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АНАЛІЗ МЕТОДІВ КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДНИМИ ІНДИКАТОРАМИ У 

ЗАСОБАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

 

Анотація. Приведені результати аналізу найбільш поширених методів керування 

світлодіодними індикаторами, які можна використовувати у вузлах індикації пристроїв та 

систем автоматизації. Розглянуто особливості реалізації цих методів за допомогою 

мікроконтролерів MSP430 виробництва Texas Instruments. 

 

Завдяки компактності, високому ККД та малій вартості світлодіодні індикатори 

набули широкого поширення у великій кількості електронних пристроїв, у тому числі і в 

засобах та системах автоматизації. Але, незважаючи на широке розповсюдження, на 

сьогоднішній день дуже складно знайти інформаційний ресурс (портал, сайт, підручник або 

якесь інше джерело інформації), у якому була б зібрана та вдало систематизована уся 

інформація, що стосується даного питання, а відомі публікації, як правило, присвячені тільки 

одному з питань, які виникають під час роботи із цими індикаторними пристроями.  

Наприклад, у [1] докладно розглянута фізична основа та типи світлодіодних 

індикаторів, але відсутні питання, присвячені особливостям їх керування. У [2] основну 

увагу приділено методам керування, проте особливості сучасних мікроконтролерів у 

джерелах [1] та [2] не розглянуті зовсім, зате вони докладно розглянуті в [3]. Таким чином, 

для того, щоб підготувати кваліфікованого фахівця у галузі автоматизації, потрібно 

використовувати кілька мало зв’язаних із собою джерел інформації, що не завжди зручно. 

У доповіді розглянуто результати аналізу найбільш поширених методів керування 

світлодіодними індикаторами, які були виконані у рамках комплексної теми «Підвищення 

енергетичної ефективності засобів індикації автоматизованих систем». Головною 

особливістю розглянутих методів (Табл. 1) є орієнтація на використання мікроконтролерів, 

оскільки зараз цей напрям є домінуючим під час при створенні електронного обладнання. 

 

Таблиця 1 – Найбільш поширені методи керування світлодіодними індикаторами 

Метод 

керування 
Особливості 

Застосування у засобах 

автоматизації 

Аналоговий 
Дозволяє керувати яскравістю. При використанні 

мікроконтролерів необхідний ЦАП 

Майже не використовується. 

Можливе використання у 

якості індикатора рівня 

Дискретний 

(On/Off) 

Фіксована яскравість світіння. При використані 

мікроконтролерів необхідна окрема лінія порту 

вводу-виводу на кожен світлодіод 

Одно- або багатокольорові 

індикатори стану із 

обмеженою кількістю 

кольорів  

Дискретний 

(ШІМ) 

Дозволяє змінювати яскравість світіння. При 

використані мікроконтролерів для формування 

сигналів керування краще використовувати 

програмовані таймери 

Багатокольорові індикатори 

стану із великою кількістю 

кольорів 

Динамічний 

(матричний) 

Дозволяє керувати великою кількістю 

світлодіодів із мінімальною кількістю проводів. 

При використанні мікроконтролерів необхідно 

орієнтуватися або на використання мікросхем, що 

містять спеціалізовані апаратні модулі, або 

створювати відповідне програмне забезпечення 

Цифрові та графічні табло, 

великі інформаційні екрани 
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У якості прикладу практичного застосування розглянутих методів наведено алгоритм 

програмного забезпечення для керування світлодіодним індикатором дискретним ШІМ-

методом (Рис. 1). Програмне забезпечення орієнтовано для 16-розрядних мікроконтролерів 

MSP430 виробництва Texas Instruments та використання демонстраційної плати MSP-

EXP430FR4133 [4]. 

 
Рисунок 1. – Спрощений алгоритм програмного забезпечення для демонстраційної плати  

MSP-EXP430FR4133 

 

Основними компонентами програмного забезпечення є дві змінні: лічильник та 

коефіцієнт заповнення. Значення коефіцієнту заповнення, що визначає відносну тривалість 

імпульсу, що засвічує світлодіод, можна змінювати за допомогою двох кнопок, що також 

розташовані на платі. 

Незважаючи на відносну простоту програмного забезпечення воно має певну 

практичну цінність, оскільки його можна використовувати у навчальному процесі під час 

підготовки фахівців у галузі автоматизації, а результати проведеного аналізу – у якості 

окремих глав навчальних посібників із дисциплін, присвячених як схемотехніці, так і 

програмуванню мікроконтролерів. 
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