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Pipek Dręczyciel 2001
AVT−5017

Jak naleøy korzystaÊ z†tego wy-
nalazku? Najpierw musimy upat-
rzyÊ sobie ofiarÍ. Musi to byÊ
takøe osoba z†wielkim poczuciem
humoru, a†pamiÍtajmy øe praw-
dziwe poczucie humoru, to umie-
jÍtnoúÊ úmiania siÍ nie tylko
z†dowcipÛw, ktÛre zrobiliúmy ko-
muú, ale teø z†psikusÛw, ktÛre
zrobiono nam. Wskazane jest teø,
aby upatrzona osoba nie zna³a siÍ
kompletnie na elektronice.
Kiedy mamy juø upatrzon¹

ofiarÍ, udajemy siÍ do niej z†wi-
zyt¹ i†korzystaj¹c z†chwili nie-
uwagi gospodarza (lub gospodyni)
uzbrajamy naszego Pipka, to zna-
czy zak³adamy bateryjki. NastÍp-
nie, w†dalszym ci¹gu korzystaj¹c
z†roztargnienia ofiary, umieszcza-
my Pipka w†jakimú trudno dostÍp-
nym, ale dobrze oúwietlonym
miejscu, na przyk³ad na øyrando-
lu lub na szafie. Po poøegnaniu,
udajemy siÍ do domu i†na wszelki
wypadek wy³¹czamy telefon. Co
teraz bÍdzie siÍ dzia³o w†miesz-
kaniu naszego najdroøszego przy-
jaciela? Pocz¹tkowo, przy zapalo-
nym w†mieszkaniu úwietle, nic.
PrÍdzej czy pÛüniej nasza ofiara
zechce siÍ jednak po³oøyÊ spaÊ
i†zgasi úwiat³o. Przez pierwsze
kilka minut nic siÍ nie stanie
i†pierwszy pisk przeszywaj¹cy
nocn¹ ciszÍ z†pewnoúci¹ zostanie
zlekcewaøony. Jednak kolejne pip-

Poniøszy tekst, a†takøe
opisane w†nim urz¹dzenie,
przeznaczone s¹ wy³¹cznie

dla osÛb z†duøym poczuciem
humoru, czyli przypuszczalnie

dla wszystkich CzytelnikÛw
Elektroniki Praktycznej.

Pipek jest chyba jedynym
urz¹dzeniem elektronicznym
zaprojektowanym w†jednym
jedynym celu: do robienia
znajomym dowcipÛw. Juø

sama nazwa okreúla wznios³e
cele, do jakich to urz¹dzenie

zosta³o zaprojektowane:
Pipek, bo pipa,

drÍczyciel, bo drÍczy.

niÍcia z†pewnoúci¹ zaniepokoj¹
ofiarÍ. DrÍczony wstanie z†³Ûøka
i†rozpocznie poszukiwanie narzÍ-
dzia tortur, oczywiúcie przy
zapalonym úwietle! Niczego nie
znajdzie, a†pomocny w†naszej per-
fidnej dzia³alnoúci jest fakt, øe
cz³owiek z†trudem lokalizuje
w†przestrzeni ürÛd³a düwiÍku
o†wysokiej czÍstotliwoúci. Uspo-
kojony wynikiem poszukiwaÒ drÍ-
czony zgasi úwiat³o i†po³oøy siÍ
z†powrotem spaÊ. Nie na d³ugo,
juø po paru minutach trzeba
bÍdzie znowu zaúwieciÊ úwiat³o
i†rozpocz¹Ê poszukiwania. Zabawa
taka, przy odrobinie szczÍúcia mo-
øe trwaÊ do rana, kiedy to blask
jutrzenki przepÍdzi nocne kosz-
mary. Z†dobrymi bateriami nasz
Pipek moøe dzia³aÊ nawet kilka
dni, co pozwala øywiÊ nadziejÍ,
øe nastÍpnej nocy koszmar moøe
siÍ powtÛrzyÊ. A†nam, kiedy ofia-
ra domyúli siÍ, kto mu sp³ata³ taki
dowcip, pozostanie chodzenie po
mieúcie kana³ami.
Tak wiÍc, do czego s³uøy Pipek

