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Moduł
wykonawczy
do
sterownika
AVT−2047

ce wielka rzesza. Koledzy, czy naprawdę
nic od nas elektroników nie potrzebuje−
cie? Jeżeli jednak jakieś urządzenia elek−
troniczne przydałyby się Wam, to czeka−
my na listy!

Jak to działa?
Schemat elektryczny układu przedsta−

wiony został na rysunku 1rysunku 1rysunku 1rysunku 1rysunku 1. Do budowy
tego modułu wykonawczego wykorzys−
tano układ scalony typu ULN2803.

Kostka ta zawiera w swojej strukturze
osiem tranzystorów Darlingtona, osiem

Użytkownika. Układ można wykorzystać
do sterowania girland świetlnych zbudo−
wanych z diod LED i uzyskiwania prak−
tycznie dowolnych efektów świetlnych.
Może on służyć do animacji wszelkiego
rodzaju modeli czy też makiet reklamo−
wych. Autor nie ma większego pojęcia
o tajnikach modelarstwa kolejowego, ale
sądzi że i w realizacji tego miłego hobby
może znaleźć zastosowanie proponowa−
ny system. A tak na marginesie: modela−
rzy “kolejowych” budujących piękne
makiety z torami dla kolejek jest w Pols−

Rys. 1. Schemat ideowy modułu.

Do czego to służy?
W artykule na temat programowa−

nego sterownika do zabawek AVT−2047
znalazły się między innymi następujące
sformułowanie: “Proponowany układ
będzie także niezwykle interesującą
konstrukcją dla modelarzy “kolejo−
wych”. Nie ma chyba też przeszkód.
aby ten sterownik,połączony ze sterow−
nikiem innego rodzaju wykorzystać np.
do sterowania światłami w dyskotece
lub różnymi urządzeniami w domu? No
dobrze, ale jak to zrobić? W jaki sposób
wykorzystać programator do sterowa−
nia różnymi urządzeniami jeżeli opisany
układ wykonawczy daje możliwość kie−
rowania jedynie dość prostym mode−
lem pojazdu? Najwyższy czas dać znie−
cierpliwionym Czytelnikom odpowiedź
na te pytania i to właśnie uczynimy
w tym artykule.

Opisany moduł wykonawczy umożli−
wia programowe sterowanie ośmioma
odbiornikami prądu stałego. Odbiorniki
te mogą być zasilane maksymalnym na−
pięciem do 50V i nie mogą pobierać
więcej prądu niż 500mA każdy. Są to
pewne ograniczenia, ale w większości
wypadków parametry układu powinny
okazać się wystarczające. Dodatkową,
bardzo atrakcyjną funkcją sterownika
jest możliwość wykorzystania go jako
sprzęgu pomiędzy programatorem AVT−
2047 i niegdyś opisanym w Elektronice
Praktycznej modułem AVT−110, umożli−
wiającym zasilanie prądem 220VAC oś−
miu dowolnych odbiorników energii.
Możliwe zastosowania tego układu
współpracującego ze sterownikiem
AVT−2047 trudno wręcz wyliczyć.
Wszystko zależy od fantazji i potrzeb
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rezystorów ograniczających prąd bazy
i osiem diod zabezpieczających tranzys−
tory przed uszkodzeniem impulsami wy−
sokiego napięcia. Impulsy takie mogłyby
powstać przy przełączaniu obciążeń
o charakterze indukcyjnym, np. przekaź−
ników czy silników elektrycznych. Struk−
turę wewnętrzną układu ULN2803 oraz
rozkład wyprowadzeń pokazano na ry−ry−ry−ry−ry−
sunku 2sunku 2sunku 2sunku 2sunku 2. Zastosowanie tego układu za−
miast ośmiu tranzystorów i tyluż rezys−
torów i diod pozwoliło znacznie zmniej−
szyć wymiary płytki drukowanej, uproś−
cić montaż i zmniejszyć awaryjność ukła−
du. Niewątpliwą wadą takiego rozwiąza−
nia jest fakt, że jeżeli jeden tranzystor
ulegnie uszkodzeniu, to trzeba wymienić
wszystkie osiem, czyli cały układ scalo−
ny. Jednak przy prawidłowej eksploatacji
uszkodzenia takie są bardzo mało praw−
dopodobne.

