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Uniwersalny uk³ad czasowy

Niezwykle prosty, ale funkcjonalny uk³ad
czasowy pozwalaj¹cy sterowaæ
dowolnymi urz¹dzeniami o przerywanym
dzia³aniu – s³u¿y do cyklicznego
w³¹czania i wy³¹czania obci¹¿enia.
‘Sercem’ timera jest nieœmiertelna i
legendarna kostka NE555.
Zastosowano typowy uk³ad
astabilny – generator wytwarza
impulsy o sta³ej czasowej
okreœlonej przez kombinacje
kondensatora i rezystorów. Jako
element steruj¹cy zastosowano
przekaŸnik. Gwarantuje to pe³n¹
separacjê od sieci 230V.
Rekomendacje: Urz¹dzenie szczególnie
polecane tam gdzie konieczne jest
cykliczne w³¹czanie/wy³¹czanie
urz¹dzenia elektrycznego

W³aœciwoœci
• p³ynna regulacja czasów w³¹czenia i wy³¹czenia, oraz przerwy pomiêdzy nimi
• zakres czasu w³¹czenia: 0,5...8 s
• zakres czasu wy³¹czenia: 0,5...60 s
• sygnalizacja pracy: dioda LED
• element wykonawczy: przekaŸnik
• obci¹¿enie styków: 8A/230VAC
• zasilanie: 12...15 VDC

Opis uk³adu
„Sercem” uk³adu jest wci¹¿ jeszcze nieœmiertelny timer NE555, pracuj¹cy w jednym z najczêœciej
stosowanych rozwi¹zañ czyli w uk³adzie generatora astabilnego generuj¹cego impulsy o czasie trwania
zale¿nym od pojemnoœci C3, rezystancji R2 oraz ustawienia suwaka potencjometru Pr2.
Na rys. 1 pokazano schemat elektryczny uk³adu czasowego, steruj¹cego bezpoœrednio z wyjœcia Q (pin3)
przekaŸnikiem. Obwód z³o¿ony z kondensatora C2 rezystora R1 oraz potencjometru PR1 okreœla czas
przerwy pomiêdzy kolejnymi impulsami wyjœciowymi. Dioda LED D4 pe³ni rolê sygnalizatora
zadzia³ania przekaŸnika RL1. Dwa potencjometry PR1 i PR2 pozwalaj¹ niezale¿nie regulowaæ czas
w³¹czenia (oko³o 0,5...8 sekund) i wy³¹czenia (oko³o 0,5...60 sekund).
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Rys. 1 Schemat elektryczny

Monta¿ i uruchomienie
Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej. Monta¿ jest typowy, a uk³ad
zmontowany ze sprawnych elementów nie wymaga ¿adnej regulacji i w³¹czeniu zasilania dzia³a
natychmiast poprawnie. Uk³ad znajdzie szereg zastosowañ, nie tylko do sterowania migaj¹cymi
¿arówkami, ale te¿ w fotografii, modelarstwie i w ró¿nych automatycznych urz¹dzeniach. Urz¹dzenie
mo¿e byæ zasilane napiêciem 12...15V z zasilacza, baterii lub akumulatora i pobiera nie wiêcej ni¿
100mA pr¹du

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej
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Wykaz elementów
Rezystory
R1 ... R3 :......................1kW
PR1:..............................50kW
PR2:..............................100kW
Kondensatory
C1: ................................100nF
C2, C3: ..........................100mF/25
Pó³przewodniki
U1: ................................NE555
D1...D3:.........................1N4148
D4: ................................LED
Pozosta³e
CON1 ............................ARK2
CON2 ............................ARK3
RL1 ...............................RM96P12 lub odpowiednik

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 12/07
www.ep.com.pl
Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
tel.: (22) 257-84-50 ul. Leszczynowa 11
fax: (22) 257-84-55 03-197 Warszawa
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Dzia³ pomocy technicznej:
tel.:(22) 257-84-58
serwis@avt.pl
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Notatki
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