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Automatyczny ściemniacz
lampki nocnej

Przedstawiony w†artykule
uk³ad ogranicza po up³ywie
nastawionego czasu jasnoúÊ
úwiecenia nocnej lampki.

W†ten sposÛb przez ca³¹ noc
moøemy mieÊ bardzo

dyskretne, a†przy tym tanie
oúwietlenie. Automatyczny
úciemniacz lampki nocnej

zapewne przyda siÍ dzieciom,
osobom starszym, chorym

oraz wszystkim innym
maj¹cym k³opoty ze

spokojnym snem.

Delikatna poúwiata
Zakres jasnoúci úwiecenia moøe

byÊ dowolnie dobrany: od pe³nej
jasnoúci po ca³kowite wy³¹czenie.
Jeúli urz¹dzenie zostanie ustawio-
ne na przyk³¹d tak, aby w†nocy
by³a widoczna tylko delikatna po-
úwiata, zapewni to poczucie
bezpieczeÒstwa dziecku, ktÛre oba-
wia siÍ ciemnoúci. Ustawione na
úwiecenie trochÍ jaúniej pozwoli
wstaÊ z†³Ûøka i†bez trudu dotrzeÊ
do drzwi lub poruszaÊ siÍ po
pokoju. DziÍki temu ³atwo bÍdzie
znaleüÊ w³¹cznik úwiat³a, uniknie
siÍ potr¹cania mebli i†ewentualne-
go upadku w†ciemnoúci.
Czas pracy lampki z†pe³n¹ jas-

noúci¹ úwiecenia, tj. do rozpoczÍ-
cia ograniczania jasnoúci úwiece-
nia, moøe byÊ wybrany z†przedzia-
³u od 5†minut do 1,5 godziny. Czas
ten moøna ³atwo wyd³uøyÊ - spo-
sÛb, w†jaki moøna to osi¹gn¹Ê jest
opisany w†dalszej czÍúci artyku³u.
Automatyczny úciemniacz usta-

wiony na np. godzinÍ pracy z†pe³-
n¹ jasnoúci¹, pozwala na czytanie
ksi¹øki i†zaúniÍcie bez zwracania
uwagi na koniecznoúÊ wy³¹czenia
lampy. Rozwi¹zanie takie zapew-
nia nie tylko oszczÍdnoúÊ energii,
ale takøe ogranicza prawdopodo-
bieÒstwo obudzenia úpi¹cego
w†úrodku nocy. S¹ takøe osoby,
ktÛre po zgaszeniu úwiat³a po
prostu nie mog¹ zasn¹Ê. Automa-
tyczny úciemniacz moøe pomÛc
w†takiej sytuacji.

Im mniejsza intensywnoúÊ
úwiecenia po zadzia³aniu úciem-
niacza i†krÛtszy czas úwiecenia
z†pe³n¹ intensywnoúci¹, tym
mniejszy jest pobÛr energii. Jeúli
øarÛwka znajduj¹ca siÍ w†lampce
jest ma³ej mocy (60W), to koszty
eksploatacji urz¹dzenia bÍd¹ zni-
kome. Nawet 15-watowa øarÛwka
da oúwietlenie zapewniaj¹ce
dziecku poczucie bezpieczeÒstwa.
Naleøy pamiÍtaÊ, øe moøna uøyÊ
øarÛwki (z w³Ûknem øarowym)
dowolnego rodzaju o†mocy do
150W, nie moøna natomiast za-
stosowaÊ øadnej úwietlÛwki,
w†tym o†niskim poborze mocy.
Uk³ad automatycznego úciem-

niacza lampki nocnej jest umiesz-
czony w†metalowej obudowie wy-
posaøonej w†prze³¹cznik znajduj¹-
cy siÍ na p³ycie czo³owej. Posiada
wejúciowe i†wyjúciowe gniazda
sieciowe, do ktÛrych odpowied-
nio jest doprowadzone napiÍcie
sieciowe oraz pod³¹czony prze-
wÛd lampki nocnej (patrz zdjÍ-
cia). Prac¹ lampki sterowaÊ bÍ-
dzie prze³¹cznik úciemniacza,
a†wiÍc prze³¹cznik lampki moøna
pozostawiÊ na sta³e w³¹czony.

