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Generator efektów
świetlnych na EPROM−ie
AVT−5019

Uk³ad, ktÛrego budowÍ
chcia³bym dzisiaj
zaproponowaÊ moim
Czytelnikom, jest kolejnym
s³uø¹cym zabawie i†rozrywce,
ale mog¹cym znaleüÊ ca³kiem
ìpowaøneî zastosowania
w†reklamie. Uk³ady s³uø¹ce
generacji efektÛw úwietlnych
zawsze cieszy³y siÍ
zainteresowaniem ludzi
m³odych i†lubi¹cych
dobr¹ zabawÍ.

Prezentowany
uk³ad jest w†zasadzie sterownikiem tzw.
wÍøa úwietlnego, popularnego i†szeroko stosowanego
urz¹dzenia z efektem úwietlnym. Nie jest to jednak jedyne
jego zastosowanie, poniewaø
uk³ad moøe takøe s³uøyÊ do
sterowania oúmioma grupami øarÛwek zasilanych z†sieci energetycznej lub, ujmuj¹c sprawÍ szerzej, oúmioma dowolnymi odbiornikami energii elektrycznej
o†mocy ograniczonej jedynie dopuszczalnym pr¹dem przewodzenia zastosowanych w†uk³adzie
elementÛw wykonawczych - triakÛw. Proponowany uk³ad jest
jakby pÛ³produktem, pierwsz¹
czÍúci¹ systemu, ktÛrego druga
zostanie z pewnoúci¹ zaprojektowana dziÍki pomys³owoúci
i†wyobraüni CzytelnikÛw.

Opis dzia³ania
Schemat elektryczny generatora
efektÛw
úwietlnych
przedstawiono na rys. 1. Uk³ad
jest tak prosty, øe omÛwienie
jego dzia³ania nie zajmie nam
wiele miejsca, ktÛre bÍdziemy
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mogli wykorzystaÊ na szczegÛ³owy opis programowania pamiÍci EPROM.
Uk³ad sk³ada siÍ z†dwÛch
czÍúci, ktÛre zosta³y umieszczone na osobnych p³ytkach obwodÛw drukowanych, po³¹czonych
ze sob¹ kablem taúmowym. Centralnym elementem uk³adu sterownika (po prawej stronie rysunku) jest pamiÍÊ reprogramowalna EPROM typu 2764. Wszystkie (z wyj¹tkiem najbardziej
znacz¹cego) wejúcia adresowe pamiÍci zosta³y do³¹czone do wyjúÊ
12-stopniowego licznika binarnego typu 4040. Najbardziej
znacz¹ce wejúcie adresowe pamiÍci moøe byÊ za pomoc¹ jumpera JP1 do³¹czone do plusa lub
minusa zasilania i†w†ten sposÛb
moøemy podzieliÊ obszar pamiÍci na dwa pola: ìgÛrneî
i†ìdolneî, w†ktÛrych zapisaÊ moøemy rÛøne programy do generowania efektÛw úwietlnych.
Na wejúcie licznika IC2 podawany jest ci¹g impulsÛw tworzonych przez prosty generator astabilny zrealizowany na bramkach
NAND IC3A i†IC3B. CzÍstotliwoúÊ
pracy tego generatora moøemy re-
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przemiennego osiem triakÛw sterowanych przez optotriaki. Uzyskujemy w†ten sposÛb nie tylko
galwaniczn¹ izolacjÍ uk³adu wykonawczego od sterownika, ale
takøe moøemy mieÊ pewnoúÊ, øe
wykonany przez nas uk³ad nie
generuje øadnych zak³ÛceÒ radioelektrycznych, nawet w†przypadku prze³¹czania obci¹øeÒ o†duøej
indukcyjnoúci.
Diody LED zawarte w†strukturach optotriakÛw zasilane s¹ za
poúrednictwem tranzystorÛw
T1..T8, ktÛrych bazy wysterowywane s¹ z†wyjúÊ pamiÍci EPROM.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 i†rys. 3 pokazano
schemat montaøowy p³ytek drukowanych, a†ich mozaikÍ úcieøek przedstawiono na wk³adce
wewn¹trz numeru. WiÍksza p³ytka, wykonana na laminacie jedWYKAZ ELEMENTÓW

