M I N I P R O J E K T Y
Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej
realizacji. Na zmontowanie i uruchomienie układu wystarcza zwykle kwadrans. Mogą to być
układy stosunkowo skomplikowane funkcjonalnie, niemniej proste 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.

Kapacz dręczyciel
Przedstawiamy
kolejny uk³ad z†serii
elektronicznych uk³adÛw
drÍcz¹cych. Jest to
banalny uk³ad, ktÛry
imituje kapanie wody
z†niedokrÍconego kranu
lub pÍkniÍtej rury, ale
tylko w†nocy.

Rys. 1.
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Zanim zapoznacie siÍ
z†opisem nowego uk³adu,
ktÛry zosta³ zaprojektowany przez jednego
z†konstruktorÛw AVT, odznaczaj¹cego siÍ wyj¹tkowo
³agodnym i†nie sk³onnym do
z³oúliwoúci charakterem, powinniúcie przeczytaÊ poniøsze ostrzeøenie i†zastanowiÊ
siÍ, co naprawdÍ macie zamiar uczyniÊ z†udostÍpnion¹
Wam dokumentacj¹.
Urz¹dzenie to moøe
bowiem wywieraÊ destrukcyjny wp³yw na ludzk¹ psychikÍ, z†doprowadzeniem cz³owieka do targniÍcia siÍ na
w³asne øycie w³¹cznie. Epidemia samobÛjstw, ktÛra wyst¹pi³a po wynalezieniu i†rozpowszechnieniu ìkapaczyî
spowodowa³a koniecznoúÊ
zastosowania restrykcji prawnych wobec osÛb uøywaj¹cych tych niehumanitarnych
urz¹dzeÒ. Rozpowszechnienie w†Internecie schematÛw
i†opisÛw budowy ìkapaczyî
wywo³a³o kolejn¹ lawinÍ dyskusji o†koniecznoúci wprowadzenia cenzury ogÛlnoúwiatowej Sieci i†eliminowania
z†niej informacji groünych
dla zdrowia i†øycia ludzi.

W†wielu krajach jest zakazane prawem produkowanie, posiadanie i†uøywanie
"kapaczy
drÍczycieli".
W†Stanach Zjednoczonych
Ameryki jest to przestÍpstwo
federalne, úcigane przez FBI
i†bezlitoúnie karane przez
s¹dy. A†i†polski Kodeks
Karny (Art. 184. §†1. "Kto
znÍca siÍ fizycznie lub moralnie nad cz³onkiem swojej
rodziny lub nad inn¹ oso-

b¹.... Jeøeli nastÍpstwem czynu jest targniÍcie siÍ pokrzywdzonego na w³asne øycie albo sprawca dzia³a³ ze
szczegÛlnym okrucieÒstwem,
podlega karze pozbawienia
wolnoúci od roku do lat 10.")
nie pozostawia najmniejszych w¹tpliwoúci co do legalnoúci stosowania "drÍczyciela".
CÛø podczas nocnej ciszy
moøe byÊ bardziej okropnego od odg³osu kapi¹cej wody
z†niedokrÍconego kranu?
Ten odg³os potrafi wyci¹gn¹Ê najwiÍkszego úpiocha
z†poúcieli i†sk³oniÊ go do natychmiastowego udania siÍ
do kuchni lub ³azienki i†uøycia ca³ej si³y do dokrÍcenia
nieszczelnego kranu. Jeøeli
jednak pomimo sprawdzenia
wszystkich kranÛw niemi³y
odg³os odezwie siÍ w†chwilÍ
po ponownym udaniu siÍ na
spoczynek i†zgaszeniu úwiat³a? To juø moøe nawet najwiÍkszego flegmatyka doprowadziÊ do furii! DrÍczonego
czeka kolejna inspekcja kranÛw, dokrÍcanie juø i†tak zamkniÍtych dop³ywÛw wody
i†triumfalny powrÛt do ³Ûøka. Teraz juø nic nie bÍdzie
kapaÊ, moøna iúÊ spaÊ. Torturowany osobnik gasi úwiat³o i†juø zamyka oczy, kiedy
znowu... kap... kap... kap...
kap...
Jeøeli "drÍczyciel" jest
dobrze ukryty, a†uprzednio
zaopatrzony zosta³ w†bateriÍ
dobrej jakoúci, to zabawa ta-
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wanie ca³ej serii takich uk³adÛw, rÛwnie niebezpiecznych
jak broÒ nuklearna czy gazy
bojowe.

