
Rozwiązanie zadania powinno zawierać schemat elektryczny i zwięzły
opis działania. Model i schematy montażowe nie są wymagane. Przysłanie
działającego modelu lub jego fotografii zwiększa szansę na nagrodę.
Ponieważ rozwiązania nadsyłają czytelnicy o różnym stopniu 
zaawansowania, mile widziane jest podanie swego wieku.
Ewentualne listy do redakcji czy spostrzeżenia do erraty powinny być
umieszczone na oddzielnych kartkach, również opatrzonych nazwiskiem
i pełnym adresem.
Prace należy nadsyłać w terminie 45 dni od ukazania się numeru EdW
(w przypadku prenumeratorów – od otrzymania pisma pocztą).
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Zadanie nr 53

Rozwiązanie zadania nr 49

Na pierwszy wakacyjny miesiąc wybra−
łem zadanie łatwe, a jednocześnie praktycz−
ne. Oto fragment listu 15−letniego Jacka
Wójcika z miejscowości Konopki:

(...) mam do was wielką prośbę. Elektro−
niką interesuję się od dość dawna, ale nie
zajmowałem się dotychczas głębiej cyfrów−
ką, ponieważ nie była mi zbyt potrzebna.
Teraz robię pewien układ i sytuacja się
zmieniła. Chciałbym was prosić o schema−
cik przełącznika cyfrowego (np. na kilku
przerzutnikach), poczwórnego, z użyciem
mikroswitchów. Naciśnięcie jednego z nich
spowoduje jego “zatrzaśnięcie” i wyłączy
pozostałe. Aktywny może być tylko jeden na
raz. To coś w rodzaju poczwórnego isosta−
ta sprzężonego. Chciałbym układu tego
użyć do przełączania wejść z kostką
CD4052.

(...) nie jestem w stanie sam zaprojekto−
wać takiego układu, dlatego proszę was o po−
moc. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Myślę, że taki problem ma nie tylko Ja−
cek. A oto oficjalny temat zadania 53:

Zaprojektować elektroniczny odpowie−
dnik zespołu czterech zależnych isostatów
(czterech zależnych przełączników sprzę−
żonych).

Jestem przekonany, że temat zainteresuje nie
tylko początkujących. Dla uściślenia dodam, że
chodzi o sam układ sterujący, bez elementów
wykonawczych. Ma to być układ z czterema
przyciskami, posiadający cztery wyjścia cyfro−
we. Po chwilowym naciśnięciu dowolnego
przycisku, na odpowiadającym mu wyjściu po−
winien pojawić się na stałe stan wysoki. W da−
nej chwili stan wysoki może występować tylko
na jednym z wyjść, czyli naciśnięcie kolejnego
przycisku ma kasować poprzedni stan.

Oczywiście układ powinien być możliwie
prosty, to znaczy realizować dane funkcje za
pomocą niewielkiej liczby elementów.

Bardziej zaawansowani mogą zapro−
jektować układ o większej (dowolnej)
liczbie wejść i wyjść. Mile widziane są
konstrukcje modułowe (cztery kanały
w module), z możliwością łączenia do−
wolnej liczby modułów. Można pomyśleć
o wskaźnikach włączonego kanału w po−
staci LED−ów. Można przewidzieć opcjo−
nalnie przełączniki dotykowe w miejsce
przycisków. Przy przełącznikach wieloka−
nałowych można pomyśleć o dodatkowym
wejściu sterującym, by sterować układem
nie tylko za pomocą przycisków, ale także
na przykład przez mikrokomputer podając
na to dodatkowe wejście kilkubitową licz−
bę dwójkową (numer kanału). Możliwości
jest sporo. 

Jak zwykle przypominam, że najlepsze
rozwiązania praktyczne mogą być zaprezen−
towane w Forum Czytelników albo w dziale
Elektronika−2000, a ich autorzy otrzymają
honoraria.

Temat zadania 49 brzmiał: Zaprojektować
dwukierunkowy licznik rozróżniający kie−
runek ruchu obiektu, i zwiększający lub
zmniejszający stan licznika stosownie do
wykrytego kierunku.

Jak zwykle otrzymałem wiele rozwiązań,
w tym 10 modeli. Większość nadesłanych

prac dotyczy opisów licznika, nadającego się
do nawijarki cewek lub do zliczania osób na
dużej imprezie. Mniejsza grupa to liczniki
pełniące rolę automatycznych wyłączników
oświetlenia w pomieszczeniu.

