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Rozwi¹zanie zadania powinno zawieraæ schemat elektryczny i zwiêz³y opis dzia³ania. Model
i schematy monta¿owe nie s¹ wymagane, ale przys³anie dzia³aj¹cego modelu lub jego fotografii
zwiêksza szansê na nagrodê. Praca powinna zawieraæ imiê, nazwisko, adres zamieszkania i adres
e-mailowy Autora, a poniewa¿ rozwi¹zania nadsy³aj¹ Czytelnicy o ró¿nym stopniu zaawansowania, mile widziane jest podanie swego wieku. Prace nale¿y nadsy³aæ w terminie 60 dni od ukazania siê numeru EdW (w przypadku prenumeratorów  od otrzymania pisma poczt¹).
Ewentualne listy do redakcji, rozwi¹zania innych konkursów czy spostrze¿enia do erraty powinny byæ umieszczone w oddzielnych e-mailach (jeli s¹ przysy³ane e-mailem) lub na oddzielnych
kartkach, równie¿ opatrzonych nazwiskiem i pe³nym adresem (gdy przesy³ane s¹ zwyk³¹ poczt¹).

Zadanie nr 118
Proponujê, ¿ebycie w grudniu zastanowili siê
nad mo¿liwociami rozwi¹zania nastêpuj¹cego zadania, które ju¿ doæ dawno temu zaproponowa³ Jakub Siwiec z Tarnowa:
Zaprojektowaæ uk³ad rozpoznaj¹cy barwy.
Zadanie na pozór mo¿e wydaæ siê dziwne
i bardzo trudne. Ale w rzeczywistoci trudne
nie jest. Szczerze mówi¹c, ja nie potrafiê
podaæ dobrych, praktycznych przyk³adów,
gdzie takie urz¹dzenie mia³oby zastosowanie,
niemniej temat jest znakomity, jeli chodzi o
Szko³ê, poniewa¿ oprócz elektroniki trzeba
uwzglêdniæ tak¿e zagadnienia z dziedziny
optyki. A my, elektronicy, bardzo czêsto
mamy do czynienia z zadaniami interdyscyplinarnymi, w których trzeba rozwi¹zaæ problemy z ró¿nych dziedzin.
Przypomnijcie sobie wiadomoci o kolorach podstawowych RGB. Zapewne przy rozpoznawaniu kolorów bêdziecie chcieli
wykorzystaæ wiat³o odbite od obiektu.
Tylko czy ma to byæ wiat³o bia³e, a urz¹dzenie ma zawieraæ filtry? Czy mo¿e
wystarczy zastosowaæ diodê LED RGB,
wyt³umiæ wiat³o zewnêtrzne i obejæ siê
bez ¿adnych filtrów? Wtedy wystarczy
jeden fotoelement i jedna potrójna dioda
RGB, której sekcje pracuj¹ kolejno. Wyobra¿am sobie g³owicê takiego rozpoznawacza jako krótki kawa³ek ciemnej rurki,
gdzie w jednym zalepionym koñcu umieszczone by³yby dioda RGB i fotoelement, a
drugi otwarty koniec rurki by³by po prostu
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przystawiany do badanego przedmiotu.
A mo¿e zamiast pojedynczego fotoelementu, czy trzech fotoelementów z filtrami,
wykorzystaæ kolorow¹ kamerê TV lub komputerow¹? A mo¿e ca³e zadanie zrealizuje
kamera do³¹czona do komputera i odpowiedni program?
Tematem zadania jest zasadniczo rozpoznawanie barw, ale mo¿e kto zechce zmierzyæ siê z szerszym tematem rozpoznawania
obrazów  zapraszam.
W ka¿dym razie macie szerokie pole do
dzia³ania. Generalnie urz¹dzenie nie musi
charakteryzowaæ siê precyzj¹  wystarczy,
¿eby rozpoznawa³o kilka g³ównych kolorów i
w takiej wersji uk³ad móg³by byæ naprawdê
nieskomplikowany.
Jeli jednak kto zechce zrealizowaæ urz¹dzenie dok³adniejsze, nawet pozwalaj¹ce na
kalibracjê  jeszcze lepiej! Wtedy warto by³oby wzi¹æ pod uwagê charakterystykê czu³oci
odbiornika. Typowe fototranzystory i fotodiody maj¹ najwiêksz¹ czu³oci przy promieniowaniu podczerwonym, a w zakresie widzialnym charakterystyka czu³oci nie jest p³aska.
Lepsze s¹ pod tym wzglêdem fotorezystory,
które nie s¹ oparte na krzemie, tylko na
siarczku kadmu (CdS), oraz krzemowe fotodiody pomiarowe wyposa¿one w filtr wiat³a
widzialnego, obcinaj¹cy podczerwieñ i czêciowo wyrównuj¹cy charakterystykê. To jednak s¹ szczegó³y dla bardziej zaawansowanych.
Tym razem nie spodziewam siê nadmiaru
modeli, a zadanie traktujê bardziej jako teoretyczne. Niemniej z przyjemnoci¹ opublikujê
w Forum Czytelników opisy zrealizowanych
projektów. Przecie¿ dobre rozwi¹zanie prak-

tyczne takiego rozpoznawacza kolorów
by³oby znakomit¹ pomoc¹ naukow¹ w szkole
redniej, a nawet na uczelni. Taki model na
pewno wzbudzi³by ogromne zainteresowanie
i pozwoli³by z³apaæ punkty u nauczycieli i
wyk³adowców.
Nadsy³aj¹c model, zawsze do³¹czajcie
w³asnorêcznie podpisane owiadczenie, ¿e
projekt zosta³ samodzielnie opracowany przez
podpisanego i ¿e nie by³ dotychczas nigdzie
publikowany. Mam te¿ dodatkow¹ probê
dotycz¹c¹ schematów: na schematach podawajcie wartoci elementów, a dodatkowo
do³¹czcie Wykaz elementów w postaci pliku
tekstowego  to wa¿ne, bo pozwala zmniejszyæ ryzyko b³êdów.
Przypominam, ¿e termin nadsy³ania rozwi¹zañ g³ównego zadania Szko³y zosta³
przed³u¿ony do 60 dni (2 miesiêcy).

