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Przedstawiony przeze mnie schemat to schemat układu, który po-
szerza bazę stereo. Był on stosowany we wzmacniaczach i radiomag-
netofonach, gdzie głośniki lub kolumny musiały być blisko siebie.
Układ jest bardzo prosty, zawiera dwa wzmacniacze operacyjne
NE5532.

Nadesłał Tomasz Jadasch - Kęty

Przebieg prostokątny na wyjściu układu cyfrowego zawiera szereg
harmonicznych. Można zrobić prosty mnożnik częstotliwości, który
wykorzystuje te harmoniczne. Trzeba wydzielić interesującą
harmoniczną za pomocą obwodu rezonansowego, jak pokazu-
je załączony rysunek.

Rafał Malawski z Twardogóry

Od Redakcji. W układzie trzeba stosować szybkie układy
cyfrowe, które zapewnią ostre zbocza, czyli dużą zawartość
harmonicznych. Opisany sposób można stosować przy wyko-
rzystaniu harmonicznych nieparzystych.

Teoretycznie podany sposób pozwala uzyskać także ułamkowe
współczynniki podziału, jak pokazuje rysunek poniżej.

Genialne schematy,
czyli co by było, gdyby...
W tej rubryce prezentujemy schematy
nadesłane przez Czytelników. Są to za-
równo własne (genialne) rozwiązania
układowe, jak i ciekawsze schematy z li-
teratury, godne Waszym zdaniem pu-
blicznej prezentacji bądź przypomnie-
nia. Są to tylko schematy ideowe, nieko-
niecznie sprawdzone w praktyce, stąd

podtytuł „co by było, gdyby...”. Redakcja
EdW nie gwarantuje, że schematy są
bezbłędne i należy je traktować przede
wszystkim jako źródło inspiracji przy
tworzeniu własnych układów.
Przysyłajcie do tej rubryki przede wszy-
stkim schematy, które powstały jedynie
na papierze, natomiast układy, które 

zrealizowaliście w praktyce, nadsyłajcie
wraz z modelami do Forum Czytelników
i do działu E-2000. Nadsyłając godne za-
interesowania schematy z literatury, po-
dawajcie źródło. Osoby, które nadeślą
najciekawsze schematy oprócz saty-
sfakcji z ujrzenia swego nazwiska na ła-
mach EdW, otrzymają drobne upominki.

Mnożniki rezonansowe

Poszerzanie bazy stereo

W książce Wiktora Chojnackiego „Układy scalone w urządzeniach
krótkofalarskich” (WKiŁ 1983) jest zamieszczony schemat przed-
wzmacniacza na bramkach NAND. Bramki te muszą być linearyzo-
wane. Wzmocnienie wynosi 20dB.

Nadesłał Maciek Szostek - Gdańsk

Wzmacniacz

Przedstawiony schemat pokazuje układ syreny z głośnikiem
tubowym. Głośność jest ogromna. Układ pobiera około 0,5A prądu.

Nadesłał Piotr Podczarski - Redecz Wlk.

Syrena wielofunkcyjna


