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Wzmacniacz
semi−surround
do komputera PC,
część 2
AVT−516

Dzia³anie i†obs³uga
wzmacniacza
Po w³¹czeniu zasilania naj-

pierw s¹ inicjowane porty mikro-
kontrolera PIC16F76 i†zaleønie od
ustawienia zworki ZW inicjowany
jest wyúwietlacz VFD lub LCD.
NastÍpnie sprawdzane jest czy
jest to pierwsze uruchomienie
uk³adu (lub uruchomienie po wy-
mianie pamiÍci EEPROM). Jeøeli
tak jest, to pierwsze 20 komÛrek
pamiÍci EEPROM (uk³ad U7) jest
zerowanych, i†pod adresy 7†i†8
wpisywana jest wartoúÊ 40. Jest
to wartoúÊ pocz¹tkowa temperatur
uøywana przez funkcje temp1
i†temp2. Jeøeli jest to kolejne
uruchomienie wzmacniacza to
procedura inicjalizacji EEPROM
jest pomijana. Kolejnym krokiem
jest przes³anie do procesorÛw U1
i†U2 ustawieÒ zapisanych w†pa-
miÍci EEPROM: wartoúÊ g³oúnoú-
ci, regulacje basÛw, tonÛw wyso-
kich i†obu uk³adÛw düwiÍku prze-
strzennego surround1 i†surround2
tak øeby wszystkie te ustawienia
mia³y tak¹ wartoúÊ jak przed
wy³¹czeniem wzmacniacza. Z†pa-
miÍci EEPROM odczytywana jest
informacja o†trybie pracy wzmac-

Wszyscy lubimy
uszlachetniaÊ nasze

komputery, zw³aszcza øe
spÍdzamy przy nich bardzo

duøo czasu. Powodzenie
wczeúniejszych wersji

wzmacniaczy do PC zachÍci³o
nas do opracowania

unowoczeúnionej, znacznie
bardziej efektownej wersji

takiego urz¹dzenia,
o†moøliwoúciach adekwatnych
do wspÛ³czesnych wymagaÒ

uøytkownikÛw.
Rekomendacje: projekt
polecamy wszystkim
uøytkownikom PC,

a†zw³aszcza tym, ktÛrzy
dbaj¹ o†jego multimedialne

walory uøytkowe.
Prezentowany wzmacniacz

moøe byÊ takøe doskona³ym
elementem nowoczesnej
stylizacji komputera -

z†uøyciem lamp
fluorescencyjnych

i†podúwietlanych wentylatorÛw.

niacza: CD-ROM lub Quadro i†od-
powiednio ustawiany jest stan
linii portu RC0, ktÛra steruje
prze³¹cznikiem wejúÊ torÛw
1†i†2†wzmacniacza. ProcedurÍ ini-
cjalizacji wzmacniacza koÒczy za-
programowanie dwu uk³adÛw ter-
mostatÛw wartoúci¹ odczytan¹
z†komÛrek 7†i†8†EEPROM, po czym
wyúwietlany jest przez 2†sekundy
napis AVT PC AMPLIFIER.
Po rozpoczÍciu dzia³ania pÍtli

g³Ûwnej programu steruj¹cego wy-
úwietlana jest wartoúÊ g³oúnoúci
np. Volume -10dB Fu i†program
oczekuje na obrÛt lub przyciúniÍ-
cie osi impulsatora. ObrÛt osi
w†prawo powoduje zwiÍkszenie
g³oúnoúci (czyli zmniejszenie t³u-
mienia wyraøonego w†dB), a†obrÛt
w†lewo zmniejszenie g³oúnoúci. Po
osi¹gniÍciu wartoúci 0dB dalsze
obracanie osi¹ w†prawo nie wy-
wo³uje øadnego dzia³ania i†analo-
gicznie - po osi¹gniÍciu -84dB
obracanie w†lewo nie powoduje
zmiany g³oúnoúci. Trzeba pamiÍ-
taÊ, øe na wyúwietlaczu pokazy-
wana jest wartoúÊ t³umienia torÛw
1†i†2. Jeøeli za pomoc¹ funkcji vol
1,2 i†vol 3,4 zostan¹ ustawione
rÛøne poziomy t³umienia w†kana-
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³ach 1,2 i†3,4, to w†kana³ach
3†i†4†t³umienie bÍdzie siÍ zmie-
nia³o wspÛ³bieønie z†t³umieniem
w†kana³ach 1†i†2. RÛwnieø tutaj
po osi¹gniÍciu wartoúci skrajnych
dalsze obracanie osi¹ nie zmieni
regulowanych wartoúci. Takie roz-
wi¹zanie umoøliwia ustawienie
rÛønej g³oúnoúci pomiÍdzy par¹
g³oúnikÛw przednich i†tylnych,
czyli coú w†rodzaju balansu. Uk³ad
BH3857 nie ma moøliwoúci usta-
wiania rÛønej g³oúnoúci (t³umie-
nia) w†kaødym ze swoich kana-
³Ûw, dlatego nie przewidziano
moøliwoúci regulacji balansu lewa
- prawa strona.
Po obrÛceniu osi impulsatora

