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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.
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Czasami latem, rzadziej zimą, gdy podłączę jakąś zewnę-
trzną antenę do telewizora, pojawiają się programy z Nie-
miec i Danii. Skąd się to bierze? Czy to jest bezpieczne dla
telewizora? Podobne cuda dzieją się z radiem.
Fale radiowe rozprzestrzeniając się, podlegają odbiciom, rozprosze-
niu i tłumieniu. Dzięki takim zjawiskom krótkofalowcy mogą nawią-
zywać łączności na zaskakująco duże odległości. Zmiana warunków
atmosferycznych często owocuje właśnie odbiorem odległych stacji
radiowych i telewizyjnych także na zakresie ultrakrótkofalowym.
Zjawisko to w żaden sposób nie jest groźne dla odbiorników radio-
wych i telewizyjnych. Niektórzy radioamatorzy są wręcz poszukiwa-
czami i łowcami takich dalekich stacji.

Boję się, że uszkodzeniu napięciem 230V ulegnie posiada-
ny przeze mnie odbiornik radiowy Pionier U2. Czy dobrym
rozwiązaniem byłoby zastosowanie stabilizatora jak w ru-
bryce Jak to działa? w EdW 2/2001?
Pięcioprocentowe zwiększenie napięcia nie
powinno zaszkodzić. Stabilizator z triakiem
może nie zdać egzaminu z obciążeniem in-
nym niż rezystancyjne. Jeśli już ktoś chce
koniecznie nieco obniżyć napięcie sieci,
może zastosować sposób według rysunku
obok, z niewielkim transformatorem
(4...10W) o napięciu wyjściowym około 10V. Aby obniżyć napięcie,
należy odpowiednio dołączyć końcówki uzwojenia wtórnego trans-
formatora: po zamianie miejscami napięcie nie zmaleje do 220V, tyl-
ko wzrośnie do 240V.

Dlaczego na energooszczędnej żarówce są napisy, żeby nie
używać w obwodach awaryjnych ani w obwodach ze ście-
mniaczami?

Nie jest to klasyczna żarówka, tylko świetlówka sterowana za po-
mocą układu elektronicznego. Wspomniane właściwości wynikają
w dużym stopniu właśnie z cech elektronicznego sterownika. Z poda-
nych informacji wynika, że świetlówka powinna być zasilana nie-
zniekształconym, sinusoidalnym napięciem sieci. Prawdopodobnie
główną przyczyną jest fakt, że o jasności będzie decydować wartość
szczytowa napięcia zasilającego, a nie wartość skuteczna, a ponadto
prawdopodobnie nie sposób skutecznie regulować wydajności zasto-
sowanej przetwornicy (czyli jasności żarówki). Takie zalecenia wyni-
kają więc z konstrukcji elektronicznego sterownika.

Jakie są zalety stosowania w zasilaczu prostownika w po-
staci lampy elektronowej (mam lampę AZ1)? Czy lepiej
zastosować prostownik selenowy albo nowoczesną diodę?

Dziś do prostowania napięć o częstotliwości sieci (50Hz) po-
wszechnie stosuje się diody krzemowe i gotowe prostowniki mostko-
we. Jeśli chodzi o parametry, zapewniają one znakomite właściwości
i sprawność. Prostowniki selenowe czy kuprytowe nie są dziś nigdzie
stosowane i nie warto tego robić, gdy można je zastąpić maleńką dio-
dą krzemową, kosztującą kilkadziesiąt groszy (np. 1-amperowa dio-
da 1N4007 może prostować napięcia o wartości szczytowej 1000V).
Naprawdę nie ma powodu, żeby stosować przestarzałe prostownicze
stosy selenowe czy miedziowe.

Inaczej wygląda sprawa z lampami prostowniczymi do zasilaczy.
W tym przypadku diody półprzewodnikowe oczywiście też są tańsze,
sprawniejsze, ogólnie biorąc – zdecydowanie lepsze od diod lampo-
wych. Jednak w niektórych konstruowanych urządzeniach lampo-
wych (audio) nadal stosuje się prostowniki w postaci lampy. Nie ma
to żadnego uzasadnienia ekonomicznego ani technicznego - jest tyl-
ko wyrazem albo nostalgii (magia lamp), albo snobizmu.

