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1. Od dłuższego czasu głowię się nad możliwością bezprze-
wodowego połączenia komputerów na znaczne odległości
(pow. 1km) jak najmniejszym kosztem (ileż to takich jak ja
:) ).  O ile dobrze mi się zdaje, modulacja ASK pozwala
osiągać większą przepustowość danych niż FSK, ale jest
bardziej zawodna. Zastanawia mnie więc, czy nie można
by przesyłać danych w nieco inny sposób. (...)
2. Poszukuję rozwiązania swojego problemu, tzn. zapew-
nienia łączności telefonicznej pomiędzy mieszkaniem
a miejscem pracy poprzez bezprzewodową słuchawkę. Po-
trzebny zasięg to ok. 1500m w terenie raczej zabudowa-
nym, z tym że istnieje możliwość zainstalowania np. ante-
ny stacjonarnej zarówno w mieszkaniu, jak i w pracy. Pro-
ponowane telefony wręcz porażają ceną - mnie po prostu
na nie nie stać. Zainstalowanie drugiego telefonu także
nie wchodzi w rachubę - „brak możliwości technicznych”,
a komórka jest niestety za droga nie tylko dla mnie, ale dla
dzwoniących do mnie. Czy jest w ogóle możliwe zwiększe-
nie zasięgu najprostszego telefonu bezprzewodowego, a je-
żeli tak, to ile miałaby taka usługa kosztować? A może ist-
nieją tego typu przystawki?
3. Piszę, aby zapytać, czy możliwa jest komunikacja dwóch
urządzeń posiadających port RS-232 za pomocą drogi ra-
diowej na odległość nie mniejszą niż 150 m. Jeśli tak, to
w jaki sposób można tego dokonać? Może w którymś nu-
merze EdW lub w Internecie istnieje rozwiązanie mojego
problemu?
4. Dzień dobry. Mam garaż oddalony od domu o 1km, po-
szukuję urządzenia, które by powiadamiało mnie o otwar-
ciu drzwi garażowych sygnałem brzęczyka albo diodą
świecącą,  albo innym systemem.
Tego typu pytań nadchodzi do Redakcji wiele. Rzeczywiście,
ogromna liczba osób chciałaby zrealizować w prosty i tani sposób
łącze umożliwiające komunikację na odległości rzędu kilkuset me-
trów czy kilku kilometrów. Szczególnie chodzi o cyfrowe łącza ra-
diowe, pozwalające na połączenie co najmniej dwóch komputerów
w sieć. Niestety, obecnie jest to bardzo trudne, zwykle zupełnie nie-
opłacalne, a często po prostu niemożliwe. Transmisja między kom-
puterami musi być dwukierunkowa, a co najważniejsze - niezawod-
na, a to oznacza skuteczne rozwiązanie wielu poważnych proble-
mów związanych zwłaszcza z zakłóceniami. Nad problemami tymi

pracują nie tylko hobbyści, ale też zawodowi konstruktorzy wielu
firm. I to nie tylko pojedynczy konstruktorzy, lecz zespoły specjali-
stów z różnych dziedzin. Jeśliby zadanie było względnie łatwe, na
rynku mielibyśmy gotowe, niedrogie urządzenia do takiej komuni-
kacji. Ich brak pokazuje, że realizacja użytecznego łącza cyfrowego
o zasięgu rzędu kilkuset metrów przez niezbyt doświadczonego hob-
bystę jest praktycznie niemożliwa. Redakcja EdW, podobnie jak re-
dakcje wielu innych czasopism elektronicznych, nie chce obiecywać
Czytelnikom „gruszek na wierzbie”, dlatego dotychczas nie pojawi-
ły się opisy takich łączy.

W żadnym razie początkujący nie powinni podejmować prób kon-
struowania takich systemów. Tylko bardzo doświadczeni hobbyści
potrafią zrealizować użyteczny system łączności, i to po uwzględnie-
niu lokalnych warunków i możliwości. W przypadku wszelkich łączy
radiowych ogromnie dużo zależy od poziomu zakłóceń. Ten sam ze-
staw będzie miał dużo lepszy zasięg na wsi, z dala od wszelkich
źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, a mniejszy w wielkim mie-
ście. Jak wskazują relacje osób, które przeprowadziły próby lub wy-
konały podobne systemy, najwięcej problemów dotyczy właśnie nie-
zawodności i tu leży główna przyczyna niepowodzeń.

Generalnie w warunkach amatorskich można zrealizować jedynie
proste systemy łączności. Np. Autorom pytań nr 2 i 4 można pora-
dzić, by zainteresowali się radiem CB i spróbowali wykorzystać uży-
wany, niedrogi sprzęt. Do typowego radiotelefonu CB trzeba dodać
albo fabryczny system selektywnego wywołania DTMF, albo same-
mu wykonać podobne układy zapewniające reakcję na odpowiednio
zakodowany sygnał.

