
Schemat elektryczny automatycznego w³¹cznika zmierzchowego pokazano na rysunku 1. Jest to chyba 
najprostszy uk³ad w³¹cznika zmierzchowego, jaki by³ dotychczas opisany w Elektronice Praktycznej. W 
momencie gdy zrobi siê ciemno, wzrasta opornoœæ fotorezystora R1. W konsekwencji tranzystor T2 przestaje 
przewodziæ, a tranzystor T1 zostaje w³¹czony i przekaŸnik RL1 zwiera styki. Spadek napiêcia na rezystorze R3 
okreœla histerezê w³¹cznika. Kondensator C1 chroni uk³ad przed krótkotrwa³ymi zmianami oœwietlenia 
wywo³ywanymi na przyk³ad przez reflektory przeje¿d¿aj¹cych samochodów. Opornoœæ fotorezystora w œwietle 
dziennym wynosi kilkaset omów, a po zmroku wzrasta do kilkudziesiêciu kiloomów. Podczas kalibracji 
w³¹cznika mo¿e siê okazaæ konieczne odlutowanie kondensatora C1, po to, aby czas reakcji uk³adu by³ krótszy. 
Za pomoc¹ potencjometru PR1 regulujemy próg zadzia³ania uk³adu w³¹cznika. Dopuszczalne obci¹¿enie 
styków zastosowanego w modelu przekaŸnika wynosi 8 A. 
Schemat monta¿owy automatycznego w³¹cznika zmierzchowego pokazano na rysunku 2. Jego monta¿ 
wykonuje siê typowo i nie wymaga on szczególnego opisu. Uk³ad nie wymaga uruchomienia i powinien 
dzia³aæ prawid³owo zaraz po w³¹czeniu napiêcia zasilania.
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Odnalezienie alejki ogrodowej lub œcie¿ki do 
domu po zmroku mo¿e byæ trudne. 
Rozwi¹zaniem tego problemu jest 
prezentowany w³¹cznik zmierzchowy. Jest to 
chyba jeden z najprostszych uk³adów tego 
typu. Najprostszy, ale jednoczeœnie 
niezawodny. Jako czujnik œwiat³a 
wykorzystany jest fotorezystor. Przy s³abym 
oœwietleniu jego rezystancja roœnie, co 
powoduje wyzwolenie przerzutnika i 
za³¹czenie przekaŸnika steruj¹cego 
oœwietleniem.
Uk³ad jest bardzo prosty w monta¿u i 
uruchomieniu, pamiêtaæ jedynie trzeba o 
dobrym zabezpieczeniu elementów i p³ytki 
drukowanej przed wilgoci¹. 
Urz¹dzenie szczególnie polecane 
posiadaczom domków jednorodzinnych
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Opis uk³adu

• czujnik œwiat³a: fotorezystor

• uk³ad z histerez¹

• p³ynna regulacja czu³oœci zadzia³ania

• element za³¹czaj¹cy oœwietlenie: przekaŸnik

• maksymalne obci¹¿enie styków: 8A

• niewielkie wymiary: 56x26mm

• zasilanie: 12 VDC
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Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej

Rys. 1 Schemat elektryczny

Rezystory: Pó³przewodniki:
T1, T2: ...................................................BC548R1:......................................................... 4,7 kW
D1: .......................................................1N4148R2: .........................................................3,3 kW
Inne:R3: ...........................................................33 W
RL1: ..........................PrzekaŸnik JQX-68F 12 VPR1: .........................................................5 kW
CON1, CON2: .........................z³¹cze ARK2/500Foto: ..............................Fotorezystor CDS8003

Kondensatory:
C1, C2: ....................................................10 mF

Wykaz elementów

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 08/11

www.ep.com.pl

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55
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