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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.

Proszę uprzejmie o informację na temat kodera BCD - jak
jest zbudowany i do czego służy?
Czytelnikowi chodzi o mechaniczny koder BCD. Kodery takie, nazy-
wane także nastawnikami, są prostymi elementami stykowymi - ro-
dzajem przełączników. Nie są to zwykłe przełączniki 10-pozycyjne,
mające jeden styk wspólny i dziesięć styków wyjściowych. Koder
BCD ma jeden styk wspólny i cztery wyjścia oznaczone D, C, B,
A (lub 8, 4, 2, 1). W zależności od położenia pokrętła, ze stykiem
wspólnym zwierane są odpowiednie styki, dając liczbę dwójkową
w zakresie 0....9 (dwójkowo 0000....1001). Dostępne są też kodery
szesnastkowe, pozwalające uzyskać wszystkie spośród 16 kombinacji

czterobitowych. Fotografia, pochodząca z katalogu firmy Elproma,
pokazuje kodery BCD i szesnastkowe.

Szukam jakiegoś prostego i taniego generatora RC, który
mógłby być przestrajany w zakresie 1kHz - 1MHz za po-
mocą potencjometru.
Do uzyskania przebiegu prostokątnego wystarczy zastosować genera-
tor przestrajany napięciem – VCO, na przykład z popularnego układu
4046 – to zdecydowanie najprostsze i najtańsze rozwiązanie. Można
też spróbować wykorzystać układ generatora przebiegów trójkątnego
i prostokątnego na dwóch odpowiednio szybkich wzmacniaczach
operacyjnych.

W przypadku sinusoidy bardzo taniego rozwiązania nie ma. Prze-
strajanie w tak szerokim zakresie i przy tak dużej częstotliwości ma-
ksymalnej wymaga dość rozbudowanego układu. Eleganckim roz-
wiązaniem jest wykorzystanie układu scalonego generatora funkcji
MAX038 firmy Maxim.

Mam pewien problem, którego nie potrafię rozwiązać (...).
Muszę zmniejszyć napięcie w instalacji samochodowej
z 24V (ciężarówka) do 12-15V do zasilenia radia. Użyłem
w tym celu stabilizatora 78T15. Zmontowałem prosty ukła-
dzik i przetestowałem - radio działało, ale przy podgłaszaniu
na prawie maksimum radio nagle się wyłącza. Proszę was
o jakąś radę lub sposób wyeliminowania tego zachowania.
Tego rodzaju pytania pojawiają się w Poczcie dość często. Prawie za-
wsze przyczyną jest zbyt mała wydajność prądowa stabilizatorów.
Radio samochodowe z typowym dziś wzmacniaczem 4x22W może w
szczytach pobierać do 10A prądu. Tymczasem pojedynczy stabiliza-
tor o podwyższonej mocy (78T15) ma prąd maksymalny 3A. Przy-
czyną wyłączenia może być więc albo wewnętrzne ograniczenie prą-
dowe w stabilizatorze, które spowoduje obniżenie napięcia wyjścio-
wego i wyłączenie radia, albo wzrost temperatury stabilizatora i za-
działanie zabezpieczenia termicznego. Nawet zastosowanie stabiliza-
tora o prądzie maksymalnym 10A (np. LM396, LT1038  z grupy sta-
bilizatorów regulowanych) nie rozwiąże problemu ze względu na
ogromną moc strat. Przykładowo przy średnim prądzie 7A, napięciu
akumulatora 28V, moc strat na stabilizatorze wyniesie 91W
[7A*(28V-15V)]. Tak dużej mocy praktycznie nie da się rozproszyć
w trudnych warunkach „motoryzacyjnych” nawet za pomocą naj-
lepszego radiatora. Można zredukować moc strat w stabilizatorze,
dodając na wejściu stabilizatora dobrany szeregowy rezystor o odpo-
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wiedniej mocy. Inną możliwością jest kombinacja kilku niezależnych
stabilizatorów 78T15 z takimi rezystorami połączonych „równole-
gle”, to znaczy pracujących na wspólne obciążenie, gdzie między
wyjściem każdego stabilizatora a obciążeniem umieszczona jest dio-
da (najlepiej Schottky’ego) o odpowiednim prądzie. W każdym przy-
padku wymagany jest skuteczny radiator.

