
PROJEKTY I UKŁADY
PROJEKTY AVT
Audio/Video/Car Audio
Transofon Hi-Fi. Precyzyjny szerokopasmowy przesuwnik fazy. 
Podwójny ekonomiczny układ mnożący 2,3/02
Uniwersalne moduły wejściowe Hi-End 7/02 49
Sonometr - precyzyjny przyrząd do pomiaru głośności 4/02 50
Wzmacniacz prądowy do subwoofera 11/02 13
Wzmacniacz multimedialny HEXFET 3,4/02
Precyzyjny miernik głośności. Psofometryczny miernik sygnału 8/02 16
Dla domu
Automatyczny sterownik oświetlenia 4/02 56
Centralka alarmowa 10/02 51
Elektroniczna konewka 5/02 58
Elektroniczny rygiel 8/02 52
Gigantyczny zegar 5/02 13
Gigantyczne wyświetlacze LED 5/02 54
Lampka telefoniczna 4/02 55
Pilot „Jumbo” RC5 1/02 47
Prosty zamek szyfrowy 12/02 54
Przypominacz lekarski II 10/02 54
Syrena sterowana głosem 2/02 50
Timer mikroprocesorowy 2/02 17
Turbodopalacz do budzika 6/02 54
Uniwersalny mikroprocesorowy regulator mocy 220VAC 6/02 18
Wielofunkcyjny, komputerowy pilot RC5 5/02 19
Włącznik RC5 8/02 20
Zdalny włącznik sterowany podczerwienią 10/02 52
Zegar Predatora 10/02 13
Układy mikrokomputerowe
Płytka testowa do kursu BASCOM AVR 12/02 13
Do wypoczynku i zabawy
„2 w 1”, czyli elektroniczna ruletka i kostka do gry 12/02 56
Akustyczny wykrywacz kłamstwa 1/02 13
Alarm rowerowy 8/02 54
Czasowy wyłącznik oświetlenia 9/02 56
Gadająca kostka 1/02 19
Komputerowy sterownik (modelu) czołgu 12/02 49
Łącze laserowe 8/02 83
Miniwąż świetlny sterowany dźwiękiem 11/02 60
Projektor laserowy 5/02 52
Przetwornica do zasilania świetlówki kompaktowej z 12V 4/02 21
Sterownik (niekoniecznie) akwariowy 11/02 52
Widmo, albo magiczna różdżka 7/02 18
Wyświetlacz widmowy 11/02 16
Do komputera
Uniwersalny sterownik RS232 8/02 56
UPS - zasilacz awaryjny 11/02 56
Przyrządy warsztatowe
Elektroniczny bezpiecznik 2/02 52
Generator sekwencji stanów logicznych, wersja uP 1/02 54
Laboratoryjny generator impulsów 50ns ... 10s 6/02 13
Precyzyjny bipolarny czujnik prądu 9/02 58
Tester kabli 6/02 51
Układ mnożący - watomierz 12/02 18
Uniwersalny moduł filtrów MFB 4/02 47
Uniwersalny moduł filtrów Sallen-Keya 3/02 52
Wskaźnik przepalonego bezpiecznika 6/02 50
Zasilacz symetryczny 9/02 54
Radiokomunikacja
Eksperymentalny pager 4/02 52
Eksperymentalny radiotelefon LPD 1/02 50
Generator CB. Czym zastąpić MC1248? 9/02 52
Miniradiotester KF 8/02 49
Minitransceiver ANTEK na pasmo 40m 2/02 47
Odbiornik CB na bazie kitu AVT-2347 7/02 52
Szerokopasmowy generator KF 5/02 56
Szerokopasmowy przedwzmacniacz w.cz. 3/02 51
Transwerter 80m/11m 12/02 52
RóżneElektroniczny notatnik – Organizer 9/02 18
Inteligentne przyciski 5/02 51
Monitor baterii 1 1/02 52
Monitor baterii 2 6/02 56
Programowana tablica świetlna 8/02 13
Przetwornica 5/12V 11/02 50
Radar IRED 9/02 51
Sonar – dalmierz ultradźwiękowy 7/02 13
Transformator Tesli 9,10/02
Wytwórnia piorunów. Generator wysokiego napięcia 4/02 13
Projekty z Oślej łączki
(Dyskotekowy) łańcuch świetlny 7/02 39
Centralka alarmowa 8/02 40
Optyczno-akustyczny symulator alarmu 6/02 39
Patchwork, czyli (widmowa) makatka 6/02 40
Precyzyjne generatory z kostką 4047 8/02 39
„Przeraźliwa” syrena alarmowa 8/02 45
Tester tranzystorów 7/02 46
Turbodopalacz do budzika (dla śpiochów) 6/02 46
Uniwersalny układ (długo)czasowy 8/02 40

