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AVT
1749

Modu  zawiera dwa kana y wzmacniacza 

mocy z popularnym uk adem LM3875, zasi-

lacz oraz obwody zabezpieczaj ce g o nik. 

Zmontowana p ytka jest gotowym blokiem 

funkcjonalnym systemu audio. Schemat 

uk adu pokazano na rysunku 1. Wzmac-

niacz sk ada si  z bloku wzmocnienia U1L/R 

i uk adu zabezpiecze  U1. Uk ady U1L/

U1R (LM3875) pracuj  w konÞ guracji od-

wracaj cej ze sprz eniem sta opr dowym 

ze wzgl du na niewielkie napi cie niezrów-

nowa enia. Wzmocnienie uk adu ustalono 

na ok. 14 V/V. Mo na je zmienia  za pomo-

c  rezystorów R1x/R2x, koryguj c przy tym 

R3x=R1x, R4x=R2x. Uwaga: poni ej 10 V/V 

uk ad przestaje by  stabilny. Rezystory R5x 

i R6x, kondensator C3x oraz cewka L1x za-

pewniaj  stabilno  przy wspó pracy z ob-

ci eniami o z o onym charakterze. Zasila-

nie uk adu jest symetryczne, niestabilizowa-

ne otrzymywane z prostownika D1…D8 oraz 

Uk ad jest uzupe nieniem 

przedwzmacniacza LM4562 

i przetwornika DAC TDA1541. 

Tworzy kompletny system audio 

nieodbiegaj cy od rozwi za  

fabrycznych. Wzmacniacz mo na 

równie  stosowa  niezale nie, 

np. do sterowania aktywnego 

monitora dwudro nego, 

wspó pracuj cego z opisan  

wcze niej zwrotnic  aktywn .

Rysunek 1. Schemat ideowy modu u wzmacniacza z LM3875

Þ ltru CE1…CE4 o odpowiedniej dla mocy 

pojemno ci sumarycznej wynosz cej 40 mF.

Uk ad wykonano ze specjalizowanym 

uk adem uPC1237 Þ rmy NEC (U1). Jego 

schemat blokowy pokazano na rysunku 2. 

Zawiera on zabezpieczenie przed sk ado-

w  sta , uk ad detekcji napi cia zasilania, 

uk ad szybkiego wy czenia i opó nionego 

za czenia g o ników, uk ad automatyczne-

go zerowania oraz driver przeka nika. Uk ad 

detektora przeci enia jest nieaktywny ze 

wzgl du na zastrze enia patentowe, ale 

w tym wzmacniaczu nie jest potrzebny, po-

niewa  za LM3875 jest zabezpieczony przez 

zwarciem na wyj ciu.

Do uk adu detekcji napi cia sta ego, po-

przez rezystory R1 i R2, doprowadzone s  

sygna y wyj ciowe kana ów. Wyst pienie 

napi cia sta ego na dowolnym z wyj  akty-

wuje zabezpieczenie – g o niki zostaj  od -

czone za pomoc  przeka nika RL1. Obwód 

opó nionego za czenia sk ada si  z rezysto-

ra R4 i kondensatora CE7 ustalaj cych czas 

opó nienia. Dla detekcji napi cia zasilania 

do wej cia nale y doprowadzi  wyprosto-

wane napi cie transformatora (po odpowied-

nim dopasowaniu zakresu napi ), które po 

niewielkiej Þ ltracji kondensatorem CE6 akty-

Wzmacniacz audio o mocy 2×40 W z LM3875
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W ofercie AVT*
AVT-1749 A
Dodatkowe materia y na CD lub FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 62828, pass: 18ofqn10
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elemen-

tów oznaczonych w Wykazie elementów 
kolorem czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artyku y s  w ca o ci dost pne na CD)
* Uwaga:
Zestawy AVT mog  wyst powa  w nast puj cych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany uk ad. Tylko i wy cznie. Bez 

elementów dodatkowych.
AVT xxxx A p ytka drukowana PCB (lub p ytki drukowane, je li 

w opisie wyra nie zaznaczono), bez elementów 
dodatkowych.

AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli 
po czenie wersji A i wersji UK) bez elementów 
dodatkowych.

AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet 
elementów wymieniony w za czniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli 
elementy wlutowane w PCB. Nale y mie  na 
uwadze, e o ile nie zaznaczono wyra nie w opi-
sie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementów 
dodatkowych, które nie zosta y wymienione 
w za czniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (niecz sto spotykana wersja, lecz 
je li wyst puje, to niezb dne oprogramowanie 
mo na ci gn , klikaj c w link umieszczony 
w opisie kitu)

Nie ka dy zestaw AVT wyst puje we wszystkich wersjach! Ka -
da wersja ma za czony ten sam plik pdf! Podczas sk adania 
zamówienia upewnij si , któr  wersj  zamawiasz! (UK, A, A+, 
B lub C). http://sklep.avt.pl

umo liwiaj c prawid ow  prac  uk adu de-

tektora zasilania.

W obwód diody LED transoptora w -

czono z cze JON umo liwiaj ce zdalne 

za czenie g o ników lub dodatkowe za-

bezpieczenie termiczne uk adu np. poprzez 

w czenie szeregowo wy cznika termicz-

nego (normalnie zwarty) umieszczonego 

na radiatorze. Je eli funkcja nie b dzie wy-

korzystana, z cze mo e zosta  zast pione 

zwor . Uk ad U1 steruje bezpo rednio cew-

k  przeka nika o dopuszczalnym pr dzie do 

80 mA. Aby ograniczy  straty mocy w cewce 

przeka nika, szeregowo z ni  w czono re-

zystor R6. Jego warto  nale y dobra , aby 

Rysunek 2. Schemat blokowy uPC1237 (za not  aplikacyjn  Þ rmy NEC)

Rysunek 3. Schemat monta owy modu u wzmacniacza z LM3875

Wykaz elementów
Rezystory:
R1, R2, R4: 56 kV (SMD 1206)
R3, R5, R7…R10, R12, R13, R1L, R1R, R3L, 
R3R: 15 kV (SMD 1206)
R6: 680 V/1 W (zale nie od pr du i cewki 
przeka nika)
R11, R2L, R2R, R4L, R4R: 220 kV (SMD 
1206)
R5L, R5R: 2,7 V/1 W
R6L, R6R: 10 V/1 W
Kondensatory:
C1, C1L, C1R, C2L, C2R: 0,1 mF/50 V (SMD 
1206)
C3L, C3R: 0,1 mF/100 V (R=5 mm)
CE1…CE4: 10 mF/50 V (elektrolit. SNAP-IN 
30×50)
CE5: 220 mF/50 V (elektrolit. R=7,5 mm)
CE6, CE7, CE1L, CE1R, CE2L, CE2R : 
10 mF/50 V (elektrolit. R=5 mm)
Pó przewodniki:
D1…D8: MUR860 (TO-220D)
D9, D10: S1J (MELF)
U1: uPC1237 (SIL-8)
U1L, U1R: LM3875TF
Inne:
RL1: RM84-2P/24 przeka nik miniaturowy
HT: radiator SK85/50 mm
IS: LTV356T (transoptor SMD)
J1L, J1R, J2L, J2R, JLD, JON, JP1, JP2: z cze 
ARK2/R=5 mm
TS1: transformator 2×26 V/180 VA
L1R, L1R: cewka 8…12 zwojów DNE 
0,8…1 mm na korpusie R6L/R6R

la diod  LED transoptora IS, rezystory R7…

R10 ograniczaj  jej pr d. Tranzystor z IS klu-

czuje napi cie sta e zasilaj ce wzmacniacz 

„udaj c” prostowanie jednopo ówkowe. Ta-

kie rozwi zanie zapewnia szybki zanik syg-

na u zasilania po wy czeniu wzmacniacza, 

wuje uk ad detekcji. Ze wzgl du na rozdzie-

lenie uzwoje  transformatora (brak masy od-

niesienia) uk ad detekcji napi cia zasilania 

jest rozwi zany inaczej, ni  podano w nocie 

aplikacyjnej. Napi cie z jednego z uzwoje  

transformatora poprzez prostownik D9 zasi-
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cam 75 mm lub ch odzenie wymuszone. Jest 

to wa ne, poniewa  LM3875 zawiera zabez-

pieczenie termiczne, które po przekroczeniu 

dopuszczalnej temperatury struktury uk a-

du aktywuje wyciszenie.

Przed wlutowaniem LM3875 nale y 

stabilnie zamocowa  radiator do p ytki 

drukowanej. Nast pnie nale y przyluto-

wa  uk ady U1L i U1R oraz dokr ci  ruby 

mocuj ce. Po dokr ceniu warto „odpr y ” 

wyprowadzenia uk adów poprzez ponowne 

przelutowanie. Po monta u LM3875 mo na 

wlutowa  kondensatory CE2 i CE4.

