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 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a z jego uruchomieniem można
poradzić sobie w ciągu kilkunastu minut. "Miniprojekty" mogą być układami stosunkowo skomplikowanymi
funkcjonalnie, lecz prostymi w montażu i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta
w układach scalonych. Wszystkie projekty opisywane w tej rubryce są wykonywane i badane
w laboratorium AVT. Większość z nich wchodzi do oferty kitów AVT jako wyodrębniona seria
“Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Mam nadziejÍ, øe domyú-
liliúcie siÍ juø o†jakim urz¹-
dzeniu mowa: o†ludzkim ser-
cu, drugim obok mÛzgu orga-
nie niezbÍdnym do utrzyma-
nia organizmu cz³owieka
przy øyciu. S¹dzÍ nawet, øe
jest w†rzeczywistoúci orga-
nem najwaøniejszym.

Choroby serca s¹ jedn¹
z†najliczniejszych przyczyn
przedwczesnych zgonÛw lu-
dzi i†nic w†tym dziwnego,
øe medycyna od pocz¹tku
swego istnienia poszukuje
coraz doskonalszych sposo-
bÛw diagnostyki tego orga-
nu. Jedn¹ z†najpopularniej-
szych w†grupie metod nie-
inwazyjnych jest elektrokar-
diografia, w†skrÛcie zwana
EKG. Nie ma chyba cz³owie-
ka, ktÛremu nigdy nie za³o-
øono w†rÛønych punktach
cia³a elektrod i†nie przepro-
wadzono tego rutynowego
badania. Aparaty EKG odda-
³y medycynie nieocenione
us³ugi i †pomimo rozpo-
wszechnienia siÍ nowych
metod diagnostycznych, nie-
inwazyjnych i†inwazyjnych,
ich rola nadal jest niezwyk-
le waøna.

Samodzielna budowa apa-
ratu EKG w†warunkach ama-
torskich, a†nawet dobrze wy-
posaøonego laboratorium
elektronicznego, jest bardzo

Stopień wejściowy pseudo−EKG
ProponujÍ

Czytelnikom EP budowÍ
urz¹dzenia, ktÛre

umoøliwi
przeprowadzenie

niezwykle interesuj¹cych
eksperymentÛw

i†przyjrzenie siÍ pracy
jednego

z†najdoskonalszych
urz¹dzeÒ

ìtechnicznychî, jakie
kiedykolwiek zosta³y

stworzone. Mam tu na
myúli pompÍ, ktÛrej
okres bezawaryjnej

i†bezobs³ugowej pracy
powinien wynosiÊ co
najmniej 70..80 lat

i†ktÛrej zadaniem jest
ustawiczne, bez

jakiejkolwiek przerwy,
przetaczanie wielkiej

iloúci p³ynÛw.
Jakakolwiek przerwa

w†dzia³aniu tego
urz¹dzenia moøe

skoÒczyÊ siÍ tragicznie
dla jego posiadacza,

a†jego remont,
aczkolwiek w†obecnych

czasach ca³kowicie
moøliwy, jest niezwykle

skomplikowany
i†kosztowny.

trudna, a†przy tym pozbawio-
na wiÍkszego sensu. Nawet
gdyby komuú uda³o siÍ zbu-
dowaÊ takie urz¹dzenie, to
i†tak nie mog³oby ono zostaÊ
uøyte do diagnostyki medycz-
nej bez przeprowadzenia d³u-
gotrwa³ych i†bardzo kosztow-
nych testÛw. Tak wiÍc zado-
wolimy siÍ czymú znacznie
skromniejszym: prostym
urz¹dzeniem umoøliwiaj¹-
cym zobrazowanie na ekra-
nie oscyloskopu obrazu zsu-
mowanych przebiegÛw pr¹-
dÛw czynnoúciowych serca.
Zamiast oscyloskopu moøe-
my pod³¹czyÊ do wyjúcia
uk³adu ma³y g³oúniczek lub
wzmacniacz akustyczny i†za-
miast obserwowaÊ pracÍ ser-
ca, bÍdziemy mogli j¹ us³y-
szeÊ.

