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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.

Jak dobierać bezpiecznik sieciowy do zasilacza z transfor-
matorem toroidalnym?
W obwodzie pierwotnym transformatora umieszcza się zwykle bez-
piecznik zwłoczny (z literką T). Jego wartość nie jest krytyczna.
W pierwszym przybliżeniu można przyjąć wartość Pmax/Us, gdzie
Pmax to moc maksymalna, a Us – napięcie sieci. Zwykle jednak bez-
piecznik ma prąd nominalny większy niż wyliczony w ten prosty spo-
sób. Trzeba pamiętać, że bezpiecznik taki nie jest elementem precy-
zyjnym i nie jest w stanie uchronić urządzenia przed uszkodzeniem.
On ma tylko zapobiec powstaniu pożaru w przypadku uszkodzenia
i przeciążenia.

Generalnie w obwodzie sieciowym transformatora należy umie-
szczać bezpieczniki o najmniejszej wartości, które nie ulegną przepa-
leniu przy pełnym obciążeniu, a zwłaszcza podczas włączania. Jak
wiadomo, w transformatorach toroidalnych występuje impuls udaro-
wy podczas włączania i niezależnie od późniejszego obciążenia cią-
głego, właśnie maksymalna energia tego impulsu udarowego wyzna-
cza prąd bezpiecznika. W przypadku „toroidów” o mocach powyżej
100W warto stosować dostępne bez problemu, specjalne obwody
opóźnionego włączania, gwarantujące, że wspominany udar prądowy
nie wystąpi podczas włączania. Taki obwód ochronny zwykle ma po-
stać małego pudełeczka. Zawiera prosty obwód z przekaźnikiem i re-
zystorem mocy.

Mam pytanie dotyczące baterii LI-ION do telefonów ko-
mórkowych, tj. jak należy ją ładować, aby miała jak naj-
dłuższą żywotność?
Akumulatory litowo-jonowe należą do najnowocześniejszych i naj-
bardziej wydajnych. Pojawiły się na rynku stosunkowo niedawno
i w literaturze na razie praktycznie nie ma godnych zaufania informa-
cji o wpływie sposobu ładowania na żywotność. Jak we wszystkich
akumulatorach, na pewno szkodliwe jest przeładowanie. Aby tego
uniknąć, wystarczy zastosować ładowarkę pracującą w trybie ze sta-
łym napięciem (jak przy akumulatorach kwasowych). Ponieważ aku-
mulatory takie są dostarczane wraz ze współpracującym sprzętem
i fabryczną, dedykowaną ładowarka, należy po prostu przestrzegać
wskazówek producenta. Fabryczne ładowarki są tak zbudowane, że
pozostawienie w niej akumulatora na dowolnie długi czas nie grozi
niczym złym, bo po dojściu do zadanego napięcia prąd ładowania
zmniejsza się do bezpiecznej, niewielkiej wartości.

Do ładowania akumulatorów Li-Ion na pewno nie należy stoso-
wać prymitywnych prostowników, nie wolno też próbować wykorzy-

stywać ładowarek przewidzianych dla akumulatorów NiCd i NiMH,
bo mają one zupełnie inne właściwości i charakterystyki ładowania.
W akumulatorach Li-Ion, w przeciwieństwie do akumulatorów NiCd,
nie występuje efekt pamięciowy i co istotne, napięcie akumulatora
wskazuje na stopień jego naładowania. Pod tym względem przypomi-
nają akumulatory kwasowe – ładowarki Li-Ion pracują na podobnych
zasadach. Gdyby ktoś chciał samodzielnie budować taką ładowarkę,
powinien poszukać w Internecie dedykowanych układów scalonych
i układów aplikacyjnych. Zwykle są to dość zaawansowane rozwią-
zania zapewniające szybkie i bezpieczne ładowanie. Potrzebne infor-
macje są dostępne bez większego trudu na stronach internetowych
producentów układów scalonych. Inna sprawa to zdobycie pojedyn-
czych egzemplarzy takich układów. Maksymalne napięcie na akumu-
latorze należy ustalić według wskazówek producenta. I tu właśnie
tkwi podstawowa trudność praktyczna: dla akumulatorów dostarcza-
nych w komplecie ze sprzętem takich informacji się nie podaje, bo
producent zakłada, iż akumulator będzie ładowany za pomocą dostar-
czonej ładowarki fabrycznej.

Jaka powinna być i jest dewiacja w nadawaniu sygnału
radiowego oraz głębokość modulacji? Proszę o szybką od-
powiedź!!!
Sądząc z treści pytania, chodzi o młodego, niedoświadczonego Czy-
telnika. Generalnie dewiacja dotyczy modulacji FM, głębokość – mo-
dulacji AM. Pytanie jest nieprecyzyjne i nie sposób dać na nie krótką
odpowiedź. Zupełnie inna jest dewiacja w radiofonii FM, a inna
w wąskopasmowej modulacji FM w radiokomunikacji. Podobnie jest
z modulacją AM – w radiofonii stosuje się klasyczną modulację
o niedużej głębokości, w radiokomunikacji głębokość jest większa,
a dodatkowo często bywa wykorzystywana tylko jedna wstęga bocz-
na, z nośną lub bez.

