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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 
publicznej prezentacji bądź przypo-
mnienia. Są to tylko schematy ideowe,
niekoniecznie sprawdzone w praktyce,
stąd podtytuł „co by było, gdyby...”.

Redakcja EdW nie gwarantuje, że sche-
maty są bezbłędne i należy je trakto-
wać 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, nadsyłaj-

cie wraz z modelami do Forum Czytelni-
ków i do działu E-2000. Nadsyłając god-
ne zainteresowania schematy z literatu-
ry, podawajcie źródło. Osoby, które
nadeślą najciekawsze schematy oprócz
satysfakcji z ujrzenia swego nazwiska
na łamach EdW, otrzymają drobne 
upominki.

Chciałbym przedstawić budowę prostego alarmu motocyklowego
z użyciem tylko jednego układu scalonego. Bramki U1A, U1B two-
rzą przerzutnik, bramka U1C tworzy generator, który wraz z czer-
woną diodą tworzy symulator alarmu, bramka U1D także tworzy
generator.
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Alarm motocyklowy

Proponuję budowę generatora, który wydaje dźwięk przy zastosowa-
niu jednego elementu - przekaźnika. Przy dołączeniu kondensatora
można uzyskać mniejszą częstotliwość.
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Generator

Jako włącznik można wykorzystać zwykły włącznik sieci energetycz-
nej. Przy zastosowaniu włącznika chwilowego, tj. do dzwonka, układ
będzie mógł pracować na klatce schodowej.

Układ przy zastosowaniu radiatora, np.A4755; L=3cm, może ste-
rować  mocą do 1000W. Przy mocy do 150W radiator nie będzie ko-
nieczny. Czas zapalania żarówki nie zależy od mocy. Przy zastoso-

waniu kondensatora C1=10nF czas będzie równy
ok. 9s, a przy 100nF - t=1,5minuty (90s). Podczas
ładowania się kondensatora C1 napięcie na Tr1 ro-
śnie aż do napięcia ok. 60V, po czym następuje
gwałtowny  wzrost napięcia do napięcia sieci i wy-
łączenie żarówki(-ówek).
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Automatyczny wyłącznik czasowy


