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Programowany sterownik 
œwiate³

Sterownik œwiate³ wykorzystuj¹cy mikrokontroler 
wyposa¿ony w osiem wyjœæ do bezpoœredniego 
sterowania diodami LED. Wyjœcia te nadaj¹ siê te¿ 
do sterowania przekaŸnikami – w ten sposób do 
modu³u mo¿na pod³¹czyæ ¿arówki du¿ej mocy, 
zasilane z sieci 230V. Sekwencje 
œwietlne nie s¹ narzucone, ka¿dy 
u¿ytkownik programuje je 
samodzielnie. Maksymalna 
d³ugoœæ jednego „programu” 
œwietlnego sk³ada siê z 254 
kroków – pojedynczych 
konfiguracji. Program zapisywany 
jest w nieulotnej pamiêci EEPROM. 
Szybkoœæ zmian regulowana jest 
dwoma przyciskami. 

Rekomendacje: Urz¹dzenie szczególnie 
polecane mi³oœnikom efektów œwietlnych, 
animatorom wystaw, przedstawieñ i 
koncertów, osobom zajmuj¹cym siê reklamami 
œwietlnymi

W³aœciwoœci
•  osiem buforowanych wyjœæ do sterowania Ÿród³ami œwiat³a 

•  liczba kroków programu: 254 

•  bardzo proste programowanie efektów œwietlnych

•  mo¿liwoœæ sterowania ró¿nego rodzaju uk³adami wyjœciowymi  np. diody LED lub przekaŸniki 

•  sygnalizacja stanu pracy: dioda LED 

•  przyciski UP/DOWN do regulacji prêdkoœci odtwarzania zmian 

•  zasilanie: 12 VDC / 200mA
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Opis uk³adu
Schemat elektryczny sterownika jest przedstawiony na rys. 1. Zastosowano w nim mikrokontroler typu 
PIC16F819, który zawiera generator taktuj¹cy RC oraz pamiêci EEPROM o pojemnoœci 256 B. Dioda 
œwiec¹ca s³u¿y do potwierdzania wpisywania parametrów w trybie programowania oraz do prezentowania 
szybkoœci odtwarzania zaprogramowanej sekwencji w trybie normalnej pracy. Do konfigurowania 
procesora s³u¿¹ trzy przyciski SW1...SW3. Prze³¹cznik S1 s³u¿y do ustawienia ¿¹danych stanów na 
koñcówkach portu procesora podczas programowania. Port ten w czasie normalnej pracy jest ustawiany 
jako wyjœciowy i mo¿e sterowaæ tranzystorami zawartymi w uk³adzie US2, natomiast w trybie 
programowania jest on konfigurowany jako wejœciowy i na jego linie s¹ podawane napiêcia 
odpowiadaj¹ce stanom zera oraz jedynki logicznej. Jeœli dany styk prze³¹cznika S1 jest rozwarty, to niski 
poziom napiêcia jest uzyskiwany wskutek do³¹czenia wbudowanych w uk³adzie US2 rezystorów 
wejœciowych danego kana³u wzmacniaj¹cego. Aby wymusiæ poziom wysoki na wejœciu (jedynkê 
logiczn¹) nale¿y odpowiedni styk prze³¹cznika ustawiæ w pozycjê „ON”. Sygna³y wyjœciowe kierowane 
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s¹ na z³¹cze CON2, na którym dostêpne s¹ tak¿e potencja³y masy i plusa zasilania. Uk³ad US2 jest 
przeznaczony do pracy z wyœwietlaczami o wspólnej anodzie, wiêc w stanie aktywnym ma na wyjœciu 
poziom niski. Diody œwiec¹ce nale¿y wiêc do³¹czaæ poprzez rezystory do wyjœcia „OUT” uk³adu US2 
(katoda) i plusa zasilania (anoda). Wyjœcia te mog¹ byæ obci¹¿ane maksymalnie pr¹dem 500 mA. W 
przypadku sterowania przekaŸnikami, znajduj¹ce siê w uk³adzie US2 diody zabezpieczaj¹ tranzystory 
wyjœciowe umo¿liwiaj¹c bezpoœrednie ich sterowanie (bez dodatkowych zabezpieczeñ). Napiêcie zasilania 
jest do³¹czone do z³¹cza CON1 i poprzez stabilizator US3 zasila procesor oraz mo¿e byæ wykorzystane do 
zasilania uk³adów wykonawczych.

