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Po dok³adnym sprawdzeniu po-
prawnoúci montaøu od strony dru-
ku moøna po³¹czyÊ obie p³ytki:
bazow¹ i†wyúwietlacza. Aby pra-
wid³owo zlutowaÊ obie p³ytki, na-
leøy wykorzystaÊ specjalnie przygo-
towane 2†otwory w†p³ytce wyúwiet-
lacza przy dolnej jej krawÍdzi.
Rys.7b†dok³adnie wyjaúniaj¹ ich
uøycie. Naleøy przygotowaÊ dwa
kawa³ki srebrzanki (o úrednicy np.
0,8mm) i†prze³oøyÊ je przez wspo-
mniane otwory bez lutowania. P³yt-

kÍ bazow¹ naleøy ìoprzeÊî na
nich, dociskaj¹c jednoczeúnie jej
przedni¹ krawÍdü do p³ytki wy-
úwietlacza. Zachowuj¹c prostopad-
³oúÊ obu p³ytek, moøna teraz zlu-
towaÊ wszystkie ich wyprowadze-
nia, oraz dodatkowo duø¹ iloúci¹
topnika ìzalaÊî wiÍksze ods³oniÍte
pola lutownicze masy. W†ten spo-
sÛb otrzymamy trwa³e i†mocne po-
³¹czenie obu p³ytek drukowanych.
Po zakoÒczeniu ³¹czenia wystaj¹ce
kawa³ki srebrzanki naleøy usun¹Ê.
Kolejnym etapem montaøu jest

przylutowanie p³ytek bocznych,
z†ktÛrych kaøda posiada odpowied-
nie do tego celu pola lutownicze
wzd³uø jej dolnej i†czo³owej krawÍ-
dzi. Zanim to jednak nast¹pi, na-
leøy otwory, s³uø¹ce do zamocowa-
nia wzmacniacza w†chassis urz¹-
dzenia, wyposaøyÊ w†gwint 3mm.
Nie jest konieczne przy tym po-
siadanie jakichkolwiek gwintowni-
kÛw, wystarczy rozwierciÊ wspo-
mniane otwory wiert³em 5..6 mm,
po czym uøywaj¹c m³otka, wbiÊ
zwyczajne nakrÍtki 3mm w†tak
przygotowane miejsca. Tak wyko-
nany "pseudogwint" naleøy dodat-
kowo wzmocniÊ zalewaj¹c miejsca
styku nakrÍtek i†p³ytki, klejem np.
Poxipol lub Distal (rys.7c). W†prak-
tyce naleøy uøyÊ tylko czterech otwo-
rÛw, po dwa na kaødy bok urz¹dzenia,
co w†zupe³noúci wystarczy do do-
statecznie mocnego osadzenia
wzmacniacza w†komputerze.
PostÍpowanie podczas lutowa-

nia úcianek bocznych jest podobne
jak w†przypadku p³ytki wyúwietla-
cza, a†wiÍc prace rozpoczynamy od
prze³oøenia kawa³kÛw srebrzanki
przez otwory w†tych p³ytkach. Naj-
pierw naleøy przylutowaÊ úciankÍ
lew¹ (umieszczon¹ od strony trans-
formatora TR1). Wszystki krawÍ-
dzie styku, w†tym przypadku trzech
p³ytek: czo³owej, bazowej i†bocznej,
powinny byÊ prostopad³e wzglÍ-
dem siebie.
Zanim przylutujemy prawa

úciankÍ boczn¹, naleøy wykonaÊ
dwa dodatkowe, niezbÍdne otwory

Tabela 1. Kody rozkazów sterujących pracą wzmacniacza.
Kod instrukcji Nazwa operacji Efekt Opis Możliwe kody

odpowiedzi

Instrukcje dotyczące regulacji nastaw i wyboru wejść
“V” Volume Control Wybór regulacji To samo jak w przypadku   “A”, “E”

wzmocnienia naciśnięcia klawisza
“VOLUME”

