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AVTRelDuino Shield
Modu  wykonawczy dla Arduino

Modu  umo liwia sterowanie 

za pomoc  czterech 

przeka ników obci e  

o wi kszej mocy. Pe ni tak e 

funkcj  modu u Sensor Shield 

umo liwiaj c do czenie 

6 wej  analogowych i 6 

wej /wyj  cyfrowych oraz 

interfejsów I2C i RS232TTL 

poprzez z cza 4-pinowe.

• S4 (VOL –): równomierne t umienie oby-

dwu wej ,

• S5 (VOL +): równomierne zmniejszanie 

t umienia obydwu wej .

Uk ad DS1802 ma w swojej strukturze 

odpowiednie rezystory podci gaj ce oraz 

obwody eliminuj ce drganie styków. Wypro-

wadzenia umo liwiaj ce sterowanie poten-

cjometrem zosta y przy czone do z cza J3 

i umo liwiaj  u ycie klawiatury lub mikro-

kontrolera – podanie poziomu niskiego jest 

równowa ne naci ni ciu przycisku. Przy 

omawianiu sterowania trzeba doda , e opcj  

MUTE za cza si  jedynie klawiszem S1, lecz 

wy cza naci ni ciem któregokolwiek.

Potencjometr, jak jego odpowiednik me-

chaniczny, jedynie wprowadza t umienie. Ste-

rowanie g o no ci  odbywa si  w 65 krokach; 

ka dy z nich dodaje t umienie na poziomie 

1 dB, a ostatni wycisza. MUTE nie wy cza 

sygna u ca kowicie (t umienie musia by d y  

do niesko czono ci) – w g o nikach pod czo-

nych do czu ego wzmacniacza mo na us y-

sze  d wi k, lecz jest on na tyle wyciszony, e 

z pewno ci  nie b dzie stanowi  przeszkody 

w np. prowadzeniu rozmowy telefonicznej. 

Jako pojedynczy impuls traktowane jest 

zwarcie styków na czas do 1 s, ale nie krótszy 

ni  1 ms. Ka dy kolejny impuls musi nast -

powa  z interwa em nie mniejszym ni  1 ms, 

w przeciwnym razie impulsy mog  zosta  

odebrane jako pojedynczy. Wci ni cie i przy-

trzymanie przycisku na d u ej ni  sekund  

spowoduje „przeskok” o jedn  pozycj  co 

ka de 100 ms.

Potencjometr nie ma pami ci nieulotnej 

i po wy czeniu oraz ponownym w cze-

niu zasilania uruchamia si  z ustawienia-

mi domy lnymi. Zmontowano go na dwu-

stronnej p ytce drukowanej o wymiarach 

Rysunek 2. Schemat monta owy poten-

cjometru elektronicznego

37 mm×70 mm. Schemat monta owy poka-

zano na rysunku 2.

Monta  jest wykonywany typowo: od 

elementów najni szych do najwy szych. 

Pod uk ad scalony US2 warto zastosowa  

podstawk . W potencjometrze modelowym, 

pi  przycisków zosta o przylutowanych od 

spodu, co zapewnia dobry dost p do z cz, 

które s  wówczas wyprowadzone do we-

wn trz obudowy. Poprawnie zmontowane 

urz dzenie nie wymaga adnych czynno ci 

uruchomieniowych. Zasilane jest napi ciem 

nie mniejszym ni  8 V, ze wzgl du na znaj-

duj cy si  na p ytce stabilizator. Mo na rów-

nie  usun  uk ad US1, a otworki po skraj-

nych nó kach zewrze  zwork  i zasili  po-

tencjometr z zewn trznego ród a napi cia 

+5 V. Pobór pr du wynosi ok. 10 mA.

