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TV dręczyciel
Podobno psychika kaøde-

go cz³owieka zawiera w†so-
bie dwa pierwiastki: dobra
i†z³a, na co dzieÒ znosz¹ce
siÍ nawzajem, co czyni nasze
charaktery moøliwymi do za-
akceptowania przez otocze-
nie. Jednak w†szczegÛlnych
przypadkach ta rÛwnowaga

Proponowany uk³ad
jest kolejnym spoúrÛd
urz¹dzeÒ maj¹cych
jeden cel dzia³ania:
dokuczanie bliünim.
Seria ta rozpoczÍta

zosta³a przez otoczonego
ponur¹ s³aw¹ ìPipka

DrÍczycielaî (nie
pamiÍtam imienia

autora tego projektu, ale
niech bogowie go nie
karz¹), ktÛry katowa³
ludzi wydawaniem
cichych piskÛw po

zgaszeniu w†mieszkaniu
úwiat³a.

moøe zostaÊ drastycznie za-
k³Ûcona i†mi³y, spokojny
cz³owiek moøe ukazaÊ siÍ
nam jako Mr. Hyde, znany
z†powieúci Stevensona.

Podobnie sta³o siÍ z†niøej
podpisanym. Na co dzieÒ
spokojny cz³owiek, ktÛrego
nikt nie mÛg³by pos¹dziÊ
o†z³oúliwoúÊ czy teø sadys-
tyczne instynkty, przemieni³
siÍ pewnej pe³nej grozy nocy,
rozúwietlanej blaskiem ksiÍ-
øyca w†pe³ni, w†dzik¹ bestiÍ.
Zawar³szy uprzednio pakt
z†diab³em, pochwyci³ mysz-
kÍ w†ow³osion¹, uzbrojon¹
w†straszliwe pazury ³apÍ i†na
ekranie monitora swojego

komputera zacz¹³
kreúliÊ plany narzÍ-
dzia tortur. Pracy
tej towarzyszy³o
ponure wycie
upiorÛw i†radosny
chichot szatana,

a†z†czeluúci piekie³ przygl¹-
da³ siÍ jej z†øyczliwym
uúmiechem patron wszyst-
kich sadystÛw, okrutnik do-
kona³y: Caius Iulius Caesar
Caligula. I†oto co powsta³o.

OgÛlnie mÛwi¹c, propo-
nowany uk³ad s³uøy unie-
moøliwieniu dzia³ania jakich-
kolwiek odbiornikÛw modu-
lowanej podczerwieni w†po-
mieszczeniu, w†ktÛrym siÍ
znajduje. Odbiera on wi¹zkÍ
podczerwieni wyemitowan¹
przez pilota i†natychmiast na-
daje swoj¹ w³asn¹, komplet-
nie ìog³upiaj¹cî odbiornik
umieszczony np. w†telewizo-
rze lub magnetowidzie. Moøe
wiÍc s³uøyÊ nie tylko jako na-
rzÍdzie szataÒsko z³oúliwych
dowcipÛw, ale takøe jako blo-
kada dostÍpu do sprzÍtu RTV
(np. w†celu zabezpieczenia go
przed dzieÊmi). OmÛwmy
jednak podstawowe zastoso-
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
PR1: potencjometr
montażowy miniaturowy
100kΩ
R1: 10kΩ
R2: 47kΩ
R3, R7: 150Ω
R4: 30Ω
R5: 10MΩ
R6: 100kΩ
Kondensatory
C1: 560pF
C2, C4, C6, C8: 100nF
C3: 1uF
C7, C5: 100µF/10V
Półprzewodniki
D1, D2, D3: IRED
IC1: NE555
IC2: 4098
IC3: TFMS5360
T1: BUZ10

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1235.

wanie naszego drÍczyciela.
Najpierw musimy wybraÊ

spoúrÛd swoich znajomych
ofiarÍ: osobÍ o†naprawdÍ nie-
zwyk³ym poczuciu humoru,
potrafi¹c¹ úmiaÊ siÍ nie tylko
z†dowcipÛw zrobionych ko-
muú, ale takøe z†siebie same-
go. NastÍpnie sk³adamy ska-
zanemu wizytÍ i†korzystaj¹c
z†chwili jego nieuwagi dys-
kretnie umieszczamy nasz
uk³ad w†starannie wybranym
miejscu. Musi to byÊ miejsce,
z†ktÛrego uk³ad ìwidziî syg-
na³y nadawane przez piloty
uøywane w†pomieszczeniu
(rÛwnieø odbite od úcian),
a†takøe ktÛre pozwala na do-
tarcie sygna³Ûw nadawanych
przez nasz uk³ad do odbior-
nikÛw. Przewidzia³em dwa
moøliwe scenariusze dalsze-
go biegu wydarzeÒ: scena-
riusz SOFT i†scenariusz
HARD.

