
71ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2013

MINIPROJEKTY

wo przed uszkodzeniem mechanicznym, 

zwarciem, przeci eniem, prze adowa-

niem, przegrzaniem – w adnym wypad-

ku nie demontowa  wbudowanego uk adu 

nadzoruj cego ogniwo. Nieprzestrzeganie 

warunków bezpiecznej eksploatacji mo e 

spowodowa  eksplozj  ogniwa i po ar 

oraz zagro enia dla zdrowia u ytkownika.

Adam Tatu , EP

W ofercie AVT*
AVT-1763 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

Wykaz elementów:
R1: 270 kV (SMD 0805)
R2: 2,7 MV (SMD 0805)
R3: 2,2 kV (SMD 0805)
C1, C3: 10 mF (SMD 0805)
C2: 0,1 mF (SMD 0805)
U1: TPS61202DCRT (SON10)
LD1: dioda LED SMD
BAT: z cze EH4/254H
DC5V: z cze ARK2/200
GND: SIP2
L1: 2.2 mH np. DLJ4018
PWR: MSS-2235
VCC: z cze SIP2

* 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

Rysunek 1. Schemat ideowy przetwornicy z TPS61202

Rysunek 2. Schemat monta owy 

przetwornicy z TPS61202

Próg mo na oczywi cie dostosowa  do w as-

nych potrzeb, je eli do zasilania przetworni-

cy u ywamy 2 lub 3 akumulatory NiMH lub 

baterie R6.

Uk ad zmontowany jest na niewiel-

kiej, jednostronnej p ytce drukowanej. 

Rozmieszczenie elementów pokazano na 

rysunku 2. Monta  nie wymaga opisu. 

Zastosowany uk ad U1 ma obudow  SON 

z wk adk  radiatorow , nale y zwróci  

uwag  na poprawne przylutowanie wk ad-

ki do masy uk adu. Prawid owo zmonto-

wany uk ad nie wymaga uruchamiania. 

Warto sprawdzi  jedynie zgodno  progu 

wy czenia z obliczonym, gdy  wewn trz-

ne odniesienie Ulvo dla komparatora ma 

spory rozrzut.

Uwaga: podczas u ytkowania ogni-

wa Lipo nale y zachowa  odpowiednie 

warunki eksploatacji: zabezpieczy  ogni-

R2=R1((Vinmin/Vlvo)–1)

gdzie Vlvo=250±15 [mV]. W modelu rze-

czywiste warto ci wynosz  3,85 V/2,75 V. 

Schemat ideowy efektu Crunch Drive 

pokazano na rysunku 1. W p tli pierwszego 

stopnia podwójnego wzmacniacza operacyj-

nego USA (NE5532) znajduje si  ogranicz-

nik diodowy z diodami LED i potencjometr 

VR1 100 kV/A. „Wzmocnienie” (Gain), któ-

rym regulujemy si  przesterowania. Diody 

LED ograniczaj  sinusoid , ale nie jest to 

ograniczenie symetryczne. Poniewa  przed 

diodami LED znajduj  si  rezystory o ró -

nych rezystancjach, które indywidualnie 

podwy szaj  próg obci cia dla ka dej z diod. 

Taka kombinacja jest jak najbardziej celowa, 

poniewa  asymetryczne obci cie sinusoidy 

daje zupe nie inny charakter przesterowania 

ni  w przypadku symetrycznego obci cia si-

nusa.

Dla przyk adu, gdy gramy delikatnie, 

z tzw. „feelingiem” (wyczuciem) efekt do-

pasowuje si  do nas. Co niestety przy syme-

Efekt Gitarowo/Basowy Crunch Drive

AVT
1765

Zasada dzia ania efektu jest prosta: symuluje on delikatne 

przesterowanie. Efekt „Crunch Drive” opracowa em samodzielnie, 

poniewa  szuka em delikatnego przesterowania „Overdrive” by móc 

wydoby  unikatowe brzmienie. Doskonale nadaje si  on do gitary 

elektrycznej i basowej.

trycznym obci ciu sinusa jest trudniejsze 

i wymaga zmniejszenia wielko ci przestero-

wania i do  du ego do wiadczenia w grze 

na gitarze.