“B” Balance Control Wybór regulacji balansu j/w lecz dla klawisza BALANCE “A”, “E”
“T” Treble Control Wybór regulacji tonów wysokich j/w lecz dla klawisza TREBLE “A”, “E”
“S” Bass Control Wybór regulacji tonów niskich j/w lecz dla klawisza BASS “A”, “E”
“U” Up Key Regulacja w górę j/w lecz dla klawisza UP “A”, “E”
“D” Down Key Regulacja w dół j/w lecz dla klawisz DOWN “A”, “E”
“1” Select Line1 Input Wybór wejścia Line 1 j/w lecz dla klawisza LINE1 “A”, “E”
“2” Select Line2 Input Wybór wejścia Line 2 j/w lecz dla klawisza LINE2 “A”, “E”
“3” Select Blaster Input Wybór wejścia karty dźwiękowej j/w lecz dla klawisza BLAST “A”, “E”
“4” Select Mono Input Wybór wejścia MONO lub j/w lecz dla klawisza “A”, “E”

switch sp−phones przełączenie głośniki−słuchawki MONO/PHONES
“M” Mute On/Off Włącz/wyłączenie wyciszania j/w lecz dla klawisza MUTE “A”, “E”
“N” Power ON Włączenie wzmacniacza równoznaczne przytrzymaniu “A”, “E”

klawisza MUTE
“F” Power OFF Wyłączenie wzmacniacza j/w “A”, “E”

Instrukcje odczytu nastaw
“R” Read value Żądanie odczytu parametru Po podaniu instrukcji “R” ciąg znaków

podanego za kodem “R” należy podać rodzaj ASCII określający
nastawy, czyli: dany parametr
RV − dla odczytu wzmocnienia w dB ze znakiem
RB − dla odczytu balansu + “A” lub “E”
RT − dla odczytu t.wysokich
RS − dla odczytu t.niskich

“RI” Read current source Żądanie podania aktualnie Po podaniu kodu “R” cyfra 1,2,3,4
wybranego wejścia sygnału należy podać kod “I” określająca

rodzaj wejścia
jak opisano wyżej
+ “A” lub “E”

“RM” Read Mute Status Żądanie podania stanu Po podaniu kodu “R” 0 − gdy funkcja
funkcji wyciszenia należy podać kod “M” nieaktywna

1 − gdy aktywna
+ “A” lub “E”

“RO” Read On/Off Status Żądanie podania stanu Po podaniu instrukcji “R” 0 − gdy wzmac−
pracy wzmacniacza należy podać kod “O” niacz w trybie

“stand−by”
1 − gdy wzmac−
niacz pracuje
+”A” lub “E”

Kody zwrotne określające status operacji
“A” Acknowledge Potwierdzenie Używane także do w przypadku

sprawdzenia poprawności .wysłania:
połączenia “A”, “E”

“E” Error Sygnalizacja błędu Kod zwracany w wypadku
nie wykonania polecenia
przez wzmacniacz

Wzmacniacz multimedialny
do PC, część 3
kit AVT−325

KoÒczymy opisywanie
konstrukcji wzmacniacza

multimedialnego przybliøeniem
zasad jego montaøu i

uruchomienia.
Poniewaø jest to jedna z

najbardziej z³oøonych
mechanicznie konstrukcji,

spoúrÛd prezentowanych na
³amach EP, gor¹co zachÍcmy
potencjalnych naúladowcÛw do

dok³adnego przeczytania
zaleceÒ autora.
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w†radiatorze uk³adu U7. Przez nie
bÍd¹ przechodziÊ osie úrub M3,
ktÛrymi zamocujemy uk³ad w†kom-
puterze. Naleøy wszakøe zauwaøyÊ,
øe odleg³oúÊ miÍdzy praw¹ úcianka
boczn¹ a†radiatorem wynosi zaled-
wie kilka milimetrÛw, toteø uøycie
d³uøszych wkrÍtÛw uniemoøliwi-
³oby ich prawid³owe wkrÍcenie.

Prowizorycznie przyk³adamy
úciankÍ boczn¹ do p³ytki wyúwiet-
lacza i†bazowej (opieraj¹c tÍ ostatni¹
na kawa³kach srebrzanki, jak poprzed-
nio), po czym przy w³oøonym i†przy-
krÍconym radiatorze, zaznaczamy
punkty przechodz¹ce przez otwory
mocuj¹ce w†p³ytce bocznej.

