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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.

Jak ocenić pojemność trymerów np. po ilości rotorów
i statorów, ich powierzchni?
Najlepiej nie próbować zgadywać, tylko zmierzyć. Wiele mierników
uniwersalnych pozwala zmierzyć pojemność począwszy od 1pF. Po-
nieważ problem dotyczy głównie osób, mających kontakt z techniką
w.cz.,  można np. w układzie generatora LC porównać pojemność try-
mera z pojemnością kondensatorów o znanej pojemności.

Niedawno zajrzałem do archiwalnego numeru EdW
(06.1999) i chciałem zbudować kit AVT-2363 (monitor
stanu linii telefonicznej). Przypadkiem zauważyłem, że
jest o wiele łatwiejsza metoda wykonania takiego monito-
ra. Otóż po uzyskaniu połączenia telefonicznego polaryza-
cja linii telefonicznej zmienia się! A co dziwniejsze, zmie-
nia się z powrotem na taką, jaka była po odłożeniu słu-
chawki (rozłączeniu się). Można by ten fakt wykorzystać
i do linii telefonicznej podłączyć dwie diody LED równo-
legle, ale o odwrotnej polaryzacji. (...)
Nie wszystkie centrale odwracają biegunowość linii. Jeśli opisane
zmiany występują, warto je wykorzystać, co rzeczywiście radykalnie
upraszcza układ monitora. Należy jednak pamiętać, że w świetle
przepisów prawa, do publicznej sieci telekomunikacyjnej mogą być
dołączane wyłącznie urządzenia posiadające homologację.

Zamierzam w niedalekiej przyszłości nabyć gramofon
analogowy. Wydam na ten cel ok. 1500zł. Potrzebuję do-
datkowo przedwzmacniacza gramofonowego. Producent
gramofonu oferuje takie urządzenie w cenie ok. 350zł.
Znalazłem w jednym z numerów EdW przedwzmacniacz
gramofonowy jako kit Vellemana. Kosztuje on 33zł.
Chciałbym zapytać, czy opłaca mi się wydawać 350zł na
urządzenie, które sam mogę zrobić za 33zł? Czy kit odbie-
ga znacząco jakością od gotowych urządzeń dostępnych
w salonach hi-fi? Czy będzie on „grał” równie dobrze?
Powrót do gramofonów analogowych uważa się powszechnie za mo-
dę, a nie za uzasadnioną konieczność. Ceny gramofonów są często
zaskakująco wysokie i nie zawsze są proporcjonalne do jakości uzy-
skiwanego dźwięku. Wśród zainteresowanych często spotyka się oso-
by zupełnie pozbawione słuchu muzycznego i nieznające się w ogóle
na elektronice. Takim osobom można wmówić wszystko i „nacią-
gnąć” ich na zakup bardzo drogiego sprzętu. Naszemu Czytelnikowi,
który nie ma wyrobionej opinii, można poradzić by kupił, zmontował

i wypróbował kit Vellemana za 33zł. Najlepiej byłoby, gdyby porów-
nał brzmienie takiego taniutkiego korektora ze sprzętem dużo wy-
ższej klasy, np. u znajomego. Jeśli usłyszy wyraźną różnicę jakości –
z przekonaniem niech kupi droższy model. Jeśli nie...

Trzeba przy tym dodać, że końcowy efekt może znacznie zależeć
od zasilacza (typ, umieszczenie, co zadecyduje o ewentualnym bru-
mie i zakłóceniach) i przewodów (brum, tłumienie najwyższych skła-
dowych).

Mam jedno pytanie, mianowicie czy można na „płytce te-
stowej” opisywanej w grudniowym numerze EdW jak
KIT-3500 programować oczywiście za pomocą BASCOM-a
8051, układy z rodziny ‘51, a dokładniej chodzi mi o mi-
kroprocesor 89C2051? Sądzę, że odpowiedź jest twierdzą-
ca, ale nie jestem do końca.
W płytce AVT-3500 NIE MOŻNA programować procesorów rodzi-
ny ’51, w szczególności 89C2051. Do programowania wymagają one
napięcia +12V i nie mogą być programowane w trybie szeregowym
przez łącze SPI.

Witam miło i serdecznie, mam problem - potrzebuję coś ta-
kiego: z 1,5 wolta zrobić 12V. To znaczy mam zegarek
elektryczny i chcę go podłączyć do czegoś, ale nie wiem,
jak to zrobić - on bierze 1,5V. Podłączyłem kabelki zamiast
głośnika, chcę zwiększyć napięcie przez transformator.
Czy to dobry pomysł?
Jeśli chodzi o przebieg zmienny, zastosowanie transformatora jest
bardzo dobrym pomysłem. Ponieważ zwykle chodzi o przebieg o czę-
stotliwościach rzędu kiloherców, można wykorzystać małe transfor-
matorki na rdzeniach ferrytowych. W zależności od zastosowania
w grę może też wchodzić wykorzystanie pojedynczej cewki włączo-
nej w obwód kolektora tranzystora – wtedy podwyższenie napięcia to
po prostu wykorzystanie przepięć, pojawiających się podczas wyłą-
czania tranzystora (podczas przerywania prądu w cewce). Właśnie taki
prosty sposób stosowany jest do zwiększania głośności dźwięku w ze-
garkach naręcznych, gdzie stosuje się mało skuteczne membrany piezo.

