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W rubryce „Analog Center” prezentujemy skrótowe opisy urządzeń charakteryzujących się interesującymi, często 
wręcz odkrywczymi, rozwiązaniami układowymi. Przypominamy także cieszące się największym powodzeniem, proste 
opracowania pochodzące z redakcyjnego laboratorium.
Do nadsyłania opisów niebanalnych rozwiązań (także wyszukanych w Internecie) zachęcamy także Czytelników. 
Za opracowania oryginalne wypłacamy honorarium w wysokości 300 zł brutto, za opublikowane w EP informacje 
o interesujących projektach z Internetu honorarium wynosi 150 zł brutto. Opisy, propozycje i sugestie prosimy przesyłać 
na adres: analog@ep.com.pl.

Dodatkowe informacje:
Bardziej szczegółowy opis tego projektu można 
znaleźć pod nazwą AVT–306 na stronie:
http://www.sklep.avt.com.pl

Właściwości:
• półprzewodnikowa linia opóźniająca 
• płynna regulacja RATE i DEPTH 
• sygnalizacja pracy: dioda LED 
• samoczynne załączenie zasilania po podłą-

czeniu gitary 
• zasilanie: 9 V

Istota brzmienia zjawiska chorus 
polega na zmieszaniu ze sobą dźwię-
ku podstawowego i obniżonego lub 
podwyższonego w stosunku do orygi-
nału. Uzyskane w ten sposób brzmie-
nie stwarza wrażenie jednoczesnego 
trwania kilku dźwięków o tej samej 
wysokości. Dzięki sztucznemu wytwo-
rzeniu pozornego, drugiego instrumen-
tu, przystawka chorus potrafi naślado-
wać brzmienie unisono. Umożliwia to 
znaczące wzbogacenie podstawowego 
instrumentu.

W zestawie zastosowano scaloną li-
nię opóźniającą. Układ został opraco-
wany tak, by było możliwe stopnio-
we jego uruchamianie. Za gniazdem 
wejściowym (będącym jednocześnie 
wyłącznikiem zasilania) znajduje się 
wtórnik emiterowy dopasowujący im-
pedancję wejściową chorusa do im-
pedancji wyjściowej gitary. Właściwe 
napięcie polaryzujące bazę zapewnia 
układ tzw. „sztucznego zera” zbudowa-
ny z elementów R27, R28, PR1, C18. 

Chorus gitarowy
Wzmocnienie zależy od częstotli-
wości wejściowej sygnału 
i wyznaczone jest stosun-
kiem impedancji obwodu 
R6 i C4 do impedancji 
wypadkowej obwodu 
R4, R5, C3. Dla często-
tliwości 660 Hz wynosi ono 
5 dB, dla 1250 Hz –10 dB, 
a dla 2500 Hz –12 dB. Z ukła-
du preemfazy sygnał kierowany 
jest do filtra dolnoprzepustowe-
go trzeciego rzędu (18 dB/okt.) o czę-
stotliwości granicznej 7 kHz. Potencjo-
metr P2 decyduje o głębokości odstra-
jania przebiegu taktującego, którego 
częstotliwość waha się w przedziale 
70...100 kHz. P1 jest odpowiedzialny 
za szybkość z jaką następuje odstro-
jenie. Na wyjściu US1 otrzymujemy 
sygnał o częstotliwości na przemian – 
raz niższej, a raz wyższej od sygnału 
dostarczonego na wejście linii opóź-
niającej. Sygnał ten jest poddawany 
filtracji w filtrze dolnoprzepustowym 

z tranzystorem T3, 
w celu wyeliminowania 

pozostałości przebiegu taktu-
jącego. Tranzystor FET – T4 pełni 

funkcję wyłącznika efektu.

