
Dlaczego temperatura pracy procesora rośnie wraz
z „podkręcaniem“ częstotliwości zegarowej? Czy oznacza
to, że pojedynczy tranzystor w strukturze nagrzewa się tyl-
ko w chwili zmiany swego stanu, a na temperaturę pracy
układu ma wpływ liczba przełączeń w jednostce czasu, po-
między którymi struktura nie zdąży ostygnąć?
Czytelnik sam sobie odpowiedział – współczesne procesory budowa-
ne są w technologii CMOS i pobór prądu oraz straty mocy są w nich
wprost proporcjonalne do częstotliwości taktowania. W przypadku
procesorów do komputerów PC graniczne możliwości „podkręcania”
są związane nie tylko z maksymalną szybkością struktur wewnętrz-
nych, ale też w dużym stopniu zależą właśnie od temperatury,
a w praktyce – od skuteczności odprowadzania ciepła ze struktury.
Stąd biorą się zaskakujące osiągnięcia przy zastosowaniu intensyw-
nego chłodzenia cieczą.

Czy wzmacniacz z EdW nr 7/2003 z układem TDA7294
może być zasilany bateriami np. 20xR20? Czy w ogóle można
zastąpić zasilacz symetryczny bateriami?
W zasadzie tak, choć w praktyce zależy to od kilku czynników. Dwa-
dzieścia baterii R20 zapewni napięcie ±15V, przy którym układ
TDA7294 mógłby z powodzeniem pracować. Trzeba jednak pamiętać,
że baterie mają dość dużą rezystancję wewnętrzną. Na przykład przy
chwilowym napięciu na wyjściu równym 12V, przez głośnik 8-omo-
wy popłynie prąd równy 1,5A, a przez 4-omowy aż 3A. Przy takim
prądzie napięcie baterii na pewno znacząco spadnie. Świeże baterie
mają zwykle bez obciążenia ponad 1,6V. Teoretycznie przy napięciu
zasilania ±16V można byłoby uzyskać na wyjściu sygnał ±14V, co da-
je 10V wartości skutecznej. Moc „sinusoidalna” na 8Ω wyniosłaby
12,5W, na 4Ω - 25W. Ale to tylko teoria – podczas pracy napięcie bę-
dzie pod obciążeniem znacznie spadać. Aby tak zasilany wzmacniacz
wykorzystał możliwości baterii, warto zastosować dodatkowe kon-
densatory filtrujące zasilanie o jak największej pojemności (ponad
10000µF). Będą źródłem zasilania w chwilach największego poboru
prądu. Mimo wszystko napięcie będzie znacznie spadać pod obciąże-
niem i uzyskiwana moc będzie znacznie mniejsza od spodziewanej.

Istotnym argumentem przeciwko stosowaniu baterii jest ich koszt.
Obowiązkowo należy bowiem zastosować baterie alkaliczne dobrej
firmy – znacznie tańsze, zwykłe baterie węglowo-cynkowe mają je-
szcze większą rezystancję wewnętrzną i najprawdopodobniej nie po-
radzą sobie z takim zadaniem. Nawet baterie alkaliczne nie są god-
nym polecenia rozwiązaniem. Kto byłby zmuszony wykorzystywać

wzmacniacz w warunkach polowych, powinien raczej wykorzystać
akumulatory. Akumulatory NiCd, NiMH, a zwłaszcza kwasowe ma-
ją znacznie mniejszą rezystancję wewnętrzną i mogą oddawać prądy
większe niż jednorazowe baterie. Można połączyć dwa albo cztery
akumulatory kwasowo-żelowe. Przy zasilaniu ±12V i pracy dwóch
wzmacniaczy w mostku można uzyskać znaczną moc. Jeszcze lepiej
byłoby wykorzystać napięcie ±24V z czterech akumulatorów.

W warunkach polowych zwykle nie jest wymagana wysoka jakość
dźwięku, więc zamiast układu TDA7294 warto wykorzystać przy-
zwoite wzmacniacze samochodowe, np. TDA1554 (2x20W),
TDA1514 (1x20W) czy znacznie mocniejszy TDA1562 (1x50W),
które są optymalizowane właśnie do takich warunków pracy. Wtedy
do zasilania wystarczy jeden akumulator żelowy 12V.

