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Bramka szumu, część 2
kit AVT−231
KoÒczymy opis
elektronicznej bramki
szumÛw.
W†tej czÍúci artyku³u
przedstawiamy sposÛb
montaøu i†uruchomienia
uk³adu, udzielamy takøe
pocz¹tkuj¹cym konstruktorom
wskazÛwek, w†jaki sposÛb
moøna dodatkowo ograniczyÊ
poziom szumÛw
w†odtwarzanym sygnale.

Montaø i†uruchomienie

Pr¹d zasilaj¹cy nie powinien przekraczaÊ 20mA, przy napiÍciu zaUk³ad bramki szumu moøna
silania 12V. NapiÍcia na nÛøkach
zmontowaÊ na p³ytce pokazanej
6†i†10 uk³adu U1 oraz na wszystna wk³adce wewn¹trz numeru.
kich wejúciach wzmacniaczy
Rozmieszczenie elementÛw przedz†kostki U2 powinno wynosiÊ okostawia rys. 8.
³o 2,5V.
Na pocz¹tku naleøy wlutowaÊ
Przy braku rezystorÛw R1, R2
jedyn¹ zworÍ ZW, umieszczon¹
i†kondensatorÛw C7, C8, naleøy
w†pobliøu potencjometru P1 i†konnajpierw skorygowaÊ napiÍcia niedensatora C12. Pozosta³e elementy
zrÛwnowaøenia kostki U1. W†tym
moøna wlutowaÊ w†dowolnej kocelu trzeba ustawiÊ potencjometr
lejnoúci.
P1 na maksimum i†podaÊ na oba
W†uk³adzie bramki szumu niewejúcia A†i†B†sygna³ o†czÍstotlipotrzebne s¹ elementy R13, R14,
woúci 100Hz..5kHz i†amplitudzie
PR3, PR4, C18 i†R23. Nie naleøy
0,2..4Vpp. Warto sprawdziÊ czy
teø montowaÊ zwÛr X-X oraz Yna wyjúciu uk³adu U3A (nÛøka 1)
Y. W†tej fazie montaøu nie naleøy
wystÍpuje sygna³ zbliøony do
lutowaÊ rezystorÛw R1 i†R2 oraz
prostok¹tnego. NastÍpnie naleøy
C7 i†C8. Zostan¹ one zamontowado³¹czyÊ oscyloskop do wyjúcia
ne po wstÍpnym uruchomieniu.
C†i†za pomoc¹ prze³¹cznika S1
Zazwyczaj montowaÊ bÍdziemy
tylko po jednym
kondensatorze C1
i†C2, a†miejsca
pod C1a i†C2a
pozostan¹ puste.
Chyba, øe ktoú
chcia³by uøyÊ po
dwa kondensatory 470nF zamiast
1µF.
Zmontowan¹
p³ytkÍ naleøy
sprawdziÊ i†uruchomiÊ. Sprawdzenie moøna
przeprowadziÊ w Rys. 8. Rozmieszczenie elementów na płytce
uk³adzie z†rys. 9. drukowanej.
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Bramka szumu

Rys. 9. Przykładowy układ do
sprawdzania działania układu.

