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Wyłącznik
z opóźnieniem
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W urządzeniu występują napięcia groźne dla życia i zdrowia. Osoby niepełnoletnie mogą wykonać i uruchomić układ wyłącznie pod opieką wykwalifikowanych
opiekunów.

Do czego to służy?

W EdW 5/2000 ukazał się artykuł przedstawiający powolny ściemniacz. Ja natomiast
proponuję wyłącznik z opóźnieniem. Układy
te mogą mieć podobne zastosowanie.
Zwykle gdy pstrykamy wyłącznikiem światło natychmiast gaśnie, a przy zastosowaniu tego układu - zgaśnie dopiero po ustalonym czasie.
Dodatkową zaletą jest to, że płytka drukowana mieści się w puszce z typowym wyłącznikiem sieciowym, nie potrzeba więc
przerabiać istniejącej instalacji oświetleniowej. Wystarczy przykręcić do istniejącego
wyłącznika w ścianie i już.
Wyłącznik z opóźnieniem można zastosować
np. na klatce schodowej,
w sypialni, do wyłączania
oświetlenia nad drzwiami
wejściowymi.

mowej instalacji oświetleniowej. Narysowałem go razem z pozostałymi elementami, ponieważ płytka wraz z nim tworzy jedną całość.
Dalej mostek prostowniczy diody D2-D5
wraz z rezystorem R10. Działania tych elementów nie trzeba opisywać. Następnym
blokiem jest tyrystor Ty1 i elementy, które
sterują jego pracą - R9, C3 i diak DB3. Dzięki nim tyrystor nie jest włączany na początku
każdego półokresu napięcia sieciowego, lecz
z pewnym opóźnieniem. Po co potrzebne jest
to opóźnienie? Wiadomo, że gdy tyrystor
przewodzi, to spadek napięcia na nim jest
bardzo mały, ok. 1V. Jak widać na schemacie, część elektroniki podłączona jest równolegle do tyrystora. Tak małe napięcie nie byłoby wystarczające do poprawnego działania
tego układu. Dzięki temu opóźnieniu tyrystor
włączany jest dopiero wtedy, gdy napięcie na
kondensatorze C3 osiągnie wartość ok. 30V.
Zanim tyrystor zostanie włączony, rosnące
na nim napięcie, pojawiające się na początku
każdego półokresu, poprzez diodę D1 zasila
pozostałą część elektroniki.

Kolejnym blokiem jest tranzystor T2,
wraz z diodą DZ2, kondensatorem C2 rezystorami R8, R5-R7. Zadaniem tranzystora T2
jest zwieranie punktu A z masą w odpowiednim czasie, co powoduje zablokowanie tyrystora.
Ostatnią częścią schematu jest tranzystor
T1 wraz z elementami dołączonymi do jego
bazy. Blok ten po zaniku napięcia bardzo
szybko rozładowuje kondensator C2. Część
ta nie jest konieczna do poprawnej pracy wyłącznika z opóźnieniem. Jednak w niektórych
przypadkach jest wskazana.
Prześledźmy jak to działa pod napięciem.
Przyjmijmy, że układ podłączony jest do sieci a wyłącznik jest rozwarty. Napięcie sieciowe prostowane jest na mostku D2-D5. Poprzez R10 i D1 oraz dwie gałęzie rezystorów
R2-R4 i R5-R7 płynie prąd podtrzymujący
stan naładowania kondensatorów C1 i C2.
Ciąg dalszy na stronie 59.

Rys. 1 Schemat ideowy

Jak to działa?

Schemat wyłącznika zamieszczony został na rysunku 1. Można podzielić go na kilka bloków.
Pierwszy, patrząc od
prawej – wyłącznik S1 to
typowy wyłącznik podtynkowy montowany w do-
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