Wirujące kółko 7/02 45
KITY VELLEMANA
Helikopter z drewna - kit Vellemana 12/02 58
K6708/K6709 Zamek szyfrowy na podczerwień 1/02 25
K8016 - generator funkcyjny do PC 5/02 62
K8031 - Jednokanałowy oscyloskop do PC 4/02 58
MK111 Uniwersalny impulsator 3/02 19
MK125 Wyłącznik zmierzchowy. Czujnik świetlny 3/02 19
MK127 Światłoczuły świerszcz 2/02 27
MK129 Wędrujący krab 2/02 27
PCS500 - dwukanałowy oscyloskop do PC 6/02 26
ELEKTOR W EdW
Aktywne obciążenie. Źródło prądowe z ograniczeniem mocy 4/02 26
Filtr mowy 1/02 28
Łańcuch świetlny 1/02 29
Rozładowarka akumulatorów 1/02 29
FORUM CZYTELNIKÓW
Amatorska stacja lutownicza 3/02 55
Antykret - doświadczenia weterana walk z kretami 10/02 60
CNC bez mechaniki? 3,4/02
Dalmierz ultradźwiękowy 10/02 56
Impulsowe światło postojowe 6/02 62
Inteligentna psia miska 2/02 57
Jak przerobić stary CD-ROM na odtwarzacz płyt
kompaktowych? 7/02 56
Lenistwo nie ma granic, czyli przetwornik C/A
do odtwarzacza CD 7/02 58
Miniruletka 1/02 56
CNC - dla wszystkich (wiertarki, frezarki, grawerki) 1/02 60
Pilot komputerowy na RS232, Rejestrator sygnałów cyfrowych, 
Sterownik girlandy świetlnej, czyli wszystko w jednym 10/02 58
(Prawie) idealny zasilacz warsztatowy 4/02 62
Policyjny kogut 2/02 56
Przypominacz lekarski I 6/02 58
Regulator do kominka 6/02 60
Samochodowy system regulacji głośności 5/02 60
Sterownik pieca węglowego 12/02 60
Linijka świetlna 12/02 63
Sygnalizator zatarcia silnika DC 7/02 55
Tester wydajności masażysty 8/02 60
Turystyczny zasilacz świetlówki 8/02 58

EDUKACJA I INFORMACJA
Akumulatory
Akumulatory w praktyce elektronika, część 1 8-10/02
Radio Retro
Radio Retro 1,5/02
Konkursy
Co to jest? 1-12/02
Jak to działa? 1-12/02
Konkurs 250ms 7/02 17
Konkurs 250ms - rozwiązanie 12/02 66
Krzyżówka 1-12/02
Konkurs Antykret 10/02 60
Konkurs TRIAK 4/02 20
Konkurs TRIAK - rozwiązanie 8/02 38
Konkurs Zegar 5/02 18
Najlepszy projekt roku 2002 - Konkurs im. Z. Raabe 12/02 72
Piorun 4/02 17
Rozwiązanie konkursu „Kostka” 2/02 21
Rozwiązanie Konkursu „szeregowego” 5/02 50
Rozwiązanie konkursu „Układ czasowy” 2/02 46
Rozwiązanie konkursu PIORUN 9/02 63
Widmowy wyświetlacz 4/02 30
Wielki konkurs na najlepszą pracę dyplomową 2001/2002 1/02 57
Wielki konkurs na najlepszą
pracę dyplomową roku 2001/2002 - rozwiązanie 7/02 27
Zaprezentuj własną bibliotekę „schematową” Protela 99 7/02 69
Magazyn Elektroniki Użytkowej
Bezpieczeństwo w świecie bitów 7/02 62
Biampling kontra biwiring 9/02 66
Błękitna afera 4/02 65
Detektory kłamstwa 1/02 65
Duży kawałek tortu, czyli nagrywalne DVD 3/02 62
Internet z gniazdka energetycznego 6/02 64
Ogniwa paliwowe, czyli wodoru do pełna 5/02 66
Opowieść o wyłączniku światła w łazience i o gotowaniu mleka, 
czyli powrót pamięci magnetycznych 10, 11/02 64
Technologie xDSL 2/02 66
Telewizja cyfrowa, czyli czas rozejrzeć się za dobrym 
psychoanalitykiem 2/02 60
PIERWSZE KROKI 
Filtry
Filtry aktywne, część 4-10 1-9/02
Ośla łączka
Elektronika dla początkujących, czyli wyprawy na oślą łączkę