BARDZO PROSZÊ wszystkich uczestników,
tak¿e osoby nadsy³aj¹ce prace e-mailem (na
adres szkola@edw.com.pl), ¿eby podawa³y nie
tylko imiê, ale te¿ nazwisko, adres zamieszkania
oraz wiek. Jest to mi pomocne przy opracowywaniu rozwi¹zañ, ocenie prac oraz wysy³ce upominków i nagród.
Z góry DZIÊKUJÊ!
Jeli na ³amach czasopisma nie chcecie
ujawniaæ swoich danych  napiszcie, a zachowam dyskrecjê, podaj¹c tylko imiê i pierwsz¹ literê nazwiska, ewentualnie miejscowoæ zamieszkania.
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Rozwi¹zanie zadania nr 113
Temat postawionego w lipcu zadania 113
brzmia³:
Zaproponuj modu³y oraz urz¹dzenia przydatne w domu przysz³oci.
Temat ten wzbudzi³ ogromne zainteresowanie i nadesz³o wiele rozwi¹zañ, w tym bardzo du¿o modeli. Zaprezentowalicie szerokie
spektrum rozwi¹zañ: od najprostszych do bardzo rozbudowanych, skomplikowanych systemów. Co ciekawe, nadesz³o wyj¹tkowo
du¿o wartociowych rozwi¹zañ praktycznych. Chcia³bym siê z Wami podzieliæ radoci¹, ¿e a¿ 7 projektów szeciu Kolegów ju¿
teraz mogê oddaæ do Pracowni i po pozytywnym zaopiniowaniu  do publikacji w EdW.
Ponadto wiele wskazuje, ¿e w póniejszym
terminie do publikacji trafi¹ tak¿e dwa lub
trzy dalsze interesuj¹ce opisy. A oto nades³ane propozycje.

Rozwi¹zania teoretyczne

Kilku m³odziutkich uczestników przys³a³o
tylko ogólne idee oraz propozycje czêciowe.
Trzech Czytelników puci³o wodze fantazji:
opisali, jakie chcieliby mieæ wyposa¿enie
domu przysz³oci, ale nie podali ¿adnych propozycji realizacji takich oczekiwañ. Zachêcam tych Kolegów do dalszej nauki elektroniki, a z nazwiska wymieniæ chcia³bym Marcina Zalewskiego z Olsztyna, Krzysztofa
Obrêbskiego z Zakrzewa, Mateusza
Abramczyka z Warszawy i Szymona Muchê
z D¹brówki. Jeli chodzi o bardziej szczegó³owe prace, to Stanis³aw Ho³dak z Leoncina
podzieli³ siê swoimi przemyleniami dotycz¹cymi ekologicznych róde³ zasilania, w szczególnoci energi¹ s³oneczn¹ i wiatrow¹. Do
jego propozycji mo¿e jeszcze w przysz³oci
wrócimy w jednym z nastêpnych zadañ Szko³y. A jeli chodzi o propozycjê uk³adowe, to

14-letni Krzysztof Turek z Jas³a zaproponowa³ prociutki wy³¹cznik zmierzchowy na
dwóch tranzystorach. Niewiele starszy aktywny uczestnik Szko³y Dariusz Iwanoczko
z Brzegu Dolnego tym razem zacz¹³ od spisania pomys³ów, wród których znalaz³y siê:
Owietlenie numeru domu po zmierzchu ( )
W³¹czenie owietlenia w pokoju po klaniêciu
( ) Elektroniczne okno na wiat ( ) Inteligentny telewizor reaguj¹cy na komendy ( )
Centralka obecnoci osoby (osób) we wszystkich pomieszczeniach domu ( ) Sygnalizator
osoby stoj¹cej przy drzwiach wejciowych
( ) Drzwi otwierane od zewn¹trz przyciskiem
palca ( ) ¯aluzje zas³aniaj¹ce okno przy
nadmiernym nas³onecznieniu pomieszczenia
( ) Szyfrator do drzwi wejciowych, gara¿u
lub piwnicy ( )
Potem zabra³ siê za zakoñczone fiaskiem
eksperymenty z barierami podczerwieni w
oparciu o odbiornik U3223 Mitsumi i transoptor odbiciowy OPB606B. Wreszcie wykona³
prociutki czujnik zmierzchowy z dwoma
tranzystorami (Iwanoczko.gif).
Piotr Raczyñski z Gdyni podzieli³ siê
swoimi spostrze¿eniami: ( ) Od dawna chodzi mi po g³owie pomys³ zbudowania urz¹dzenia steruj¹cego prac¹ domu. Nied³ugo mam
zamiar przymierzyæ siê do tego zadania
w praktyce. Teraz podam jednak garæ spostrze¿eñ czysto teoretycznych. Takie urz¹dzenie
musi byæ modu³owe. Jeden modu³ g³ówny
(np. mikrokontroler ATMEGA8 lub 16) i kilka
(w zale¿noci od wielkoci domu, mieszkania)
podrzêdnych opartych na mniejszych procesorach (np. AT90S2313). Komunikacja odbywa³aby siê przez magistralê I2C. ( )
Do tego pomys³u jeszcze powrócê przy
okazji omawiania jeszcze innego rozwi¹zania.

Rozwi¹zania praktyczne

Dominik Ciurej z Trzemesnej przys³a³ model
sterownika zas³on, pokazany na fotografii 1.
Uk³ad jest bardzo prosty i z uwagi na pewne
s³abe punkty (np. brak histerezy) mo¿e nie
sprawdziæ siê w praktyce. Niemniej m³odziutkiemu Autorowi nale¿y siê pochwa³a za
pomys³ i realizacjê  warto obejrzeæ schemat
uk³adu, który jest umieszczony w Elportalu
jako Ciurej.gif.
15-letni Mateusz Ulfik z Przezchlebia
k/Gliwic po raz pierwszy wzi¹³ udzia³ w naszej Szkole i przys³a³ schemat pokazany na
rysunku 1 oraz fotografiê 2, pokazuj¹c¹
model zmontowany na p³ytce uniwersalnej.
Jak napisa³: Jest to Automatyczny sterownik
okapu kuchennego. ( ) do ka¿dej inteligentnej kuchni ( ) zosta³ wykonany dla
mojej mamy. Uk³ad te¿ nie jest doskona³y,
bowiem m.in. warto dodaæ obwód zapewniaj¹cy histerezê, niemniej m³ody praktyk
(o czym dobitnie wiadcz¹ liczne nades³ane
fotografie) otrzyma dla zachêty upominek.
Sta³y uczestnik Szko³y, Jaros³aw Tarnawa
z Godziszki, tym razem przys³a³ prosty model
pokazany na fotografii 3. To dwa modu³y
(uniwersalny nadajnik i jeden z odbiorników)
systemu czterokana³owego sterowania centralnego z symetrycznym ³¹czem przesy³owym. Schemat pokazany jest na rysunku 2.
Ideê zastosowania uk³adów ST485 (stosowanych w ³¹czach RS-485) mo¿na z powodzeniem wykorzystaæ, jednak w proponowanym
rozwi¹zaniu w¹tpliwoci budzi s³aba stabilnoæ temperaturowa generatora w nadajniku.
Rysunki p³ytek (Autotrax) i opis mo¿na znaleæ w Elportalu (Tarnawa.zip).

