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Wzmacniacz multimedialny
do PC, część 2
kit AVT−325

Druga czÍúÊ artyku³u
prezentuj¹cgo konstrukcjÍ

wzmacniacza multimedialnego
do PC poúwiÍcona jest

omÛwieniu zasad montaøu
elektrycznego urz¹dzenia.
Ze wzglÍdu na bardzo
precyzyjne dopasowanie
konstrukcji mechanicznej

wzmacniacza do standardÛw
stosowanych w†PC, takøe

montaø mechaniczny wymaga
sporego doúwiadczenia od

konstruktora.
Wszelkie szczegÛ³y i†tajniki
montaøu bardzo dok³adnie
wyjaúnia autor w†artykule.

Na rys.5 przedstawiony jest
schemat dodatkowego (opcjonal-
nego) interfejsu, dziÍki ktÛremu
jest moøliwe sterowanie wzmac-
niaczem przez komputer PC za
poúrednictwem z³¹cza komunika-
cji szeregowej COM. Jest to stan-
dardowy uk³ad translatora napiÍÊ
TTL/RS232C zbudowany z†wyko-
rzystaniem znanego Czytelnikom
z†takich konstrukcji uk³adu
MAX232.

Kondensatory elektrolityczne
C47..C50 s¹ niezbÍdne do popra-
wnej pracy pomp ³adunkowych
wewn¹trz uk³adu U8, ktÛrych za-
daniem jest podwyøszenie napiÍ-
cia z†poziomu TTL na standard
z³¹cza szeregowego PC. Dodatko-
wy d³awik L2 separuje szynÍ

zasilaj¹c¹ +5V od zak³ÛceÒ, ktÛre
mog¹ siÍ pojawiÊ w†tej czÍúci
uk³adu. SprzÍgniÍcie z†kompute-
rem PC nastÍpuje poprzez po³¹-
czenie p³askim 10-øy³owym kab-
lem, zakoÒczonym standardowymi
z³¹czami typu AWP-10, gniazda
oznaczonego na p³ytce jako
ìRS232î z†dowolnym z³¹czem
COM1 lub COM2 na p³ycie g³Ûw-
nej komputera lub karcie I/O.
Doprowadzenie sygna³Ûw do tego
z³¹cza jest zgodne ze standardem
PC, toteø podczas dokonywania
po³¹czenia naleøy jedynie zwracaÊ
uwagÍ na po³oøenie pinu ì1î obu
z³¹cz: we wzmacniaczu i†na p³y-
cie komputera. SposÛb sterowania
oraz szczegÛ³owy protokÛ³ trans-
misji, wykorzystywany do stero-
wania wzmacniaczem opisany bÍ-
dzie w†czÍúci artyku³u dotycz¹cej
obs³ugi urz¹dzenia.
Warto w†tym miejscu dodaÊ,

øe wspomniany uk³ad interfejsu
nie jest konieczny do poprawnej
pracy ca³ego wzmacniacza, a†jego
ewentualny brak w†niczym nie
ujmuje funkcjonalnoúci opisywa-
nego projektu.

Montaø wzmacniacza
Jak wspomniano wczeúniej,

zmontowanie uk³adu z†zachowa-
niem podanych poniøej wskazÛ-
wek, pozwoli na umieszczenie
ca³oúci w†dopasowanej kieszeni
komputera PC, przeznaczonej naRys. 5. Schemat elektryczny interfejsu szeregowego RS−232C.
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typow¹ stacjÍ dyskietek 5,25   lub
CD-ROM.

Wszystkie elementy elektro-
niczne uk³adu wzmacniacza zo-
sta³y umieszczone na dwÛch p³yt-
kach drukowanych. Dodatkowo
w†zestawie AVT-325 znajduj¹ siÍ
dwie inne p³ytki drukowane, ktÛ-
re pe³ni¹ rolÍ typowych úcianek
bocznych wzmacniacza. Dok³adne
zmontowanie wszystkich w†spo-
sÛb przedstawiony w†dalszej czÍú-
ci artyku³u daje w†efekcie bardzo
zwart¹ i†mocn¹ konstrukcjÍ, nada-
j¹c¹ siÍ wprost do zamocowania
w†chassis komputera.

