
SYSTEM  PIROTECHNICZNY  PYROBOX.
CZĘŚĆ 16.  

Komputerowy system pirotechniczny.

Tym razem przygotowałem dla czytelników forum projekt prostego, 256-kanałowego systemu 
sterowanego komputerowo.
System jest wyposażony w interfejs LPT kompatybilny z systemem Pyrobox więc będzie można 
wykorzystać do jego sterowania dostępne wersje demo programu Pyrobox Controller. 
Budowa systemu, podobnie jak tego z artykułu nr 12, oparta została o 16-kanałowe sekcje pracujące 
w układzie multiground.

Poniżej zamieszczam krótki opis poszczególnych układów systemu.

1. Układ interfejsu i układ logiczny systemu.

Link do schematu nr 1.

Interfejs systemu tworzy 10 transoptorów separujących obwody systemu od komputera. 
Osiem z tych transoptorów separuje sygnały adresowe D0-D7 (cue).
Dziewiąty separuje sygnał wejściowy FRI (fire), a dziesiąty sygnał wyjściowy TST (test).

Sygnały adresowe D0-D7 trafiają z interfejsu do dwóch dekoderów cyfrowych.
Jeden z nich dekoduje sygnały D0-D3 na sygnały H1-H4 i C1-C4 sterujące przekaźnikami matrycy 
wyboru kanału, która pracuje analogicznie jak matryca przełączników w systemie przedstawionym 
w artykule nr 12.
Drugi dekoduje z sygnałów D4-D7 sygnały S1-S16 sterujące przekaźnikami wyboru sekcji.

Sygnał wejściowy FRI steruje przekaźnikiem załączającym impuls odpalający.
Sygnał wyjściowy TST „niesie” wynik testu ciągłości wybranego obwodu zapalczego.

Więcej informacji nt. interfejsu zawiera artykuł nr 7

2. Układ zasilania i układ wykonawczy.

Link do schematu nr 2.

Pulpit może być zasilamy prądem stałym lub zmiennym o napięciu 24V.
Z napięcia zmiennego 24V uzyskamy „impuls odpalający” o napięciu ok. 34V.

Za pośrednictwem przetwornicy DC/DC uzyskujemy napięcie 12V, które zasila wszystkie układy 
elektroniczne systemu.

Pulpit realizuje tzw. test ciągłości obwodu elektrycznego.
Prąd testu należy tak wyregulować potencjometrem aby nie przekraczał na zapalniku 10mA .
W obwodzie kontroli testu i odpalania zastosowano transoptory, separując w ten sposób układ 
interfejsu od układu wykonawczego. 

Przekaźniki muszą być jak najlepszej !!! jakości aby uniknąć ewentualnego generowania zakłóceń 
EMC, które mogą destabilizować pracę systemu. 

http://www.pyrobox.com.pl/pdf_pol/pyrobox-12.pdf
http://www.pyrobox.com.pl/pdf_pol/pyrobox-162.pdf
http://www.pyrobox.com.pl/pdf_pol/pyrobox-07.pdf
http://www.pyrobox.com.pl/pdf_pol/pyrobox-161.pdf


3. Listwa przyłączeniowa.

Link do schematu nr 3.

Konstrukcja listwy przyłączeniowej jest identyczna z tą opisaną w artykule nr 12.
Pracuje ona w typowym układzie multiground 4 na 4.
Sygnały wejściowe H1-H4 oraz C1-C4 wyprowadzone zostały na 16 zacisków przyłączeniowych 
obwodów zapalczych.

Uwaga! System został zaprojektowany dla „profesjonalnych” zapalników elektrycznych o typo-
wych parametrach (Cu 0,2A).

http://www.pyrobox.com.pl/pdf_pol/pyrobox-163.pdf

