PROJEKTY CZYTELNIKÓW
Dział "Projekty Czytelników" zawiera opisy projektów nadesłanych do redakcji EP przez Czytelników. Redakcja nie bierze
odpowiedzialności za prawidłowe działanie opisywanych układów, gdyż nie testujemy ich laboratoryjnie, chociaż sprawdzamy
poprawność konstrukcji.
Prosimy o nadsyłanie własnych projektów z modelami (do zwrotu). Do artykułu należy dołączyć podpisane oświadczenie, że
artykuł jest własnym opracowaniem autora i nie był dotychczas nigdzie publikowany. Honorarium za publikację
w tym dziale wynosi 200,− zł (brutto) za 1 stronę w EP. Przysyłanych tekstów nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo
do dokonywania skrótów.

Uniwersalny sterownik oświetlenia
dyskotekowego
Z†listu autora:
ìElektronik¹ interesujÍ siÍ
od 4†lat, choÊ tak
naprawdÍ dopiero
ukazanie siÍ miesiÍcznika
ìElektronika dla
Wszystkichî wprowadzi³o
mnie w†tajniki tej
dziedziny. Od d³uøszego
juø czasu organizujÍ
dyskoteki w†szko³ach,
dlatego ukazanie siÍ na
³amach EP dzia³u
poúwiÍconego efektom
úwietlnym bardzo mnie
ucieszy³o. Niestety do tej
pory ukaza³y siÍ zaledwie
dwa takie projekty.
Zniecierpliwiony d³ugim
oczekiwaniem sam
postanowi³em
zaprojektowaÊ uk³ad,
ktÛrego dzia³anie
zauwaøy³em podczas
jednego z†koncertÛw.î
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Jest to tani, prosty
w†wykonaniu, a†jednoczeúnie funkcjonalny i†niezwykle efektowny sterownik, ktÛry w†rytm muzyki
zmienia oúwietlenie reflektorowe. Zainstalowanie takiego urz¹dzenia w†dyskotece nie tylko poprawi jej
walory estetyczne, ale sprawi, øe mi³oúnicy taÒca poczuj¹ wreszcie naprawdÍ
rytm muzyki. Nie jestem
laikiem, jeøeli chodzi
o†efekty
dyskotekowe
i†z†ca³¹ pewnoúci¹ mogÍ
stwierdziÊ, øe uzyskane rezultaty s¹ znakomite. Dlatego teø polecam ten sterownik, zw³aszcza, øe powoli
odchodzi siÍ od efektÛw typu np. ìEdenî, ìKwantî,
ìSuper Flowerî itp. zastÍpuj¹c je oúwietleniem reflektorowym i†stroboskopowym.
Opis dzia³ania
Schemat elektryczny sterownika przedstawiono na
rys. 1. Jest to typowa aplikacja uk³adu CMOS 4017,
ktÛry moøe byÊ wysterowany z†dwÛch ürÛde³ sygna³u:
z†wbudowanego mikrofonu
elektretowego (poprzez
wzmacniacz U1A) lub bezpoúrednio z†wyjúcia magnetofonu (jest to uwarunko-
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wane ustawieniem prze³¹cznika S1).
W†pierwszym przypadku
sygna³ z†mikrofonu jest podawany na wejúcie wzmacniacza operacyjnego U1A
(UL1321), ktÛrego wzmocnienie jest zaleøne od ustawienia rezystora nastawnego PR1. NastÍpnie jest podawany na wejúcie komparatora. Jeøeli sygna³ przekroczy wartoúÊ progow¹ (mocniejsze ìuderzenieî muzyki) komparatora, stan wysoki na jego wyjúciu kierowany jest na wejúcie zegarowe
uk³adu 4017 powoduj¹c
zwiÍkszenie stanu licznika
o†jeden. NastÍpstwem tego
jest wy³¹czenie pierwszego
zestawu reflektorÛw, a†w³¹czenie drugiego poprzez
modu³ wykonawczy (jedna
z†moøliwych wersji, przedstawiona na rys. 2, 3, 4).
Uk³ad z†rys. 2†to modu³
wykonawczy AVT-110,
w†ktÛrym s¹ zmienione po³¹czenia wejúciowe - wszystkie optotriaki maj¹ wspÛln¹ katodÍ. Uk³ad zosta³ zaprojektowany tak, aby by³
jak najbardziej uniwersalny.
Jest to waøne z†uwagi na
rÛønorodnoúÊ jego zastosowaÒ.
Moøe on sterowaÊ reflektorami (jest to g³Ûwne