5-9/02
Mikroprocesorowa Ośla łączka
Mikroprocesorowa Ośla łączka – Wstęp 9/02 36
Mikroprocesorowa Ośla łączka 10-12/02

Sptkania z Protelem 99 SE
Protel 99 SE 2/02 22
Spotkania z Protelem 99 SE, część 1-9 3-12/02 37
Silniki krokowe
Silniki krokowe od podstaw, część 1-6 7-12/02
Wzmacniacze operacyjne
Wzmacniacze operacyjne, część 11-21 1-12/02
RECENZJE 
AVR 4/02 46
Układy programowalne w praktyce, Visual Basic 6 - Ćwiczenia praktycz-
ne, RS 232C Praktyczne programowanie, Spotkania z elektroniką3/0267
SCHEMATY
Genialne schematy
Elektroniczny dzwonek 3/02 61
Elektroniczny termometr progowy 1/02 64
Inwerter wideo 10/02 61
Miernik współczynnika mocy 2/02 58
Mierniki zwartych zwojów 11/02 51
Mikser do kamery wideo 11/02 51
Nietypowy multiwibrator 2/02 58
Odbiornik zdalnego sterowania 3/02 61
Przetwornica 9/02 62
Szybka rozładowarka akumulatorów 1,2V 10/02 61
Wzmacniacz do peceta 1/02 64
Wzmacniacz 2/02 58
Zasilacz stabilizowany 1/02 64
Zasilacz symetryczny 12/02 68
Zasilacz 9/02 62
Jak to robią inni...
Aktywna sonda 11/02 51
Beatcounter 4/02 59
Elektroniczny potencjometr 1/02 32
Koder stereo 10/02 55
Lastmanager (wyłącznik pomocniczy) 1/02 32
Prosty zegar cyfrowy 2/02 34
Ultradźwiękowy dalmierz 6/02 61
Wzmacniacz audio z optoizolacją 3/02 60
Źródło wysokiego napięcia 2/02 34
SKRZYNKA PORAD
Chciałbym do swojego przyszłego systemu audio zaprojektować
i zbudować zwrotnicę częstotliwościową, ale nie wiem, czy rozmie-
szczenie elementów i grubość ścieżek będzie miało wpływ na właści-
wości zwrotnicy? 11/02 10
Chciałbym do układu ICL7107 dołączyć wyświetlacze ze wspólną KA-
TODĄ i nie wiem jak to zrobić, żeby nie stosować dodatkowych inwer-
terów. Czy istnieje jakiś inny sposób, aby to zrobić, łatwiejszy? Układ
jest zasilany napięciem dodatnim, a ujemne napięcie powstaje poprzez
układ CD4049. 8/02 11
Chciałbym schłodzić detektor CCD do ok. -80C. Wybrałem moduł Pel-
tiera firmy Melcor. Jako czujnik temperatury chciałbym wykorzystać
termistor NTC: R=10k. W EdW 7/97 i 8/97 są opisane moduły Peltie-
ra, ale nie ma układów sterujących. Czy są wymagane jakieś specjalne
układy? W jaki sposób mogę najprościej i najtaniej zbudować kontro-
ler do tego modelu? 10/02 10
Chciałbym zrobić przedwzmacniacz korekcyjny RIAA do adaptera z ru-
chomą cewką. Z wiadomych względów chciałbym wyselekcjonować
tranzystory o najmniejszym poziomie szumów. W jaki najprostszy spo-
sób tego dokonać? (...) 4/02 10
Co to jest procesor PIC i AVR. Czym się różnią te procesory od pozna-
nego na łamach EdW procesora 89C2051? 11/02 10
Co to jest złącze DB25? Czy to jest Centronics? 3/02 10
Co to za baterie typu M, S, L, XL? 1/02 10
Co to za element: avalanche breakdown diode? Z opisu wynika, że cho-
dzi o diodę Zenera. Dlaczego w szereg z taką diodą jest włączona zwy-
kła dioda krzemowa? 9/02 10
Czy do kitu AVT-2461 lub do układu z Genialnych schematów z EdW
można podłączyć świetlówkę ultrafioletową z przepalonym jednym lub
dwoma żarnikami? Czy taka świetlówka jest zbudowana podobnie, jak
zwykła? 3/02 11
Czy do stroboskopu potrzebna jest specjalna żarówka? 9/02 10
Czy istnieje sposób na możliwie tanie podłączenie kamery do kompu-
tera PC? 1/02 10
Czy możliwe jest zastąpienie układu operacyjnego CA 3130T innym
układem operacyjnym w układzie „pies na kable” EdW nr 9/01 str.28.
(posiadam układy operacyjne z serii 071,72 i 74). 6/02 10
Czy można łączyć wzmacniacze samochodowe przez ich zmostkowa-
nie? Chodzi mi o połączenie dwóch wyjść na wzmacniaczach, żeby
z wyjść 2x70W zrobić trzecie wyjście 1x140W. 7/02 10
Czy można posmarować „Elektrosolem” styki powyginanej podstawki,
aby polepszyć kontakt z układem scalonym? 5/02 11
Czy można stosować wymiennie układy 4xxx i HC74xxx (podobno
szybsze)? 6/02 10
Czy są głośniki przenoszące całe pasmo akustyczne (16Hz...20kHz)? 

