył Rysunek 8. Projekt obudowy – góra

Kolejnym elementem do wlutowania 
jest układ scalony U6 typu OPA2353. 
Wzmacniacze operacyjne tego układu 
tworzą filtry dolnoprzepustowe dla 
wyjść analogowych. Po wlutowaniu tego 
układu wraz z elementami biernymi wo-
kół niego (oraz złączem JOUT) można 
podłączyć do złącza JOUT słuchawki. 


