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Sterownik dwubarwnych diod LED
Dioda úwiec¹ca LED jest

jednym z†na jpopularnie j -
szych elementÛw elektronicz-
nych, a†w†kaødym razie naj-
bardziej widocznym. W†na-
szej praktyce konstruktorskiej
zapoznaliúmy siÍ juø z†dwo-
ma typami tych diod: stan-
dardowymi LED-ami úwiec¹-
cymi úwiat ³em ci¹g³ym
i†ìSMDLî - ìSamo Migaj¹cy-
mi Diodami LEDî. O†tych
ostatnich warto pamiÍtaÊ po-
niewaø niejednokrotnie mog¹
one znacznie uproúciÊ budo-
wÍ uk³adÛw elektronicznych.
Dzisiaj zajmiemy siÍ jeszcze
innym rodzajem diod LED -
dwubarwnymi. Nie jest to
øadna nowoúÊ, diody takie
produkowane s¹ od dawna,
znajduj¹ siÍ w†ofercie hand-
lowej AVT, tylko jakoú nie by-
³o okazji o†nich wspomnieÊ.

Oczywiste jest, øe jeøeli
w†plastikowej, przezroczystej
obudowie moøna umieúciÊ
pÛ³przewodnikow¹ strukturÍ
jednej diody úwiec¹cej, to
moøna tam upakowaÊ dwie
lub nawet wiÍcej takich struk-
tur (tak teø czyniono przy
produkcji wyúwietlaczy sied-
miosegmentowych). Diody
mog¹ce wysy³aÊ úwiat ³o
o†rÛønym zabarwieniu produ-
kowane s¹ jako dwu i†trÛjbar-
wne. Najbardziej interesuj¹ce
wydaj¹ siÍ byÊ diody úwiec¹-
ce trzema kolorami: czerwo-
nym, zielonym i†niebieskim.
Stosuj¹c tak¹ diodÍ moøemy
uzyskaÊ zupe³nie dowoln¹
barwÍ, zgodnie z†zasadami
syntezy addytywnej RGB. Za-
pomnijmy jednak jak na razie
o†tych diodach, ich cena od-
strasza od powszechnego sto-
sowania tych ciekawych ele-
mentÛw. W†naszym projekcie
wykorzystywaÊ bÍdziemy dio-
dy dwubarwne, úwiec¹ca
úwiat³em czerwonym i†zielo-
nym.

W†najprostszej aplikacji
diody dwubarwne stosujemy

uk³ad scalony warto zastoso-
waÊ podstawkÍ. Wykonany ze
sprawnych elementÛw uk³ad
nie wymaga øadnej regulacji
i†dzia³a natychmiast popra-
wnie. Urz¹dzenie moøe byÊ
zasilane napiÍciem sta³ym
z†przedzia³u 5...15V, nieko-
niecznie stabilizowanym.

Otwarta pozostaje nato-
miast sprawa zbudowania gir-
landy z†dwukolorowych diod.
Tu radücie juø sobie sami,
drodzy Czytelnicy, nie zapo-
minaj¹c o†stosowaniu rezys-
torÛw po³¹czonych szeregowo
z†katod¹ kaødej z†diod! War-
toúÊ tych rezystorÛw zaleøy
od napiÍcia zasilania i†przy
12VDC powinna wynosiÊ ok.
560Ω. Z†diod moøna tworzyÊ
girlandy zamocowane do sta-
³ego pod³oøa lub zawieszone
w†powietrzu. Moøna teø
z†nich uk³adaÊ napisy i†do-
wolne figury geometryczne.
Zbigniew Raabe, AVT

Opisane w†artykule
urz¹dzenie s³uøy do

zabawy, konstruowania
efektownych ìbajerkÛwî,

ale i†do zastosowaÒ nieco
bardziej profesjonalnych:
do budowania urz¹dzeÒ

reklamowych mog¹cych np.
ozdobiÊ witrynÍ sklepu. Jak

wynika z†analizy
nadsy³anych do redakcji EP

listÛw, nasi Czytelnicy
interesuj¹ siÍ uk³adami
pozwalaj¹cymi tworzyÊ
ciekawe efekty úwietlne,
jakich wiele zosta³o juø

opublikowanych na ³amach
naszego pisma.
A†wiÍc proszÍ -

chcieliúcie, wiÍc macie
kolejny uk³ad do

efektownego sterowania
diodami LED.

