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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
PR1: potencjometr
montażowy miniaturowy
220kΩ
R1: 1kΩ
R2, R4, R5: 120kΩ
R3: 330kΩ
Kondensatory
C1: 100µF/16V
C2, C5: 100nF
C3: 10nF
C4: 10µF/16V
Półprzewodniki
D1: 1N4148
IC1: 4093
IC2: NE555
T1: BC548
Różne
CON1: ARK2
CON2: ARK3
RL1: przekaźnik RM−82

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1292.

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Interne-
cie pod adresem: http://www.ep.-
com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP12/2000 w katalogu PCB.

Rys. 2.Rys. 1.

Sterownik świateł samochodowych “follow home”
Dawniej, w†bardziej bez-

piecznych czasach, mogliúmy
wysi¹úÊ z†samochodu pozosta-
wiaj¹c kluczyk w†stacyjce,
a†tym samym maj¹c przez ca³y
czas w³¹czone úwiat³a oúwiet-
laj¹ce nam drogÍ i†u³atwiaj¹ce
otwarcie bramy lub garaøu.
Jednak obecnie poziom bezpie-
czeÒstwa spad³ tak bardzo, øe
na porz¹dku dziennym zdarza-
j¹ siÍ porwania samochodÛw
pozostawionych z†kluczykiem
w†stacyjce, nawet na krÛtko.
A†zatem stacyjkÍ musimy wy-
³¹czyÊ i†manipulowaÊ przy za-
mkach niekiedy w†ca³kowitej
ciemnoúci. Zadaniem propo-
nowanego uk³adu jest automa-
tyczne w³¹czanie úwiate³ sa-
mochodu po wy³¹czeniu sta-
cyjki i†pozostawienie ich
w†tym stanie przez pewien, re-
gulowany czas. A†zatem zasto-
sowanie tego prostego urz¹dze-
nia zwiÍksza komfort pos³ugi-
wania siÍ pojazdem, a†jedno-
czeúnie w†pewnym stopniu za-
bezpiecza go przed kradzieø¹.

Opis dzia³ania
Schemat elektryczny do-

datkowego w³¹cznika oúwiet-
lenia pokazano na rys. 1.
G³Ûwnym elementem uk³adu
jest popularna kostka typu
NE555 - IC2, ktÛrej zadaniem
jest generowanie impulsu
o†czasie trwania okreúlonym
pojemnoúci¹ C1 i†wartoúci¹
po³¹czonych rezystancji PR1
i†R2. Z†wartoúciami elemen-
tÛw, takimi jak na schemacie,
czas trwania tego impulsu
wynosi od 30 sekund do ok.
1†minuty i†moøe byÊ ³atwo
zmieniony przez dobÛr innej
wartoúci pojemnoúci konden-
satora C1.

Z†wyjúcia uk³adu IC2 jest
wysterowywana baza tranzys-
tora T1 w³¹czaj¹cego przekaü-
nik RL1 wyposaøony w†dwie
pary stykÛw prze³¹cza-
nych. Zastosowanie ta-
kiego w³aúnie przekaüni-
ka umoøliwia zasilanie
úwiate³, ktÛrych obwody s¹
w†instalacji samochodowej
oddzielone, np. úwiate³ kie-
runkowskazÛw.

ZwrÛÊmy teraz uwagÍ na
uk³ad wyzwalania przerzutni-
ka monostabilnego IC2, zbu-
dowany na dwÛch bramkach
NAND z†histerez¹: IC1B
i†IC1A. Jeøeli stacyjka jest
w³¹czona, to na wejúciu bram-
ki IC1B wymuszony jest stan
wysoki. Po wy³¹czeniu stacyj-
ki rezystor R5 zostaje przez
odbiorniki energii instalacji
samochodowej praktycznie
zwarty do masy i†napiÍcie na
wejúciu bramki IC1B obniøa
siÍ, z†pewnym opÛünieniem
zaleønym od pojemnoúci kon-
densatora C4. Po krÛtkiej
chwili na wyjúciu IC1B poja-
wia siÍ stan wysoki, a†w†kon-
sekwencji na wyjúciu bramki
IC1A wygenerowany zostaje
krÛtki impuls ujemny, w³¹cza-
j¹cy przerzutnik IC2.
Montaø i†uruchomienie

Na rys. 2 pokazano roz-
mieszczenie elementÛw na
p³ytce drukowanej, ktÛra zo-
sta³a wykonana na laminacie
jednostronnym. Montaø wy-
konamy w†sposÛb nie odbie-
gaj¹cy od sposobu montaøu
innych urz¹dzeÒ elektronicz-
nych. Musimy jednak pamiÍ-
taÊ, øe budowany uk³ad prze-
znaczony jest do pracy w†ek-
stremalnie ciÍøkich warun-
kach, naraøony na silne

wstrz¹sy, wy-
sokie i†niskie tempe-

ratury oraz wp³yw agresyw-
nych úrodkÛw chemicznych.
Dlatego teø lutowanie naleøy
wykonaÊ szczegÛlnie staran-
nie, a†podstawek pod uk³ady
scalone lepiej nie stosowaÊ.
Po zmontowaniu i†sprawdze-
niu p³ytki, naleøy j¹ koniecz-
nie pokryÊ warstw¹ lakieru
elektroizolacyjnego, najlepiej
poliuretanowego.

Zamontowanie wykonane-
go uk³adu w†samochodzie tak-
øe nie powinno okazaÊ siÍ
trudne. Musimy jedynie pa-
miÍtaÊ o†stosowaniu przewo-
dÛw o†odpowiedniej úrednicy
i†wytrzyma³oúci mechanicz-
nej, najlepiej tzw. olejoodpor-
nych, uøywanych zwykle
w†samochodowych instala-
cjach elektrycznych. PrzewÛd
³¹cz¹cy nasz uk³ad z†punktem
instalacji samochodowej,
w†ktÛrym napiÍcie wystÍpuje
nawet po wy³¹czeniu stacyjki,
powinien mieÊ przekrÛj co
najmniej 2,5mm2, podobnie
jak przewody zasilaj¹ce do³¹-
czone do uk³adu úwiat³a.

Za pomoc¹ potencjometru
montaøowego PR1 moøemy
ustawiÊ d³ugoúÊ impulsu ge-
nerowanego przez IC2, a†tym
samym czas przez jaki úwiat³a
maj¹ pozostawaÊ w³¹czone.
TJ

Prezentowane
w†artykule urz¹dzenie

pe³ni dwie, moim
zadaniem doúÊ

uøyteczne funkcje.
Rozpatrzmy bowiem
nastÍpuj¹c¹ sytuacjÍ:
podjeødøamy w†nocy

samochodem pod drzwi
naszego garaøu lub

bramÍ, ktÛr¹ musimy
otworzyÊ.