Zasada dzia³ania
Schemat ideowy automatycz-

nego úciemniacza lampki nocnej
przedstawiono na rys. 1. Po w³¹-
czeniu prze³¹cznikiem S1 øarÛw-
ka LP1 úwieci z†pe³n¹ jasnoúci¹.
Jednakøe, aby to nast¹pi³o, musi

Rys. 1. Schemat ideowy automatycznego ściemniacza lampki (RLA jest kontaktronem wyposażonym
w diodę zabezpieczającą).



P   R   O  J   E   K   T   Y       Z  A  G  R  A  N  I  C  Z  N  E

Elektronika Praktyczna 4/9818

nast¹piÊ seria dosyÊ z³oøonych
operacji.
Transformator T1 ma uzwoje-

nie pierwotne 230V oraz uzwo-
jenie wtÛrne 12V. Po zamkniÍciu
prze³¹cznika S1, na uzwojeniu
pierwotnym pojawia siÍ napiÍcie
sieciowe, a†na uzwojeniu wtÛr-
nym niskie napiÍcie zmienne.
NapiÍcie to jest prostowane przez
mostek prostowniczy REC1 i†wy-
g³adzane przez kondensator C1.
Kondensator C1 ³aduje siÍ do
wartoúci szczytowej przebiegu
zmiennego obniøonej o†spadek na-
piecia oko³o 1,4V, wystÍpuj¹cy na
mostku prostowniczym. NapiÍcie
sta³e na kondensatorze wynosi
wiÍc oko³o 15V.
Uøyty typ transformatora za-

pewnia napiÍcie wtÛrne 12V przy
pe³nym obci¹øeniu, a†poniewaø
obci¹øenie transformatora jest ma-
³e, napiÍcie to jest wyøsze
i†w†prototypie wynosi³o 19V. Nie
jest to bardzo istotne, poniewaø
poprawn¹ pracÍ uk³adu zapewnia
kaøde napiÍcie o†wartoúci od 12V
do 20V.
Scalony timer IC2 jest zasilany

przez rezystor R2. Rezystor ten
jest niezbÍdny dla zapewnienia
poprawnej pracy wewnÍtrznego
stabilizatora napiÍcia (5V) tego
uk³adu. Na rezystorze R2 odk³ada
siÍ rÛønica napiÍÊ miÍdzy napiÍ-
ciem na kondensatorze C1 i na-
piÍciem 5 V. Wyprowadzenia 1
i†7 uk³adu IC2 s¹ zwarte i†po³¹-
czone z†niskim potencja³em.
Uk³ad jest skonfigurowany do
pracy samowzbudnej i†jego w³¹-
czenie (odliczanie czasu) rozpo-

czyna siÍ w†momencie podania
napiÍcia zasilania. Towarzyszy te-
mu wysoki potencja³ na wypro-
wadzeniu 3†uk³adu. Kondensator
odsprzÍgaj¹cy C3 zapewnia stabil-
n¹ pracÍ uk³adu IC2.

Nastawianie czasu
Po up³ywie pewnego czasu

uk³ad C2 zakoÒczy odmierzanie
czasu i†na jego wyprowadzeniu 3
pojawi siÍ stan niski. Czas ten
zaleøy od wartoúci rezystancji R1,
VR2 oraz pojemnoúci C2. W†przy-
padku wykorzystania elementÛw
o†wartoúciach jak na schemacie,
moøna ustawiÊ czas od 5†minut
(zerowa wartoúÊ VR1) do ponad
pÛ³torej godziny (maksymalna
wartoúÊ VR1). Czas ten moøna
zwiÍkszyÊ zwiÍkszaj¹c pojemnoúÊ
kondensatora C2.
Uk³ad scalony IC2 jest cieka-

