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Wyłącznik czasowy z wejściem bistabilnym reaguje na
każdą zmianę stanu styków przełącznika: zarówno na
ich zwarcie, jak i rozwarcie. Układ pozwala na
przedłużenie czasu trwania odmierzanego już
impulsu przed jego zakończeniem.

TRUDNOŚĆ MONTAŻU

Właściwości
• wejście na przełącznik (dwustanowy) bistabilny (ON/OFF)
• wyjście: styki przekaźnika (NO i NC)
• regulacja czasu załączenia przekaźnika:
od 2 do 200 sekund (około 3,5 min)
• pobór prądu spoczynek/praca przekaźnika: 1,5mA/35mA
• zasilanie: 12V DC
• wymiary płytki: 85×30 mm

Opis układu
Gdzie taki układ może znaleźć zastosowanie? Przykładem
może być oświetlenie w korytarzu albo na klatce
schodowej. Człowiek najczęściej znajduje się w takim
miejscu od kilkunastu sekund do kilku minut. Tymczasem
wielu domownikom może zdarzyć się zapomnieć
wyłączyć oświetlenie, wskutek czego będzie ono świecić
się przez długie godziny zużywając niepotrzebnie energię
elektryczną i skracając czas życia źródła światła.
Schemat ideowy wyłącznika czasowego znajduje się na
rysunku 1. Stan styków przełącznika dołączanego do
złącza J1 jest określany przez potencjał w węźle złącza i
rezystorów R1 i R2. Niski oznacza zwarcie, wysoki
rozwarcie. Człon opóźniający, w skład którego wchodzi
rezystor R3 i kondensator C1 określa moment zmiany,
czyli pojawienie się zbocza narastającego lub
opadającego. Gdyby nie on, oba ciągi bramek US1E +
US1D oraz US1F + US1C dawałyby na swoich wyjściach
taki sam stan logiczny. Wspomniany człon opóźniający

gwarantuje, że dolny ciąg bramek zareaguje ze zwłoką
wynoszącą około 100 ms w stosunku do górnego. Wolno
narastające napięcie na kondensatorze C1 nie ma
znaczenia, ponieważ wszystkie bramki w tym układzie
mają wejścia Schmitta. Znaczenie będzie miało w
momencie wystąpienia zmiany na wejściach bramek US1E
i US1F, czyli po przełączeniu styków przełącznika. Po
upływie tego czasu oba ciągi bramek zaczną znowu
dawać ten sam stan logiczny na wyjściach. Zatem
informacja o wystąpieniu dowolnego zbocza będzie miała
postać różnicy w stanach logicznych między wyjściami
bramek US1D i US1C. Funktor logiczny zbudowany w
parciu o mostek Graetza symuluje bramkę XOR, który
będzie sygnalizował, że na jego wejściach są dwa
odmienne stany logiczne. Na jego zaciskach wyjściowych
napięcie pojawi się tylko wtedy, kiedy zaciski wejściowe
będą miały różne potencjały, niezależnie od polaryzacji.
Wyjście tak utworzonej bramki ma charakter
1

tranzystor T3. Jego zadaniem jest załączenie cewki
przekaźnika PK1 i diody LED1. Kiedy T2 zostanie zatkany,
C2 zacznie się powoli ładować, na szybkość wpływ ma
rezystancja R8 i P1. W chwili gdy C2 zgromadzi
odpowiednio duży ładunek, wejście bramki US1B odczyta
to jako stan wysoki i przełączy stan swojego wyjścia na
niski. Impuls rozładowujący C2 może pojawić się w
dowolnej chwili, dlatego jest możliwe przedłużenie czasu
załączenia przekaźnika przez zmianę położenia styków
przełącznika jeszcze w trakcie gdy załączony jest
przekaźnik.
Z tej topologii wynika pewna niedogodność: po
włączeniu zasilania układu, kiedy C2 jest rozładowany,
układ załączy przekaźnik na czas niemal równy
nominalnemu. Stanie się to tylko jeden raz, zaś potem
układ przejdzie do stanu spoczynku.