Już na początku muszę stwierdzić, że nie−
którzy uczestnicy włożyli mnóstwo wysiłku

w wymyślenie własnych, naprawdę oryginal−
nych układów. Należą się za to słowa uzna−
nia! Ale jeszcze więcej powodów do zado−
wolenia mają ci nieliczni uczestnicy, którzy
przeprowadzili wnikliwą analizę i po kilku
przymiarkach znacznie uprościli swoje ukła−
dy, zachowując wszystkie niezbędne funkcje.
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Z drugiej strony nadesłane prace pokazu−
ją, że wielu uczestników Szkoły nadal “myśli
lutownicą”. Zamiast przeprowadzić najpierw
analizę założeń, przebiegów i różnych możli−
wości, od razu rysują schemat, a może nawet
wykonują model. Potem okazuje się, że wy−
nik jest gorszy od oczekiwanego, a układ –
niepotrzebnie rozbudowany.

Myślę, że zadanie było sformułowane wy−
starczająco precyzyjnie – zaprojektowany
układ miał rozróżniać kierunek ruchu obiek−
tu. Oznacza to, że nie chodziło jedynie o dwu−
kierunkowy licznik, mogący zliczać w górę
lub w dół. Urządzenie miało być wyposażone
w obwody rozróżniające kierunek ruchu wału
nawijarki czy kierunek ruchu osób wchodzą−
cych i wychodzących z pomieszczenia. I za−
projektowanie tego obwodu niewątpliwie było
główną i najtrudniejszą częścią zadania.

Niestety, niektórzy uczestnicy przeoczyli
to wymaganie i nadesłali jedynie schematy
bądź modele dwukierunkowych liczników,
bez obwodów rozróżniania kierunku ruchu.
Choć oczywiście nie mogą liczyć na nagrody,
niektórym z tego grona (stałym uczestnikom
Szkoły) zaliczyłem 1 lub 2 punkty.

Nie mogę szczegółowo omówić wszyst−
kich kilkudziesięciu nadesłanych prac, o co
proszą niektórzy uczestnicy, ze względu na
ich liczbę i objętość. Oto kilka uwag ogól−
nych związanych z Waszymi rozwiązaniami.

* Na wejścia zdecydowanej większości
liczników nie wolno podawać przebiegów
o łagodnych zboczach. Czas narastania/opa−
dania zliczanych impulsów nie powinien być
dłuższy niż 1µs. Jeśli są jakiekolwiek wątpli−
wości, trzeba zastosować licznik lub dodat−
kowy układ z wejściem Schmitta.

* Niektórzy zaproponowali wykorzysta−
nie bramek trójstanowych i kluczy analogo−
wych. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli wyj−
ście bramki trójstanowej jest w stanie trze−
cim, wtedy oba tranzystory wyjściowe są za−
tkane; jeśli do jej wyjścia dołączone jest tyl−
ko wejście bramki CMOS, nie wiadomo, jaki
stan logiczny będzie tam panował. To samo
dotyczy kluczy analogowych CMOS (4066,
4053) współpracujących z wejściami bramek
CMOS. Aby uniknąć błędów, koniecznie na−
leży wtedy stosować rezystory, jak pokazują
przykłady na rysunku 1.

Czujniki
Układ, który rozróżnia kierunek ruchu, musi
mieć jakieś czujniki. W zdecydowanej więk−

szości przypadków zaproponowaliście dwa
czujniki fotoelektryczne według rysunku 2.
Bardzo słusznie! W przypadku licznika do
nawijarki mogą to być najprostsze tory, zwie−
rające diodę LED i jakikolwiek fotoelement.
Ponieważ elementy te będą umieszczone bli−
sko siebie, natężenie światła będzie duże i nie
ma potrzeby obawiać się wpływu światła ze−
wnętrznego.

Troszkę gorzej jest w przypadku licznika
osób. Tu nadajnik i odbiornik będą oddalone
co najmniej na odległość 80cm i należy li−
czyć się z zakłóceniami pochodzącymi od
oświetlenia zewnętrznego bądź wzajemnego
oddziaływania dwóch torów. Może zamiast
sposobu z rysunku 2, zastosować rozwiąza−
nie z rysunku 3a?

Niektórzy proponują wykorzystać laser,
a ściślej mówiąc, dwa tanie wskaźniki lasero−
we. Pomysł jest bardzo dobry! Może jednak
wystarczy dużo prostszy system z rysunku 3b?

Niektórzy chcą modulować wiązkę świa−
tła pochodzącą ze zwykłej diody LED lub
IRED. Słusznie! Jednak w przypadku użycia
jako odbiornika kostki TFMS5360 lub
SFH506−36 nie może to być nieprzerwany
ciąg impulsów o częstotliwości 36kHz i wy−
pełnieniu 50%. Kostki te mają wewnętrzne
obwody przystosowane do pracy z przerywa−
nymi sygnałami zdalnego sterowania. Przy

podaniu na nie ciągu impulsów
36kHz na wyjściu nie pojawi
się niestety trwały stan niski,
tylko będą występować przy−
padkowe impulsy o małej czę−
stotliwości. Aby ominąć ten
problem i jednocześnie zmniej−
szyć pobór prądu, wystarczy

wysyłać paczki impulsów 36kHz o czasie
trwania 0,4...0,8ms i czasie powtarzania za−
leżnym od maksymalnej prędkości ruchu zli−
czanych obiektów.