4/02 11
Czy układ VOX - bramka szumu byłby rozwiązaniem moich problemów?

2/02 11
Czy w zasilaczu impulsowym, jak na rysunku, jest potrzebny kondensa-
tor filtrujący? Częstotliwość pracy zasilacza 300 lub 150kHz. 3/02 11
Czy wejścia kluczy analogowych można zamieniać miejscami (tzn.
z której strony klucza ma być wyższy potencjał?) 6/02 10
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Czym różni się dioda superjasna od ultrajasnej? 2/02 11
Czym różnią się systemy redukcji szumów Dolby A, High-Com, High-
Com II, Super D, Dolby S, Dolby HX i jaką mają skuteczność? 4/0210
Czym różnią się układy 4017 i 4022? Czym się różnią układy 4016
i 4066? Czym różnią się układy 4518 i 4520? 6/02 11
Dlaczego niektóre filtry p.cz. mają na uzwojeniu wtórnym tylko 1 zwój?
Jak zachowa się radio po zwiększeniu ilości zwojów, np. do 4...5? 

1/02 11
Gdzie można znaleźć notę aplikacyjną do ILC7107? 7/02 11
Ile razy dłużej działa bateria alkaliczna DURACELL ULTRA M3 od zwy-
kłej baterii węglowo-cynkowej? 6/02 10
Interesuję się elektroakustyką bardziej od strony teorii, a nie ofert pro-
duktów (...) Chodzi mi o obudowę z otworem, której raczej jestem prze-
ciwnikiem. Jak to jest? Jeśli dobrze rozumiem, przy pewnej częstotli-
wości „odzywa” się nasza obudowa, aby efektywniej odtworzyć daną
częstotliwość. Ale z jaką częstotliwością? 10/02 11
Jak obliczać pojemności filtrujące w zasilaczach? 2/02 10
Jak podłączyć multimetr cyfrowy przy pomiarach częstotliwości, np.
p.cz. AM w obwodach heterodyn/oscylatorów AM a także w torze FM?

1/02 11
Jak wygląda sprawa z łączeniem głośników? Przykładowo potrzebuję
głośnik 100W 8Ω. Czy mogę połączyć dwa 50W 8Ω? A może dwa
100W 4Ω? Jaka jest zasada łączenia głośników? 8/02 11
Jak zbudować nadajnik na jednym tranzystorze? (...) wystarczy zasięg
100...200m. (...) 5/02 11
Jak zmienić częstotliwość 50Hz na 100Hz? Podobno można za pomo-
cą maszyny indukcyjnej trójfazowej pierścieniowej. (...) bardzo bym
prosił, by w EdW ukazały się schematy dławików nasycanych lub ja-
kichś układów elektronicznych, podwajających częstotliwość sieci z 50
na 100Hz. 4/02 10
Jak zmierzyć sygnał sinusoidalny 0dB (775mV) z płyty testowej Audio?

