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W ofercie AVT*
AVT-1692 A
AVT-1692 B
Wykaz elementów:
R1…R4: 100 kV/0,25 W
RN1…RN4: drabinka 8×47 kV
C1…C18: 100 mF/25 V (elektrolityczny)
C19: 1000 mF/25 V (elektrolityczny)
C20: 220 nF
US1, US2: CD4051
US3: LM358 lub TL072
J1…J9: gniazdo e skie RCA podwójne, pionowe
J10: z cze ARK2 (3,5 mm)
J11: goldpin 5 pin
Dwie podstawki DIL16
Jedna podstawka DIL8
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

* 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 dodatkowych.
AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli po czenie 

wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet elementów wymie-

niony 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 za-
znaczono 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 wy-
st 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 wersja 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

tów najni szych po najwy sze. Pod uk ady 

scalone warto zastosowa  podstawki. Po 

zmontowaniu, uk ad nie wymaga adnych 

czynno ci uruchomieniowych i jest od razu 

gotów do pracy.

Przy jednej z d u szych kraw dzi znaj-

duje si  miejsce na dziewi  podwójnych, 

pionowych gniazd typu Cinch. Przy ostat-

nim gnie dzie, oznaczonym jako J9, które 

jest wyj ciem dla prze czanego sygna u, 

umieszczone zosta y trzy otworki. Mog  

one s u y  do wprowadzenia sygna u prze-

wodem ekranowanym do wn trza obudowy 

(np. wzmacniacza) zamiast wystawieniu go 

na zewn trz. Nic jednak nie stoi na prze-

szkodzie, by opisany selektor, wraz z od-

powiednim zasilaczem, by  suwerennym 

urz dzeniem. Je eli jest to mo liwe, warto 

ten uk ad zaekranowa  blach  stalow  lub 

aluminiow . Wystarczaj cym dla  ekrano-

waniem winien by  pasek blachy umiesz-

czony pod spodem (trzeba zachowa  od-

powiedni dystans, by nie zewrze  ze sob  

jakich  lutów) oraz do czony do masy. Pod-

czas czenia p ytki uk adu z innymi nale y 

pami ta , by nie zrobi  przypadkowo tzw. 

p tli masy, czyli zamkni tego „oczka”, przez 

które b dzie p yn  pr d masy. Jest ono bar-

dzo podatne na zbieranie ró norakich za-

k óce  i wprowadzanie ich d uk adu.

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba 

prze czania wi cej ni  dwóch kana ów, nic 

nie stoi na przeszkodzie, by wi ksz  ilo  

opisanych wy ej modu ów po czy  ze sob  

równolegle, tj. po czy  ich wej cia infor-

macyjne (z cze J11) i sterowa  je wspólnie. 

Pobór pr du przez jeden taki modu  wynosi 

ok. 10 mA przy zasilaniu napi ciem 12 V. 

Zasilanie napi ciem sta ym, dobrze Þ ltro-

wanym, niekoniecznie stabilizowanym 

z przedzia u 10…15 V.

Micha  Kurzela, EP

Rysunek 2. Schemat monta owy elektronicznego prze cznika wej  audio

Wi kszo  gramofonów dobrej klasy jest 

wyposa ona we wk adk  magnetyczn . Uzy-

skiwany z niej sygna  ma ma  amplitud , 

rz du pojedynczych miliwoltów. Ponadto, 

odczytany sygna  jest proporcjonalny do 

pr dko ci ruchu ig y poruszaj cej si  w row-

Przedwzmacniacz gramofonowy MM RIAA

„Czarny kr ek” powraca 

do ask i coraz cz ciej 

w domowych systemach audio 

go ci gramofon. Niestety, 

nie wszystkie wspó czesne 

wzmacniacze wyposa one s  

w wej cie wspó pracuj ce 

z dynamiczn  wk adk  

gramofonow . Przedstawiony 

uk ad pe ni funkcj  

przedwzmacniacza do wk adki 

z ruchomym magnesem MM 

i wspó pracuje z wej ciem 

liniowym ka dego wzmacniacza 

audio.

ku p yty. Oznacza to, e im wy sza cz sto-

tliwo , tym jest wi kszy sygna  z wk adki. 