nowe wartoúci t³umienia s¹ wpi-
sywana do uk³adÛw U1 i†U2
i†zapisywane do pamiÍci EEP-
ROM. Na wyúwietlaczu jest wy-
úwietlana nowa wartoúÊ t³umienia
dla kana³Ûw 1†i†2.
PrzyciúniÍcie osi impulsatora

umoøliwia wejúcie do menu fun-
kcji sterownika wzmacniacza i†wy-
branie jednej z†9†funkcji:
- regulacja g³oúnoúci w†kana³ach
1†i†2 - funkcja Vol 1,2,

- regulacja g³oúnoúci w†kana³ach
3†i†4†- funkcja Vol 3,4,

- regulacja tonÛw niskich ca³ego
wzmacniacza - funkcja Bass,

- regulacja tonÛw wysokich ca³ego
wzmacniacza - funkcja Treble,

- w³¹czenie (lub wy³¹czenie) uk³a-
du düwiÍku przestrzennego sur-
round 1†- funkcja Surr.1,

- w³¹czenie (lub wy³¹czenie) uk³a-
du düwiÍku przestrzennego sur-
round 2†- funkcja Surr.2,

- ustawienie trybu pracy CD-
ROM/quadro - funkcja Ch 2/4,

- ustawienie temperatury 1†- fun-
kcja Temp1,

- ustawienie temperatury 2†- fun-
kcja Temp2,

- odczytanie temperatury 1†- fun-
kcja Termometr.
Po wejúciu do menu funkcyj-

nego wyúwietlana jest ostatnio
wybrana funkcja np. Ch 2/4.
KrÍcenie osi¹ impulsatora powo-
duje sekwencyjne wyúwietlanie
kolejnych funkcji. Po przyciúniÍ-
ciu osi rozpoczyna siÍ wykony-
wanie funkcji, ktÛrej nazwa jest
w³aúnie wyúwietlana.
Funkcja Vol 1,2 reguluje g³oú-

noúÊ w†kana³ach 1i 2†(g³oúniki
przednie). Po jej wybraniu na ek-
ranie pojawia siÍ np. Vol 1,2 -36dB.
KrÍc¹c osi¹ impulsatora ustawia siÍ
wartoúÊ t³umienia dok³adnie tak
samo jak przy regulacji g³oúnoúci
w†pÍtli g³Ûwnej programu. Zmienia-
na wartoúÊ jest wyúwietlana, prze-
sy³ana go uk³adu U1 i†zapamiÍty-
wana w†pamiÍci EEPROM. Przyciú-
niÍcie osi koÒczy funkcjÍ i†program
przechodzi do pÍtli g³Ûwnej.