wym elementem - zapewnia od-
mierzanie d³ugich czasÛw przy
stosunkowo ma³ych wartoúciach
pojemnoúci i†rezystancji elemen-
tÛw zewnÍtrznych. WewnÍtrzny
licznik uk³adu rejestruje kolejne
³adowania przez rezystory R1
i†VR1 i†roz³adowania kondensato-
ra C2. Podczas zliczania przez
licznik 4059 cykli ³adowania
i†roz³adowywania C2, na wypro-
wadzeniu 3 wystÍpuje stan wy-
soki (oko³o 4V). Oznacza to, øe
tranzystor TR1 jest wysterowany
i†przez cewkÍ kontaktronu RLA1
przep³ywa pr¹d.
W†uk³adzie nie ma diody za-

bezpieczaj¹cej cewkÍ, poniewaø
jest ona wbudowana w†przekaü-
nik. Dioda taka jest niezbÍdna dla
ograniczenia skoku napiÍcia, ktÛ-
ry pojawia siÍ w†momencie prze-
rwania przep³ywu pr¹du przez
cewkÍ.

Sterowanie moc¹
Przy przep³ywie pr¹du przez

cewkÍ przekaünika, jego normalnie
rozwarte zestyki zostaj¹ zwarte
i†³¹cz¹ wyprowadzenia 1†i†2 uk³a-
du IC1. Jest to regulator mocy
i†jego zadaniem jest regulacja war-
toúci úredniej natÍøenia pr¹du prze-
p³ywaj¹cego od wyprowadzenia
3†do 2, zaleøna od wartoúci rezys-
tancji znajduj¹cej siÍ miÍdzy wy-
prowadzeniami 1†i†2. W†przypadku
zerowej rezystancji p³ynie pr¹d
o†maksymalnym natÍøeniu - tak,
jakby wyprowadzenie 2†by³o po³¹-
czone bezpoúrednio z†lini¹ 220V.

MiÍdzy wyprowadzeniami
2†i†3†uk³adu IC1 wystÍpuje ma³y
spadek napiÍcia (od 1V do 5V),
ktÛry nie ma znaczenia z†punktu
widzenia dzia³ania øarÛwki, bÍ-
dzie natomiast powodowaÊ pew-
ne straty mocy w†uk³adzie IC1,
ktÛry w†przypadku øarÛwki o†mo-
cy 60W moøe siÍ nagrzewaÊ.
Prze³¹cznik S1 moøe byÊ ot-

warty w†dowolnym momencie,
a†jego zamkniÍcie spowoduje roz-
poczÍcie zliczania od zera.
Zak³adaj¹c, øe uk³ad pozostaje

w³¹czony, øarÛwka LP1 úwieci
z†pe³n¹ jasnoúci¹ do momentu
zakoÒczenia zliczania przez ti-
mer IC2. Na wyprowadzeniu
3†uk³adu pojawi siÍ stan niski,
tranzystor TR1 zostanie zatkany
i†przez cewkÍ przekaünika prze-
stanie p³yn¹Ê pr¹d. Zestyki RLA1
zostan¹ rozwarte i†zniknie bezpo-
úrednie po³¹czenie wyprowadzeÒ
1†i†2†uk³adu IC1. MiÍdzy tymi
wyprowadzeniami znajduje siÍ
teraz potencjometr VR1, ktÛrego
rezystancja okreúla poziom mocy
doprowadzanej do øarÛwki. Tak

Rys. 2. Konsekwencje wczesnego
i późnego włączania układu IC1.
Zakreskowane obszary odpowiada−
ją okresom przekazywania energii
do lampki.
(a) Włączanie IC1 w początkowej
fazie połówki napięcia sieciowego
− niemal przez cały czas trwania
połówki okresu energia
przekazywana jest do żarówki.
(b) Włączanie IC1 w końcowej
fazie połówki napięcia sieciowego
− energia przekazywana jest do
żarówki przez niewielką część
połówki okresu.

