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Dział "Projekty Czytelników" zawiera opisy projektów nadesłanych do redakcji EP przez Czytelników. Redakcja nie bierze
odpowiedzialności za prawidłowe działanie opisywanych układów, gdyż nie testujemy ich laboratoryjnie, chociaż
sprawdzamy poprawność konstrukcji.
Prosimy o nadsyłanie własnych projektów z modelami (do zwrotu). Do artykułu należy dołączyć podpisane oświadczenie,
że artykuł jest własnym opracowaniem autora i nie był dotychczas nigdzie publikowany. Honorarium za publikację
w tym dziale wynosi 250,− zł (brutto) za 1 stronę w EP. Przysyłanych tekstów nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie
prawo do dokonywania skrótów.

Projekt

069

Wyłącznik zmierzchowy

Proponowany uk³ad jest
kole jnym wy³¹cznikiem
zmierzchowym. Cech¹ wyrÛø-
niaj¹c¹ go od innych to ma³e
wymiary przy dobrych i†sta-
bilnych parametrach elekt-
rycznych.

Uk³ad dzia³a poprawnie od
ponad pÛ³ roku, steruj¹c
oúwietleniem przed domem.
W†czasie projektowania uk³a-
du przyjÍto za³oøenie, øe wy-
³¹cznik zmierzchowy powi-
nien byÊ prosty w†konstrukcji
i†³atwy w†uruchomieniu. Po-
nadto powinien za³¹czaÊ bez-
poúrednio napiÍcie sieci oraz
mieÊ ma³e gabaryty umoøli-
wiaj¹ce zamontowanie go np.
w†typowej natynkowej pusz-
cze elektrycznej.

Opisane urz¹dzenie
zosta³o opracowane wskutek

zapotrzebowania na
stosunkowo prosty, ma³y

i†pewnie dzia³aj¹cy uk³ad
wy³¹cznika zmierzchowego.

Ma³e wymiary uk³adu
pozwalaj¹ na zamontowanie

go w†oprawach lamp
podúwietlaj¹cych numer

budynku. W†handlu
pojawi³y siÍ tego typu

lampy wymagaj¹ce niestety
czÍstych napraw i†regulacji.

Opis uk³adu
Schemat ideowy

uk³adu przedstawiono na rys.
1 . Elementem czu³ym na
úwiat³o jest fotorezystor RF,
ktÛry pracuj¹c w†uk³adzie
dzielnika z†opornikami R1
i†R2, dostarcza do uk³adu U1
(wyprowadzenie 2, 6) napiÍ-
cie o†wartoúci zaleønej od
iloúci úwiat³a padaj¹cego na
fotorezystor. Uk³ad scalony
U1 (555) pe³ni rolÍ kompara-
tora napiÍcia z†histerez¹, ktÛ-
r¹ zwiÍkszono rezystorem R4.
W†przedstawionym uk³adzie
napiÍcia progowe wynosz¹
odpowiednio: 0,3Ucc i†0,66Ucc
(Ucc=U8). Jeúli fotorezystor
jest mocno oúwietlony, to
wartoúÊ napiÍcia U2,6 (napiÍ-

cie na wyprowadzeniu 2,
6†uk³adu U1) jest bliska war-
toúci napiÍcia zasilaj¹cego
uk³ad U1. Zapadaj¹cy zmrok
powoduje zmniejszenie war-
toúci napiÍcia U2,6. Gdy war-
toúÊ ta zmaleje do 0,3Ucc,
wÛwczas stan wysoki na wy-
júciu uk³adu U1 (wyprowa-
dzenie 3) spowoduje zadzia-
³anie optotriaka U2, ktÛry
wysteruje triak T,†powoduj¹c
zapalenie oúwietlenia.

Budz¹cy siÍ dzieÒ wy³¹-
czy oúwietlenie, gdy iloúÊ
úwiat³a podaj¹cego na fotore-
zystor podwyøszy wartoúÊ na-
piÍcia U2,6 do wartoúc i
0,66Ucc. Duøy zakres histere-
zy zapobiega mruganiu úwiat-
³a przy zapadaniu zmroku

Rys. 1.

Uruchomienie i regulacja
Uwaga! Wszystkie elementy układu mogą znajdować się pod nie−

bezpiecznym dla życia i zdrowia napięciem sieci energetycznej
(~220V). Podłączanie, uruchamianie i regulacja powinny być doko−
nywane przez osobę o kwalifikacjach do pracy z elementami pod na−
pięciem niebezpiecznym.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 200kΩ (wieloobrotowy)
typ 89P (katalog ELFA)
R2: 47kΩ/0,25W
R3: 120kΩ/0,25W
R4: 27kΩ/0,25W
R5: 1kΩ/0,25W
R6: 820Ω/1W
R7, R8: 240Ω/0,25W
Kondensatory
C1: 100µF/16V (220µF/16V)
C2: 22µF/16V
C3: 0,33µF/630V (400V)
Półprzewodniki
D1: BYP 401 400R
D2: BZP 683 C9V1
D3: dowolna dioda
krzemowa
T: BT 136
U1: NE555
U2: MOC 3081 (MOC 3041)
Różne
RF: RP131
B: oprawka lutowana na
płytce 20mm + bezpiecznik
topikowy 0,5 A
L1, L2: listwa zaciskowa
lutowana na płytce UP 
~220V

Rys. 2.

