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Czasowy wyłącznik zasilania komputera
Wy³¹cznik, jak siÍ ³atwo

domyúliÊ, s³uøy do
wy³¹czania komputera po
up³ywie okreúlonego czasu.
Moøna w¹tpiÊ w potrzebÍ

takiej automatyzacji
- na co to komu? Czy tak

trudno jest wy³¹czyÊ
komputer normalnie?
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Istniej¹ zadania, ktÛre na
moim komputerze wykonuj¹
siÍ wolno (jest ich coraz wiÍ-
cej), a†ktÛre nie wymagaj¹ in-
terakcji z†uøytkownikiem, np.:
kompresja plikÛw düwiÍko-
wych do formatu MP3, kom-
pilacja duøych programÛw, sy-
mulacje, defragmentacja itp.
CzÍsto zdarza mi siÍ s³uchaÊ
muzyki z†komputera przed
snem, lubiÍ przy muzyce za-
sypiaÊ. Problemem pozostaje
zamkniÍcie systemu operacyj-
nego i†od³¹czenie zasilania.

W†przypadku wspÛ³czes-
nych komputerÛw z†zasilacza-
mi typu ATX, ta druga czyn-
noúÊ jest wykonywana auto-
matycznie, wystarczy napisaÊ
odpowiedni program. Jednak
mÛj ìsprzÍtî jest doúÊ stary
i†nie zanosi siÍ na jego wymia-
nÍ w†najbliøszym czasie. Dob-
rze siÍ sprawuje jako szafa gra-
j¹ca tyle, øe sam sobie nie po-
trafi odci¹Ê zasilania. Dlatego
wiÍc trzeba, oprÛcz programu,
wykonaÊ specjalny wy³¹cznik.

Opis uk³adu
Wy³¹cznik wykona³em

w†formie przed³uøacza, z†za-
montowanym na kablu ma³ym
pude³kiem (w ktÛrym znajduje
siÍ elektronika) i†wtyczki do
portu rÛwnoleg³ego, poprzez
ktÛry program steruje
wy³¹cznikiem. Na zewn¹trz
pude³ka widaÊ: diodÍ LED
(sygnalizuj¹c¹ obecnoúÊ napiÍ-

cia sieci w†gniazdkach przed³u-
øacza) oraz przycisk SW1, ktÛry
s³uøy do w³¹czania.

Schemat elektryczny uk³a-
du pokazano na rys. 1. Prze-
wody biegn¹ce od wtyczki sie-
ciowej do³¹czone s¹ do zacis-
kÛw ìWeî. Zaciski ìWyî s³u-
ø¹ do przy³¹czenia komputera
z†ewentualnym osprzÍtem. Po
naciúniÍciu przycisku SW1
przez uzwojenie pierwotne
transformatora Tr1 pop³ynie
pr¹d. Powoduje to pojawienie
siÍ na uzwojeniu wtÛrnym na-
piÍcia, ktÛre jest prostowane
przez diodÍ D2 i†wyg³adzane
na kondensatorze C2. Wyg³a-
dzone napiÍcie sta³e ma war-
toúÊ oko³o 12 V. Za poúrednic-
twem rezystora R5 polaryzo-
wana jest baza tranzystora T1,
co wywo³uje przep³yw pr¹du
przez cewkÍ przekaünika Pk1.
NastÍpuje prze³¹czenie prze-
kaünika, i†rozwarcie SW1 nie
spowoduje juø przerwania ob-
wodu. åwiecenie diody LED1
úwiadczy o†obecnoúci na za-
ciskach ìWyî napiÍcia sieci.

Jeúli teraz do zaciskÛw ì-
î i†ì+î przy³oøy siÍ napiÍcie
5†V o†odpowiedniej polaryza-
cji, to przez rezystor ograni-
cza j¹cy R3 i†diodÍ LED
w†transoptorze U2 pop³ynie
pr¹d o†natÍøeniu ok. 5†mA.
Powoduje to zaúwiecenie dio-
dy i†nasycenie tranzystora
w†U2. Tranzystor ten zwiera
bazÍ tranzystora T1 z†mas¹ po-

zorn¹, co prowadzi do zatka-
nia T1. Pr¹d†przestaje p³yn¹Ê
przez cewkÍ, styki przekaüni-
ka siÍ rozwieraj¹, LED1 gaú-
nie, komputer jest wy³¹czony.

