Elektronika dla nieelektroników
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Szoker - masa¿ysta

Generator wysokiego napiêcia
Opisywany uk³ad jest generatorem impulsów
wysokiego napiêcia. Dwa potencjometry
pozwalaj¹ regulowaæ niezale¿nie czêstotliwoæ powtarzania oraz energiê impulsów.
Uk³ad przeznaczony jest g³ównie do elektrostymulacji miêni, czyli do roli elektronicznego masa¿ysty. Mo¿e te¿ s³u¿yæ do eksperymentów i zabawy.

Pomimo, ¿e wytwarzany impuls ma wysokie napiêcie, zasilanie z ma³ej baterii 9V
i ograniczona energia impulsu nie stwarzaj¹
u zdrowych osób ryzyka dla zdrowia.
Schemat uk³adu pokazany jest na rysunku
1, a wygl¹d p³ytki przedstawiaj¹ rysunek
i fotografia 2. Podzespo³y warto wlutowaæ
w p³ytkê drukowan¹ w kolejnoci podanej

UWAGA! Prezentowany uk³ad wytwarza impulsy elektryczne o znacznym
napiêciu, ale o niewielkiej energii. Dla
zdrowych osób impulsy takie nie s¹ grone. Jednak dla osób szczególnie wra¿liwych mog¹ byæ bardzo nieprzyjemne, a
dla osób chorych, zw³aszcza z wszczepio-

nym stymulatorem (rozrusznikiem) serca,
mog¹ byæ nawet gronie dla ¿ycia.
Z uwagi na wystêpuj¹ce napiêcie, osoby
niepe³noletnie i pocz¹tkuj¹ce mog¹ wykonaæ i wykorzystywaæ uk³ad wy³¹cznie pod
opiek¹ wykwalifikowanych opiekunów
(nauczycieli).

Garstka popularnych elementów tworzy generator
wysokiego napiêcia o regulowanej sile
i czêstotliwoci powtarzania impulsów.
Efektowny generator impulsów wstrz¹sowych.
Wytwarza ci¹g impulsów o bardzo wysokim napiêciu
i niedu¿ej energii.
Przeznaczony g³ównie do stymulacji miêni,
czyli do elektromasa¿u.
Mo¿e s³u¿yæ do zabawy i rozmaitych eksperymentów.
Niebieska dioda LED sygnalizuje ka¿dy wytworzony impuls.
Opcjonalny generator mo¿e realizowaæ
serie impulsów wstrz¹sowych.
Typowe warunki zasilania 9V, 7 12mA.
Dopuszczalny zakres napiêæ zasilania 4,5V 18V.
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w wykazie elementów. Na pocz¹tek w miejsca zaznaczone na p³ytce napisem zwora oraz
zamiast kondensatora C5 trzeba wlutowaæ
trzy zwory z kawa³ków drutu. Elementy R1,
D1, R7 w wersji podstawowej nie s¹ montowane. Podczas kompletowania uk³adu nale¿y
zwracaæ szczególn¹ uwagê na sposób wlutowania elementów biegunowych: kondensatorów elektrolitycznych, tranzystorów, diody
oraz uk³adu scalonego, którego wyciêcie
w obudowie musi odpowiadaæ rysunkowi na
p³ytce drukowanej. Liczne wskazówki dotycz¹ce szczegó³ów monta¿u podane s¹ na plakatach, które zamieszczone by³y w numerach
5
7/2004 (numery te dostêpne s¹ w sklepie
internetowym AVT oraz w Dziale Prenumeraty AVT).
Wyjciem uk³adu s¹ punkty oznaczone A,
B  nale¿y do nich do³¹czyæ przewody z odizolowanymi koñcówkami. Wystarczy odizolowaæ koñcówki, ale mo¿na na tych koñcach
dolutowaæ jakiekolwiek metalowe elektrody,
np. kawa³ki rurki miedzianej czy dwa mosiê¿ne kr¹¿ki. Do wykorzystania w roli elektronicznego masa¿ysty mo¿na wykonaæ izolacyjny uchwyt z dwoma elektrodami na koñcu.
Po zmontowaniu uk³adu trzeba bardzo starannie skontrolowaæ, czy aby elementy nie
zosta³y wlutowane w niew³aciwym kierunku
lub w niew³aciwe miejsca oraz czy podczas
lutowania nie powsta³y zwarcia punktów
lutowniczych. Po skontrolowaniu poprawnoci monta¿u mo¿na do³¹czyæ ród³o zasilania:
bateriê 9-woltow¹ lub zasilacz (4,5V 15V).
Uk³ad bezb³êdnie zmontowany ze sprawnych
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elementów od razu bêdzie poprawnie pracowa³.
B³ysk niebieskiej diody LED informuje
o wytworzeniu ka¿dego kolejnego impulsu.
Na pocz¹tek nale¿y potencjometr monta¿owy
PR1 skrêciæ w prawo do oporu, ¿eby uzyskaæ
jak najd³u¿szy czas powtarzania impulsów,
a potencjometr PR2 skrêciæ w lewo, na minimum energii impulsów. Nastêpnie nale¿y
wzi¹æ w jedn¹ rêkê odizolowane koñcówki
przewodów (sond) do³¹czonych do punktów
A, B i obserwuj¹c diodê LED D2, potencjometrem PR1 zwiêkszyæ czêstotliwoæ impulsów do oko³o 1 na sekundê. Impulsy jeszcze
nie bêd¹ odczuwalne. Nastêpnie pokrêcaj¹c
PR2 w prawo zwiêkszaæ energiê impulsów,
¿eby by³y wyranie odczuwalne, ale nie przykre. Tak wyregulowany uk³ad mo¿na wykorzystaæ do elektromasa¿u.

