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mierzający czas w różnego rodzaju 

w grach i zabawach.

Sercem układu jest 14-stopniowy 

licznik binarny typu 4060, któ-

ry zawiera w swej strukturze 

również generator działający 

w szerokim zakresie częstotli-

wości. Jego częstotliwość wy-

znacza obwód składający się 

z rezystorów R1, R2, konden-

satora C1 oraz potencjometru 

PR1, dołączonych do wypro-

wadzeń 9, 10 i 11. Po urucho-

mieniu minutnika, prąd ładu-

jący kondensator C2 poprzez 

rezystor R3 wywołuje najpierw 

wyzerowanie licznika, a potem 

jego start. Po zliczeniu 4096 

impulsów, na wyprowadzeniu 2 

(Q13) pojawia się stan wysoki, któ-

ry za pośrednictwem tranzystora T1 

uruchamia brzęczyk piezoelektryczny 

z wbudowanym generatorem. Czas 

działania minutnika jest nastawiany 

za pomocą potencjometru montażo-

wego PR1. Przy wartościach elemen-

tów jak na schemacie, uzyskano czas 

opóźnienia w przedziale 1...20 minut. 

Dioda LED D1 pełni rolę sygnalizatora 

pracy układu, migając w czasie dzia-

Minutnik z sygnałem akustycznym

Nieskomplikowany układ odmierzający czas od 1 do 20 minut 

w oparciu o scalony licznik z generatorem. Mały pobór prądu po-

zwala na zasilanie z baterii 9 V.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 2,2 MV

R2: 20 kV

R3: 1 MV

R4, R5: 1 kV

PR1: 500 kV

Kondensatory
Cl: 220 nF
C2: 10 nF

Półprzewodniki
U1: 4060
T1: BC547
D1: dioda LED
Inne
Q1: brzęczyk piezo
S1: włącznik 1-pozycyjny 
(MTS102)
Koszyk baterii 9 V

Rys. 1. Schemat elektryczny układu 

Rys. 2. Schemat montażowy 
układu minutnika

Wyłącznik żelazka

Układ jest bardzo przydatny dla 

osób, którym zdążyło się nie raz zo-

stawić w domu włączone urządze-

nie elektryczne, np. żelazko. Schemat 

wyłącznika przedstawiono na rys. 1. 

Codziennie każdy z nas korzysta z urządzeń elektrycznych. Urządze-

nia takie jak lodówki, zamrażarki pozostawiamy na stałe włączone 

do sieci ~230 V. Wiekszość urządzeń nie jest jednak przeznaczona 

do pracy ciągłej. Prezentowany układ wyłączy je po pewnym czasie 

użytkowania.

UWAGA! Układ zasilany jest bezpośrednio z sieci ~230 V. 
Zachować szczególną uwagę podczas uruchamiania!

Zasada działania układu jest bardzo 

prosta. Sercem układu jest 14-bitowy 

licznik binarny CD4060 (US1) z ge-

neratorem, którego częstotliwość 

ustalają elementy R1, C1, PR1 i R11. 

Tranzystor T1 włączający przekaźnik 

PK1 jest sterowany z najstarszego 

bitu Q14 układu US1. Wykorzystanie 

tego bitu pozwoliło na uzyskanie dłu-

gich czasów załączenia przekaźnika. 

Jednokrotne naciśniecie przycisku 

podłączonego do punktów X i Y po-

woduje włączenie zasilacza beztrans-

formatorowego, który zasila licznik 

wraz z przekaźnikiem. W momencie 

włączenia układu na wyjściu Q14 licz-

nika panuje stan niski, co powoduje 

włączenie przekaźnika PK1. Po zlicze-

niu 8192 impulsów na wyjściu Q14 

pojawia się stan wysoki, co powodu-

je wyłączenie przekaźnika i odcięcie 

zasilania. Dużą zaletą układu jest to, 

że po wyłączeniu przekaźnika układ 

sam sobie odcina zasilanie. Elementy 

R9, R10 i C7 stanowią układ kasowa-

nia licznika. W momencie włączania 

zasilania, kondensator C7 stanowi 

zwarcie, czyli podciąga pin 12 (RES) 

do plusa zasilania. Układ jest wtedy 

nieaktywny i wyzerowany. W miarę 

upływu czasu kondensator jest łado-

wany przez R9, stając się „niewidocz-

nym”, a pin 12 jest dołączony  przez 

R9 do masy układu. Od tego momen-

tu układ zaczyna zliczać impulsy ze-

garowe. Zadaniem rezystora R10 jest 

rozładowanie C7 po wyłączeniu zasi-

W ofercie AVT jest dostępna: • [AVT–1471A] – płytka drukowana • [AVT–1471B] – komplet elementów

W ofercie AVT jest dostępna:
[AVT–1473A] – płytka drukowana • [AVT–1473B] – komplet elementów

łania minutnika. Układ zmontowano 

na jednostronnej płytce drukowanej, 

której wymiary przystosowano do ko-

szyka baterii 9 V.                            GB

Ten nieskomplikowany układ może 

być użyty jako przenośny minutnik 

w kuchni, ciemni fotograficznej, pra-

cowni chemicznej lub jako zegar od-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 910 kV
R2: 4,7 kV
R3: 330 V
R5: 1 V
R6, R7: 560 V
R8: 1 MV
R9: 1 kV
R10: 5,1 kV
R11: 1 kV
PR1: 500 kV
Kondensatory
C1: 1 mF MKT
C2: 1 mF/400 V MKT
C3, C6: 220 mF/25 V