7/02 10
Jak znaleźć w Internecie stronę konkretnej firmy, np. JRC z Japonii? 

7/02 11
Jak zwiększyć zasięg jednotranzystorowego nadajnika FM? Zbudowa-
łem taki nadajnik, ale ma zasięg do 20m. Ja potrzebuję zasięg mini-
mum 500m. 1/02 10
Jestem początkującym elektronikiem. Chciałbym się dowiedzieć,
jak przestroić magnetowid z Anglii SLV-625HQNICAM stereofoniczny.
Może należy przestroić telewizor? Posiadam CURTIS 2001A.

8/02 11
Mam problem dotyczący poboru prądu przez wzmacniacz TDA1514.
Jest to wzmacniacz klasy A więc jego sprawność wynosi 50% czyli: a)
przy mocy 50W będzie pobierał moc 50W + (50% z 50) 25W strat
czyli 75W,
b) przy dostarczanej mocy 100W tylko 50W będzie do wzmocnienia
sygnału a reszta na straty. Podsumowując, czy zastosować transforma-
tor 100W(a) czy 150W(b)? 8/02 10
Mam problem. (...) uległy uszkodzeniu tranzystory C1740 i żaden kata-
log ich nie publikuje. 5/02 10
Mam taką prośbę: w latach 1966-70 byłem czytelnikiem miesięcznika
MŁODY TECHNIK i w jednym z nich przeczytałem artykuł na temat wy-
konania lampki wiecznej przy grobie lub grobowcu. Były podane - ro-
dzaj i rozmiar płyt metalowych do zakopania w ziemi, głębokość, odle-
głość tych płyt oraz moc żarówki (wydaje mi się, że 1,5 V). Ja chcę wy-
konać taką lampkę z 12 diod świetlnych wraz z jakimś małym włączni-
kiem zmierzchowym, tak aby na noc mogło to oświetlenie samoczyn-
nie się włączyć. Może ktoś mi poradzi, jak to zrobić. 11/02 10
Mam zamiar zbudować blokadę samochodową z EdW 7/2001 str. 97
(AVT-2472). Czy mogę ją zastosować do silników wysokoprężnych.
(...) wtedy prawą rękę trzeba trzymać na kluczyku przez dłuższą chwilę,
póki silnik nie zaskoczy, a lewą rękę na czujniku blokady. Kierownica
zostaje bez ręki (...) 4/02 10
Po co w stabilizatorze z układem LM317 diodę włączono odwrotnie?
Czy muszę ją stosować, bo w niektórych książkach na schematach jej
nie ma? 9/02 11
Poszukuję schematów mininadajników FM o zasięgu 5km. Mam sporo
schematów, ale żaden mnie nie zadowala. Bardzo proszę o kilka po-
rządnych schematów. 5/02 11
Potrzebuję do mojego projektu źródło napięcia odniesienia o wartości
8,192 V. Chcę do tego wykorzystać układ MAX874, który ma napięcie
wyjściowe 4,096 V. Czy mogę połączyć dwa takie źródła szeregowo?
Jeżeli nie, to w jaki inny sposób mogę uzyskać takie napięcie (8,192
V)? 8/02 10
Pragnę wykorzystać PC-ta jako oscyloskop. Znalazłem na Waszej stro-
nie informacje na ten temat. Chodzi o artykuł z EdW 3/1999. Proszę
o informację, czy można kupić ten numer Waszego pisma lub o nazwę
programu. 9/02 10
Prosiłbym o umieszczenie bardzo cennej informacji w zbiorze elektro-
nika, dotyczącej schematu połączeń A-V przez eurozłącze (SCART),
oraz opisu sygnałów jakie w ten sposób można transportować. 

