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Amatorski system pirotechniczny.

To kolejny artykuł w tym cyklu, który nieco odbiega od jego tematu, ale zapewne pomoże wielu 
czytelnikom forum rozwiązać istotny problem bezpiecznego odpalania fajerwerków.

Specjalnie na potrzeby forum przygotowałem projekt prostego, 16-kanałowego systemu 
pirotechnicznego typu multiground, którego schemat elektryczny można pobrać tutaj.

Opiszę krótko poszczególne jego bloki funkcyjne.

1. Blok zasilania.

Elementy bloku : 
– mostek prostowniczy / min. 8A/100V
– kondensator elektrolityczny / min. 10.000uF/50V
– dioda / min. 3A/100V
– przetwornica napięcia / U we. 40V | U wy. 12V

Pulpit zasilamy (poprzez mostek prostowniczy) prądem stałym lub zmiennym, o napięciu do 24V.
Można w tym celu wykorzystać dwa połączone szeregowo akumulatory 12V, lub tzw. transformator 
bezpieczeństwa 24V.
Taki transformator zagwarantuje napięcie odpalania ok. 34V.

Ważnym elementem tego bloku jest bateria kondensatorów elektrolitycznych, która powinna mieć 
pojemność rzędu  10.000-20.000 uF, i napięcie robocze min. 50V.

Drugi istotny element bloku to przetwornica prądu stałego o napięciu wyjściowym 12V.
Zastosowana przetwornica powinna mieć zakres dopuszczalnych napięć wejściowych do 40V.
W zasadzie będzie ona zasilać wyłącznie układ testu więc nie musi mieć dużej mocy.

http://www.pyrobox.com.pl/pdf_pol/pyrobox-121.pdf


2. Blok sterowania.

Elementy bloku :
– przycisk mono-stabilny
– przełącznik bi-stabilny dwu-sekcyjny
– dioda LED dwu-kolorowa RED/GREEN
– rezystor 1K

Dwupozycyjny przełącznik „ARM” umożliwia wybór trybu pracy pulpitu SAFE/ARM.
Dwukolorowa dioda LED wskazuje wybrany tryb pracy (można ją pominąć).

Przycisk monostabilny „FIRE”, jak jego nazwa wskazuje, służy do „odpalania”.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa zalecam zastosowanie dwóch przycisków połączonych szeregowo.

3. Blok kontroli.

Elementy bloku :
– dioda / min. 6A/100V
– 3 diody / min. 1A/100V
– 2 rezystory 1K5
– rezystor 560R
– dioda LED RED
– dioda LED YELLOW
– potencjometr montażowy 2K
– dioda Zenera 12V

Pulpit realizował będzie tzw. test ciągłości obwodu elektrycznego.
Dioda LED „TEST” zapali się gdy wybrany obwód zapalczy zostanie „zamknięty” przez zapalnik.
Prąd testu należy tak ustawić potencjometrem aby nie przekraczał na zapalniku 10mA .

Dioda LED „FIRE” będzie się zapalać przy naciśnięciu przycisku „FIRE” (można ją pominąć).



4. Blok klawiatury.

Elementy bloku :
– 16 przełączników bi-stabilnych dwu-

sekcyjnych
– gniazdo przyłączeniowe / np. DB9F

16 dwusekcyjnych przełączników bistabilnych połączonych jest w taki sposób, że włączenie 
przełącznika o wyższym numerze odcina wszystkie przełączniki o niższych numerach.
Takie rozwiązanie gwarantuje, że zawsze zostanie „odpalony” tylko jeden obwód zapalczy, ten o 
najwyższym numerze z załączonych przełączników.

Wyjścia bloku H1/4 oraz C1/4 należy doprowadzić do gniazda przyłączeniowego kabla 
połączeniowego.

A oto zmontowana klawiatura:

Bloki klawiatury oraz kontroli (pomijając diodę LED „FIRE”) można powielać zwiększając w ten 
sposób liczbę kanałów systemu.



5. Kabel połączeniowy.

Kabel połączeniowy musi zawierać osiem przewodów (linka miedziana) o przekroju min. 0,5 mm2.
Jako gniazda/wtyki przyłączeniowe można wykorzystać popularne złącza DB9.

Elementy :
– kabel 8-żyłowy 0.5mm2 / np. LIYY 8x0.5
– wtyk przyłączeniowy / np. DB9M
– gniazdo przyłączeniowe / np. DB9F

6. Listwa przyłączeniowa.

Elementy listwy :
– 8 podwójnych gniazd głośnikowych
– 16 diod / min. 3A/1.000V !!!
– gniazdo przyłączeniowe / np. DB9M

Jest to typowy układ multiground 4 na 4.
Wejścia H1/4 oraz C1/4 należy doprowadzić do gniazda przyłączeniowego kabla połączeniowego.
Wyjścia obwodów zapalczych wychodzą na 16 tzw. zacisków głośnikowych.



Przykładowe rozwiązanie tzw. listwy (fotografie pochodzą ze strony www.pyrouniverse.com).

Uwaga!
1. Połączenia elektryczne należy wykonać przewodem (linka miedziana) o przekroju min. 0,5mm2.
2. System został zaprojektowany dla „profesjonalnych” zapalników, o standardowych parametrach.

Życzę kolegom owocnej pracy, a następnie przyjemnej zabawy, oraz przypominam o 
przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa!

http://www.pyrouniverse.com/forum/showthread.php?26396-It-s-alive....-ALIVE!!!#post360205