Przed przyst¹pieniem do mon-
taøu naleøy zaopatrzyÊ siÍ w†lu-
townicÍ o†mocy max. 60W (naj-
lepiej z†prze³¹cznikiem mocy lub
regulatorem temperatury), oraz
dobrej jakoúci topnik.

Montaø rozpoczynamy od
zmontowania p³ytki wyúwietlacza.
Schemat montaøowy tej czÍúci
uk³adu przedstawiony jest na
rys.6. P³ytka ta, ze wzglÍdu na
duø¹ iloúÊ po³¹czeÒ, wykonana
jest w†wersji dwustronnej z†meta-
lizacj¹ otworÛw.

Zanim rozpoczniemy montaø,
naleøy drobnym pilnikiem oszli-
fowaÊ krawÍdzie p³ytki w†celu
usuniÍcia w³oskÛw miedzi, ktÛre
prawie niewidoczne go³ym okiem,
mog¹ przysporzyÊ wielu k³opotÛw
podczas uruchamiania wzmacnia-

cza. SzczegÛlna uwagÍ naleøy
zwrÛciÊ na krawÍdü z†umieszczo-
nymi na niej punktami po³¹cze-
niowymi z†p³yt¹ g³Ûwn¹ wzmac-
niacza.
Na pocz¹tku montujemy diody

D25..D35 zwracaj¹c uwagÍ na
w³aúciw¹ polaryzacjÍ. W†dalszej
kolejnoúci mocujemy uk³ady sca-
lone U4 i†U5 bez uøycia podsta-
wek (jest to bardzo waøne). Na-
stÍpnie naleøy wlutowaÊ w†pozy-
cji pionowej rezystory R16..R30,
a†po nich klawisze K3..K11. Za-
stosowane mikroswitche w†wersji
z†przed³uøonymi przyciskami (o
d³. 10mm), zapewniaj¹ w³aúciw¹
odleg³oúÊ p³ytki wyúwietlacza od
p³yty czo³owej, ktÛra jest "zaúlep-
k¹" kieszeni stacji dyskÛw.
Na koÒcu naleøy starannie wlu-

towaÊ diody úwiec¹ce. W†przy-
padku diod 2-kolorowych naleøy
sprawdziÊ, ktÛra z†kraÒcowych
elektrod to anoda diody czerwo-
nej, a†ktÛra zielonej. årodkowe
wyprowadzenie diody to katoda.
Diody D1..D15 naleøy w³oøyÊ
w†otwory montaøowe tak, aby ano-
dy czerwone by³y ìod gÛryî,
patrz¹c na p³ytkÍ od przodu.
Dok³adnie sytuacjÍ tÍ wyjaúnia

rys.7a. Wszystkie diody LED po-
winny byÊ wlutowane w†odleg³oú-
ci 12 mm, licz¹c od czo³a soczew-
ki diody do powierzchni p³ytki
drukowanej. Jako elementy sygna-

lizuj¹ce wybÛr wej-
úcia sygna³u zasto-
sowano diody øÛ³te,
d i ody regu l a c j i
D21..D24 maj¹ ko-
lor zielony, dioda
MUTE zaú jest ko-
loru czerwonego.
Poniewaø staran-

n e w l u t ow a n i e
wszystkich diod jest
warunkiem estetycz-

nego wygl¹du naszego wzmacnia-
cza, najlepiej jest przed wlutowa-
niem tych elementÛw wykonaÊ
niezbÍdne otwory w†zaúlepce wy-
jÍtej uprzednio z†obudowy PC-ta.
Do tego celu pomocny bÍdzie
szablon ktÛry przedstawiony jest
na wk³adce wewn¹trz numeru.
Otwory pod diody LED powinny
byÊ wykonane wiert³em o†úredni-
cy 3,0..3,2mm, pod klawisze
K3..K11, wiert³em o†úrednicy
4,0mm. Otwory pod gniazda GN1,
GN2 i†GN4 maj¹ úrednicÍ 6,0mm.
Przed wykonaniem w³aúciwych ot-
worÛw warto wykonaÊ tzw.
ìpilotyî, czyli otwory wykonane
wiert³em o†úrednicy 1,5..2,0 mm.
U³atwi to pÛüniej wiercenie wiÍk-
szych otworÛw bez efektu
ìjeødøeniaî po wierconej powierz-
chni.