5/02 10
Proszę nawet o krótkie wskazówki, ponieważ mój problem elektronicz-
ny spędza mi sen z powiek i na razie nie potrafię o niczym innym my-
śleć. Otóż robię układ czasowy na uP, odliczający krótkie odcinki cza-
su. Układ mój będzie zasilany z bateryjki 6V. Załączenie zasilania,
a tym samym rozpoczęcie pracy układu ma być przez chwilowe załą-
czenie włącznika (przez krótkie podanie impulsu napięcia), po którym
układ już ma działać nieprzerwanie, włączając po określonym czasie
obciążenie (drucik żarowy ok. 4.5Ω). Wykorzystałem przerzutnik

D (CMOS4013), podając na wejście S stan wysoki, ale układ jest ja-
kiś niestabilny (kolejne, naprzemienne podawanie stanu wysokiego
na wejście S powoduje, że obciążenie raz jest pod napięciem, raz nie
po odliczeniu zadanego czasu, czyli coś przerywa). Zastosowałem re-
zystory i kondensatory na wejściu S i R tak jak jest w opracowaniu Pa-
na i p. Góreckiego w artykule „Uniwersalnego włącznika” z 98/02
z EdW, a układ działa niestabilnie. Generalnie chodzi mi o to, jaki naj-
lepiej układ zastosować do takiego „chwilowego” załączania, czy
wspomniany wyżej 4013, czy może tranzystorowy model tyrystora
(tyrystor), czy może układ na MOSFECIE? Zależy mi, żeby układ nie
wzbudzał się w niekontrolowany sposób i pewnie działał oraz w sta-
nie spoczynku nie pobierał prądu. A może są jakieś wyspecjalizowa-
ne układy scalone przeznaczone do tego celu? 11/02 11
Proszę o podanie prostego schematu sondy wysokonapięciowej, przy-
stawki do miernika wskazówkowego 20kΩ/V. Pomiar do 32kV. 

6/02 11
Proszę o podanie schematu prostej i niezawodnej przetwornicy
3VDC/220VAC. 10/02 10
Proszę o podanie schematu, żeby z satelity odbierać dwa programy. 

6/02 10
Proszę o podanie tabeli na przeliczanie decybeli na wolty i wyjaśnienie
mi ogólnie tych decybeli. 7/02 10
Proszę o pomoc w dopasowaniu dzielnika częstotliwości do zegara
wskazówkowego z silnikiem krokowym dwucewkowym. W zegarze pra-
cował układ ZRUD 146 752 (...) wstawiłem polskie podzespoły
(MC1210), ale są za małe, i współpracują z wyższym kwarcem. (...)
Proszę o pomoc i ewentualne wskazanie miejsca, gdzie je nabyć i z kim
się skontaktować. 3/02 10
Proszę o pomoc w sprawie (...) wymiany wskaźnika częstotliwości wy-
chyłowego na cyfrowy w tunerze TSH113. 8/02 10
Przymierzam się do zakupu radioodtwarzacza do samochodu, mam na
oku kilka modeli. Dokładnie chodzi mi o THD radioodtwarzacza i pro-
szę o sprostowanie mojego toku myślowego jeżeli jest błędny, np: je-
żeli moc wynosi 18 W, a występujący przy niej poziom zniekształceń
jest równy 1%, to jeśli zwiększymy moc, czy zwiększy się także poziom
zniekształceń. Jeśli tak, jak bardzo będzie to słyszalne? 11/02 10
Słyszałem, że można zmienić charakterystykę potencjometru liniowego
na logarytmiczny przez dodanie jednego rezystora. Jaki to ma być re-
zystor i jak go włączyć? 1/02 10
Słyszałem, że w filtrach m.cz. można stosować rezystory o tolerancji
większej niż 5%. Czy to prawda? 5/02 11
W jaki sposób „zmusić” AT89C2051 do wysyłania danych szeregowo?

12/02 10
Mam gotowy generator sygnału 100kHz i filtr reagujący jedynie na tę
częstotliwość. Nie wiem jednak, jakim sposobem przyłączyć ich wyj-
ścia do szyny zasilającej, tak aby przesłać sygnał o częstotliwości ok.
100kHz równolegle z napięciem stałym 12V (za pomocą jednego prze-
wodu). Układ ma pracować na makiecie kolejowej i służyć do sterowa-
nia silnikiem kilku lokomotyw oddzielnie (różne częstotliwości). 

