Elektronika dla nieelektroników
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I r y t a t o r - dokuczliwy natrêt nocny
Opisywany irytator s³u¿y do robienia dowcipów zaprzyjanionym osobom. Po w³o¿eniu
baterii urz¹dzonko nale¿y ukryæ w pomieszczeniu, w którym bêdzie spaæ upatrzona ofiara. Urz¹dzenie mo¿na umieciæ na ¿yrandolu,
na szafie, a nawet pod ³ó¿kiem. Dopóki jest
jasno, uk³ad pozostaje w spoczynku. Po zgaszeniu wiat³a zaczyna co jaki czas wytwarzaæ krótkie, irytuj¹ce piski, niepozwalaj¹ce
zasn¹æ. Celowo dwiêki s¹ na tyle krótkie
i s³abe, ¿e nie sposób w ciemnoci zlokalizowaæ ich ród³a. Gdy nêkana ofiara zawieci
wiat³o, by poszukaæ dokuczliwego wierszcza, irytator zamilknie, by nie zdradziæ
swej obecnoci. Po bezskutecznym poszukiwaniu ofiara wy³¹czy wiat³o, czym znów
uruchomi irytator. Dowiadczenia wskazuj¹,
¿e ofiara odnajduje uk³ad irytatora dopiero po
kilku takich próbach, zale¿nie od miejsca
umieszczenia. Oznacza to, ¿e sprytnie ukryty
irytator mo¿e uniemo¿liwiæ ofierze zaniêcie

nawet przez kilka godzin, co bêdzie skutkowaæ jej irytacj¹, gniewem i z³oci¹. Z tego
wzglêdu podrzucenie irygatora mo¿e nastêpowaæ wy³¹cznie w weekendy, gdy ofiara bêdzie
mog³a nastêpnego dnia d³u¿ej pospaæ, a
obiektem nêkania mog¹ byæ wy³¹cznie osoby
blisko zaprzyjanione, najlepiej rówienicy,
o du¿ym poczuciu humoru.
Uwaga! Nêkanie za pomoc¹ irytatora
osób niemaj¹cych poczucia humoru mo¿e
skoñczyæ siê bardzo nieweso³o. Mo¿e doprowadziæ do zerwania przyjani czy znajomoci, a nawet zakoñczyæ siê awantur¹,
rêkoczynami. Szczególnie nieprzyjemne
mog³oby siê okazaæ podrzucenie irytatora
przez osobê bardzo m³od¹ osobie du¿o
starszej, pozbawionej poczucia humoru
i nerwowej.
Nale¿y te¿ liczyæ siê z mo¿liwoci¹ trwa³ego uszkodzenia lub ca³kowitego zniszczenia
uk³adu przez nêkan¹ osobê, która po d³ugich

Prosty uk³ad s³u¿¹cy do robienia dowcipów znajomym.
Nie pozwala zasn¹æ. Podrzucony do sypialni,
po zapadniêciu zmroku (ciemnoci) zaczyna co kilka
kilkanacie sekund wydawaæ krótkie, intryguj¹ce piski.
Bardzo krótkie impulsy dwiêkowe
praktycznie uniemo¿liwiaj¹ lokalizacjê ród³a dwiêku.
Zawiecenie wiat³a powoduje wyciszenie dwiêku
i uniemo¿liwia lokalizacjê. Uk³ad odzywa siê po nieudanej
próbie poszukiwania i ponownym zgaszeniu wiat³a.
D³ugotrwa³a praca przy zasilaniu z baterii
dziêki znikomemu poborowi pr¹du.
Zasilanie 3V z jednej baterii litowej.
Pobór pr¹du w spoczynku - poni¿ej 14uA.
redni pobór pr¹du w czasie pracy: 45uA.
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poszukiwaniach, w rodku nocy wreszcie
znajdzie uk³ad. Aby temu zapobiec, mo¿na
spróbowaæ do³¹czyæ, na przyk³ad przywi¹zaæ
do uk³adu, ma³¹ kartkê czy lepiej kartonik
z wyranie napisanymi przeprosinami i prob¹, ¿eby szczêliwy znalazca nie zniszczy³
uk³adu, tylko po prostu wyj¹³ bateriê.
Zmontowanie opisywanego irytatora jest
³atwe. Podzespo³y nale¿y wlutowaæ w p³ytkê
drukowan¹, najlepiej wed³ug kolejnoci podanej w wykazie elementów. Podczas monta¿u
nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê na sposób
wlutowania elementów biegunowych: kondensatora elektrolitycznego, tranzystorów
i brzêczyka Y1, którego d³u¿sz¹ koñcówkê
nale¿y wlutowaæ w otwór oznaczony znakiem
+. Fotoelement (fototranzystor) T1 nale¿y
wlutowaæ tak, jak pokazuje fotografia 3.
Oznacza to, ¿e koñcówki trzeba wlutowaæ
nietypowo, odwrotnie ni¿ w przypadku diod
LED. Mianowicie krótsza koñcówka fototranzystora T1 powinna byæ wlutowana w otwór
oznaczony znakiem +.
Liczne wskazówki dotycz¹ce szczegó³ów
monta¿u podane s¹ na plakatach, które
zamieszczone by³y w numerach 5 7/2004
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Elektronika dla nieelektroników
(numery te dostêpne s¹ w Sklepie Internetowym AVT oraz w Dziale Prenumeraty).
Po zmontowaniu uk³adu trzeba bardzo starannie skontrolowaæ, czy 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
nale¿y w³o¿yæ do koszyczka 3-woltow¹ bateriê litow¹ plusem do góry, jak pokazuj¹
fotografie. Mo¿e to byæ dowolna bateria
o rednicy 20mm, czyli na przyk³ad CR2016,
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CR2025 czy CR2032. Uk³ad bezb³êdnie
zmontowany ze sprawnych elementów od
razu bêdzie poprawnie pracowa³. Urz¹dzenie
zaczyna piszczeæ dopiero w ciemnoci, dlatego w celu sprawdzenia nale¿y je umieciæ
w ciemnoci, na przyk³ad zamkn¹æ do szuflady  co kilka kilkanacie sekund powinny
byæ s³yszalne niezbyt g³one, krótkie piski.
Nie nale¿y siê martwiæ tym, ¿e piski s¹ s³abe.
Maj¹ byæ w³anie takie  w nocy, w cichej
i ciemnej sypialni oka¿¹ siê wyranie s³yszalne i irytuj¹ce.