W niektórych przypadkach, zwłaszcza
w nawijarkach, doskonale zdadzą egzamin
kontaktrony uruchamiane magnesem. Małe
kontaktrony mają czas zadziałania nawet po−
niżej 1ms, więc nie trzeba się obawiać, że
okażą się zbyt powolne. Praktyka pokazuje,
że wiele egzemplarzy kontaktronów nie wy−
twarza “śmieci” związanych z drganiami sty−
ków. Niemniej dla bezpieczeństwa, jak przy
wszelkich stykach, trzeba przewidzieć, że
drgania takie mogą wystąpić i dodać obwody
gwarantujące “czysty” sygnał. Przykład ta−
kiego obwodu odkłócającego pokazany jest
na rysunku 4.

Liczniki
Istotną częścią każdego układu spełniającego
warunki zadania jest dwukierunkowy licznik.
Najpopularniejsze okazały się liczniki 74193
(40193). Nie jestem przekonany, czy to jest
najlepszy wybór. Jeśli już stosować licznik
z wejściami typu góra/dół, lepiej chyba za−
stosować kostki 40110. Kostka 40110 zawie−

ra “na pokładzie” nie tylko
dwukierunkowy licznik, ale co
najważniejsze – dekoder, po−
zwalający na bezpośrednie
podłączenie wyświetlaczy 7−
segmentowych. Pozwala to
znacznie zmniejszyć liczbę
użytych układów scalonych,
a różnica w cenie obecnie nie
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ma znaczenia. Inna sprawa, że układ 40110
jest trudniejszy do zdobycia w sklepach
w mniejszych miejscowościach.

Kostka 40110, opracowana znacznie
później niż układy ‘192, ‘193, wywodzące
się z rodziny TTL, ma też dodatkową drobną
zaletę. W przeciwieństwie do układów ‘192
i ‘193 nie boi się pojawienia na obu wej−
ściach jednocześnie stanu niskiego. Duży
plus mogą sobie postawić wszyscy ci, którzy
pomyśleli o kostce 40110.

W tym miejscu chciałbym też pochwalić in−
nych uczestników, którzy pamiętali o wspo−
mnianym problemie w układach ‘193 i podjęli
środki zaradcze, by nie dopuścić do wystąpienia
stanów niskich jednocześnie na obu wejściach.

Spora grupa uczestników zaproponowała
wykorzystanie liczników z innymi wejścia−
mi. Kostki wywodzące się z rodziny TTL
o oznaczeniach ‘190, ‘191 oraz licznik
CMOS 4029 mają tylko jedno wejście zlicza−
jące (CLOCK) oraz drugą końcówkę, której
stan określa kierunek zliczania (UP/DOWN −
góra/dół). Rysunek 5 pokazuje wejścia ukła−
dów 40110 oraz 4029. W zależności od typu
licznika inne musiały być obwody rozróżnia−
nia kierunku. Jak się okazuje, łatwiej zbudo−
wać obwody sterowania dla kostki 4029 niż
dla 40110. O tym za chwilę.

Od razu trzeba wyjaśnić, że prosty spo−
sób z rysunku 6, zaproponowany przez kil−
ku początkujących, nie zda egzaminu z kilku
powodów. Co prawda pierwszy impuls
zmniejszy lub zwiększy stan licznika, ale
impuls z drugiego czujnika za chwilę przy−
wróci stan pierwotny.

Przy omawianiu liczników muszę wspo−
mnieć o obwodach sterujących pracą lamp. Ge−
neralna zasada jest prosta: w stanie spoczynku
w liczniku jest liczba zero i światło jest zgaszo−
ne. Wejście kolejnej osoby zwiększa stan liczni−
ka, a wyjście – zmniejsza. Najczęściej propono−
waliście układ według rysunku 7. W zasadzie
realizuje on postawione zadanie. Czy jednak nie
warto byłoby wyposażyć go w obwód uniemoż−
liwiający zmniejszenie stanu licznika “poniżej
zera”? Jeśli uznacie, że taki obwód jest potrzeb−
ny, spróbujcie go zaprojektować samodzielnie,
ale po przeczytaniu tego artykułu do końca.