12/02 10
Nie mogę zbudować żadnego układu z zastosowaniem układów cyfro-
wych, chociaż nie tylko cyfrowych, bo również układów z użyciem nie-
których typów tranzystorów. Już wyjaśniam o co chodzi: gdy buduję ja-
kiś układ (ostatnio dwa tygodnie męczyłem się ze zbudowaniem gene-
ratora na 4047), to na jego wyjściu pojawia się sygnał o wyższej czę-
stotliwości niż zamierzona, chyba coś około 50Hz, gdy do wyjść licz-
nika podłączę LED-y, a na wejście zegarowe nie podam żadnego sy-
gnału, to zaczyna on sam pracować, podobnie ma się rzecz na wyjściu
wspomnianego już generatora. Czasem sytuację da się naprawić,
podłączając wejście zegarowe licznika przez rezystor do masy, ale ten
sposób nie zawsze działa. Co najdziwniejsze, układy przeze mnie bu-
dowane świetnie działają w... toalecie, w mojej szkole i w domu moje-
go kolegi. Zakłócenia nie są spowodowane tętnieniami napięcia na
wyjściu zasilacza! Sprawdziłem to, zasilając układy z akumulatorków,
efekt był ten sam - na wyjściu pojawiały się „śmieci”. O CO CHODZI?!
Czy to ja popełniam jakieś błędy, czy to zakłócenia z sieci elektrycznej
(...) 12/02 10 
Posiadam przedwzmacniacz stereo wbudowany we wzmacniacz wła-
snej roboty i chcę z jednego wyjścia przedwzmacniacza podciągnąć
sygnał na drugi wzmacniacz, który będzie zasilał subwoofer. 
Całość to 2-drożny zestaw + subwoofer. Czy trzeba zastosować jakieś
dodatkowe układy, aby taki sygnał z jednego kanału rozdzielić na dwa?

12/02 10
Przymierzam się do budowy wzmacniacza lampowego opartego na
lampie końcowej 6H13C, którą już posiadam. Niestety nie mam jej da-
nych technicznych tzn. oporności anodowej, prądu anodowego itp. Na-
tomiast transformator wyjściowy chciałbym wykonać na rdzeniu toroi-
dalnym. Jakie wzory obowiązują do obliczeń takich transformatorów,
nie mogę się tego doszukać. Proszę o pomoc i odpowiedź. 

12/02 11
Jaka jest indukcyjność cewki głośnika TONSIL GDN 13/40/10 8Ω lub
jak ją dokładnie zmierzyć. Miernik LC wskazuje zero. 12/02 11
Jak nawiązać transmisję RS232 mikrokontrolera z komputerem PC. Chciał-
bym wiedzieć, jakie są komendy w pisaniu programu na mikrokontroler
89c2051 za pomocą bascoma. 12/02 11
Jaki jest wzór na obliczanie częstotliwości granicznej filtrów dolno-
i górnoprzepustowych pierwszego rzędu? 11/02 10
W jednym z numerów EdW zamieszczony został artykuł poświecony
zastosowaniu zasilacza komputerowego. Chciałbym się dowiedzieć,
czy takie zasilacze można: łączyć szeregowo dowolną liczbę, równo-

legle. Jakie są ograniczenia? Czy taki zasilacz może pracować pod-
czas zwarcia? 2/02 10
Większość głośników ma kształt okrągły. Czy nie lepsze pod względem
akustycznym są głośniki o kształcie owalnym? Dlaczego nie są stoso-
wane membrany głośników z drewna, a nie jak obecnie z polimeru?
Który materiał na membrany jest lepszy? 2/02 10
Wykonałem samodzielnie wzmacniacz do CD-ROM-u z układami
TDA1524A i wzmacniaczem mocy (...) Przy ustawieniu potencjometru
głośności już w połowie drogi wzmacniacz zaczyna rzęzić. Proszę o po-
moc (...) załączam karty katalogowe. 10/02 10
Zbudowałem wzmacniacz 2x25W. (...) występują silne stuki podczas włącza-
nia. W czasie pracy występują szumy i odbiór stacji radiowych (...) czasem
także jest zakłócany przez inne urządzenia gospodarstwa domowego.

2/02 10
Zrobiłem zasilacz na LM350, jaka powinna być optymalna pojemność
wyjściowa? Obecnie w moim zasilaczu jest około 3300uF, czy to nie za
dużo i czy nie zmniejsza prądu wyjściowego, opóźnia regulację? 