Aby ponownie uruchomiÊ
komputer, trzeba nacisn¹Ê SW1.
Dioda D1 zabezpiecza T1 przed
zniszczeniem przez impuls na-
piÍcia powstaj¹cy na cewce
przy wy³¹czeniu przekaünika.

Jak widaÊ, wystarczy po-
³¹czyÊ zaciski ì+î i†ì-î (ob-
wodu z diod¹ LED transopto-
ra) do portu rÛwnoleg³ego
i†wymusiÊ na nich odpowied-
ni¹ kombinacjÍ stanÛw logicz-
nych, by wy³¹czyÊ zasilanie.

Jednak dzisiejszych kompu-
terÛw nie moøna tak po prostu
wy³¹czyÊ bez zamkniÍcia syste-
mu operacyjnego, a†nie da siÍ
pisaÊ do portu po jego zamkniÍ-
ciu. Konieczne jest zatem do-
danie uk³adu opÛüniaj¹cego
i†uruchamianie go przed rozpo-
czÍciem zamykania systemu.

Eksperymentalnie wyzna-
czy³em czas opÛünienia na jed-
n¹ minutÍ, z uwagi na niesta-
bilny system Windows. Stan-
dardowo system ten zamyka siÍ

Rys. 1

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 100kΩ
R2: 1MΩ
R3, R4: 1kΩ
R5: 10kΩ
Kondensatory
C1: 47nF
C2: 1µF/16V
Półprzewodniki
D1: dowolna przełączająca
D2: dowolna prostownicza
LED1: dowolna świecąca
T1: BC547 lub podobny
U1: 4060
U2: CNY17−3
Różne
Pk1: Przekaźnik − cewka:
12V ~30mA
SW1: Przełącznik monostabil−
ny (przycisk) na nap. 220V
J1: DB25M
Tr1: TS10/25
Przedłużacz, zaciski śrubowe
do druku
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znacznie szybciej, zazwyczaj
15 sekund powinno wystar-
czyÊ, ale jeúli zostawiÊ pracu-
j¹cego np.: Winampa na piÍÊ
godzin, to tak krÛtki czas
zamykania moøe nie byÊ wy-
starczaj¹cy. W†przypadku Li-
nuksa problem ten nie istnieje.

Uk³ad czasowy jest wyko-
nany na uk³adzie 4060. Jest to
generator z†14-bitowym liczni-
kiem. Elementy R1, R2, C1
okreúlaj¹ czÍstotliwoúÊ genero-
wanego przebiegu. Wykorzysta-
ne jest dziesi¹te wyjúcie liczni-
ka (nie wszystkie s¹ wyprowa-
dzone), na ktÛrym dla wartoúci
elementÛw R1, R2, C1 poda-
nych na schemacie, pojawia siÍ
przebieg o†okresie 2†minuty.
Przez minutÍ trwa poziom nis-
ki, nastÍpnie pojawia siÍ naras-
taj¹ce zbocze impulsu i†nastÍ-
puje prze³¹czenie transoptora.

Zasilanie uk³adu U1 po³¹-
czone jest ze stykiem nr 16 por-
tu LPT (sygna³ INIT - bit 2†re-
jestru steruj¹cego). Aby ustrzec
siÍ stanÛw nieustalonych wy-
korzystane zosta³o wejúcie ze-
ruj¹ce U1 - po³¹czone jest z†wy-
prowadzeniem nr 1†portu (syg-
na³ STROBE - bit 0†rejestru ste-
ruj¹cego). Wyjúcie sygna³u
STROBE jest zanegowane, wiÍc
po zerowaniu komputera przyj-
muje poziom wysoki, a†wyjúcie
INIT - niski. Jeúli ustawi siÍ bit
INIT, generator jest zasilany, ale
nie startuje, bo jest zerowany
przez sygna³ STROBE. Dopiero
po ustawieniu bitu nr 0†rejestru
steruj¹cego,  STROBE przyjmu-
je poziom niski i†generator roz-
poczyna pracÍ.

