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UWAGA HIT!

Już w grudniu nakładem wydawnictwa BTC ukaże
się książka "Timer NE555 w przykładach"  o
najbardziej popularnym układzie scalonym
produkowanym od ponad trzydziestu lat. Książka
zawiera  ponad sto przykładów zastosowań timera
555.

555 ZEGAR CIEMIOWY
Krzysztof Górski

Wydawać by się mogło że samodzielne wywoływanie zdjęć czarno-białych wraz z rozwojem fotografii
kolorowej przeszło już całkowicie do lamusa.  Nic bardziej błędnego co się okazuje filmy i odczynniki
są dostępne i wielu amatorów samodzielnie wywołuje zdjęcia. Z myślą o nich przygotowaliśmy ten
prosty zegar ciemniowy sterujący pracą powiększalnika. Układ został zaprojektowany w oparciu
znany timer NE555. Schemat elektryczny urządzenia został przedstawiony na rysunku 1.

http://www.btc.pl/


Sercem układu zegara jest timer NE555 pracujący jako generator monostabilny generujący
pojedynczy impuls wyzwalany przyciskiem P1.
Czas trwania impulsów podzielony jest na trzy podzakresy zmieniane przełącznikiem P2 i zależy od
pojemności kondensatorów C6,C7,C8 oraz ustawienia potencjometru POT1. Elementem
wykonawczym jest przekaźnik typu RM83P sterowany z wyjścia NE555 poprzez tranzystor T1. Stan
pracy sygnalizowany jest zapaleniem diody D1 LED. Układ został dostosowany do zasilania jest z
sieci prądu przemiennego 230V/50Hz. Na rysunku 2 przedstawiono wzór płytki drukowanej na której
umieszczone są wszystkie elementy układu.

Wykonanie płytki i montaż układu nie powinien zająć zbyt wiele czasu. Praktycznie
po zmontowaniu układu i włączeniu zasilania urządzenie działa od razu. Regulacja
urządzenia polega na dobraniu stosownie do potrzeb wartości kondensatorów
C6,C7,C8. Całość urządzenia najlepiej umieścić w plastykowej obudowie z
wyprowadzonymi na zewnątrz przełącznikami, potencjometrem i gniazdkiem
sieciowym do podłączenia powiększalnika. Ze względu na zasilanie urządzenia z
sieci 230V/50Hz należy zachować daleko idącą ostrożność aby nie zostać
porażonym. Myślę że pomimo swej prostoty układ może być doskonałym
uzupełnieniem warsztatu fotografika amatora.
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Wykaz elementów
R1 820
R2,R3 3K9
R4 10K
Pot1 100K
C1 1000uF/25V
C2,C3 100nF
C4,C6 470uF/25V
C5 10nF
C7 220uF
C8 100uF
US1 NE555
US2 7805
D1 LED
D2 1N4007
T1 BC237
PK1 RM83P 12V
TR1 TS2/15
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