„pływający”
, nie można go wprost odnieść do masy
układu. Tej niedogodności zapobiega tranzystor T1,
którego prąd bazy ogranicza R4. Pojawienie się napięcia
na wyjściu mostka spowoduje otwarcie tego tranzystora,
a w efekcie nawet nasycenie. I tak się stanie, gdyż
obciążeniem jego kolektora jest rezystor R5 o znacznej
rezystancji. Otwarcie T1 spowoduje przepływ prądu przez
R5 i wywoła na nim spadek napięcia. Bramka US1A
regeneruje tak powstały sygnał.
Wystąpienie zbocza sygnału wejściowego spowoduje
wystawienie na wyjściu bramki US1A stanu wysokiego
przez około 100 ms. Taki czas wystarczy do tego, aby
rozładować kondensator C2, co czyni otwarty w tym
czasie tranzystor T2. Rezystor R7 ogranicza prąd płynący
przez kolektor T2. Bramka US1B interpretuje to jako niski
stan logiczny na swoim wejściu, co z kolei załącza

VCC

40106
R2

40106

US1F
12

13

1M

R3

1

B1
DF06

US1C
6

5

1M

40106

R5
10k

US1D
8

9

US1A
2

1

40106

40106

10k

US1E
10

11
R1
10k

R4

ARK2-5MM

J1

VCC

C1
T1
BC546

100n

GND
GND

GND

R8
10k

GND

LED1

P1
1M

3

R6
10k

40106
R7

R9
10k

100
C2

T3
BC546

GND

+

US1P
100n

US1B
4

VDD
14

C3

VCC

VSS
7

J3

220u/25V

VCC

VCC

R10
10k

1

C
VCC

+

1

J2

ARK3-5MM

JQC3FF 12V
PK1

C4

ARK2-5MM

VCC

+

NO
2

NC
PK1

VCC

D1
1N4148

1

VCC

T2
BC546

220u/25V

GND

GND

GND

GND

Rys. 1 Schemat ideowy

Montaż i uruchomienie
Układ został zmontowany na jednostronnej płytce
drukowanej o wymiarach 85 mm × 30 mm. Jej wzór
ścieżek oraz schemat montażowy przedstawia rysunek 2.
Montaż należy rozpocząć od elementów o najmniejszej
wysokości obudowy, a zakończyć na tych o najwyższej.
Ścieżki łączące styki przekaźnika PK1 ze złączem J2 nie
posiadają maski lutowniczej aby łatwiej było je pogrubić.

Zmontowana płytka jest widoczna na fotografii 1. Jedyną
czynnością uruchomieniową jest ustawienie za pomocą
potencjometru P1 czasu załączenia styków przekaźnika.
Skręcając go w lewo ustawiany jest minimalny czas, a w
prawo maksymalny. Zakres regulacji czasu wynosi od 2 do
200 sekund (około 3,5 min). Te wartości będą zależały
głównie od pojemności C2. Można uzyskać dłuższy czas
2

zadziałania przekaźnika wymieniając C2 na kondensator o
większej pojemności uzyskując tym samym
proporcjonalnie dłuższy czas w stosunku do oryginalnego
o pojemności 220uF. Na płytce przewidziano dwa miejsca
na ten kondensator. Stosując kondensator 1000uF w
zamian za 220uF czas załączenia przekaźnika wydłuży się
do około 16 minut.

Jako zasilanie do złącza J3 należy dołączyć napięcie stałe
o wartości 12V, pamiętając o prawidłowej polaryzacji.
Pobór prądu w stanie spoczynku wynosi do 1,5mA, zaś
po załączeniu przekaźnika wzrasta do około 35mA.

Rys. 2 Schemat montażowy i wzór ścieżek płytki
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Fotografia 1. Widok zmontowanej płytki

Wykaz elementów
Rezystory:
R1, R4-R6, R8-R10: ...............................................10kΩ
R2, R3: .......................................................................1MΩ
R7: ..............................................................................100Ω
P1: ..........................potencjometr montażowy 1MΩ
Kondensatory:
C1, C3: .....................................................................100nF
C2, C4: ......................................................................220uF
Półprzewodniki:
B1: ............................................. mostek prostowniczy
D1: ........................................................................1N4148
LED1: .....................................dioda LED 5mm zielona
T1-T3: .....................................................................BC546
US1: .........................................................................40106
Pozostałe:
J1, J3: ...............................................................ARK2/500
J2: ......................................................................ARK3/500
PK1: ........................................................przekaźnik 12V
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AVT SPV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiekolwiek przeróbki konstrukcyjne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia oraz
narazić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.
Zestawy do samodzielnego montażu są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i demonstracyjnych. Nie są przeznaczone do użytku w zastosowaniach komercyjnych. Jeśli są one
używane w takich zastosowaniach, nabywca przyjmuje całą odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi przepisami.
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