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1. Wprowadzenie.  

Struktura logiczna 256-kanałowego pulpitu sterującego Pyrobox® Control Desk 8256 (index 82.256) oparta zo-
stała o szesnaście16-kanałowch sekcji.
Każda z sekcji reprezentowana jest na pulpicie przez jeden przełącznik w module przełączników wyboru sekcje,
tak więc  moduł  wyboru sekcji  „SECTION” zawiera  16 przełączników.  Analogicznie  moduł  wyboru kanału
„CHANNEL” zawiera 16 przełączników, a więc każdemu kanałowi przyporządkowano odpowiadający mu prze-
łącznik wybierający.
Założono, że w danej chwili wybrany może być tylko jeden kanał w jednej wybranej sekcji. Zabezpieczenia
wewnętrzne modułów gwarantują,  że zawsze wybrana zostanie sekcja oraz kanał odpowiadające włączonym
przełącznikom o najwyższych numerach, a wszystkie inne włączone przełączniki zostaną zignorowane. Jeżeli za
pomocą przełączników nie zostanie wybrana żadna sekcja i/lub żaden kanał, to system automatycznie wybierze
sekcję numer 1 i/lub kanał numer 1.
Sygnały sterujące z wszystkich sekcji wyprowadzone są, po ich zakodowaniu, na odrębne 8-pinowe gniazda
przyłączeniowe w module „OUTPUT”.
Do  wymienionych  gniazd,  za  pośrednictwem  kabli  połączeniowych  dołączane  są  urządzenia  peryferyjne
systemu.
Na pulpicie  znajduje się  nadto dioda świecącą  „TEST”,  która w obu trybach pracy  systemu „TEST/ARM”
sygnalizuje poprawność zamknięcia obwodu wybranego kanału przez zapalnik elektryczny.
Poza tym na pulpicie znajdują się dwa gniazda zasilania w module „POWER”, włącznik zasilania „OFF/ON”,
przełącznik trybu pracy „TEST/ARM”, przełącznik trybu pracy „KEY/PC”, przycisk „FIRE” i odpowiadające
im diody sygnalizacyjne, oraz gniazdo interfejsu PC i gniazdo serwisowe w module „INTERFACE”.
W pulpicie 8256 matryce kodujące oddzielone zostały galwanicznie od sterujących układów elektronicznych,
których zastosowanie umożliwiło współpracę całego systemu z komputerami PC. Pulpit może być wyposażony
w stoper elektroniczny, a opcja ta ma oznaczenie 8256.T.
W opcji 8256.D pulpit wyposażony jest w display wyświetlający numery wybranej sekcji i kanału.

-Foto1-
-Rys1-
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2. Przyłączanie źródeł zasilania.  

Pulpit 8256 może być zasilany w energie elektryczną za pośrednictwem sieciowego transformatora ochronnego
o napięciu wtórnym 24V i mocy ok. 150VA (index 99.01.1) lub z typowego akumulatora elektrycznego o napię-
ciu wyjściowym 24V i pojemności ok. 50 Ah.
Transformator lub akumulator dołączane są do pulpitu za pomocą kabli  połączeniowych (index 67) poprzez
gniazdo oznaczone jako „INPUT AC/DC-24V”.
Po dołączeniu zasilania do pulpitu dioda kontrolna „OFF/ON” świeci się kolorem zielonym, a po włączeniu zasi-
lania pulpitu kolorem czerwonym.

-Foto2-
-Foto3-
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3. Przyłączanie urządzeń peryferyjnych.  

Dołączania wszelkich urządzeń peryferyjnych systemu do pulpitu 8256 dokonuje się za pomocą kabli połącze-
niowych poprzez gniazda w module „OUTUP”.
Oferowane urządzenia peryferyjne systemu tj. dekodery (index 65), rozdzielacze (index 66.01), łączniki (index
66.02) pozwalają się konfigurować, z pomocą kabli połączeniowych (index 68),  w złożone układy zależne jedy-
nie od projektanta lub realizatora widowiska pirotechnicznego.

-Foto4-
-Rys2-
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4. Tryby pracy „TEST” i „ARM’.  

Pulpit 8256, a tym samym cały kontrolowany przez niego system pirotechniczny, może pracować w dwóch
odrębnych trybach „TEST’ i „ARM”.
Tryb  pracy  „TEST”  umożliwia  operatorowi  bezpieczne  przetestowanie  wszystkich  obwodów  wyjściowych,
których poprawność zamknięcia przez zapalniki elektryczne sygnalizuje dioda świecąca „TEST”.
Natomiast tryb pracy „ARM” umożliwia skuteczne odpalenie zapalnika elektrycznego w wybranym obwodzie
wyjściowym.
Wyboru trybu pracy dokonuje się przełącznikiem „TEST/ARM”.
Odpowiadająca przełącznikowi dioda kontrolna sygnalizacyjna tryb pracy „TEST” kolorem zielonym, a tryb
pracy „ARM”  kolorem czerwonym.

-Foto5- 
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5. Tryby pracy „KEY” i „PC”.  

System pirotechniczny Pyrobox® może pracować pod nadzorem jedynie pulpitu sterującego np. właśnie 8256
lub też dołączonego do niego komputera PC.
Wyboru trybu pracy dokonuje się za pomocą przełącznika „KEY/PC”.
Odpowiadająca przełącznikowi dioda kontrolna sygnalizacyjna tryb pracy „KEY” kolorem czerwonym, a tryb
pracy „PC” kolorem zielonym.
W trybie pracy „KEY” odblokowane zostają na pulpicie przełączniki wyboru sekcji i kanału przez co operator
ma bezpośredni dostęp do wszystkich obwodów wyjściowych i pełną kontrolę nad systemem.
Natomiast w trybie pracy „PC” kontrola nad systemem sprawowana może być wyłącznie poprzez dołączony do
pulpitu komputer PC.