Tylko dla dociekliwych
 dzia³anie uk³adu

Sercem szokera jest uk³ad scalony CMOS
4093, którego bramka U1B pracuje jako
g³ówny generator, wyznaczaj¹cy czêstotliwoæ powtarzania impulsów. Czêstotliwoæ
powtarzania impulsów mo¿na w szerokim
zakresie zmieniaæ za pomoc¹ potencjometru
PR1. Generator ten pracuje ci¹gle, poniewa¿
w wersji podstawowej kondensator C5 jest
zast¹piony zwor¹, a wiêc na nó¿kach 3 i 6
uk³adu scalonego panuje stan wysoki. Obwód
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ró¿niczkuj¹cy R3, C2 wytwarza na wejciach
bramki U1D ujemne impulsy, które po
odwróceniu przez bramkê NAND powoduj¹ krótkie zawiecanie niebieskiej diody LED
D2 po ka¿dym cyklu pracy generatora g³ównego, czyli sygnalizuj¹ ka¿dy wytworzony
impuls. Uk³ad bêdzie typowo zasilany z baterii 9V, dlatego wiadomie pominiêty jest
rezystor ograniczaj¹cy pr¹d diody LED. Pr¹d
diody LED ograniczaj¹ w³aciwoci wyjcia
bramki CMOS, pracuj¹cej przy niedu¿ym
napiêciu. Jedynie gdyby uk³ad mia³ byæ zasilany napiêciem powy¿ej 12V, mo¿na dodaæ
szeregowy rezystor ograniczaj¹cy, ale mo¿na
te¿ po prostu zmniejszyæ czas
wiecenia diody przez zmniejszenie sta³ej czasowej R3C2.
Przebieg z generatora g³ównego powoduje te¿ wystêpowanie krótkich ujemnych impulsów na wejciach bramki U1C.
Czas trwania tych impulsów
mo¿na regulowaæ w szerokim
zakresie za pomoc¹ potencjometru PR2. Na wyjciu bramki
U1C wystêpuj¹ wiêc dodatnie
impulsy o czasie trwania regulowanym przez PR2. Impulsy
te otwieraj¹ tranzystor MOSFET T2. Otwarty tranzystor
MOSFET umo¿liwia przep³yw
pr¹du przez transformator TR1.
Jest to zwyczajny transformator
sieciowy, tylko w³¹czony odwrotnie  pr¹d p³ynie przez
uzwojenie wtórne (niskonapiêciowe  nawijane grubszym
drutem). Na uzwojeniu pierwotnym (sieciowym) wystêpuj¹
impulsy wysokiego napiêcia.
W czasie przewodzenia
tranzystora T2 indukcyjnoæ
uzwojenia transformatora jest
³adowana pr¹dem p³yn¹cym
przez to uzwojenie (i dalej
przez T2 i R6). Jak wiadomo,
po podaniu na indukcyjnoæ