O S T R Z E Ø E N I E
Poniewaø podczas montaøu

naleøy wykonaÊ pod³¹czenie na-
piÍcia sieciowego, jest bardzo
waøne, by wykonuj¹cy umia³ to
w³aúciwie zrobiÊ. W†przypadku
w¹tpliwoúci naleøy zasiÍgn¹Ê
opinii osoby posiadaj¹cej odpo-
wiednie kwalifikacje.
Urz¹dzenie bezwzglÍdnie mu-

si byÊ umieszczone w†uziemio-
nej metalowej obudowie i†wolno
go uøywaÊ wy³¹cznie w†suchych
pomieszczeniach zamkniÍtych.
Jeúli úciemniacz ma byÊ uøy-

wany w†pokoju dziecinnym,
urz¹dzenie i†lampa powinny byÊ
umieszczone tak, aby dziecko
nie mia³o do nich dostÍpu.
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wiÍc przy zerowej wartoúci re-
zystancji VR1 øarÛwka bÍdzie
nadal úwieciÊ z†pe³n¹ jasnoúci¹
(rozwi¹zanie takie oczywiúcie nie
ma sensu). Jeúli VR1 ustawiony
jest na maksymaln¹ wartoúÊ re-
zystancji, øarÛwka zgaúnie, choÊ
przez jej w³Ûkno przep³ywaÊ bÍ-
dzie niewielki pr¹d. W†praktyce
potencjometr VR1 zostanie usta-
wiony w†pewnym po³oøeniu po-
úrednim, przy ktÛrym lampa
úwieci z†wymaganym poziomem
jasnoúci.

Cykle
Regulator mocy IC1 dzia³a na

zasadzie zmiany k¹ta przep³ywu
pr¹du zmiennego. Uk³ad przestaje
przewodziÊ pr¹d w†momencie
spadku do zera napiÍcia siecio-
wego, a†w kolejnym cyklu zostaje
ponownie w³¹czony itd.
Jak wynika z†przebiegu przed-

stawionego na rys. 2a, dla zero-
wej rezystancji miÍdzy wyprowa-
dzeniami 1†i†2†uk³adu IC1, uk³ad

przewodzi poczynaj¹c od momen-
tu oznaczonego literk¹ ìtî. Prze-
wodzi wiÍc przez przewaøaj¹c¹
czÍúÊ cyklu i†lampa pracuje z†mo-
c¹ blisk¹ nominalnej.
Jeúli miÍdzy wyprowadzeniami

1†i†2†uk³adu IC1 pojawi siÍ duøa
rezystancja, moment rozpoczÍcia
przewodzenia jest w†znacznym
stopniu opÛüniony w†stosunku do
pocz¹tku cyklu (rys. 2b). W†efek-
cie tylko niewielka czÍúÊ dostÍp-
nej mocy zostanie doprowadzona
do øarÛwki, ktÛra úwieci przy-
ciemnionym úwiat³em. PamiÍtaj-
my, øe p³acimy wy³¹cznie za
wykorzystan¹ energiÍ elektryczn¹,
a†wiÍc pr¹d, ktÛry przep³ywa
przez uk³ad IC1. W†czÍúci cyklu,
w†ktÛrej IC1 nie przewodzi, ener-
gia nie jest zuøywana.

Wykonanie
Naleøy zastosowaÊ przekaünik

(kontaktron) taki, jak w†wykazie
elementÛw - powinien prze³¹czaÊ
napiÍcie sieciowe i†posiadaÊ

wbudowan¹ diodÍ zabezpieczaj¹-
c¹, po³¹czon¹ rÛwnolegle z†cew-
k¹.
SposÛb ustawienia przekaünika

na p³ytce zapewnia w³aúciwe ulo-
kowanie diody w†uk³adzie.
Prawie wszystkie elementy au-