Oprogramowanie
Jak wynika z†ostatnich

zdaÒ poprzedniego punktu,
aby rozpocz¹Ê ìodliczanieî
naleøy w†rejestrze steruj¹cym
ustawiÊ bit 2, a†nastÍpnie bit

0. Adres tego rejestru jest
przesuniÍty o†2 wzglÍdem ad-
resu bazowego, czyli w†przy-
padku LPT1 jest to 37Ah.

Program steruj¹cy zosta³
napisany dla dwÛch syste-
mÛw operacyjnych. Pierw-
szym by³ shut.exe (rys. 2) uøy-
wany w úrodowisku Windows
95 (powinien teø pracowaÊ
z†nowszymi, ale nie spraw-
dza³em). Korzysta z†funkcji
API ExitWindowsEx(), ktÛra
zamyka system (i wy³¹cza za-
silanie, jeúli zasilacz i†p³yta
g³Ûwna komputera s¹ wyko-
nane w†standardzie ATX).

Napisany jest w†C++ z†wy-
korzystaniem biblioteki OWL
i†wstawek assemblerowych.
Zapewnia tylko to, co jest nie-
zbÍdne do pracy. Odlicza czas
z†rozdzielczoúci¹ minuty, a†ja-
ko adres portu drukarki przyj-
muje domyúlnie 378h.

O†wiele bardziej rozbudo-
wany funkcjonalnie jest pro-
gram dla systemu Linux (rys.
3). Nazywa siÍ zamek, jest na-
pisany w†C, przy wykorzysta-
niu biblioteki Ncurses i†pro-
gramu shutdown. Dzia³a na
konsoli oraz pod X-window,
w†oknie terminala. Moøe za-
mykaÊ system po up³ywie
okreú lonego czasu lub
o†okreúlonej godzinie.

Na etapie instalacji trzeba
zadecydowaÊ czy z†programu
moøe korzystaÊ tylko uøyt-
kownik uprzywilejowany, czy
kaødy. Dodatkowo moøna go
uruchamiaÊ z†opcj¹ ì-nî ktÛ-
ra powoduje natychmiastowe
zamkniÍcie systemu. Jest to
szczegÛlnie przydatne przy
pisaniu skryptÛw, ktÛre po
wykonaniu jakiegoú zadania
maj¹ wy³¹czyÊ komputer.

WykorzystujÍ zamek do
kompilacji j¹dra (trwa ponad
godzinÍ) podczas mojej nie-
obecnoúci. Oto zawartoúÊ
przyk³adowego skryptu:
#! /bin/sh
cd /usr/src/linux
make dep clean bzImage
modules modules_install

zamek -n

Podczas korzystania z†pro-
gramu windowsowego istnieje
ryzyko jego niezadzia³ania,
tzn. system nie zostanie po-
prawnie zamkniÍty. Kaødy
uøytkownik z†pewnoúci¹ spo-
tka³ siÍ z†sytuacj¹, kiedy mu-
sia³ poczekaÊ na ìzamkniÍcie
systemuî i†tego zamkniÍcia siÍ
nie doczeka³. Dzieje siÍ tak,
bo system Windows podczas
zamykania czeka, aø wszyst-
kie pracuj¹ce programy zakoÒ-
cz¹ dzia³anie i†wystarczy, aby
tylko jeden nie odda³ kontroli,
a†system bÍdzie ìwisia³î nie-
skoÒczenie d³ugo. W†przypad-
ku Linuksa (i innych podob-
nych do niego systemÛw ope-
racyjnych) problemu nie ma,
bo system zamyka wszystkie
programy, odbiera im zasoby,
a†ìniepokorniî s¹ ìzabijaniî.

