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Nietypowy serwomecha-
nizm, wykorzystuj¹cy goto-
we elementy przek³adni me-
chanicznych i†silniki o†mo-
cy wiÍkszej od stosowanych
w†modelarstwie, jest moøli-
wy do wykonania nawet
przez zupe³nego profana
mechaniki precyzyjnej. Jeøe-
li posiadamy gotow¹ prze-
k³adniÍ z†zamontowanym
do niej silnikiem elekt-
rycznym pr¹du sta³ego,
to czynnoúci potrzebne
do wykonania ogranicz¹
siÍ w†zasadzie do za-
mocowania potencjo-
metru sprzÍøenia zwrot-
nego i†przeprowadzenia
potrzebnych przewodÛw.

Do czego jednak taki ser-
womechanizm moøe byÊ
uøyteczny? S¹dzÍ, øe zasto-
sowaÒ moøna znaleüÊ setki.
Pos³uømy siÍ prostym przy-
k³adem, jednym z†wielu
moøliwych. Posiadamy da-
chow¹ antenÍ telewizyjn¹,
ale mieszkamy w†takim rejo-
nie kraju, øe odbiÛr wszyst-
kich moøliwych do odebra-
nia programÛw telewizyj-
nych wymaga zmiany skie-
rowania anteny, a wiÍc czÍs-
tego obracania jej o†rÛøne,
zaleøne od azymutu odbie-
ranej stacji k¹ty. Wchodze-
nie na dach raczej odpada
i†dobrze by³oby mieÊ

w†mieszkaniu ma³e pokrÍt-
³o, ktÛrego obroty antena
mog³aby naúladowaÊ. W†ten
sposÛb, siedz¹c wygodnie
w†fotelu moglibyúmy obracaÊ
anten¹ umieszczon¹ daleko
od nas, na dachu wysokiego
budynku. Zastosowanie ser-
wa modelarskiego nie jest
moøliwe, poniewaø jego mo-
ment obrotowy jest wpraw-
dzie doúÊ duøy, ale z†pew-
noúci¹ niewystarczaj¹cy do
poruszenia ciÍøkiej anteny

(produkowane s¹ wprawdzie
serwa o†wystarczaj¹cej do te-
go celu mocy, ale ze wzglÍ-
du na cenÍ lepiej o†nich za-
pomnieÊ).

A†moøe da³oby siÍ wy-
korzystaÊ do poruszania an-
teny np. stary silnik od wy-
cieraczek samochodowych,
ktÛry moøna nabyÊ na z³o-
mowisku za kilka z³otych?
Potrzebny by³by jedynie
prosty uk³ad elektroniczny,
ktÛry bada³by aktualny k¹t

Sterownik serwomechanizmu
Z†serwomechanizmami,

urz¹dzeniami
elektromechanicznymi

stanowi¹cymi
znakomite

ìprze³oøenieî pomiÍdzy
uk³adem

elektronicznym,
a†mechanicznym,

spotkaliúmy siÍ juø na
³amach EP. Tym razem

prezentujemy opis
konstrukcji

elektronicznego uk³adu
sprzÍøenia zwrotnego,
ktÛry moøe znaleüÊ

zastosowanie
w†amatorskich
konstrukcjach

serwomechanizmÛw.

Rys. 1.
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ustawienia anteny i†korygo-
wa³ go wzglÍdem k¹ta usta-
wienia manipulatora. Budo-
wÍ takiego w³aúnie uk³adu
chcia³bym dzisiaj zapropo-
nowaÊ moim Czytelnikom.

Proponowany uk³ad, po-
mimo øe moøe spe³niaÊ nie-
zwykle poøyteczne funkcje,
jest wrÍcz úmiesznie prosty
i†tani, a†jego budowa nie na-
strÍczy k³opotÛw nawet zu-
pe³nie pocz¹tkuj¹cym kon-
struktorom.

Schemat elektryczny pro-
ponowanego uk³adu pokaza-
no na rys. 1. Jak widaÊ,
wzmianka o†prostocie uk³a-
du nie by³a pozbawiona pod-
staw: na schemacie widzimy
zaledwie jeden podwÛjny
wzmacniacz operacyjny
i†cztery tranzystory, nie li-
cz¹c garstki rezystorÛw i†kil-
ku kondensatorÛw.

Zadaniem uk³adu jest po-
rÛwnywanie ze sob¹ dwÛch
napiÍÊ: podawanego na wej-
úcie CON2 i†uzyskiwanego
ze úrodkowego wyprowadze-
nia potencjometru P1 oraz
d¹øenie do wyrÛwnania tych
napiÍÊ. Potencjometr P1 jest
po³¹czony z†wa³em napÍdo-
wym mechanizmu wykonaw-
czego i†wraz z†nim obraca
siÍ o†pewien k¹t. Zreszt¹,
niekoniecznie siÍ obraca,
moøna takøe zastosowaÊ po-
tencjometr suwakowy, úle-
dz¹cy wzd³uøne poruszenia
uk³adu wykonawczego, a†na-
wet potencjometr wieloobro-
towy (serwa z†takimi poten-
cjometrami s¹ stosowane
przez modelarzy buduj¹cych
p³ywaj¹ce modele øaglow-
cÛw).

