M I N I P R O J E K T Y

Aktywny filtr niskotonowy do procesora surround
Kino domowe oraz
inne aplikacje systemÛw
düwiÍku dookÛlnego
zdobywaj¹ coraz wiÍksze
uznanie wúrÛd
uøytkownikÛw. Jednym
z†waøniejszych
elementÛw systemu
nag³oúnienia jest
specjalny tor
odtwarzania sygna³Ûw
o†najniøszych
czÍstotliwoúciach
sk³adowych - subwoofer.
Przedstawiamy
proúciutki w†realizacji
aktywny filtr do toru
niskotonowego, ktÛry
pozwala swobodnie
dobieraÊ parametry
sygna³u do upodobaÒ
s³uchaczy.

Rys. 1.
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Schemat elektryczny filtru pokazano na
rys. 1. Filtr jest klasycznym, strojonym
filtrem dolnoprzepustowym o†regulowanym wzmocnieniu.
CzÍstotliwoúÊ odciÍcia (w przedziale 20..100Hz) reguluje siÍ podwÛjnym
potencjometrem
P2,
a†wzmocnienie dla najniøszych czÍstotliwoúci za pomoc¹ potencjometru P1. Na
wejúcie wzmacniacza U1A
podawany jest sygna³ bÍd¹cy
sum¹ sygna³Ûw kana³u lewego i†prawego sygna³u surround. Sygna³y wejúciowe s¹
sumowane dziÍki zastosowaniu rezystorÛw R1 i†R2.
Na wyjúciu filtru (z³¹cza J5
i†J6) jest dostÍpny zsumowany
sygna³ z†obydwu wejúÊ z†odfiltrowanymi sk³adowymi powyøej ustalonej czÍstotliwoúci
progowej i†amplitudzie ustalonej za pomoc¹ P1. Rezystory
R3 i†R4 ograniczaj¹ wzajemny
wp³yw wejúÊ wzmacniaczy kana³u niskotonowego.

WYKAZ ELEMENTÓW

Filtr aktywny zosta³ wyposaøony
w†symetryczny
stabilizator napiÍcia zasilaj¹cego. W†przypadku zasilania urz¹dzenia napiÍciem zmiennym naleøy
zwiÍkszyÊ wartoúÊ pojemnoúci kondensatorÛw filtruj¹cych
C1 i†C6 do min. 1000µF
i†wlutowaÊ w†p³ytkÍ kondensatory C7..C10.
Na rys. 2 jest widoczny
schemat montaøowy filtru.
NapiÍcie zasilaj¹ce urz¹dzenie nie powinno przekraczaÊ
wartoúci 2x17VAC. Do zasilania moøna wykorzystaÊ
transformator z†pojedynczym
uzwojeniem z†wyprowadzonym úrodkiem lub z†dwoma
uzwojeniami symetrycznymi.
GT

Rezystory
P1: 47kΩ/B
P2A, P2B: 10kΩ/A
potencjometr podwójny
R1, R2: 100kΩ
R3, R4: 220Ω
R5, R7: 6,8kΩ
R6: 7,5kΩ
Kondensatory
C1, C6: 100µF/25V
C2, C3: 47µF/25V
C4, C5, C7..C10, C14, C15:
100nF
C11: 22pF
C12: 220nF
C13: 180nF
Półprzewodniki
D1: LED
M1: 1A/50V
U1: LM358
U2: 78M15
U3: 79M15
Różne
J1..J6: pojedyncze gniazda
cinch do druku

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1281.
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie pod adresem: http://www.ep.com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP08/2000 w katalogu PCB.
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