Rys. 1
Fot. 1 Sterownik Dominika Ciureja
Fot. 2
Model Mateusza Ulfika

Rys. 2
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i instalacji takich jak: owietlenie, temperatura w poszczególnych pomieszczeniach itd.
Kontrolowa³by tak¿e stan zapasów ¿ywnoci
w lodówce i np. móg³by sygnalizowaæ zapchanie siê rury w kanalizacji wodoci¹gowej.
U¿ytkownik takiego domu móg³by po³¹czyæ
siê z nim zdalnie poprzez sieæ Internet, aby
np.: w³¹czyæ bojler, sprawdziæ co trzeba kupiæ
- bo lodówka sygnalizuje, ¿e skoñczy³ siê olej,
zawiadomiæ hydraulika, ustawiæ odpowiedni¹
temperaturê w salonie, a tak¿e sprawdziæ, co
aktualnie robi¹ jego dzieci (podgl¹daj¹c dom
za pomoc¹ zainstalowanych kamer). Mo¿na
sobie tak¿e wyobraziæ inteligentn¹ toaletê
wykonuj¹c¹ proste badania medyczne. Istotn¹
kwesti¹ w takim przypadku by³by problem
ochrony takiego domu przed niepowo³anym
dostêpem osób trzecich, wypadkami typu
awaria zasilania oraz oszczêdnoci energii
elektrycznej.
Jako rozwi¹zanie zadania Szko³y konstruktorów chcia³bym przedstawiæ jeden z modu³ów inteligentnego domu przysz³oci PC-termometr  termometr internetowy. Termometr
tu prezentowany jest
prost¹ przystawk¹ do
Fot. 3
komputera PC. OdpoSystem Jaros³awa Tarnawy

Rados³aw Krawczyk z Rudy l. przys³a³
model pokazany zaprezentowany na fotografii 4. W licie napisa³: Moim pomys³em na
dom przyjani jest uk³ad steruj¹cy ró¿nymi
urz¹dzeniami typu wentylator, lampa, piec itp.
W modelu trzy urz¹dzenia sterowane s¹ za
pomoc¹ komputera oraz jedno przez promieñ
lasera lub mocnej latarki. Do p³ytki steruj¹cej
mo¿na do³¹czyæ ró¿ne modu³y wed³ug w³asnego upodobania. Urz¹dzenie wspó³pracuje
z komputerem i programem komputerowym.
Prawie ca³a inteligencja zawarta jest w programie komputerowym, a pokazana przystawka ma w sumie bardzo proste obwody elektroniczne. Wys³a³em Autorowi probê o uzupe³nienie opisu i wtedy skierujê projekt do
sprawdzenia i publikacji.
Pawe³ Knio³a z Lublewa napisa³: Temat
inteligentnych domów przysz³oci wydaje mi
siê na tyle ciekawy, ¿e tym razem postanowi³em wzi¹æ udzia³ w Szkole Konstruktorów.
( ) W moim wyobra¿eniu ca³y system by³by
sterowany przez jeden komputer, ( który)
sterowa³by prac¹ pozosta³ych urz¹dzeñ

wiednie oprogramowanie dokonuje pomiarów
i publikuje wyniki na stronie WWW. ( ).
Model pokazany jest na fotografii 5,
a projekt kierujê do Pracowni AVT i do publikacji.
Witold Kardy z Pabianic przys³a³ piêknie
wykonany model zamka elektronicznego zbudowanego w oparciu o pastylki iButton
firmy Maxim (Dallas), a konkretnie DS1977 
fotografia 6. W uk³adzie autoryzacji wykorzystywany jest nie tylko charakterystyczny
dla uk³adów 1Wire 48-bitowy indywidualny
numer seryjny, ale dodatkowo tak¿e sprawdzana jest zawartoæ wbudowanej pamiêci EEPROM. Kierujê uk³ad do sprawdzenia, jednak
w tym wypadku Pracownia AVT mo¿e zaleciæ
niepublikowanie projektu z uwagi na trudnoci
z zakupem kostek DS1977, a w³aciwie ich
cenê (z tego, co wiem 15,65 dolara za sztukê,
a Autor wykorzysta³ darmowe próbki), a tak¿e na fakt, ¿e z dostêpnych 32kB pamiêci
EEPROM uk³adu DS1977 wykorzystanych
jest tylko 48 bajtów. W takim wypadku projekt móg³by trafiæ do Elportalu.
Czêsty uczestnik Szko³y, Szymon Janek z
Lublina, tym razem przys³a³ model pokazany
na fotografii 7. List zacz¹³ tak: W odpowiedzi
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Fot. 4 Model Rados³awa
Krawczyka