napiêcia, pr¹d narasta stopniowo od zera do
jakiej wartoci maksymalnej. Rezystancja
uzwojenia wtórnego transformatora jest rzêdu
jednego do kilku omów, a tranzystora T2
oko³o 1Ω, a wiêc maksymalny pr¹d wyniós³by kilka amperów (pod warunkiem zastosowania odpowiednio wydajnego ród³a zasilania). W omawianym uk³adzie, s³u¿¹cym do
masa¿u i do eksperymentów, energia impulsów musi byæ ograniczona do znikomej wartoci, dlatego w uk³adzie pojawi³ siê ogranicznik pr¹du w postaci tranzystora T1, który
nie dopuszcza do nadmiernego wzrostu pr¹du.
Jeli napiêcie na R6 wzrasta ponad 0,5V,
zaczyna siê otwieraæ tranzystor T1 i p³yn¹cy
przezeñ pr¹d zmniejsza napiêcie na bramce
T2, nie dopuszczaj¹c do dalszego wzrostu
pr¹du. W analizowanym uk³adzie ta maksymalna wartoæ pr¹du wynosi mniej ni¿
300mA (600mV / 2,2Ω). Nale¿y przy tym
pamiêtaæ, ¿e czas otarcia T2 i ³adowania
indukcyjnoci TR1 jest krótki, a ród³em zasilania jest wtedy raczej kondensator C4 o du¿ej
pojemnoci, a nie ma³a bateryjka.
Podczas normalnej pracy czas przewodzenia T2 jest na tyle krótki, ¿e impulsy pr¹du
³aduj¹ce indukcyjnoæ transformatora maj¹
kszta³t zêbów pi³y. Pr¹d narasta jednostajnie
w tempie wyznaczonym przez napiêcie zasilania i indukcyjnoæ. Jeli czas przewodzenia
T2 bêdzie nadmierny, pr¹d zd¹¿y narosn¹æ do
maksymalnej wartoci wyznaczonej przez
wartoæ R6, co oznacza niepotrzebn¹ stratê
energii. Otó¿ iloæ energii zgromadzonej
w indukcyjnoci transformatora nie zale¿y od
czasu przep³ywu pr¹du, tylko od maksymalnej, czyli szczytowej wartoci pr¹du. W czasie otwarcia T2 nastêpuje ³adowanie indukcyjnoci, czyli gromadzenie w niej energii.
Przez ten krótki czas na pierwotnym uzwojeniu wystêpuje wtedy napiêcie (sta³e) prawie
równe napiêciu zasilania, natomiast na uzwojeniu sieciowym, czyli miêdzy punktami A
i B, wystêpuje napiêcie kilkanacie razy wy¿sze. Wielkoæ tego napiêcia wynika z przek³adni zastosowanego transformatora. Wynosi ono oko³o 120...200V, ale nie jest to w³aci-
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wy impuls wysokiego napiêcia. Ten w³aciwy
impuls jest jeszcze krótszy i powstaje w momencie, gdy zostaje zatkany tranzystor T2.
Jak wiadomo, cewki nie lubi¹ zmian pr¹du
i na zmianê (w tym wypadku przerwanie)
pr¹du reaguj¹ wytworzeniem napiêcia samoindukcji. I w³anie to napiêcie samoindukcji
jest w³aciwym impulsem wysokiego napiêcia. Na uzwojeniu wtórnym i na tranzystorze
T2 pojawia siê impuls, dlatego pracuje tam
wysokonapiêciowy tranzystor IRF840. Jeszcze wiêkszy impuls pojawia siê na uzwojeniu
sieciowym. Teoretycznie impuls miêdzy
punktami A, B móg³by mieæ amplitudê znacznie powy¿ej 1000V, ale w praktyce rezystancja skóry w po³¹czeniu z ma³¹ energi¹ zgromadzon¹ w transformatorze powoduje, ¿e ten
króciutki impuls ma amplitudê znacznie
mniejsz¹. Oznacza to, ¿e impuls na uzwojeniu
wtórnym nie jest bardzo du¿y, a wiêc zasadniczo tranzystor T2 móg³by mieæ ni¿sze napiêcie pracy. W ka¿dym razie przy proponowanych wartociach elementów impuls wyjciowy jest wyranie odczuwalny, a nawet trochê
bolesny. O tym, ¿e energia impulsu nie jest
du¿a, wiadczy fakt, ¿e nawet przy maksymalnej czêstotliwoci powtarzania i maksymalnej energii uk³ad pobiera nie wiêcej ni¿
12mA przy zasilaniu 9V, co daje moc pobieran¹ oko³o 0,1W. Znaczna czêæ tej mocy jest
zu¿ywana przez diodê LED i pracuj¹cy uk³ad,
dlatego wytwarzane impulsy nios¹ niedu¿¹
energiê i nie stanowi¹ zagro¿enia dla przeciêtnej, zdrowej osoby.

