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 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a można go uruchomić w ciągu
kilkunastu minut. Układy z „Miniprojektów” mogą być skomplikowane funkcjonalnie, lecz łatwe w montażu
i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie układy
opisywane w tym dziale są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich znajduje się
w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii „Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Okreúlenie ìtaÒszychî nie
oznacza wersji SB Live!, wy-
posaøonych jedynie w†6-sty-
kowe z³¹cze rozszerzaj¹ce
SPDIF Digital I/O, oznacza
natomiast wszystkie wersje
SB Live! wyposaøone w†40-
stykowe z³¹cze AUD_EXT,
ktÛrego ulokowanie na karcie
düwiÍkowej pokazano na rys.
1. Opis funkcji stykÛw w†tym
z³¹czu znajduje siÍ w†tab. 1.

Proponowane przez nas
rozszerzenie umoøliwia wy-
posaøenie karty düwiÍkowej
w†optyczne wejúcie i†wyjúcie,
dziÍki czemu komputerowy
system nag³oúnienia moøe
wspÛ³pracowaÊ z†zewnÍt-
rznym napÍdem CD/DVD/
MD, odtwarzaczem MP3, am-
plitunerem wchodz¹cym
w†sk³ad zestawu kina domo-
wego, a†takøe szeregiem in-
nych urz¹dzeÒ wyposaøo-
nych w†optyczne interfejsy
komunikacyjne S/PDIF.

Schemat elektryczny
urz¹dzenia pokazano na rys.
2. Jest to, jak widaÊ, urz¹dze-
nie niezwykle proste w†wy-
konaniu. Uk³ad IC1 jest lase-

rowym nadaj-
nikiem sygna-
³u cyfrowego.
Jego wejúcie
jest sterowa-
ne przez in-
werter IC3D,
ktÛrego jednym
z † n a j w a ø n i e j -
szych zadaÒ jest do-
pasowanie fazy sygna³u
nadawanego przez úwiat³o-
wÛd wzglÍdem fazy sygna³u
podawanego na wyjúcia:
SPDIFO0...3. WybÛr wyjúcia
do³¹czonego do nadajnik jest
moøliwy dziÍki zastosowaniu
zestawu jumperÛw K2. Moøe
wydawaÊ siÍ zaskakuj¹ce za-
stosowanie jako IC3 uk³adu za-
wieraj¹cego szeúÊ inwerterÛw,
podczas gdy potrzebny jest za-
ledwie jeden, ale jego koszt
jest niøszy od kosztu pojedyn-
czej bramki logicznej z†grupy
PicoGate i†podobnych.

Uk³ad IC2 jest z†kolei od-
biornikiem úwiat³a laserowe-
go, na wyjúciu ktÛrego wystÍ-
puje ìczystyî cyfrowy sygna³
I2S. Jest on podawany na je-
dno z†wejúÊ procesora karty:

Moduł optycznego wejścia−wyjścia do karty
SoundBlaster Live!

Pomimo szeregu
nowoúci pojawiaj¹cych

siÍ na rynku
SoundBlaster Live! jest

jedn¹ z†najbardziej
popularnych kart

düwiÍkowych.
Rekomendacje:
przystawka dla

wszystkich uøytkownikÛw
taÒszych wersji SB Live!,

pozbawionych
dodatkowego interfejsu
z†optycznymi portami
wejúÊ-wyjúÊ (SPDIF).

SPDIFIN1 lub 2. Selekcja ak-
tywnego wejúcia jest moøli-
wa dziÍki jumperowi J1.