Funkcja Vol 3,4 dzia³a podob-
nie jak funkcja Vol 1,2. W†trakcie
jej wykonywania ustawiane war-
toúci t³umienia s¹ wpisywane do
uk³adu U2 i†reguluj¹ g³oúnoúÊ
w†kana³ach 3i 4†(g³oúniki tylne).
Jeøeli w†g³oúnikach przednich zo-
stanie ustawiona wiÍksza g³oúnoúÊ
niø w†tylnych, to w†czasie regu-
lacji g³oúnoúci w†pÍtli g³Ûwnej ta
rÛønica zostanie zachowana.
Regulacja barwy tonÛw obe-

jmuje jednoczeúnie wszystkie ka-
na³y. Oznacza to, øe na przyk³ad
ustawienie tonÛw niskich powo-
duje wpisanie regulowanej war-
toúci do obu procesorÛw jedno-
czeúnie.
Tony niskie ustawiane s¹ po

wywo³aniu funkcji Bass - na
wyúwietlaczu pojawia siÍ np.:
Bass +02dB. Tony niskie reguluje
siÍ przez krÍcenie osi¹ impulsa-
tora od -15dB do +15dB. ObrÛt
w†lewo powoduje zwiÍkszenie t³u-
mienia, a†obrÛt w†prawo podbija-
nie niskich czÍstotliwoúci. Nowa
wartoúÊ po obrÛceniu osi jest
wyúwietlana na wyúwietlaczu,
wpisywana do uk³adÛw U1 i†U2,
nastÍpnie zapisywana do pamiÍci
EEPROM. Wyjúcie z†menu usta-
wiania jest moøliwe po przyciú-
niÍciu osi impulsatora.
Regulacja tonÛw wysokich

dzia³a podobnie. Po wywo³aniu
funkcji Treble na wyúwietlaczu
pojawia siÍ np. Treble +04dB.
Przez obracanie osi¹ impulsatora
regulowaÊ poziom (t³umienie lub
podbijanie) wyøszych czÍstotliwoú-
ci. Ustawiona wartoúÊ jest wpisy-
wana do obu procesorÛw i†zapi-
sywana w†pamiÍci EEPROM. Przy-
ciúniÍcie osi impulsatora koÒczy
dzia³anie tej funkcji.
NastÍpne dwie funkcje Surr1

i†Surr2 umoøliwiaj¹ w³¹czenie lub
wy³¹czenie uk³adÛw düwiÍku do-
okÛlnego surround. Jak to juø
zosta³o powiedziane procesor
BH3857 ma wbudowane dwa nie-
zaleøne uk³ady surround. Po wy-
wo³aniu funkcji Surr1 moøna w³¹-
czyÊ lub wy³¹czyÊ pierwszy z†tych
uk³adÛw: SURR1 ON. Przez krÍ-

Rys. 5. Schemat elektryczny modułu pomiaru temperatury

Rys. 6. Rozmieszczenie elementów
na płytce do pomiaru temperatury
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cenie osi¹ impulsatora moøna
ustawiÊ w³¹czenie ON lub wy³¹-
czenie OFF uk³adu. Kaøda z†na-
staw jest wpisywana na bieø¹co
do obu procesorÛw i†zapamiÍty-
wana w†pamiÍci EEPROM. Przy-
ciúniÍcie osi impulsatora koÒczy
dzia³anie funkcji. W³¹czenie lub
wy³¹czenie drugiego uk³adu sur-
round realizowane jest tak samo
za pomoc¹ funkcji Surr2.
Wzmacniacz moøe pracowaÊ

w†dwu trybach: tryb z†czterema
kana³ami umownie nazwany try-
bem Quadro i†tryb z†dwoma ka-
na³ami umownie nazwany trybem
CD-ROM. W†trybie Quadro sygna³
z†wejúÊ IN1...IN4 jest poddawany
regulacjom przez uk³ady proceso-
rÛw U1 i†U2 i†podawany na wej-
úcia wzmacniacza mocy U3. W†try-
bie CD-ROM na wejúcia procesora
U1 podawany jest stereofoniczny
sygna³ z†toru cyfrowego (uk³ady
U5 i†U4), a†wejúcia IN1 i†IN2 s¹
od³¹czone przez styki przekaünika
Prz1. Po prze³¹czeniu w†tryb CD-
ROM sygna³ z†wejúÊ IN3 i†IN4 jest
automatycznie wyciszany (mute)
przez uk³ad procesora U2.
WybÛr trybu pracy jest doko-

