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12−kanałowy regulator
mocy sterowany
sygnałem DMX512,
część 2
Opis dotyczy zestawu
regulatorÛw duøej mocy, ktÛre
mog¹ byÊ wykorzystane
w†duøych systemach
sterowania oúwietleniem
scenicznym lub estradowym.
Co prawda do tej pory
w†Elektronice Praktycznej
oraz w†Elektronice dla
Wszystkich opublikowano kilka
opisÛw rÛønego rodzaju
regulatorÛw, lecz mia³y one
jedn¹ podstawow¹ wadÍ,
jeøeli chodzi o†zastosowanie
w†systemach oúwietlenia
scenicznego - brak moøliwoúci
sterowania z†wiÍkszej
odleg³oúci.
Rekomendacje: projekt
przeznaczony dla
uøytkownikÛw nowoczesnych
systemÛw sterowania
oúwietleniem scenicznym
i†dyskotekowym.
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Opis uk³adu
Uff... nareszcie po tej porcji
historii i†teorii moøemy przyst¹piÊ
do opisu, jak samodzielnie przygotowaÊ system sterowania oúwietleniem. Na pocz¹tek zajmiemy siÍ
wykonaniem modu³u regulatorÛw
mocy, ktÛre bÍd¹ sterowane sygna³em DMX. I†jeszcze jedna uwaga,
ktÛr¹ kierujÍ g³Ûwnie do ìm³odych
tygrysÛwî elektroniki: urz¹dzenie
jest zasilane z†sieci trÛjfazowej,
gdzie napiÍcie miÍdzyprzewodowe
wynosi 400†V (obecnie 380 V,
jednak po dostosowaniu do norm
UE bÍdzie mia³o wartoúÊ 400 V)
oraz mog¹ p³yn¹Ê znaczne pr¹dy.
Nie ma tu wiÍc miejsca na beztroskÍ oraz jak¹kolwiek prowizorkÍ.
Dlatego teø proponujÍ sprawdzenie
uk³adu przy zasilaniu jednofazowym i†niewielkim obci¹øeniu, przyk³adowo 12x100†W, i†dopiero gdy
wszystko dzia³a prawid³owo, moøna pod³¹czyÊ zasilanie trÛjfazowe,
nie zapominaj¹c o†przewodzie
ochronnym.
Uk³ad elektryczny jest trywialnie prosty (rys. 4) i†zbudowano
go z†uøyciem ogÛlnodostÍpnych
elementÛw:
1. Zasilacz jest typowy, z†transformatorem typu TSZZ 2,2/005M,
daj¹cym po stronie wtÛrnej napiÍ-

cie o†wartoúci 9V i†pr¹dzie 0,24A.
NapiÍcie jest prostowane przez
prostownik mostkowy i†podawane
na stabilizator 5V. Na wyjúciu
stabilizatora w³¹czono diodÍ LED,
ktÛra sygnalizuje obecnoúÊ napiÍcia 5V.
2. Detektor przejúcia przez zero
- s¹ to trzy identyczne uk³ady po
jednym na fazÍ. W†sk³ad detektora
wchodzi rezystor 56kΩ/2W, ktÛry
ogranicza pr¹d p³yn¹cy przez diodÍ transoptora CNY-17 oraz dodatkow¹ diodÍ LED po³¹czon¹
rÛwnolegle do diody transoptora,
lecz w†kierunku przeciwnym (dioda ta przewodzi pr¹d w†czasie
zmiany kierunku napiÍcia, gdy
dioda transoptora jest zablokowana) i†ogranicza (w zaleønoúci od
diody do 1,5...2V) wystÍpuj¹ce na
niej napiÍcie zaporowe. Po zmianie kierunku napiÍcia role diod
siÍ odwracaj¹. Dodatkowo, diody
LED sygnalizuj¹ obecnoúÊ napiÍcia trÛjfazowego. Impulsy z†detektora podawane s¹ na wejúcie PD3
procesora. Pracuje ono jako wejúcie przerwania procesora INT0
i†reaguje na opadaj¹ce zbocze sygna³u z†detektora, ktÛre powtarza
siÍ co 20 ms.
3. Uk³ad steruj¹cy prac¹ triakÛw
zbudowano przy uøyciu mikrokon-
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Rys. 7. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej

trolerÛw AVR firmy ATMEL typu
AT90S4433. Jeden mikrokontroler
steruje prac¹ czterech triakÛw zasilanych z†jednej fazy. Mikrokontroler, ktÛry jest rÛwnoczeúnie odbiornikiem sygna³u DMX, pracuje jako
master, pozosta³e dwa jako slave.
4. Dekoder adresowy informuje
mikrokontroler, od ktÛrego miejsca w†paczce DMX ma zacz¹Ê
odbieraÊ dwanaúcie kolejnych wartoúci kana³owych. Nastaw dokonujemy trzema nastawnikami kodowymi typu DEC/BCD (rys. 5),
za pomoc¹ ktÛrych moøemy wybraÊ dowolny adres. Na przyk³ad,
jeøeli ustawimy adres 001, to
regulator bÍdzie odbiera³ wartoúci
kana³Ûw DMX od 1...12, a†gdy
adres ten ustalimy przyk³adowo
na 100, to bÍd¹ to kana³y
100...111. Jeøeli wiemy, øe adres
regulatora bÍdzie zmieniany sporadycznie, moøemy wÛwczas zastosowaÊ miniaturowe nastawniki
kodowe wlutowane w†p³ytkÍ drukowan¹, jeøeli jednak adres bÍdzie zmieniany czÍsto, wtedy
praktyczniej wykorzystaÊ nastaw-
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niki przystosowane do mocowania
na p³ycie czo³owej. Dekoder ten
rÛwnieø zawiera dwie diody LED,
z†ktÛrych pierwsza wskazuje obecnoúÊ sygna³u DMX, a†druga, øe s¹
sygna³y przeznaczone dla kana³Ûw
o†adresie zgodnym z†ustawionym
w†regulatorze. Diody te najlepiej
jest umieúciÊ na p³ycie czo³owej,
poniewaø wyúwietlaj¹ informacje
na temat sygna³u DMX.
5. Uk³ad mocy (rys. 6) zosta³
wykonany z†wykorzystaniem triakÛw typu BTA41-600B, ktÛre mog¹ przewodziÊ pr¹d o†natÍøeniu
do 40 A†oraz posiadaj¹ strukturÍ
odizolowan¹ od radiatora. W³aúciwoúÊ ta pozwala umieúciÊ
wszystkie triaki na wspÛlnym radiatorze, co u³atwia konstrukcjÍ
mechaniczn¹ modu³u. Bramki triakÛw s¹ sterowane za pomoc¹
optotriakÛw MOC 3020, ktÛre zapewniaj¹ galwaniczn¹ izolacjÍ pomiÍdzy sieci¹ a†reszt¹ uk³adu.
6. Generator sygna³u zeruj¹cego - zastosowano uk³ad U6
DS1813, ktÛry jest wspÛlny dla
wszystkich procesorÛw.

7. Sygna³ zegarowy o†wartoúci
8MHz uzyskiwany jest z†gotowego
generatora kwarcowego. Podawany jest na wejúcie taktuj¹ce procesora U7 XTAL1 (wyprowadzenie 9), nastÍpnie z†wyjúcia XTAL2
U7 (wyprowadzenie 10) jest podawany na wejúcie drugiego procesora itd.
Sygna³ DMX jest doprowadzony
do wejúcia odbiornika U8-75176
(uk³ad ten moøe pracowaÊ rÛwnieø
jako nadajnik), nastÍpnie z†wyjúcia
(poziomy TTL) doprowadzony jest
do procesora U7 (wyprowadzenie 2).
Na schemacie umieszczono jeszcze
jeden uk³ad U9-75176, skonfigurowany do pracy jako nadajnik, ktÛry
moøemy wykorzystaÊ, gdy zajdzie
taka koniecznoúÊ, jako repeater sygna³u DMX. Procesor U7 pracuje jako
master, a†U5, U4 jako slave. Do
³¹cznoúci pomiÍdzy procesorem
g³Ûwnym a†podrzÍdnymi wykorzystano interfejs SPI. Procesory mog¹
byÊ zaprogramowane w†uk³adzie za
pomoc¹ z³¹cza K9 - ISP Interface.
Wyboru procesora, ktÛry ma byÊ
programowany, dokonujemy za po-
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Pulpit DMX512
Opisaliúmy modu³ regulatorÛw mocy sterowanych sygna³em DMX512. Aby wyprÛbowaÊ
go praktycznie, potrzebujemy
urz¹dzenia nastawczo-regulacyjnego. Opis wykonania takiego
pulpitu zastanie przedstawiony
w†jednym z†najbliøszych numerÛw EP. Jednak niewielkim nak³adem czasu, jak i†kosztÛw moøemy zbudowaÊ prosty interfejs
LPT<->DMX512, ktÛrego schemat oraz oprogramowanie zosta³o úci¹gniÍte z†Internetu (rys.
8). Uk³ad ten wraz z†oprogramowaniem pozwoli nam na
wszechstronne przetestowanie
regulatora. PostaÊ ürÛd³owa programu dla mikrokontrolera PIC
pracuj¹cego w†interfejsie oraz
program test64ch.exe (rys. 9)
publikujemy na CD-EP5/2003B.
Andrzej Biliñski

Rys. 8. Schemat elektryczny interfejsu LPT→DMX512

moc¹ jumperÛw JP1...JP3. Jumper
programowanego uk³adu musi byÊ
za³oøony, pozosta³e dwa musz¹ byÊ
zdjÍte. Po zaprogramowaniu procesorÛw naleøy z†powrotem za³oøyÊ
wszystkie jumpery.
Procesor master wykonuje nastÍpuj¹ce zadania:
1. Odczytuje nastawy dekodera
adresowego. Odczyt jest dokonywany cyklicznie, wiÍc moøna nastawy dekodera zmieniaÊ w†trakcie pracy.
2. Jeøeli w†paczce DMX wystÍpuj¹ adresy kana³Ûw, ktÛre wskazuje dekoder, procesor odczytuje
ich poszczegÛlne wartoúci. Wartoúci kana³u 1...4 przetwarza sam,
5...8 zostaj¹ przes³ane przez interfejs SPI do procesora U5, a†kana³y

Elektronika Praktyczna 5/2003

9...12 do U4. Po przetworzeniu
sygna³Ûw przez procesor zostaj¹
wysterowane odpowiednie triaki.

Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/maj03.htm oraz na p³ycie
CD-EP5/2003B w katalogu PCB.

Rys. 9. Widok okna programu test64.exe
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