Dlatego musi on by  silnie wzmocniony, 

a wzmacniacz powinien mie  charaktery-

styk  cz stotliwo ciow , która przywróci 

prawid owe proporcje sygna ów o niskich 

AVT
1693
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W ofercie AVT*
AVT-1693 A
Wykaz elementów:
Rezystory: (SMD 1206, 1%)
R1L, R1R: 47 kV
R4L, R4R: 16 kV
R5L, R5R, R9L, R9R: 200 kV
R6L, R6R, R8L, R8R: 390 V
Kondensatory:
C1…C4: 100 nF (SMD 1206)
C1L, C1R: 100 pF (SMD 1206)
C2L, C2R: 470 nF (kondensator foliowy R=5 mm, 
1%)
C3L, C3R: 15 nF (kondensator foliowy R=5 mm, 
1%)
C4L, C4R: 4,7 nF (kondensator foliowy R=5 mm, 
1%)
CE1, CE2, CE1L, CE1R: 100 mF/25 V
CE3, CE4: 1000 mF/25 V
CE2L, CE2R: 22 mF/25 V
Pó przewodniki:
BR1:mostek prostowniczy DF06S (SMD)
U1: LME49720 (DIP8)
U2: LM78L12 (SO8)
U3: LM79L12 (SO8)
Inne:
J1: gniazdo USB B do druku
TR: transformator 230/2×12 VAC, 4 VA 
(w obudowie wtyczkowej)
J1L, J1R, J2L, J2R: gniazdo RCA CC134 
czerwone/czarne
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-1023 Przedwzmacniacz gramofonowy 
o charakterystyce RIAA (EP 11/1994)

AVT-2680 Przedwzmacniacz gramofonowy RIAA  
(EdW 10/2003)

* 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 
dodatkowych.

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

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 uwa-
dze, 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 oprogramowa-
nie mo na ci gn  klikaj c w link umieszczony 
w opisie kitu)

Nie ka dy zestaw AVT wyst puje we wszystkich wersjach! Ka da 
wersja 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

nie RIAA (Recording Industries Association 

of America).W 1976 r. europejska organizacja 

IEC wprowadzi a modyÞ kacj , polegaj c  na 

obni eniu wzmocnienia dla (ró nych zak ó-

caj cych) przebiegów o cz stotliwo ciach 

poni ej 20 Hz. ZmodyÞ kowana charaktery-

styka nosi nazw  RIAA-IEC. Ró ni si  ona 

od oryginalnej RIAA tylko w zakresie najni -

szych tonów i w praktyce ta ró nica nie ma 

adnego znaczenia.