Tylko dla dociekliwych
 dzia³anie uk³adu

Uk³ad jest w istocie prostym generatorem,
w którym kondensator C1 jest okresowo ³adowany przez rezystor R5 oraz roz³adowywany
przez tranzystor T4. Czas cyklu tego generatora jest wyznaczony przez pojemnoæ C1
oraz rezystancjê R5.
Wytwarzanie impulsów dwiêkowych
polega na okresowym roz³adowaniu kondensatora C1 przez równolegle po³¹czone elementy: rezystor R6 i brzêczyk Y1. Otwarcie
tranzystora T4 powoduje przep³yw pr¹du
przez brzêczyk piezo z generatorem Y1 i wytworzenie impulsu dwiêkowego. Ten impuls
dwiêkowy jest krótki z uwagi na niewielk¹
pojemnoæ C1 oraz obecnoæ rezystora R6
o niewielkiej wartoci. Dziwny na pozór
obwód z tranzystorami T2, T3 to uk³ad przerzutnika Schmitta. Dzia³anie uk³adu ³atwiej
jest przeledziæ na odmiennie narysowanym
schemacie z rysunku 3. Gdy jest ciemno,
fototranzystor T1 nie przewodzi i nie ma
wp³ywu na uk³ad  tak, jakby go nie by³o.
Przez wiêkszoæ czasu kondensator C1 ³aduje

siê przez rezystor R5. Tranzystor T2 jest
otwarty i p³ynie pr¹d przez rezystory R3 i R1.
Poniewa¿ T2 przewodzi (jest nasycony), wiêc
napiêcie miêdzy jego emiterem i kolektorem
na pewno jest mniejsze od 0,5V, wobec czego
tranzystor T2 nie przewodzi, podobnie jak T4.
Napiêcie na ³adowanym kondensatorze C1
wzrasta i w pewnym momencie zaczyna siê
zamykaæ tranzystor T3. Rosn¹ce napiêcie
miêdzy jego emiterem i kolektorem otwiera
tranzystor T2. Pr¹d zaczyna p³yn¹æ w obwodzie R3  T2 i dalej przez obwód baza-emiter
T4 do masy. Poniewa¿ w kolektorze T2 w³¹czony jest bezporednio obwód baza-emiter
tranzystora T4, pr¹d p³yn¹cy przez R3, T2 jest
wiêkszy ni¿ pr¹d p³yn¹cy wczeniej przez R3,
T3, R1. Otwarcie T2 (i T4) powoduje wiêc
znaczne zwiêkszenie spadku napiêcia na R3.
Oznacza to wyst¹pienie w uk³adzie dodatniego sprzê¿enia zwrotnego, poniewa¿ wiêkszy
spadek napiêcia na R3 oznacza obni¿enie siê
napiêcia na emiterze T3 (wzglêdem masy)
i utrzymanie w stanie zatkania tranzystora T3,
a tranzystorów T2, T4 w stanie przewodzenia.
Jednoczenie przewodzenie T4 oznacza szybkie roz³adowywanie kondensatora C2 znacznym pr¹dem p³yn¹cym przez niewielki rezystor R6 i do³¹czony równolegle brzêczyk
piezo z generatorem. Takie roz³adowywanie
powoduje szybkie zmniejszanie siê napiêcia
na kondensatorze C1. W pewnym momencie
napiêcie na C1 stanie siê na tyle ma³e, ¿e zacznie przewodziæ tranzystor T3, a to spowoduje zatkanie T2 i T4. Spadek napiêcia na R3
zmniejszy siê, czyli napiêcie na emiterach
T2, T3 wzronie wzglêdem masy i kondensator C1 zacznie siê znów ³adowaæ przez rezystor R5.

