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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 li-
teratury, godne Waszym zdaniem pu-
blicznej prezentacji bądź przypomnie-
nia. Są to tylko schematy ideowe, nieko-
niecznie sprawdzone w praktyce, stąd

podtytuł „co by było, gdyby...”. Redakcja
EdW nie gwarantuje, że schematy 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.

Przesyłam schemat do rubryki „Genialne schematy”. Jest to Sterownik pieca wę-
glowego i nie tylko, z regulatorem temperatury, który wykonałem. Pracuje dosko-
nale. Nie wiem tylko, czy nadaje się do rubryki „Czyli co by było, gdyby...”.

Przekaźnik regulatora temperatury steruje silnikiem ze śrubą i mechanizmem
zamykającym. Wyłączniki krańcowe zapewniają poprawną pracę silnika.

Nadesłał 
Jan Dulian - Mędrzechów

Sterownik pieca węglowego

Matrycę tę podłączyłem bezpośrednio do portu LPT komputera
PC, napisałem prosty program w Basicu, odświeżania wykona-
łem na kolumnach (x7), podobnie jak w AVT-2651. Działa ideal-
nie od ponad 3 lat. Szczerze polecam. W razie problemów z pro-
gramem lub jakichś innych w miarę możliwości postaram się
o przesłanie więcej danych.

Nadesłał 
Tomasz Knefel - Skorocice

Wyświetlacz

Chciałbym opisać kilka układów, które możecie zamieścić w EdW jako
ciekawostki.

Na początek, czym zastąpić „Flasher LED” z LM3909N. Rysunek a
pokazuje typowy układ pracy LM3909N z diodą LED czerwoną jako
„Błyskacz LED”. W układzie z rysunku b z układem zegarkowym
MC1210(1211) diody LED 1 i LED2 mrugają na przemian, a dodatkowo
z końcówki 6 układu scalonego można uzyskać sygnał dźwiękowy. Układ
migacza LED z rysunku c pobiera prąd I=350...410µA, więc układ może
działać wiele dni na jednej baterii.

Nadesłał 
Roman Kielan - Kraków
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