-Foto6- 
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6. Wybór sekcji i kanału.  

Na pulpicie 8256 znajdują się dwa moduły przełączników wybierających.
Moduł wyboru sekcji „SECTION” zawiera 16 przełączników, a więc każdej sekcji przyporządkowano odpowia-
dający mu przełącznik wybierający.
Analogicznie moduł wyboru kanału „CHANNEL” zawiera również 16 przełączników, a więc każdemu kanałowi
przyporządkowano odpowiadający mu przełącznik wybierający.
Założono, że w danej chwili wybrany może być tylko jeden kanał w jednej wybranej sekcji.
Zabezpieczenia wewnętrzne modułów gwarantują, że zawsze wybrana zostanie sekcja oraz kanał odpowiadające
włączonym przełącznikom o najwyższych numerach, a wszystkie inne włączone przełączniki zostaną zignoro-
wane.
Jeżeli za pomocą przełączników nie zostanie wybrana żadna sekcja i/lub żaden kanał, to system automatycznie
wybierze sekcję numer 1 i/lub kanał numer 1.
Testowanie i/lub odpalanie wybranego kanału odbywa się przez naciśnięcie przycisku „FIRE”.

-Foto7-
-Foro8-
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7. Przyłączanie komputera sterującego.  

Jako komputer sterujący pulpitem 8256, a tym samym systemem pirotechnicznym Pyrobox®, może być użyty
dowolny komputer typu PC pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows.
Do  pracy  niezbędne  jest  jeszcze  zainstalowanie  na  komputerze  oprogramowania  sterującego  Pyrobox®
Controller (index 82).
Przyłączanie  komputera  sterującego  z  pulpitem  realizowane  jest  za  pomocą  kabla  połączeniowego  (index
99.03.1) wpiętego w port drukarkowy komputera i gniazdo na pulpicie oznaczone jako „COMPUTER” .

-Foto9-
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8. Zasady korzystania z oprogramowania.  

W części tej przedstawiamy najnowszą wersję 2.0.1 programu Controller (index 82.002.0) sterującego pracą pul-
pitu i systemu pirotechnicznego Pyrobox®.
Po pierwsze, program może pracować w dwóch trybach pracy, których wyboru dokonuje się odpowiadającymi
im przyciskami Test” i „Arm”.
Po drugie, na tablecie programu znajduje się pięć zakładek, które umożliwiają dostęp do pogrupowanych tema-
tycznie funkcji programu.

1. Zakładka – Controller  
Na zakładce znajdują się przyciski umożliwiające bezpośredni wybór lokalizacji efektów tj.: pulpitu (przy zasto-
sowaniu specjalnej przystawki sprzętowej program można sterować jednocześnie czterema pulpitami), sekcji i
kanału.
Testowanie i/lub odpalanie wybranych efektów umożliwiają przyciski „Test” i „Fire” (pojawia się gdy wynik te-
stu jest pozytywny).

2. Zakładka – Eitor  
Zakładka zawiera tzw. Script Editor umożliwiający edycję skryptów sterujących automatyczną pracą systemu.
Skrypt taki zawiera: numery kolejnych kroków programu; ich opisy (dowolne teksty); czasy odpalania efektów
w minutach, sekundach i ułamkach (1/10) sekund (pulpit 8256 nie obsługuje tego parametru); oraz lokalizacje
efektów tj. numery pulpitów, sekcji i kanałów.
Ponadto na zakładce znajdują się typowe przyciski obsługi edytora oraz przyciski funkcji: „New”, „Save As” i
„Open”.

3. Zakładka – Stepper  
Na zakładce umieszczona została przeglądarka skryptów sterujących tzw. Script Viwer,  a ładowanie do niej
skryptów umożliwia przycisk funkcji „Open”.
Załadowane do przeglądarki skrypty sterują automatyczną pracą systemu (opcja: Stepper/On), lub też po prostu
ułatwiają lokalizacji efektów (opcja: Stepper/Off).
Automatyczna praca systemu rozpoczyna się z chwilą naciśnięcia przycisku „Start” w module „Timer”.

4. Zakładka – Player  
Zakładka zawiera odtwarzacz plików audio typu WAV oraz odtwarzacz CD-Audio.
Odtwarzacze te mogą być uruchamiane synchronicznie ze Stepper’em (opcja: Timer+Player).
Praca Timer’a  sterującego Stepper’em może być kontrolowana i/lub korygowana za pomocą znajdujących się w
module przycisków.

I ostatnia bardzo istotna uwaga.
Aby komputer rzeczywiście wysyłał do pulpitu sygnał sterujący „fire” konieczne jest wprowadzenie do niego,
poprzez moduł programu „User”, hasła dostępu podanego na licencji oprogramowania.

-bmp1-
-bmp2-
-bmp3-
-bmp4-
-bmp5-
-bmp6-
-bmp7-
-bmp8-
-bmp9-
-bmp10-
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9. Uwagi.  

1. Lampę oświetleniową (index 99.02.01) podłącza się do pulpitu poprzez gniazdo oznaczone jako „OUTPUT 
AC-24V/DC-12V”

2. Jeżeli pulpit 8256 ma pracować pod kontrolą komputera to zasilanie pulpitu może być włączone dopiero po 
jego połączeniu z komputerem i uruchomieniu programu sterującego Controller.
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