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Tego typu wad pozbawio-
ny jest niżej opisywany wy-
łącznik elektroniczny, którego 
projekt pragnę zaprezentować 
Czytelnikom EP. Zadaniem 
układu jest bezstykowe włą-
czanie i wyłączanie dowolne-
go urządzenia sieciowego. Ste-
rowanie wyłącznikiem odbywa 
się poprzez chwilowe dotknię-
cie niewielkiej śrubki-czujnika 
na obudowie urządzenia.

Działanie układu
Schemat układu przedsta-

wiono na rys. 1. Konstruk-
cję można umownie podzie-
lić na 4 moduły: pierwszym 
z nich jest zasilacz bez-
stransformatorowy (elementy 
C1..3, R3...R5, D1...D5), dru-
gim przerzutnik T – w tej 
roli U1 wraz z elementami 
towarzyszącymi. Trzecim jest 
detektor dotyku – tranzystor 
T1 + współpracujące z nim 
elementy bierne.  Czwar-
tym są układy wykonawcze: 
optotriak Q1, triak Q2 oraz 
dioda kontrolna D6.

Zasilacz beztransformato-
rowy został zaprojektowany 
w klasyczny sposób, dlatego 
nie będę go zbyt szczegóło-
wo omawiał. W skrócie tyl-
ko napomknę, że głównym 
e lementem decydującym 
o jego wydajności prądowej 
jest wysokonapięciowy kon-
densator C1.

Jako przerzutnik T pra-
cuje zaadaptowany licznik 
dziesiętny CMOS 4017. Przy-

stosowanie polega na skró-
ceniu jego cyklu zliczania 
(normalnie do dziesięciu) 
poprzez podłączenie wyj-
ścia Q2 (wyprowadzenie 4) 
do wejścia kasującego RST 
(wyprowadzenie 15) za po-
średnictwem diody D7. Dio-
da ta umożliwia prawidłowe 
działanie obwodu automa-
tycznego kasowania liczni-
ka w momencie włączenia 
zasilania – obwód różnicz-
kujący C4, R7. Obwód ten 
gwarantuje, że w przypadku 
zaników napięcia i po póź-
niejszym jego pojawieniu 
się włącznik elektroniczny 
będzie w stanie spoczynku, 
tj. na wyjściu Q1 (wyprowa-
dzenie 2 układu U1) będzie 
panował stan niski. Tym sa-

mym zielona sekcja LED D6 
i szeregowo z nim włączo-
na dioda optotriaka Q1 nie 
będą włączone – triak Q2 
będzie rozwarty, przyłączone 
urządzenie sieciowe będzie 
wyłączone.

Wejście przerzutnika U1 
zawiera obwód Schmitta, co 
czyni je odporniejszym na 
przebiegi nieustalone. Współ-
pracuje z nim (poza obwo-
dem odkłócającym R8, C5) 
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Dotykowy wyłącznik urządzeń zasilanych z sieci 230 V/50 Hz
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Niemal wszystkie 
urządzenia zasilane 

z sieci energetycznej 
posiadają wyłączniki. 

W zdecydowanej 
większości są one 

mechaniczne, a przez to 
zawodne. Psują się tym 

szybciej im więcej prądu 
pobiera urządzenie, które 
ma być wyłączane. Poza 

tym typowe wyłączniki 
mechaniczne nie zawsze 

są wygodne w użyciu 
– wymagają przyłożenia 

pewnej siły. Już nie 
wspomnę o tym, że 
często w momencie 

ich używania do sieci 
przedostają się krótkie 

impulsy zakłócające co 
niekiedy może mieć 

znaczenie.
Rekomendacje: 

zalecamy stosowanie 
do włączania urządzeń 

zasilanych z sieci 
energetycznej tam, gdzie 

istotna jest niezawodność 
i minimalizacja 

generowanych zakłóceń 
elektromagnetycznych.

Ważne uwagi:
– Na niektórych elementach układu występuje 

niebezpieczne dla zdrowia i życia napięcie 
sieci 230V! W związku z tym montaż i uru-
chomienie układu powinna przeprowadzać 
wykwalifikowana osoba dorosła lub inna pod 
czujną kontrolą takiej osoby!

– W związku z tym, że w momencie dotknię-
cia czujnika przez ciało ludzkie przepływa 
pewien niewielki prąd (zupełnie nieszkodliwy 
i nieodczuwalny przez zdrowe osoby) ostroż-
ność (przez niektórych uznana być może za 
przesadną) nakazuje, aby z urządzenia nie 
korzystały osoby posiadające wszczepiony 
rozrusznik serca.
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„wzmacniacz dotyku” w po-
staci tranzystora T1 i współ-
działającego z nim obwodu 
przeciwzakłóceniowego R9, 
C6 i D8. Dotknięcie (np. 
palcem wskazującym) wy-
prowadzonej na zewnątrz 
obudowy końcówki rezysto-
ra R11 spowoduje chwilowe 
otwarcie tranzystora T1. Na 
wejście zliczające CLK (wy-
prowadzenie 14 U1) zostanie 
więc podany stan wysoki. 
Dotychczas włączona czer-
wona sekcja LED D6 (czu-
wanie) tym samym zgaśnie 
i zaświeci się zielona (pra-
ca). W efekcie triak włączy 
współpracujące urządzenie, 
np. lampę stołową, grzejnik, 
radio. Optotriak zawiera ob-
wód wyzwalania w zerze 
sinusoidy przebiegu siecio-
wego co zabezpiecza przed 
pows tawaniem zak łóceń 
w momencie włączania, któ-
re są charakterystyczne dla 
klasycznych wyłączników.