Po odkrÍceniu radiatora wierci-
my tak zaznaczone otwory wiert-
³em o†úrednicy 5..6mm. To waøne,
jeøeli chcemy aby masa wzmacnia-
cza, po³¹czona z†radiatorem, nie
mia³a bezpoúredniego po³¹czenia
z†chassis naszego komputera. Zwar-
cie tych elementÛw mog³oby byÊ
przyczyn¹ przykrego przydüwiÍku,
ktÛry z†pewnoúci¹ zepsu³by efekt
naszej pracy.

Teraz postÍpuj¹c jak ze úciank¹
z†lewej strony, naleøy przylutowaÊ
praw¹ p³ytkÍ. Podczas lutowania
krawÍdzi p³ytek naleøy uøywaÊ
duøej iloúci topnika, pokrywaj¹c
miejsca styku na ca³ej ich d³ugoúci.
Gwarantuje to duø¹ wytrzyma³oúÊ
ca³ej konstrukcji. Dodatkowo, w†ce-
lu jej wzmocnienia, moøna przed
zalaniem topnikiem u³oøyÊ wzd³uø
spoiny kawa³ek srebrzanki, co sta-
nowiÊ bÍdzie swego rodzaju
ìzbrojenieî wzmacniaj¹ce ca³oúÊ.

Od starannoúci i†precyzji wyko-
nania opisanych po³¹czeÒ zaleøeÊ
bÍdzie efekt koÒcowy, czyli ³at-
woúÊ zamocowania wzmacniacza
w†komputerze. Dlatego autor zaleca
szczegÛln¹ uwagÍ podczas tej operacji.

Po zamocowaniu úcianek bocz-
nych pozostaje ostateczne przykrÍ-
cenie radiatora do p³ytki bazowej
(nie zapominajmy o†podk³adkach),
po czym przylutowanie koÒcÛwek
uk³adu U7. Na koÒcu naleøy za
pomoc¹ úruby i†nakrÍtki M4 (lub
M5) przykrÍciÊ transformator sie-
ciowy TR1, uøywaj¹c do tego celu
dodatkowych podk³adek gumowych
oraz talerza mocuj¹cego transforma-
tor toroidalny. Wyprowadzenia
transformatora naleøy do³¹czyÊ do
gniazd ARK wzoruj¹c siÍ schema-
tem ideowym. Uøycie dwÛch par
gniazd od strony wtÛrnej umoøli-
wia uøycie transformatora w†wersji

2x12V lub 1x24V. Od
strony pierwotnej oprÛcz
gniazda do do³¹czenia
uzwojenia trafo, znajduje
siÍ gniazdo bezpiecznika
oraz sznura sieciowego.
Wszystkie wyprowadze-
nia z³¹cz ARK naleøy
bezwzglÍdnie zaizolowaÊ od strony
dolnej p³ytki, uniemoøliwiaj¹c
w†ten sposÛb przypadkowe do-
tkniÍcie rÍk¹, podczas uruchamia-
nia urz¹dzenia.
UWAGA! W†czÍúci uk³adu wy-

stÍpuje niebezpieczne dla øycia
napiÍcie 220V, dlatego wszystkie
operacje naleøy wykonywaÊ z†za-
chowaniem szczegÛlnych úrodkÛw
ostroønoúci, przy od³¹czonym od
sieci kablu zasilaj¹cym.
SposÛb do³¹czenia wzmacniacza

do instalacji sieciowej komputera
przedstawia rys.9. Do do³¹czenia
g³oúnikÛw najlepiej uøyÊ pod-
wÛjnego gniazda zaciskowego
przykrÍcaj¹c je do wolnego úledzia
w obudowie PC-ta.
Montuj¹c wzmacniacz w chas-

sis typu "tower" naleøy umieúciÊ
go na najwyøszej "pÛ³ce", co
znacznie polepszy warunki ch³o-
dzenia koÒcÛwki mocy.