nywany za pomoc¹ funkcji Ch2/
4. Po jej wywo³aniu na ekranie
wyúwietlany jest napis MODE CD-
ROM Przez krÍcenie osi¹ impul-
satora sekwencyjnie jest zmienia-
ny tryb pracy. Odpowiednie usta-
wienia s¹ zapisywane do pamiÍci
EEPROM i†w†przypadku Quadro
wysterowywany jest przekaünik
Prz1. Do sygnalizacji w³¹czonego
trybu wykorzystywana jest trÛjko-
lorowa dioda LED D2. Dla trybu
CD-ROM úwieci na niebiesko,
a†dla trybu Quadro na zielono.
Funkcje Temp1 i†Temp2 umoø-

liwiaj¹ ustawienie temperatur
dwÛch czujnikÛw TCN75 pracu-
j¹cych w†trybie termostatu. Pier-
wszy z†czujnikÛw mierzy tempe-
raturÍ we wnÍtrzu obudowy kom-

putera lub temperaturÍ procesora.
Funkcja Temp1 ustawia tempera-
turÍ Tset w†zakresie 10...99

oC†uk³a-
du o†adresie A0...A2 = 000. Tem-
peratura histerezy Thyst ma war-
toúÊ o†5oC†niøsz¹ niø ustawiana
temperatura Tset. Po osi¹gniÍciu
temperatury Tset wyprowadzenie
INT/CMPTR pod³¹czone do ALM
i†dalej do linii RC2 sterownika U6
przechodzi w†stan niski. Po wy-
muszeniu stanu niskiego na RC2
jest sygnalizowane przekroczenie
temperatury. Na wyúwietlaczu po-
jawia siÍ migaj¹cy napis: t1 out
of range. Po przyciúniÍciu osi
impulsatora napis znika i†wzmac-
niacz pracuje dalej normalnie.
Ponowne uaktywnienie sygnaliza-
cji przekroczenia temperatury jest
moøliwe po wy³¹czeniu i†w³¹cze-
niu wzmacniacza, lub po wejúciu
w†menu funkcyjne. Spadek tem-
peratury poniøej wartoúci usta-
wionej funkcj¹ Temp1 -5oC†powo-
duje zmianÍ stanu wyjúcia ALM
(RC2) w†stan wysoki.
Konst rukc ja mechaniczna

wzmacniacza - ograniczone gabary-
ty i†miejsce jego zamontowania
w†obudowie komputera - wymusi³y
zastosowanie niezbyt duøego radia-
tora uk³adu wzmacniacza mocy U3.
Praktycznie przy takich warunkach
ch³odzenia nie jest moøliwe wyko-
rzystanie wiÍkszej mocy wzmacnia-
cza. Øeby moøna by³o ìmocniejî
sobie pograÊ i†nie spowodowaÊ
wy³¹czenia U3 z†powodu przegrza-
nia, trzeba zastosowaÊ ch³odzenie
wymuszone. Wentylator ch³odz¹cy
moøe byÊ w³¹czony ca³y czas, lub
w³¹czany w†momencie, kiedy ra-
diator osi¹gnie zadan¹ temperaturÍ
ustawian¹ funkcj¹ Temp2. Czujnik
TCN75 programowany funkcj¹
Temp2 mus i m i e Ê ad r e s
A0...A2=100b. Po osi¹gniÍciu za-
programowanej temperatury wypro-
wadzenie INT/CMPTR przechodzi
w†stan wysoki i†moøe wprowadziÊ

w†stan nasycenia tranzystor w³¹cza-
j¹cy wentylator.
Ostatni¹ funkcj¹ spe³nian¹

przez prezentowane urz¹dzenie
jest termometr. Na wyúwietlaczu
jest wyúwietlana temperatura mie-
rzona przez uk³ad wykorzystywa-
ny przez funkcjÍ temp1. Wyjúcie
z†funkcji ustawiania jest moøliwe
przez naciúniÍcie (i przytrzyma-
nie) osi impulsatora.
Uk³ady pomiaru temperatury

