
ATENÇÃO:

Para a montagem do kit, são necessários: ferro de soldar
(soldador), solda, fios e outras ferramentas auxiliares.

Leia atentamente o manual de instruções antes de iniciar
o trabalho.

Parabéns por adquirir um produto da ECCEL ELETRÔNICA. Esperamos que você obtenha sucesso com a sua montagem e com seus
objetivos. Nossos kits utilizam componentes de primeira linha, testados e aprovados previamente, o que garante a qualidade de nossos
produtos. Mantemos uma unidade de cada kit em funcionamento contínuo em nossos laboratórios, para análise e possíveis melhorias de
projeto.  Em caso de dúvidas consulte-nos:   eccel@eccel.com.br

Para maiores informações,

ECCEL ELETRÔNICAECCEL ELETRÔNICAECCEL ELETRÔNICAECCEL ELETRÔNICAECCEL ELETRÔNICA
eccel@eccel.com.br

Observação: A ECCEL reserva-se o direito de efetuar qualquer alteração nesse
kit sem aviso prévio, seja para aperfeiçoamentos ou por dificuldades na aquisição
de qualquer de seus componentes.

Imagine um circuito que permita atuar sobre os canais de
um programa estereofônico, possibilitando uma certa modificação
na mixagem original, transpondo sinais de um canal para outro,
dando um efeito de acordo com o gosto do ouvinte e não dos
técnicos responsáveis pela gravação original. Este circuito é o
REMIXER.

Incluindo o REMIXER no seu sistema de som, você poderá
atuar ativamente em um programa musical, tirando um instrumento
de um canal e passando-o para o outro, ou então, reposicionando
um instrumento que originalmente encontra-se nos dois canais para
apenas um deles.

A idéia básica consiste em separarmos os sons de diferentes
freqüências dos dois canais, através de circuitos de filtragem
(passa-baixas, passa-faixa e passa-altas), para poder remixá-los
novamente da maneira desejada, “reconstruindo” os dois canais L
e R a nosso gosto.

O diagrama esquemático completo do REMIXER encontra-
se na figura 2, sendo formado por filtros ativos de Butterworth.

O CI1 é um TL072C, que contém dois amplificadores
operacionais de baixo ruído com FET nas entradas. Os outros
quatro CIs são TL074C, contendo 4 amplificadores operacionais
cada um, também com FET nas entradas. Os operacionais dos
dois CIs (TL072 e TL074) possuem as mesmas especificações
técnicas, e a pinagem desses CIs pode ser verificada na figura 1.
Nas entradas de sinal, o CI1-A e o CI1-B formam dois buffers, um
para cada canal (L e R), tendo suas saídas ligadas aos filtros.

O CI2-A forma o filtro passa-baixas do canal L,
correspondendo ao CI3-A do canal R, sendo que foram calculados
para a freqüência de corte de 250Hz.

O CI2-B também está na configuração de filtro passa-baixas,
com freqüência de corte de 3kHz. Na sua saída, o CI4-A forma
um filtro passa-altas com freqüência de corte de 250Hz. Como os
dois filtros estão em série, juntos equivalem a um filtro passa-faixas,
com banda passante de 250Hz a 3kHz.

No canal direito, o CI3-B e o CI4-C formam juntos um filtro
passa-faixas idêntico. Para selecionar a faixa de freqüências média-
altas, temos outro filtro passa-faixas desse tipo, formado pelos
CIs 2-C e 4-B, no canal esquerdo, e 3-C e 4-D no canal direito.
Esses filtros permitem a passagem das freqüências compreendidas
entre 3kHz e 7kHz.

O último filtro (passa-altas), é formado pelo CI2-D no canal
esquerdo, equivalente ao CI3-D do canal direito, com freqüência
de corte de 7kHz, ou seja, passam todas as freqüências acima
dessa.

O CI5-A e o CI5-B formam circuitos somadores. O ganho do
somador é o mesmo para todas as entradas - cerca de 1,5.

Foi escolhido esse valor para compensar a perda no resistor
em série com o potenciômetro (R27 e R28, no exemplo que
usamos) e assim ter na saída o mesmo sinal da entrada quando o
potenciômetro está em um dos extremos.

Na saída de cada somador (CI5-A e CI5-B), os potenciô-
metros P9 e P10 formam controles individuais de volume para cada
canal.

Quando somamos muitos sinais em um único canal, para
evitar que o som desse canal se sobressaia demais em relação ao
outro, reduzimos seu volume no potenciômetro, igualando a
intensidade relativa dos dois canais.

Do controle de volume, os sinais remixados são levados para
buffers inversores (CI5-C e CI5-D), chegando às saídas Lout e
Rout.

Com os controles de volume no centro, o REMIXER tem
ganho unitário quando os controles são posicionados de modo a
manter a mixagem original, ou seja, os sinais extraídos pelos filtros
do canal L são aplicados apenas ao somador L e os sinais extraídos
pelos filtros do canal R são aplicados apenas ao somador R.