Rozmieszczenie elementów na p³ytce sterownika jest przedstawione na rys. 2. Po prawid³owym monta¿u 
sterownika do z³¹cza CON2 mo¿na do³¹czyæ uk³ady wykonawcze. Na rys. 3 przedstawiony jest sposób 
pod³¹czenia diod œwiec¹cych oraz przekaŸników (przyk³adowo tylko do jednego wyjœcia). Zasilanie 
sterownika nale¿y dostosowaæ do u¿ytych uk³adów wykonawczych. Jest to istotne przy zastosowaniu 
przekaŸników, których cewki powinny byæ zasilane napiêciem ok. 12 V. Dla diod mo¿na zastosowaæ napiêcie 
z przedzia³u 9...15 V. Sam sterownik pobiera pr¹d, rzêdu kilku miliamperów, ale wydajnoœæ pr¹dow¹ zasilacza 
nale¿y dostosowaæ do pr¹du pobieranego przez uk³ady wykonawcze. Dla diod œwiec¹cych wystarczaj¹cy 
bêdzie zasilacz o wydajnoœci pr¹dowej oko³o 100 mA, natomiast w przypadku przekaŸników zastosowany 
zasilacz musi dostarczaæ pr¹d o wartoœci minimum 200 mA.

Rys. 1 Schemat elektryczny 

Monta¿ i uruchomienie

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej
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Wejœcie do trybu programowania sterownika nastêpuje po naciœniêciu przycisku SW1 przy wy³¹czonym 
zasilaniu i przytrzymaniu go podczas w³¹czania zasilania. Tryb programowania zostanie zasygnalizowany 
piêciokrotnym b³yœniêciem diody D1. Programowanie jest wykonywane poprzez ustawienie wybranej 
kombinacji (w³¹czonych i wy³¹czonych wyjœæ) prze³¹cznikiem S1 i zatwierdzeniu jej klawiszem SW2. 
Ustawienie prze³¹cznika S1 w pozycjê „ON” w³¹cza dany kana³ (zapala do³¹czon¹ do wyjœcia diodê), a w 
pozycje „OFF” wy³¹cza ten kana³. Po naciœniêciu klawisza SW2, b³yœniêcie diody D1 sygnalizuje zapis stanu 
ustawionego prze³¹cznikiem S1 w pamiêci procesora. Nastêpne kroki tworzonej sekwencji nale¿y zapisaæ w 
analogiczny sposób. S¹ one zapisywane pod kolejnymi adresami pamiêci EEPROM procesora, a¿ do jej 
zape³nienia lub po wczeœniejszym zakoñczeniu poprzez naciœniêcie klawisza SW1. W obu przypadkach 
zakoñczenie programowania bêdzie sygnalizowane nieustannym migotaniem diody D1. W ostatniej komórce 
pamiêci EEPROM (pod adresem 255) zostanie zapisana liczba kroków utworzonego programu, dziêki czemu 
w czasie odtwarzania mikrokontroler bêdzie wiedzia³, ile kroków ma dany program i do tego adresu bêdzie 
odczytywa³ pamiêæ EEPROM wyœwietlaj¹c zapisane w niej sekwencje. Odtwarzanie zapisanej sekwencji 
œwietlnej bêdzie mo¿liwe po wy³¹czeniu i ponownym w³¹czeniu zasilania. W czasie programowania mo¿na 
sprawdziæ zawartoœæ aktualnie modyfikowanego s³owa pamiêci naciskaj¹c klawisz SW3. Aby na wyjœciu 
zosta³o wyœwietlone dane s³owo, wszystkie styki prze³¹cznika S1 musz¹ byæ ustawione w pozycji „OFF”. Po 
naciœniêciu przycisku SW3 przez czas oko³o 300 ms na z³¹cze CON2 zostanie skierowany bajt danych 
zapisany pod aktualnie ustawionym adresem pamiêci. Przez ten czas dioda D1 tak¿e bêdzie siê œwieci³a. Po 
zaprogramowaniu sekwencji i ponownym w³¹czeniu zasilania sterownik bêdzie odtwarza³ zapisane wartoœci, 
pocz¹wszy od pierwszego kroku do ostatniego. W tym trybie przyciskami SW2 i SW3 mo¿na zmieniaæ 
prêdkoœæ zmian (przyciskiem SW2 zmniejszaæ, a przyciskiem SW3 zwiêkszaæ). Przyciskiem SW1 mo¿na 
natomiast negowaæ stan wyjœæ, co oznacza, ¿e jeœli w danej chwili wyjœcie powinno byæ wy³¹czone, to po 
zanegowaniu zostanie w³¹czone. Dioda D1 bêdzie migota³a w takt wyœwietlania kolejnych kroków 
odtwarzanego programu.

Programowanie

Wykaz elementów

Rys. 3  Sposób pod³¹czenia diody i przekaŸnika do wyjœæ sterownika

Rezystory Pozosta³e
CON1: ........................................................ARK2/5mmR1...R3:........................................................20kW
CON2: .........................................Goldpin 1x10 k¹towyR4: ...............................................................330W
SW1...SW3:........................... mikrow³¹cznik h=10mmR5:...................................................Rpack 8x1kW
S1: ...................................................... Dipswitch DIP8Kondensatory
Podstawka DIL18 (2 szt.)C1:.......................................................100mF/16V

C2:.......................................................100mF/16V
C3:...............................................................100nF
Pó³przewodniki
D1:...............................................dioda LED 5mm
US1: ....................... PIC16F819 zaprogramowany
US2:.................................................... ULN2803A
US3:........................................................... 78L05
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Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 4/06

www.ep.com.pl

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55
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