Mo¿liwoci zmian

Zamiast potencjometrów monta¿owych mo¿na zastosowaæ klasyczne potencjometry obrotowe lub suwakowe  z uwagi na impulsowy
sposób pracy przewody ³¹cz¹ce takie potencjometry z p³ytk¹ powinny byæ mo¿liwie
krótkie.
Zamiast transformatora TS2/033 mo¿na
zastosowaæ praktycznie ka¿dy transformator
sieciowy o napiêciu wtórnym 4 24V. Uk³ad
nie wymaga ¿adnych zmian, nale¿y siê tylko
upewniæ, czy do punktów A, B do³¹czone s¹
koñcówki uzwojenia sieciowego. Na wszelki
wypadek na p³ytce dodano otwory, pozwalaj¹ce na wlutowanie odpowiednich zwór.
Proponowane wartoci elementów daj¹
impulsy wyranie odczuwalne, niemniej ich
energia jest stosunkowo ma³a. W sumie o
energii impulsów decyduje wartoæ rezystora
R6 oraz czas ³adowania cewki wyznaczony
przez sta³¹ czasow¹ C3*(R4+R2). Tranzystor
mocy T2 pozwala pracowaæ przy du¿ych pr¹dach, czyli przy rezystancji R6 rzêdu u³amka
oma, oczywicie pod warunkiem wspó³pracy
ze ród³em zasilania o odpowiedniej wydajnoci. Du¿y pr¹d ³aduj¹cy indukcyjnoæ transformatora daje bardzo silne impulsy  czas
³adowania musi byæ d³u¿szy (zwiêkszenie
C3). Przeprowadzone testy wskaza³y jednak,
¿e ju¿ przy wartoci R6 równej 1Ω i C3
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= 47nF impulsy by³y zbyt silne jak na uk³ad
maj¹cy charakter niecodziennej zabawki.
Z kolei przy wartoci R6 równej 4,7Ω oraz
10Ω impulsy wyjciowe by³y zbyt s³abe,
wrêcz nieodczuwalne. Wartoci R6 = 2,2Ω
i C2 = 22nF okaza³y siê optymalne dla uk³adu
o charakterze edukacyjno-rozrywkowym.
W wersji podstawowej elementy R1, R7,
D1 nie s¹ montowane. Generator g³ówny
z bramk¹ U1B pracuje ci¹gle i urz¹dzenie
wytwarza nieprzerwany ci¹g impulsów. Jeli
kto chcia³by wykorzystaæ tego rodzaju uk³ad
w roli elektronicznego masa¿ysty, czyli stymulatora miêni, mo¿e wykonaæ uk³ad, daj¹cy serie impulsów. Nale¿y wtedy wlutowaæ te
dodatkowe elementy. Ich wartoæ nale¿y
dobraæ we w³asnym zakresie wed³ug konkretnych potrzeb. W ka¿dym razie wartoæ R7
okreli czas powtarzania serii impulsów
(zazwyczaj bêdzie to czas rzêdu kilku, kilkunastu sekund). Wartoæ R1 okreli czas trwania serii impulsów (czas ten zwykle bêdzie
rzêdu jednej do kilku sekund). Wartoæ R7
mo¿e wynosiæ 22kΩ
1MΩ. Wartoæ R1
bêdzie mniejsza od R7, ale nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 2,2kΩ z uwagi na opornoci
wewnêtrzne kostki 4093. Wartoæ C5 nale¿y
dobraæ w zakresie 10uF
1000uF, by uzys-