Com os controles em outras posições sempre existe uma
pequena perda para um dos canais, que pode ser compensada
nesses potenciômetros de volume, já que os buffers de saída têm
ganho 2.

Utilizamos potenciômetros próprios para montagem direta
na placa de circuito impresso, dispensando fios blindados para
ligação dos mesmos, reduzindo o trabalho de montagem.

K014 - REMIXER 4 X 8

FIGURA 1



Nesse caso, provavelmente não será possível encaixá-los
diretamente na placa, havendo a necessidade de ligá-los por meio
de cabo blindado, com a malha ligada à trilha de terra.

Para entrada e saída dos sinais, pode-se utilizar tomadas
RCA. Procure fazer essas ligações com fios o mais curtos possível
para evitar a captação de roncos e ruídos.

A instalação do REMIXER é idêntica à de um equalizador,
ou seja, ele fica entre a fonte de sinal e o amplificador, ou antes do
equalizador, se existir um no conjunto.

Não existe segredo para o uso do REMIXER, basta atuar
nos controles e “sentir” a “movimentação” dos instrumentos,
passeando de um canal para o outro.

Para manter a mixagem original, basta colocar os poten-
ciômetros P1, P3, P5 e P7 com o cursor aterrando as entradas do

FIGURA 2

somador R. Feito isto, não passa sinal do canal esquerdo para o
direito.

Da mesma forma, para não passar sinal do canal direito para
o esquerdo, o cursor dos potenciômetros P2, P4, P6 e P8 devem
manter as entradas do somador L aterradas.

Com os potenciômetros nessas posições, é como se o
REMIXER não existisse no sistema, ou seja, todo sinal extraído
do canal L é remixado apenas para o próprio canal L, e todo sinal
extraído do canal R é remixado apenas para o próprio canal R.
Utilizado com fontes de sinal monofônicas o REMIXER passa a
fazer a função de un simulador de som estéreo. Já que permite
distribuir alguns sons para o canal esquerdo e outros para o canal
direito, além de atuar no nível relativo a cada canal. Então, divirta-
se!



LISTA DE MATERIAL

Semicondutores
CI1 - TL072C - amplificador  operacional
CI2, CI3, CI4 e CI5 - TL074C - amplificador operacional
D1 a D4 - 1N4001 - diodo retificador de 1A
Q1 - BC337 - transistor NPN de uso geral
Q2 - BC327 - transistor PNP de uso geral
ZD1, ZD2 - BZX79C9V1 ou 1N757A - diodo zener de 9,1V/500mW
LD1 - led vermelho de 3 mm

Resistores (1/8W x 5%)
R1, R2, R29, R30, R33, R34, R37, R38, R41, R42, R45, R46, R49, R50, R53, R54, R57, R58, R63 e R64 - 100K ohms (marrom,
preto, amarelo)
R3, R4, R19 a R26 - 3,3k ohms (laranja, laranja, vermelho)
R5 e R6 - 6,8k ohms (azul, cinza, vermelho)
R7 e R8 - 8,2k ohms (cinza, vermelho, vermelho)
R9 e R10 - 15k ohms (marrom, verde, laranja)
R11 e R12 - 22k ohms (vermelho, vermelho, laranja)
R13 a R18, R61 e R62 - 47k ohms (amarelo, violeta, laranja)
R27, R28, R31, R32, R35, R36, R39, R40, R43, R44, R47, R48, R51, R52, R55, R56, R65 e R66 - 4,7k ohms (amarelo, violeta,
vermelho)
R59 e R60 - 150k ohms (marrom, verde, amarelo)
R67 - 820 ohms (cinza, vermelho, marrom)
R68 e R69 - 680 ohms (azul, cinza, marrom)
P1 a P10 - 4,7k ohms - potenciômetro linear deslizante de carbono (25mm) para circuito impresso (ver texto)

Capacitores
C1 e C2 - 220 kpF - cerâmico ou poliéster
C3 e C4 - 22 pF - cerâmico
C5 a C12, C27 e C28 - 4,7 nF - cerâmico ou poliéster
C13 a C18, C21 e C22 - 22 nF - cerâmico ou poliéster
C19, C20, C23 a C26 - 10 nF - cerâmico ou poliéster
C29 e C30 - 15 pF - cerâmico ou poliéster
C31 e C32 - 47 pF ou 56 pF - cerâmico ou poliéster
C33 e C34 - 10 mF x 16V - eletrolítico
C35 e C36 - 470 uF x 16V - eletrolítico
C37 a C40 - 100 uF x 16V - eletrolítico
C41 e C42 - 100 nF - cerâmico

Diversos
S1 - chave liga/desliga (H-H ou alavanca) - 100 mA x 250Vac
S2 - chave H-H 110/220V
TR1 - transformador primário 110/220V, secundário 9+9V x 250 mA
F1 - fusível 30 mA pequeno
Soquete para fusível, knobs para potenciômetros, tomadas RCA fêmea,
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