Uruchomienie
Pierwsze uruchomienie warto

jest przeprowadziÊ poza obudow¹
komputera. W†tym celu umieszcza-
my wszystkie uk³ady scalone
w†podstawkach i†przy wy³¹czonym
komputerze do³¹czamy zasilanie +5/
+12V do gniazda JP4, wykorzystu-
j¹c wolny przewÛd z†wtykiem z†za-
silacza komputerowego. W†przypad-
ku do³¹czenia zasilania do trans-
formatora TR1, naleøy roz³¹czyÊ
konektory zasilaj¹ce i†uruchomiÊ
komputer.
Jeøeli montaø by³ prawid³owy,

powinny zaúwieciÊ siÍ: 5†pierw-
szych diod linijki poziomu (D1..D5),
dioda ìBLASTî oraz dioda regu-
lacji g³oúnoúci ìVOLUMEî.
Wciskanie klawiszy ìUPî

i†ìDOWNî powinno zmniejszaÊ lub
zwiÍkszaÊ poziom wzmocnienia, co
objawia siÍ na linijce LEVEL zmia-
n¹ liczby zapalonych diod úwiec¹-
cych, podobnie jak podczas regu-
lacji g³oúnoúci w†telewizorze wypo-
saøonym w†OSD. PrzyciúniÍcie kla-
wiszy regulacji balansu, tonÛw wy-
sokich i†niskich powinno zapaliÊ
po³oøone obok diody sygnalizacyj-
ne D21..D24 oraz zmieniÊ sposÛb

wyúwietlania wartoúci wybranej na-
stawy. Podczas regulacji obowi¹zu-
je zasada: najpierw za pomoc¹
klawiszy K3..K5, K7 wybieramy co
chcemy regulowaÊ, po czym kla-
wiszami ìUP, ìDOWNî dokonuje-
my zwiÍkszenia lub zmniejszenia
wybranej wartoúci. Przyciskanie kla-
wiszy wyboru wejúcia powoduje
prze³¹czenie ürÛd³a sygna³u i†po-
twierdzenie tego faktu zapaleniem
odpowiedniej diody úwiec¹cej
umieszczonej ponad nimi.

Chwilowe naciúniÍcie klawisza
wyciszania "MUTE" powoduje wy-
³¹czenie düwiÍku i†miganie czerwo-
nej diody D20. Ponowne chwilowe
wciúniÍcie tego klawisza przywraca
poprzednio nastawion¹ wartoúÊ
wzmocnienia i†gasi diodÍ LED.

Klawisz "MUTE" spe³nia dodat-
kowo rolÍ wy³¹cznika ca³ego wzmac-
niacza. D³uøsze jego przyciúniÍcie
wy³¹cza uk³ad, ktÛry przechodzi
w†stan uúpienia (ìstand-byî), a po-
nowne naciúniÍcie za³¹cza uk³ad.

W†przypadku nie regulowania
nastaw po oko³o 30 sekundach
automatycznie zostaj¹ wy³¹czone
diody D1..D15 oraz D21..D24. Po-
zostaje tylko zapalona dioda syg-
nalizuj¹ca wybÛr ürÛd³a sygna³u.

Procesor za kaødym razem pa-
miÍta co ostatnio by³o regulowane.
Jeøeli, np. by³a to g³oúnoúÊ ("VO-
LUME"), to aby zmieniÊ jej wartoúÊ
nie trzeba wciskaÊ klawisza wybo-
ru K3 - Volume, lecz wystarczy od
razu uøyÊ klawiszy "UP" lub
"DOWN", czego efektem bÍdzie od-
powiednie zapalenie diod linijki
"LEVEL" oraz diody D23.

Po wstÍpnym sprawdzeniu dzia-
³ania wzmacniacza moøna do wyjúÊ
do³¹czyÊ kolumny g³oúnikowe (o
mocy co najmniej 40W kaøda), a†do
wejúcia LINE1 lub LINE2 ürÛd³o
sygna³u np. CD-ROM, wykorzystu-
j¹c jego gniazdo s³uchawkowe.