tomatycznego úciemniacza s¹
montowane na p³ytce drukowa-
nej. Wyj¹tek stanowi¹: w³¹cznik
urz¹dzenia oraz koÒcÛwka lutow-
nicza do pod³¹czenia przewodu
zerowania (uziemienia), znajduj¹-
ce siÍ na obudowie. Mozaika
úcieøek druku oraz schemat roz-
mieszczenia elementÛw przedsta-
wia rys. 3.
Montaø rozpoczynamy od wlu-

towania transformatora sieciowe-
go. Podany w†wykazie elementÛw
transformator ma dwa uzwojenia
wtÛrne 6V. Po³¹czenie szeregowe
tych uzwojeÒ (po³¹czone wypro-
wadzeÒ na druku) daje napiÍcie
12V. Transformator ma moc 3VA,
w†zwi¹zku z†czym nawet podczas
d³uøszej eksploatacji nie bÍdzie
siÍ nagrzewa³.
Poniewaø transformator jest

doúÊ ciÍøki, wymaga odpowied-
niego podparcia. Jego niewyko-
rzystywane wyprowadzenia s¹
przylutowane do p³ytki, a†otwory
s³uø¹ce do zamocowania p³ytki
znajduj¹ siÍ w†takich miejscach,
by ograniczyÊ wystÍpuj¹ce w†p³yt-
ce naprÍøenia. Kolejne montowa-
ne elementy to z³¹czki przewo-
dowe TB1 i†TB2, podstawka pod
bezpiecznik FS1, podstawka pod
uk³ad scalony i†kontaktron RLA.
Asymetria wyprowadzeÒ przekaü-
nika uniemoøliwia pope³nienie
b³Ídu przy wstawianiu tego ele-
mentu w†otwory w†p³ytce. Przy
lutowaniu naleøy unikaÊ niepo-
trzebnego przegrzewania przekaü-
nika.
NastÍpnie naleøy zamontowaÊ

mostek prostowniczy REC1. Le-
piej by³oby uøyÊ w†tym celu
podstawki, moøna jednak takøe
przylutowaÊ go do p³ytki, unika-
j¹c przegrzewania. Wyprowadze-
nia oznaczone ì~î powinny zna-
leüÊ siÍ od strony transformatora.
Mostek ma cztery wyprowadze-
nia, ale trudno jest znaleüÊ go-
tow¹ podstawkÍ pod ten element.
Najproúciej jest uøyÊ podstawki 6-
nÛøkowej i†wykorzystaÊ jej skraj-
ne otwory, ewentualnie odpo-
wiednio przyci¹Ê podstawkÍ 8-
nÛøkow¹.

Rys. 3. Schemat rozmieszczenia elementów oraz mozaika ścieżek na
płytce ściemniacza.
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W†dalszej kolejnoúci montuje-
my rezystory, kondensatory i†oba
potencjometry, zwracaj¹c uwagÍ
na w³aúciwy montaø kondensatora
elektrolitycznego C1.
Montaø p³ytki koÒczy wluto-

wanie tranzystora oraz regulatora
mocy IC1. W†przypadku tego
ostatniego naleøy zwracaÊ uwagÍ
na sposÛb wstawienia elementu -
nierÛwna powierzchnia powinna
znaleüÊ siÍ od strony gÛrnej kra-
wÍdzi p³ytki (na p³askiej powierz-
chni znajduje siÍ takøe oznacze-
nie wyprowadzenia 1). P³aska
powierzchnia obudowy tranzysto-
ra TR1 zwrÛcona jest takøe w†stro-
nÍ gÛrnej krawÍdzi p³ytki.
W†tylnej úciance obudowy na-

leøy wykonaÊ dwa otwory pod
odgiÍtki obu przewodÛw siecio-
wych. W†p³ycie czo³owej naleøy
wykonaÊ otwÛr pod w³¹cznik,
a†w†podstawie - pod koÒcÛwkÍ
lutownicz¹.
P³ytk¹ drukowan¹ moøna po-

s³uøyÊ siÍ jako szablonem w†celu
zaznaczenia otworÛw pod úruby
mocuj¹ce j¹. P³ytkÍ montujemy
uøywaj¹c nylonowych ko³kÛw
dystansowych 12mm. Jest bardzo
waøne, by ko³ki i†nakrÍtki by³y