Opis dzia³ania
Schemat elektryczny pro-

ponowanego uk³adu pokaza-
no na rys. 1. Niewiele jest tu
do skomentowania: sygna³y
pobierane za pomoc¹ trzech
elektrod z†cia³a cz³owieka
kierowane s¹ do wzmacnia-
cza, zbudowanego na uk³a-
dzie IC1A. Wzmacniacz rÛø-
nicowy doúÊ skutecznie t³u-
mi zak³Ûcaj¹ce sygna³y ze-
wnÍtrzne, wzmacniaj¹c jedy-
nie s³abe napiÍcia pochodz¹-
ce z†pracuj¹cego miÍúnia ser-

Rys. 1.

Uwaga!
Proponowany uk³ad jest

jedynie zabawk¹
dydaktyczn¹ i†ciekawost-

k¹ techniczn¹.
W†øadnym wypadku nie

moøe s³uøyÊ jako
narzÍdzie diagnostyki
medycznej! Uk³ad moøe

byÊ zasilany
WY£•CZNIE z†baterii!!!

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
PR1: potencjometr
montażowy miniaturowy
500kΩ
R1, R2: 33kΩ
R3, R4, R14, R15: 1MΩ
R5: 470kΩ
R6: 560Ω
R7, R9: 1kΩ
R8, R10, R13: 10kΩ
R11, R12, R16, R17: 180kΩ
R18, R19: 22kΩ
R20: 4,7kΩ
Kondensatory
C1,..C3: 470nF
C4: 100µF/16V
C5: 100nF
Półprzewodniki
D1, D2: 1N4148
IC1, IC2: LM358
T1: BC548
Różne
CON1: ARK3 3,5mm
CON2, CON3: ARK2 3,5mm

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1291.

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Interne-
cie pod adresem: http://www.ep.-
com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP12/2000 w katalogu PCB.
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cowego. Czu³oúÊ uk³adu mo-
øemy w†pewnym stopniu re-
gulowaÊ za pomoc¹ potencjo-
metru montaøowego PR1. Do
wyjúcia IC1B moøemy do³¹-
czyÊ oscyloskop, g³oúniczek
o†duøej opornoúci lub
wzmacniacz akustyczny.

Uk³ad wyposaøony zosta³
takøe w†wyjúcie cyfrowe, na
ktÛrym uzyskujemy przebieg
prostok¹tny o†czÍstotliwoúci
rÛwnej aktualnemu tÍtnu oso-
by poddanej eksperymentom
i†amplitudzie rÛwnej napiÍ-
ciu zasilania.

Rys. 2.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano roz-

mieszczenie elementÛw na
p³ytce drukowanej, wykona-
nej na laminacie jednostron-
nym. Montaø wykonujemy ty-
powo, rozpoczynaj¹c od wlu-
towania w†p³ytkÍ trzech zwo-
rek, nastÍpnie rezystorÛw,
a†koÒcz¹c na elementach
o†wiÍkszych gabarytach.

O†ile sam montaø uk³adu
by³ banalnie prosty, to jego
uruchomienie moøe nastrÍ-
czyÊ pewne trudnoúci. Nie
chodzi tu jednak o†czÍúÊ elek-
troniczn¹ urz¹dzenia, ale
o†wykonanie i†rozmieszczenie
elektrod pomiarowych. Oczy-
wiúcie, najlepszym rozwi¹za-
niem by³oby zastosowanie go-
towych, jednorazowych elek-
trod, stosowanych w†profesjo-
nalnej aparaturze diagnostycz-
nej. Jednak takie elektrody s¹
doúÊ trudne do nabycia
w†iloúciach detalicznych i†bÍ-
dziemy je musieli wykonaÊ
we w³asnym zakresie. W†uk³a-
dzie modelowym jako elektro-
dy wykorzysta³em uszkodzo-
ne blaszki piezo, ktÛre zosta³y
po³¹czone z†uk³adem za po-
moc¹ ekranowanych przewo-

dÛw o†d³ugoúci ok. 1,5m.
Przed umieszczeniem elek-
trod na powierzchni cia³a na-
leøy je zwiløyÊ s³abym wod-
nym roztworem soli kuchen-
nej, a†jeszcze lepiej umieúciÊ
pod nimi ma³e kawa³ki waty
zmoczonej tymøe roztworem.

SposÛb rozmieszczenia
elektrod takøe moøe byÊ
przedmiotem licznych ekspe-
rymentÛw. Elektroda úrodko-
wa zawsze powinna byÊ zlo-
kalizowana w†okolicy serca,
a†dwie pozosta³e np. na pra-
wej rÍce i†lewej nodze. årod-
kowa elektroda po-
winna zostaÊ dodat-
kowo uziemiona,
wy³¹cznie do insta-
lacji wodoci¹gowej!