Na p³ytce przewidziano
moøliwoúÊ zamontowania
z³¹cza K3, ktÛre s³uøy do do-
prowadzenia do p³ytki ze-
wnÍtrznego napiÍcia zasila-
nia w†przypadku, gdy inter-
fejs bÍdzie wykorzystywany
do wspÛ³pracy z†innymi niø
SB Live! kartami düwiÍkowy-
mi. W†przypadku stosowania
opisywanego modu³u do
wspÛ³pracy z†SB Live! ze z³¹-
czem AUD_EXT, zasilanie bÍ-
dzie dostarczane do niego ze
stykÛw 1†i†2†z³¹cza K1, ktÛre
naleøy do³¹czyÊ do AUD_EXT
za pomoc¹ 40-stykowego kab-
la po³¹czeniowego, zakoÒczo-
nego takimi samymi wtycz-
kami jak na kablu po³¹cze-

Rys. 1

Rys. 2

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 4,7Ω
R2: 8,2kΩ
L1: 47µH
Kondensatory
C1, C2, C3: 100nF
CE1: 10µF
Półprzewodniki
IC1: TOTX173
IC2: TORX173
IC3: 74HC04
Różne
K1: ZWS 2x20
K2: goldpiny 5x2 + jumper
K3: ARK3 (opcja)
J1: glodpiny 3x1 + jumper
Podstawka DIP14

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1361.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
styczen03.htm oraz na p³ycie
CD-EP1/2003 w katalogu PCB.



Elektronika Praktyczna 1/200384

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

niowym dla dysku twardego.
Ca³e urz¹dzenie zmonto-

wano na jednostronnej p³ytce
drukowanej, ktÛrej schemat
montaøowy pokazano na rys.
3. Montaø nie wymaga szcze-
gÛlnych zabiegÛw, nieco
problemÛw moøe sprawiÊ na-

Rys. 5

Rys. 3

Rys. 4

1 VCC Napięcie zasilania +5V

2 VCC Napięcie zasilania +5V

3 GND Masa
4 AC97CLK Sygnał zegarowy TTL 24,5 MHz

5 GND Masa
6 GP_SPDIFIN#2 Wejście sygnału SPDIF

7 GND Masa
8 GND Masa

9 SPDIFO#3 Wyjście sygnału SPDIF

10 GPO1 Wyjście uniwersalne #1
11 GPO2 Wyjście uniwersalne #2

12 GND Masa
13 GPO0 Wyjście uniwersalne #0

14 GND Masa

15 GP_SPDIFIN1 Wejście sygnału SPDIF
16 GND Masa

17 SPDIFO#0 Wyjście sygnału SPDIF
18 GND Masa

19 SPDIFO#1 Wyjście sygnału SPDIF
20 GND Masa

Tab. 1. Opis funkcji wyprowadzeń złącza AUD_EXT

21 GND Masa

22 SPDIFO#2 Wyjście sygnału SPDIF

23 GPI0 Wejście uniwersalne (GP Input 0)
24 GPI1 Wejście uniwersalne (GP Input 1)

25 OUTMIDI Wyjście MIDI
26 GND Masa

27 INMIDI Wejście MIDI
28 GND Masa

29 KEY Brak styku

30 KEY Brak styku
31 ADCSDO2 Wejście I2S

32 GND Masa
33 ADCSDO1 Wejście I2S

34 GND Masa

35 ADCSDO0 Wejście I2S
36 GND Masa

37 I2SCLK Sygnał zegarowy bitów danych I2S
38 GND Masa

39 I2SFS Synchronizacja ramki I2S
40 GND Masa

Wyprowa− Oznaczenie Opis
dzenie

Wyprowa− Oznaczenie Opis
dzenie

tomiast zrobienie (czy raczej
przerobienie) sobie ìúledziaî
mocuj¹cego p³ytkÍ drukowa-
n¹ w†obudowie PC.

Przed rozpoczÍciem uru-
chamiania modu³u naleøy
w³¹czyÊ w†panelu mikserskim
SB Live! (rys. 4†i 5) wejúcia
i†wyjúcia cyfrowe i†ustaliÊ za
pomoc¹ suwakÛw poziomy
sygna³Ûw do wartoúci odpo-

wiadaj¹cej uøytkownikowi.
KontrolÍ pracy nadajnika IC1
moøna przeprowadziÊ optycz-
nie - po uaktywnieniu wyj-
úcia S/PDIF i†uruchomieniu
jakiegoú programu do odtwa-
rzania muzyki (np. Winampa)
dioda nadawcza bÍdzie siÍ
úwieciÊ na czerwono.
Piotr Zbysiñski
piotr.zbysinski@ep.com.pl


