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Rysunek 2. Schemat monta owy efektu 

Overdrive

W ofercie AVT*
AVT-1764 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, R4: 100 kV (SMD 1206)
R2: 2,2 V (SMD 1206)
R3, R6: 3,9 kV (SMD 1206)
*R3, R5: 1 kV (SMD 1206, R3 – opis w tek-
cie)

C2: 10 mF/100 V
C3: 100 nF/100 V (SMD 1206)
C5: 10 mF/16 V (SMD „C”)
C1, C4, C6: 100 nF (SMD 1206)
D1, D2: BYS11-90
D3: dioda Zenera 20 V (SMD)
LED1: dioda LED SMD
IC1: LM5007 (MSOP8)
L1: 100 mH/min. 0,5 A (SMD)
CON1, CON2: DG301-2

AVT
1764

sinusoid  praktycznie przerabia j  na prosto-

k t, ale jest realizowane na wyj ciu drugiego 

stopnia wzmacniacza operacyjnego za po-

moc  diod dowolnego typu (LED, Si, Ge) lub 

ich kombinacji. Drugi stopie  NE5532 (USB) 

wzmacnia obci t  sinusoid  i dalej kieruje 

sygna  do pasywnego regulatora tonów, któ-

ry jest zbudowany na potencjometrze VR2 

20 kV/A oraz kondensatorach 4,7 nF (C8), 

220 nF (C7) i rezystorze 10 kV (R11). Regu-

lacja barwy mie ci si  w skrajnych po o e-

niach suwaka potencjometru, od wysokich 

tonów do niskich (od jasnej do ciemnej bar-

wy). Za regulatorem tonów znajduje si  po-

tencjometr g o no ci VR3 100 kV/C. Zosta  

on dodatkowo wyposa ony w specjalny Þ ltr 

pasmowy, którego sposób dzia ania opisano 

przy okazji efektu Crunch Drive.

Schemat monta owy efektu Overdrive 

pokazano na rysunku 2. Uwagi odno nie do 

monta u i obudowy s  takie same, jak dla 

Crunch Drive.

Piotr uciuk

Nie zastosujemy takich stabilizatorów w sy-

stemach gdzie standardem jest napi cie o war-

to ci 48 V (np. urz dzenia telekomunikacyjne, 

elektryczne wózki wid owe). Tak e ryzykow-

ne by oby zastosowanie w systemie o napi -

ciu 42 V – rozs dny konstruktor nie zastosuje 

komponentów niemaj cych pewnego zapasu 

wytrzyma o ci. W powy szych przypadkach 

doskonale sprawdzi si  prezentowany stabili-

zator, poniewa  zapewnia bezpieczny margines 

tolerancji dla warto ci napi cia zasilaj cego. 

Popularnym zastosowaniem, w którym mo e 

pracowa , jest PoE (Power over Ethernet), czyli 

zasilanie urz dze  przez sie  Ethernet. W tym 

standardzie warto  napi cia powinna wynosi  

48 V, a w praktyce waha si  od 25 V do 60 V.

Prezentowany stabilizator (rysunek 1) 

mo e pracowa  w zakresie napi cia wej ciowe-

go od 20 do 75 V. Napi cie wyj ciowe wynois 

 Stabilizator o napi ciu wej ciowym do 75 V DC

Wyró niaj cym parametrem 

tego stabilizatora jest napi cie 

wej ciowe, które mo e wynosi  

nawet 75 V DC. Napi cie 

o takich warto ciach raczej 

nie wyst puj  w sprz cie 

elektronicznym powszechnego 

u ytku, ale spójrzmy z drugiej 

strony – maksymalne napi cia 

popularnych stabilizatorów 

LM78 lub LM2576 si gaj  45 V. 

To wyklucza ich stosowanie 

w pewnych aplikacjach.

12 V, a pr d obci enia do 500 mA. Za pomoc  

zmiany komponentów przetwornicy napi cie 

wyj ciowe mo e by  zmieniane w zakresie 

2,5…15 V. Sprawno  jest rz du 80%. Wymiary 

kompletnej przetwornicy to 48 mm×23 mm× 

15 mm.

Uk ad LM5007 to przetwornica impulsowa 

obni aj ca napi cie. Do pracy wymaga tylko kil-

ku elementów zewn trznych. Dioda D1 zabez-

piecza przed niew a ciw  polaryzacj , a kon-

densatory C2 i C3 Þ ltruj  zasilanie. Powinny 

one mie  napi cie przebicia co najmniej 80 V. 

Rezystor R4 ustala ograniczenie pr dowe uk a-

du na poziomie 500 mA. Przy takim pr dzie 

stabilizator znacznie si  nagrzewa i nie mo e 

pracowa  w sposób ci g y. Warto  pr du wyj-

ciowego dla pracy ci g ej nie powinna prze-

kracza  300 mA (z mo liwo ci  krótkotrwa ego 

przeci enia do 500 mA). Dzielnik z o ony z re-

zystorów R3 i R5 okre la warto  napi cia wyj-

ciowego. Dla R3=3,9 kV napi cie wyj ciowe 

wynosi 12,25 V. Zmieniaj c R3 na 1 kV mo na 

uzyska  napi cie 5 V. Rezystor R2 oraz konden-

satory C5 i C6 tworz  Þ ltr wyj ciowy, a dioda 

LED1 sygnalizuje obecno  napi cia wyj cio-

wego. Dioda Zenera D3 na napi cie 20 V zosta a 

zastosowana na wypadek awarii stabilizatora. 

Je li wysokie napi cie wej ciowe w jaki  sposób 

przedostanie si  do wyj cia, to zadaniem diody 

jest spowodowanie przep ywu du ego pr du 

przez R2 i w efekcie jego uszkodzenie. Urz -

dzenie do czone do wyj cia ma du e szanse na 

przetrwanie takiej awarii.

Schemat monta owy stabilizatora pokaza-

no na rysunku 2. Monta  wykonujemy w spo-

sób typowy. Kondensator C2 –powinien by  

zamontowany poziomo, aby nie wystawa  poza 

obrys pozosta ych elementów. Po zmontowaniu 

uk ad od razu jest gotowy do pracy, ale pierwsze 

uruchomienie dobrze jest wykona  przy zasila-

niu niskim napi ciem np. 20 V.                     KS

Rysunek 2. Schemat monta owy 

przetwornicy z LM5007Rysunek 1. Schemat ideowy przetwornicy z LM5007
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