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Efekt dyskotekowy
sterowany muzyką
kit AVT−395

Prezentowany uk³ad
umoøliwia uzyskanie bardzo
ciekawego efektu úwietlnego

sterowanego muzyk¹, poprzez
wbudowany mikrofon. Efekt

ten moøna wykorzystaÊ
zarÛwno

w profesjonalnej†dyskotece,
jak i w†domu, podczas

imprez towarzyskich.

Wizualnie polega on na prze-
miataniu dyskoteki piÍcioma pro-
mieniami úwietlnymi w†rytm mu-
zyki. Sercem uk³adu jest modu³
steruj¹cy prac¹ silnika napÍdza-
j¹cego uk³ad wykonawczy. DziÍki
zastosowaniu ogÛlnie dostÍpnych
elementÛw, konstrukcja zosta³a
uproszczona do niezbÍdnego mi-
nimum.
Schemat ideowy uk³adu stero-

wania muzyk¹ przedstawia rys. 1.
Sygna³ z†mikrofonu elektreto-

wego (MIC) jest poda-
wany na wejúcie od-
wracaj¹ce wzmacnia-
cza operacy jnego
US1, objÍtego pÍtl¹
ujemnego sprzÍøenia
zwrotnego, ktÛrego
"g³ÍbokoúÊ" (a zatem
i†wzmocnienie stop-
nia) wyznaczane
jest rezystancj¹ R4.
Poniewaø uk³ad
jest zasilany z†po-
jedynczego ürÛd³a,
na wejúciu nieod-
wracaj¹cym, po-
przez dzielnik R2,
R3, jest wymuszo-
ne napiÍcie rÛwne
po³owie napiÍcia
zasilaj¹cego.

Na wyjúciu wzmacniacza ope-
racyjnego otrzymujemy napiÍcie
o†wartoúci zaleønej od amplitudy
sygna³u wyjúciowego, ktÛre po-
przez kondensator C2 i†potencjo-
metr P2, s³uø¹cy do regulacji
czu³oúci uk³adu, jest podawane na
wejúcie filtra sk³adaj¹cego siÍ
z†elementÛw C3, C4, R4, R5 i T1.
Z†kolektora tranzystora T1, po-

przez rezystor R6, sygna³ jest
podawany na bazÍ tranzystora T2,
ktÛry kluczuje do masy wejúcie
generatora o†regulowanym wype³-
nieniu impulsu wyjúciowego. Na
wejúciu generatora otrzymujemy
impulsy, ktÛrych wype³nienie jest
zaleøne od pojemnoúci C5 i†rezys-
tancji P3. Zmieniaj¹c wartoúÊ re-
zystora P3, wp³ywamy bezpoúred-
nio na dynamikÍ pracy uk³adu
wykonawczego. Z†wyjúcia genera-
tora US2, poprzez rezystor R8,
sygna³ jest podawany na bazÍ
tranzystora T3, ktÛrego zdaniem
jest podawanie impulsu na wej-
úcie zegarowe przerzutnika US3.
Jego wyjúcia Q i†!Q, za poúred-
nictwem rezystorÛw R9, R10, ste-
ruj¹ prac¹ uk³adu mostkowego,
w³¹czaj¹cego silnik napÍdzaj¹cy
mechanizm wykonawczy.
OmÛwienia wymaga zasada

dzia³ania opisanego wyøej uk³adu
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WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R1: 10kΩ
R2, R3: 15kΩ
R4, PR: 100kΩ
R4': 47kΩ
R5: 2,2kΩ
R6, R7, R17: 1kΩ
R8', Pr: 100kΩ
R8, R9, R10: 1kΩ
R11, R12, R13, R14: 8,2kΩ
R15, Pr: 4,7kΩ
R16: 240kΩ
Kondensatory
C1: 100nF/63V
C2: 10µF/16V
C3: 47µF/10V
C4: 220nF/63V
C5: 3,3µF/16V
C6: 100nF/63V
C7: 1000µF/25V
C8: 100nF/63V
C9: 100nF/63V
C10: 1000µF/16V
Półprzewodniki
BR1: mostek prostowniczy 1A
US1: ULY7741
US2: ULY7855
US3: CD4013
US4: 7805
US5: LM317
T1, T2, T3: BC237
T4, T5: BD136
T6, T7: BD135
Różne
Silnik z reduktorem: B 138F 4/12.72

Rys. 1. Schemat elektryczny
modułu sterownika silnika tarczy
kolorów.

mostkowego. Impuls dodatni wyj-
úcia Q, poprzez rezystor R9 po-
woduje wysterowanie tranzystora
T7 i w konsekwencji T4. Tran-
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zystor T7 spowoduje zwarcie wy-
prowadzenia S2 silnika z†mas¹.
Umoøliwi to przep³yw pr¹du
przez rezystor R15 i†wysterowanie
tranzystora T4 doprowadzaj¹c do-
datnie napiÍcie do wyprowadze-
nia S1 silnika. Silnik zacznie
obracaÊ siÍ w†jedn¹ stronÍ. Zmia-
na stanu wyjúÊ przerzutnika na
przeciwny spowoduje, poprzez re-
zystor R10, wysterowanie tranzys-

Rys. 3. Rozmieszczenie elementów na płytce
drukowanej.

Rys. 2. Uproszczony rysunek
konstrukcyjny promiennika i tarczy
zmiany kolorów.

tora T6, a†po zwarciu rezystora
R16 do masy zostanie wysterowa-
ny takøe tranzystor T5.
Wyprowadzenie S1 silnika zo-

stanie wiÍc zwarte z†mas¹, a†wy-
prowadzenie S2 z†plusem zasila-
nia. Spowoduje to obracanie sil-
nika w†przeciwn¹ stronÍ niø po-
przednio.
W†roli zasilacza uk³adu most-

kowego zasto-
sowany zosta³
uk³ad stabili-
zatora LM317,
w†typowej ap-
likacji z regu-
lacj¹ napiÍcia
wyjúciowego.
Podyktowane
to jest ko-
n i e cznoúc i ¹
dobierania na-
piÍcia wyj-
ú c i o w e g o
w†zaleønoúci
od typu za-
stosowanego
silnika.

Montaø i uruchomienie
Rozmieszczenie elementÛw na

p³ytce drukowanej sterownika
przedstawiono na rys. 3. Montaø
naleøy rozpocz¹Ê od wlutowania
rezystorÛw i†podstawek pod uk³a-
dy scalone. NastÍpnie montujemy
kondensatory i†tranzystory.
Uk³ad zmontowany ze spraw-

nych elementÛw wymaga jedynie
drobnych czynnoúci regulacyj-

nych. Najpierw naleøy rezystorem
P1 wyregulowaÊ wzmocnienie
stopnia wejúciowego. NastÍpnie
trzeba wyregulowaÊ rezystorem P3
wype³nienie impulsu wyjúciowego
generatora US2.
Pomoc¹ w†wykonaniu elemen-

tÛw mechanicznych bÍdzie rys. 2
oraz zdjÍcia zamieszczone w†arty-
kule.
Dariusz Kukli