Rozróżnianie kierunku
Naprawdę zaskoczyliście mnie różnorod−
nością nadesłanych rozwiązań. Okazuje
się, że kierunek ruchu można sprawdzać
na wiele sposobów. Pomijam
mało praktyczny pomysł pew−
nego Kolegi, który proponuje
w nawijarce wykorzystać... po−
tencjometr wieloobrotowy
z przekładnią. Sporo prac za−
wierało detektor kierunku ruchu
z układami czasowymi. Urucho−
miony wcześniej uniwibrator
uniemożliwia zadziałanie dru−
giego uniwibratora. Przykład
można znaleźć na rysunku 8.

Analogicznie działający układ z kostkami
555 zamieszczony był w EdW 2/96 str. 49,
co odnotowało kilku uczestników.

Najliczniejsze były rozwiązania z prze−
rzutnikami typu RS, D czy T. Ogólnie biorąc,
uruchomienie pierwszego uniemożliwia za−
działanie drugiego, i w ten sposób impuls po−
dawany jest tylko na jedno z wejść licznika
40110 lub ‘193. Przykład pokazany jest na
rysunku 9.

Pojawiły się jeszcze inne koncepcje: wpi−
sywane rosnącymi i opadającymi zboczami,
złożone układy wykorzystujące zewnętrzny
generator taktujący o częstotliwości znacznie
większej od częstotliwości przetwarzanych

impulsów.
Dwóch uczestników wykorzystało nie

dwa, tylko trzy czujniki fotoelektryczne
(pierwszy określa kierunek, drugi wpisu−
je informację do licznika, trzeci zeruje
detektor). Jeden Kolega przysłał licznik
zrealizowany w oparciu o procesor Atmel
89C2051. Jeden układ zawiera kontaktro−
nowy czujnik zamknięcia drzwi oraz
czujnik dotknięcia wewnętrznej klamki.
Kilku Kolegów w roli licznika chciałoby

wykorzystać kalkulator. Niestety, pomysł
ten, zaczerpnięty z jakiegoś starego czasopi−
sma, nie spełnia warunków zadania – nie ma
układu rozróżniającego kierunek.

Rysunek 10 pokazuje kilka zapropono−
wanych przez Was układów. Tym razem po−
daję same schematy nie ujawniając ich auto−
rów. Zarówno ci, którzy nadesłali prace, jak
i inni, którzy rozwiązują zadania ze Szkoły
w domu, przeanalizują te schematy i wycią−
gną wnioski. Zapewne zechcą je znacznie
uprościć.

Proponuję, byśmy wspólnie zastanowili
się nad podstawowymi zasadami działania.
Przede wszystkim trzeba ustalić, jakie prze−
biegi pojawią się na wyjściach czujników.
Rysunek 11 pokazuje kilka przykładów.
W układzie licznika do nawijarki nie ma po−
wodów, by wystąpiły przebiegi z rysunków
11e, f. Przebiegi z rysunków 11c, d mogą wy−
stąpić przy odwijaniu i spowodować błąd zli−
czania nie większy niż 1 obrót (zwój).
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Wszystkie przebiegi z rysunku 11
(a także inne) mogą, przynajmniej te−
oretycznie, wystąpić w liczniku osób.
Najważniejsze jest, by nie zakłóciły
pracy układu, natomiast ewentualny
błąd zliczania o jedną osobę można
przeboleć.

W rozważaniach należy uwzglę−
dnić przede wszystkim przebiegi
z rysunków 11a i 11b, sprawdzając
co się zdarzy w przypadku pojawie−
nia się przebiegów c, d. Można się
także zastanowić, czy w układzie
nawijarki i licznika osób mogą poja−
wić się przebiegi z rysunku 12? 

Część uczestników zaprojektowała swo−
je układy właśnie do współpracy z przebie−
gami z rysunku 12. Kiedy jednak one wy−
stąpią?

W układzie nawijarki wtedy, jeśli czujniki
będą znacznie od siebie odsunięte. W liczni−
ku osób tak samo – gdy dwa tory (odbiorni−
ki) będą od siebie oddalone na kilkadziesiąt
centymetrów.

Czy “lepsze” są przebiegi z rysunków
11a, b, czy z rysunku 12?

Przebiegi dla układów 4029 i ‘191można
wytworzyć w bardzo prosty sposób. Rysu−
nek 13 pokazuje, że... nie trzeba żadnych do−
datkowych obwodów logicznych – wystarczą
same sygnały z czujników! Rosnące zbocze
na wejściu CLOCK zmniejsza lub zwiększa

stan licznika 4029, stosownie do sta−
nu logicznego występującego wtedy
na wejściu UP/DOWN.

Pomyślcie, czy rzeczywiście to
wystarczy? Jeśli tak, to spora grup−
ka uczestników niniejszego konkur−
su zupełnie niepotrzebnie się napra−

cowała, wymyślając dla kostek 4029
i ‘190(‘191) skomplikowane obwody
sterujące, zawierające do 5(!) układów
scalonych.