Rys. 1. Schemat elektryczny generatora.

gulowaÊ za pomoc¹ potencjometru
P1. ObwÛd z†rezystorem R34 i†kondensatorem C2 s³uøy do zerowania
licznika w†momencie w³¹czenia zasilania i†umoøliwia rozpoczÍcie od-
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twarzania zapisanej w†pamiÍci
sekwencji efektu úwietlnego.
Uk³ad wykonawczy generatora
efektÛw úwietlnych wykorzystuje
do prze³¹czania obwodÛw pr¹du

Rezystory
P1: potencjometr obrotowy 470kΩ/A
R1, R2, R4, R5, R7, R8, R10, R11,
R13, R14, R16, R17, R19, R20, R22,
R23: 220Ω
R3, R6, R9, R12, R15, R18, R21,
R24: 680Ω
R25..R32: 10kΩ
R33, R34 : 100kΩ
Kondensatory
C1: 470nF
C2: 220nF
C3: 1000µF/25V
C4, C6: 100nF
C5: 220µF/25V
Półprzewodniki
IC1: 2764
IC2: 4040
IC3: 4011
IC4: 7805
BR1: mostek prostowniczy 1A
Q1, Q3, Q5, Q7, Q9, Q11, Q13,
Q15: BT136
Q2, Q4, Q6, Q8, Q10, Q12, Q14,
Q16: MOC3040
T1..T8: BC548 lub odpowiednik
Różne
CON1..CON9: ARK2
CON10, CON11: 2x5 goldpin
Odcinek przewodu taśmowego
10−żyłowego o długości ok. 20 cm
+ 2 x wtyk Z−FC10
F1: oprawka plastykowa pod
bezpiecznik
JP1: 3 goldpiny + jumper
TR1: transformator sieciowy TS2/14
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Rys. 3. Rozmieszczenie
elementów na płytce
drukowanej części
sterującej generatora.

Rys. 2. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej części
wykonawczej generatora.

nostronnym, pos³uøy do zmontowania czÍúci wykonawczej
uk³adu, a†na mniejszej zbudowany zostanie sterownik. Ze
wzglÍdu na wiÍksz¹ komplikacjÍ
po³¹czeÒ, druga p³ytka wykonana zosta³a na laminacie dwuwarstwowym.
Montaø obydwu czÍúci uk³adu
wykonujemy typowo, rozpoczynaj¹c od wlutowania rezystorÛw,
a†koÒcz¹c na elementach o†najwiÍkszych gabarytach. Podczas
montaøu p³ytki uk³adu wykonawczego nie moøemy zapominaÊ, øe
wiÍksza jej czÍúÊ bÍdzie znajdowaÊ siÍ pod niebezpiecznym dla
øycia i†zdrowia napiÍciem sieci
energetycznej 220VAC i†dlatego
teø musi byÊ wykonana wyj¹tkowo starannie. W†uk³adzie modelowym, ktÛrego zadaniem by³o
jedynie sprawdzenie poprawnoúci
dzia³ania urz¹dzenia, nie zastosowano øadnych radiatorÛw ch³odz¹cych triaki. Jednakøe w†uk³adzie docelowym taki radiator moøe okazaÊ siÍ konieczny i†powinien byÊ zamocowany w†miejscu
odpowiednio oznaczonym na
p³ytce obwodu drukowanego. Nie
musimy na szczÍúcie stosowaÊ
jakichkolwiek podk³adek ani tulejek izolacyjnych pod triaki, poniewaø ich obudowy bÍd¹ znajdowaÊ siÍ na identycznym poten-
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cjale napiÍcia sieci. Obydwie
p³ytki ³¹czymy ze sob¹ za pomoc¹ kabla taúmowego o†d³ugoúci
kilkunastu..kilkudziesiÍciu centymetrÛw.
Zmontowany ze sprawdzonych elementÛw uk³ad nie wymaga uruchamiania i†dzia³a poprawnie natychmiast po w³oøeniu w†podstawkÍ odpowiednio
zaprogramowanego EPROM-u
i†do³¹czeniu zasilania. SzybkoúÊ
odtwarzania zaprogramowanego

