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Rewia uk³adÛw s³uø¹cych
robieniu bliünim z³oúliwych,
aczkolwiek nieszkodliwych
dowcipÛw, prezentowana
ostatnio na ³amach Elektroni-
ki Praktycznej trwa nadal.
Sam jestem zaskoczony, øe
tak spokojny i†pozbawiony ja-
kiejkolwiek z³oúliwoúci cz³o-
wiek, jak niøej podpisany, da³
siÍ namÛwiÊ do prowadzenia
tak perfidnej dzia³alnoúci, jak
konstruowanie ìz³oúliwychî
uk³adÛw?

Nie zmuszam jednak ni-
kogo do stosowania w†prak-
tyce opracowanych przeze
mnie uk³adÛw. Kaøde urz¹-
dzenie elektroniczne jest dla
nas wszystkich interesuj¹ce
samo w†sobie i†zawsze warto
zapoznaÊ siÍ z†jego opisem,
mam nadziejÍ, interesuj¹cym.

Jednymi z†owadÛw, naj-
bardziej znienawidzonych
przez wszystkich, s¹ niew¹t-
pliwie komary. Jak dot¹d, na-
sza dzia³alnoúÊ skupia³a siÍ
na opracowywaniu urz¹dzeÒ

s³uø¹cych unieszkodliwianiu
lub odstraszaniu tych wyj¹t-
kowa antypatycznych stwo-
rzeÒ. Dzisiaj jednak chcia³-
bym zaproponowaÊ Wam coú
zupe³nie innego: budowÍ
sztucznego komara! Nie bÍ-
dzie on na szczÍúcie wypija³
niczyjej krwi ani roznosi³
paskudnych chorÛb (na
szczÍúcie nie istniej¹cych
w†naszym klimacie), ale za to
bÍdzie niestrudzenie, aø do
wyczerpania baterii, naúlado-

wa³ niemi³e i†wyj¹tkowo de-
nerwuj¹ce bzykanie tego nie-
sympatycznego owada. Tak
jak kaødy przyzwoity komar,
nasz uk³ad bÍdzie rozpoczy-
na³ swoj¹ perfidn¹ dzia³al-
noúÊ w†nocy, skutecznie
uniemoøliwiaj¹c zaúniÍcie za-
atakowanym przez niego oso-
bom.

Podobnie jak prawdziwy
komar bÍdzie ìlata³î po po-

Komar brzęczyciel
Prezentujemy kolejny
projekt ìz³oúliwegoî

urz¹dzenia
elektronicznego, ktÛre

ciesz¹ siÍ duøym
powodzeniem wúrÛd

pewnej grupy naszych
CzytelnikÛw.

Tym razem jest to
elektroniczny

ìkomarî.

Rys. 1.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
PR1: potencjometr
montażowy miniaturowy
100kΩ
R1: 1MΩ (*)
R2: 2,2MΩ(*)
R3: 20kΩ (*)
R4: 100kΩ
R5, R6, R8: 20kΩ
R7, R9: 10kΩ
R10: 1MΩ
R11: 1kΩ
Kondensatory
C1: 2,2µF/16V(*)
C2, C5: 10nF
C3: 100µF/16V(*)
C4: 4,7nF
C6: 100µF/16V
C7: 220nF
Półprzewodniki
IC1, IC2: NE555
T1, T2, T3: BC548
T4: fototranzystor (można
zastąpić fotorezystorem)
Różne
Q1: blaszka PIEZO

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1238.

Rys. 2.

koju, symuluj¹c zmian¹ natÍ-
øenia generowanego przez
siebie bzykania poruszanie
siÍ.

Co robi cz³owiek, ktÛry
w†nocy nie moøe zasn¹Ê z†po-
wodu obrzydliwego dla ucha
brzÍczenia? To oczywiste: za-
pala úwiat³o i†rozpoczyna po-
lowanie na torturuj¹cego go
insekta. Ale w†przypadku na-
szego uk³adu takie polowa-
nie z†pewnoúci¹ nie da øad-
nego rezultatu! Po zapaleniu
úwiat³a sztuczny komar za-
milknie i†rozpocznie swoj¹
straszliw¹ dzia³alnoúÊ dopie-
ro po powtÛrnym zapadniÍ-
ciu ciemnoúci.