Na rys. 3 jest wi-
doczny przyk³ado-
wy wykres pracy
serca, zarejestrowa-
ny podczas prÛb wy-
konywanych z†opi-
sanym uk³adem. Nie
odpowiada on na-
wet w†najmniejszym
stopniu wykresom
o t r z y m y w a n y m
z†profesjonalnego
aparatu EKG, ale Rys. 3.

Sterownik świateł samochodowych “follow home”
Dawniej, w†bardziej bez-

piecznych czasach, mogliúmy
wysi¹úÊ z†samochodu pozosta-
wiaj¹c kluczyk w†stacyjce,
a†tym samym maj¹c przez ca³y
czas w³¹czone úwiat³a oúwiet-
laj¹ce nam drogÍ i†u³atwiaj¹ce
otwarcie bramy lub garaøu.
Jednak obecnie poziom bezpie-
czeÒstwa spad³ tak bardzo, øe
na porz¹dku dziennym zdarza-
j¹ siÍ porwania samochodÛw
pozostawionych z†kluczykiem
w†stacyjce, nawet na krÛtko.
A†zatem stacyjkÍ musimy wy-
³¹czyÊ i†manipulowaÊ przy za-
mkach niekiedy w†ca³kowitej
ciemnoúci. Zadaniem propo-
nowanego uk³adu jest automa-
tyczne w³¹czanie úwiate³ sa-
mochodu po wy³¹czeniu sta-
cyjki i†pozostawienie ich
w†tym stanie przez pewien, re-
gulowany czas. A†zatem zasto-
sowanie tego prostego urz¹dze-
nia zwiÍksza komfort pos³ugi-
wania siÍ pojazdem, a†jedno-
czeúnie w†pewnym stopniu za-
bezpiecza go przed kradzieø¹.

Opis dzia³ania
Schemat elektryczny do-

datkowego w³¹cznika oúwiet-
lenia pokazano na rys. 1.
G³Ûwnym elementem uk³adu
jest popularna kostka typu

NE555 - IC2, ktÛrej zada-
niem jest generowanie im-
pulsu o†czasie trwania
okreúlonym pojemnoúci¹
C1 i†wartoúci¹ po³¹czo-
nych rezystancji PR1
i†R2. Z†wartoú-
ciami elemen-
tÛw, takimi jak
na schemacie,
czas trwania tego
impulsu wynosi od
30 sekund do ok.
1†minuty i†moøe byÊ
³atwo zmieniony
przez dobÛr innej war-
toúci pojemnoúci kon-
densatora C1.

Z†wyjúcia uk³adu IC2
jest wysterowywana baza
tranzystora T1 w³¹czaj¹ce-
go przekaünik RL1 wyposaøo-
ny w†dwie pary stykÛw prze-
³¹czanych. Zastosowanie ta-
kiego w³aúnie przekaünika
umoøliwia zasilanie úwiate³,
ktÛrych obwody s¹ w†instala-
cji samochodowej oddzielone,
np. úwiate³ kierunkowskazÛw.

ZwrÛÊmy teraz uwagÍ na
uk³ad wyzwalania przerzutni-
ka monostabilnego IC2, zbu-
dowany na dwÛch bramkach
NAND z†histerez¹: IC1B
i†IC1A. Jeøeli stacyjka jest
w³¹czona, to na wejúciu bram-

ki IC1B wymu-
szony jest stan wyso-

ki. Po wy³¹czeniu stacyjki re-
zystor R5 zostaje przez odbior-
niki energii instalacji samo-
chodowej praktycznie zwarty
do masy i†napiÍcie na wejúciu
bramki IC1B obniøa siÍ,
z†pewnym opÛünieniem
zaleønym od pojemnoúci kon-
densatora C4. Po krÛtkiej
chwili na wyjúciu IC1B poja-
wia siÍ stan wysoki, a†w†kon-
sekwencji na wyjúciu bramki
IC1A wygenerowany zostaje
krÛtki impuls ujemny, w³¹cza-
j¹cy przerzutnik IC2.