Informacja o liczbowych parametrach modulacji nic nie da młode-
mu Czytelnikowi, który zapewne nie ma żadnej możliwości spraw-
dzenia i zmierzenia tych parametrów. Elektronika dla Wszystkich jest
pismem dla praktyków, dlatego zamiast podawać liczbowe parame-
try, które można znaleźć w podręcznikach, należałoby zachęcić pyta-
jącego do praktycznych prób, poczynając od układów najprostszych.
W przypadku urządzeń radiowych trzeba pamiętać o przepisach, by
nie narazić się na nieprzyjemności ze strony organów kontrolnych,
które łatwo i szybko potrafią namierzyć wszystkie pirackie nadajniki.
Czytelnika można zachęcić, by poszukał kontaktu z najbliższym klu-
bem krótkofalarskim.
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Mam problemy z hałasami, które wysyła mi sąsiedztwo
i nie jest to bynajmniej trochę głośniejsza muzyka, tylko b.
głośne dźwięki połączone z dudnieniem niskotonowych
głośników, co przypomina pracę młota parowego. Pytanie
brzmi: Czy można zbudować urządzenie, które zdalnie za-
kłócałoby pracę wzmacniacza końcowego w sposób unie-
możliwiający odbiór muzyki. Nie zamierzam wykorzysty-
wać tej broni przeciwko komukolwiek, kto nie zagraża
osobiście mojemu zdrowiu, ale marzę o tym, by móc obro-
nić się przed chamstwem ludzi, którzy nie liczą się z moim
prawem do wypoczynku i prawem do życia w spokoju.

Jeśli macie jakiś pomysł, to proszę o pomoc.
Niestety, problem jest poważny także z technicznego punktu widze-
nia. Gdyby chodziło o słuchanie muzyki z radia, można by było
próbować zakłócić odbiór, choćby umieszczając jak najbliżej anteny
radia prościutki nadajnik niemodulowanej fali nośnej odpowiedniej
częstotliwości (to może nawet byłoby na granicy prawa z uwagi na
znikomą moc takiego nadajnika). Na marginesie można nadmienić,
że spotyka się oferty sprzedaży radiowych zakłócaczy telefonów ko-
mórkowych.

Gdy jednak chodzi o odtwarzanie muzyki z płyt CD lub magneto-
fonu, ingerencja na odległość jest skrajnie trudna. Należałoby albo
nie dopuścić sygnału do wzmacniacza, albo zakłócić pracę odtwarza-
cza bądź wzmacniacza. Tu drogi ingerencji dostępne względnie pro-
sto (pole magnetyczne, elektryczne, przez sieć energetyczną) nie ro-
kują nadziei. Zbigniew Raabe proponował kiedyś budowę pilota-za-
kłócacza pracującego w podczerwieni, wysyłającego dodatkowe roz-
kazy do sprzętu, np. przez okno. 

Posiadam stary silnik z napędu CD-ROM, zastanawiam
się, jak go uruchomić. Jest to silnik indukcyjny z 11 
wyprowadzeniami. (...) Jest dziewięć cewek,  jednak są
one ze sobą połączone, sądzę, że w zestawy po trzy. Jeśli
to możliwe prosiłbym o radę, jak taki silnik można uru-
chomić.
Sądząc z opisu, chodzi o silnik starego typu (tzw. VR). Dyskusyjny
jest sens stosowania takich silników – dziś powszechnie stosowane są
znacznie nowocześniejsze i lepsze silniki krokowe. Jeśli mimo wszy-
stko Czytelnik chciałby eksperymentować z takim starym silnikiem,
znajdzie garść wskazówek w cyklu Silniki krokowe od podstaw, 
publikowanym w EdW w numerach 7-12/2002. Można także zajrzeć
do artykułów: Sterownik silników krokowych do napędu modeli
w EdW 10/1996 oraz Sterownik dwufazowych silników krokowych
w EdW 7/1997.

Czy istnieje możliwość podłączenia radaru kablowego
z przetwornikiem a/c z zestawu AVT i prowadzenia uda-
nych doświadczeń?
Cały problem z radarem kablowym polega na tym, że impulsy testo-
we, wysyłane w linię, są bardzo krótkie i mają bardzo strome zbocza.
Chodzi o czasy rzędu kilku, najwyżej kilkunastu nanosekund. Aby
zamienić je na postać cyfrową, należałoby wykorzystać bardzo szyb-
ki przetwornik A/C. Na pewno nie nadają się do tego popularne prze-
tworniki przeznaczone do zastosowań audio, a nawet przetworniki
dla sygnałów wideo o szybkości rzędu 10MSPS są za wolne. Gene-
ralnie idea jest prawidłowa, jednak powodzenie praktycznej realiza-
cji zależy od odpowiednio szybkiego przetwornika.
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