7/02 11
SZKOŁA KONSTRUKTORÓW
Rozwiązanie zadania 67. „Przypominacz lekarski” 1/02 33
Rozwiązanie zadania 68. 
„Przyrząd sprawdzający częstotliwość drgań ręki masażysty” 2/02 36
Rozwiązanie zadania 69. „Układ wyłączający multimetr”. 3/02 26
Rozwiązanie zadania 70.
„Układ uciszający szczekającego psa”. 4/02 33
Rozwiązanie zadania 71.
„Deszczoostrzegacz” dla gospodyni. 5/02 30
Rozwiązanie zadania 72. „Urządzenie elektroniczne, przydatne
w ogródku lub na działce”. 6/02 30
Rozwiązanie zadania 73. „Urządzenie elektroniczne, przydatne tury-
stom obozującym pod namiotami”. 7/02 30
Rozwiązanie zadania 74. „Układ automatycznego wyłącznika reagują-
cego na przechylenie o kąt około 90 stopni”. 8/02 30
Rozwiązanie zadania 75. 
„Układ wyłączający telewizor po zakończeniu programu lub (i) budzący
domownika, który zasnął przed odbiornikiem.” 9/02 28
Rozwiązanie zadania 76. 
„Urządzenie mierzące drogę przebytą na piechotę”. 10/02 30
Rozwiązanie zadania 77. „Urządzenie elektroniczne, przydatne do do-
mowego akwarium, terrarium czy oczka wodnego”. 11/02 29
Rozwiązanie zadania 78. „Układ elektroniczny do samochodu pokazu-
jący, który bieg jest aktualnie włączony albo inny układ pełniący rolę
użyteczną lub ozdobną”. 12/02 30
Zadanie 71. „Deszczeostrzegacz” dla gospodyni 1/02 33
Zadanie 72. „Urządzenie elektroniczne, przydatne w ogródku lub na
działce” 2/02 36
Zadanie 73. „Urządzenie elektroniczne przydatne turystom”. 

3/02 26
Zadanie 74. „Układ automatycznego wyłącznika reagującego na prze-
chylenie o kąt około 90”. 4/02 33
Zadanie 75. „Układ wyłączający telewizor po zakończeniu programu”. 

5/02 30
Zadanie 76. „Urządzenie mierzące drogę przebytą na piechotę”.

6/02 30
Zadanie 77. „Urządzenie elektroniczne, przydatne do domowego akwa-
rium, terrarium czy oczka wodnego”. 7/02 30
Zadanie 78. „Układ elektroniczny do samochodu pokazujący, który
bieg jest aktualnie włączony albo inny układ pełniący rolę użyteczną lub
ozdobną”. 8/02 30
Zadanie 79. „Układ miernika częstotliwości odświeżania ekranu.” 

9/02 28
Zadanie 80. „Nietypowy sposób wykorzystania licznika rowerowego”.

10/02 30
Zadanie 81. „Urządzenie elektroniczne, przydatne w garażu”.

11/02 28
Zadanie 82. „Skuteczny budzik lub system budzenia”. 12/02 30 
RÓŻNE
Decybele w praktyce radioamatora 10/02 22
Do czego używamy komputera? 5,11/02
HBM, MM, CDM, czyli ładunki statyczne w natarciu 4/02 28
HPS5 -oscyloskop osobisty 8/02 62
Kłopoty z ciepłem 6/02 23
Komputerowe humory 11/02 63, 68
Mówisz oscyloskop - myślisz TEKTRONIX, część 2 1/02 58
Oscyloskopy serii TDS3000B firmy Tektronix 2/02 59
Prawa Murphy’ego i nie tylko 10/02 53
Prostowniki i filtry 2/02 30
Przetwornice synchroniczne 12/02 64
Telegraf Morse’a 11/02 55
Rubryki stałe:
Klub AVT-elektronika 1-12/02
Księgarnia AVT 1-12/02
Miniankieta 1-12/02
Nowości, ciekawostki 1-12/02
Oferta handlowa AVT 1-12/02
Ogłoszenia drobne 1-12/02
Poczta 1-12/02
Prenumerata 1-12/02
Wkładka - płytki drukowane 1-12/02
Witryna Klubu AVT 1-12/02
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