pod³¹czane s¹ do rzÍdu goldpinÛw
opisanych na p³ytce: D_GND (ma-
sa cyfrowa), +5VD, ALM, SDA
i†SCL. Schemat elektryczny uni-
wersalnego uk³adu pomiaru tem-
peratury (dla funkcji Temp1
i†Temp2) pokazano na rys. 5,
a†jego p³ytka drukowana na rys.
6. Dla temperatury Temp1 na
p³ytce montowany jest uk³ad
TCN75, zwora SEL jest zwarta
(A0=0), a†zwora SEL1 jest zwiera
wyprowadzenie INT/CMPTR
z†ALM. W†drugim uk³adzie pomia-
ru temperatury radiatora trzeba
zmontowaÊ wszystkie elementy.
Zwora SEL powinna byÊ rozwarta
(A0=1). Zwora SEL1 zwiera C†z†re-
zystorem R1. Po osi¹gniÍciu tem-
peratury ustawionej funkcj¹ Temp2
INT/CMPTR przechodzi w†stan wy-
soki powoduj¹c nasycenie tranzys-
tora T1 i†za³¹czenie wentylatora.
Øeby umoøliwiÊ ³atwy kontakt

termiczny obudowy uk³adu TCN75
z†procesorem lub radiatorem moøna
elementy R1, R2 i†T2 przylutowaÊ
od drugiej strony p³ytki. Zaleønie
od potrzeb moøna pod³¹czyÊ tylko
jeden z†czujnikÛw lub obydwa na
raz. Moøna teø nie wykorzystywaÊ
øadnego. Jeøeli wykorzystywane s¹
oba na raz, to jeden z†nich jest
pod³¹czony do uk³adu wzmacnia-
cza. Po³¹czenie drugiego jest moø-
liwe przez zrÛwnoleglone wypro-
wadzenia D_GND, +5VD SDA i†SCL
jak to pokazano na rys. 7.

Montaø i†uruchomienie
wzmacniacza
Wzmacniacz sk³ada siÍ z†4†p³y-

tek drukowanych. Na p³ytce g³Ûw-
nej (schemat montaøowy pokazano
na rys. 8) s¹ umieszczone wszyst-
kie zasadnicze elementy wzmacnia-
cza: procesory audio, wzmacniacz
mocy, tor przetwornika C/A (uk³a-
dy U4 i†U5), sterownik z†pamiÍci¹
EEPROM oraz uk³ady zasilania
i†prze³¹cznika wejúÊ IN1, IN2. Na
p³ytce czo³owej (rys. 9) umieszczo-

Rys. 7. Podłączenie czujników temperatury do wzmacniacza
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no wyúwietlacz VFD lub LCD,
impulsator i†trÛjkolorow¹ diodÍ
LED. Na dwÛch bocznych p³ytkach
nie s¹ montowane øadne elementy,
s³uø¹ one jako elementy konstrukcji
mechanicznej wzmacniacza.
Montaø najlepiej jest rozpocz¹Ê

od zmontowania p³ytki g³Ûwnej bez
wzmacniacza mocy. Niestety dla
chc¹cych j¹ zmontowaÊ samodziel-
nie w†ca³oúci nie mam dobrych
wiadomoúci. Uk³ady BH3857AFV
umieszczone s¹ w†obudowach do
montaøu powierzchniowego, w†ktÛ-
rych odstÍp pomiÍdzy nÛøkami
wynosi zaledwie
0,5 mm. Przyluto-
wanie dwÛch uk³a-
dÛw 40-nÛøko-
wych jest zada-
niem doúÊ trud-
nym, ale moøli-
wym do wykona-
n i a . Ko le jnym
uk³adem przysto-
sowanym do mon-
taøu powierzchnio-

wego jest przetwornik C/A
PCM1710U. Przylutowanie tego ele-
mentu nie powinno jednak spra-
wiaÊ wiÍkszych problemÛw.
Po zmontowaniu p³ytki g³Ûw-

nej montujemy elementy na p³y-
cie czo³owej. Jest ona przystoso-
wana do pod³¹czenia jednego
z†dwÛch rodzajÛw wyúwietlaczy:
VFD typu CU165ECPB lub LCD
o†organizacji 1x16 znakÛw.
Kolejnym krokiem bÍdzie po³¹-

czenie wszystkich czterech p³ytek
wzmacniacza w†jedn¹ mechanicz-
n¹ ca³oúÊ tak, øeby powsta³ modu³,