kaæ potrzebny czas powtarzania serii impulsów. Przy takiej pracy z seriami impulsów
czêstotliwoæ generatora g³ównego U1B
zwykle bêdzie wiêksza  warto zmniejszyæ
wartoæ C6, nawet do 1uF i jako C6 wlutowaæ
kondensator sta³y. Gdyby trzeba by³o zmieniæ
energiê impulsów, trzeba bêdzie dodatkowo
zmieniæ wartoæ R6, ale w grê wejdzie te¿
czas ³adowania cewki, wyznaczony nie tylko
przez C3*(R4+R2), ale te¿ przez zmniejszony
okres generatora U1B. Aby zachowaæ pe³ne
mo¿liwoci kontroli za pomoc¹ PR2, okres
cyklu generatora U1B powinien byæ co najmniej dwa razy wiêkszy od czasu impulsów
wytwarzanych przez obwód C3*(R4+R2).
W szczególnych przypadkach mo¿e byæ
potrzebna zmiana napiêcia zasilania (w zakresie 4,5V
18V), wymiana transformatora
TR1, albo zasilanie obwodu wyjciowego
(transformator, tranzystor T2, rezystor R6)
podwy¿szonym napiêciem. Dlatego generalnie takie przeróbki nale¿y zaleciæ tylko bardziej dowiadczonym elektronikom, którzy s¹
w stanie zaobserwowaæ przebiegi na oscyloskopie i rozumiej¹c dobrze zasadê dzia³ania
uk³adu, dobior¹ potrzebne warunki pracy.

Wykaz elementów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Piotr Górecki

(w kolejnoci lutowania)

zwora z drutu pod U1
zwora z drutu obok C2
zwora z drutu zamiast C5
R2  2,2kΩ (czerw.- czerw.- czerw.-z³oty)
R4  2,2kΩ (czerw.- czerw.- czerw.-z³oty)
R5  2,2kΩ (czerw.- czerw.- czerw.-z³oty)
R3  1MΩ (br¹z-czar.-zielony-z³oty)
R6  2,2Ω (czerw.- czerw.- z³oty-z³oty)
podstawka 14-pin pod uk³ad scalony U1
C1  100nF (mo¿e byæ oznaczony 104)
C2  100nF (mo¿e byæ oznaczony 104)
C3  22nF (mo¿e byæ oznaczony 223)
PR1  potencjometr monta¿owy 100kΩ (mo¿e byæ oznaczony 104)
PR2  potencjometr monta¿owy 100kΩ (mo¿e byæ oznaczony 104)
T1  BC548
D2  LED niebieska 3mm
C6  47uF/16V
T2  IRF840 lub podobny wysokonapiêciowy
C4  1000uF/25
TR1  transformator sieciowy TS2/033 lub podobny
do punktów P, O do³¹czyæ z³¹czkê baterii (kijankê)
do³¹czyæ przewody (sondy) do punktów A, B
U1  w³o¿yæ do podstawki uk³ad scalony CMOS 4093

Uwaga! W wersji podstawowej nie montowaæ R1, R7, D1.

Komplet podzespo³ów z p³ytk¹ jest dostêpny w sieci handlowej AVT jako kit szkolny AVT-738
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