Oczywiście nasuwa się tu pytanie, co
się będzie działo w tym prościutkim ukła−
dzie przy nietypowych przebiegach z ry−
sunku 11c...f? Zastanówcie się nad tym
samodzielnie.

Trudniejsza jest sytuacja, gdyby prze−
biegi miały wyglądać jak na rysunku 12.
Czy nie wystarczy zastosować przerzut−
nik pamiętający, na przykład przerzutnik
RS z obwodem opóźniającym RC według
rysunku 14a, który byłby ustawiany sy−
gnałem A, a kasowany (troszkę opóźnio−
nym) sygnałem B?

Nie! Rysunek 14b rozwiewa wątpli−
wości – układ będzie działał błędnie. Jeśli
odstęp t1 między impulsami byłby w mia−
rę stały i znacząco mniejszy od czasu t2,
zamiast przerzutnika można bez obawy
zastosować uniwibrator. Gdyby czasy t1, t2

miały się zmieniać w szerokim zakresie,
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Fot. 4 Rozwiązanie
Pawła Korejwo

Fot. 2 Projekt 
Krzysztofa Nytko

Fot. 1 Model 
Piotra Wójtowicza

Fot. 3 Propozycja
Mariusza Wesołowskiego

Rys. 10

Rys. 11

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

Rys. 12

Rys. 13



uniwibrator nie spełni swej roli i trzeba szu−
kać innych sposobów. Zamiast szukać takich
sposobów, należy raczej tak umieścić czuj−
niki, by uzyskać przebiegi z rysunku 11a i b.
Nie będzie to wcale trudne, a zaoszczędzi
wielu kłopotów.

Teraz bierzemy na warsztat układy prze−
znaczone do współpracy z licznikami ‘193
i 40110. Tu również znacznie łatwiej będzie
uzyskać potrzebne przebiegi, jeśli impulsy
z czujników będą na siebie zachodzić. Za−
proponowaliście sporo ciekawych obwo−
dów realizujących potrzebne funkcje, jed−
nak najprostszy okazał się układ Piotra
Wójtowicza z Wólki Bodzechowskiej. Inne
propozycje były znacznie bardziej skompli−
kowane. Oryginalny detektor Piotra, wy−
twarzający dodatnie impulsy, pokazany jest
na rysunku 15a. Zda on egzamin w przy−
padku współpracy z kostką 40110. Dla

układu ‘193 potrzebna będzie wersja dająca
krótkie ujemne impulsy, na przykład według
rysunku 15b.

Znów znacznie trudniejszy jest przypa−
dek, gdy przebiegi nie zachodzą na siebie
(rysunek 12). Niektóre rozbudowane układy,
zbudowane specjalnie do przetwarzania ta−
kich przebiegów, tylko na pozór mają rację
bytu. Znaczna część propozycji opiera się na
zasadzie zilustrowanej na rysunku 16a.
Pierwszy nadchodzący impuls ustawia jeden
z przerzutników, a stan wysoki z jego wyjścia
skutecznie blokuje możliwość ustawienia
drugiego przerzutnika. W chwili pojawienia
się dodatniego impulsu na drugim wejściu
następuje zerowanie pierwszego przerzutni−

ka. Dla jasności na schemacie zaznaczyłem
obwody opóźniające RC, które nie są po−
trzebne, bo ich rolę pełni maleńkie opóźnie−
nie wnoszone przez bramki OR.

Przy pobieżnej analizie działania układu
nie widać problemu. Ale czy rzeczywiście
będzie on działał prawidłowo, gdy pojawią
się nietypowe przebiegi? Sprawdźcie to! Po−
mocą będzie rysunek 16b. Pojawienie się
jednego dodatkowego impulsu (nieparzystej
liczby dodatkowych impulsów) spowodowa−
ło odwrócenie kierunku zliczania... Osoby,
które dla przebiegów z rysunku 12 propono−
wały podobnego typu układy, mogą sobie po−
stawić minus – nie przeanalizowały działania
układu.

Rozwiązaniem byłoby wykorzystanie uni−
wibratorów, ale tylko wtedy, gdy czasy t1 i t2

byłyby w miarę stałe i znacząco różniły się
długością. Nie można tego zagwarantować ani
w układzie do nawijarki, ani licznika osób.
Najprościej będzie dołożyć starań, by impulsy
zachodziły na siebie według rysunku 11a, b.