Fot. 5 Termometr
Paw³a Knio³y

Fot. 6 Zamek
Witolda Kardysia
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na zadanie nr 113 Zaprojektuj modu³ oraz
urz¹dzenia przydatne w domu przysz³oci
Szko³y Konstruktorów postanowi³em wykonaæ
doæ prosty w dzia³aniu uk³ad W³¹cznik
owietlenia na zbli¿enie d³oni. Projekt jest
bardzo interesuj¹cy i wykorzystuje znakomit¹
ideê, któr¹ wczeniej Szymon zaprezentowa³
przy okazji Wy³¹cznika wentylatora do ³azienki.
19-letni Arkadiusz Zieliñski z Czêstochowy nades³a³ model sterownika czasowego na
mikroprocesorze 2313. Zdecydowa³ siê na
niecodzienne rozwi¹zanie  sterownik to niewielka p³ytka, zamkniêta w skróconej obudowie Z-14 (elegancko wykoñczonej niebieskim
lakierem). Programowanie nastêpuje po wetkniêciu sterownika w gniazdo portu szeregowego komputera z u¿yciem dedykowanego
programu komputerowego. Potem sterownik
do³¹czany jest do uk³adu wykonawczego, jak
pokazuje fotografia 8. Niew¹tpliwie warto
zapoznaæ siê z tak¹ ide¹  kierujê uk³ad do
publikacji w Forum Czytelników. Korzystaj¹c
z takiej idei, mo¿na spróbowaæ zwiêkszyæ
liczbê kana³ów, analizuj¹c przeznaczenie
poszczególnych szpilek z³¹cza szeregowego.
Jakub Borzdyñski z Glinika tym razem
zaproponowa³ Despotê owietleniowego.
Pod t¹ dziwn¹ nazw¹ kryje siê oryginalny sterownik. Oto fragment opisu: Urz¹dzenie
bêdzie zas³ania³o ¿aluzje, kiedy nadejdzie
ciemnoæ i ods³ania³o, gdy nastanie wiat³o
(odpowiednio zmierzch/wit). To nie wszystko.
Dla dobra domowników przejmie pe³n¹ kontrolê nad ¿arówk¹ (dlatego despota...)! Kiedy
¿aluzjê bêd¹ ju¿ zas³oniête i do pokoju kto
wejdzie, zawieci siê wiat³o. Je¿eli pokój
opustoszeje - nast¹pi wy³¹czenie ¿arówki.
Oczywicie trwaj¹ prace nad programem
ignoruj¹cym teciow¹ :)). Oprócz tego jest
jeszcze kilka mi³ych dodatków...
Ten po¿yteczny Despota jest przedstawiony na fotografii 9.
18-letni Micha³ Wakiewicz z Bia³egostoku przys³a³ dwa projekty, pokazane na fotografiach 10 i 11. W licie napisa³: Temat
zadania Szko³y Konstruktorów nr 113 bardzo
mi siê spodoba³, gdy¿ od d³u¿szego czasu staram siê wprowadzaæ ró¿nego rodzaju udogodnienia w swoim domu. Od d³u¿szego czasu
interesuje siê równie¿ systemami tzw. inteligentnego budynku. Jaki czas temu postanowi³em wykonaæ uk³ad, który wyeliminuje
koniecznoæ noszenia ze sob¹ pêku kluczy od
bramki, drzwi, gara¿u, itd. Mój wybór pad³ na
karty bezstykowe. Zacz¹³em wykonywaæ
odpowiedni czytnik i akurat pojawi³o siê to
zadanie. Dokoñczy³em niniejszy uk³ad i wynik
moich zmagañ Wam przedstawiam. W trakcie
opracowywania uk³adu pojawi³a siê koniecznoæ stworzenia dodatkowego uk³adu, który
zapewni³by wspó³pracê czytnika z komputerem. Wspomniany interfejs mo¿e równie¿ s³u¿yæ do sterowania uk³adami opisanymi na
stronie http://idom.wizzard.one.pl.
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( ) Dodam jeszcze, ¿e nieco mniej
zaawansowany uk³ad czytnika dzia³a ju¿ jako
sterownik do otwierania bramki od lipca
ubieg³ego roku w moim domu i do tej pory
ca³kiem niele siê sprawuje. Micha³ pracuje
te¿ nad sterowaniem drzwi gara¿owych, przys³a³ kilka ujêæ, w tym dwa pokazane na fotografii 12.
18-letni Pawe³ witalski z Siedlec jeszcze
w wakacje przys³a³ mailem nastêpuj¹cy list:
( ) Jako rozwi¹zanie szko³y konstruktorów
chcia³bym przedstawiæ swój bardzo ciekawy
uk³ad, który zacz¹³em montowaæ parê tygodni
temu. Poniewa¿ ca³e wakacje spêdzam daleko
od jakiegokolwiek miasta, i tylko mama starego laptopa, nie zamieszczam schematu uk³adu, poniewa¿ nie mogê zainstalowaæ ¿adnego
programu do robienia schematów. ( )
Wszystko zaczê³o siê od komputerka CA80,
który w³¹cza³ i wy³¹cza³ urz¹dzenia w domu o
danej godzinie, jednak by³ doæ du¿y i musia³em z niego zrezygnowaæ. Zamiast niego
postanowi³em zbudowaæ nowy komputerek
domu przysz³oci,
który by³by ma³y i
mia³ wiêcej funkcji.
Uk³ad jest bardzo
ciekawy, bo jedynym
elementem zakupionym specjalnie do
niego by³ procesor
ATMega128, reszta
elementów pochodzi
z tzw. szrotu:
- wywietlacz od
uszkodzonego telefonu Nokia 3510i
- radio wyciête z
7-warstwowej p³ytki
modu³u muzycznego
Nokii 5510

- pamiêæ 62256 ze starego CD-ROM-u
- karta pamiêci MMC 64MB z siemensa SL45
- inne elementy (z³¹cza, MAX232, 74573) ze
starych komputerów.

Fot. 7 Wy³¹cznik Szymona Janka

Fot. 8 Sterownik
Arkadiusza Zieliñskiego

Fot. 9 Despota
Jakuba Borzdyñskiego
Fot. 10 Interfejs
Micha³a Wakiewicza

Fot. 11 Czytnik
Micha³a Wakiewicza
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Komputerek domu przysz³oci zaprojektowa³em tak, aby w³¹cza³ i wy³¹cza³ przekaniki w zale¿noci od dnia tygodnia godziny
owietlenia fotorezystora. Komputerek od³¹cza ca³¹ sieæ przy moim stanowisku o pó³nocy, jeli mam wy³¹czony komputer, tak aby
urz¹dzenia nie pobiera³y pr¹du w trybie
standby. Wszystko siê w³¹cza o 6 rano. Komputerek steruje lampk¹ owietlaj¹c¹ klawiaturê - w³¹cza gdy jest w³¹czony komputer i gdy
zapadnie zmrok. Komputerek s³u¿y równie¿
jako niezale¿ne radio FM z cyfrow¹ skal¹
czêstotliwoci oraz automatycznym wyszukiwaniem stacji. O ile komputerek jest skoñczony od strony HW, to nadal pracujê nad programem, w którym jeszcze nie dzia³a jak
trzeba interfejs u¿ytkownika (wprowadzanie
danych, wywietlanie danych...). W komputerku zamierzam jeszcze zrobiæ mo¿liwoæ programowania (odczyt zapisu ustawieñ) przez
port RS232, wywietlanie informacji z winampa, sterowanie wentylatorami w komputerze
w zale¿noci od temperatury... Niestety jest to
doæ pracoch³onne i nie zrobi³em tego przed
wys³aniem maila. ( ) Po ukoñczeniu programu schemat i pe³ne ród³a zamieszczê na stronie Elportalu EdW lub na Forum tak, aby inni
mogli wykorzystaæ kawa³ki kodu albo jakie
ciekawe rozwi¹zania zawarte w uk³adzie.
Uk³ad jest bardzo pracoch³onny, ale tani i jest
na pewno bardzo przydatny w domu przysz³oci. Podczas sk³adania modelu du¿o siê
nauczy³em i moja praca na pewno nie posz³a
na marne. Raczej identycznego uk³adu nikt
nie bêdzie móg³ z³o¿yæ ze wzglêdu na czêci ze
szrotu, ale mo¿na traktowaæ uk³ad jako
jak¹ ciekawostkê lub wykorzystaæ jakie rozwi¹zania SW lub HW.
Niezmiernie zaintrygowany takimi informacjami, napisa³em do Autora tu¿ przed zamkniêciem numeru EdW 12/2005 i zachêci³em
do napisania artyku³u do Forum Czytelników.
Przys³a³ mi lepsze fotografie oraz kolejne
informacje: ( ) straci³em czêæ kodu ród³owego, który mia³em w wakacje na laptopie
i niedawno zacz¹³em od nowa. W chwili obecnej uk³ad posiada obs³ugê wszystkich bloków, pokazuje logo startowe, odgrywa dwiêk
startowy, mówi godzinê, pokazuje menu g³ówne, gdzie jest wywietlona godzina. Z menu
g³ównego dzia³a tylko radio, mówienie godziny, ustawienia oraz pomiar temperatury z 3
czujników DS18B20. Do zrobienia zosta³y
jeszcze realizacja rysowania wykresów temperatury oraz rejestrowanie odczytów na karcie co 10 minut (potem po RS232 mo¿na by
wczytaæ dane do Excela), obs³uga najwa¿niejszej rzeczy, czyli w³¹czanie, wy³¹czanie urz¹dzeñ w zale¿noci od temperatury/owietlenia/godziny oraz rêczne w³¹czanie/wy³¹czanie urz¹dzeñ, ( ) czyli sterowanie uk³adem
PCF8574, do którego s¹ pod³¹czone przekaniki.
Model pokazany jest na fotografii 13. Z
wielk¹ przyjemnoci¹ zaprezentujê w Forum
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Fot. 12 Sterownik
Micha³a Wakiewicza