W†tym miejscu kilka praktycz-
nych uwag dotycz¹cych wspo-
mnianej zaúlepki. Pierwsza doty-
czy jej rodzaju, a†w³aúciwie spo-
sobu wykonania obudowy przez
producenta. OtÛø istniej¹ na ogÛ³
dwa rodzaje tych elementÛw:
w†wersji ìøebrowanejî (od strony
tylnej zaúlepki) lub bez nich.
Naj³atwiej jest to stwierdziÊ od-
wracaj¹c zaúlepkÍ na tyln¹ stronÍ.
Jeøeli jej wewnÍtrzna powierzch-
nia posiada kilka prostopad³ych
øeber, naleøy je bezwzglÍdnie usu-
n¹Ê, uøywaj¹c do tego celu ost-

r ego noøa .
W†przypadku
g³adkiej po-
w i e r z c h n i
operacja ta
nie jest ko-
nieczna. Fakt
wystÍpowania
ìøeberî unie-
moøliwia pra-
wid³owe wsu-
niÍcie wluto-
w a n y c h
w†p³ytkÍ diod
úwiec¹cych,

Rys. 6. Rozmieszczenie elementów na płycie czołowej.

Rys. 7. Szczegóły konstrukcji mechanicznej wzmacniacza.
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toteø w†pewnych przypadkach
warto odwiedziÊ pobliski serwis
komputerowy lub gie³dÍ i†zakupiÊ
odpowiedni¹ ìnieoøebrowan¹î za-
úlepkÍ.
Druga uwaga dotyczy zacze-

pÛw, dziÍki ktÛrym zaúlepka
utrzymywana jest w†obudowie
komputera. OtÛø w†przypadku nie-
moønoúci umieszczenia zmonto-
wanego wzmacniacza wraz z†za-
úlepk¹ w†obudowie PC-ta naleøy
takie zaczepy zwyczajnie odci¹Ê,
przyklejaj¹c wtedy p³ytÍ czo³ow¹
w†kilku punktach do diod úwie-

c¹cych LED, zachowuj¹c odpo-
wiedni¹ odleg³oúÊ od p³ytki dru-
kowanej. W†praktyce odleg³oúÊ ta
jest narzucona przez ìko³nierzeî
diod úwiec¹cych. Dok³adnie sytu-
acjÍ tÍ wyjaúnia rys.7a.

Prawid³owo nawiercon¹ zaúlep-
kÍ naleøy wykorzystaÊ do rÛwne-
go usytuowania wszystkich diod
LED, a†nastÍpnie ich przylutowa-
nia do p³ytki drukowanej. Osie
klawiszy K3..K11 powinny wysta-
waÊ ponad powierzchniÍ p³yty
czo³owej (zaúlepki) na ok. 1..2mm.
Na koÒcu naleøy wlutowaÊ duøe

k l a w i s z e
oznaczone ja-
k o  ìU P î
i † ì D O W N î
(K2 i†K1), ktÛ-
re powinny
wejúÊ w†p³yt-
kÍ do koÒca.
M o n t a ø