Dopiero teraz, po analizie różnych przy−
padków, zachęcam do wzięcia pod lupę ukła−
dów z rysunku 10. Czy wszystkie spełniają
warunki zadania? Czy będą pracować tylko
przy impulsach nałożonych na siebie, czy
także przy impulsach rozdzielonych? Jak są
zerowane przerzutniki? Czy po jakimś cza−
sie? Jeśli tak, to czy nie wystarczy prosty
układ z rysunku 8? A może są zerowane prze−
dnim lub tylnym zboczem sygnału, który
przychodzi później? A co wtedy, gdy któryś
czujnik wytworzy nie jeden, tylko dwa impul−
sy? Czy układ nie “zgłupieje”? Jeśliby nawet
nie “zgłupiał”, czy długość wytworzonych
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impulsów będzie wystarczająca do urucho−
mienia licznika, czy trwać będą tylko kilka−
naście nanosekund? Zbadajcie też możliwo−
ści ich uproszczenia, aż do postaci z rysun−
ków 13 oraz 15. 

Nie szczędźcie na to czasu. Przekonajcie
się sami, że nie jest sztuką napracować się
i wymyślić jakiś układ. Autorzy pokazanych
układów włożyli w ich opracowanie wiele
samodzielnego wysiłku. I za ten wysiłek na−
leży się pochwała, upominki oraz punkty.
Niestety, jednocześnie nasuwa się wniosek,
że bez rzetelnej analizy wstępnej bardzo czę−
sto “cała para idzie w gwizdek”. Nie znaczy
to wcale, że układy z rysunku 10 są błędne.
Większość z nich będzie dobrze pracować
w praktycznych zastosowaniach.

Modele
Spośród dziesięciu zrealizowanych modeli,
osiem lepiej lub gorzej spełnia warunki za−
dania. Modele te można zobaczyć na foto−
grafiach 1...8. Najwyżej oceniłem pracę
Piotra Wójtowicza z Wólki Bodzechow−
skiej (licznik do nawijarki i sterownik świa−
tła z czujnikiem dotykowym i kontaktro−
nem), a na drugim miejscu Krzysztofa
Nytko z Tarnowa (licznik z możliwością
ustawiania i trzema czujnikami). Piotr
wprawdzie nie otrzyma nagrody z tego za−
dania (jedynie 7 punktów), jednak jeśli jego
licznik do nawijarki przejdzie próby w Pra−
cowni Konstrukcyjnej, zostanie przedsta−
wiony w jednym z następnych numerów
EdW w dziale E−2000 i wtedy Autor otrzy−
ma normalne honorarium. Krzysztof otrzy−
muje główną nagrodę za rozwiązanie tego
zadania Szkoły. Nagrody drugorzędne
otrzymają także: Mariusz Wesołowski

z Radomia (za układ z procesorem
89C2051), Paweł Korejwo z Jaworzna (za
układ z trzema diodami i licznikami
40110), Bartek Radzik z Ostrowca Św. (za
nietypowy detektor z rejestrami przesuwny−
mi i dekoderem 4028) i 12−letni Michał
Waśkiewicz z Białegostoku.

Niektóre schematy znajdziecie na rysunku
10, a na rysunku 17 możecie zobaczyć frag−
ment nietypowego układu Krzysztofa Nytko,
umożliwiający wpisywanie do programowal−
nego licznika 4029 dowolnej liczby, ustawia−
nej wcześniej w pomocniczym liczniku
4518(4520) przez kilkakrotne przyciśnięcie
przycisku S1.

Upominki otrzymają także: Jarek Markie−
wicz z Zielonej Góry, Marcin Wiązania z Ga−
cek, Marcin Mieczkowski z Lęborka, Grze−
gorz Kaczmarek
z Opola oraz naj−
młodsi (12...13−let−
ni) uczestnicy: Ja−
kub Jagiełło z Go−
rzowa Wlkp., Bar−
tłomiej Stróżyński
z Kęt, Jakub Kallas
z Gdyni i Piotr Tur−
czyn z Zamościa.
Godne uwagi
i w pełni samodziel−
ne rozwiązania za−
prezentowali także:
Michał Grzemski
z Grudziądza, Ma−
riusz Witoń z Po−
znania, Przemy−
sław Gąsior z Gor−
lic, Adam Sarzyń−
ski z Jankowa,
Krzysztof Zuber
z Urzędowa i Piotr
Auguścik z Głogo−
wa, który zamieścił
w swej ciekawej
pracy żartobliwą
opinię, wziętą ze
szkolnej gazetki:
“w nómeże rzadnyh
błenduf niema”.
Czy chodzi o ten nu−
mer EdW?

Na koniec po−
dam nazwiska osób,

w których pracach znalazłem interesujące
fragmenty: Jacek Konieczny z Poznania, Fi−
lip Rus z Zawiercia, Piotr Wasilewski z Gra−
jewa, Barbara Jaśkowska z Gdańska i Ja−
kub Mielczarek z Woli Małej.
Aktualną punktację znajdziecie w tabeli.