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
(0,6W, 1%, metalizowane)
R1: 220kΩ
R2: 470Ω
R3: 4,7kΩ
VR1: 220kΩ, montażowy, pionowy
VR2: 7,7MΩ, montażowy, pionowy
Kondensatory
C1: 220µF/25V
C2: 470nF, poliestrowy, raster
5mm
C3: 100nF, poliestrowy, raster
5mm
Półprzewodniki
REC1: DF005M 50V/1A, obudowa
DIL
TR1: ZTX300
IC1: PC1R (regulator mocy 1A)
IC2: ZN1034E
Różne
T1: transformator sieciowy do
montażu na płytce, 230V/12V
(2x6V), 3VA
RLA: kontaktron, zestyki 220V,
cewka 12V/100W
FS1: bezpiecznik ceramiczny 1A
z gniazdem 20mm i osłoną,
montowany do chassis
S1: przełącznik jednobiegunowy
jednopozycyjny, kontakt 220V/1A,
obudowa z aluminium (ok. 127mm
x 63mm x 57mm), podstawka 6−
nóżkowa (pod mostek
prostowniczy − ewentualnie −
patrz tekst), podstawka 14−
nóżkowa, złączka przewodowa
podwójna 2 szt., gniazdo
sieciowe, przewód sieciowy
trzyżyłowy, końcówka lutownicza,
kołki dystansowe 6 szt., śruby
i nakrętki z tworzywa sztucznego
6 szt., koszulka termokurczliwa lub
końcówki połączeniowe jak
w instalacji samochodowej, nóżki
samoprzylepne z tworzywa 4 szt.
cyna itp.

z†materia³u nieprzewodz¹cego, co
pozwoli unikn¹Ê zwarÊ. Ze wzglÍ-
dÛw bezpieczeÒstwa naleøy bez-
wzglÍdnie zachowaÊ odstÍp 10mm
miÍdzy obudow¹ a†úcieøkami i†po-
³¹czeniami p³ytki.
W kolejnym etapie wstawiamy

uk³ad IC2 w†podstawkÍ. Poniewaø
jest to uk³ad CMOS, naleøy wczeú-
niej dotkn¹Ê uziemionego przed-
miotu, co zapobiegnie ewentual-
nemu zniszczeniu uk³adu przez
³adunki elektrostatyczne.
NastÍpnie wstawiamy mostek

prostowniczy REC1 w†podstawkÍ
(o ile nie zosta³ juø wlutowany),
zwracaj¹c uwagÍ na jego u³oøe-
nie, wk³adamy ceramiczny (nie
szklany) bezpiecznik 1A w†pod-
stawkÍ i†nak³adamy os³onÍ.
Na p³ycie czo³owej montujemy

w³¹cznik urz¹dzenia. Do³¹czamy
trzyøy³owy przewÛd sieciowy
(o†pr¹dzie min. 3A), zakoÒczony
wtyczk¹. Wolny koniec przewodu
sieciowego wprowadzamy przez
otwÛr do obudowy i†zabezpiecza-
my przy pomocy odgiÍtki. Podob-
ny kabel wykonujemy do po³¹cze-
nia z†lamp¹. W†obu przypadkach
naleøy pozostawiÊ wewn¹trz obu-
dowy pewien nadmiar kabla, tak

aby nie mog³y one byÊ wyrwane.
Rysunek 4 u³atwi dokoÒczenie
okablowania. Do po³¹czeÒ naleøy
uøyÊ kabla o†odpowiednim prze-
kroju (3A). Po³¹czenia z†prze³¹cz-
nikiem naleøy izolowaÊ taúm¹
termokurczilw¹ lub uøyÊ nasadza-
nych, izolowanych ³¹czÛwek.
SkrÍciÊ ze sob¹ ods³oniÍte

p r z e w o d y  z e r o w a n i a
(uziemienia) obu kabli, przepro-
wadziÊ je przez otwÛr ³¹czÛwki
przymocowanej do podstawy
obudowy i†przylutowaÊ. Uwaga:
prawid³owoúÊ wykonania tego
lutowania ma zasadniczy wp³yw