Montaż układu
Wygląd prototypu przed-

stawiono na fotografii, na-
tomiast schemat montażowy 
płytki pokazano na rys. 2. 
Jej montaż rozpoczynamy od 
wlutowania wszystkich zwór 
(wykonanych np. z obciętych 
końcówek rezystorów). Na-
stępnie montujemy wszystkie 
elementy bierne, potem pół-
przewodniki. Układ scalony 
i optotriak zalecam umieścić 
w podstawce. Dioda świe-
cąca powinna być wlutowa-
na na takiej wysokości, aby 
po późniejszym zamknięciu 
całości w obudowie wysta-
wała przez zrobiony w niej 
otwór. Tym samym powinna 
być widoczna z zewnątrz dla 
obserwatora. Z punktu lu-
towniczego oznaczonego jako 

SENSOR powinien wychodzić 
krótki izolowany przewód, 
który łączymy za pomocą 
nakrętki z małą śrubką przy-
kręconą do obudowy. Śrub-
ka ta powinna być dostępna 
z zewnątrz (analogicznie jak 
D6), aby możliwe było jej 
dotknięcie, co umożliwi ste-
rowanie wyłącznikiem. Na 
koniec, w sześć punktów 
lutowniczych do tego prze-
znaczonych należy wlutować 
dwa 3-żyłowe, podwójnie 
izolowane przewody sieciowe 
(trzecia żyła to uziemienie). 
Pierwszy z nich doprowadza 
zasilanie i jest zakończony 
wtyczką sieciową pasującą 
do gniazda z bolcem. Drugi 
to wyjście, z drugiej strony 
zakończony gniazdem z bol-
cem uziemiającym (gniazdo 
typu „na kabel”) – do niego 
należy przyłączyć urządzenie, 
które chcemy wyłączać (włą-
czać). Jeśli jego moc będzie 
większa niż 100 W pod triak 
należy podłożyć niewielki ra-
diator z blachy aluminiowej 
(miejsce styku posmarować 
cienką warstwą pasty siliko-
nowej) i przykręcić do płyt-
ki za pomocą śruby 3mm 

z nakrętką tak, aby nakręt-
ka znajdowała się od strony 
elementów. Również ścieżki 
oznaczone linią przerywa-
ną trzeba będzie wzmocnić 
poprzez równoległe przylu-
towanie do nich odcinków 
drutu srebrzanki lub innego 
nieizolowanego, pocynowa-
nego przewodu o średnicy 
1,5...2 mm.

Po zamontowaniu wszyst-
kich podzespołów na płytce, 
przylutowaniu wszystkich 
przewodów, przymocowaniu 
ich (tak aby zabezpieczyć 
przed wyrwaniem – do tego 
służą 4 dodatkowe otwory 
w płytce) oraz wykonaniu 
niezbędnych otworów mo-
cujących zamykamy układ 
w obudowie. Najlepszą wy-
daje się być plastykowa, 
w handlu oznaczona jako 
KM-26N, zapewniająca nie-
mal całkowitą szczelność 
i bezpieczeństwo oraz nie-
wielkie wymiary. Kto zechce 
zastosować inną może to 
zrobić bez przeszkód, o ile 
tylko zmieści się w niej 
płytka, a sama obudowa bę-
dzie chroniła użytkownika 
przed możliwością poraże-

nia prądem. Jeśli wszyst-
kie podzespoły są sprawne 
i nie występują żadne zwar-
cia na płytce, to układ nie 
wymaga żadnego uruchamia-
nia. Gdyby układ mimo to 
nie reagował na dotknięcie 
palcem czujnika konieczne 
okaże się odwrotne włoże-
nie wtyczki sieciowej, dzię-
ki której dostarczane jest 
zasilanie.
Dariusz Knull

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 180V
R3, R4, R8: 100kV
R5: 220V/0,5W
R6: 560V
R7: 2,2MV
R9: 220kV
R10, R11: 1MV
Kondensatory
C1: 220nF/400V
C2: 47mF/16V
C3, C4: 100nF
C5: 220nF
C6: 10nF
Półprzewodniki
D1...D4: 1N4005...7
D5: dioda Zenera 12V
D6: LED dwukolorowa czer-
wono-zielona
D7, D8: 1N4148
T1: BC177B (BC308B/415/416/
558B lub C, itp.)
U1: CD4017
Q1: MOC3043
Q2: dowolny triak, 
np. TIC246D, BT135, TLC221S
Pozostałe
B1: bezpiecznik max. 
5 A/250 V
Oprawka bezpiecznikowa do 
druku (opcjonalnie)
Obudowa plastykowa KM-26N

Rys. 1

Rys. 2


