
kunkban is megannyi típusú és
méretű relé előfordulhat, a ke-
reskedelmi beszerezhetőségről
nem is beszélve. Nyáktervünket
e tekintetben az OMRON G5CE-
1 típushoz készítettük. Ha nem
tudunk ilyet betenni, sebaj,
ugyanarra a helyre egy kis „fel-
tétnyákkal” bármilyen más mére-
tű, de hasonló paraméterű da-
rab beszerelhető.

A panel gondos beültetése
után áramkörünk azonnal üzem-
kész. A tápellátáshoz itt is a biz-
tonságos csengőtrafót használ-
tuk, miként a további megoldá-
soknál is. A működési időt jelző
LED használata tetszés szerinti, a
panelen kapott helyet. Amennyi-
ben pedig R1-et potenciométer-
rel helyettesítjük, úgy egy széles
tartományban szabályozható
időzítő elektronikánk lesz. A tar-
tási időt részben meghatározó
C1 értékét növelhetjük némileg,
de akkor érdemes a nyomó-
gombbal egy kis értékű ellenál-
lást sorba kötni, annak „beégé-
sét” elkerülendő.

Darlingtonnal, másképpen

Az alapkategóriás időzítők be-
mutatását egy érdekes darabbal
zárjuk (7. ábra). Nem tartalmaz
több vagy kevesebb alkatrészt,
mint az előzőek, csak a működési
rendszere egy kicsit más. A legna-
gyobb „újítás” az, hogy tulajdon-
képpen nincsen küszöbdetektor,
az magában a kapcsolásban áll
elő. Nézzük is a részleteket!

Az áramkör tápfeszültségre
kapcsolásakor a C1 kondenzátor
a jelfogó tekercselésén és az R2-n
keresztül töltődik. Amikor már
töltőáram nem folyik, akkor a C1
talppontja földpotenciálon van, s
a kapcsolás fogyasztása zérus. Ami-
kor a G nyomógombot meg-
nyomjuk, a meginduló bázisáram
hatására a Darlingtonpár kinyit,
bázisán 1,2 V körüli érték, míg
kollektorán 0 V lesz. (Persze
mindez csak a gombnyomás idő-
tartamáig.) Másképpen közelítve:
a kondenzátor pillanatszerűen ki-
sül. Ezt követően a C1 az előbbi
áramúton ismét elkezd töltődni,
melynek hatására a T2 kollektor-
feszültsége emelkedni fog. A nö-
vekvő feszültség elér egy olyan
pontig, mikor az UT - UC2 különb-
ség kevesebb lesz, mint a jelfogó
tartási feszültsége, ami tipikusan
3-4 V szokott lenni. A relé elen-
ged, miközben a kondenzátor töl-
tődése az UT-közeli értékig folyta-
tódik. Látjuk tehát, hogy a töltési
feszültséget nem „figyeltetjük”, a
jelfogó önmagában lesz az érzéke-
lőnk. A relé kikapcsolása után is
növekvő kondenzátorfeszültség
persze a T1 bázisfeszültségének a
csökkenését is jelenti, s mikor az

1,2 V alá esik, a bázis-emitter (BE)
átmenetek is zárnak, a rendszer
nyugalomba kerül.

Összefoglalva tehát: az időzí-
tés itt is az R2, C1 értékein múlik
alapvetően, de most a jelfogó tu-
lajdonsága is döntő jelentőségű.
Csupán érzékeltetésül: A proto-
típust két jelfogóval is vizsgáltuk,
s az R2 = 620 kohm; C1 = 10 uF
értékű volt. Az „a” típusú jelfogó
elengedési feszültsége 4 V-ra
adódott, s az előálló időzítés 25 s
volt. Ugyanez a „b” típusú jelfo-
gó esetén – melynek elengedési
feszültsége 3 V – az időzítés 47 s
volt. A kapcsolás a szerzőnél
több éve szolgáló példánya az
időzítési értéket stabilan tartot-
ta, minőségi változást csak az el-
kó kapacitásvesztése okozhat.
Természetesen ez a változat is el-
készíthető a 2. ábra szerinti táp-
megoldással is, most az egysze-
rűbb kialakítást mutattuk be, mi-
vel az elektronika itt sem fo-
gyaszt semmit alaphelyzetben.

A meghatározó alkatelemek
lehetséges méretváltozatai miatt
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