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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مقدمه .1

با جلوه ایجاد شده نظر مخاطب  که يبنحو دارد کاربردفروشگاه ها نام ساختمان و نماهاي  از ياریبس درروشنایی تزئینی  از استفاده
این روشنایی با المپ هاي ال اي دي می باشد تا مصرف و هزینه کمتري داشته باشد. با توجه به اینکه  اغلبمتوجه آن خواهد شد. 

برد چشمک . چشمک زن پیشنهاد می شودي ، استفاده از بردهااین روشنایی ها می تواند زیبایی بیشتري را نمایش دهد چشمک زدن
 کی زن چشمک برد. باشد یمال اي دي ثابت  هايتابلونوارهاي ال اي دي و به  هاي متنوع برد جهت اعمال جلوه کی ABl113HE زن

  .سازد یم ایمه ییروشنا ناتیتزئ يبرا را مختلف يها برنامه با دادن جلوه جهت آسان و ساده روش

 عدد کی و برنامه انتخاب يبرا دیکل عدد کی نیهمچن. می باشد Phoenix کشویی کانال خروجی با کانکتور 8داراي  برد چشمک زن
   .دهد یم نشان را برنامه شینما شیپ برد يرو بر LED عدد 8. دارد برنامه سرعت رییتغ يبرا ولوم

) يد يا ال نوار ای و يد يا ال تابلو( بار یمنف اتصال برد، يرو بر یخروج کانال هر. باشد یم ولت 12 يکار ولتاژ يدارا زن چشمک برد
  .می باشد مشترك بصورت بار مثبت. سازد یم ایمه را

 

  

  

  

  

  

  

  

   چشمک زنبرد راه اندازي : 1شکل

  
  
 
  

  برد جزئیات  .2

 تصویر  توضیحات نام 

ABl113HE  Flasher/Fixed LED/3A/12V 
8 Channel/E Model/Control   
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  کاربردها  .3

  ولت  12یک برد نورپردازي 

  خروجی  هشتبا  برد چشمک زنیک 

  راه انداز نوارها و تابلو هاي ال اي دي ثابتیک 

  با برنامه و جلوه هاي متنوع چشمک زنیک برد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ویژگی ها .4

 ثابت ال اي ديو تابلو هاي نوارها  برد چشمک زنیک  مهیا سازي 

 نوارها و تابلو هاي ال اي دي ثابت افکت هاي زیبا و متنوع مهیا سازي 

 ولت در هر کانال صفر  منفی یاخروجی  مهیا سازي 

  دارايLED برنامه براي هر کانالنمایش  پیش 

  دي سی ولت 12داراي ولتاژ کاري 

  کانال) 8خروجی ( هشتداراي 

 زیبا و متنوع برنامه 20 بیش از داراي  

  میلی متر جهت نصب برد 3سوراخ داراي 

 داراي یک عدد ولوم جهت تغییر و تنظیم سرعت برنامه 

 داراي قابلیت اتصال دسته ال اي دي هاي مثبت مشترك 

  تایی) 3شاخه  176در هر خروجی ( آمپر 3داراي حداکثر جریان دهی 

  (یک برنامه) مورد نظر برنامه کلید جهت انتخاب و اجرايعدد  یکداراي 

  بصورت لحظه ايتغذیه ( ولتاژداراي مدار محافظ اتصال اشتباه و معکوس( 

  از نوع خروجی و تغذیه داراي کانکتورPhoenix  جهت آسانی در استفادهکشویی 

  مورد نیاز در طراحی داخلی و عدم نیاز به قطعه خارجیداراي خازن و دیگر قطعات 

 ی داراي طراحی مهندسPCB  چاپ سلدر و چاپ راهنماذف نویز و استفاده از فیبر فایبرحجهت ، 
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 ABl113HE برد چشمک زنکانکتور و جزئیات مکانیکی  .5

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 توجـــه

 می باشد که به ترتیب و پشت سر هم اجرا می شوند.متنوع برنامه  20 بیش از میکروکنترلر برد داراي 

  سی می باشد. میزان جریان کشیده شده از منبع تغذیه وابسته به بار ال اي دي ولت دي  12منبع تغذیه مورد نیاز برد
 خروجی می باشد.

  کردن کلید آن برنامه بطور دائم اجرا می شود.  1برد داراي کلید انتخاب برنامه می باشد. در هنگام اجراي برنامه مورد نظر، با
 .دنامی برنامه ها پی در پی اجرا می شوتممجددا ن کلید کرد 0یک برنامه را می تواند انتخاب کند. با تنها کلید 

 یا ت صفر و براي هر دو حالرا کم و یا زیاد می کند. ولوم ها برنامه  يسرعت اجرا ،برد داراي ولوم سرعت می باشد. این ولوم
 قابل تنظیم است.کلید از یک 

  ادیز يگرما لیبدلآمپر  3می باشد. در جریان در حالت اجراي برنامه آمپر  3هر یک از خروجی ها داراي جریان دهی حداکثر 
آمپر بهتر است سرعت انجام برنامه ها متوسط  3قرار گیرد. در جریان  درون جعبه کامال بسته و بدون گردش هوا برد دینبا

 آمپر نمی تواند براي حالت روشنایی دائم استفاده گردد. 3جریان  باشد تا گرماي کمتري تولید شود.