Po zmontowaniu wzmacniacz jest goto-

wy do pracy po w czeniu zasilania. Uwaga! 

Uk ady z serii LM38xx s  jednymi z cz ciej 

podrabianych elementów elektronicznych, 

wi c dla unikni cia problemów warto za-

opatrywa  si  w nie w pewnych ród ach. 

Sposób do czenia wzmacniacza pokazano 

na rysunku 4.

Adam Tatu , EP

czonym do jej plusa dotykamy na p ytce 

padu nr 3 U1L oraz U1R, powinno spowodo-

wa  to aktywowanie uk adu zabezpiecze . 

Je eli wlutowany jest C1 to konieczne jest 

wy czenie wzmacniacza przed sprawdze-

niem U1R, w przypadku zwory w miejscu 

C1, uk ad po od czeniu baterii powinien 

za czy  automatycznie przeka nik RL1. 

Zmieniamy biegunowo  baterii cz c plus 

z mas  i przeprowadzamy test dla ujemnych 

napi  sta ych. Je eli zabezpieczenie dzia a, 

mo na wy czy  uk ad, odczeka  do roz a-

dowania kondensatorów i przygotowa  ra-

diator z wst pnie zamontowanymi U1L/R. 

W zale no ci od wersji uk adu LM3875 

nale y zastosowa  podk adk  izolacyjn  

i past  termoprzewodz c . Osobi cie pre-

feruj  wersj  izolowan  TF, która wymaga 

tylko odrobiny pasty termoprzewodz cej, 

chocia  wi e si  to z nieco mniejsz  do-

puszczaln  moc  strat uk adu. Radiator 

SK85, w zale no ci od sposobu u ytkowa-

nia wzmacniacza, powinien mie  wysoko  

50 mm lub 75 mm. Je eli planujemy d ugo-

trwa e obci enie moc  znamionow , pole-

zapewni  znamionowe napi cie 

cewki w zale no ci od warto ci 

napi cia zasilania ko cówki 

mocy. Dioda D10 zabezpiecza 

U1 przed przepi ciami przy wy-

czaniu przeka nika. W celu 

sygnalizacji prawid owej pracy 

wzmacniacza, równolegle do 

cewki RL1 poprzez rezystory 

ograniczaj ce pr d i z cze JLD 

w czona jest dioda LED.

Uk ad U1 m „pami ” za-

dzia ania zabezpiecze . W za-

le no ci od zastosowania mon-

tujemy kondensator C1, który 

zapewnia zatrzaskiwanie uk a-

du zabezpiecze  po wyzwole-

niu. Aby ponownie przywróci  

wzmacniacz do pracy i wyze-

rowa  zabezpieczenie, nale y 

wy czy  zasilanie. Je eli jest 

konieczne automatyczne zero-

wanie po ustaniu przyczyny za-

dzia ania, w miejsce C1 nale y 

wlutowa  zwor .

Wzmacniacz zmontowa-

no jest na dwustronnej p ytce drukowa-

nej, jej schemat monta owy pokazano na 

rysunku 3. Monta  jest typowy, ale warto 

w pierwszej kolejno ci zmontowa  i spraw-

dzi  uk ad zabezpiecze . W tym celu mon-

tujemy wszystkie elementy oprócz U1L, 

U1R, CE2, CE4. Zwieramy piny z cza JON, 

pod czamy LED do z cza JLD. Do zacisków 

JP1, JP2 doprowadzamy napi cia przemien-

ne 2×26 V z uzwoje  transformatora zasila-

j cego. Po w czeniu zasilania sprawdzamy 

obecno  napi  zasilaj cych – powinny wy-

nosi  ok. ±35…38 V (nie mog  przekracza  

±42 V). Uk ad powinien za czy  przeka -

nik RL1, co jest sygnalizowane wieceniem 

diody LED. Rozwarcie zwory JON, powinno 

bezzw ocznie wy czy  przeka nik. Nast p-

nie zwieramy JON i wy czamy zasilanie, 

RL1 powinien bezzw ocznie zosta  wy -

czony. Przy ponownym za czeniu zasilania 

powinien za czy  si  ze zw ok . Pozostaje 

sprawdzenie uk adu zabezpiecze  przed 

sk adow  sta , najlepiej w tym celu pos u-

y  si  bateri  1,5 V, pod czamy jej minus 

do masy wzmacniacza, przewodem pod-

Rysunek 4. Sposób do czenia wzmacniacza
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