Montaø
Posk³adanie tego wy³¹czni-

ka nie wymaga specjalnych za-
biegÛw i†nie powinno nikomu
sprawiÊ problemÛw. Naleøy jed-
nak pamiÍtaÊ, øe urz¹dzenie
pracowaÊ bÍdzie pod napiÍciem
sieci energetycznej. Najwygod-
niej jest przerobiÊ gotowy
przed³uøacz. Elementy U1, R1,
R2, C2 i†J1 zosta³y przylutowa-
ne ìna paj¹kaî wewn¹trz obu-
dowy wtyczki DB25M i†zalane
klejem termoplastycznym. Resz-
tÍ zmontowano na p³ytce dru-
kowanej (schemat montaøowy
pokazano na rys. 4), ktÛra pa-
suje do obudowy Z6. Moøe byÊ
jednak problem z†zamontowa-
niem wysokiego przekaünika.
P³ytka zosta³a przyklejona do
obudowy, gdyø wÛwczas unika
siÍ wiercenia otworÛw, zmini-
malizowane jest niebezpieczeÒ-
stwo poraøenia pr¹dem, ponie-
waø nie wystaj¹ na zewn¹trz
øadne metalowe elementy. Kab-
le przed³uøacza naleøy zabez-
pieczyÊ przed wyrwaniem
z†obudowy. Na obudowie nale-
øy umocowaÊ diodÍ†LED1
i†przycisk SW1.

Pocz¹tkowo zamiast Tr1
mia³ byÊ uøyty rezystor, ale

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

takie rozwi¹zanie marnotrawi-
³oby oko³o 10 watÛw mocy.
Transformator jest niewiele
droøszy, ale oszczÍdniejszy
i†nie bÍdzie siÍ nagrzewa³. Za-
stosowany TS10/25 jest tro-
chÍ nadmiarowy, bo jego wy-
da jnoúÊ pr¹dowa to ok.
150†mA, a†powinno w†zupe³-
noúci wystarczyÊ 50 mA (ok.
30 mA pobiera przekaünik, ok.
15 mA diody LED). Moøna
zastosowaÊ dowolny inny
o†napiÍciu wtÛrnym ok. 10V.
Przekaünik zastosowany
w†modelu jest doúÊ nietypo-
wy (z demobilu), wiÍc p³ytka
drukowana bÍdzie raczej wy-
magaÊ przerÛbki.

Wad¹ opisanego wy³¹czni-
ka wydaje siÍ byÊ to, øe zaj-
muje port drukarki, szczegÛl-
nie jeúli posiada siÍ drukarkÍ.
Teoretycznie jednak, gdyby do-
³¹czyÊ obydwa urz¹dzenia do
wyjúcia LPT (Centronics), to
nie powinny siÍ one ìgryüÊî.

Aby wy³¹czyÊ zasilanie,
naleøy utrzymaÊ odpowiednie
stany na wyjúciach portu
przez ca³¹ minutÍ (celowo nie
wstawi³em kondensatorÛw).
Jakakolwiek chwilowa zmia-
na stanu linii INIT lub STRO-
BE, powoduje przerwanie od-
liczania. Sygna³ STROBE jest,
jak nazwa wskazuje, uøywany
do strobowania danych
i†zmienia siÍ podczas druko-
wania wiele razy w†ci¹gu se-
kundy, wiÍc†transfer danych
do drukarki nie moøe spowo-
dowaÊ wy³¹czenia zasilania.
Natomiast jeúli drukarka jest
wy³¹czona, to obojÍtne jest
dla niej, na ktÛrych liniach
stany siÍ zmieniaj¹. S¹ to jed-
nak rozwaøania teoretyczne,
bo nie posiadam drukarki
i†nie mog³em tego sprawdziÊ.

Opisany wy³¹cznik jest in-
tensywnie uøytkowany od
prawie pÛ³ roku i†pracuje bez
zarzutu, choÊ pocz¹tkowo
trudno przyzwyczaiÊ siÍ do
w³¹czania komputera nog¹.
S³awomir Jeliñski
dugi@maluch.bondi.pl