Micha  Kurzela, EP

W ofercie AVT*
AVT-1685 A
AVT-1685 B
AVT-1685 C
Wykaz elementów:
Rezystory: (wszystkie o mocy 0,25 W)
R1…R4: 100 kV
R5…R8: 680 V
Kondensatory:
C1, C4: 470 mF/25 V
C2, C3: 100 nF/50 V
C5…C8: 100 mF/25V
Pó przewodniki:
US1: LM78L05
US2: DS1802
Inne:
J1: goldpin 2 pin
J2, J4: goldpin 3 pin
J3: goldpin 6 pin
S1…S5: przycisk 6 mm×6 mm
Podstawka DIP20
Dodatkowe materia y na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów 

oznaczonych w Wykazie elementów kolorem 
czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artyku y s  w ca o ci dost pne na CD)

AVT-1678 Elektroniczny potencjometr 
stereofoniczny z balansem  
(EP 6/2012)

AVT-1662 32-pozycyjny potencjometr cyfrowy do 
„wszystkiego”   
(EP 1/2012)

AVT-5283 Potencjometr audio z uk adem MAX5440 
(EP 3/2011)

AVT-5237 Potencjometr z impulsatorem  
(EP 6/2010)

AVT-5206 Cyfrowy potencjometr audio  
(EP 10/2009)

AVT-5185 Volumer – Elektroniczny potencjometr 
audio (EP 5/2009)

AVT-945 AudioÞ lski potencjometr i regulator 
balansu (EP 8/2006)

AVT-5027 AudioÞ lski potencjometr elektroniczny 
(EP 9/2001)

AVT-369 AudioÞ lski potencjometr stereofoniczny 
(EP 2/1998)

AVT-2338 Potencjometr cyfrowy (EdW 1/1999)
* Uwaga:
Zestawy AVT mog  wyst powa  w nast puj cych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany uk ad. Tylko i wy cznie. Bez 

elementów dodatkowych.
AVT xxxx A p ytka drukowana PCB (lub p ytki drukowane, je li 

w opisie wyra nie zaznaczono), bez elementów dodat-
kowych.

AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli 
po czenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodat-
kowych.

AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet elementów 
wymieniony w za czniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli 
elementy wlutowane w PCB. Nale y mie  na uwadze, 
e o ile nie zaznaczono wyra nie w opisie, zestaw 

ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, 
które nie zosta y wymienione w za czniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (nie cz sto spotykana wersja, lecz 
je li wyst puje, to niezb dne oprogramowanie mo na 
ci gn  klikaj c w link umieszczony w opisie kitu)

Nie ka dy zestaw AVT wyst puje we wszystkich wersjach! Ka da wer-
sja posiada za czony ten sam plik pdf! Podczas sk adania zamówienia 
upewnij si  któr  wersj  zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)
http://sklep.avt.pl

Schemat modu u dla Arduino pokazano 

na rysunku 1. Jako elementy wykonawcze 

RL1…RL4 wybrano nowoczesne przeka niki 

elektromagnetyczne RM40 o niewielkim po-

AVT
1686
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Rysunek 2. Schemat monta owy modu u wykonawczego dla Arduino

Rysunek 1. Schemat ideowy modu u wykonawczego dla Arduino

W ofercie AVT*
AVT-1686 A
AVT-1686 B
AVT-1686 C
Wykaz elementów:
Rezystory: (SMD 1206):
R1…R4: 2,2 kV
R5…R8: 10 kV
Kondensatory: (SMD 1206):
C1,C2: 100 nF
Pó przewodniki:
D1…D4: LL4148
LD1…LD4: dioda LED 3 mm
Q1…Q4: BC847 (SOT-23)
Inne:
J1…J6, J9…J14: z cze SIP3
J7, J8: z cze SIP4
JA1, JA3: z cze SIP8
JA2, JPOWER: z cze SIP6
JREL: z cze MC 10-pin k towe 3,81 mm
RL1, RL2: przeka nik RM40P 5 V
RL3, RL4: przeka nik RM40Z 5 V
SW1: przycisk 6 mm×3 mm
Dodatkowe materia y na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów 

oznaczonych w Wykazie elementów kolorem 
czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artyku y s  w ca o ci dost pne na CD)

AVT-5351 AVTduino RS – modu  interfejsów 
szeregowych dla Arduino (EP 07/2012)

AVT-1677 AVTDuino PWM (EP 6/2012)
AVT-5349 AVTduino Automation Board (EP 6/2012)
AVT-1675 STM32duino – kompatybilna p ytka 

z STM32F103C8T6 (EP 5/2012)
* Uwaga:
Zestawy AVT mog  wyst powa  w nast puj cych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany uk ad. Tylko i wy cznie. Bez 

elementów dodatkowych.
AVT xxxx A p ytka drukowana PCB (lub p ytki drukowane, je li 

w opisie wyra nie zaznaczono), bez elementów dodat-
kowych.

AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli 
po czenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodat-
kowych.

AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet elementów 
wymieniony w za czniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli 
elementy wlutowane w PCB. Nale y mie  na uwadze, 
e o ile nie zaznaczono wyra nie w opisie, zestaw 

ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, 
które nie zosta y wymienione w za czniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (nie cz sto spotykana wersja, lecz 
je li wyst puje, to niezb dne oprogramowanie mo na 
ci gn  klikaj c w link umieszczony w opisie kitu)

Nie ka dy zestaw AVT wyst puje we wszystkich wersjach! Ka da wer-
sja posiada za czony ten sam plik pdf! Podczas sk adania zamówienia 
upewnij si  któr  wersj  zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)
http://sklep.avt.pl
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borze mocy i cewce zasilanej z napi cia 5 V, 

co znacz co upro ci o budow  modu u. Dwa 

z nich s  prze czne, dwa zwierne. Wszystkie 

dost pne styki wyprowadzona s  na z cze 

rubowe JREL. Wyj cia D8…D11 steruj  cew-

kami za pomoc  tranzystorów Q1…Q4. Sta-

ny przeka ników sygnalizowane przez diody 

wiec ce LD1…LD4. Pozosta e piny wypro-

wadzone s  na z cza SIP zgodne z Arduino 

Bricks (Sensor), umo liwiaj c doprowadze-

nie sygna ów do p ytki bazowej Avtduino. 

AVTRelDuino jest zmontowany na dwu-

stronnej p ytce drukowanej. Rozmieszczenie 

elementów przedstawia rysunek 2. Sposób 

monta u jest typowy, rodzaj zamontowanych 

z cz zale y od wyboru u ytkownika. Je eli 

modu  ma umo liwi  konstrukcj  „kanapko-

w ”, najwygodniej jest zastosowa  typowe dla 

modu ów rozszerze  Arduino przelotowe z -

cza m sko – e skie SIP6/8.

Adam Tatu , EP

Schemat ideowy Þ ltra do subwoofera 

pokazano na rysunku 1. Sygna y prawego 

i lewego kana u s  wprowadzane na z cze 

J1. Kondensatory C1 i C2 oddzielaj  sk ado-

w  sta , która mog aby przedosta  si  na 

wej cie wzmacniaczy operacyjnych. Z kolei, 

rezystory R1 i R2 s  odpowiedzialne za od-

powiednie obci enie ród a sygna u oraz 

utrzymanie wej  odwracaj cych na poten-

Filtr do subwoofera

Osoby buduj ce kolumny 

g o nikowe, cz sto maj  k opot 

z dobraniem odpowiedniego 

wzmacniacza dla oddzielnego 

subwoofera. O ile sama 

ko cówka mocy nie stanowi 

problemu, o tyle k opot 

stanowi wyodr bnienie dla 

niej sygna u sk adaj cego si  

jedynie z niskich cz stotliwo ci. 

Prezentowany Þ ltr stanowi 

rozwi zanie tego problemu: 

sumuje sygna y z kana ów, 

poddaje Þ ltrowaniu sygna  

wypadkowy oraz umo liwia 

regulacj  szeroko ci pasma 

przepuszczanych cz stotliwo ci 

i wzmocnienia.

cjale masy. Wzmacniacze US1A i US1B, 

wchodz ce w sk ad poczwórnego wzmacnia-

cza operacyjnego, pracuj  jako wtórniki na-

pi ciowe, izoluj c wej cia i nie pozwalaj c 

przenika  sygna om. Wyj cia wzmacniaczy 

nieodwracaj cych po czone s  ze sob , ka -

de za po rednictwem rezystora i kondensato-

ra po czonych szeregowo. Rezystory wpro-

wadzaj  dodatkow  impedancj  na ka dym 

Rysunek 1. Schemat ideowy Þ ltra do subwoofera

z wyj , uniemo liwiaj c przep yw nadmier-

nego pr du i ich uszkodzenie. Kondensatory 

usuwaj  sk adow  sta . Nast pnie wyj cia 

obu kana ów s  zwierane i nast puje su-

mowanie sygna ów z obu kana ów. Zsumo-

wany, niewzmocniony sygna  L+R traÞ a na 

odwracaj cy wzmacniacz napi ciowy. Rezy-

stor R5, b d cy elementem p tli ujemnego 

sprz enia zwrotnego, ustala wzmocnienie 

AVT
1687
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