AVT
2353

Pseudoanalogowy VU-metr

WskaŸniki wysterowania s¹ niezbêdnym
wyposa¿eniem ka¿dego miksera czy
magnetofonu. S³u¿¹ one do mierzenia
poziomu przetwarzanego sygna³u, co jest
bardzo istotne np. przy nagrywaniu i
pozwala unikn¹æ przesterowania i
wyst¹pienia du¿ych zniekszta³ceñ
obrabianego sygna³u.Opisany
uk³ad jest pseudoanalogowym
wskaŸnikiem wysterowania, gdzie
diody œwiec¹ce udaj¹ wychylaj¹c¹
siê wskazówkê. Uk³ad ten posiada
dwa tryby wyœwietlania poziomu
sygna³u - tryb wskazówkowy, oraz
tryb wyœwietlania w postaci
rozk³adaj¹cego siê wachlarza.
Rekomendacje: Urz¹dzenie
szczególnie polecane
elektroakustykom, muzykom oraz
konstruktorom sprzêtu audio.

W³aœciwoœci
• pomiar wartoœci szczytowej sygna³u
• dwa tryby wyœwietlania poziomu sygna³u: tryb wskazówkowy oraz tryb wyœwietlania w
postaci rozk³adaj¹cego siê wachlarza
• napiêcie zasilania: 12VDC

Opis uk³adu
Schemat elektryczny uk³adu znajduje siê na rys. 1. W sk³ad uk³adu wchodzi aktywny prostownik oraz uk³ad
sterowania linijki œwietlnej LM3916. Sygna³ wejœciowy jest podawany za poœrednictwem C3 i R1 na wejœcie
aktywnego prostownika zbudowanego na wzmacniaczu U1 oraz D1, D2 i R2, R3. Je¿eli na wejœciu
prostownika pojawi siê dodatnie napiêcie, z zasady dzia³ania wzmacniacza wiadomo ¿e bêdzie on d¹¿y³ do
wyrównania napiêæ na swych wejœciach. Tak wiêc przy dodatnim napiêciu na wejœciu, wzmacniacz wyrówna
napiêcia na wejœciach za poœrednictwem diody D1, tym samym dioda D2 nie przepuœci sygna³u na wejœcie
uk³adu U1. W tym czasie na wyjœciu wzmacniacza bêdzie wystêpowaæ napiêcie ujemne równe spadkowi
napiêcie na diodzie D1 (czyli -0,7V). Natomiast przy ujemnym napiêciu na wejœciu prostownika, bêdzie on
przepuszcza³ sygna³ na wejœcie uk³adu U2 poprzez diodê D2, kompensuj¹c spadek napiêcia na tej diodzie. Na
wyjœciu prostownika znajdujê siê kondensator C4, który wraz z rezystorami R2 i R3 tworzy uk³ad ca³kuj¹cy o
ró¿nej sta³ej czasowej opadania i narastania. Podczas pracy kondensator C4 ³aduje siê za poœrednictwem R3,
natomiast roz³adowuje siê przez po³¹czone szeregowo rezystory R2 i R4. Poniewa¿ ma to byæ uk³ad podobny
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do prawdziwego VU-metru, powinien mierzyæ wartoœæ szczytow¹ sygna³u, czyli szybko reagowaæ na
pojawiaj¹cy siê sygna³ wejœciowy. Sta³a czasowa R3C4 musi byæ mniejsza od czasu trwania impulsów
wejœciowych. Z elementami takimi jak na schemacie sta³a czasowa narastania wynosi ok. 5ms, natomiast
opadania ok. 250ms. Wzmocnienie prostownika zale¿y od rezystorów R1, R2. Dziêki du¿ej wartoœci
rezystora R1, wskaŸnik nie obci¹¿a zbytnio sygna³u wejœciowego. W przypadku gdyby wartoœæ rezystora R3
by³a wiêksza od R2, uzyska siê miernik wartoœci œredniej. Je¿eli kostka U2 pracuje w trybie punktowym
steruj¹c czerwonymi diodami o niskim napiêciu przewodzenia da siê zauwa¿yæ s³abe œwiecenie pierwszej
diody. W przypadku tranzystora T1 powodowa³oby w trybie punktowym sta³e jego przewodzenie. Wada ta
zosta³a zlikwidowana po zastosowaniu rezystora R17.
Rezystor R16 ogranicza pr¹d p³yn¹cy przez diodê D1 która jest wizualnym punktem odniesienia dla
wskazówki wskaŸnika. Je¿eli wejœcie 9 uk³adu U2 pozostawi siê niepod³¹czone, uk³ad bêdzie pracowa³ w
trybie "wskazówki", natomiast po do³¹czeniu tego wejœcia do plusa zasilania uk³ad przejdzie do pracy w
trybie wychylaj¹cego siê wachlarza. Sposób do³¹czenia diod do gniazd Z1 i Z2 przedstawiony zosta³ na
rysunku 2. Rezystory R18...R27 ograniczaj¹ pr¹d Diod LED. Przy napiêciu zasilania 12V wartoœæ 100W
powinna okazaæ siê dobra. WskaŸnik powinien byæ zasilany napiêciem 12V. W przypadku zasilania innym
(wy¿szym napiêciem, lub u¿ycia diod czerwonych, wartoœæ tych rezystorów nale¿y zmieniæ.