Wykaz elementów
1
2
3
4
5
6
7

3

8
9
10
11
12
13

(w kolejnoci lutowania)

R1  220kΩ (czerw.- czerw.-¿ó³ty-z³oty)
R2  1MΩ (br¹z-czar.-ziel.-z³oty)
R4  1MΩ (br¹z-czar.-ziel.-z³oty)
R3  22kΩ (czerw.- czerw.-pomar.-z³oty)
R5  47kΩ (¿ó³ty- fiolet.-pomar.-z³oty)
R6  1kΩ (br¹z-czar.-czerw.-z³oty)
T2  BC558B
T3  BC558B
T4  BC548B
BAT  koszyczek baterii
T4  fototranzystor (Kingbright L-932P3 )
 krótsza koñcówka do punktu + wg fot. 3
Y1  piezo z gen. 3V (HCM1203X)
C1  220uF/6,3V (lub na napiêcie wy¿sze)

Komplet podzespo³ów z p³ytk¹ jest dostêpny w sieci handlowej AVT jako kit szkolny AVT-739.
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Gdy na³aduje siê do okrelonego napiêcia,
znów wy³¹czy siê T3 i otworz¹ siê T2 i T4,
powoduj¹c roz³adowanie C1 i wytworzenie
krótkiego impulsu dwiêkowego.
Tak pracuje generator w ciemnoci, gdy
T1 nie odgrywa ¿adnej roli. Gdy natomiast
jest jasno, przewodz¹cy fototranzystor T1
wy³¹cza generator, wymuszaj¹c zatkanie tranzystorów T2, T4. Kondensator C1 ³aduje siê
wtedy przez R5 do pe³nego napiêcia baterii
zasilaj¹cej i uk³ad czeka na zgaszenie wiat³a.
W takim stanie oczekiwania przez przewodz¹cy fototranzystor T1 i rezystor R1 p³ynie
pr¹d spoczynkowy o wartoci oko³o 13 14
mikroamperów. Natomiast w czasie pracy
redni pobór pr¹du te¿ jest znikomy i wynosi
oko³o 45 mikroamperów  po ka¿dym impulsie dwiêkowym pr¹d maleje od wartoci
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oko³o 50uA do oko³o 30uA. Oznacza to, ¿e
jedna ma³a bateryjka litowa wystarczy na
tysi¹ce godzin pracy tego bardzo oszczêdnego
uk³adu (o ile wczeniej uk³ad nie ulegnie
zniszczeniu przez nerwow¹ ofiarê ¿artów).

Mo¿liwoci zmian

Prezentowany uk³ad praktycznie potwierdzi³
swoj¹ skutecznoæ. Wyniki testów wskazuj¹, ¿e nie ma potrzeby zwiêkszania g³onoci
ani czêstotliwoci generowanych impulsów.
Jeli jednak kto chcia³by zmieniæ czêstotliwoæ generowanych impulsów dwiêkowych
i ich g³onoæ, mo¿e zastosowaæ kondensator
C1 o innej pojemnoci w zakresie 22uF
1000uF. Zmiana pojemnoci spowoduje proporcjonaln¹ zmianê g³onoci, poniewa¿
w czasie generowania impulsu dwiêkowego

to w³anie kondensator C1 staje siê ród³em
energii zasilaj¹cym brzêczyk. Generalnie
zwiêkszanie g³onoci nie jest wskazane,
poniewa¿ u³atwi zdemaskowanie irytatora.
Sygna³y dwiêkowe powinny byæ ciche
i krótkie  mimo wszystko w nocy bêd¹
wyranie s³yszalne i dobrze spe³ni¹ swoj¹
rolê.
Dlatego zwiêkszaj¹c pojemnoæ C1, trzeba
bêdzie dobraæ potrzebn¹ g³onoæ zmniejszaj¹c wartoæ R6. Zamiast tego, mo¿na pozostawiæ wartoæ C1 i R6, a czêstotliwoæ powtarzania zmieniæ przez modyfikacjê wartoci
R5.

Piotr Górecki
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