DrÍczyciel nie trzeba t³umaczyÊ
nikomu z†CzytelnikÛw. To ma³e
urz¹dzenie, ktÛrego jedynym za-
stosowaniem jest robienie bliünim
dowcipÛw zosta³o zaprojektowane
wiele lat temu i†od tamtego czasu
jest jednym z†najwiÍkszych prze-
bojÛw na liúcie kitÛw AVT. Øadne
chyba urz¹dzenie elektroniczne
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nie wywo³a³o takiej lawiny dys-
kusji i†sprzecznych opinii. WiÍk-
szoúÊ CzytelnikÛw przyjÍ³a je en-
tuzjastycznie, ale nie brakowa³o
teø jego zdecydowanych przeciw-
nikÛw. Ba, doczeka³em siÍ nawet
groüby interwencji Rzecznika Praw
Obywatelskich, ktÛry mia³by bro-
niÊ zagroøonego przez Pipka øycia
i†zdrowia obywateli Trzeciej
Rzeczypospolitej! Z†czasÛw, kiedy
zajmowa³em siÍ jeszcze czynnie
fotografik¹ artystyczn¹ pamiÍtam,
øe najgorsz¹ rzecz¹ dla twÛrcy
jest obojÍtnoúÊ widzÛw i†kryty-
kÛw. Jeøeli wszyscy chwal¹ jak¹ú
wystawÍ, to nie jest najlepiej,
pewnie zdjÍcia zosta³y zrobione
ìpod publikÍî. Jeøeli wszyscy kry-
tykuj¹, to pewnie rzeczywiúcie
jest to ostatnie badziewie. Najle-
piej jest, kiedy czÍúÊ widzÛw
wychwala zdjÍcia pod niebiosa,
a†czÍúÊ twierdzi, øe pokazywanie
takiej cha³y, to obraza Boska.
Nowy, mam nadziejÍ, øe juø

ostatni Pipek jest urz¹dzeniem
mikroprocesorowym! Tak moi Dro-
dzy, w³aúnie tego doczekaliúmy
siÍ w†pierwszych miesi¹cach XXI
wieku! Nawet prost¹ zabaweczkÍ,
taki drobiaødøek do robienie bliü-
nim dowcipÛw, moøna (a†nawet
trzeba) zaprojektowaÊ z†wykorzys-
taniem nowoczesnych technologii.
WiÍcej, taki uk³ad nie bÍdzie

znacz¹co droøszy (w wiÍkszoúci
przypadkÛw bÍdzie znacznie taÒ-
szy) od swojego analogowego po-
przednika.
Wielu pocz¹tkuj¹cym elektro-

nikom procesor jawi siÍ jako
uk³ad scalony o†sporych wymia-
rach, najczÍúciej o†40 wyprowa-
dzeniach i†o†wysokiej cenie. My
wiemy juø, øe istniej¹ mniejsze
procesory, jak chociaøby nie naj-
gorzej juø poznane AT89C2051.
A†jednak dla wielu z†Was moøe

byÊ niespodziank¹, øe produkowa-
ne s¹ takøe jeszcze mniejsze mik-
rokontrolery, o†wcale nie ograni-
czonych moøliwoúciach. W†takich
uk³adach jedynym ograniczeniem
jest liczba wyprowadzeÒ, ale ich
ìwnÍtrznoúciî nie ustÍpuj¹ bynaj-
mniej strukturom wiÍkszych ìbra-
ciî i†realizowane s¹ z†wykorzys-
taniem najnowoczeúniejszych tech-
nologii. Moim faworytem w†tej
grupie procesorÛw jest malutki
AT TINY (ìtinyî po angielsku
znaczy w³aúnie ìmalutkiî).

Opis dzia³ania
Schemat elektryczny najnow-

szego narzÍdzia tortur zosta³ po-
kazany na rys. 1. Tak prostego
schematu nie warto chyba nawet
szczegÛ³owo komentowaÊ. Wystar-
czy zapamiÍtaÊ, do ktÛrych wy-
prowadzeÒ procesora do³¹czone
s¹ elementy zewnÍtrzne i†od razu
przejúÊ do analizy juø nie sche-
matu, ale programu steruj¹cego
prac¹ Pipka. Publikujemy go na
p³ycie CD-EP7/2001B w†katalogu
\Noty katalogowe do projektow
oraz w†Internecie w†dziale Down-
load>Dokumentacje.
Tu chcia³bym zwrÛciÊ uwagÍ

na jedn¹, bardzo waøn¹ sprawÍ:
tekst programu, pomimo øe napi-
sano go dla procesora AVR, bÍ-
dzie doskonale czytelny dla kaø-
dego, kto chociaø powierzchownie
zapozna³ siÍ z†jÍzykiem MCS BA-
SIC stosowanym w†pakiecie BAS-
COM8051. Program Pipka zosta³
napisany i†skompilowany w†úro-
dowisku BASCOM AVR, ktÛrego
dialekt BASIC-a praktycznie nie
rÛøni siÍ od MCS BASIC. RÛønice
polegaj¹ g³Ûwnie na innych na-
zwach wyprowadzeÒ procesora
i†obs³udze dodatkowych funkcji
oferowanych przez nowoczesne
AVR-y.

