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US1..................................CD4093
D1....................................1N4148
BZ1.....................BUZZER 27mm
C1....................................220uF/16V
C2....................................1uF/25V
C3....................................10uF/25V
C4...........................22nF MKSE
C5....................................100nF
R1................................330-470kW
R2................................1MW

R3................................100kW
R4................................4,7kW
P1........pot. monta¿owy 1MW
S1...........MIKROSWICZ 6mm
PODSTAWKA DIL14
P£YTKA DRUKOWANA

Timer-minutnik jest prostym urz¹dzeniem 
elektronicznym s³u¿¹cym do sygnalizacji up³ywu 
krótkich odcinków czasu. Jego podstawowe 
zastosowanie - do odmierzania czasu mycia 
zêbów mo¿e wydaæ siê ma³o powa¿ne, lecz w 
codziennym ¿yciu w bardzo wielu przypadkach 
u¿ycie timera mo¿e okazaæ siê pomocne, np. w 
kuchni,  pracowni chemicznej,  c iemni 
fotograficznej czy jako czasomierz w ró¿nych 
grach i zabawach.
Uk³ad jest naprawdê bardzo prosty i nie sprawia trudnoœci w monta¿u 
i uruchomieniu. Umo¿liwia odmierzanie czasu w odcinkach od kilku sekund 
do kilkunastu minut z sygnalizacj¹ akustyczn¹ zakoñczenia odmierzania. 
Timer dzia³a w nastêpuj¹cy sposób : po w³¹czeniu zasilania uk³adu i przyciœniêcia 
na chwilê przycisku S1 wejœcie bramki US1A jest na niskim potencjale do chwili , 
w której napiêcie na C1 , ³adowanym pr¹dem p³yn¹cym przez P1 i R1 , osi¹gnie 
poziom prze³¹czania tej bramki. Uk³ad generatora dŸwiêkowegona bramce US1D 
,do tej pory zablokowany , zaczyna dzia³aæ ,generuj¹c sygna³ akustyczny przez 
moment potrzebny do na³adowania siê kondensatora C2. Po tym czasie uk³ad 
pozostaje w stanie spoczynkudo nastêpnego naciœniêcia S1. Potencjometrem P1 
ustawia siê d³ugoœæ odmierzanego odcinka czasu , który zale¿y równie¿ 
od pojemnoœci kondensatora C1 . W podstawowej wersji uk³adu (wartoœci 
elementów jak na rysunku) zakres odmierzanych czasów mieœci siê w przedziale 
czasów od ok. 30 sek. do ok. 10 min. Mo¿na go zmieniæ stosuj¹c kondensator C1 
o innej wartoœci . Timer-minutnik mo¿na zasilaæ z baterii 9V, która wystarcza na 
d³ugo, poniewa¿ uk³ad pobiera bardzo ma³o pr¹du.
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