Opis uk³adu
Rys. 2.

ka moøe trwaÊ ca³e dnie
(w³aúciwie noce, bo ìkapaczî
dzia³a tylko w ciemnoúci), tygodnie, a†nawet miesi¹ce, jeøeli oczywiúcie katowany nieszczÍúnik nie powiesi siÍ
przedtem na pasku od zegarka! Moøna przewidzieÊ nawet
znacznie drastyczniejsze reakcje ofiary takiego wspÛ³czesnego kata: w†przyp³ywie
rozpaczy moøe ona kazaÊ wykonaÊ generalny remont
kuchni lub ³azienki, przypuszczaj¹c, øe ürÛd³o kapania znajduje siÍ w†rurach
umieszczonych wewn¹trz
úciany!
Jeøeli juø przezwyciÍøymy
opory moralne i†zdecydujemy
siÍ na budowÍ "kapacza drÍczyciela", to okaøe siÍ, øe
uk³ad ten jest wrÍcz dziecinnie prosty w†budowie i†nie
wymaga jakiegokolwiek uruchamiania, ale za to otwiera
szerokie pole do eksperymentÛw z†dobieraniem wartoúci
elementÛw w†celu uzyskania
jak najlepszego efektu akustycznego. Takøe koszt budowy "drÍczyciela", urz¹dzenia
o†charakterze wyj¹tkowo
ìjednorazowymî, jest bardzo
niski, co pozwoli na zbudo-
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Schemat elektryczny "drÍczyciela" pokazano na rys. 1.
Dawno chyba nie widzieliúmy tak prostego uk³adu,
w†dodatku zbudowanego wy³¹cznie na tranzystorach. Jego dzia³anie moøna omÛwiÊ
w†paru s³owach. Jeøeli fototranzystor T3 jest oúwietlony, to baza tranzystora T1
zwierana jest z†jego emiterem
i†uk³ad pozostaje w†stanie
spoczynku. PobÛr pr¹du jest
w†tym stanie pomijalnie ma³y. Jeøeli natomiast umieúcimy uk³ad w†ciemnym pomieszczeniu, to tranzystor T1
zacznie przewodziÊ i†rozpocznie siÍ ³adowanie kondensatorÛw C1 i†C2. Po pewnym czasie, okreúlonym pojemnoúci¹ kondensatorÛw
i†rezystancj¹ R2, rosn¹ce napiÍcie na kondensatorach
spowoduje przewodzenie
tranzystora T2. W†obwodzie
C1 i†L1 powstan¹ oscylacje,
daj¹ce charakterystyczny, podobny do odg³osu padaj¹cej
kropli wody düwiÍk w†g³oúniku. Po roz³adowaniu kondensatorÛw tranzystor T2
przestaje przewodziÊ i†ca³y
proces rozpoczyna siÍ od pocz¹tku.
Wartoúci elementÛw pokazane na schemacie nie s¹
krytyczne. Prawie wszystkie
z†nich moøemy zmieniaÊ, sta-

raj¹c siÍ uzyskaÊ jak najlepszy efekt düwiÍkowy. Moøemy takøe zast¹piÊ fototranzystor fotorezystorem, a†takøe eksperymentowaÊ z†wartoúci¹ indukcyjnoúci d³awika
L1.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie elementÛw na
p³ytce drukowanej. Montaø
uk³adu nie wymaga jakiegokolwiek komentarza, natomiast jego ostateczne wykoÒczenie i†ewentualne obudowanie zaleøeÊ bÍdzie od charakteru miejsca, w†jakim drÍczyciel zostanie umieszczony. Musimy przewidzieÊ, øe
uk³ad wraz z†g³oúniczkiem
musi byÊ dobrze ukryty, ale
jednoczeúnie jego fotoelement musi byÊ oúwietlany
úwiat³em pal¹cym siÍ w†pomieszczeniu (najczÍúciej
w†³azience lub w†kuchni).
Zauwaøy³em takøe jedno, interesuj¹ce zjawisko: najlepsze efekty akustyczne uzyskuje siÍ po umieszczeniu
g³oúniczka wewn¹trz jakiegoú naczynia, np. szklanki
lub dzbanka. Stwarza to dodatkowe moøliwoúci ukrycia
drÍczyciela, poniewaø w†³azienkach i†kuchniach zwykle jest sporo takich na co
dzieÒ nie uøywanych przedmiotÛw.
Dobrym miejscem na
ukrycie naszego narzÍdzia
tortur mog¹ byÊ takøe najrozmaitsze ekrany i†przegrody
os³aniaj¹ce w†kuchniach i†³a-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 100Ω
R2: 470kΩ
R3: 3kΩ
R4, R5: 1MΩ
Kondensatory
C1: 1µF/16V
C2: 33µF/16V
C3: 10µF/16V
C4: 100µF/16V
Półprzewodniki
T1: BC557
T2: BC548
T3: fototranzystor lub
fotorezystor
Różne
LS1: miniaturowy głośnik lub
słuchawka telefoniczna
L1: dławik 10mH

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1230.

zienkach instalacje hydrauliczne. Staranne ukrycie (pamiÍtajmy o†zapewnieniu fotoelementowi dobrej ìwidocznoúciî) "drÍczyciela"
w†takim miejscu pozwala
mieÊ nadziejÍ, øe bÍdzie on
pracowa³ i†drÍczy³ ofiary
przez wiele dni, a†moøe nawet i†tygodni.
Uk³ad powinien byÊ zasilany napiÍciem sta³ym o†wartoúci ok. 9VDC, co sugeruje
zastosowanie baterii, najlepiej alkalicznej, dobrej jakoúci.
ZR
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