Prezentowane
w†artykule urz¹dzenie

pe³ni dwie, moim
zadaniem doúÊ

uøyteczne funkcje.
Rozpatrzmy bowiem
nastÍpuj¹c¹ sytuacjÍ:
podjeødøamy w†nocy

samochodem pod drzwi
naszego garaøu lub

bramÍ, ktÛr¹ musimy
otworzyÊ.

z†pewnoúci¹ jest uproszczon¹
rejestracj¹ pr¹dÛw czynnoú-
ciowych serca.

Na zakoÒczenie chcia³-
bym jeszcze raz zaapelowaÊ
do rozwagi naszych Czytelni-
kÛw: zasilanie uk³adu ze ürÛ-
de³ innych niø baterie jest ab-
solutnie niedopuszczalne,
szczegÛlnie w†przypadku
uziemienia úrodkowej elek-
trody. Nawet s³aby pr¹d prze-
p³ywaj¹cy pomiÍdzy elektro-
dami mÛg³by spowodowaÊ
tragiczne nastÍpstwa!
Andrzej Gawryluk, AVT
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
PR1: potencjometr
montażowy miniaturowy
220kΩ
R1: 1kΩ
R2, R4, R5: 120kΩ
R3: 330kΩ
Kondensatory
C1: 100µF/16V
C2, C5: 100nF
C3: 10nF
C4: 10µF/16V
Półprzewodniki
D1: 1N4148
IC1: 4093
IC2: NE555
T1: BC548
Różne
CON1: ARK2
CON2: ARK3
RL1: przekaźnik RM−82

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1292.

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Interne-
cie pod adresem: http://www.ep.-
com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP12/2000 w katalogu PCB.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano roz-

mieszczenie elementÛw na
p³ytce drukowanej, ktÛra zo-
sta³a wykonana na laminacie
jednostronnym. Montaø wy-
konamy w†sposÛb nie odbie-
gaj¹cy od sposobu montaøu
innych urz¹dzeÒ elektronicz-
nych. Musimy jednak pamiÍ-
taÊ, øe budowany uk³ad prze-
znaczony jest do pracy w†ek-
stremalnie ciÍøkich warun-
kach, naraøony na silne
wstrz¹sy, wysokie i†niskie
temperatury oraz wp³yw agre-
sywnych úrodkÛw chemicz-
nych. Dlatego teø lutowanie
naleøy wykonaÊ szczegÛlnie
starannie, a†podstawek pod
uk³ady scalone lepiej nie sto- Rys. 2.

Rys. 1.

sowaÊ. Po zmontowaniu
i†sprawdzeniu p³ytki, naleøy
j¹ koniecznie pokryÊ warstw¹
lakieru elektroizolacyjnego,
najlepiej poliuretanowego.

Zamontowanie wykona-
nego uk³adu w†samochodzie
takøe nie powinno okazaÊ siÍ
trudne. Musimy jedynie pa-
miÍtaÊ o†stosowaniu przewo-
dÛw o†odpowiedniej úredni-
cy i†wytrzyma³oúci mecha-
nicznej, najlepiej tzw. olejo-
odpornych, uøywanych
zwykle w†samochodowych
instalacjach elektrycznych.
PrzewÛd ³¹cz¹cy nasz uk³ad
z†punktem instalacji samo-
chodowej, w†ktÛrym napiÍcie
wystÍpuje nawet po wy³¹cze-
niu stacyjki, powinien mieÊ

przekrÛj co najmniej 2,5mm2,
podobnie jak przewody zasi-
laj¹ce do³¹czone do uk³adu
úwiat³a.

Za pomoc¹ potencjometru
montaøowego PR1 moøemy
ustawiÊ d³ugoúÊ impulsu ge-
nerowanego przez IC2, a†tym
samym czas przez jaki úwiat³a
maj¹ pozostawaÊ w³¹czone.
TJ

Miniaturowy sygnalizator włączonych świateł
ZdajÍ sobie sprawÍ
z tego, øe byÊ moøe

opisujÍ 1753 uk³ad do
sygnalizowania
pozostawienia

w³¹czonych úwiate³
w†samochodzie,
opublikowany

w†pismach dla
elektronikÛw. Na swoje
usprawiedliwienie mam
tylko jedno: opracowany

przeze mnie
ìsygnalizatorî

charakteryzuje siÍ
wyj¹tkowo prostym

sposobem pod³¹czania
do instalacji elektrycznej

samochodu.