W majowym numerze EdW został opisany projekt długo
oczekiwanego przeze mnie Modułu uniwersalnego dla proce-
sorów 90S2313 oraz 89Cx051. (...) Chciałbym się dowiedzieć,
czy do tej czynności nie ma potrzeby zmieniać wartości rezo-
natora kwarcowego? (...) Ponadto w dziale FTP czasami do
jednego projektu jest zamieszczone kilka lisingów - czy nale-
ży je wszystkie przy pomocy Bascoma spuścić do procka?
W redakcyjnej poczcie pojawiają się podobne pytania, świadczące, iż
ich Autorzy nie do końca rozumieją budowę i działanie procesorów.
Pomimo dużego podobieństwa procesory 90S2313 i 89C2051 różnią
się pod wieloma względami.
1. TYLKO PROCESOR 90S2313 DAJE SIĘ ZAPROGRAMOWAĆ
ZA POMOCĄ KABELKA. Do procesora 89C2051 potrzebny jest
programator, na przykład taki, jaki był wykorzystywany w kursie
BASCOM College. 
2. Programu napisanego dla jednego z wymienionych procesorów
NIE DA SIĘ Z POWODZENIEM „SPUŚCIĆ” DO INNEGO. Tak sa-
mo jeśli program napisany jest dla procesora AVR, nie można go
skompilować za pomocą BASCOM 8051 i na odwrót. Kompilatorów
BASCOM AVR i BASCOM 8051 NIE MOŻNA WYKORZYSTY-
WAĆ WYMIENNIE, choć programy .bas bez kłopotów można otwo-
rzyć za pomocą dowolnego z tych kompilatorów, a nawet przeprowa-
dzić edycję. Jeśli więc BASCOM-owy program napisany jest dla jed-
nego z procesorów, trzeba go przed wpisaniem do innego odpowie-
dnio zmodyfikować i ostatecznie skompilować za pomocą stosownej
„odmiany” kompilatora. Taka modyfikacja programu wymaga sporej
wiedzy, a w niektórych przypadkach konieczna jest gruntowna zmiana
programu ze względu na odmienną budowę urządzeń wewnętrznych
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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.



procesorów. Nie ma prostych recept na „tłumaczenie” programów
BASCOM-owych z 89C2051 na 90S2313, a tym bardziej na odwrót.

3. Częstotliwość rezonatora kwarcowego należy dostosować do
procesora oraz do potrzeb. Czym mniejsza częstotliwość, tym wol-
niejsze wykonywanie operacji, ale też mniejszy pobór prądu. Proce-
sory 89C2051 mają maksymalną częstotliwość zegara 12MHz lub
24MHz, a 90S2313 4MHz lub 10MHz, zależnie od wersji.

...czy można w jakiś domowy sposób zregenerować laser
od odtwarzacza CD. Problem dotyczy płyt CD-RW. Odtwa-
rzacz jak był nowy (rok temu), odtwarzał bez problemu
płyty RW, a teraz coś się zawiesiło. Odtwarza CD-R, ale
nie chce CD-RW.
W przypadku zwykłych, tłoczonych płyt CD, gdzie istnieją wyraźne
„dołki”, czyli tak zwane pity, układ odczytujący ma stosunkowo ła-
twe zadanie. W przypadku płyt wielokrotnie nagrywalnych CD-RW
zapis cyfrowy nie jest tak „wyrazisty”. W takich płytach nośnikiem
zapisu są specjalne farby, ewentualnie stopy metali, a przy nagrywa-
niu nie powstają wgłębienia – pity, tylko materiał nośnika zmienia
właściwości optyczne pod wpływem energii laserowej wiązki zapisu-
jącej informacje. Potem przy odczycie promień lasera odbity od na-
granej ścieżki daje sygnał, można powiedzieć, dużo słabszy niż w tło-
czonej płycie. Nie chodzi przy tym o ilość odbitego światła, ale o róż-
nice związane z zapisaną informacją, w największym uproszczeniu –
różnice między zerami a jedynkami.

Już niewielkie zmiany właściwości systemu mogą spowodować
kłopoty z odczytem – przede wszystkim właśnie płyt CD-RW, gdzie
wspomniane różnice są najmniejsze. Rzeczywiście winę za kłopoty

może ponosić laser. Wytwórcy odtwarzaczy i stacji dysków nie poda-
ją żadnych sposobów regeneracji lasera, ściślej laserowej diody pół-
przewodnikowej. Regeneracja taka nie jest możliwa, jeśli półprzewo-
dnikowa struktura ulega degeneracji. Trwałość lasera zależy między
innymi od producenta (doskonałości stosowanej technologii produk-
cji) oraz od jakości systemu optycznego, który w popularnym sprzę-
cie zawiera tanie plastikowe soczewki.

Często przyczyną kłopotów nie jest laser, tylko zakurzone soczew-
ki. W takim przypadku przede wszystkim trzeba wykorzystać dostęp-
ne powszechnie płyty czyszczące na sucho lub mokro. Odważniejsi de-
cydują się na rozebranie obudowy i czyszczenie systemu ręcznie; co
często polega na delikatnym wydmuchaniu kurzu. W takim przypadku
trzeba pamiętać, że układ głowicy laserowej jest bardzo delikatny i me-
chaniczna ingerencja może łatwo zakończyć się trwałym uszkodzeniem.

Jakie jest źródło efektu akustycznego, powstającego pod-
czas rozpędzania się płyty CD w odtwarzaczu? Jest to ci-
chy gwizd o rosnącej częstotliwości, lepiej zaobserwować
to zjawisko w odtwarzaczu CD-Audio, a nie w napędzie
CD-ROM (szybkość obrotowa płyty oraz szum wentylato-
rów zagłuszają ten efekt). Czy oznacza to, że modulowana
energia lasera w jakiś sposób pobudza do drgań jakieś ele-
menty (płytę?), tak jak po ściszeniu wzmacniacza w gra-
mofonie analogowym słychać „granie“ igły we wkładce?
Nie! Wspomniany efekt to po prostu szum płyty rozpędzającej się do
prędkości dużo większej niż płyty analogowe. Laser nie pobudza pły-
ty do słyszalnych drgań i nie ma to nic wspólnego z odgłosami wy-
wołanymi przez drgania igły w rowku płyty analogowej.
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