Czytelników
tak¹
niezwyczajn¹ konstrukcjê ze szrotu.
A jeli materia³ by³by
zbyt obszerny do
publikacji w EdW,
czêæ umiecimy w
Elportalu.
Druga
praca,
która mnie niezmiernie zaintrygowa³a,
jest autorstwa znanego ju¿ Czytelnikom
EdW
23-letniego
Marcina Piotrowskiego z Bia³egostoku. Otrzyma³em podzielony na cztery
czêci, obszerny, bardzo starannie opracowany materia³. Autor
napisa³ w licie: Tematem inteligentnego domu interesujê
siê od jakiego czasu
i zacz¹³em co nieco
robiæ, ale dopiero
temat tego zadania
zmotywowa³ mnie,
¿eby w koñcu wzi¹æ
siê ostro do pracy.
Jednak okaza³o siê,
¿e 45 dni to za ma³o,
¿eby dopracowaæ ze
szczegó³ami tak du¿y
projekt. Z tego powodu nie wysy³am modeli. Nie twierdze te¿,
¿e wyczerpa³em temat  nie ruszy³em
w ogóle tematu automatyki w oparciu
o sieæ energetyczn¹
czy fale radiowe. Jest
to po prostu tak
ogromny temat, ¿e
nie sposób wszystkiego ogarn¹æ. ( )
Chcia³bym siê te¿
dowiedzieæ, czy taki
projekt mia³by szanse
na publikacjê w EdW
 poniewa¿ ca³oæ
sk³ada siê z kilku
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czêci, w grê wchodzi³oby kilka artyku³ów
(cykl). ( )
Mylê, ¿e z publikacj¹ nie bêdzie problemów. Obszerny artyku³ wstêpny postaram siê
zaprezentowaæ w EdW jak najszybciej, prawdopodobnie ju¿ w styczniu. Co do dalszych
materia³ów, zadecydujemy wspólnie z Autorem. A sprawa jest naprawdê godna uwagi.
Niech powiadcz¹ to rysunek 3 oraz fotografie 14 i 15, nades³ane na pocz¹tku padziernika wraz z listem, w którym czytamy: ( ) Có¿,
nie obesz³o siê bez problemów i nieprzyjemnych niespodzianek. ( ) ATmega168 zosta³
wy³¹czony z zastosowania w SAD  nie dzia³a
w nim tryb MPCM. ( ). Sporo problemów
sprawi³o napisanie funkcji BootLoader-a.
Konkretnie by³y spore problemy z poprawn¹
komunikacj¹ miêdzy BootLoader-em a aplikacj¹ na PC. W koñcu siê uda³o, ale daleko do
idea³u. ( ) W czasie pracy nad oprogramowaniem zacz¹³em siê zastanawiaæ, czy przyj¹³em s³uszne za³o¿enia. Wygl¹da na to, ¿e obecny protokó³  PKW 3.0 jest zbyt skomplikowany. ( ) Mo¿e prociej by³oby zastosowaæ
nadrzêdnego Mastera, który zarz¹dza³by
ca³ym SAD, zamiast bawiæ siê w przydzia³
szczelin czasowych dla poszczególnych MS.
Ogólnie rzecz bior¹c, mylê nad ca³kowit¹

Rys. 3

zmian¹ koncepcji, ale na konkrety trochê za
wczenie. ( ) Poza dzia³aj¹cym BootLoaderem w wersji 05 (sprawdzony na ATmega162/48/8) dzia³a te¿ w³¹czanie/wy³¹czanie
przekanika. ( ) W MS032 dzia³a te¿ pomiar
Vzas. ( ) I to w³aciwie tyle  zdawa³oby siê
niewiele, ale zajê³o mi sporo czasu (czego siê
za bardzo nie spodziewa³em).
Marcin natrafi³ na powa¿ne problemy,
poniewa¿ podj¹³ siê w pojedynkê realizacji
ogromnego zadania. Niew¹tpliwie nabyte dowiadczenia oka¿¹ siê bardzo cenne w przysz³oci, niemniej wiem z praktyki, ¿e jednej
osobie niezmiernie trudno jest zrealizowaæ do
koñca tego rodzaju plany. W sumie chodzi
bowiem o przyjêcie pewnego standardu
i realizacjê z³o¿onej sieci.
I tu ja mia³bym pewien pomys³: a mo¿e
warto po rozwi¹zaniu tego zadania za³o¿yæ na
Fot. 13
Zestaw
Paw³a
witalskiego

Fot. 14 System
Marcina Piotrowskiego (1)

