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Proszę o podanie schematu obwodów zabezpieczających
do komputera PC. Chodzi o to, żeby przy uszkodzeniu za-
silacza nie uszkodziły się płyta główna, procesor i karty.
Fabryczne zasilacze mają wbudowane potrzebne zabezpieczenia
i mało kto uznaje, że potrzebne są dodatkowe obwody ochronne.
Uszkodzenia urządzeń odbiorczych są bardzo rzadkie, a ich przyczy-
ną nie jest awaria zasilacza, tylko pojawienie się w sieci wyjątkowo
silnych przepięć na przykład wskutek uderzenia pioruna albo omył-
kowego podania napięcia międzyfazowego (380...400V).

Obwody, o które prosi Czytelnik, musiałyby dotyczyć także wyjść za-
silacza o wydajności kilkudziesięciu amperów. Teoretycznie rolę ochron-
ną mogłyby pełnić odpowiednie tyrystory, włączone równolegle do wyjść
zasilacza, jednak dodatkowo należałoby wziąć pod uwagę inne czynniki.
W najbliższym czasie na łamach EdW nie przewidujemy podobnego pro-
jektu, a zagraniczna literatura na ten temat jest więcej niż skąpa.

(...) Chciałbym się dowiedzieć, na jakiej zasadzie działa te-
lefonia komórkowa. Najbardziej mnie interesuje, czy na
przykład ja, rozmawiając przez telefon komórkowy, powi-
nienem się obawiać, że będę przez kogoś podsłuchiwany?
Przecież wystarczy znaleźć tylko częstotliwość mojego apa-
ratu telefonicznego. Nie wiem, czy te sygnały są w jakiś
sposób kodowane, nie wiem, czy każdy aparat komórkowy
ma inną częstotliwość? Podobno są (tak mówi kumpel, ale
on często opowiada bajki), już jakieś urządzonka w sprze-
daży, szczególnie w Internecie, za pomocą których można
podsłuchiwać CB radio, policję, lotnictwo i telefony ko-
morowe - czy to prawda? Czy mam kolesia zjechać, że
mnie w balona robi???
Temat podsłuchiwania oraz zakłócania telefonów komórkowych po-
jawia się co jakiś czas w pytaniach kierowanych do Skrzynki Porad.
Telefonia komórkowa GSM wykorzystuje zarówno częstotliwościo-
wą, jak i czasową metodę podziału pasma i co istotne, jest systemem
cyfrowym. Oznacza to, że telefony komórkowe GSM nie mogą być
podsłuchiwane za pomocą klasycznych skanerów i prostszych urzą-
dzeń podsłuchowych. Stosunkowo łatwe było podsłuchiwanie telefo-
nów komórkowych poprzedniej generacji – analogowych (Centertel).
Nie stanowi też problemu podsłuch CB i wspomnianych przez Czy-
telnika służb, które wykorzystują systemy analogowe (zazwyczaj
z modulacją FM). Informacje o współczesnej telefonii komórkowej
można znaleźć w EdW 2, 3, 4/2000 oraz 1/2001.

Usiłuję zbudować zasilacz stabilizowany (przejście z 24V na
18V) do zasilania laptopa z samochodu. Próbowałem prze-
robić stary zasilacz regulowany, ale poszedł z niego dym...
Potrzebne parametry: Uwy: 18V, Iwy: 5,6 A. Bardzo proszę
o przesłanie mi prostego schematu takiego zasilacza. Je-
szcze jedno pytanie: czy jeśli połączę szeregowo 6 kostek
7818, to czy maksymalny prąd obciążenia będzie większy?
Skonstruowanie zasilacza stabilizowanego o prądzie wyjściowym
5,6A i napięciu 18V, czyli mocy wyjściowej 100W, na pewno nie jest
zadaniem dla początkujących. Równoległe łączenie kostek 78xx jest
możliwe, ale na wyjściach należałoby zastosować indywidualne kon-
densatory wyjściowe i diody separujące (Schottky’ego). Początkują-
cym i niedoświadczonym Czytelnikom stanowczo odradzamy podej-
mowanie eksperymentów, które mogą się skończyć uszkodzeniem
kosztownego sprzętu (laptop). 

A swoją drogą, kto widział laptopa, który stale pobiera
100W mocy...

Czy można przerobić wzmacniacz 8Ω na wzmacniacz 4Ω?
Jeśli tak, to proszę podać sposób, jak to zrobić.
A w zasadzie nie trzeba niczego przerabiać. Każdy wzmacniacz prze-
znaczony do współpracy z głośnikiem 8-omowym będzie współpra-
cował z głośnikiem 4-omowym pod warunkiem, że nie będzie odda-
wał pełnej mocy.