Rys. 9. Sposób podłączenia kabla
zasilającego wzmacniacz.
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Dysponuj¹c p³yt¹ muzyczn¹ oraz
dowolnym programem obs³ugi od-
twarzacza audio np. ìMediaî w†pol-
skiej wersji Windows, moøna za-
³¹czyÊ zasilanie trafo TR1 i†prze-
prowadziÊ pe³n¹ prÛbÍ ods³uchu.
Tak zmontowany i†uruchomiony
wzmacniacz moøna zamocowaÊ
w†chassis komputera. Urz¹dzenie
jest gotowe do pracy.
W†przypadku wystÍpowania

przydüwiÍku przy regulatorze VO-
LUME ustawionym na minimum,
naleøy wykonaÊ po³¹czenie bezpo-
úrednio miÍdzy wyprowadzeniem
3†uk³adu U6 a†koÒcÛwk¹ masy
wzmacniacza mocy U7 - pin 6.
Po³¹czenie to naleøy wykonaÊ od
strony úcieøek, uøywaj¹c jak naj-
krÛtszego odcinka przewodu mie-
dzianego o†úrednicy min. 1mm.
Dodatkowym sposobem na wyeli-
minowanie przydüwiÍku i†zak³ÛceÒ
jest wykonanie z†kawa³ka cienkiej
blachy ekranu, ktÛry moøna zamo-
cowaÊ na p³ytce bazowej w†miejscu
oznaczonym lini¹ przerywan¹, przy-
krywaj¹c w†ten sposÛb ca³y blok
przedwzmacniacza z†uk³adem U6.
I†na koniec uwaga dotycz¹ca

autotestowania naszego uk³adu.
W†przypadku, gdy mikroproce-

sor podczas pierwszego uruchomie-
nia stwierdzi b³Ídn¹ komunikacjÍ
z†uk³adem procesora audio U6,
dalsza praca zostaje wstrzymana,
co sygnalizowane jest jednoczes-
nym zapaleniem diod D16 i†D17
(BLAST i†LINE1). Podobnie b³¹d
komunikacji z pamiÍcia EEPROM
(U3) sygnalizuj¹ zapalone diody
D18 i D19 (LINE2 i MONO).

Moøliwe modyfikacje
W†pierwszej czÍúci artyku³u

wspomniano o†moøliwoúci wyko-
rzystania gniazda MONO jako wyj-
úcia s³uchawkowego. Aby tego do-
konaÊ, naleøy zamontowaÊ na p³yt-
ce bazowej wzmacniacza elementy
T5, PK1 oraz rezystory R34 i†R35.
Po tym naleøy przeci¹Ê úcieøki
w†zaznaczonych symbolem ìCUTî
miejscach na p³ytce. NastÍpnie uøy-
waj¹c przewodu miedzianego, linki
o†przekroju co najmniej 1mm2, na-
leøy wykonaÊ jak najkrÛtsze po³¹-
czenia miÍdzy punktami A-A, B-
B, C-C, D-D, E-E  i†F-F, zgodnie
ze schematem ideowym z†rys.2.

Aby uaktywniÊ dzia³anie prze-
kaünika, prze³¹czaj¹cego wyjúcie
koÒcÛwki mocy pomiÍdzy z³¹cza
JP1, JP2 a†gniazdo MONO (PHO-
NES), naleøy przy ponownym w³¹-
czeniu wzmacniacza po przerÛbce
przytrzymaÊ klawisz ìMONOî. Po
za³¹czeniu uk³adu dioda ìMONOî
mignie trzy razy potwierdzaj¹c, øe
uk³ad przeszed³ w†tryb obs³ugi
gniazda s³uchawkowego. Od tej
chwili klawisz ìMONOî bÍdzie
s³uøy³ do prze³¹czania düwiÍku
pomiÍdzy kolumny g³oúnikowe
a†s³uchawki do³¹czone do gniazda
GN4. Jeøeli komuú znudzi siÍ ta
opcja lub po prostu wykorzystywa-
nie czwartego wejúcia MONO okaøe
siÍ niezbÍdne, moøe przywrÛciÊ
poprzedni bieg úcieøek na p³ytce
drukowanej i†ponownie, podczas
w³¹czania uk³adu, przytrzymaÊ kla-
wisz "MONO".