Wszystko to stwarza na-
dziejÍ, øe sprytnie ukryty
w†sypialni naszych najser-
deczniejszych przyjaciÛ³
MOSQUITO BUZZER bÍdzie
ich torturowa³ przez wiele
nocy, aø do wyczerpania ba-
terii, ktÛre przy zastosowa-
niu uk³adÛw CMOS powin-
ny wystarczyÊ na wiele dni,
a†nawet tygodni. No i†co,
moi Drodzy, chyba nawet
sam Torquemada, znany
z†okrucieÒstwa Wielki In-
kwizytor Kastylii i†Aragonii
nie wymyúli³by czegoú po-
dobnego?

Opis dzia³ania uk³adu
Schemat elektryczny no-

wego narzÍdzia tortur poka-
zano na rys. 1. Pierwszym
z†blokÛw funkcjonalnych
uk³adu jest generator sygna-
³Ûw o czÍstotliwoúci akus-
tycznej, zbudowany na popu-
larnym NE555 - IC1. CzÍstot-
liwoúÊ sygna³u jest okreúlona
wartoúci¹ pojemnoúci C4 oraz
po³¹czonych szeregowo re-
zystancji PR1 + R6 i†moøe
byÊ w†szerokim zakresie
zmieniana za pomoc¹ poten-
cjometru montaøowego PR1.
Z†wyjúcia generatora wyste-
rowywana jest baza tranzys-
tora T2, zasilaj¹cego od stro-
ny minusa zasilania prze-
twornik piezoelektryczny Q1.

Warto zwrÛciÊ uwagÍ, øe
praca generatora z†IC1 wa-
runkowana jest stanem wyso-
kim na wejúciu 4†tego uk³a-
du, co moøliwe jest tylko
w†przypadku nieprzewodze-
nia tranzystora T3. Poniewaø
baza tego tranzystora zasila-
na jest poprzez fototranzys-
tor T4, generator bÍdzie pra-
cowa³ jedynie w†ciemnoúci.

Gdybyúmy przetwornik
Q1 do³¹czyli bezpoúrednio do
plusa zasilania, to natÍøenie
wytwarzanego düwiÍku by³o-

by sta³e. Nasza ofiara
szybko domyúli³aby
siÍ, øe przykry odg³os
wydawany jest nie
przez komara, ale
przez jakieú urz¹dze-
nie techniczne. Dlate-
go teø zastosowa³em
w†uk³adzie drugi gene-
rator, wytwarzaj¹cy

przebiegi o†czÍstotliwoúci
u³amkÛw herca. Kondensator
C3 ³aduje siÍ i†roz³adowuje
za poúrednictwem rezystora
R3, a†wystÍpuj¹cy na nim
przebieg napiÍciowy zbliøo-
ny jest do trÛjk¹tnego. Wraz
ze zmianami potencja³u na
kondensatorze C3 zmienia siÍ
takøe napiÍcie na emiterze
tranzystora T1, a†co za tym
idzie takøe napiÍcie zasilaj¹-
ce przetwornik elektroakus-
tyczny Q1. W†ten prosty spo-
sÛb uzyskujemy efekt powol-
nego narastania i†opadania
intensywnoúci bzyczenia ìko-
maraî.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano roz-

mieszczenie elementÛw na
p³ytce obwodu drukowane-
go, wykonanego na lamina-
cie jednostronnym. O†mon-
taøu uk³adu trudno powie-
dzieÊ coú ciekawego: wyko-
namy go w†typowy sposÛb,
rozpoczynaj¹c od elementÛw
o†najmniejszych gabarytach
i†nie zapominaj¹c o†pod-
stawkach pod uk³ady scalo-
ne.

ìKomarî zbudowany ze
sprawdzonych elementÛw nie
wymaga uruchamiania, ale je-
dynie prostej regulacji pole-
gaj¹cej na dobraniu czÍstotli-
woúci generatora IC1 tak, aby
uzyskany düwiÍk moøliwie
wiernie naúladowa³ odg³os
wydawany przez owada. Eks-
perymentatorzy mog¹ takøe
sprÛbowaÊ dobraÊ wartoúci
elementÛw oznaczonych na
schemacie gwiazdk¹ tak, aby

uzyskaÊ jak najlepszy efekt
ìlataniaî owada po pokoju.

Urz¹dzenie powinno byÊ
zasilane z†baterii 6..9V. Za-
stosowanie baterii alkalicznej
pozwoli na torturowanie ska-
zanych na naszego komara
nieszczÍúnikÛw przez wiele,
wiele nocy.
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