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NajczÍúciej ofiar¹ takich
zak³ÛceÒ padaj¹ nowoczesne
zasilacze impulsowe, stoso-
wane powszechnie w†sprzÍ-
cie AV i†komputerach.

Na rys.1 przedstawiony
zosta³ schemat elektryczny
w³¹cznika zw³ocznego. RolÍ
timera odmierzaj¹cego czas
spe³nia uk³ad scalony US1.
Jest to 12-stopniowy dziel-
nik binarny standardowej ro-
dziny CMOS 4000.

Na wejúcie zegarowe US1

Zwłoczny włącznik zasilania
Zw³oczny w³¹cznik

zasilania jest urz¹dzeniem
wrÍcz niezbÍdnym w†tych
rejonach naszego kraju,
gdzie czÍsto zdarzaj¹ siÍ
awarie sieci energetycznej.
Zastosowanie go pozwoli

unikn¹Ê uszkodzenia
zasilacza w†wyniku
chwilowych wy³¹czeÒ

energii.

Możliwości i cechy
charakterystyczne włącznika
✓ umożliwia załączenie

z programowanym opóźnieniem
dowolnego urządzenia zasilanego
z sieci;

✓ zakres odmierzanych czasów wynosi
(w przybliżeniu): 0..80sek (w 16
krokach);

✓ timer jest zasilany bezpośrednio
z sieci energetycznej;

✓ elementem wyjściowym jest
przekaźnik, którego parametry można
dobrać do wymagań załączanego
odbiornika.

s¹ podawane impulsy
o†czÍstotliwoúci 50Hz. Jest
to sygna³ kszta³towany
w†prosty sposÛb do postaci
zbliøonej do prostok¹ta, po-
bierany wprost z†sieci ener-
getycznej. RolÍ uk³adu for-
muj¹cego spe³niaj¹ elemen-
ty D5, R3 i†R4. Dok³adnoúÊ
odmierzania czasu zaleøy
od stabilnoúci czÍstotliwoú-
ci w†sieci energetycznej. Ze
wzglÍdu na fakt, øe prezen-
towane urz¹dzenie odmie-
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laj¹cego do bezpiecznej dla
pozosta ³ych elementÛw
wartoúci i†jednoczeúnie sta-
bilizuj¹ jego wartoúÊ. Kon-
densator C4 filtruje napiÍ-
cie zasilaj¹ce przekaünik,
kondensator C3 flirtuje na-
piÍcie zasi la j¹ce uk³ad
US1.

Elementy R5, C2 zapew-
niaj¹ wyzerowanie uk³adu
US1 po w³¹czeniu zasilania.
Dioda D6 ogranicza amplitu-
dÍ impulsu zeruj¹cego do ok.
13V, co zabezpiecza obwody
wejúciowe US1 przed uszko-
dzeniem. Dioda D7 umoøli-

wia zwarcie impulsÛw zega-
rowych na wejúciu US1 do
masy po odliczeniu zadane-
go odcinka czasu. Po za³¹-
czeniu przekaünika dren T1
ma potencja³ bliski masie za-
silania - dodatnie impulsy
zegarowe s¹ obcinane do po-

Tabela 1.
Czas [sek] D C B A

0 0 0 0 0
5 0 0 0 1

10 0 0 1 0
15 0 0 1 1
20 0 1 0 0
25 0 1 0 1
30 0 1 1 0
35 0 1 1 1
41 1 0 0 0
46 1 0 0 1
51 1 0 1 0
56 1 0 1 1
61 1 1 0 0
67 1 1 0 1
72 1 1 1 0
77 1 1 1 1

Rys. 1.

Rys. 2.

rza stosunkowo krÛtkie od-
cinki czasu, dok³adnoúÊ
i†stabilnoúÊ czÍstotliwoúci
sieci jest w†zupe³noúci za-
dowalaj¹ca.

Timer jest zasilany bez-
poúrednio z†sieci energe-
tycznej, bez zastosowania
transformatora - wobec tego
naleøy pamiÍtaÊ, øe nieos-
troøne pos³ugiwanie siÍ
nim moøe spowodowaÊ po-
raøenie! W†sk³ad zasilacza
wchodz¹ nastÍpuj¹ce ele-
menty: diody D1..4 (mostek
prostowniczy) oraz R1 i C1.
W†uk³adzie zasilaj¹cym wy-
korzystano reaktancjÍ kon-
densatora C1 jako elementu
dzielnika napiÍcia siecio-
wego (odk³ada siÍ na nim
wiÍksza czÍúÊ tego napiÍ-
cia). Zadaniem rezystora R2
jest roz³adowanie konden-
satora C1 po od³¹czeniu na-
piÍcia zasilaj¹cego od za-
ciskÛw timera. Diody Zene-
ra D12, D13 zapewniaj¹
ograniczenie napiÍcia zasi-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 330Ω
R2: 680kΩ
R3, R4, R5: 10kΩ
R6: 6,8kΩ
Kondensatory
C1: 470nF
C2: 220nF
C3: 2,2µF/16V
C4: 100µF/35V
Półprzewodniki
D1, D2, D3, D4: 1N4007
D5, D6, D7, D8, D9, D10,
D11: 1N4148
D12, D13: 12V/1W
D14: 1N4001
T1: BS107 lub podobny
US1: 4040
Różne
Prz1: dobrany do wymagań
sterowanego urzadzenia
(cewka 24V) − nie wchodzi
w skład kitu
Sw1: DIP−switch 4

Kompletny uk³ad i p³ytki
drukowane s¹ dostÍpne
w†ofercie AVT pod oznacze-
niem AVT-1158.

ziomu ok. 0,7V, co jest war-
toúci¹ zbyt ma³¹, aby US1
mÛg³ je zliczaÊ.

Czas opÛünienia progra-
mowany jest przy pomocy
DIP-switcha Sw1 zgodnie
z†tab.1. Diody D8..11 separu-
j¹ poszczegÛlne prze³¹czni-
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ki Sw1. Rezystor R6 ìpod-
ci¹gaî bramkÍ tranzystora
wyjúciowego T1 do plusa za-
silania. Dioda D12 zabezpie-
cza dren T1 przed uszkodze-

niem wywo³ywanym przez
przepiÍcia powstaj¹ce
w†cewce przekaünika po od-
³¹czeniu od niej zasilania.
Przekaünik powinien mieÊ

cewkÍ przystosowan¹ do za-
silanie napiÍciem 24V.

Urz¹dzenie naleøy
zmontowaÊ na p³ytce druko-
wanej, ktÛrej widok przed-

stawiono na wk³adce we-
wn¹trz numeru. Rozmiesz-
czenie elementÛw przedsta-
wiono na rys.2.
AA