Druga sprawa dotyczy sterowa-
nia wzmacniaczem za pomoc¹ kom-

putera PC bezpoúrednio po-
przez interfejs transmisji sze-
regowej RS232. W†tym przy-
padku naleøy na p³ytce ba-
zowej zamontowaÊ uk³ad sca-
lony U8 wraz z†elementami
C46..C50 oraz d³awikiem L2.
po³¹czenie pomiÍdzy kompu-
terem a†wzmacniaczem nale-
øy wykonaÊ 10-øy³owym
przewodem taúmowym za-
koÒczonym standardowymi
wtykami AWP. Parametry
transmisji poprzez interfejs
s¹ nastÍpuj¹ce:
- prÍdkoúÊ: 1200 bodÛw;
- s³owo: 8-bitÛw danych, 1†bit
stopu, bez kontroli parzystoúci.
Mikroprocesor U1 wyko-

rzystuje sygna³y oznaczone
na schemacie z†rys.2 jako
RXD i†TXD (and.îReceive

Dataî- odbiÛr danych, îTransmit
Dataî-nadawanie danych).
ProtokÛ³ transmisji obejmuje ze-

staw 18 instrukcji, ktÛrych znacze-
nie przedstawione jest w†tab. 1.
Wszystkie podane kody s¹ zna-

kami ASCII, co u³atwia testowanie
protoko³u transmisji za pomoc¹
najzwyklejszego programu typu ter-
minal. W†popularnym programie
Norton Commander dostÍpny jest
on pod nazw¹ TERM90.EXE.
Gwoli dok³adnego wyjaúnienia

sposobu wymiany informacji po-
miÍdzy wzmacniaczem a†kompute-
rem PC przedstawiamy kilka przy-
k³adÛw. Dla uproszczenia wzmac-
niacz oznaczono jako ìWzm.î
Przyk³ad 1: zwiÍkszamy wzmocnie-
nie o†krok.
Komputer wysy³a: ìVUî (volume
up)
Wzmacniacz odpowiada: ìAî (po-
twierdzenie)

Przyk³ad 2: odczytujemy wartoúÊ
wzmocnienia tonÛw wysokich
Komputer wysy³a: ìRTî
Wzmacniacz odpowiada np.:
ì+12,5Aî co oznacza +12,5dB,
kod ìAî oznacza potwierdzenie

Przyk³ad 3: odczytujemy status w³¹-
czenia wzmacniacza
Komputer wysy³a: ìROî
Wzmacniacz odpowiada np. ì1Aî,
co oznacza, øe jest w³¹czony, kod
ìAî jak w†poprzednim przyk³adzie.
Zasad¹ jest, øe wzmacniacz po

przyjÍciu polecenia i†jego akcep-
tacji wysy³a kod potwierdzenia
ìAî. W†przypadku odczytu war-
toúci nastaw kod ìAî pe³ni takøe
rolÍ znacznika koÒca informacji.
W†przypadku, gdy nie zostaje za-
akceptowana jakaú komenda wy-
s³ana przez komputer, w†odpo-
wiedzi otrzymujemy kod b³Ídu
ìEî. Kod potwierdzenia ìAî jest
teø komend¹, dziÍki ktÛrej moøna
bez regulacji nastaw sprawdziÊ
pod³¹czenie uk³adu do z³¹cza sze-
regowego COM. Wystarczy wtedy
wys³aÊ kod ìAî, na co wzmac-
niacz odpowie wysy³aj¹c potwier-
dzenie ìAî.
Przedstawione informacje doty-

cz¹ce komunikowania siÍ z†na-
szym uk³adem poprzez z³¹cze sze-
regowe z†pewnoúci¹ przydadz¹ siÍ
zapalonym elektronikom programis-
tom. Autor nie opracowywa³ kon-
kretnego programu do sterowania
opisanym uk³adem, pozostawiaj¹c
pole do popisu Czytelnikom.
Sławomir Surowiński, AVT

Rys. 10. Różne tryby wyświetlania
informacji na panelu czołowym.


