
Sterownik umo¿liwia kontrolowanie oœmiu obwodów wyjœciowych. Jako elementy wykonawcze zastosowano 
tranzystory mocy MOSFET, których zadaniem jest bezpoœrednie sterowanie do³¹czonych diod LED. Jako odbiorniki 
mog¹ byæ u¿ywane pojedyncze diody, listwy oraz ¿arówki diodowe zasilane napiêciem 12 V. Oprócz takiego 
zastosowania mo¿liwe jest tak¿e sterowanie innych obwodów, na przyk³ad przekaŸników.
Zadaniem czêœci sprzêtowej sterownika jest odbieranie danych z portu USB, przekszta³cenie ich na postaæ równoleg³¹ 
i wysterowanie odpowiednich tranzystorów. Wszystkie funkcje za³¹czania odpowiednich kana³ów realizuje 
oprogramowanie uruchomione na komputerze. Kolejne kroki sekwencji œwietlnych przechowywane s¹ w pliku 
„*.csv”. W ka¿dej linii takiego pliku znajduje siê jeden krok sekwencji œwietlnej. Program odczytuje je kolejno i 
wysy³a do czêœci sprzêtowej. Plik ten mo¿e byæ edytowany w dowolnym edytorze tekstowym lub w arkuszu 
kalkulacyjnym. Rozwi¹zanie takie umo¿liwia ³atwe tworzenie nowych sekwencji.

Schemat elektryczny sterownika pokazano na rysunku 1. Ca³y uk³ad podzielony jest na trzy bloki 
funkcjonalne: konwerter USB-RS232, interpreter komend i wzmacniacze pr¹dowe. W pierwszym bloku zastosowano 
specjalizowany uk³ad konwertera USB/RS232 typu FT232RL. Jego u¿ycie upraszcza ca³¹ konstrukcjê, gdy¿ ca³y 
proces komunikacji z komputerem poprzez interfejs USB realizuje ten uk³ad. Na jego wyjœciu TX otrzymujemy dane 
w postaci szeregowej, które mog¹ byæ odbierane przez UART. Dane s¹ przesy³ane z prêdkoœci¹ 9600 bps i docieraj¹ 
na wejœcie RA3 mikrokontrolera U2. Uk³ad ten zosta³ skonfigurowany tak, aby sygna³ reset po w³¹czeniu zasilania by³ 
generowany przez wewnêtrzny modu³. Pozwoli³o to na u¿ycie zewnêtrznego wejœcia sygna³u reset (RA3) jako wejœcia 
cyfrowego. Mikrokontroler przekszta³ca dane szeregowe na postaæ równoleg³¹ i wysy³a je na osiem wyjœæ 
oznaczonych jako PIC_OUT1...PIC_OUT8. Sygna³y z tych wyjœæ kierowane s¹ nastêpnie do bramek tranzystorów 
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Prezentowany sterownik LED jest 
wyposa¿ony w  interfejs USB 
s³u¿¹cy do pod³¹czenia go do 
komputera. Dziêki temu jest on w 
stanie sterowaæ diodami LED w 
rytm poleceñ docieraj¹cych z 
programu uruchomionego na 
PC. Umo¿liwia to tworzenie 
niepowtarzalnych efektów 
œwietlnych.

Rekomendacje: do ciekawej 
aran¿acji wnêtrz oraz tworzenia 
niepowtarzalnych efektów 
œwietlnych

AVT
5240

Komputerowy sterownik
LED 

W³aœciwoœci

Opis uk³adu

• Mo¿liwoœæ pod³¹czenia i  sterowania oœmioma obwodami LED, max. 5A/kana³  (klucze za³¹czaj¹ce na BUZ11)

• Sterowanie diodami LED z komputera PC przez interfejs USB

• Sekwencje steruj¹ce zapisywane w  pliku CSV

• Roz³¹czne zasilania: diody LED z  zewnêtrznego zasilacza, sterownik z  portu USB

• Mikrokontroler PIC16F630, interfejs USB na FT232RL

• Wymiary p³ytki 47x63mm
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Q1...Q8. Sygna³ zegarowy potrzebny do pracy mikrokontrolera generowany jest za pomoc¹ rezonatora ceramicznego o 
czêstotliwoœci 4 MHz.
Sygna³y steruj¹ce z tranzystorów wyprowadzone s¹ na z³¹cza CON2...CON4. Uk³ad sterowania zasilany jest napiêciem 
o wartoœci 5 V bezpoœrednio z portu USB. Do zasilania diod nale¿y zastosowaæ zewnêtrzny zasilacz.