Fot. 15 System
Marcina
Piotrowskiego (2)
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Forum Elportalu odpowiedni w¹tek i sprawdziæ, ile znalaz³oby siê osób, które by³yby
zainteresowane najpierw wspólnym ustaleniem standardu, a potem realizacj¹ kolejnych urz¹dzeñ? Jeli chodzi o moje wstêpne
przemylenia, to proponowa³bym uczyniæ
z peceta centrum dowodzenia i wyposa¿yæ
go jedynie w przystawkê komunikacyjn¹
do³¹czan¹ do jednego z portów. Pozosta³oby
ustalenie sposobu transmisji do urz¹dzeñ
w domowej sieci oraz sposób ich zasilania.
A mo¿e warto dopuciæ dwa g³ówne sposoby
transmisji: za pomoc¹ dwóch oddzielnych
przewodów oraz przez sieæ energetyczn¹
z wykorzystaniem nonej o czêstotliwoci
90kHz lub dwóch nonych dla dwóch kierunków transmisji. Uwa¿am, ¿e prêdkoæ transmisji nie musi byæ du¿a, jednak w du¿ym systemie musi to byæ transmisja dwukierunkowa
miêdzy komputerem a licznymi modu³ami
wykonawczymi i pomiarowymi. Tu warto
by³oby przeanalizowaæ informacje o systemie
X-10 i pokrewnych  mnóstwo informacji jest
w Internecie, swego czasu bada³em ten temat.
Natomiast EIB chyba nale¿y pozostawiæ
w spokoju. Zadanie jest o tyle trudne, ¿e nale¿a³oby opracowaæ system mo¿liwie prosty
i tani, niewykorzystuj¹cy specjalizowanych,
trudno dostêpnych elementów. Z drugiej strony system powinien byæ elastyczny, otwarty
na przysz³y rozwój oraz co bardzo wa¿ne, niezawodny i odporny na b³êdy. Koniecznie trzeba te¿ od razu przemyleæ problem zasilania
oraz kwestie bezpieczeñstwa, w tym galwanicznej izolacji od sieci energetycznej (niektóre urz¹dzenia mog³yby mieæ zasilacze beztransformatorowe). Wa¿n¹ spraw¹ oka¿¹ siê
te¿ rozmiary modu³ów i proponowane sposoby ich umieszczenia. Trzeba te¿ dobrze przemyleæ problem wspó³pracy dotychczasowego sprzêtu z nowymi modu³ami  dotyczy to
miêdzy innymi sterowników lamp. Idea³em
by³yby ma³e modu³y umieszczone w istniej¹cych puszkach instalacyjnych, wspó³pracuj¹ce z dotychczasowymi klasycznymi wy³¹cznikami. Taka koncepcja nie wymaga³aby
budowy od nowa sieci, ale nale¿a³oby wykorzystaæ przesy³anie informacji po przewodach
sieci energetycznej i zapewniæ zgodn¹ wspó³pracê z istniej¹cym osprzêtem elektrycznym.
Wiêc mo¿e wprowadziæ sterowanie lampami
przez sieæ energetyczn¹ i przesy³anie rozkazów tylko w jedn¹ stronê, a bardziej skomplikowane urz¹dzenia do³¹czane by³yby do sieci
przewodowej zapewniaj¹cej transmisjê dwukierunkow¹?
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Wiem, ¿e zadanie jest powa¿ne, ale jeli
znalaz³oby siê choæby kilka osób chêtnych do
wspó³dzia³ania, to pod patronatem EdW
mo¿na zrobiæ wiele. Na pewno Redakcja
EdW pomog³aby w wykonaniu bezp³atnych
p³ytek drukowanych, ale nie tylko. Oczywicie taki standard i system zosta³by zaprezentowany w EdW, a póniej mo¿na by³oby
opracowywaæ do systemu kolejne modu³y.
Dla mnie ogromnym sukcesem by³oby na
pocz¹tek opracowanie systemu prostej, jednokierunkowej transmisji rozkazów typu
za³¹cz/wy³¹cz oraz ma³ych modu³ów umieszczanych w puszkach instalacyjnych, ewentualnie w obudowach wtyczkowych. Swego
czasu zacz¹³em realizowaæ tego rodzaju prociutki system, czego owocem s¹ modele pokazane na fotografii 16. Brak czasu nie pozwoli³ mi jednak na dok³adniejsze zbadanie tematu przesy³ania sygna³ów 90kHz w sieci energetycznej i na dokoñczenie projektu. W miarê
wolego czasu móg³bym jednak udostêpniæ
materia³y i pos³u¿yæ w roli konsultanta przy
tworzeniu wczeniej wspomnianego systemu.
Na Forum EdW umieszczony jest stosowny w¹tek zatytu³owany Dom przysz³oci Szk113 (www.elportal.pl/forum i dalej Kopalnia skarbów - Szko³a Konstruktorów).

Podsumowanie

Przyznam szczerze, ¿e wysoki poziom nades³anych rozwi¹zañ zrobi³ na mnie ogromne
wra¿enie. Dodatkowo jestem wrêcz zachwycony, poniewa¿ piêkne, starannie wykonane
modele nades³ali Koledzy, których nazwiska
i pierwsze nieporadne próby pamiêtam sprzed
kilku lat. I oto teraz otrzymujê od nich projekty dopracowanych, dojrza³ych urz¹dzeñ
sprawdzonych w praktyce. Zachêcam do za³o¿enia stron autorskich w dziale Nasze strony
Elportalu - wielu uczestników Szko³y naprawdê ma siê czym poszczyciæ, a za³o¿enie
i prowadzenie takiej strony autorskiej jest bardzo ³atwe i nie trzeba znaæ siê na ¿adnych
zawi³ociach internetowych. Opiekuj¹ca siê
dzia³em Tasza umieci³a precyzyjne instrukcje w Elportalu, a w razie potrzeby we wszystkim pomo¿e Admin (admin@edw.com.pl).
Jeli chodzi o nades³ane prace, jeszcze
jeden szczegó³. Otó¿ kilku Kolegów zaproponowa³o w inteligentnym domu kamery oraz
czujniki ruchu, które wykrywa³yby obecnoæ
intruza. Te czujniki mia³yby w³¹czaæ kamery
i uruchamiaæ zapis na komputerze. To akurat
jest niepotrzebne, poniewa¿ istniej¹ programy
komputerowe wspó³pracuj¹ce z popularnymi
tanimi kamerkami internetowymi. To komputer wykrywa ruch na obrazie z kamery,
a zwykle mo¿na te¿ okreliæ, w której czêci
obrazu ma byæ wykrywany ruch, co pozwala
uniezale¿niæ siê np. od psa biegaj¹cego na
s¹siednim podwórku lub na ulicy. Praktycznym problemem w takich rozwi¹zaniach
bêdzie natomiast zapewnienie prawid³owych
warunków pracy kamery. Otó¿ taniej, prostej
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kamery komputerowej
nie mo¿na umieciæ na
zewn¹trz, bo najprociej
mówi¹c, zamarznie i zardzewieje. Z kolei przy
umieszczeniu kamery
w domu za szyb¹ wyst¹pi problem zaparowanych czy oblodzonych
szyb.
I kolejna sprawa.
Wiecie, ¿e wszystkie
materia³y, kierowane do
publikacji, musz¹ zawieraæ opatrzone dat¹ i w³as- Fot. 16 Prototypy sterowników sieciowych
norêcznie
podpisane
owiadczenie. Tymczasem ostatnio musieli- kierujê prace Paw³a Knio³y, Szymona
my zwróciæ siê indywidualnie do kilku osób, Janka, Witolda Karysia, Arkadiusza Zie¿eby przys³a³y prawid³owe owiadczenia, bo liñskiego, Jakuba Borzdyñskiego, Micha³a
to co wczeniej do³¹czyli, na takie miano Wakiewicza i Marcina Piotrowskiego
nijak nie zas³uguje. Owiadczenia nie mog¹  ci Koledzy otrzymaj¹ te¿ honoraria po
byæ enigmatyczne i uniwersalne  oto nie- publikacji. Po spe³nieniu pewnych warunków
dopuszczalny przyk³ad z ¿ycia wziêty: szanse na publikacjê maj¹ tak¿e Rados³aw
Owiadczam, ¿e jestem autorem urz¹dzenia Krawczyk i Pawe³ witalski.
Z uwagi na zdarzaj¹ce siê omy³kowe
znajduj¹cego siê w paczce oraz ¿e nie by³o
ono Albo inne: Niniejsze urz¹dzenie jest dostarczanie przesy³ek do niew³aciwych
mojego autorstwa
Owiadczenie musi redakcji, paczki z modelami i koperty zawsze
brzmieæ w sposób, który jednoznacznie adresujcie:
powi¹¿e owiadczenie z konkretnym projek- AVT  EdW ul. Burleska 9 01-939 Warszawa
i koniecznie podawajcie na kopercie czy
tem lub artyku³em. Oto prawid³owa treæ:
Ja, ni¿ej podpisany, owiadczam, ¿e projekt/artyku³ pt.:
......................................................................
który przesy³am do redakcji Elektroniki dla Wszystkich, jest moim osobistym opracowaniem i nie by³ wczeniej nigdzie publikowany.
W wolnej d³ugiej linii trzeba wpisaæ tytu³
projektu lub artyku³u.
Sprawa jest powa¿na, bo jest to istotny
dokument. W AVT wczeniej wyst¹pi³y ju¿
przypadki, ¿e kto przys³a³ do publikacji
materia³ ¿ywcem zer¿niêty z literatury krajowej czy zagranicznej. Tak¿e jeden z uczestników naszej Szko³y nades³a³ wczeniej jako
w³asne opracowanie opis jednego z zestawów
do samodzielnego monta¿u i proszony kilkakrotnie o owiadczenie konsekwentnie milczy
jak grób i przysy³a co innego, tylko nie
owiadczenie, które zreszt¹ mog³oby naraziæ
go na przykre konsekwencje. Ja na razie przymykam oko na tego uczestnika Szko³y, ale
bardzo proszê o powa¿ne potraktowanie sprawy owiadczeñ.
A teraz nagrody i upominki. Mia³em
wyj¹tkowy problem. W³aciwie nale¿a³oby
nagrodziæ nieomal wszystkie osoby wymienione z nazwiska. Z uwagi na szczup³oæ puli
nagród nagrody otrzymaj¹: Pawe³ witalski
i Marcin Piotrowski, a upominki: Mateusz
Ulfik, Pawe³ Knio³a, Witold Kardy, Szymon Janek, Rados³aw Krawczyk, Arkadiusz Zieliñski, Jakub Borzdyñski i Micha³
Wakiewicz. Do sprawdzenia i publikacji

