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Droga Redakcjo!
Na łamach EdW został przedsta-
wiony pilot do sterowania kompu-
terem PC za pomocą dowolnego
pilota RC5. Został on wykonany 
z wykorzystaniem mikroprocesora.
Ja natomiast chciałbym drogiej re-
dakcji przedstawić o wiele prostsze
rozwiązanie tegoż problemu. Nie-
stety nie jestem dobrym elektroni-
kiem i nie wiem, na jakiej zasadzie

to działa, ale przynajmniej działa (wiem, bo wypróbowałem). Nie wiem
kto jest autorem tego urządzenia, ponieważ schemat znalazłem w Inter-
necie. Do pracy potrzebny jest program „girder“ oraz  „Igor plugin”.

Schemat ten znala-
złem na jednej z kse-
rokopii dość starych
polskich czasopism
elektronicznych (nie
jestem jednak w sta-
nie zidentyfikować
tytułu :(

Zgodnie z tym,
co jest napisane w
opisie, sonda ta zo-
stała wykonana przez zakłady w Dniepropietrowsku. Jako wskaźnik
został użyty czerwony wyświetlacz siedmiosegmentowy z kropką 
o wspólnej katodzie. Wszystkie bramki zastosowane w układzie to
dwa stare, poczciwe 7400 (prawie każdy elektronik znajdzie u siebie
w szufladzie pokaźne ich ilości). Dioda D1 zabezpiecza układ przed

odwrotnym podłączeniem zasilania. Tabela wskazań jest pokazana na
rysunku. Myślę, że osoby zainteresowane układem z chęcią zmodyfi-
kują go do własnych potrzeb. Przy odrobinie chęci układ da się zbu-
dować „na pająka“ i zamknąć w obudowie od długopisu, dodając
przy okazji diodę Zenera i rezystor, aby uczynić układ bardziej uni-
wersalnym, jeżeli chodzi o zasilanie lub też przerobić go całkowicie
i zastosować zamiast układów TTL układy CMOS.

Grzegorz Rapa z Legnicy

Genialne schematy,
czyli co by było, gdyby...
W tej rubryce prezentujemy schematy
nadesłane przez Czytelników. Są to
zarówno własne (genialne) rozwiąza-
nia układowe, jak i ciekawsze sche-
maty z literatury, godne Waszym zda-
niem publicznej prezentacji bądź
przypomnienia. Są to tylko schematy
ideowe, niekoniecznie sprawdzone
w praktyce, stąd podtytuł „co by było,

gdyby...”. Redakcja EdW nie gwaran-
tuje, że schematy są bezbłędne i nale-
ży je traktować przede wszystkim jako
źródło inspiracji przy tworzeniu włas-
nych układów.

Przysyłajcie do tej rubryki przede
wszystkim schematy, które powstały
jedynie na papierze, natomiast ukła-
dy, które zrealizowaliście w prakty-

ce, nadsyłajcie wraz z modelami 
do Forum Czytelników i do działu 
E-2000. Nadsyłając godne zaintere-
sowania schematy z literatury, poda-
wajcie źródło. Osoby, które nadeślą
najciekawsze schematy oprócz saty-
sfakcji z ujrzenia swego nazwiska 
na łamach EdW, otrzymają drobne
upominki.

Pilot

Interesująca sonda logiczna

Już w latach 80. podawane były schematy wzmacniaczy impulsowych,
które dziś nazywane są wzmacniaczami klasy D. W czechosłowackim
Amaterskim Radiu z roku 1986 był schemat takiego wzmacniacza do
samochodu, zrobiony bardzo prosto z czterech układów scalonych 
i czterech tranzystorów. Przy zasilaniu napięciem 12...16V moc wyj-
ściowa na 4 omach wynosi około 10W, a zniekształcenia 0,3%.

Sebastian Krawczyk z Czerwonki

Wzmacniacz klasy D