Widok p³ytki z rozmieszczeniem elementów pokazano na rysunku 2. Monta¿ nale¿y rozpocz¹æ od wlutowania 
uk³adów scalonych U1 i U2. W drugim etapie montowane s¹ pozosta³e elementy SMD. Na koniec nale¿y wlutowaæ 
tranzystory Q1...Q8 oraz z³¹cza CON1...CON4.  Przyk³adowy sposób do³¹czenia diod pokazano na rysunku 3. Liczba 
po³¹czonych szeregowo diod w jednym kanale jest zale¿na od napiêcia zasilania. Zak³adaj¹c spadek napiêcia na jednej 
diodzie równy oko³o 2 V oraz spadek napiêcia na dodatkowym rezystorze, przy napiêciu zasilania wynosz¹cym 12 V 
do pojedynczego wyjœcia mo¿na po³¹czyæ maksymalnie piêæ diod LED. Jeœli zajdzie potrzeba zastosowania wiêkszej 
ich liczby, to nale¿y ³¹czyæ poszczególne grupy ze sob¹ równolegle, tak jak na rysunku.
Po zmontowaniu ca³ego uk³adu mo¿na przejœæ do jego uruchomienia. Poniewa¿ do pracy uk³adu FT232RL potrzebne 
s¹ stosowne sterowniki, trzeba je pobraæ ze strony  Po 
pod³¹czeniu sterownika LED do komputera system Windows rozpozna nowe urz¹dzenie i rozpocznie siê proces 
instalacji sterowników. Wtedy nale¿y wybraæ opcjê Instalacja rêczna i wskazaæ katalog, w którym znajduj¹ siê pobrane 
wczeœniej i rozpakowane sterowniki.
Po poprawnym zainstalowaniu urz¹dzenia pojawi siê nowy port szeregowy COM z odpowiednim numerem. Poprzez 
ten port mo¿liwa bêdzie komunikacja pomiêdzy oprogramowaniem steruj¹cym a czêœci¹ sprzêtow¹ sterownika LED.

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm lub www.sklep.avt.pl.
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Monta¿ i uruchomienie
Rys. 1 Schemat elektryczny  

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej Rys. 3 Sposób do³¹czenia diod LED
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Rys. 4  Okno programu steruj¹cego

Do obs³ugi s³u¿y program pokazany na rysunku 4. Do jego dzia³ania konieczne jest ustawienie parametrów: numeru portu 
szeregowego, pliku z zawartoœci¹ sekwencji œwietlnych oraz prêdkoœæ wykonywania kolejnych kroków. Po uruchomieniu 
programu automatycznie sprawdzane s¹ dostêpne porty w komputerze i jest mo¿liwe wybranie odpowiedniego w okienku 
Port. Naciœniêcie przycisku Start uruchamia wybrany port i nastêpuje po³¹czenie z p³ytk¹ sterownika LED. W okienku 
Stan wyjœæ jest prezentowany aktualny stan wszystkich wyjœæ. Sekwencje œwietlne odczytywane s¹ z wczeœniej 
przygotowanego pliku. Po wczytaniu pliku w okienku Iloœæ rekordów widoczna bêdzie liczba kroków sekwencji œwietlnej 
zapisanej w danym pliku. Plik jest tak skonstruowany, ¿e ka¿da linia oznacza jeden krok. Cyfry oddzielone przecinkami 

