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KoÒczymy opis konstrukcji
modu³owego analizatora audio.
Ze wzglÍdu na duø¹
elastycznoúÊ modu³Ûw
wchodz¹cych w†sk³ad tego
urz¹dzenia, naleøy zwrÛciÊ
uwagÍ na ich poprawne
zmontowanie.
Wobec tego, wszystkich
wykonawcÛw analizatora
zachÍcamy do dok³adnego
przeczytania artyku³u. Bez
uwzglÍdnienia uwag autora,
samodzielne zmontowanie
ca³oúci nie bÍdzie zbyt ³atwe!

Blok wyúwietlacza
W†uk³adzie analizatora widma
moøna wykorzystaÊ jakikolwiek
wskaünik matrycowy. W†podstawowej wersji liczba kolumn wyúwietlacza nie moøe byÊ wiÍksza
niø 16, bo tyle kana³Ûw ma
wspÛ³pracuj¹cy zespÛ³ filtrÛw,
prostownikÛw i†sterownika. Oczywiúcie, moøna dowolnie zwiÍkszaÊ liczbÍ kana³Ûw, zwiÍkszaj¹c
liczbÍ uøytych modu³Ûw AVT-

191/258/259. Wyúwietlacz w†modelu wykonano z†czterech gotowych wskaünikÛw punktowych
LTP2158A.
P³ytkÍ drukowan¹, przeznaczon¹ do montaøu takiego wyúwietlacza, pokazano na wk³adce wewn¹trz numeru, a†rozmieszczenie
elementÛw na rys. 6. Przy tak
prostej p³ytce nie ma potrzeby
rysowania schematu ideowego wyúwietlacza - jest to po prostu

Rys. 6. Płytka drukowana wyświetlacza.
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WYKAZ ELEMENTÓW
AVT−258
Rezystory
R1..R8: 9..12kΩ 1%
R9..R16: 100kΩ 1%
R17..R24: 30..39kΩ 1%
R25..R32: 1MΩ 10%
R36, R38: 100kΩ
R38:10kΩ
P1: 100kΩ miniaturowy
Kondensatory
C1..C8, C17: 330..470nF
C9..C16: 1µF
C18: 100nF ceramiczny
C19: 47..100µF/16V
Półprzewodniki
D1: 1N4148
T1..T8: BC558
US2: 4051

Rys. 7. Schemat ideowy wskaźnika analizatora.

matryca sk³adaj¹ca siÍ z†szesnastu
kolumn i†dziesiÍciu rzÍdÛw. Kolumny zasilane s¹ od strony plusa
zasilania, a†rzÍdy od strony masy.
Oczywiúcie, moøna tu zastosowaÊ
dowolny inny wskaünik, na przyk³ad sk³adaj¹cy siÍ ze 160 pojedynczych diod LED.
Wskaünik zmontowany na p³ytce drukowanej z rys. 6 (i pokazany na fotografii) moøe byÊ
wykorzystywany w†rÛønych uk³adach. Dlatego na tylnej stronie
p³ytki umieszczono tylko napisy:
MIN, MAX, LEFT i RIGHT. DziesiÍÊ punktÛw umieszczonych miÍdzy napisami MIN i MAX naleøy
do³¹czyÊ do wyjúÊ modu³u AVT257, natomiast szesnaúcie punktÛw rozmieszczonych wzd³uø
d³uøszej osi p³ytki naleøy do³¹czyÊ do uk³adu AVT-259.

Montaø i†uruchomienie
Do uk³adu analizatora nie trzeba montowaÊ wszystkich elementÛw na p³ytkach modu³Ûw AVT257, AVT-258 i†AVT-259.
Na rys. 7 pokazano schemat
ideowy uk³adu, jaki naleøy zmontowaÊ na p³ytce AVT-257. Odpowiedni schemat montaøowy pokazany jest na rys. 8. W†uk³adzie
analizatora, najbardziej sensowne
jest wykorzystanie uk³adu LM3915
o logarytmicznej charakterystyce
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przejúciowej - uzyskuje siÍ wtedy
wyúwietlacz o†rozdzielczoúci w†pionie rÛwnej 3dB, co w†praktyce jest
zupe³nie wystarczaj¹ce. Uk³ad
LM3915 pracuje tu w†najprostszej
aplikacji. Dla zwiÍkszenia obci¹øalnoúci pr¹dowej wyjúÊ dodano jedynie dziesiÍÊ tranzystorÛw.
Z†kolei na rys. 9 przedstawiono elementy, ktÛre naleøy zmontowaÊ w†uk³adzie detektora. Rys.
10 pokazuje aktualny schemat
montaøowy.
Rys. 11 przedstawia okrojon¹
wersjÍ modu³u sterownika AVT259. P³ytka z†elementami jest pokazana na rys. 12.
Montaø naleøy wykonaÊ wed³ug ogÛlnie znanych zasad, na
podstawie rysunkÛw 7..12 oraz
fotografii. Modu³ AVT-258 nie
wymaga øadnego
uruchamiania.
W†module
AVT-258,
po
zmontowaniu naleøy sprawdziÊ
napiÍcia sta³e na
kondensatorach
C9..C16. Potrzebny do tego bÍdzie
woltomierz o†rezystancji wewnÍtrznej 10MΩ (najlepiej multimetr
cyfrowy). Naleøy Rys. 8. Schemat