Rys. 1. Schemat elektryczny układu
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Układ U1 generuje falę prosto-
kątną o wypełnieniu równym ok. 
50%. Częstotliwość generowanego 
przebiegu zależy od wartości ele-
mentów C1, R1 i R2 dołączanych 
do układu. Częstotliwość tą można 
obliczyć korzystając z następującego 
wzoru:

f=1,44/(R2+2*R1)*C1
f=[Hz], R=[V], C=[F]
Następnie sygnał ten w kolejnych 

układach RC przekształcany jest na 
sygnały o innym kształcie. Najpierw 
w punkcie połączenia opornika R6 
i kondensatora C3 otrzymywany jest 
przebieg piłokształtny. Po przejściu 
przez układ R7 i C4 kształt fa li 
zbliżony jest do przebiegu trójkątne-
go. Taki układ podany zostaje z ko-
lei na układ integratora zbudowa-
nego z użyciem tranzystora T1. Na 
kolektorze  sygnał przybiera kształt 
sinusoidy. Opisane sygnały podane 

Minigenerator funkcyjny
są na wejścia ukła-
du U2 będą cego 
multiplekserem ana-
logowym. Układ 
t e n  d o ł ą c z a  d o 
wyprowadzenia 
3 układu U2 je-
den z sygnałów, 
w zależności od 
poziomu logiczne-
go na wejściach sterujących A i B. 
Oba wejścia podciągnięte są do na-
pięcia zasilania za pośrednictwem 
oporników R9 i R10. W tym stanie 
na wyjściu układu pojawi się więc 
sygnał prostokątny. Po zwarciu do 
masy wejścia sterującego A na wyj-
ściu pojawi się sygnał piły, zwarcie 
z masą wejścia B spowoduje poja-
wienie się sygnału trójkątnego, nato-
miast po zwarciu z masą obydwu 
wejść sterujących na wyjściu będzie 
dostępny sygnał sinusoidalny.

Wyjście 3 układu U2 jest po-
łączone z wtórnikiem emiterowym 
T2. Amplitudę sygnału wyjściowego 
ustala potencjometr P1.

Właściwości:
• rodzaje generowanego przebiegu: sinus, 

piła, trójkąt i prostokąt
• częstotliwość pracy 1 kHz
• zasilanie: 5...10 VDC 

Dodatkowe informacje:
Bardziej szczegółowy opis tego projektu można 
znaleźć pod nazwą AVT–1327 na stronie:
http://www.sklep.avt.com.pl

Rys. 1. Schemat elektryczny układu

Układ został wyposażony w ob-
wody zabezpieczenia przed zwar-
ciem, daje możliwość monitoro-
wania napięcia wyjściowego, a co 
ważniejsze – prądu wyjściowego za 
pomocą jakiegokolwiek zewnętrzne-
go miernika. 

Zasilacz ma też obwody sygna-
lizujące przeciążenie i brak stabili-
zacji.

Schemat zasilacza jest pokaza-
ny na rys. 1. W modelu wykorzy-
stano typowy „toroid” 200 W 17 V, 
więc napięcie po wyprostowaniu 

Zasilacz 10 A 10...20 V
wynosi około 25 V. 
Do filtrowania wy-
korzystano cztery 
połączone równo-
legle kondensato-
ry 10000 µF/25 V, 
a  t r a n z y s t o r y  s ą 
t y p u  B C 5 4 8 / 5 5 8 
o  dopuszczalnym 
n a p i ę c i u   p r a c y 
wynoszącym 25 V. 
Można wykorzystać 
d o w o l n y  m o s t e k 
prostow- cd na str. 41
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niczy o prądzie 15...25 A i napięciu 
od 35 V. Kondensator C2 o pojem-
ności 100...150 pF okazał się nie-
zbędny by uniknąć samowzbudze-
nia układu zawierającego elementy 
o dużym wzmocnieniu (D2 i T8). 
Wzmacniacz operacyjny TL071 (U1) 
ma końcówki do korekcji wejścio-
wego napięcia niezrównoważenia, 
co zapewnia wysoką precyzję ob-
wodu pomiaru, także przy bardzo 
małych prądach wyjściowych. Za-
stosowano dwa tranzystory T6, T7 
w układzie Darlingtona oraz rezy-

stor R9 i potencjometr PR2 zamiast 
jednego rezystora (500 V), co do-
datkowo zwiększa precyzję układu 
pomiaru prądu.