Dręczy mnie pytanie na temat impendancji. Przez impen-
dancję rozumiem oporność odcinka o opornościach czyn-
nej i biernej indukcyjnej. Rozumiem, że impendancja jest
zmienna w zależności od częstotliwości prądu zmiennego
przepływającego przez odbiornik (tak jak zmienia się re-
aktancja indukcyjnej części obwodu). Jeżeli impendancja
jest zmienna, w zależności od częstotliwości, to dlaczego
na głośnikach podana jest stała wartość ich impendancji
np. 4Ω? Przecież przez cewkę głośnika płyną prądy o róż-
nych częstotliwościach.
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę Czytelnikowi, że piszemy im-
pedancja, a nie impendancja. Rzeczywiście jest to wypadkowa oporność,
która zmienia się z częstotliwością. „Od zawsze” w katalogach głośni-
ków podaje się średnią wartość tej oporności – typowo 4Ω lub 8Ω. Nie
jest to rezystancja cewki głośnika dla prądu stałego – ta jest o 20...30%
mniejsza od podanej wartości nominalnej. W katalogach nie podaje się
szczegółów dotyczących impedancji głośnika, a ta silnie zmienia się z
częstotliwością, i to nie tylko wzrasta z częstotliwością ze względu na
obecność składowej indukcyjnej. Na przykład w typowym głośniku
występuje rezonans mechaniczny o częstotliwościach rzędu kilku-
dziesięciu do kilkuset herców (zależy też od zastosowanej obudowy)

i w tym zakresie głośnik ma impedancję dużo większą od nominalnej.
W praktyce przeciętny użytkownik nie ma potrzeby wgłębiać się

w te szczegóły i wystarczy mu rozróżnienie, czy chodzi o zestaw 4-
czy 8-omowy. Szczegółami powinni się natomiast zainteresować
wszyscy, którzy chcą samodzielnie budować zestawy głośnikowe.

Chciałbym się dowiedzieć, co to jest magnes neodymowy.
Czym się różnią te magnesy od innych?
Właściwości magnesu zależą w ogromnej mierze od materiału, z ja-
kiego jest wykonany. Wykorzystanie pierwiastka neodymu pozwala
uzyskać wyjątkowo dobre parametry (potocznie: siłę przyciągania).

Chodzi mi o kit AVT-2050 „Najprostszy wzmacniacz aku-
styczny 3W” z numeru 1/96. Jego parametry i wykorzysta-
nie opisane są dla głośnika 16Ω.. Ja mam do dyspozycji
głośniki 4Ω. Czy można bez żadnych konsekwencji dołą-
czyć taki właśnie głośnik? Jeśli nie, to co należy zmienić w
układzie oraz jak przelicza się zależności mocy i zasilania?
Dołączenie głośnika 4-omowego spowodowałoby 4-krotny wzrost
mocy wyjściowej ze względu na większe prądy wyjściowe. W prak-
tyce ograniczeniem będzie maksymalny, szczytowy prąd wyjściowy
wzmacniacza, a jeszcze bardziej moc strat. Przy głośniku 4-omowym
wzmacniacz będzie się dużo bardziej grzał, co wymaga zastosowania
radiatora, a nawet może doprowadzić do uszkodzenia wzmacniacza.
Dołączenie głośnika 4-omowego jest możliwe, ale trzeba znacznie
obniżyć napięcie zasilające, np. do 4,5V. Można też spróbować dołą-
czyć głośnik nie w układzie mostkowym, tylko przez duży kondensa-
tor (2200µF) między masę a jedno z wyjść.