Gratuluję tym, którzy przeprowadzili lub
próbowali przeprowadzić wstępną analizę.
Jednocześnie stwierdzam, że analizy takiej
zabrakło w wielu pracach, a efektem jest
nadmierne skomplikowanie układu. Przeko−
naliście się zresztą o tym sami. 

Jak zwykle zachęcam do udziału w bie−
żącym zadaniu.

Wasz instruktor
Piotr Górecki
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Fot. 5 Układ
Marcina Wiązani

Fot. 6 Praca Marcina
Mieczkowskiego

Fot. 7  Licznik
Bartka Radzika

Fot. 8 Przyrząd Bartłomieja
Stróżyńskiego

Rys. 17

R E K L A M A ·  R E K L A M A ·  R E K L A M A ·  R E K L A M A

Przeno ny oscyloskop HPS5

Do podanych cen należy doliczyć 22% VAT. 
AVT Korporacja Dział Handlowy, ul. Burleska 9, 01−939 Warszawa, 

tel./fax: (0−22) 835−66−88,  835−67−67.

Z OFERTY AVT

Maksymalna częstotliwość próbkowania
5MHz dla sygnałów zmiennych

(0,5MHz dla sygnałów pojedynczych)
Szerokość pasma wejściowego przedwzmacniacza 1MHz (− 3dB przy 1V/działkę)

Impedancja wejściowa 1MΩΩ/20pF
Maksymalne napięcie wejściowe 100V (AC+DC)

Maksymalny impuls i zakres DC
0,1mV do 180V dokładność 2% 

(1mV do 600V z sondą x10)  

Zakres dB (0dB = 0.775v) −73dB do +40dB dokładność ±±0,5dB 
(do 60dB z sondą  x10)

Zakres TRUE RMS (tylko AC)
0,1mV do 80V (do 400V RMS 
z sondą x10) dokładność 2,5%

Podstawa czasu od 20s do 2µµs / działkę
Czułość wejściowa od 5mV do 20V / działkę 

Wyjście kalibracyjne 1kHz/5Vtt
Napięcie zasilania 9VDC/300mA niestabilizowane 

Akumulatorki (w komplecie) NiCd / NiMH − 5szt.
Wymiary 105 x 220 x 35mm

Waga 395g bez baterii

Cena 700zł
* 650zł dla prenumeratorów EdW
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Rozwiązanie zadania 49

W EdW 3/2000 na stronie 35 zamieszczony był
schemat “sygnalizatora suchego kwiatka”, nade−
słany jako rozwiązanie głównego zadania 45 ze
Szkoły. Schemat ten pokazany jest na rysunku A.

Choć młody pomysłodawca popełnił sporo
błędów, godne pochwały jest to, że jest to jego sa−
modzielna praca. Na pewno z czasem nabierze
doświadczenia i będzie opracowywał układy
w pełni funkcjonalne i dopracowane do ostatnie−
go szczegółu. Życzę tego wszystkim młodym
adeptom elektroniki oraz zachęcam do praktycz−
nych prób i udziału w Szkole.

Układ pokazany na rysunku A zawiera sporo błę−
dów i niedoróbek. Wszystkie zostały dostrzeżone
przez uczestników konkursu “Co tu nie gra?”.
Gratuluję spostrzegawczości i znajomości ukła−
dów! Praktycznie wszystkie odpowiedzi były po−
prawne. Niektórzy znaleźli mniej usterek, inni
więcej. Nagrody otrzymują:
Fabian Niemiec – Opatów
Anna Fryskowska – Kielce
Piotr Dmuchowski – Jednorożec
A oto usterki układu z rysunku A.
1. Obecność diody Zenera DZ1 i rezystora R1 jest
poważnym błędem, ponieważ obwód ten stale po−
biera prąd z baterii, radykalnie zmniejszając jej
żywotność. Ponieważ dioda i brzęczyk będą po−
bierać podczas pracy prąd co najmniej 1mA lub
większy, rezystor R1 musi mieć niewielką war−
tość, a prąd stale przezeń płynący będzie wynosił
co najmniej 1mA. Zwykła 9−woltowa bateria wy−
czerpie się po około czterech dniach, a alkaliczna
po kilkunastu. Koszt baterii całkowicie przekreśla
przydatność takiego urządzenia. Elementy R1,
DZ1 należy bezwzględnie usunąć, a układ powi−
nien być tak zaprojektowany, by zmiany napięcia
w trakcie pracy nie wpływały w sposób istotny na
jego działanie.
2. Układ włączający z tranzystorami T1, T2 będzie
pracował w sposób co najmniej dziwny. Z założe−
nia napięcie na emiterze T2 powinno być w spo−
czynku bliskie zeru – wtedy brzęczyk i dioda nie
będą pracować. Tranzystor T2 powinien się otwie−
rać tylko wtedy, gdy jest jasno, a ziemia w donicz−
ce jest sucha. Układ nie będzie pracował w ten
sposób. Przede wszystkim elementy R2, R4, DZ2
i T2 tworzą układ stabilizatora, zupełnie nie wia−
domo, dlaczego. Napięcie wyjściowe (na emiterze
T2) prawdopodobnie nigdy nie będzie bliskie ze−
ru. Zależy ono od stanu tranzystora T1. Przy bra−
ku wartości R2, R4 i napięcia DZ2 nie wiadomo
jakie będzie napięcie w spoczynku (tranzystor T1