Wzmacniacz obliczany dla głośnika 8-omowego dysponuje ja-
kimś (znacznym) napięciem wyjściowym i jakimś prądem. Przemno-
żenie maksymalnego napięcia i prądu wyjściowego daje maksymalną
moc wyjściową wzmacniacza. Przy współpracy z głośnikiem 4Ω do
uzyskania takiej samej mocy wystarczy mniejsze napięcie wyjścio-
we, a za to potrzebny jest większy prąd wyjściowy. Dołączenie gło-
śnika o mniejszej rezystancji powoduje, że znaczne napięcie zasilają-
ce nie jest wykorzystywane i przy prądzie maksymalnym nie uzyska
się nominalnej mocy wzmacniacza, a stopień wyjściowy będzie się
grzał więcej niż z głośnikiem 8-omowym. Na pewno wzmacniacz 
„8-omowy” może współpracować z głośnikiem 4Ω, byle nie przekro-
czyć prądu maksymalnego i nie przegrzać stopnia wyjściowego.
Ewentualna przeróbka z 8Ω na 4Ω polegałaby na obniżeniu napięcia
zasilającego o około 30%, co wiąże się z koniecznością wymiany
transformatora. Dodatkowo we wzmacniaczu z elementami dyskret-
nymi być może należałoby wymienić tranzystory na podobne o więk-
szym prądzie, ale jest to zadanie tylko dla zaawansowanych.

Skrzynka
Porad
W rubryce przedstawiane są odpowiedzi na pytania nade-
słane do Redakcji. Są to sprawy, które, naszym zdaniem,
zainteresują szersze grono Czytelników.

Jednocześnie informujemy, że Redakcja nie jest w stanie
odpowiedzieć na wszystkie nadesłane pytania, dotyczą-
ce różnych drobnych szczegółów.



Czy mogę podpiąć głośnik 4Ω 35W do wzmacniacza 8Ω 25W?
Tak. Trzeba jednak sprawdzić, jaką moc maksymalną uda się osią-
gnąć ze względu na ograniczenie prądu wyjściowego i moc strat
wzmacniacza. Niektóre wzmacniacze z „miękkim” transformatorem
i wydajnym stopniem wyjściowym z głosnikiem 4-omowym oddadzą
taką samą, albo nawet większą moc. Inne, ze „sztywnymi” transfor-
matorami zasilajacymi, będą się nadmiernie grzać i wtedy nie należy
pracować z pełną mocą.

Bardzo zaciekawił mnie opis i zastosowanie potencjome-
trów cyfrowych. Chciałbym je zastosować do regulacji na-
pięcia w zasilaczu, przy wykorzystaniu LM317 lub
LM350. Z danych technicznych wynika, że moc wydziela-
na na rezystorach w kostkach potencjometrów cyfrowych
wynosi 10mW. Czy nie uszkodzę z tego powodu kostki, gdy
wmontuje ją w obwód regulacji napięcia stabilizatora?
Część scalonych potencjometrów przeznaczona jest do zasilania po-
jedynczym napięciem 5V. Co najmniej utrudnione jest włączenie ich
do obwodów, gdzie występują dużo wyższe napięcia. Maksymalna
wydzielana moc nie jest istotna w porównaniu z ograniczonym dopu-
szczalnym napięciem na obwodach potencjometru. Zamiast prób pra-
cy z podwyższonym napięciem na potencjometrze, należy raczej za-
stosować taki układ stabilizatora, który pozwoli na pracę potencjome-
tru elektronicznego w typowych warunkach. Stabilizator o takiej kon-
strukcji jest przygotowywany w Redakcji. Daje on na wyjściu napię-
cie dziesięciokrotnie wyższe, niż napięcie podawane na jego wejście
programujące, a napięcie programujące może być uzyskane z poten-
cjometru elektronicznego.

Poszukuję schematu zasilacza samochodowego redukują-
cego napięcie z akumulatora 12V do 3V (do zasilania
przenośnego odtwarzacza płyt CD). Na radio z odtwarza-
czem płyt CD po prostu mnie nie stać.
W tym przypadku najprawdopodobniej wystarczy zastosować stabili-
zator LM317 w typowej aplikacji. Pobór prądu będzie wynosił co naj-
wyżej kilkaset miliamperów, więc z radiatorem nie będzie kłopotu 
– wystarczy zastosować kawałek blachy.

Mam do Państwa WIELKĄ prośbę. Proszę o podanie mi
zalet i wad minimalizacji funkcji logicznych. Z góry dzię-
kuję za szybką odpowiedź.
Minimalizacja funkcji logicznych ma same zalety! Tematem minima-
lizacji funkcji logicznych nie zajmowaliśmy się i na razie nie będzie-
my się zajmować na łamach EdW. Temat ten coraz bardziej traci prak-
tyczne znaczenie ze względu na stosowanie programowalnych ukła-
dów logicznych o coraz większych możliwościach, gdzie minimaliza-
cja przeprowadzana „na piechotę” nie jest stosowana.

1 - jak uformować długo nieużywane, nie montowane
kondensatory elektrolityczne i czy tak samo jest z elektro-
litami w wersji smd?
2 - w czym bezpiecznie przechowywać nieużywane układy
serii CD 4xxx (cmos)?
Ad 1. Należy je podłączyć do źródła napięcia stałego o wartości równej lub
nieco niższej napięciu znamionowemu na czas kilku... kilkunastu godzin.
Ad 2. Dobrym rozwiązaniem jest wetknięcie ich w przewodzącą,
czarną gąbkę.
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