paczce zawartoæ, np. Szko118, Jak12, NieGra118, #12, itd. Jeli nadsy³acie prace mailem, w tytule maila i w nazwach za³¹czników
oprócz nazwy konkursu i numeru zadania
umieæcie tak¿e nazwisko (najlepiej bez
typowo polskich liter), na przyk³ad:
Szko118Kowalski, Szko118Nowak, NieGra118Malinowski, Jak12Krzyzanowski
I standardowa proba: we wszystkich pracach podawajcie swoje dane: imiê, nazwisko
wraz z adresem pocztowym oraz wiek. Regularnie potwierdzam otrzymanie wszystkich
e-maili kierowanych na adres
szkola@edw.com.pl Jeli wiêc w terminie
kilku dni po wys³aniu maila do Szko³y nie
otrzymacie mojego potwierdzenia, przelijcie
pliki jeszcze raz (do skutku).
Pozdrawiam wszystkich sympatyków
Szko³y i zachêcam do nadsy³ania prac w terminie.
Przypominam, ¿e termin nadsy³ania
rozwi¹zañ g³ównego zadania Szko³y zosta³
przed³u¿ony do 60 dni (dwa miesi¹ce).
Wasz Instruktor
Piotr Górecki
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Co tu nie gra? - Szko³a Konstruktorów klasa II
W EdW 7/2005 na str. 35 przedstawiony by³
schemat sygnalizatora suchego kwiatka.
Schemat ten jest pokazany na rysunku A.
A

Zadanie by³o trudne i nie wszyscy uczestnicy
dotknêli sedna problemu. Pomys³odawc¹ jest
15-latek, który pierwszy raz wzi¹³ udzia³
w Szkole Konstruktorów. Z jednej strony okaza³ skromnoæ, pisz¹c: ( ) Chcia³bym dodaæ,
¿e uk³ad mo¿e zawieraæ niepotrzebne elementy lub mo¿e czego mu brakowaæ. Dlatego
jeli pope³ni³em jaki b³¹d, to proszê was,
jako specjalici, bycie ocenili mój projekt
i zwrócili uwagê na b³êdy. Z góry dziêkujê.
Specjalistów, czyli inni Czytelnicy EdW, ocenili projekt i zwrócili uwagê na b³êdy, i to
doæ powa¿ne b³êdy, które wskazuj¹, ¿e
pomys³odawca musi siê jeszcze wiele
nauczyæ. W³anie z uwagi na du¿y kaliber
b³êdów, nikomu nie przysz³o na myl, ¿e
Autor skopiowa³ ten schemat z sensownego
ród³a, dlatego niepotrzebnie zapewnia³: ( )
Wiem, ¿e niektórzy próbuj¹ oszukaæ redakcjê,
przysy³aj¹c wam schemat ideowy i twierdz¹c,
¿e zosta³ on przetestowany i oczywicie dzia³a, a tak naprawdê projekt jest do bani, a co
gorsza jest le skonstruowany i zaprojektowany (a nawet projekt zosta³ ci¹gniêty np.
z Internetu). Dlatego chcia³bym powiedzieæ,
¿e mój projekt zosta³ przeze mnie zarówno
zaprojektowany, jak i zbudowany (oczywicie
dzia³aj¹cy) samodzielnie. I jestem przekonany, ¿e patrz¹c na wyniki mojej pracy, zarówno
na projekt, jak i przeprowadzone dowiadczenie, redakcja jest pewna mojej prawdomównoci oraz starañ w³o¿onych w to urz¹dzenie.
Jeli chodzi o schemat, to s³usznie doszukalicie siê w nim licznych uchybieñ i niedoróbek. Tylko przez przypadek uda³o siê Autorowi uzyskaæ wiecenie zielonej diody LED
(kontrolki zasilania) przy zastosowaniu diody
Zenera o napiêciu nominalnym 2,4V. Rozrzuty napiêcia diody Zenera i zielonej diody LED
mog¹ uniemo¿liwiæ tak¹ pracê. Generalnie
nie stosujemy takiego rozwi¹zania tak¿e
z uwagi na znaczny wp³yw temperatury na
jasnoæ zielonej diody.