Tab.1 Przyporz¹dkowanie wartoœci wejœciowych stanom wyjœciowym

List. 1. Zawartoœæ przyk³adowego pliku *.csv

Wartoœæ
w pliku

0 Szary Wy³¹czony

1 Zielony W³¹czony

2 Czerwony W³¹czony

3 Niebieski W³¹czony

4 ¯ó³ty W³¹czony

Kolor w aplikacji
Stan na wyjœciu 

sterownika

oznaczaj¹ kolejne wyjœcia sterownika. Wpisane wartoœci s¹ rozpatrywane w inny sposób przez oprogramowanie steruj¹ce, 
a w inny przez mikrokontroler na p³ytce sterownika. Wynika to z faktu, ¿e oprogramowanie oprócz wyœwietlenia stanu 
wyjœcia dodatkowo umo¿liwia wybranie koloru wskaŸnika. Pozwala to na przyporz¹dkowanie kolorów wyœwietlanych w 
programie kolorom diod do³¹czonych do wyjœæ sterownika.
Mikrokontroler w sterowniku rozpoznaje tylko dwa stany: w³¹czony lub wy³¹czony. Dla wartoœci zapisanej w pliku 
równej „0” – wyjœcie jest nieaktywne, dla pozosta³ych wyjœcie jest aktywne. Tabela 1 przedstawia przyporz¹dkowanie 
wartoœci zawartych w pliku kolorom wyœwietlanym w aplikacji oraz odpowiadaj¹cym im stanom tranzystorów 
steruj¹cych.
Plik mo¿na utworzyæ w edytorze tekstowym i wtedy nale¿y ka¿d¹ cyfrê oddzieliæ przecinkiem. 
Innym rozwi¹zaniem jest ustawienie sekwencji w arkuszu kalkulacyjnym, na przyk³ad 
MS Excel lub Open Office Calc. W obydwu przypadkach nale¿y zapisaæ utworzony plik z 
rozszerzeniem *.csv (nazwa.csv).
Widok zawartoœci przyk³adowego pliku pokazano na listingu 1. Tak opisana sekwencja 
spowoduje zapalenie wszystkich diod, a nastêpnie kolejne zapalanie siê pojedynczej diody od 
kana³u 1 do kana³u 8. Po osi¹gniêciu kana³u 8 nast¹pi powrót do kana³u 1. Po tej sekwencji 
nast¹pi przerwa równa czterem cyklom, a po niej wszystkie diody b³ysn¹ cztery razy.
Przerwa w odtwarzaniu wynika z obecnoœci czterech pustych linii. Program steruj¹cy odczytuje 
te linie, ale nie zawieraj¹ one danych z zakresu 0...4, wiêc s¹ ignorowane. W ten sposób mo¿na 
z poziomu pliku dynamicznie zmieniaæ czas trwania ka¿dej sekwencji.

Obs³uga

1,2,3,4,1,2,3,4
1,0,0,0,0,0,0,0
0,2,0,0,0,0,0,0
0,0,3,0,0,0,0,0
0,0,0,4,0,0,0,0
0,0,0,0,1,0,0,0
0,0,0,0,0,2,0,0
0,0,0,0,0,0,3,0
0,0,0,0,0,0,0,4
0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,1
0,0,0,0,0,0,2,0
0,0,0,0,0,3,0,0
0,0,0,0,4,0,0,0
0,0,0,1,0,0,0,0
0,0,2,0,0,0,0,0
0,3,0,0,0,0,0,0
4,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0

1,2,3,4,1,2,3,4
0,0,0,0,0,0,0,0
1,2,3,4,1,2,3,4
0,0,0,0,0,0,0,0
1,2,3,4,1,2,3,4
0,0,0,0,0,0,0,0
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Wykaz elementów
Rezystory:
R1: .................................................1 MW (0805)
Kondensatory:
C1:..........................................10 nF/16 V (0805)
C2:.........................................100 nF/16 V(0805)
C3:.................................10mF/10 V (SMD, 3528)
C4:.........................................100 nF/16 V(0805)
Pó³przewodniki:
U1:............................................FT232RL (SO28)
U2:....................PIC16F630 (SO14,  zaprogramowany)
Q1...Q8: ....................................................BUZ11
Inne:
FR:..........EMISMB403025 - filtr przeciwzak³óceniowy

CON1: ...........................................USB-B k¹towe
CON2...CON4: .........z³¹cze œrubowe ARK2-5 mm
Q: ......rezonator ceramiczny 4 MHz typu QDCC4M00 
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Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 06/10

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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