Dwa wzmacniacze opera-
cyjne pracuj¹ w†typowym
i†czÍsto stosowanym w†na-
szych konstrukcjach uk³adzie
komparatora okienkowego.
Zastosowanie ìokienkaî na-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
P1: 470kΩ(*)
R1, R2: 20kΩ (*)
R3, R6, R7, R8, R9, R10:
510Ω
R4: 15kΩ (*)
R5: 150kΩ (*)
Kondensatory
C1: 1µF/16V
C2: 100µF/25V
C3: 100nF
Półprzewodniki
IC1: LM358
T1, T2: BD139
T3, T4: BD140
Pozostałe
CON1: ARK2 (3,5mm)
(*) patrz uwagi w tekście

Kompletny uk³ad i p³ytki
drukowane s¹ dostÍpne
w†AVT pod oznaczeniem
AVT-1189.

piÍciowego jest konieczne
do zmniejszenia precyzji
dzia³ania uk³adu. Gdybyúmy
nie zastosowali takiego roz-
wi¹zania, to silnik uk³adu
wykonawczego, na skutek je-
go bezw³adnoúci, nigdy by
siÍ nie zatrzymywa³, nie-
ustannie koryguj¹c nieistot-
ne dla dzia³ania urz¹dzenia,
bardzo ma³e rÛønice napiÍÊ.

Silnik elektryczny uk³a-
du wykonawczego zosta³
w³¹czony na przek¹tnej mos-
tka utworzonego z†czterech
tranzystorÛw mocy T1..T4.
Pojawienie siÍ ìstanu wyso-
kiegoî na wyjúciu wzmac-
niacza IC1B powoduje spola-
ryzowanie bazy tranzystora
T2, a†w†konsekwencji takøe
bazy tranzystora T3. Pr¹d
elektryczny zaczyna p³yn¹Ê
w†obwodzie T3 - silnik - T2,
powoduj¹c obracanie siÍ sil-
nika w†kierunku wskazÛwek
zegara (oczywiúcie, wy³¹cz-
nie umownie). Wraz z†silni-
kiem obraca siÍ suwak po-
tencjometru i†w†momencie,
kiedy napiÍcie na suwaku
znajdzie siÍ w†okienku na-
piÍciowym okreúlonym war-
toúci¹ R4 i†R5, na wyjúciu
wzmacniacza IC1B powsta-
nie ìstan niskiî. Tranzystory
T2 i†T3 przestan¹ przewo-
dziÊ i silnik zatrzyma siÍ
w†stabilnej pozycji. Jeøeli te-
raz napiÍcie na wejúciu
uk³adu ulegnie zmianie (na
skutek celowej regulacji), to
konsekwencj¹ wyst¹pienia
ìstanu wysokiegoî na wyj-
úciu jednego ze wzmacnia-
czy bÍdzie przewodzenie
jednej z†par tranzystorÛw
w†mostku i†obracanie siÍ sil-
nika aø do momentu wyrÛw-
nania napiÍÊ.

Na rys. 2 pokazano roz-
mieszczenie elementÛw na
p³ytce obwodu drukowane-
go. Widok mozaiki úcieøek

znajduje siÍ na wk³adce we-
wn¹trz numeru.

Montaø uk³adu wykona-
my w†typowy sposÛb, rozpo-
czynaj¹c od elementÛw
o†najmniejszych gabarytach.
Zmontowane urz¹dzenie nie
wymaga uruchamiania, ale
za to potrzeba je dok³adnie
wyregulowaÊ. Wartoúci ele-
mentÛw oznaczone na sche-
macie s¹ w†zasadzie zupe³-
nie przypadkowe. Po prostu
takie elementy zosta³y za-
stosowane, aby w†warunkach
laboratoryjnych sprawdziÊ
poprawnoúÊ pracy uk³adu.
W†konstrukcji praktycznej
bÍd¹ úciúle zaleøa³y od ro-
dzaju wykonywanego urz¹-
dzenia.

Poniewaø nie wiem, ja-
kie to bÍdzie urz¹dzenie,
mogÍ podaÊ Wam tylko ogÛl-
ne wskazÛwki dotycz¹ce do-
boru wartoúci elementÛw
oznaczonych na schemacie
gwiazdkami. Maksymalny k¹t
obrotu potencjometru P1 mo-
øe byÊ w†praktyce bardzo rÛø-
ny i†zawieraÊ siÍ pomiÍdzy
ok. 270O, a†nawet kilku stop-
niami. Wartoúci rezystancji
tego potencjometru takøe
jeszcze nie znamy i†dlatego
takøe rezystory R1 i†R2 bÍ-
dzie trzeba dobraÊ doúwiad-
czalnie. Najmniej problemÛw
bÍdzie ze ürÛd³em napiÍcia
wejúciowego dostarczanego
na z³¹cze CON2 (pin 3). Naj-
prawdopodobniej zastosuje-
cie potencjometr, byÊ moøe
takøe z†do³¹czonymi rezysto-
rami ograniczaj¹cymi zmia-
nÍ napiÍcia na jego úrodko-
wym wyprowadzeniu.
W†kaødym razie nasz uk³ad
jest w³aúciwie dopiero pÛ³-
fabrykatem, przy pomocy
ktÛrego moøecie wykonaÊ
uøytkowe urz¹dzenie.

W†uk³adzie modelowym
zastosowane zosta³y tranzys-

Rys. 2.

tory mocy typu BD139
i†BD140 i†takie elementy bÍ-
d¹ dostarczane w†kicie. Nic
jednak nie stoi na przeszko-
dzie, aby wymieniÊ je na
ìmocniejszeî tranzystory,
a†nawet, licz¹c siÍ z†duøymi
obci¹øeniami zastosowaÊ
tranzystory MOSFET.
AR