Obwód R10, PR4, R11, T2, R8, 
T5 to regulowany ogranicznik prą-
du do wartości 9...11 A. Potencjo-
metr PR4 jest tak ustawiony, że 
przy wzroście prądu i napięcia na 
R12 powyżej ustawionej wartości, 
zaczyna przewodzić tranzystor T2. 
Już niewielki prąd płynący przez 
T2 otworzy T5 i uruchomi brzę-
czyk. Prąd ten podnosi także na-

pięcie na nóżce 1 układu D2 i tym 
samym zmniejsza napięcie wyjścio-
we i ogranicza prąd.

cd ze str. 40

Rys. 1. Schemat elektryczny układu

Właściwości:
• zakres regulacji napięcia: 10...20 V
• maksymalny prąd wyjściowy: 10 A
• możliwość przerobienia na typowy zasilacz 

warsztatowy

Dodatkowe informacje:
Bardziej szczegółowy opis tego projektu można 
znaleźć pod nazwą AVT–2462 na stronie:
http://www.sklep.avt.com.pl
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Właściwości:
• wejścia: 2 x liniowe (stereo), 1 x mikrofon 

(mono) 
• pasmo przenoszenia (–3 dB): 22 Hz...90 kHz 

(tor liniowy), 30 Hz...63 kHz (tor mikrofonowy) 
• zniekształcenia harmoniczne <0,1% 
• poziom sygnału w każdym kanale regulowany 

niezależnie 
• regulacja barwy dźwięku (wysokie, niskie) 
• zasilanie: 9...15 V 

Dodatkowe informacje:
Bardziej szczegółowy opis tego projektu można 
znaleźć pod nazwą AVT–2710 na stronie:
http://www.sklep.avt.com.pl

Układ jest zasilany pojedynczym 
napięciem stabilizowanym 9...15 V. Ze 
względu na mały pobór prądu z po-
wodzeniem można też zasilać układ 
z baterii. Aby zapewnić popraw-
ną pracę wzmacniaczy operacyjnych 
przy pracy ze zmiennymi sygnała-
mi audio wykorzystany jest obwód 
sztucznej masy z elementami R5, R6, 
C5, a wszystkie wejścia i wyjścia są 
separowane kondensatorami. W ukła-
dzie zastosowano niskoszumne, szyb-
kie wzmacniacze operacyjne TL072 
i TL071. Pojedynczy układ U1 pracuje 
jako uniwersalny wzmacniacz mikro-
fonowy. Dodatkowy obwód zasilania 
umożliwia pracę także z mikrofonami 
elektretowymi dwu– i trzykońcówko-
wymi. Wzmocnienie wyznaczone jest 
przez stosunek rezystancji R4/R10. 
Przy wartościach 47 kV i 2,2 kV 

wzmocnienie wynosi ok. 22x (27 dB). 
Układy U2, U3 pracują jako dwa ste-
reofoniczne tory dla sygnałów linio-
wych. Mają one wzmocnienie równe 
1x (0 dB). W typowych zastosowa-
niach na punkty B, C oraz D, E zo-
staną podane sygnały z wyjść dwóch 
odtwarzaczy CD. W układzie przewi-
dziano rezystory R11, R13, R27, R39 
oraz jumpery JMP1...JMP4, które po-
zwolą skokowo zmieniać wzmocnienie. 
Dwa wzmacniacze z kostki U4 pracują 
w roli klasycznego sumatora sygnałów 
zmiennych. Wzmacniacze kostki U5 
pracują w typowych, dwupunktowych 
regulatorach barwy dźwięku. 

Prosty Dyskotekowy mikser

Rys. 1. Schemat elektryczny układu


