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Separator basów
do procesora Surround

Schemat elektryczny uk³adu
przedstawiono na rys. 1. Sygna³y
wejúciowe kana³Ûw lewego i†pra-
wego s¹ doprowadzone do gniazd
audio, odpowiednio K1 oraz K2,
i†wyprowadzone rÛwnieø poprzez
gniazda audio K3 i†K4, do ktÛrych
jest do³¹czony dekoder Surround.
Sygna³y obydwu kana³Ûw pod-

legaj¹ sumowaniu przez IC1a, ktÛry
dzia³a rÛwnieø jako wzmacniacz
wejúciowy. Wzmocnienie, i†tym sa-
mym czu³oúÊ subwoofera, moøe
byÊ regulowane potencjometrem P1.
Wyjúcie IC1a jest po³¹czone

z†filtrem dolnoprzepustowym But-
terwortha drugiego rzÍdu. CzÍstot-

liwoúÊ graniczna tego filtru aktyw-
nego moøe byÊ ustawiona pomiÍ-
dzy 40Hz i†120Hz potencjometrem
podwÛjnym (stereo) P2. Charakte-
rystykÍ przenoszenia filtru przy
obydwu czÍstotliwoúciach przed-
stawia rys. 2. PrzyjÍta czÍstotli-
woúÊ graniczna zaleøy od indywi-
dualnego upodobania. Wzmacniacz
akustyczny jest do³¹czany do
gniazd wyjúciowych K5 i†K6.

Opisywany tu uk³ad jest
przeznaczony przede

wszystkim do rozszerzenia
instalacji düwiÍku Surround,

gdy wymagane jest
wzmocnienie niskich

czÍstotliwoúci, ale gdy
dodatkowy g³oúnik

superniskotonowy (subwoofer)
jest nieosi¹galny.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 47kΩ
R3, R4: 4,7kΩ
R5, R6: 100Ω
P1: 47kΩ, potencjometr
logarytmiczny
P2: 10kΩ, potencjometr liniowy
stereo
Kondensatory
C1: 22pF
C2: 220nF
C3: 180nF
C4..C7: 100nF
C6, C9: 4,7µF/63V, stojące
C10, C11: 22µF/40V, stojące
C12..C15: 47nF, ceramiczne
Półprzewodniki
B1: B80C1500
D1: LED
IC1: TL072CP
IC2: 7815
IC3: 7925
Różne
K1..K6, K8, K9: gniazda audio do
druku
K7: dwudrożny blok końcówek,
rozstaw 7,5mm
Tr1: transformator sieciowy
o wtórnym 2 x 15V, 1,5VA

Rys. 1.

Rys. 2.

Zasilacz uk³adu sk³ada siÍ
z†ma³ego tranformatora sieciowego
Tr1, prostownika mostkowego B1,
kondensatorÛw przeciwoscylacyj-
nych C12..C15, kilku kondensato-
rÛw wyg³adzaj¹cych i†odsprzÍgaj¹-
cych i†dwu scalonych stabilizato-
rÛw napiÍcia IC2 i†IC3.
Filtr powinien byÊ umieszczo-

ny w†metalowej obudowie. Co
wiÍcej, jako P1 i†P2 s¹ zalecane
potencjometry w†metalowych obu-
dowach. Uziemienie obudÛw za-
pobiega przydüwiÍkom. Znie-
kszta³cenia harmoniczne dla dwu
sygna³Ûw wejúciowych 200mV,
szerokoúci pasma 22kHz, wynosz¹
0,0016% przy 30Hz.
Aczkolwiek nie ma to pierw-

szorzÍdnego znaczenia przy nis-
kich czÍstotliwoúciach, polaryzacja
subwoofera powinna byÊ odwrotna
niø reszty systemu, poniewaø opi-
sywany uk³ad odwraca sygna³y.
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