p³yty g³Ûwnej
wzmacniacza
(widok úcie-
øek znajduje
siÍ na wk³ad-
ce) rozpoczy-
namy od wy-
konania nie-
zbÍdnych ot-
worÛw w†ra-
diatorze. Do
tego celu naj-
lepiej wyko-
rzystaÊ dura-
l u m i n i o w ¹
k s z t a ³ t k Í
o † p r o f i l u
prostok¹tnym,
o†wymiarach
50 x 30 mm
i † d ³ u g o ú c i
115mm. Ra-
diator taki do-
starczany jest
w † z e s t a w i e
AVT-325. Po
przyciÍciu na
odpowiedni¹
d³ugoúÊ przy-
k³adamy ra-
d i a t o r  d o
p³ytki druko-
wane j t ak ,
aby pasowa³
do obrysu .
NastÍpnie za-
z n a c z a m y
z†drugiej stro-
ny p³ytki dwa
p u n k t y

w†miejscach otworÛw o†úrednicy
3mm, po czym wiercimy je
w†kszta³towniku.
Kolejn¹ czynnoúci¹ jest wyko-

nanie otworu do przykrÍcenia
uk³adu scalonego koÒcÛwki mocy
U7. W†tym celu naleøy przykrÍciÊ
radiator do p³ytki tak, aby zna-
jdowa³ siÍ na wysokoúci ok. 3..4
mm od jej powierzchni. Najpros-
tszym sposobem jest uøycie gru-
bych podk³adek o†duøej úrednicy
lub typowych nakrÍtek od poten-
cjometrÛw obrotowych (co uczyni³
autor). Takie usytuowanie radia-

Rys. 8. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej wzmacniacza.
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tora nieco ponad powierzchni¹
p³ytki u³atwi jego prawid³owe
ch³odzenie. Po przykrÍceniu ra-
diatora, naleøy w³oøyÊ uk³ad U7
w†otwory montaøowe na p³ytce
drukowanej tak, aby powierzch-
nia tylna obudowy przylega³a
do kszta³townika. Teraz wystar-
czy zaznaczyÊ flamastrem otwÛr
pod úrubÍ mocuj¹c¹. Po zde-
montowaniu radiatora, naleøy
wywierciÊ otwÛr (wiert ³em
o†úrednicy 3..3,5mm), posmaro-
waÊ powierzchniÍ styku past¹
silikonow¹, po czym mocno
przykrÍciÊ uk³ad scalony do
radiatora, zwracaj¹c uwagÍ na
prostopad³e jego po³oøenie. Tak
zmontowany kszta³townik z†U7

naleøy jeszcze raz prÛbnie przy-
krÍciÊ do p³ytki drukowanej, aby
skontrolowaÊ ewentualne dopaso-
wanie.
Uwaga, na tym etapie montaøu

nie wolno lutowaÊ wyprowadzeÒ
uk³adu U7 do p³ytki drukowanej!.
Odk³adamy na bok radiator i†przy-
stÍpujemy do montaøu p³ytki ba-
zowej. Rozmieszczenie elementÛw
na niej przedstawia rys.8.
Na pocz¹tku montujemy ele-

menty niskoprofilowe, zwory
(oznaczone jako kreski), rezystory,
diody, kondensatory sta³e, pod-
stawki pod uk³ady scalone, gniaz-
da wejúciowe, itd. Rezystory R2
i†R5 ze wzglÍdu na nietypow¹
wartoúÊ 1,3kΩ naleøy ìz³oøyÊî

z†dwÛch szeregowo po³¹czonych
wartoúci np. 1,2kΩ i†100Ω. Pod-
czas montaøu gniazda RS232 na-
leøy zwrÛciÊ uwagÍ na po³oøenie
pinu 1, ktÛry oznaczony jest
zwrÛconym ku do³owi trÛjk¹tem.
W†nastÍpnej kolejnoúci przecho-
dzimy do elementÛw ìwyøszychî,
koÒcz¹c montaø na mostku M1
i†kondensatorach elektrolitycznych
C34..C37.
Sławomir Surowiński, AVT

UWAGA: W pierwszej czÍúci
artyku³u nast¹pi³a pomy³ka
w wykazie elementÛw. Zamienione
zosta³y jednostki d³awikÛw L1
i L2 na "mH". Powinno byÊ "µH'.
Za pomy³kÍ przepraszamy.