efektu úwietlnego moøemy regulowaÊ w†szerokich granicach za pomoc¹ potencjometru P1.
Pozosta³a nam jeszcze jedna
sprawa do omÛwienia: zaprogramowanie pamiÍci EPROM (lub
EEPROM), od ktÛrej zaleøeÊ bÍdzie uzyskany efekt úwietlny.
Z†pewnoúci¹ wielu CzytelnikÛw
posiada komputery i†programatory EPROM i†chcieliby oni wykonaÊ w³asne EPROM-y do swojego sterownika wÍøa. Tym Czytelnikom autor pragnie poleciÊ
w³asn¹, sprawdzon¹ metodÍ obliczania liczb, ktÛre naleøy
umieúciÊ w†kolejnych komÛrkach
pamiÍci. Do przygotowania ta-

Rys. 4. Widok arkusza kalkulacyjnego Excel z przeliczeniem kodu
binarnego na dziesiętny.
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Rys. 5. Sposób dołączania żarówek
do generatora efektów świetlnych.

kiego programu potrzebny jest
dowolny komputer i†arkusz kalkulacyjny. Pos³ugiwa³em siÍ
komputerem PC i†arkuszem MSExcell, ale moøna zastosowaÊ
dowolny inny arkusz kalkulacyjny, np. Lotus.
KolejnoúÊ postÍpowania jest
nastÍpuj¹ca:
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1. W†pierwsz¹ kolumnÍ arkusza wpisujemy formu³Í przeliczaj¹c¹ zapis binarny
na dziesiÍtny, tak jak
pokazano na rys. 4.
KomÛrkÍ z†formu³¹
musimy nastÍpnie
przekopiowaÊ w†dÛ³
do kolejnych 8191 komÛrek.
NastÍpnie ca³y
obszar roboczy: kolumny B, C, D, E, F,
G, H, I, J zape³niamy zerami. Przy
odrobinie wprawy
w†pos³ugiwaniu siÍ
arkuszem kalkulacyjnym opisane czynnoúci nie zajm¹ nam
wiÍcej niø minutÍ.
W†kolumnach obszaru roboczego ì1î reprezentuje w³¹czony
punkt úwietlny, a†î0" wy³¹czony.
Chyba teraz kaødy moøe oceniÊ,
jak wygodna jest proponowana
metoda tworzenia programu do

EPROM-u: po prostu graficznie
przedstawiamy w†arkuszu to, co
zostanie wyúwietlone przez sterownik! Na rys. 4†pokazano najprostszy przyk³ad: przesuniÍcie
zapalonego punktu w†prawo, a†potem w†lewo oraz wyniki konwersji kodu binarnego na dziesiÍtny
w†kolumnie A. Po ìnarysowaniuî
wszystkich kombinacji úwietlnych,
ktÛre pragniemy uzyskaÊ, pozostaje juø tylko zapisaÊ liczby znajduj¹ce siÍ w†kolumnie A†w†postaci pliku ASCII, a†nastÍpnie dokonaÊ konwersji tego pliku do postaci binarnej, czytelnej dla programatora EPROM. SposÛb do³¹czania øarÛwek do uk³adu pokazano na rys. 5.
Zbigniew Raabe, AVT
zbigniew.raabe@ep.com.pl
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/czerwiec01.htm oraz na p³ycie
CD-EP06/2001B w katalogu PCB.
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