Rys. 3.

i†nastawaniu dnia oraz elimi-
nuje wp³yw tÍtnieÒ napiÍcia
zasilaj¹cego uk³ad (w zaleø-
noúci od stanu urz¹dzenia
wahaj¹ siÍ one od 0,8V do
1,5V). Elementy R3, C2 wpro-
wadzaj¹ opÛünienie reakcji
uk³adu na zmianÍ oúwietle-
nia fotorezystora, eliminuj¹c
tym samym na przyk³ad
chwilowe wy³¹czenia lamp
pod wp³ywem oúwietlenia
urz¹dzenia przez przejeødøa-
j¹cy samochÛd. Dla wartoúci
jak na schemacie, czasy opÛü-
nienia przy za³¹czaniu i†wy-
³¹czaniu wynosz¹ ok. 4†se-
kund. Dioda D3 zmniejsza
zw³okÍ za³¹czania urz¹dzenia
po nastaniu ciemnoúci (moø-
na jej nie montowaÊ). Ze
wzglÍdu na up³ywnoúci kon-
densatora C2 (elektrolityczny
aluminiowy), naleøy przyj¹Ê,
øe R3<150kΩ, C2<47µF.
Chc¹c przekroczyÊ te wartoú-
ci, kondensator C2 powinien
byÊ tantalowy.

Zastosowany optotriak
(MOC3081 lub MOC3041) za-
³¹cza obci¹øenie zawsze przy
zerowym k¹cie napiÍcia sie-
ciowego, co eliminuje ewen-
tualne zak³Ûcenia i†rozszerza
gamÍ moøliwych obci¹øeÒ
uk³adu.

Montaø
Uwaga! Poniewaø

uk³ad nie jest galwa-
nicznie oddzielony od
napiÍcia sieci energe-
tycznej, montaø powi-
nien byÊ staranny
i†dok³adny, gdyø tyl-
ko wtedy mamy gwa-
rancjÍ prawid³owego
dzia³ania uk³adu
i†bezpiecznego jego
uøytkowania.

Uk³ad naleøy zmon-
towaÊ na jednostronnej
p³ytce drukowanej, ktÛ-
rej mozaikÍ úcieøek

przedstawia rys. 2. Jeøeli urz¹-
dzenie bÍdzie pracowa³o
w†temperaturach ujemnych
(np. na zewn¹trz budynku),
kondensatory elektrolityczne
musz¹ byÊ odpowiedniej kate-
gorii klimatycznej, czyli zakres
ich temperatur pracy musi wy-
nosiÊ od -40oC do 85oC.

Montaø nie sprawi trud-
noúci. Naleøy rozpocz¹Ê od
wlutowania elementÛw nis-
kich (zwory, rezystory). Zwo-
ra przy bezpieczniku i†list-
wach zaciskowych powinna
byÊ w†odpowiedniej izolacji
i†w³aúciwym przekroju (bÍ-
dzie ni¹ p³yn¹Ê pr¹d obci¹øe-
nia). Najlepiej wykonaÊ j¹
z†odcinka przewodu sieciowe-
go (drut) o†przekroju 1†mm2.
Uk³ad naleøy umieúciÊ w†obu-
dowie spe³niaj¹cej wymogi
bezpieczeÒstwa (izoluj¹cej od
napiÍcia sieci energetycznej),
np. w†hermetycznej puszce
natynkowej. Jeúli wysokoúÊ
p³ytki z†elementami jest zbyt
duøa, to triak BT136 moøna
po³oøyÊ na optotriaku (U2).
W†urz¹dzeniu modelowym
zastosowano obudowÍ (mniej-
sz¹ od puszki elektrycznej),
dostÍpn¹ w†wielu sklepach na
terenie ca³ego kraju. W†obu-
dowie naleøy wykonaÊ otwÛr

umoøliwiaj¹cy oúwietlenie fo-
torezystora (φ=10mm).

Poniewaø uk³ad sterowa³
obci¹øeniem o†mocy 60W, nie
zastosowano radiatora ch³o-
dz¹cego triak. Jeúli jednak bÍ-
dziemy chcieli sterowaÊ ob-
ci¹øeniem o†wiÍkszej mocy
konieczne bÍdzie zastosowa-
nie radiatora, ktÛrego wiel-
koúÊ naleøy dobraÊ doúwiad-
czalnie.

Uk³ad wykonany ze
sprawdzonych elementÛw wy-
maga jedynie ustawienia re-
zystorem R1 progu zadzia³a-
nia. Obracaj¹c oúk¹ potencjo-
metru R1 w†prawo (wkrÍca-
nie) zwiÍkszamy wartoúÊ jego
rezystancji powoduj¹c jedno-
czeúnie, iø oúwietlenie ran-
kiem szybciej zgaúnie, a†wie-
czorem pÛüniej siÍ za³¹czy.
Trzeba przy tym wykazaÊ tro-
chÍ cierpliwoúci ze wzglÍdu
na dzia³anie uk³adu opÛünia-
j¹cego (najlepiej prÛg dzia³a-
nia ustawiaÊ bez wlutowane-
go kondensatora C2). Niemon-
towanie pojemnoúci C2 (R3 -
zwora) powoduje natychmias-
tow¹ reakcjÍ wy³¹cznika na
kaød¹ zmianÍ iloúci úwiat³a
padaj¹cego na niego, co rÛw-
nieø moøe byÊ korzys-
tne.

Docelowo naleøy
umiejscowiÊ urz¹dze-
nie tak, by na fotore-
zystor nie pada³o úwia-
t³o z†lamp i†latarni
ulicznych oraz innych
sztucznych ürÛde³
oúwietlenia. Naleøy
rÛwnieø zabezpieczyÊ
urz¹dzenie przed
wp³ywem czynnikÛw
a t m o s f e r y c z n y c h
(szczegÛlnie wilgoci¹),
gdyø skrÛci to znacz-
nie jego øywotnoúÊ
i†moøe byÊ niebezpieczne.
Zbigniew Smutek, Bydgoszcz