O samym układzie sterownika właści−
wie niewiele można napisać. Omówie−
nia wymaga jedynie rola nie ponumero−
wanych na schemacie rezystorów

zbocznikowanych przez jumpery. Zada−
niem ich jest zwiększenie uniwersalnoś−
ci układu przez umożliwienie zastosowa−
nia go jako łącznika pomiędzy programa−
torem AVT−2047 i modułem wykonaw−
czym AVT−110. W module tym zastoso−
wano na wejściu optotriaki, a zapalanie
zawartych w ich strukturach diod odby−
wa się poprzez zasilenie ich od strony
minusa za pośrednictwem ograniczają−
cych prąd rezystorów. Jeżeli przewiduje−
my zastosowanie naszego sterownika
jako sprzęgu z układem AVT−110 to
w oznaczone na płytce miejsca musimy
wlutować osiem rezystorów o wartości
560W ...1kW  i połączyć wyjścia sterowni−
ka za pośrednictwem przewodu taśmo−
wego z wejściami modułu AVT−110.

Ważną funkcję realizuje scalony stabi−
lizator napięcia U2. Jak pamiętamy, pro−
gramator AVT−2047 nie posiada własne−
go zasilacza i ze względu na zastosowa−
nie w nim pamięci 6116 wymaga dostar−
czenia z zewnątrz napięcia +5VDC.
Jednakże w wypadku zastosowania
układu U2 należy liczyć się ze zmniej−
szeniem górnego zakresu dopusz−
czalnego napięcia wejściowego na złą−
czu Z5 z 30V do ok. 15V (maks. 18V).
Zbyt wysokie napięcie powoduje
bowiem zbyt duży jego spadek na
stabilizatorze U2, czego konsekwencją
może być przegrzanie układu 7805.

Montaż i uruchomienie
Płytka drukowana pokazana została

na rysunku 3rysunku 3rysunku 3rysunku 3rysunku 3. Płytka wykonana została
na laminacie jednostronnym i szczęśli−
wie dało się uniknąć stosowania jakich−
kolwiek zworek. Montaż przeprowadza−
my w sposób typowy, rozpoczynając od
elementów najmniejszych, a kończąc na
włożeniu układu scalonego w podstaw−
kę. Użycie podstawki jest konieczne, po−
nieważ przy ewentualnym przeciążeniu
kostka może ulec uszkodzeniu i jej wy−
miana w przypadku wlutowania jej bez−
pośrednio w płytkę byłaby kłopotliwa.

Wzmianka o tym, że układ nie wymaga
uruchamiania ani regulacji jest chyba cał−
kowicie zbędna, bo cóż tu można uru−
chamiać?

Krótkiego omówienia wymaga jesz−
cze sprawa jumperów i dodatkowych re−
zystorów. Mamy tu trzy możliwości:

1. Jeżeli mamy zamiar stosować nasz
układ jedynie jako stopień wyjściowy
programatora, to najprościej będzie
w ogóle nie montować jumperów i za−
stąpić je zworkami.

2. Jeżeli rozważamy ewentualną moż−
liwość zastosowania sterownika jako
sprzęgu pomiędzy programatorem AVT−
2047 a modułem wykonawczym AVT−
110, ale na razie będziemy go stosować
zgodnie z podstawowym przeznacze−
niem to wlutowujemy zarówno jumpery
jak i rezystory. Podczas wykorzystywa−
nia modułu jako sprzęgu z AVT−110 jum−
pery pozostawiamy rozwarte. Prąd pły−
nie wtedy przez rezystory zabezpieczają−
ce diody świecące optotriaków przed
uszkodzeniem. Podczas pracy układu
w trybie podstawowym jumpery oczy−
wiście zwieramy.

3. W wyjątkowym wypadku, kiedy
układ będzie wykorzystywany wyłącznie
do współpracy z AVT−110, jumpery oka−
żą się całkowicie zbędne.

Jeszcze jedna uwaga na koniec: foto−
grafia przedstawia układ prototypowy,
różniący się drobnymi szczegółami od fi−
nalnego projektu. Brak jest jumperów,
ponieważ początkowo zamierzano
umożliwić zmianę trybu pracy za pomo−
cą przecinania ścieżek. Rozwiązanie
z jumperami jest jednak jakby trochę bar−
dziej eleganckie! Drugą różnicą jest nie−
wielkie powiększenie rozmiarów płytki
projektu finalnego. Obecnie płytka ma
wymiary i otwory na śruby mocujące
identyczne z płytką modułu programato−
ra, co umożliwi łatwe łączenie tych ukła−
dów w zwarty pakiet.
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Rys. 2. Płytka drukowana modułu.
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Rys. 2. Rozmieszczenie
wyprowadzeń układu ULN2803.
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KondensatoryKondensatoryKondensatoryKondensatoryKondensatory
C1, C4: 100nF
C2: 220µF/25V
C3: 100µF/16V
PółprzewodnikiPółprzewodnikiPółprzewodnikiPółprzewodnikiPółprzewodniki
U1: ULN2803
U2: 7805
RóżneRóżneRóżneRóżneRóżne
Z1: goldpiny 14 (2x7)
Z2, Z3, Z4: ARK3
Z5: ARK2