36

S³usznie stwierdzilicie, ¿e dioda Zenera
jest w sumie niepotrzebna, podobnie jak tranzystor T1, poniewa¿ zielona D2 mog³aby byæ
w³¹czona w miejsce DZ. A w ogóle stabilizacja napiêcia nie jest konieczna, bo w przypadku sygnalizatora suchego kwiatka odchy³ka o 20 30% nie ma ¿adnego znaczenia.
Autor napisa³, ¿e uk³ad dzia³a, co w sumie
jest zgodne z prawd¹, jednak jednym z podstawowych mankamentów jest ogromny pobór
pr¹du w spoczynku i nieskutecznoæ sygnalizacji wietlnej. Pomys³odawca pisze, ¿e model
pobiera 10mA, a mimo wszystko chce go zasilaæ z ma³ej baterii 9-woltowej, która wystarczy
na oko³o 10 (zwyk³a) do 40 (alkaliczna)
godzin pracy. Mo¿na policzyæ, ile miesiêcznie
trzeba by³oby wydaæ na baterie!
Mo¿na mia³o usun¹æ wiêkszoæ elementów i zostawiæ tylko R2, D1, T2 oraz potencjometr do³¹czony do plusa zasilania. Radykalnie zmniejszy to pobór pr¹du.
Jednak nawet gdyby czerwona lampka siê
zawieci³a, nie jest pewne, czy zostanie zauwa¿ona przez domowników A jeli zawieci siê
tu¿ po zaniêciu domowników, bêdzie niepotrzebnie wieciæ ca³¹ noc. W praktyce tak nie
bêdzie, bo ziemia w doniczce bêdzie wysychaæ
powoli i dioda bêdzie siê zawiecaæ stopniowo
w d³u¿szym czasie. To kolejna istotna wada, ¿e
uk³ad nie ma obwodu zapewniaj¹cego histerezê.
M³odziutki Autor nie wzi¹³ te¿ pod uwagê,
¿e jeli rezystancja potencjometru ma wynosiæ
350kΩ, to przy ró¿nicy napiêæ diody Zenera
(2,4 2,5V) i napiêcia UBE tranzystora T1 (ok.
0,65V), przez tê rezystancjê pop³ynie co najwy¿ej pr¹d oko³o 5 mikroamperów. Jeli
egzemplarz BC547 pracuj¹cy jako T2 bêdzie
mia³ wzmocnienie pr¹dowe 100 120, to maksymalny pr¹d czerwonej diody wyniesie tylko
0,5 0,6mA, daj¹c bardzo s³abe wiat³o, które
nie przykuje niczyjej uwagi. Generalnie w sygnalizatorze elementem wykonawczym powinien byæ brzêczyk, a nie dioda LED. Pracuj¹cy
brzêczyk na pewno zwróci uwagê domowników, a pobór pr¹du, zarówno w spoczynku, jak
i podczas pracy mo¿e byæ bardzo ma³y, umo¿liwiaj¹c zasilanie z niewielkiej baterii. Zastosowanie brzêczyka wymaga jednak powa¿nej
przeróbki uk³adu, ¿eby brzêczyk nie w³¹cza³
siê w nocy i nie budzi³ domowników.
Jak widaæ, omawiany uk³ad wbrew oczekiwaniom Autora zupe³nie nie nadaje siê do
przewidzianej roli. Oczywicie m³odziutkiego
Autora i innych kolegów, którzy pope³niaj¹
podobne elementarne b³êdy, nie nale¿y potêpiaæ. Wprost przeciwnie - nale¿y doceniæ, ¿e
maj¹c 15 lat, potrafi¹ realizowaæ jakiekolwiek
uk³ady, a na zdobycie niezbêdnej wiedzy i dowiadczenia maj¹ jeszcze mnóstwo czasu.
Przy okazji wszystkich m³odych Kolegów,

nadsy³aj¹cych swoje projekty do EdW, chcia³bym zachêciæ do skromnoci i przestrzec: nie
popadajcie w samozachwyt. Nie tylko wykonujcie modele do wys³ania do EdW, ale te¿
próbujcie wykorzystaæ je w praktyce  wtedy
szybko wyjd¹ na jaw wszelkie niedoci¹gniêcia. Niech Waszym celem nie bêdzie jedynie
zobaczenie swojego modelu na fotografii
w czasopimie. Postawcie sobie d³ugofalowy
cel  opanowanie tajników elektroniki oraz
wyrobienie w sobie systematycznoci, starannoci i dba³oci o szczegó³y. Znakomicie
zaprocentuje to w przysz³oci, niezale¿nie,
czy zostaniecie zawodowymi elektronikami,
czy pozostaniecie hobbystami.
Upominki za rozwi¹zanie zadania Co tu
nie gra? 113 otrzymuj¹: Jaros³aw Szymusiak
- Je¿ewo, Damian Kmiecik - Wierna Rzeka,
Wojciech Zawistowski - Ma³kinia.

Zadanie 118
B

Na rysunku B pokazany jest schemat uk³adu
sterownika wentylatora, nades³any przez bardzo m³odziutkiego uczestnika Szko³y (12 lat).
Oto fragment opisu: ( ) Wykorzystuje zasadê
³adowania i roz³adowywania kondensatora
C2. Po w³¹czeniu owietlenia ( ) dostarczane jest do uk³adu zasilanie. Tranzystor T1
zostaje spolaryzowany na przewodzenie,
pojawia siê pr¹d w obwodzie emitera i przekanik RL1 zwiera styki, w³¹czaj¹c silnik wentylatora. Jednoczenie rozpoczyna siê ³adowanie kondensatora C2. Gdy owietlenie
zostanie wy³¹czone, rozpocznie siê roz³adowywanie kondensatora C2. Tranzystor T1
nadal przewodzi. Kondensator C2 roz³adowywany jest przez rezystor nastawny PR2. Od
jego rezystancji zale¿y czas roz³adowywania
kondensatora. ( ) D4: dioda Zenera 12V ( )
R: 100Ω/1W, PR1  100kΩ, PR2 
470kΩ/0,25W, C1  1000µF, C2  15 000µF.
Jak zwykle pytanie brzmi:

Co tu nie gra?

Bardzo proszê o mo¿liwie krótkie odpowiedzi. Kartki, listy i e-maile oznaczcie dopiskiem
NieGra118 i nadelijcie w terminie 45 dni od
ukazania siê tego numeru EdW. Autorzy najlepszych odpowiedzi otrzymaj¹ upominki.
Piotr Górecki
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