Rys. 8. Schemat montażowy głównej płytki wzmacniacza

ktÛry moøna umieú-
c iÊ w†obudowie
komputera w†miejs-
ce przewidziane dla
dodatkowego dysku
lub odtwarzacza CD
(fot. 10).
W†pierwszej ko-

lejnoúci trzeba po³¹-
czyÊ p³ytkÍ g³Ûwn¹
z†czo³ow¹ za pomo-
c¹ rzÍdu k¹towych
goldpinÛw. RzÍdy
punktÛw lutowni-
czych umieszczone
s¹ na krawÍdziach
obu p³ytek tak, øe
po wlutowaniu gol-
dpinÛw obie p³ytki
przylegaj¹ do siebie
i†s¹ po³¹czone pod
k¹tem prostym. Jest
to po³¹czenie me-
chaniczne pomiÍdzy
p³ytkami i†elektrycz-
ne pomiÍdzy sterow-
nikiem umieszczo-
nym na p³ytce g³Ûw-
nej a†wyúwietlaczem
i†impulsatorem i†dio-
d¹ LED umieszczo-
nymi na p³ytce czo-
³owej. NastÍpnym
etapem bÍdzie przy-
lutowanie p³ytek
bocznych prawej
i†lewej (patrz opisy

na p³ytkach) z†p³ytk¹ g³Ûwn¹. Tutaj
rÛwnieø do mechanicznego po³¹-
czenia pomiÍdzy p³ytkami wyko-
rzystane zosta³y k¹towe goldpiny.
W†p³ytkach w†odpowiednich miej-
scach umieszczono punkty lutow-
nicze tak, øe montaø polega tylko
na wlutowaniu elementÛw ³¹cz¹-
cych. Na koÒcu wlutowujemy gol-
dpiny ³¹cz¹ce p³ytki boczne z†p³yt-
k¹ czo³ow¹. W†taki sposÛb ca³y
wzmacniacz zostanie precyzyjnie
i†mocno ìzszytyî w†ca³oúÊ.
Uruchomienie rozpoczynamy

od pod³¹czenia napiÍcia prze-

Rys. 9. Schemat montażowy czołowej płytki wzmacniacza
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miennego o†wartoúci ok. 10 V†do
zaciskÛw 10 VAC i†sprawdzenia
poprawnoúci napiÍÊ zasilaj¹cych
+8 V, +5 VD i†+5 VA. Jeøeli zosta³
zastosowany wyúwietlacz VFD lub
LCD z†podúwietlaniem, to trzeba
pamiÍtaÊ, øe pobiera on pr¹d
w†obwodzie +5 VD moøe przekra-
czaÊ 300 mA i†zbyt duøa wartoúÊ
napiÍcia przemiennego spowoduje
wydzielanie siÍ duøej mocy na
stabilizatorach U8 i†U10. Jeøeli
napiÍcia s¹ prawid³owe, to trzeba
do podstawki w³oøyÊ zaprogramo-
wany mikrokontroler PIC16F76
i†odpowiednio ustawiÊ zworÍ ZW
(LED ZW zwarta, VFD ZW roz-
warta). Na ekranie wyúwietlacza
po w³¹czeniu zasilania powinien
siÍ pojawiÊ na 2†sekundy napis
AVT PC AMPLIFIER i†program
przechodzi do pÍtli g³Ûwnej.
Uruchomienie toru audio moø-

na wykonaÊ dwoma sposobami:
z†pomoc¹ generatora akustyczne-
go i†oscyloskopu oraz ìna s³uchî.
Ja zdecydowanie polecam te pier-
wsza metodÍ poniewaø ³atwo
moøna wykryÊ ewentualne znie-
kszta³cenia sygna³u, czy wzbu-
dzenie siÍ na wysokich czÍstot-
liwoúciach. Po podaniu sygna³u
z†generatora (amplituda 100...200

mV, czÍstotliwoúÊ 1†kHz) na ko-
lejne wejúcia IN1...IN4 sprawdza-
my regulacjÍ g³oúnoúci we wszyst-
kich czterech kana³ach. Sonda
oscyloskopu pod³¹czana jest ko-
lejno na wejúcia IN1...IN4 wzmac-
niacza mocy (jeszcze na tym
etapie nie wlutowanego). NastÍp-
nie trzeba zmieniÊ czÍstotliwoúÊ
na ok. 100 Hz i†po wybraniu
funkcji Bass sprawdziÊ regulacjÍ
tonÛw niskich. Podobnie przy
czÍstotliwoúci 10 kHz za pomoc¹
funkcji Treble jest sprawdzana
regulacja tonÛw wysokich.
Jeøeli wszystko jest w†porz¹d-

