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

było, gdyby...”. Redakcja EdW nie
gwarantuje, że schematy są bezbłęd-
ne i należy je traktować przede wszy-
stkim jako źródło inspiracji przy two-
rzeniu własnych 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 upo-
minki.

Przeczytałem artykuł „Mininadajniki
FM UKF” w numerze 4/2001 Elektroni-
ki dla Wszystkich. Ten temat bardzo
mnie interesuje. Autor artykułu pisze, że
zaprezentowany nadajnik jest chyba naj-
prostszym. Ja odnalazłem w Internecie
schemat znacznie prostszego nadajnika.
Myślę, że ze względu na budowę nadaje
się on do rubryki „Genialne schematy”.
W załączniku przysyłam schemat.

Układ, nie licząc baterii, składa się tylko z czterech elementów.
Zmontowałem go i wypróbowałem. Nadajnik ten charakteryzuje się
małym zasięgiem i dość dużą wrażliwością na zbliżanie ręki i zmia-
ny napięcia. Jednak ze względu na prostą budowę polecam go do
eksperymentów, szczególnie początkującym. W drugim pliku znaj-
dują się schematy trzech innych układów. Pierwszy z nich także jest
bardzo prosty. Nie sprawdzałem ich działania. Nie chcę, aby rubry-
ka „Genialne schematy” zniknęła na zawsze z łamów Waszego 
pisma, więc dorzucam ten schemat.
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W samochodach z silnikiem
Diesla i z bezpośrednim
wtryskiem paliwa nie ma
przerywacza, więc trudno
wykonać obrotomierz. Moż-
na jednak do tego wykorzy-
stać napięcie zmienne z alter-
natora. Obroty alternatora są
ściśle związane z obrotami
silnika, a zwykle są nawet
większe, co jest korzystne.
Trzeba dostać się do jednej
z faz alternatora, potem ufor-
mować występujący tam przebieg zmienny w jednakowe impulsy.
Potem w prostym przetworniku można te impulsy uśrednić i podać
na miernik analogowy albo zliczyć. Na rysunku pokazane jest roz-

wiązanie z miernikiem wskazówkowym pochodzące z czasopisma
Amatorskie Radio.
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Obrotomierz do silnika Diesla i z wtryskiem