Scenariusz SOFT
Nasz ofiara po krÛtszej

lub d³uøszej chwili spostrze-
ga nieprawid³owoúÊ, a†w³aú-
ciwie brak dzia³ania pilota od
telewizora. Dobrze jeøeli jest
to osoba znaj¹ca siÍ na elek-
tronice. Niech siÍ trochÍ po-
mÍczy, otworzy obudowÍ pi-
lota, a†moøe nawet przynie-
sie jakieú przyrz¹dy pomiaro-
we. W†momencie, kiedy
uznamy, øe nieszczÍúnik zo-

sta³ juø wystarczaj¹co udrÍ-
czony, wkraczamy my, wyba-
wiciele. Odprawiamy nad pi-
lotem stosowne czary, a†na-
stÍpnie dyskretnie wy³¹cza-
my nasze urz¹dzenie. Wszys-
tko wraca do normy, a†my od-
t¹d cieszymy siÍ ìmo³ojeck¹
s³aw¹î s³usznie naleø¹c¹ siÍ
geniuszowi serwisu sprzÍtu
RTV.

Scenariusz HARD
Nasz¹ haniebn¹ dzia³al-

noúÊ rozpoczynamy tak, jak
w†scenariuszu SOFT. RÛøni-
ca polega jednak na tym, øe
po podrzuceniu koledze
ìupominkuî oddalamy siÍ
z†miejsca zbrodni i†pozwala-
my wypadkom toczyÊ siÍ
w³asn¹ drog¹. Co bÍdzie siÍ
dalej dzia³o, moøna sobie je-
dynie wyobraziÊ. Najprawdo-
podobniej nasza ofiara po wy-
czerpaniu wszystkich moøli-
woúci samodzielnej naprawy
sprzÍtu odda go do serwisu,
sk¹d po jakimú czasie wrÛci
ìnaprawionyî. Jednak nasz
uk³ad, wyposaøony w†baterie
o†duøej pojemnoúci i†pobiera-
j¹cy w†stanie spoczynku zni-
komo ma³y pr¹d, dzia³a na-
dal! Po ustawieniu odebrane-
go z†naprawy sprzÍtu katowa-
ny nieszczÍúnik stwierdzi
wiÍc, øe dalej jest on nie-
sprawny. Wypluje pewnie
z†siebie kilka s³Ûw nie nada-

j¹cego siÍ do druku komen-
tarza pod adresem nierzetel-
nych pracownikÛw serwisu
i†ponownie zaniesie sprzÍt do
naprawy. Dalszego rozwoju
wypadkÛw nie oúmielam siÍ
nawet przewidywaÊ...

Opis dzia³ania
Schemat elektryczny na-

rzÍdzia tortur pokazano na
rys. 1. Poniewaø nie s¹dzÍ,
aby ktokolwiek obdarowany
przez nas takim ìmi³ymî pre-
zentem zechcia³aby go nam
pÛüniej zwrÛciÊ, uk³ad ma
charakter wybitnie ìjednora-
zowyî i†zosta³ uproszczony
do granic moøliwoúci (ale bez
przekraczania tych granic).

Zdaniem uk³adu jest ode-
branie modulowanej wi¹zki
podczerwieni pochodz¹cej
z†dowolnego pilota s³uø¹cego
do obs³ugi sprzÍtu RTV i†na-
tychmiastowa reakcja polega-
j¹ca na wys³aniu w³asnej
wi¹zki podczerwieni, nie nio-
s¹cej øadnej informacji, ale
za to skutecznie zak³Ûcaj¹cej
dzia³anie wszystkich odbior-
nikÛw modulowanej podczer-
wieni w†pomieszczeniu. RolÍ
detektora modulowanej pod-
czerwieni o†czÍstotliwoúci
zbliøonej do 36kHz pe³ni
dobrze nam znany uk³ad ty-
pu TFMS5360. Zawiera on
w†swojej strukturze czu³y od-
biornik podczerwieni, uk³ad
filtrÛw úrodkowo-przepusto-
wych, wzmacniacz i†demodu-
lator. Na wyjúciu uk³adu
otrzymujemy zdemodulowa-
ny, zanegowany przebieg
o†poziomie TTL.