Rys. 4. Zewnętrzne połączenia płytki ściemniacza.
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na bezpieczeÒstwo uøytkowania
urz¹dzenia.
UstawiÊ potencjometr VR2

w†lewym skrajnym po³oøeniu
(przeciwny do kierunku obrotu
wskazÛwek zegara - widziane od
strony prawej krawÍdzi p³ytki).
W†ten sposÛb zostanie ustawiony
minimalny czas zadzia³ania úciem-
niacza. Potencjometr VR1 naleøy
ustawiÊ w†po³oøeniu úrodkowym,
odpowiadaj¹cym úredniemu spad-
kowi jasnoúci úwiecenia øarÛwki.
Zgodny z†kierunkiem ruchu wska-
zÛwek zegara obrÛt VR1 powodu-
je wzrost intensywnoúci úwiece-
nia øarÛwki, a†taki sam obrÛt VR2
- wyd³uøenie czasu miÍdzy w³¹-
czeniem úciemniacza, a†jego za-
dzia³aniem (widziane od strony
prawej krawÍdzi p³ytki).
PrzykleiÊ nÛøki do dolnej czÍú-

ci obudowy.
Uwaga: ze wzglÍdÛw bezpie-

czeÒstwa urz¹dzenie moøe byÊ
pod³¹czane do sieci tylko przy
zamkniÍtej obudowie. Regulacje

potencjometrÛw naleøy przepro-
wadzaÊ etapami, od³¹czaj¹c
úciemniacz od sieci przed kaø-
dym zdjÍciem pokrywy obudowy.

Eksploatacja
W³¹czyÊ kabel lampy do gniaz-

da sieciowego pod³¹czonego do
úciemniacza. Pod³¹czyÊ úciem-
niacz do sieci i†w³¹czyÊ. ØarÛwka
lampy powinna úwieciÊ z†pe³n¹
jasnoúci¹. Po up³ywie oko³o piÍ-
ciu minut powinien zadzia³aÊ
úciemniacz.
W†ci¹gu kilku kolejnych dni,

zmieniaj¹c nastawy potencjomet-
rÛw, moøna dobraÊ wymagany
czas opÛünienia zadzia³ania
úciemniacza oraz intensywnoúÊ
úwiecenia po jego zadzia³aniu.
W†przypadku d³ugotrwa³ej eks-
ploatacji obudowa urz¹dzenia na-
grzewa siÍ, co jest w†pe³ni natu-
ralne.
Jeúli øarÛwka ulega przepale-

niu, moøe siÍ zdarzyÊ, øe prze-
palony zostanie takøe bezpiecznik

znajduj¹cy siÍ na p³ytce. Dobrze
jest wiÍc wyposaøyÊ siÍ w†zapa-
sowe bezpieczniki. Nie powinny
one mieÊ wiÍkszego pr¹du nomi-
nalnego niø zalecany (1 A), po-
niewaø w†przypadku awarii przez
regulator mocy IC1 pop³ynie wte-
dy pr¹d o†zbyt duøym natÍøeniu,
co grozi zniszczeniem IC1.
Poniewaø øarÛwka lampy przez

wiÍksz¹ czÍúÊ czasu pracuje z†ob-
niøonym poziomem mocy, moøna
oczekiwaÊ, øe bÍdzie bardzo trwa-
³a - jej czas eksploatacji bÍdzie
kilkakrotnie d³uøszy niø w†przy-
padku obci¹øeÒ nominalnych.
Przy wymianie bezpiecznika

nie wolno zapomnieÊ o†wyjÍciu
przewodu z†gniazdka sieciowego.
Dobrej nocy!

Terry de Vaux−Balbirne, EPE

Artyku³ publikujemy na pod-
stawie umowy z redakcj¹ mie-
siÍcznika "Everyday Practical
Electronics".