Obci ty asymetrycznie sygna  musi by  

wzmocniony przez kolejny stopie  wzmac-

niacza USB (NE5532) z prostego powodu: 

obci ta sinusoida spowodowa aby spadek 

sygna u wyj ciowego, co utrudnia oby ko-

rzystanie z efektu w dopasowaniu g o no ci 

przy minimalnych ustawieniach „wzmoc-

nienia”. Za tym stopniem znajduje si  prosty 

pasywny regulator tonów, którego zadaniem 

jest urozmaicenie barwy efektu od jasnego 

(bogatego w wysokie tony) do ciemniejszego 

(bogatego w niskie tony) brzmienia. Za re-

gulatorem tonów znajduje si  potencjometr 

g o no ci VR3 100 kV o charakterystyce loga-

rytmicznej. Zosta  on dodatkowo wyposa ony 

w specjalny Þ ltr pasmowy. Przy minimalnych 

warto ciach g o no ci kondensator 470 pF 

(C11) ma niewielkie znaczenie, poniewa  

jego wyprowadzenia s  prawie zwarte ze sob  

przez rezystancj  potencjometru, natomiast 

kondensator 150 pF (C10) odgrywa znaczn  

rol  i przenosi wysokie tony. Kompensuje 
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on naturaln  Þ zjologiczn  regulacj  g o no-

ci i poprawia wad  tej regulacji, co niestety 

w standardowej g o no ci wi za o si  z do  

du ym rozkr ceniem potencjometru g o no-

ci na oko o po ow  zakresu by tony wysokie 

by y bardziej wyra ne. Wraz ze zwi ksza-

niem g o no ci kondensator 150 pF zaczyna 

odgrywa  coraz mniejsze znaczenie, a ro nie 

znaczenie kondensatora 470 pF, który kom-

pensuje pojawiaj ce si  drobne szumy. Do-

datkowy kondensator 1 nF (C14) wspomaga 

ograniczenie szumów. Kondensator 220 nF 

(C12) zosta  odseparowany rezystorem 10 kV 

(R12), dlatego, e przy minimalnym poziomie 

g o no ci kondensator 220 nF zosta by prawie 

zwarty do masy, co spowodowa oby obci cie 

tonów wysokich i zak óci by dzia anie „kom-

pensacji Þ zjologicznej regulacji g o no ci”. 

Uk ad zasilany jest z baterii 9 V lub zasilacza 

stabilizowanego 9 V.

Schemat monta owy pokazano na ry-

sunku 2. Efekt ma zabezpieczenie przed 

odwrotnym pod czeniem zasilania. To dio-

da krzemowa 1N4007, która jest w czona 

szeregowo z dodatnim biegunem zasilania. 

Efekt zmontowany ze sprawdzonych ele-

mentów dzia a od razu i nie wymaga adnej 

regulacji. Zaleca si  wmontowanie efektu 

w metalow  obudow , co ochroni uk ad 

przed zak óceniami elektromagnetycznymi 

z otoczenia. W przypadku obudowy plasti-

kowej nale y pod czy  do obudowy tych 

potencjometrów przewód z mas .

Piotr uciuk

Rysunek 1. Schemat ideowy efektu Crunch Drive

Rysunek 2. Schemat monta owy efektu 

Crunch Drive

W ofercie AVT*
AVT-1765 A
AVT-1765 B
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

Wykaz elementów:
R1, R4, R10: 1 MV
R2: 470 kV
R3, R7, R8: 4,7 kV
R5: 2,2 kV
R6: 3,3 kV
R14: 1 kV
R9, R11, R12, R17: 10 kV
R13: 100 kV
R15, R16: 22 kV
VR1: 100 kV/A
VR2: 20 kV/A
VR3: 100 kV/C
C1, C3: 22 nF
C2, C13: 120 pF
C10: 150 pF
C5: 100 pF
C4, C15: 100 nF
C6, C9: 1 mF
C11: 470 pF
C14: 1 nF
C8, C12: 220 nF
C7: 2,2 nF
C16: 220 mF (elektrolit.)
C17: 47 mF (elektrolit.)
D1, D2: dioda LED 3 mm, czerwona
D3: dioda LED 5 mm, ó ta
D4: 1N4007
US: NE5532 (USA/USB, podwójny wzmacniacz 
operacyjny)
2×gniazdo mono, metalowe lub plastikowe
1×gniazdo zasilania
1×prze cznik no ny (2 pozycje/3 obwody)
1×podstawka DIL8

http:/ /sklep.avt.pl
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