C4, C5: 100 nF MKT
C7: 470 mF/16 V
Półprzewodniki
US1: CD4060
US2: 7805
T1: BC557
D1: 1N4007
DZ1: 15 V/1 W
LED1: czerwona LED 5 mm
B1: mostek 1 A/400 V
Inne
PK1: przekaźnik 5 V
We, Wy: ARK2 5 mm
Monostabilny włącznik sieciowy 
Obudowa Z-27



54 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2008

cie włączenia układu, gdy 

panują stany nieustalone, 

nasz licznik mógłby zacząć 

zliczać od nieznanej warto-

ści. Skutkiem tego byłyby 

różne czasy wyłączenia.

Rozmieszczenie elementów 

na płytce przedstawiono 

na rys. 2. Montaż układu 

zaczynamy od elementów 

najmniejszych, kończąc na 

włożeniu układu scalonego 

do podstawki. Płytka jest 

zaprojektowana na lamina-

cie jednostronnym, bez żad-

nych zworek. Po zmonto-

waniu układu sprawdzamy 

jakość lutów oraz czy przez pomyłkę 

nie zrobiliśmy zwarcia pomiędzy 

punktami lutowniczymi. Przy 

regulacji czasu wyłączenia 

zalecane jest najpierw zasilić 

układ napięciem około 10 V, 

dołączając je do diody Zenera 

DZ1. Plus podłączamy do ka-

tody, minus do anody. Często-

tliwość generatora mierzymy 

na nóżce 9 układu CD4060. 

Jeśli nie dysponujemy oscy-

loskopem lub częstościomie-

rzem, czas wyłączenia należy 

ustawić eksperymentalnie. Przy za-

stosowanych w układzie elemen-

tach, częstotliwość można ustawić 

w zakresie 1...25 Hz, co odpowiada 

czasom wyłączenia od 8 minut do 2 

godzin.

Po ustaleniu czasu wyłączenia, układ 

Rys. 1. Schemat układu wyłącznika żelazka

Rys. 2. Schemat montażowy

Rys. 3. Sposób podłączenia żelazka do 
wyłącznika

łączymy jak na rys. 3. Do punktów X 

i Y dołączamy włącznik monostabil-

ny dla napięć zmiennych ~230 V. Ca-

łość zamykamy w odbudowę Z-27.

Piotr Witczak

Generator fali prostokątnej o regulowanym 

współczynniku wypełnienia

Układ generuje falę prostokątną, 

której częstotliwość jest  ustalana 

w ośmiu podzakresach. Sercem ukła-

du jest scalony multiwibrator NE555, 

zastosowany w swojej podstawowej 

aplikacji. Schemat generatora przed-

stawiono na rys. 1. Częstotliwość 

sygnału wyjściowego zależy od ele-

mentów R1, R2, P1, P2 oraz suma-

rycznej pojemności kondensatorów 

Układ bardzo przydatny w pracowni każdego elektronika. Ze wzglę-

du na prostotę konstrukcji polecamy go zwłaszcza początkującym 

hobbystom.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 10 V
R2: 330 V
P1: 470 kV liniowy
P2: 220 kV liniowy
P3: 47 kV liniowy
Kondensatory
C1: 10 nF MKT
C2: 1 mF MKT
C3: 470 nF MKT
C4: 100 nF MKT
C5: 10 nF MKT
C6: 6,8 nF MKT

C7: 1 nF MKT
C8: 100 pF
C9: 10 pF
C10: 100 nF MKT
C11: 100 mF/16 V
Półprzewodniki
IC1: NE555
D1: 1N4148
Inne
ARK2 5 mm – 2 szt.
Przełącznik 8-pozycyjny (DIPs-
witch) 
Podstawka DIL8

lania. Obwód zerowania jest potrzeb-

ny, ponieważ bez niego w momen-

C2...C9. Ponadto można regu-

lować współczynnik wy-

pełnienia sygnału 

w zakresie od 

0 do 100%, ale 

tylko wtedy, 

gdy zastąpimy 

rezystory R1 i R2 

zworami. Stosując 

pewną wartość rezy-

storów R1 i R2 ustalamy 

minimalny i maksymalny pro-

cent wypełnienia przebiegu.

Montaż układu najlepiej rozpocząć 

od wlutowania zworki, następnie 

lutujemy elementy bierne, na koń-

cu wystarczy włożyć układ scalony 

w podstawkę i generator jest go-

towy do pracy. Układ można zasilić 

napięciem stałym 5...15 V. Wartości 

kondensatorów i rezystorów określa-

jących często-

tliwość można 

zmieniać według 

własnych potrzeb. Zasada 

doboru jest prosta: im większa 

pojemność kondensatorów C2...

C9, tym częstotliwość mniejsza. 

To samo dotyczy rezystorów: im 

większa wartości rezystancji, tym czę-

stotliwość mniejsza. Dla proponowa-

nych wartości elementów, największa 

częstotliwość generowanego prze-

biegu o współczynniku wypełnienia 

0,5 przy zasilaniu 12 V, wynosi około 

200 kHz, a najmniejsza 1 Hz.

Piotr Witczak