Nie s¹ wymagane jakie-
kolwiek dodatkowe przewo-
dy zasilaj¹ce, a†jedyne dwa
kable wychodz¹ce z†p³ytki
naszego uk³adu musimy do-
³¹czyÊ do skrzynki z†bez-
piecznikami: jeden do pun-
ktu, w†ktÛrym napiÍcie
utrzymuje siÍ po wy³¹cze-
niu stacyjki, a†drugi do ob-
wodu úwiate³ mijania. Nie
muszÍ chyba dodawaÊ, øe
proponowany uk³ad moøe
zbudowaÊ kaødy, nawet zu-
pe³nie pocz¹tkuj¹cy elektro-
nik, a†montaø nie powinien
mu zaj¹Ê wiÍcej niø kilka
minut.

Opis dzia³ania
Schemat elektryczny syg-

nalizatora pokazano na rys.
1. Uk³ad zrealizowany zosta³
z†wykorzystaniem czterech
bramek NAND zawartych

Rys. 1.
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w†uk³adzie scalonym CMOS
typu 4093. Zawiera dwa ge-
neratory: pierwszy, z†bram-
k¹ IC1A wytwarza przebieg
prostok¹tny o†czÍstotliwoúci
ok. 0,5Hz i†kluczuje nim
drugi generator, zbudowany
na bramce IC1B. CzÍstotli-
woúÊ pracy drugiego genera-
tora wynosi ok. 2000Hz.
Przetwornik piezoelek -
tryczny jest wiÍc zasilany
krÛtkimi ìpaczkamiî impul-
sÛw, generuj¹c krÛtkie, doúÊ
intensywne sygna³y akus-
tyczne. Waønym elementem
uk³adu jest dioda D1, zabez-
pieczaj¹ca go przed uszko-
dzeniem na skutek odwrot-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 1,5MΩ
R2: 150kΩ
Kondensatory
C1: 470nF
C2: 10nF
C3: 100nF
Półprzewodniki
D1: 1N4148
IC1: 4093
Różne
Q1: przetwornik piezo
w obudowie

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1293.

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Interne-
cie pod adresem: http://www.ep.-
com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP12/2000 w katalogu PCB.

Rys. 2.

nego pod³¹czenia napiÍcia
zasilania (co jest normalne
podczas pracy sygnalizato-
ra).

SposÛb do³¹czenia sygna-
lizatora do instalacji samo-
chodu zosta³ pokazany w†dol-
nej czÍúci rys. 1. Podczas ko-
rzystania z†samochodu mog¹
zdarzyÊ siÍ przypadki poka-
zane w tab. 1.

Jak z niej wynika, nasz
sygnalizator bÍdzie dzia³a³
wtedy i†tylko wtedy, kiedy
kierowca pozostawi w³¹czo-
ne úwiat³a mijania z†jedno-
czesnym wy³¹czeniem za-
p³onu - stacyjki. I†w³aúnie
o†to nam chodzi³o!

Tab. 1.
Napięcie Napięcie

w instalacji na bezpiecz− Efekt
po stacyjce nikach świateł

Brak Brak Brak różnicy potencjałów

Jest Brak Dioda D1 spolaryzowana zaporowo

Brak Jest Dioda D1 przewodzi, sygnalizator działa

Jest Jest Brak różnicy potencjałów

Montaø i†uruchomienie
Rozmieszczenie elemen-

tÛw na p³ytce drukowanej
przedstawiamy na rys. 2. Prze-
biegu montaøu tak prostego
uk³adu nie musimy chyba ko-
mentowaÊ, moøe z†wyj¹tkiem
wzmianki, øe tym razem po-
winniúmy zrezygnowaÊ ze sto-
sowania podstawki pod uk³ad
scalony. Do wyjúcia uk³adu do-
³¹czamy przetwornik piezoce-
ramiczny. Nie moøe to byÊ jed-
nak zwyk³a ìblaszkaî piezo,
poniewaø uzyskiwany z†niej
sygna³ by³by za s³aby i†nies³y-
szalny np. w†warunkach ruchu
miejskiego.

Po zmontowaniu uk³adu
zabezpieczamy go przed
wp³ywami atmosferycznymi

za pomoc¹ lakieru poliureta-
nowego i†umieszczamy w†ja-
kiejú niewielkiej obudowie.
ZR