Do przesyłania pojedynczych sygnałów można też spróbować wy-
korzystać moduły radiowe z antenami, ale efekty są niepewne. Dopu-
szczalne prawnie są też nadajniki o mocy do 20mW na inne częstotli-
wości np. radiowe, ale przy takiej mocy zasięg może być zbyt mały.

Pragnę zwiększyć moc mojego zasilacza. Chwilowo wszyst-
ko działa w konfiguracji standardowej 10A jako zasilacz
transceivera. Lecz mój trafo może oddać 25 amperów, toteż
chciałbym, aby się nie marnował! Moje pytanie brzmi: czy
tranzystory Darlingtona można łączyć równolegle tak jak
zwykłe tranzystory mocy? Jak dobrać wartości rezystorów?
„Darlingtony” można łączyć równolegle, dokładnie tak samo jak
zwykłe tranzystory, czyli z zastosowaniem jednakowych rezysto-
rów wyrównawczych umieszczonych w obwodzie emiterów - patrz
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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.



rysunek A. Tak samo
można łączyć „modyfi-
kowane darlingtony”
z rysunku B. Rezystory
powinny mieć taką war-
tość, by spadek napięcia
na nich przy maksymal-
nym prądzie wynosił
0,3...1V,.

Teoretycznie, gdyby wszystkie połą-
czone równolegle tranzystory były iden-
tyczne, rezystory wyrównawcze nie były-
by potrzebne. W praktyce są niezbędne,
żeby nie uszkodzić tranzystorów, które
nigdy nie są idealnie jednakowe.

Gdy tranzystor bipolarny się grzeje, zmniejsza się jego napięcie
progowe (baza-emiter). Oznacza to, że rośnie jego prąd bazy, a tym
samym prąd kolektora i moc strat - tranzystor grzeje się jeszcze bar-
dziej. Gdyby nie było rezystorów wyrównawczych, to któryś z tran-
zystorów połączonych równolegle grzałby się nieco więcej niż pozo-
stałe (bo np. miałby trochę większe wzmocnienie). Wyższa tempera-
tura powodowałaby, że napięcie progowe malałoby i prąd kolektora
by wzrastał, co oznacza wzrost mocy strat i dalszy wzrost tempera-
tury. Wystąpiłoby dodatnie sprzężenie zwrotne - prąd i temperatura
tego tranzystora wzrastałyby aż do uszkodzenia tego tranzystora.
Gdyby tym uszkodzeniem było zwarcie, oznaczałoby to tylko ko-
nieczność naprawy urządzenia i utraty tego jednego tranzystora.

Gdyby jednak nadmierny wzrost temperatury doprowadził do prze-
palenia i rozwarcia wewnątrz tranzystora, to urządzenie działałoby
nadal, a rolę spalonego tranzystora przejąłby następny, który po krót-
kim czasie też by się przepalił. W ten sposób kolejno uległyby prze-
paleniu wszystkie tranzystory zestawu.

Rezystory wyrównawcze sztucznie zwiększają napięcie baza-
emiter tranzystorów i w dużym stopniu uniezależniają prąd kolekto-
ra i moc strat od temperatury. Czym większa wartość tych rezysto-
rów wyrównawczych i większy spadek napięcia na nich, tym lepsza
stabilność zestawu. Ale przy dużych prądach oznaczałoby to także
duże straty mocy w tych rezystorach, dlatego w praktyce dobiera się
wartość rezystorów zależnie od maksymalnego prądu, żeby spadek
napięcia był mniejszy od 1V. Dla zmniejszenia strat w tych rezysto-
rach warto łączyć równolegle jednakowe tranzystory z tej samej se-
rii produkcyjnej i wtedy można zaryzykować zastosowanie małych
rezystorów wyrównawczych, żeby spadek napięcia na nich wynosił
ok. 0,15...0,3V. Koniecznie należy sprawdzić po dłuższym czasie
pracy, przy największym prądzie, jak rozkładają się napięcia na po-
szczególnych rezystorach, co odzwierciedla prądy i moce poszcze-
gólnych tranzystorów. Prądy zapewne nie będą idealnie równe;
nie jest to konieczne - chodzi o to, by żaden tranzystor nie był prze-
ciążony.

W przypadku tranzystorów MOSFET zależność prądu drenu od
temperatury jest odwrotna, co teoretycznie jest korzystne, jednak
tranzystorów MOSFET nie można wprost łączyć równolegle ze
względu na duże różnice napięć progowych poszczególnych tranzy-
storów.
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