podawaÊ i†wy³¹czaÊ sygna³ wejúciowy. Najprawdopodobniej, przy
podawaniu i†od³¹czaniu sygna³u
wejúciowego, na wyjúciu C†bÍd¹
wystÍpowaÊ skoki napiÍcia o†amplitudzie kilku..kilkudziesiÍciu
miliwoltÛw. Za pomoc¹ potencjometru PR1 naleøy zlikwidowaÊ te
skoki napiÍcia. Podobnie za pomoc¹ potencjometru PR2 naleøy
zlikwidowaÊ skoki napiÍcia na
wyjúciu D.
Teraz moøna juø wlutowaÊ na
swoje miejsce rezystory R1 i†R2.
Natomiast kondensatory C7 i†C8
naleøy wlutowaÊ prowizorycznie
od strony druku.
Praktyczne dzia³anie bramki
szumu trzeba sprawdziÊ ìna
s³uchî, wykorzystuj¹c jakieú ürÛd³o sygna³u audio o†poziomie sygna³u wyjúciowego oko³o 0dB
(0,775Vsk) i†wzmacniacz mocy
z†kolumnami wg rys. 10.
Odtwarzany materia³ powinien
byÊ w†zauwaøalnym stopniu zaszumiony. Wykorzystano w†tym
celu walkmana i†kasetÍ z†nagraniem s³ownym dla niewidomych.
W†takich, zbliøonych do rzeczywistoúci, warunkach naleøy dobraÊ za pomoc¹ potencjometru P1
prÛg dzia³ania bramki. Warto teø
poeksperymentowaÊ z†pojemnoúciami C7, C8 i†dobraÊ je wed³ug
w³asnych upodobaÒ. Pojemnoúci
kondensatora C7 raczej nie naleøy
zwiÍkszaÊ ponad 1µF, bo moøe to
spowodowaÊ utratÍ czÍúci sygna³u
uøytecznego; moøna go ewentual-
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nie zmniejszyÊ. Natomiast pojemnoúÊ C8 moøe byÊ zmieniana
w†szerokich granicach, praktycznie od zera do 100µF. Kondensatory C7, C8 mog¹ byÊ kondensatorami elektrolitycznymi. Z†tego
powodu na p³ytce oznaczono koÒcÛwkÍ dodatni¹.
Jeúli docelowo bramka szumu
bÍdzie wbudowana do instalacji
nag³oúnieniowej (np. jako oddzielna przystawka miÍdzy mikserem,
a†wzmacniaczem mocy), wtedy
wystarczy jednorazowo ustawiÊ
prÛg dzia³ania bramki, nieco powyøej poziomu szumÛw w³asnych, za pomoc¹ umieszczonego
na p³ytce helitrima P1. Jeúli natomiast modu³ by³by wykorzystywany na przyk³ad w†rozbudowanym procesorze düwiÍku przy
przegrywaniu taúm, montaøu
úcieøki düwiÍkowej filmÛw, naleøa³oby raczej zamiast helitrima
zastosowaÊ zwyk³y potencjometr
do³¹czony przewodami do punktÛw E, F. Zastosowanie potencjometru 220kΩ lub 470kΩ o†charakterystyce B†korzystnie zwiÍkszy
zakres i†wygodÍ regulacji poziomu progowego.

Uwagi koÒcowe
Wielu pocz¹tkuj¹cych elektronikÛw czÍsto pope³nia b³¹d polegaj¹cy na pracy z†ma³ymi poziomami sygna³u uøytecznego. Gene-

ralnie zmniejsza siÍ wtedy stosunek sygna³/szum i†nie sposÛb
uzyskaÊ zadowalaj¹ce parametry.
RÛwnieø opisywana bramka szumu dla osi¹gniÍcia oczekiwanych
parametrÛw musi pracowaÊ z†sygna³em wejúciowym oko³o 0dB,
czyli 0,775Vsk, co odpowiada oko³o 2,2Vpp. Uk³ad ma pewn¹ rezerwÍ i†moøe bez zniekszta³ceÒ
pracowaÊ z†sygna³ami do 6Vpp.
Natomiast praca z†sygna³ami
o†poziomie znacznie poniøej 0dB
jest ewidentnym b³Ídem. Dlatego
teø, w†razie potrzeby, naleøy zastosowaÊ wzmacniacz wstÍpny zapewniaj¹cy naleøyty poziom sygna³u.
Jak wspomniano wczeúniej, na
p³ytce moøna bez k³opotÛw zmontowaÊ uk³ad klasycznego ekspandora. Ekspandor jest takøe swego
rodzaju reduktorem szumu.
Natomiast w†zaproponowanym
uk³adzie bramki szumu moøna
przeprowadziÊ dalsze eksperymenty polegaj¹ce np. na zwarciu diod
D1, D2 i†zmniejszeniu wzmocnienia. Do takich eksperymentÛw
warto dok³adnie poznaÊ wewnÍtrzn¹ budowÍ i†dzia³anie kostki
NE572. Informacje na temat tego
uk³adu moøna znaleüÊ we wspomnianych artyku³ach w†EP 5/94
i†EP6/94.
Piotr Górecki, AVT

Rys. 10. Przykładowy sposób włączenia bramki szumów w tor akustyczny.

Elektronika Praktyczna 6/97