Jeszcze tylko parÍ s³Ûw na
temat moøliwoúci naszego nowego
Pipka. Uk³ad moøe pracowaÊ
w†czterech trybach, ustawianych
za pomoc¹ jumperÛw JP1 i†JP2:
1. Tryb 1: PIPEK CLASSIC (JP1

zwarty). W†tym trybie uk³ad dzia-
³a prawie identycznie, jak jego
protoplasta. Po nastaniu ciemnoú-
ci generuje krÛtkie, niezbyt g³oúne
piski. Jedyna rÛønica polega na
tym, øe piski nie s¹ generowane
regularnie, ale w†losowych odstÍ-
pach czasu.
2. Tryb 2: PIPEK 2001 (obydwa

jumpery rozwarte). Podstawowy
tryb pracy naszego uk³adu. Podob-
nie jak w†trybie 1†uk³ad generuje
po zapadniÍciu ciemnoúci piski,
ale tym razem nie tylko czas
przerwy pomiÍdzy nimi jest do-
bierany losowo. Losowa jest takøe
liczba pipniÍÊ, ich czÍstotliwoúÊ
i†czas trwania. Wszystko to razem
daje niez³y koncercik!
3. Tryb 3: PIPEK - DRIPPER

(JP2 zwarty). Tym razem nasze
urz¹dzenie mniej lub bardziej
udolnie bÍdzie naúladowaÊ... ka-
panie wody z†kranu, oczywiúcie
takøe po zapadniÍciu ciemnoúci.
4. Tryb 4: Kalibracja (obydwa

jumpery zwarte). Ten tryb wyj¹t-
kowo nie s³uøy do drÍczenia
kogokolwiek, ale wy³¹cznie do
regulacji uk³adu. Rozrzut paramet-
rÛw fotorezystorÛw jest tak duøy,
øe bez moøliwoúci wstÍpnej regu-
lacji uk³ad mÛg³by nie dzia³aÊ
prawid³owo.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano schemat

montaøowy p³ytki drukowanej
Pipka 2001, wykonanej na lami-
nacie jednostronnym. WzÛr mo-
zaiki úcieøek jest dostÍpny na
wk³adce wewn¹trz numeru, na
p³ycie CD-EP7/2001B oraz w†In-
ternecie na naszej stronie WWW.
Montaø takiego maleÒstwa

z†pewnoúci¹ nie sprawi nikomu
wiÍkszego k³opotu. Powinienem

Rys. 2. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej.

Rys. 1. Schemat elektryczny Pipka Dręczyciela 2001.
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jedynie wyjaúniÊ sposÛb przymo-
cowania p³ytki piezoceramicznej
do zmontowanego juø urz¹dzenia.
Po zakoÒczeniu lutowania wszys-
tkich podzespo³Ûw (procesor ob-
ligatoryjnie naleøy umieúciÊ
w†podstawce) lutujemy do dodat-
kowych punktÛw umieszczonych
na obwodzie ko³a, widocznego na
stronie opisowej, kilka odcinkÛw
srebrzanki o†d³ugoúci kilku mili-
metrÛw. Elementy te naleøy za-
mocowaÊ od strony druku! Na-
stÍpnie odcinkiem cienkiego prze-
wodu ³¹czymy punkt oznaczony
na p³ytce jako ìPIEZOî z†úrodko-
w¹ elektrod¹ p³ytki piezocera-
micznej. Na tym koÒczymy mon-
taø Pipka i†moøemy przyst¹piÊ do
jego regulacji, ktÛra nie powinna
zaj¹Ê nam wiÍcej niø kilka minut.
Zak³adamy obydwa jumpery

JP1 i†JP2 i†w³¹czamy zasilanie
uk³adu, ustawiwszy uprzednio po-
tencjometr montaøowy PR1 na
minimum opornoúci. NastÍpnie
umieszczamy Pipka w†ciemnym
pomieszczeniu i†krÍc¹c potencjo-

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
PR1: potencjometr montażowy
miniaturowy 1MΩ
R1, R2: 100kΩ
R3: 100kΩ fotorezystor
R4: 1MΩ
Kondensatory
C1: 10µF/10
C2: 100nF
C3: 100µF/10V
Półprzewodniki
IC1: zaprogramowany procesor
AT TINY22 (AT90S2343)
Różne
Q1: blaszka piezo
JP1, JP2: 2x goldpin + jumper

metrem montaøowym staramy siÍ
ìz³apaÊî punkt, w†ktÛrym uk³ad
rozpoczyna generowanie krÛtkich
piskÛw.
Po takiej regulacji uk³ad jest

gotowy do - nazwijmy to - ìpra-
cyî. Powinien byÊ zasilany
z†dwÛch baterii 1,5V, z†tym, øe
pojemnoúÊ bateryjek od zegarka
moøe okazaÊ siÍ niewystarczaj¹ca.
Proponowa³bym uøyÊ bateryjek ty-
pu AAA, ktÛrych ma³e wymiary
pozwol¹ na ³atwe ukrycie naszego
narzÍdzia tortur.
Na zakoÒczenie coú dla bar-

dziej doúwiadczonych Czytelni-
kÛw. Na rysunku 2†zosta³ poka-
zany schemat zasilacza sieciowe-
go do Pipka. Zastosowanie tego
dodatkowego uk³adu moøe zwiÍk-
szyÊ moøliwoúci drÍczyciela, po-
zwalaj¹c na zaopatrywanie go
w†pr¹d przez dowolnie d³ugi
okres. Niestety, takie rozwi¹zanie
znacznie utrudnia ukrycie Pipka
w†krÛtkim czasie.
Zbigniew Raabe, AVT
zbigniew.raabe@ep.com.pl

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/lipiec01.htm oraz na p³ycie
CD-EP07/2001B w katalogu PCB.