Rys. 1.

tak samo, jak zwyk³e diody
LED. Przepuszczaj¹c pr¹d
przez jedn¹ lub drug¹ struk-
turÍ uzyskujemy czerwone
lub zielone úwiat³o. W†na-
szym uk³adzie diody bÍd¹
jednak w³¹czane inaczej :
uzyskamy moøliwoúÊ p³ynnej
zmiany koloru úwiecenia: od
czerwonego do zielonego.
Uzyskany efekt, mimo øe nie
dorÛwnuje efektownoúci¹
mieszaniu kolorÛw diod trÛj-
barwnych, jest doúÊ ciekawy
i†autor s¹dzi, øe warto zbudo-
waÊ proponowany uk³ad. Jak
za chwilÍ zobaczycie, jest on
niezwykle prosty i†tani a†przy
tym daje moønoúÊ sterowania
ca³ych girland dwubarwnych
ledÛw.

Schemat elektryczny ste-
rownika girland LED pokaza-
ny zosta³ na rys. 1. Zastoso-
wanie nieúmiertelnego NE555
jest z†pewnoúci¹ najprost-
szym rozwi¹zaniem, jeøeli
potrzebujemy zbudowaÊ ge-
nerator multistabilny i†wype³-
nieniu impulsÛw zmienianym
od blisko zera do prawie
100%. Jak juø powiedziano,
nasz generator wysy³a ci¹g
impulsÛw o†sta³ej czÍstotli-
woúci i†zmiennym wype³nie-
niu regulowanym za pomoc¹
potencjometru P1. Z†wyjúcia
generatora impulsy kierowa-
ne s¹ jednoczeúnie na bazy
dwÛch tranzystorÛw: T1 i†T2.
Tranzystor T2 zasila bezpo-
úrednio szereg diod jednego
koloru (w naszym wypadku
czerwone diody) natomiast
tranzystor T1 steruje tranzys-
torem T3, zasilaj¹cym drugi
szereg diod. Tranzystory wy-
konawcze uk³adu nigdy nie
przewodz¹ jednoczeúnie, tak
wiÍc efekt p³ynnej zmiany
natÍøenia úwiat³a diod rÛøne-
go koloru jest oczywiúcie z³u-
dzeniem. Po prostu jedne dio-
dy pal¹ siÍ d³uøej od dru-
gich, a†øe prze³¹czanie gir-
land odbywa siÍ z†duø¹ czÍs-
totliwoúci¹, bezw³adnoúÊ oka
ludzkiego nie pozwala za-
uwaøyÊ nawet najmniejszego
migotania.

Rozmieszczenie elemen-
tÛw na p³ytce drukowanej po-
kazano na rys. 2. Montaø wy-

k onu j emy
w e d ³ u g
o g Û l n i e
przyjÍtych
zasad, roz-
poczynaj¹c
od naj -
mniejszych
e l e m e n -
tÛw. Pod

Rys. 2.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
P1: 1MΩ/A obrotowy lub
suwakowy
R1, R2, R3, R4, R5: 560Ω
R6, R7: 220Ω
Kondensatory
C1: 4,7nF
C2: 22nF
C3: 100µF/16V
C4: 100nF
Półprzewodniki
D1, D2: 1N4148 lub
odpowiednik
T1: BC548 lub odpowiednik
T2, T3: BD136 lub
odpowiednik
U1: NE555
dwukolorowa LED (dla testów)
Różne
Z1: ARK3
Z2: ARK2

Kompletny uk³ad i p³ytki
drukowane s¹ dostÍpne
w†ofercie AVT pod oznacze-
niem AVT-1143.