otwarty), i na ile wzrośnie podczas pracy (T1 – za−
tkany). W każdym razie napięcie na emiterze T2
wzrasta po zatkaniu tranzystora T1. Tranzystor T1
powinien się więc zatykać, gdy jest widno, a zie−
mia w doniczce jest sucha. Gdy gleba schnie, ro−
śnie jej rezystancja i napięcie na potencjometrze
P1 maleje – prawidłowo. Jednak fotorezystor jest
włączony ewidentnie źle – jego rezystancja jest
ogromna, gdy jest ciemno. Po zapadnięciu ciem−
ności tranzystor T1 zostanie zatkany i odezwie się
brzęczyk, niezależnie od wilgotności gleby. Warto
zwrócić uwagę na dodatkową niedoróbkę – czu−
łość zależy od współczynnika wzmocnienia tran−
zystora T1. To nie jest dobry pomysł, by na para−
metry układu miał wpływ rozrzut wartości ele−

mentów – trzeba to
zmienić. Aby dzia−
łanie było prawidło−
we, trzeba zmodyfi−
kować układ, na
przykład według ry−
sunku B. Nadal nie
jest to układ godny
polecenia, bo nie ma
obwodu histerezy.

3. Obwód z tran−
zystorami T3 i (nie
opisanym) T4 ma
w założeniu być ge−
neratorem. Aby jed−

nak układ stał się generatorem małej częstotliwości,
trzeba do wzmacniacza wprowadzić obwód dodat−
niego sprzężenia zwrotnego. Pokazany obwód nie
realizuje tej funkcji, nawet przy braku tranzystora
T5. Obecność T5 dodatkowo przekreśla szansę na
powstanie drgań, ponieważ baza T5 nie dopuści do
wzrostu napięcia na kolektorze T4 i rezystorze R7
powyżej 0,7V. Na emiterze T3 napięcie będzie bli−
skie zeru i tranzystor T4 będzie stale zatkany.

Zamiast nietypowych generatorów, które często
wymagają indywidualnego dobierania wartości
elementów, zależnie od wzmocnienia tranzysto−
rów, bezpieczniej jest zastosować klasyczny mul−
tiwibrator, przy czym obciążenie powinno być
włączone jak na rysunku C.
4. Kolejnym błędem, a co najmniej niedoróbką
jest szeregowe połączenie migającej diody LED,
rezystora i brzęczyka piezo (z generatorem). Po
pierwsze diody migające nie wymagają rezystora
– zawierają układ elektroniczny wyznaczający
prąd diody LED. Tak samo brzęczyk piezo. Ale to
nie jest największy problem. Włączenie rezystora
w szereg z brzęczykiem nie zaszkodzi – zmniejszy
tylko głośność. Natomiast włączenie rezystora

o znacznej wartości w szereg z migającą diodą
spowoduje, że ... dioda przestanie migać. Nawet
gdyby rezystor miał niewielką oporność, miganie
diody uniemożliwi... brzęczyk, który ma prąd pra−
cy rzędu 1mA, a dioda przynajmniej 10mA.
Owszem, niektóre egzemplarze diod migających
mogą jeszcze migać w takich warunkach, ale
większość nie będzie pełnić swej funkcji. Dioda
migająca może pełnić rolę impulsatora, ale należy
ją inaczej włączyć. W zasadzie najpewniejszy był−
by sposób z rysunku D, jednak można spróbować
wykorzystać układ z rysunku E z brzęczykiem na
napięcie 1,5V i dobieranym rezystorem Rx.

Zadanie numer 53
Na rysunku F pokazano fragment schematu

nadesłanego do Redakcji. Według twórcy ma to
być prosty tester pilotów zdalnego sterowania. Co
sądzicie o tym układzie? Odpowiedzcie na głów−
ne pytanie:

Co tu nie gra?
Możecie wziąć pod uwagę pytania dodatko−

we. Czy układ będzie działał? Co należałoby
zmienić? Czy można go uprościć? 
Odpowiedzi oznaczcie dopiskiem NieGra53 i nade−
ślijcie w ciągu 45 dni od ukazania się numeru.

CCoo ttuu nniiee ggrraa??CCoo ttuu nniiee ggrraa??
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