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A fotorelé kapcsolási rajza az 1. áb-
rán látható. A D1...D4 diódahíd
egyenirányítja a hálózati feszültsé-
get, amely pulzáló feszültség a Ti ti-
risztorra kerül. Mivel a terhelés az
egyenirányító híddal sorosan van
kötve, ezért arra váltófeszültség ke-
rül. Emellett a D5 dióda is egyen-
irányítja a feszültséget. Az egyolda-
lasan egyenirányított feszültség az
R3 és R4 ellenállásokon keresztül a
3,3...3,6 V-os feszültségstabilizátor-
ra kerül, melyet a D6 LED alkot.
Ez egyben a hálózati feszültség in-
dikátoraként is szolgál. A C1 kon-
denzátor kiegészítő tápfeszültség-
szűrést végez.

Ha a B1 napelem csak gyengén
van megvilágítva, úgy az általa lea-
dott feszültség nullához közeli,
ezért az R1 ellenálláson a T bázi-
sára nyitófeszültség kerül. Az R2
ellenálláson elegendő feszültség
jelenik meg ahhoz, hogy kinyis-
son a tirisztor az egyes félperiódu-
sok kezdetekor. Az La terhelés
tápfeszültség kap. 

A megvilágítottság növekedésé-
vel a napelem feszültsége is meg-
nő. Ez a T tranzisztor számára zá-
rófeszültség jelent. A tirisztor ve-
zérlő elektródáján a feszültség
már nem lesz elegendő a tirisztor
kinyitásához, ebből következően
a terhelésen át nem folyhat áram. 

A tirisztor nyitásának és zárásá-
nak küszöbértéke a vezérlő elekt-
ródája áramkörében található el-

lenállás (R2) értékétől függ. Mi-
nél kisebb ez az ellenállás, annál
kisebb a hiszterézis. A hiszterézis
megléte hasznos a számunkra,
mivel az a tény, hogy a fotorelé
más megvilágítottsági értéknél
kapcsol be, mint a kikapcsolási ér-
ték, megnöveli az eszköz zavarál-
lóságát. Az átkapcsolási küszöbér-
ték szintjét az R1 trimmer-poten-
ciométerrel állíthatjuk be (ennek
a hiszterézise állítható be R2-vel).
Mivel ezek a szabályozó eszközök
egymással kölcsönös függőség-
ben vannak, a trimmerpotencio-
méterek ellenállását az eszköz
készre szerelése során változtat-
gatni kell. C2 kondenzátor kiegé-
szítő jellegű zajelnyomást és fe-
szültségsimítást végez. 

A fotorelé alkatrészeinek több-
sége elhelyezhető egy egyoldalas,
üvegszálas nyáklapon (2. ábra).
Alkatrészeinek beültetési rajzát a
3. ábra mutatja. Az ellenállások
(orosz) MLT (fémréteg) típusú-
ak, az elektrolit kondenzátor kis
szivárgási áramú legyen. A C2 ke-
rámia anyagú, azonban kiváltható
két darab, azonos polaritással sor-

bakapcsolt, 22...33 mikrofarádos
elektrolit kondenzátorral. A nyák-
lapon ezek helye is biztosítva van,
ld. a C2’ és C2” kondenzátorokat a
2. ábrán. A tranzisztor KT315G,
de használható a KT3102 sorozat
bármely tagja, illetve a BC182-184,
BC546-548, 2N2222A. A LED fe-
hér színű, nagy fényerejű, 3...5
mm átmérőjű. Az egyenirányító
diódák típusa nem fontos, lénye-
ges csak, hogy min. 400 V záróirá-
nyú feszültséget el tudjanak visel-
ni, illetve min. 200 mA nyitóirá-
nyú áram átbocsátására legyenek
képesek. A tirisztor is 400 V-os le-
gyen. Árama a kapcsolt lámpa ára-
mát – bekapcsoláskor annak akár
tízszeresét(!) is – el kell viselje.

A hálózati villásdugóhoz és a
terheléshez vezető kéteres, szige-
telt vezetékeket az eredeti eszköz
tartócsövén belül vezessük ki. A
trimmerpotik utólagos, helyszíni
beállítása érdekében a készülék
dobozára fúrjunk kis lyukakat. Ha
a készüléket a szabad ég alatt kí-
vánjuk elhelyezni, úgy a nyákot az
alkatrészekkel együtt mindkét ol-
dalon fújjuk le vízálló lakkal, illet-
ve a doboz minden rését, nyílását
zárjuk le szilikon tömítőpasztával.
Ettől függetlenül az eszközt úgy
kell elhelyezni, hogy lehetőleg ne
legyen kitéve csapadéknak, és ne
érje mesterséges megvilágítás.

A fotorelé által felvett áram
max. 2 mA, és 60 W a maximális
terhelhetősége a CR02AM típusú
tirisztorral.

Figyelem! Ügyeljünk arra, hogy a
teljes áramkör 230 V-os hálózati fe-
szültség alatt van!
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Fotorelé – napelemes kerti lámpából
Az eredeti példányt (ld. Ragyio 2018/1.) a szerző egy hatszögű kerti lámpából készítette el, melyben 24 
24 mm nagyságú napelem volt. Az eszköz bekapcsolja a hálózati világítást, ha besötétedett, és a Nap fel-
keltével kikapcsolja azt.
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