przeznaczenie uk³adu), jak
rÛwnieø moøna go wykorzystaÊ do sterowania elektromagnesami w†ciekawym
efekcie dyskotekowym, ktÛrego zarys pomys³u przedstawiono na rys. 5.
W†zaleønoúci od potrzeb, moøna wykorzystaÊ
dowoln¹ liczbÍ wyjúÊ uk³adu 4017 (w urz¹dzeniu modelowym s¹ 4†wyjúcia steruj¹ce). Do tego celu s³uøy
mikroprze³¹cznik MS, dziÍki ktÛremu moøna zapew-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2, R3: 10kΩ
R4: 220Ω
P1: 2,2kΩ potencjometr
montażowy
P2: 22kΩ/B
P3: 10kΩ potencjometr
montażowy
Kondensatory
C1: 390pF
C2, C3: 10µF/16V
C4: 1µF unipolarny
Półprzewodniki
U1: UL1321
U2: 4017
Różne
S1: przełącznik dwupozycyjny
bistabilny
S2: przełącznik dwupozycyjny
bistabilny
S3: dowolny przełącznik
chwilowy
DIP−SW1: 10−pozycyjny DIP−
switch
Uwaga!
Linię zasilającą sterownik
należy odsprzęgnąć przy
pomocy kondensatorów
100nF i 100µF/25V,
dołączonych pomiędzy plus
i masę zasilania.
W wykazie nie znalazły się
elementy obwodów
wyjściowych.
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niÊ po³¹czenie odpowiedniego wyjúcia uk³adu z†wejúciem kasuj¹cym Reset (15).
Urz¹dzenie to jest rÛwnieø
wyposaøone w†rÍczne kasowanie - S3 (czÍsto przydatne w praktyce) oraz sterowanie - S2a (S2b - styk oddzielaj¹cy wejúcie 4017 od
wyjúcia komparatora).
Rozwi¹zania
alternatywne
Zastosowane w†urz¹dzeniu optotriaki s¹ niestety
drogie (ok. 3,40 z³), dlatego
teø na rys. 3†zamieszczony
jest schemat innego modu³u wykonawczego, w†ktÛrym jako element separuj¹cy zosta³y wykorzystane
transformatory. Aby wykonaÊ taki transformator, na
kawa³ku rdzenia ferrytowego nawijamy dwie cewki
drutem DNE 0,3mm po 50
zwojÛw. SposÛb ten wyko-

rzysta³em w†kolorofonach,
ktÛre dzia³aj¹ bez zarzutu
juø ponad 3†lata (do budowy transformatorÛw wykorzysta³em kubkowe rdzenie
ferrytowe F1001). W†tym
modelu zastosowa³em tyrystory, a†pr¹d naleøa³o wyprostowaÊ poprzez mostek
prostowniczy (bez filtrowania). Dobre rezultaty przynosi zastosowanie przekaünikÛw jako modu³u wykonawczego (rys. 4)*.
Montaø i†uruchomienie
Zmontowanie uk³adu
nie wymaga øadnych dodatkowych informacji. Naleøy
postÍpowaÊ wed³ug ogÛlnych zasad przy montaøu
uk³adÛw.
Pod uk³ady scalone oraz
optotriaki najlepiej zastosowaÊ podstawki w†zwi¹zku
z†tym, øe w†uk³adzie wystÍpuje napiÍcie 220V,

Rys. 2.

Rys. 1.
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Rys. 3.
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Rys. 4.

wszystkie po³¹czenia z†napiÍciem sieciowym naleøy
starannie odizolowaÊ od
obudowy i†radiatorÛw.
Mikroprze³¹cznik MS najlepiej umieúciÊ na osobnej
p³ytce i†po³¹czyÊ go ze sterownikiem cienkimi przewodami. W³¹czniki S2a
i†S2b to mikrostyki, ktÛre
naleøy umieúciÊ na zewn¹trz obudowy obok siebie, tak by mÛc jednym
palcem trzymaÊ S2b, a†dru-
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gim (tej samej rÍki) naciskaÊ S2a. Zamiast dwÛch
wy³¹cznikÛw S2a i S2b
moøna takøe zastosowaÊ
dwusekcyjny isostat.
Uruchomienie uk³adu
ogranicza siÍ do regulacji
potencjometrÛw P1 i†P2.
Aby ustaliÊ poø¹dane
wzmocnienie U1A najlepiej zrobiÊ to ìna uchoî.
W†tym celu do wyjúcia
U1A pod³¹czamy s³uchawkÍ (np. telefoniczn¹ CB66),
przystawiamy
ürÛd³o
düwiÍku (magnetofon) do
mikrofonu M i†regulujemy
P1 tak, by uk³ad siÍ nie
wzbudza³, a†düwiÍk w†s³uchawce nie by³ zniekszta³cony. P2 s³uøy do ustalenia progu zadzia³ania
komparatora i†naleøy go
tak ustawiÊ, aby regulacja
potencjometrem P1 by³a
jak najszersza.

Dobrze jest do
kaødego toru oúwietlenia zastosowaÊ wy³¹cznik (zaznaczone
na schemacie - rys. 2).
Wy³¹czenie co drugiego (lub trzeciego)
toru pozwoli uzyskaÊ
efekt stroboskopowy.
Najlepsze rezultaty
daje zastosowanie reflektorÛw skupiaj¹cych, np. od oúwietlenia kul dyskotekowych. Teraz wystarczy wpuúciÊ trochÍ
dymu, w³¹czyÊ muzykÍ i†cieszyÊ siÍ swoim
ìdzie³emî.
Marcin Walkowicz

Rys. 5.

*
Od redakcji. Zastosowanie przekaünikÛw jako wyjúciowych elementÛw steruj¹cych wydaje siÍ nie najlepszym rozwi¹zaniem, ze

wzglÍdu na stosunkowo
szybkie wypalanie siÍ stykÛw przekaünika. Nie da siÍ
tego unikn¹Ê, ze wzglÍdu
na zaleønoúÊ rezystancji
w³Ûkna øarÛwek od temperatury.
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