Odebranie pierwszego im-
pulsu powoduje powstanie
stanu niskiego na wyjúciu 3

IC3, ktÛry nastÍpnie zostanie
przekazany za poúrednict-
wem kondensatora C4 na wej-
úcie wyzwalania (opadaj¹cym
zboczem) uk³adu IC2A. Uk³a-
dem tym jest dobrze znany
scalony przerzutnik monosta-
bilny typu 4098, pracuj¹cy
w†konfiguracji jednorazowe-
go wyzwalania (bez przed³u-
øania impulsu wejúciowego
kolejnymi sygna³ami na wej-
úciu wyzwalania). Stan wyso-
ki z†wyjúcia Q†tego uk³adu
doprowadzony zostaje do
wejúcia zezwolenia trzeciego
uk³adu scalonego - IC1. Zda-
niem tego uk³adu jest wytwo-
rzenie sygna³u zak³Ûcaj¹cego
o czÍstotliwoúci 36kHz i†wy-
sterowanie tranzystora T1 za-
silaj¹cego diody nadawcze
IRED. Timer NE555 pracuje
w†typowym dla siebie uk³a-
dzie muliwibratora astabilne-
go, ktÛrego czÍstotliwoúÊ
okreúlona jest pojemnoúci¹
C1 i†rezystancjami R1, PR1

Art. 184. § 1. Kto znęca się fizycznie lub moralnie nad
członkiem swojej rodziny lub nad inną osobą .... podlega ka−
rze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

§ 2. (87) Jeżeli następstwem czynu jest targnięcie się po−
krzywdzonego na własne życie albo sprawca działał ze
szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10.

Rys. 1.

Rys. 2.
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i†R2. CzÍstotliwoúÊ ta moøe
byÊ dok³adnie ustawiana za
pomoc¹ potencjometru mon-
taøowego PR1.

Uk³ad powinien byÊ zasi-
lany napiÍciem sta³ym o†war-
toúci 5V, co sugeruje zastoso-
wanie do 4†akumulatorkÛw
NiCd. Doúwiadczalnie stwier-
dzono, øe IC3 pracuje popra-
wnie jeszcze przy napiÍciu
6V, przekraczaj¹cym nieco
maksymaln¹ wartoúÊ napiÍcia
zasilania podan¹ przez pro-
ducenta. Pozwala to na zasi-
lenie uk³adu z†taÒszych od
akumulatorkÛw baterii 1,5V
(R6). Dobrze by by³o zastoso-
waÊ w†uk³adzie NE555
w†wersji CMOS. W†takim
przypadku pr¹d pobierany
przez urz¹dzenie bÍd¹ce

w†stanie spoczynku bÍdzie
znikomo ma³y, co pozwoli na
nawet wielomiesiÍczn¹ jego
pracÍ!

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano sche-

mat montaøowy uk³adu. Ry-
sunek mozaiki úcieøek obwo-
du drukowanego znajduje siÍ
na wk³adce wewn¹trz nume-
ru.

Montaø wykonujemy
w†typowy sposÛb, rozpoczy-
naj¹c od wlutowania w†p³yt-
kÍ rezystorÛw i†koÒcz¹c na
kondensatorach elektroli-
tycznych i†uk³adzie IC3. I†tu-
taj waøna uwaga: uk³ad IC3
i†diody nadawcze zosta³y
umieszczone na p³ytce
w†ca³kowicie dowolny spo-

sÛb, poniewaø nie mog³em
przewidzieÊ, jaki bÍdzie
kszta³ t pomieszczenia,
w†ktÛrym urz¹dzenie bÍdzie
pracowa³o i†jakie bÍdzie tam
rozmieszczenie sprzÍtu RTV
i†mebli. Dlatego teø przed
uøyciem zbudowanego uk³a-
du dobrze by³oby dokonaÊ
wizji lokalnej miejsca przy-
sz³ej "zbrodni" i†odpowied-
nio zamocowaÊ uk³ad IC3
oraz diody nadawcze tak, aby
umoøliwiÊ im odbieranie
i†nadawanie sygna³u pod od-
powiednimi k¹tami.

Zmontowany uk³ad nie
wymaga jakiegokolwiek uru-
chamiania, ale jedynie pros-
tej regulacji polegaj¹cej na
ustawieniu czÍstotliwoúci
pracy multiwibratora IC1.

CzÍstotliwoúÊ ta powinna wy-
nosiÊ dok³adnie 36kHz.

Zmontowany i†wyregulo-
wany uk³ad powinniúmy
przed wykorzystaniem
sprawdziÊ. W³¹czamy zasila-
nie i†ustawiamy urz¹dzenie
w†pokoju, w†ktÛry znajduje
siÍ sprzÍt RTV. Jeøeli wszys-
tko jest w†porz¹dku, to
wszystkie piloty znajduj¹ce
siÍ w†pomieszczeniu powin-
ny zostaÊ zablokowane.

Na zakoÒczenie podajÍ
wiadomoúÊ dla Waszych po-
tencjalnych ofiar: wyjecha³em
do Nowej Zelandii, mieszkam
tam wúrÛd MaorysÛw i†nie
posiadam øadnego adresu, e-
maila ani nawet telefonu ko-
mÛrkowego!
ZR