Rys. 1 Schemat elektryczny

Rys. 1 Schemat wyœwietlacza
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Monta¿ i uruchomienie
Schemat monta¿owy zosta³ zamieszczony na rys. 3. Uk³ad sk³ada siê z dwóch p³ytek, które po
zmontowaniu nale¿y z³o¿yæ w tzw. kanapkê. Monta¿ nale¿y rozpocz¹æ od p³ytki z diodami LED. Od
starannoœci wlutowania tych diod bêdzie zale¿a³ koñcowy efekt wizualny. Na pocz¹tku nale¿y wlutowaæ
diody znajduj¹ce siê w naro¿nikach p³ytki, i wyprostowaæ je. Nastêpnie mo¿na w³o¿yæ pozosta³e diody
zwracaj¹c uwagê na kolory. Tak "nafaszerowan¹" p³ytkê nale¿y ostro¿nie odwróciæ i umieœciæ na p³askiej
powierzchni. Na pocz¹tek nale¿y lutowaæ tylko po jednej nó¿ce ka¿dej diody, dziêki czemu mo¿liwe bêdzie
póŸniej ich wyrównanie. Dopiero po wyrównaniu diod nale¿y przylutowaæ pozosta³e koñcówki. Druga
p³ytka zosta³a wykonana na laminacie dwustronnym, przez co próba wylutowania nieprawid³owo
zmontowanego elementu bez odpowiednich narzêdzi prawdopodobnie doprowadzi do uszkodzenia p³ytki.
Monta¿ tej p³ytki nale¿y przeprowadziæ w tradycyjny sposób, rozpoczynaj¹c od elementów najmniejszych,
a koñcz¹c na w³o¿eniu uk³adów w podstawki. Obie p³ytki nale¿y po³¹czyæ razem, nie zapominaj¹c o
wybraniu zwork¹ trybu pracy wskaŸnika.

Rys. 3 Rozmieszczenie elementów na p³ytkach drukowanych

Wykaz elementów
P³ytka z diodami LED
1
2
3

D41,D46:
LED 3mm ¿ó³te
D1,D50,D51:
LED 3mm czerwone
D2...D40,D42...D45, D47...D49: LED 3mm zielone
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R18...R27:
100W
Z1: goldpin 1x10
Z2: goldpin 1x2

P³ytka steruj¹ca
1
2
3
4
5
6
7
8
9

R1:
R2:
R3:
R4:
R5,R17:
R6...R15:
R16:
C1:
C2:

430kW
470kW
10kW
1kW
4,7kW
22kW
560W
100nF
220mF/16V
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13
14
15
16
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C3,C4:
D1,D2:
U1:
U2:
T1...T10:
JP1:
Z1:
Z2:

470nF
1N4148
TL081
LM3916
BC558
goldpin 1x2 oraz zworka
gniazdo goldpin 1x10
gniazdo goldpin 1x2

3

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice dla Wszystkich 4/99
www.elportal.pl
Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
tel.: (22) 257-84-50 ul. Leszczynowa 11
fax: (22) 257-84-55 03-197 Warszawa
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Dzia³ pomocy technicznej:
tel.:(22) 257-84-58
serwis@avt.pl
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