ku wlutowujemy wzmacniacz mo-
cy i†przykrÍcamy go do radiatora.
Radiator musi byÊ wczeúniej przy-
mocowany do p³ytki przez 2†wkrÍ-
ty M3 wkrÍcone w†nagwintowane
otwory w†korpusie radiatora.
W†modelowym wzmacniaczu zo-
sta³ uøyty dostÍpny w†Elfie radia-
tor KS111 o†wysokoúci 37,3 mm.
Oczywiúcie moøna tutaj uøyÊ do-
wolnego radiatora o†zbliøonych
wymiarach. Po zamontowaniu
wzmacniacza mocy trzeba do
wszystkich czterech wejúÊ do³¹-
czyÊ g³oúniki, a†do zaciskÛw
AC12V do³¹czyÊ napiÍcie prze-
mienne o†wartoúci ok. 12 V. Jeøeli
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do wyjúcia nie jest pod³¹czony
g³oúnik to funkcjÍ obci¹øenia mo-
øe spe³niaÊ rezystor o†rezystancji
8...12 Ω i†mocy 10 W. Waøne jest,
aby podczas prÛb, a†potem eks-
ploatacji, wszystkie wyjúcia by³y
obci¹øone. W†trybie Quadro do
wszystkich wejúÊ podajemy teraz
sygna³ akustyczny. DüwiÍk powi-
nien byÊ bez zniekszta³ceÒ i†za-
k³ÛceÒ. Po pod³¹czeniu z†napÍdu
CD-ROM sygna³u cyfrowego (z
wyjúcia Digital Audio Output Con-
nector) do wejúcia D_IN spraw-
dzamy poprawnoúÊ dzia³ania toru
cyfrowego. Odtwarzanie w†tym to-
rze jest moøliwe po przejúciu
w†tryb CD-ROM - funkcja Ch 2/
4. Stereofoniczny düwiÍk z†p³yty
CD jest odtwarzany w†kana³ach
1†i†2. Kana³y 3†i†4†s¹ automatycz-
nie wyciszane. W³¹czenie uk³a-
dÛw Surround koÒczy sprawdza-
nie dzia³ania toru akustycznego.
Na koniec pozostaje jeszcze spraw-
dzenie czujnikÛw temperatury. Po
ich pod³¹czeniu i†skonfigurowa-
niu najpierw sprawdzamy czujnik
temperatury wnÍtrza obudowy
(lub procesora). Funkcj¹ Temp1
trzeba ustawiÊ temperaturÍ zbliøo-
na do pokojowej i†po lekkim
podgrzaniu czujnika (np. przez
dotkniÍcie palcem) obserwujemy
sygnalizacjÍ przekroczenia tempe-
ratury. Po tych czynnoúciach usta-
wiamy ø¹dan¹ temperaturÍ alar-
mu. Dok³adnie tak samo moøe
zostaÊ sprawdzony drugi czujnik.
Moøna beø øadnych konsekwencji
dla dzia³ania programu steruj¹ce-
go wzmacniacza zrezygnowaÊ
z†jednego lub z†obydwu czujni-
kÛw. Jeøeli nie bÍdzie pod³¹czony
czujnik mierz¹cy temp1 to nie
bÍdzie dzia³aÊ funkcja termometr.
Sprawdzony i†uruchomiony

wzmacniacz trzeba umieúciÊ
w†obudowie komputera w†miejscu
przeznaczonym na dodatkowy na-
pÍd CD-ROM. Przedtem do me-
talizacji otworÛw w†p³ytkach bocz-
nych trzeba przylutowaÊ nakrÍtki
M3 do ktÛrych bÍd¹ wkrÍcone
wkrÍty mocuj¹ce wzmacniacz do
obudowy komputera.
Tomasz Jab³oñski, AVT
tomasz.jablonski@ep.com.pl

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/sierpien03.htm oraz na p³ycie
CD-EP8/2003B w katalogu PCB.