Przedwzmacniacz wykonano z u yciem 

wzmacniacza operacyjnego o wysokiej jako-

ci, przeznaczonego g ównie do aplikacji au-

dio – LME49720 (TI). Schemat przedwzmac-

niacza korekcyjnego jest wzorowany na no-

tach aplikacyjnych producenta. Pokazano 

go na rysunku 1. Sygna  wej ciowy z gniazd 

J1L/R jest doprowadzony do wzmacniacza 

U1, w którego p tli sprz enia zwrotnego 

realizowana jest korekcja RIAA (rezystor 

R4L i kondensator C4L oraz rezystor R5L 

i kondensator C3L). Uk ad jest zasilany ze 

zintegrowanego zasilacza ±12 V opartego 

o stabilizatory scalone U2 i U3. Ze wzgl du 

na ch  zachowania niewielkich wymiarów 

i dla celu eliminowania zak óce , transfor-

stotliwo ci, a znacznie s abiej wysokie. Nie 

mo na jednak zrobi  tego dowolnie, wed ug 

w asnego uznania. Dlatego od 1953 r. p yty 

winylowe s  nagrywane w taki sposób, aby 

przy odtwarzania prawid owo wspó praco-

wa y ze wzmacniaczem o charakterystyce 

ustalonej przez ameryka skie stowarzysze-

i wysokich cz stotliwo ciach. Taki przed-

wzmacniacz silnie uwypukla niskie cz -

Rysunek 1. Schemat ideowy przedwzmacniacza gramofonowego z korekcj  RIAA

Rysunek 2. Schemat monta owy przedwzmacniacza gramofonowego z korekcj  RIAA
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mator zasilaj cy (4 VA, 2×12 V) umiesz-

czono w obudowie zasilacza wtyczkowego 

i pod czono do p ytki za pomoc  kabla USB 

z wtykiem B.

W zale no ci od zastosowanej wk adki 

MM, warto dopasowa  impedancj  wej ciow  

do parametrów podanych przez producenta. 

O ile rezystancja obci enia wk adki MM wy-

nosi przewa nie 47 kV (wyj tkiem s  wk ad-

ki MC-HO z ruchom  cewk , ale o wysokim 

poziomie wyj ciowym, wymagaj ce czasem 

Rwe=1 kV lub zbli onej), to pojemno  ob-

ci enia zmienia si  w szerokich granicach 

100…470 pF i w takim wypadku nale y sko-

rygowa  warto ci kondensatorów C1L/C1R.

Przedwzmacniacz zmontowano na jed-

nostronnej p ytce drukowanej. Rozmiesz-

czenie elementów przedstawia rysunek 2. 

Sposób monta u jest typowy i nie wymaga 

opisu. Nale y tylko zadba  o dok adny dobór 

elementów odpowiadaj cych za kszta towa-

nie charakterystyki.

Poprawnie zmontowany uk ad nie wy-

maga uruchamiania. Ca o  mie ci si  w nie-

wielkiej typowej aluminiowej obudowie. 

Nale y pami ta  o wyprowadzeniu pola 

masy z p ytki przedwzmacniacza, np. pod 

rub  obudowy i do czeniu jej do masy 

gramofonu. W przeciwnym wypadku b dzie 

s yszalny przyd wi k sieciowy.

Adam Tatu , EP

Przystawka do miernika lamp elektronowych 
AVT5229

W zwi zku z pytaniami 

u ytkowników miernika lamp 

elektronowych AVT5229 

o u atwienie monta u cz ci 

miernika zawieraj cej podstawki 

lampowe, zaprojektowano 

p ytk  podstawek, która uwolni 

od konieczno ci wykonania 

kilkudziesi ciu po cze  oraz 

zapewni stabilno  mechaniczn  

montowanych elementów.

Rysunek 1. Schemat ideowy przystawki do miernika lamp

W ofercie AVT*
AVT-1694 A
Wykaz elementów:
R1…R8, R10…R12: 10 kV
R9, R14, R16, R19, R20, R23: 100 V
R13, R15, R17, R18, R21, R22, R24, R25…R28: 
10 V
A, D, I: podstawka OCTAL do druku 3
B, C, E, G, H: podstawka NOVAL do druku 5
F: podstawka HEPTAL do druku
J, J0: z cze (R=3,96; wtyk+gniazdo)
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-5343 AMPTester – Wielokana owy miernik do 
uk adów lampowych (EP 5/2012)

AVT-5229 Tester lamp (EP 4-5/2010)
AVT-1512 Kieszonkowy tester lamp NIXIE  

(EP 1/2009)
--- Przyrz d do badania lamp 

elektronowych (EP 10/2005)
* 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 p ytki zamieszczono na rysun-

ku 1. P ytka jest dwustronna, z metalizacj  

otworów, na laminacie o powi kszonej gru-

bo ci. Rozmieszczenie elementów przedsta-

AVT
1694
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