 بصورت مثبت مشترك  ي بارداراي ولتاژ صفر ولت (و یا همان ولتاژ منفی) می باشد که نیاز است ال اي دي ها ي بردخروجی ها
 طراحی شوند. 

  این مقاومت با توجه به رنگ و نوع ال براي راه اندازي تمامی ال اي دي ها باید از یک مقاومت سري شده استفاده شود. مقدار
عدد  528اي دي و یا میزان جریان و ولتاژ مصرفی آن باید محاسبه شود. در اینصورت حداکثر تعداد ال اي دي ها می تواند 

 شاخه سه تایی در هر کانال. 176براي هر کانال باشد, تقریبا حداکثر 

  آنها را بکار بگیرید.و منبع تغذیه شما داراي چند پین براي اتصال تغذیه باشد، تمامی  برد چشمک زندر صورتی که 

  ؛ به همین دلیل بهتر است براي تغذیه ال اي دي ها از باال می باشد، جریان مصرفی باربا وجود تعداد ال اي دي هاي زیاد در
(اگر این نکته رعایت نشود ممکن است  استفاده شود.استفاده شود. همچنین خوب است از چند دسته سیم  زیاد قطرسیم با 

 ال اي دي هاي شاخه اول پرنور و ال اي دي هاي شاخه آخر کم نور روشن شود )

  در هنگام اتصال تغذیه نباید و نباید برد و یا بار خروجی بر روي جسم فلزي قرار گیرد. هر گونه اتصال اشتباه و یا جریان کشی
 دیدن برد و حتی بار خواهد شد.بیش از حد باعث آسیب 



  E طرح. کانال 8 ولت، 12 آمپر 3 ،چشمک زن برد                            بـــــــرد یآب

  ABl113HE                                          5 

 ABl113HE برد چشمک زن راه اندازي  .6

از بعد . براحتی آن را تست کرده و مورد استفاده قرار دهدکاربر بتواند  تابنحوي طراحی شده است  ABl113HE برد چشمک زن
  نصب و سیم کشی صحیح می توان با اتصال تغذیه مناسب برد را راه اندازي کرد.

 
  در زیر آمده است:اولیه دازي نامراحل راه 

 دقابل اجرا باش افکتها یتمام تا دیده قرار) صفر( 0 حالت يرو بر را برد دیکل. 

 دشو تا افکتها با سرعت متوسط اجرا ولوم را در حالت تقریبا وسط قرار دهید. 

  (مثبت و منفی اتصال رعایت شود)را متصل نمایید برد چشمک زنولت دي سی  12تغذیه . 

  در این حالتLED  اجراي هر برنامه را نشان خواهند دادبرد پیش نمایش هاي. 

  (با تنظیم ولوم سرعت مورد نظر را انتخاب نمایید.) .کنیدزیاد یا کم و برنامه ها را سرعت اجراي  می توانیدبا تغییر ولوم 

  اجرا شوند تا تمام آنها را مشاهده کنید.در این حالت و بدون تغییر، اجازه بدهید به همین صورت برنامه ها چند مرتبه 

  1 حالت برد را بر روي می توانید کلید ،مورد نظر خود رسیدید برنامهدر حالی که به )on برنامه ) قرار دهید. در این صورت این
 . کردمی توان با تغییر ولوم سرعت آن را تنظیم می شود. همچنین  اجرا همین برنامهتنها انتخاب شده و 

  صورتی که بخواهید دوباره تمامی برنامه ها اجرا شوند تنها کافیست کلید را از حالت یک بودن به حالت صفر ببرید.در 
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 ABl113HE برد چشمک زناتصال بار به   .7

 استفاده مورد ثابت يد يا ال ينوارها و تابلوها يبرا را آن بتواند کاربر تا است شده یطراح يبنحو ABl113HE برد چشمک زن
  .کرد يانداز راه را يد يا ال يها بار برد مناسب هیتغذ اتصال با توان یم حیصح یکش میس و نصب از بعد. دهد قرار

  
  مراحل راه اندازي در زیر آمده است:

  (در تصویر زیر آمده است) ي بار را بصورت صحیح به هر یک از کانال ها متصل کنید.هادسته ال اي دي 

 دقابل اجرا باش افکتها یتمام تا دیده قرار) صفر( 0 حالت يرو بر را برد دیکل. 

