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Genialne schematy,
czyli co by było, gdyby...
W tej rubryce prezentujemy schematy
nadesłane przez Czytelników. Są to za-
równo własne (genialne) rozwiązania
układowe, jak i ciekawsze schematy
z literatury, godne Waszym zdaniem pu-
blicznej prezentacji bądź przypomnie-
nia. Są to tylko schematy ideowe, nie-
koniecznie sprawdzone w praktyce,

stąd podtytuł „co by było, gdyby...”. Re-
dakcja EdW nie gwarantuje, że schema-
ty są bezbłędne i należy je traktować
przede wszystkim jako źródło inspiracji
przy tworzeniu własnych układów.
Przysyłajcie do tej rubryki przede wszy-
stkim schematy, które powstały jedynie
na papierze, natomiast układy, które 

zrealizowaliście w praktyce, nadsyłajcie
wraz z modelami do Forum Czytelników
i do działu E-2000. Nadsyłając godne za-
interesowania schematy z literatury, po-
dawajcie źródło. Osoby, które nadeślą
najciekawsze schematy oprócz saty-
sfakcji z ujrzenia swego nazwiska na ła-
mach EdW, otrzymają drobne upominki.

Autor schematu z rysunku 1 sugeruje, że możliwe jest osiągnięcie
wydajności rzędu 36V/9W. Trochę nie chce mi się w to wierzyć. Chy-
ba, że układ eksploatowany byłby tuż pod nadajnikiem 1000kW ;-)

Autor schematu przedstawionego na rysunku 2 jest większym re-
alistą: zapewnia, że możliwa jest do osiągnięcia moc rzędu 0,5mW -
1mW przy napięciu 2,5 - 3V. Pisze przy tym, że wartości te są typo-
we dla anteny wewnętrznej znajdującej się w odległości 5km od
nadajnika o mocy 5kW. Nie podaje niestety wartości elementów. Tu
trzeba trochę poeksperymentować. W każdym bądź razie diody na
pewno powinny być germanowe W każdym przypadku podkreślana
jest wielkość anteny odbiorczej. Generalna zasada brzmi: im większa,
tym lepsza.

Nadesłał Dariusz Drelicharz - Przemyśl

Energia za darmo

Inicjacja stanu czuwania układu następuje po przełączeniu zestyku
środkowego przełącznika W1 w pozycję 12V. Elementy C1, R1 za-
pewniają 30-sekundowe opóźnienie włączenia stanu czuwania, co
umożliwia opuszczenie pojazdu. Po tym czasie zostaje odblokowana
bramka S1 dla sygnałów z wyłączników drzwiowych lub innych

czujników alarmowych (zwarcie do masy powoduje włączenie alar-
mu). Układ S5 (przerzutnik typu D) zapamiętuje informację o alarmie
i odblokowuje z 15- sekundowym opóźnieniem multiwibrator astabil-
ny (bramki S3, S4). Multiwibrator pracuje z częstotliwością 1Hz
i steruje tranzystor T1, a za jego pośrednictwem przekaźnik sygnału

dźwiękowego lub tran-
zystor mocy (obwód
przyłączony linią przery-
waną). Bramka S2 reali-
zuje 5-minutowy układ
opóźniający. Po tym
czasie informacja o alar-
mie zanika, przerzutnik
D zmienia stan, blokując
multiwibrator i układ
przechodzi ponownie do
stanu czuwania.

Nadesłał Paweł Szwed
- Grodziec Śląski

Centralka alarmowa
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