Już dwa razy po pewnym czasie używania wybuchł mi
wzmacniacz TDA1514. Dlaczego? I jak zmniejszyć ryzyko
wybuchu?
Tego typu pytania pojawiają się co jakiś czas. Ze znakomitymi skąd-
inąd kostkami TDA1514 rzeczywiście jest kłopot, bo niektóre eg-
zemplarze z zupełnie niezrozumiałych powodów po prostu wybucha-
ją. Nie sposób przewidzieć, jak będą się zachowywać kolejne egzem-
plarze TDA1514 - jest szansa, że będą pracować dobrze, ale równie 
dobrze mogą eksplodować. Nie ma reguły, kiedy i dlaczego układy
wybuchają. Według dostępnych danych, takiej awarii ulega 20...25%
kostek. Nie tylko w przypadku tych układów częstą przyczyną uszko-
dzeń wzmacniaczy mocy bywają rozmaite manipulacje w układzie
znajdującym się pod napięciem (np. dotykanie do elementów układu,
co zwykle ma związek z ładunkami statycznymi). Dotyczy to także
skądinąd znakomitych układów TDA7294. Najmniej awaryjne są cał-
kowicie bipolarne LM3886, ale to inna historia. Rzeczywiście tylko
TDA1514 potrafią wybuchnąć, i to z zupełnie nieznanych przyczyn.

Ponieważ większość uszkodzeń występuje podczas wstępnych
prób, w układzie testowym z TDA1514 można próbować dodać ele-
menty zmniejszające ryzyko uszkodzeń. Na pewno do prób warto za-
silać wzmacniacz przez szeregową żarówkę (o możliwie małej mocy,
np. 15...40W), umieszczoną w obwodzie pierwotnego uzwojenia 
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sieciowego. W spoczynku, gdy wzmacniacz nie jest obciążony, taka
żarówka ograniczająca powinna być wygaszona lub lekko się żarzyć.
Na pewno na wyjściu wzmacniacza można dodać szeregowy rezystor
mocy (kilka omów, kilka watów) lub cewkę powietrzną kilka do kil-
kunastu zwojów grubego drutu. Na wejściu można też próbować do-
dać rezystor szeregowy lub prościutki filtr dolnoprzepustowy RC ob-
cinający częstotliwości ponadakustyczne, ale takie próby są ryzy-
kowne i mogą nawet pogorszyć sytuację, bo niektóre informacje
o wybuchach wskazują, że kostka TDA1514 jest czuła właśnie na to,
co „widzi” od strony wejścia. Jeden z Czytelników napisał, że po zni-
szczeniu trzech układów TDA1514A w czwartym zrezygnował z ob-
wodu bootstrap i dołączył nóżkę 7 do nóżki 6. Nie sposób jednak wy-
kazać, że nie był to przypadek. Producent układów nie podaje żad-
nych informacji na ten temat i przemilcza problem, który niewątpli-
wie wynika z właściwości układów scalonych.

Bardzo proszę Redakcję o podanie najprostszego miniatu-
rowego odbiornika FM, coś w rodzaju odbiornika detekto-
rowego, tylko na fale UKF.
Niestety, musimy zmartwić młodziutkiego Czytelnika. Nie sposób
zrealizować praktycznego odbiornika FM w bardzo prosty sposób.
Odbiornik taki musi składać się z co najmniej kilkunastu a częściej
kilkudziesięciu podzespołów, w tym układów antenowych wysokiej
częstotliwości. Dziś praktycznie nie buduje się odbiorników FM „od
zera” we własnym zakresie, tylko raczej wykorzystuje się gotowe fa-
bryczne głowice UKF, przestrajane napięciem. W pełni samodzielna
budowa, uruchamianie i strojenie odbiornika FM są trudne i wyma-

gają użycia kosztownych przyrządów pomiarowych. Młodego Czy-
telnika można zachęcić, by raczej rozejrzał się za kompletnymi zesta-
wami do montażu – np. skontaktował się z Działem Handlowym AVT
i sprawdził, czy aktualnie jest w ofercie zestaw odbiornika radiowe-
go FM firmy Velleman (zestaw MK118).

Proszę o podanie schematu przetwornicy 12VDC/220VAC,
dającej czysty przebieg sinusoidalny, bez żadnych znie-
kształceń.
Budowa takiej przetwornicy jest trudna, a koszt elementów – wyso-
ki. Aktualnie Redakcja EdW nie planuje tego typu publikacji. Ewen-
tualnych schematów (różnej, często wątpliwej jakości) można szukać
w Internecie, korzystając z haseł typu: inverter, DC/AC, 12/220V,
24/230V, itp.

Proszę o podanie schematu generatora przebiegu prosto-
kątnego na jednym tranzystorze. Jakie będą parametry ta-
kiego generatora?
Można zbudować generator na jednym tranzystorze (z przesuwnika-
mi RC, z obwodami LC). Takich układów w praktyce nie stosuje się
do wytwarzania przebiegu prostokątnego, a co najwyżej w obwodach
w.cz., gdzie zwykle dąży się do uzyskania czystego przebiegu sinuso-
idalnego. Ze względu na niewielkie wzmocnienie pojedynczego tran-
zystora, uzyskany przebieg byłby raczej trapezem niż prawidłowym
prostokątem. Naprawdę nie warto zaprzątać sobie głowy takimi po-
mysłami. Należy wykorzystać generatory na bramkach CMOS lub na
wzmacniaczu operacyjnym.