(...) w zasilaczu sieciowym zastosowałem diody 1N4004,
a nie 1N4002. Czy to ma jakieś istotne znaczenie?
Żadnego. Czym wyższy numer, tym wyższe dopuszczalne napięcie
wsteczne. Dziś nawet w obwodach niskonapięciowych powszechnie
stosuje się diody 1N4007 o dopuszczalnym napięciu 1000V.
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Mam problem. Na studiach otrzymałem za zadanie wyko-
nanie „generatora napięcia przemiennego o regulowanej
częstotliwości”. Parametry jakie mam otrzymać to: 1 ka-
nał, na wyjściu sinusoida, napięcie regulowane od 0 do
120V AC, częstotliwość 2Hz do 100Hz, zniekształcenia
w granicach 0,5%
Zadanie na pewno do najłatwiejszych nie należy. Należy zastosować:
1. Generator funkcji (analogowy XR2205, ICL8038 lub nowocze-
śniejszy, cyfrowy system DDS), gdzie uzyskanie zniekształceń poni-
żej 0,5% jest jak najbardziej realne.
2. Wzmacniacz wysokonapięciowy może być zrealizowany albo na
wysokonapięciowym wzmacniaczu operacyjnym, albo jako klasycz-
ny wzmacniacz z tranzystorami wysokonapięciowymi.

Chciałbym się dowiedzieć, jak obliczyć, odczytać czy wy-
kreślić rząd filtru, mając jego charakterystykę pasma
przenoszenia ku=f(f).
Dla filtrów dolno- i górnoprzepustowych wystarczy sprawdzić stro-
mość charakterystyki (6dB/okt i 20dB/dek „na rząd”). W praktyce
rzadko występuje potrzeba określenia rzędu filtru. Dużo częściej na-
leży dobrać filtr do konkretnych wymagań. Obecnie ułatwiają to roz-
maite programy komputerowe.

Czym się różnią od siebie procesorki AT89c2051-24PC 
od AT89c2051-24PI?
Liczba 24 to maksymalna częstotliwość rezonatora kwarcowego –
24MHz. Spotyka się też wersję 12-megahercową. Litera P na końcu
oznaczenia wskazuje na dużą, klasyczną obudowę DIL (PDIP), litera

S – na małą obudowę SMD (SOIC). Ostatnia litera wskazuje zakres
temperatur pracy: C – commercial: 0...+70oC

I – industrial: -40...+85oC
A – automotive: -40...+105oC

Jakim prądem będzie się ładował akumulator, który ładu-
je ładowarka nieposiadająca żadnego ograniczenia prą-
du? Czy związane jest to z gęstością elektrolitu?
Czytelnikowi zapewne chodzi o akumulatory kwasowe. Gęstość
elektrolitu ma tu niewielkie znaczenie i na pewno nie jest to zależność
jednoznacznie wyznaczająca prąd ładowania. W trakcie ładowania
gęstość elektrolitu rośnie, co oznacza zmniejszanie się i tak małej
oporności wewnętrznej.

Można sobie wyobrażać schemat zastępczy akumulatora podczas
ładowania jako potężną diodę Zenera wielkiej mocy połączoną z sze-
regowym rezystorem o bardzo małej oporności rzędu drobnego ułam-
ka oma. Napięcie tej „diody Zenera” w trakcie ładowania nieco wzra-
sta, natomiast mała rezystancja szeregowa – jeszcze bardziej maleje.
Natomiast ładowarka „bez żadnego ograniczenia prądu” nie może ła-
dować prądem o dowolnie dużym natężeniu. Schemat zastępczy ła-
dowarki „bez żadnego ograniczenia prądu” to źródło napięcia i za-
stępcza rezystancja wewnętrzna. Aktualny prąd ładowania wyznacza
głównie ta zastępcza rezystancja wewnętrzna, która zależy od wielu
czynników, w tym od wartości napięcia sieci i napięcia ładowanego
akumulatora. Ostatecznie prąd ładowania niewiele związany jest
z gęstością elektrolitu, a bardziej z właściwościami ładowarki, głów-
nie jej transformatora. Napięcie na akumulatorze podczas ładowania
nieco wzrasta, co zmniejsza prąd ładowania..


