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• wymiary płytki: 89×82mm

• zasilanie: 5V z USB

• źródło światła – diody LED

Nasza migająca choinka może być świetnym 

drobnym upominkiem, który sprawi wiele radości 

Twoim bliskim, zarówno tym małym jak i tym 

większym. Zmontowaną choinkę wystarczy podpiąć 

do gniazda USB Twojego komputera, ładowarki lub 

dowolnego innego urządzenia z portem USB.

• bardzo prosty montaż

Właściwości

Opis układu

TRUDNOŚĆ MONTAŻU

Choinka LED zasilana z USB
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Schemat ideowy choinki pokazano na rysunku 1, 

natomiast montażowy na rysunku 2. Sercem układu 

jest mikrokontroler ATTINY13. Dziesięć kolorowych 

diod LED sterowanych bezpośrednio z portów 

mikrokontrolera zostało połączonych w cztery grupy. 

Rezystory R2-R5 ograniczają prąd płynący przez te 

diody. Zapalane są one sekwencyjnie, zapewniając w 

ten sposób ciekawy efekt świetlny. Zastosowanie 

mikrokontrolera w roli sterownika diod LED 

zdecydowanie upraszcza układ oraz daje 

nieograniczone możliwości w zakresie uzyskania 

dowolnie, samodzielnie wymyślonych efektów 

świetlnych. 
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Rys. 1 Schemat ideowy
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Z: ......................................................................................0Ω 

Półprzewodniki:

Rezystory:

R1, R3: ......................................................................10kΩ

R2, R4, R5: ...............................................................220Ω

D5-D7: ...................................dioda LED 3mm – żółta 

D8-D10: ............................dioda LED 3mm – zielona 

D4: .................................dioda LED 3mm – niebieska 

U1: ....................................................................ATtiny13A 

D1-D3: .........................dioda LED 3mm – czerwona 

Wykaz elementów

Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiekolwiek przeróbki konstrukcyjne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia oraz 
narazić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe 
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu. 
Zestawy do samodzielnego montażu są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i demonstracyjnych. Nie są przeznaczone do użytku w zastosowaniach komercyjnych. Jeśli są one 
używane w takich zastosowaniach, nabywca przyjmuje całą odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi przepisami. 

AVT SPV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania. 
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Montaż układu należy rozpocząć od przylutowania 

elementów najmniejszych w tym przypadku 

rezystorów, następnie mikrokontrolera a na samym 

końcu diod LED. Odpowiednio wyprofilowana 

krawędź płytki pełni rolę wtyku USB. Aby zapewnić 

dobre połączenie płytki z gniazdem USB należy styki 

na płytce drukowanej pokryć niewielką warstwą cyny, 

tak jak pokazano na fotografii. 

Tak wykonana choinka, zasilana bezpośrednio z portu 

USB, jako efektowny gadżet świąteczny, stanie się 

doskonałym udekorowaniem niejednego wnętrza w 

czasie Świąt Bożego Narodzenia.

Rys. 2 Schemat montażowy