AVT−259
Rezystory
R1: 10kΩ
R2..R7, R10..R25, R42..R46: zwora
R8, R9: nie montować
R26..R41: 82Ω
Kondensatory
C1: 47nF
C2: 100nF ceramiczny
C3, C4: 47..100µF/16V
Półprzewodniki
T1..T16: BC548
US1: 4029
US2, US3: 4028
US4: 4093

tak ustawiÊ potencjometr P1, aby
napiÍcia te nie by³y wiÍksze niø
40mV. Regulacje moøna takøe wykonaÊ pÛüniej, po ca³kowitym
zmontowaniu analizatora - chodzi
o†to, by przy braku sygna³u wejúciowego nie úwieci³a siÍ øadna
z†diod wyúwietlacza. Uk³ad multipleksera od razu powinien pra-

montażowy wskaźnika analizatora.
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Rys. 9. Schemat ideowy detektora analizatora.

cowaÊ poprawnie i nie ma potrzeby sprawdzania go przed ca³kowitym zmontowaniem analizatora.
Poniewaø w†analizatorze wystÍpuj¹ dwa modu³y AVT-258,
moøna zamontowaÊ elementy D1,
R36, R37, R39 i†P1 tylko w†jednym z†nich i†po³¹czyÊ przewodem
odpowiednie punkty obu p³ytek.
Przy montaøu p³ytki AVT-259 nie
wolno zapomnieÊ o†licznych zworach (w tym o zworze miÍdzy
punktami P†i†R†oraz X, Y). Rezystory
R26..R41, umieszczone na tej p³ytce,
wyznaczaj¹ jasnoúÊ úwiecenia wyúwietlacza. W†øadnym wypadku nie
wolno ich zwieraÊ, bo grozi to
uszkodzeniem wyúwietlacza.
Modu³ steruj¹cy naleøy sprawdziÊ podaj¹c napiÍcie zasilaj¹ce

i†sprawdzaj¹c przebiegi. Moøna
to zrobiÊ za pomoc¹ oscyloskopu,
ale w†zasadzie wystarczy do³¹czyÊ diodÍ LED z†szeregowym
rezystorem do punktÛw: P, F, G,
H, J, K oraz 0..15. Przy do³¹czeniu do punktu P dioda powinna
úwieciÊ jasnym úwiat³em. Przy
do³¹czeniu do punktÛw F, G, H,
J, K dioda powinna mieÊ o†po³owÍ mniejsz¹ jasnoúÊ (bo wystÍpuje tam przebieg prostok¹tny
o†wype³nieniu 0,5). Natomiast
przy do³¹czeniu do punktÛw
0..15, jasnoúÊ bÍdzie zdecydowanie mniejsza (bo wystÍpuj¹ tam
dodatnie impulsy o†wype³nieniu
1/16). Nie powinno siÍ zauwaøyÊ
migania diody, poniewaø czÍstotliwoúÊ tych impulsÛw musi byÊ

wiÍksza od 30..40Hz. Dlatego generator z†bramk¹ US4A powinien
wytwarzaÊ przebieg o†czÍstotliwoúci 600..1000Hz.
Modu³y naleøy po³¹czyÊ ze
sob¹ kieruj¹c siÍ schematem blokowym z†EP 12/95 str. 38. Naleøy
pamiÍtaÊ, øe punkty J†i†K†modu³u
AVT-259 trzeba po³¹czyÊ do punktÛw D dwÛch modu³Ûw AVT258.
Trzeba teø zastosowaÊ filtry
pasmowe (dwa modu³y AVT-191)
o†odpowiednio stromych zboczach
charakterystyki amplitudy czyli
o†znacznej dobroci Q. W†modelu,
przy standardowych kondensatorach z†szeregu E12 o†pojemnoúciach 330nF..1nF, zastosowano jednoprocentowe rezystory o†wartoúci

Rys. 10. Schemat montażowy detektora analizatora.
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Rys. 11. Schemat ideowy układu sterującego analizatora.

2,26k(R1..R10) i†3,65kΩ (R10..R18)
oraz 82,5kΩ (R19..R27). Nie musz¹
to byÊ rezystory jednoprocentowe.
W†praktyce wystarczy tolerancja
5%. Pozosta³e modu³y (wzmacniacze i†generator szumu) bÍd¹ stosowane wed³ug potrzeb.
RolÍ p³yty bazowej spe³nia³
w†modelu fragment duøej p³yty uniwersalnej PU-02. Po³¹czenia miÍdzy
modu³ami naleøy zaprojektowaÊ
i†wykonaÊ we w³asnym zakresie.
Nie bÍdzie to trudne dla bardziej
zaawansowanych elektronikÛw,
a†chyba jedynie tacy zabior¹ siÍ za
budowÍ tego, doúÊ skomplikowanego i†rozbudowanego przyrz¹du.
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Na wk³adce
wewn¹trz numeru przedstawiono
takøe projekt p³yty czo³owej, przeznaczonej do duøej plastykowej
obudowy Z17 firmy
Kradex,
o†wymiarach
92x217x235mm.
W†modelu p³ytÍ Rys. 12. Schemat montażowy układu sterującego
czo³ow¹ wydru- analizatora.
kowan¹ na papierze samoprzylepnym naklePrzy uruchomieniu modelu nie
jono na wyciÍt¹ wczeúniej p³y- wyst¹pi³y øadne trudnoúci.
tÍ czo³ow¹ z†pleksiglasu.
Piotr Górecki, AVT
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