 دشو تا افکتها با سرعت متوسط اجرا ولوم را در حالت تقریبا وسط قرار دهید. 

  (مثبت و منفی اتصال رعایت شود)را متصل نمایید برد چشمک زنولت دي سی  12تغذیه . 

  در این حالتLED  دي هاي بار، اجراي هر برنامه را نشان خواهند دادو همچنین ال اي برد پیش نمایش هاي. 

  (با تنظیم ولوم سرعت مورد نظر را انتخاب نمایید.) .کنیدزیاد یا کم و برنامه ها را سرعت اجراي  می توانیدبا تغییر ولوم 

 را مشاهده کنید. در این حالت و بدون تغییر، اجازه بدهید به همین صورت برنامه ها چند مرتبه اجرا شوند تا تمام آنها 

  1 حالت برد را بر روي می توانید کلید ،مورد نظر خود رسیدید برنامهدر حالی که به )on برنامه ) قرار دهید. در این صورت این
 . کردمی توان با تغییر ولوم سرعت آن را تنظیم می شود. همچنین  اجرا همین برنامهتنها انتخاب شده و 

  تمامی برنامه ها اجرا شوند تنها کافیست کلید را از حالت یک بودن به حالت صفر ببرید.در صورتی که بخواهید دوباره 

 از سیم هاي با قطر باال استفاده شده است.  ،می باشد زیادبا توجه به اینکه جریان مصرفی در تصویر زیر  -

 استفاده شده است. براي جلوگیري از افت ولتاژ، از چند دسته سیم براي تغذیه ال اي دي هادر تصویر زیر  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

بهره می برید؛ نیاز است هر سه عدد ال اي دي با یک  ، زرد و یا نارنجیدر صورتی که از تابلو ال اي دي با رنگ قرمز -
 [375Ohm=(12V-(3*2V)/0.016A)]سري شود. اهم  390و یا اهم  330مقاومت 

در صورتی که از تابلو ال اي دي با رنگ سفید، آبی و یا سبز بهره می برید؛ نیاز است هر سه عدد ال اي دي با یک  -
 [187.5Ohm=(12V-(3*3V)/0.016A)]اهم سري شود.  220اهم و یا  180مقاومت 
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اهم سري شود، اما  10در صورتی که از ال اي دي یک وات بهره می برید؛ نیاز است هر سه عدد ال اي دي با یک مقاومت  -
 [8.5Ohm=(12V-(3*3V)/0.350A)]دقت شود با توجه به جریان باالي ال اي دي باید مقاومت وات باال انتخاب نمایید. 

مات استفاده می کنید مقدار مقاومت سري شده را باید با توجه به  ا رنگدیگر و یدر صورتی که از تابلو ال اي دي با رنگ  -
 ولتاژ ال اي دي محاسبه کنید. شما می توانید ولتاژ و جریان ال اي دي را از روي بسته بندي آن بخوانید.

جه به ولتاژ ال اي در صورتی که بخواهید از یک و یا دو عدد ال اي دي بهره ببرید؛ مقدار مقاومت سري شده را باید با تو -
 دي ها محاسبه کنید. شما می توانید ولتاژ و جریان ال اي دي را از روي بسته بندي آن بخوانید.

در صورتی که بخواهید از نوارهاي ال اي دي که کارخانه تولید کرده است بهره ببرید، می توانید آنها را مستقیم به این  -
 تایی با یک مقاومت از داخل سري شده است. 3ي بصورت متصل نمایید. نوارهاي ال اي د برد چشمک زن

درصد از جریان (توان) آن را استفاده کنید. یعنی جریان  80در نظر داشته باشید تا براي تهیه منبع تغذیه مناسب باید  -
 دیبا آمپر 12 یمصرف انیجر با ولت 12 يد يا ال تابلو دردهی منبع تغذیه کمی بیشتر از جریان کشی  شما باشد. مثال: 

 . شود انتخاب آمپر 15 یده انیجر با ولت 12 هیتغذ منبع

 منبع مدار کردن باز ای و بستن هنگام در. شد خواهد مدار شدن ذوب باعث اشتباه اتصال گونه هر, باال انیجر به توجه با: تذکر
 نیب وزیف از استفاده. گردد متصل مربوطه بار به یخروج کی ابتدا نانیاطم جهت, مدار هیاول تست در. باشد خاموش هیتغذ
 می دهد.  شیافزا را کار تیامن بار و هیتغذ

  
  

  می باشد. ABl113HE برد چشمک زنعدد  یکشامل نهایی محصول  -
  جهت راه اندازي اولیه، نیاز به تهیه منبع تغذیه می باشد.   -
  .باشد یم )تابلو و یا نوار ال اي دي( بار هیته به ازین شتریب ییکارا جهت  -

  
 
 
  


