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Masters jest dystrybutorem 
uniwersalnym co powoduje, że 
w ofercie handlowej firmy znajdu-
je się bardzo szeroka gama różno-
rodnych elementów. Wśród nich 
szczególnie wiele miejsca zajmują 
elementy optoelektroniczne, wy-
specjalizowane sterowniki LED 
oraz układy zasilające.

To co świeci…
Dostawcami LED mocy szcze-

gólnie promowanymi przez firmę 
MASTERS są tajwańskie firmy 
Ligitek Electronics oraz Cosmo. 
W ofercie firmy Cosmo znajdują 
się diody o mocy od 1W poprzez 
2W, 3W, 5W aż po 5.6W.  Pro-
ducent zastosował wielochipo-
wą technologię produkcji LED 
mocy, opartą na pojedynczych 
kryształach o mocy od 0,9 do 
1,4 W. Są one montowane na 
płytkach MCPCB o średnicy 
lub długości boku 20 mm, 

dostępne są także wersje wypo-
sażone w radiatory. W emiterach 
wielostrukturowych LED-y są 
połączone szeregowo (rys. 1 i 2), 
ale na zewnątrz wyprowadzono 
(na cynowane pola lutownicze) 
wyprowadzenia wszystkich diod, 
co pozwala sterować je selektyw-
nie. Diody mocy firmy Cosmo 
są dostępne we wszystkich stan-
dardowych kolorach z soczew-
kami o kątach skupienia wiązki 
50…130o, oraz mają czas życia 
do 100 000 godzin. Drugi z pro-
ducentów – firma Ligitek ma 

Masters i LED-y 
– przegląd oferty

Materiały  
i dodatkowe  
informacje
Dodatkowe materiały są
dostępne na płycie dołączonej do 
numeru.

Rys. 1. W emiterach wielostrukturowych firmy 
Cosmo LED-y połączono szeregowo

Rys. 2. Emitery RGB można łączyć na wiele różnych sposobów w zależności 
od wymagań aplikacji

Gdańska firma Masters dobrze przygotowała się do „ery” SSL, o czym 
świadczy jej bogata oferta handlowa zarówno w zakresie samych LED-
ów, jak i ich sterowników oraz zasilaczy. W artykule przedstawiamy 
ekspresowy przegląd najciekawszych elementów i podzespołów 
przeznaczonych do i dla systemów oświetleniowych.
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także bardzo interesującą ofertę LED 
mocy. Producent ma w swojej ofercie 
diody o mocy 1 i 3W (nowoczesne 
wersje z pojedynczą strukturą), także 
w wersji RGB. Diody charakteryzu-
je bardzo długa żywotność, sięgająca 
100000 godzin, oraz szeroki zakres 
temperatur pracy (–40…+100oC). 
Ligitek oferuje diody mocy świecące 
wyłącznie na jeden z dwóch kolorów 
białych (standard – CCT=5500...10000 
i ciepły – CCT=2800…3800). Diody 
jednokolorowe są dostępne w obudo-
wach SMD z dwoma wyprowadzenia-

mi (fot. 3), a diody RGB w obudowach 
zbliżonych wymiarami do SO6 (fot. 4). 
Wszystkie diody oferowane przez fir-
mę Ligitek są dostępne także w wersji 
na płytkach star (fot. 5 i fot. 6) wy-
konanych w technologii AlPCB, czyli 
z rdzeniem aluminiowym.

…co zasila…
LED-y mocy „lubią” być zasilane 

przez wyspecjalizowane układy radzące 
sobie zarówno ze zmieniającą się tem-
peraturą otoczenia, nie zawsze stabil-
nym napięciem zasilającym oraz inny-

mi parametrami mogącymi negatywnie 
wpływać na punkt pracy diod. Jednym 
producentów wyspecjalizowanych ukła-
dów scalonych do zasilaczy diod LED 
jest firma Richtek, która w swojej bogatej 
ofercie ma między innymi scalone prze-
twornice do zasilania LED. Z ciekaw-
szych rozwiązań można wymienić:
– przetwornice z funkcją OVP (Over 

Voltage Protection) – RT9284,
– przetwornice do sterowania pod-

świetleniem – RT9360, 
– przetwornice do sterowania RGB 

– RT9301, 

Fot. 3. Wygląd 
jednokolorowej diody LED 
mocy firmy Ligitek

Fot. 4. Wygląd diody LED 
mocy ze strukturami RGB 
firmy Ligitek

Fot. 5. Jednokolorowa 
dioda LED na płytce star

Fot. 6. Dioda LED RGB 
na płytce star

Rys. 7. Schematy aplikacyjne scalonych przetwornic 
firmy Richtek

Rys. 8. Przykładowa aplikacja dwukanałowego układu 
RT9273
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– przetwornice do zastosowań w ukła-
dach zasilanych bateryjnie (napięcie 
wyjściowe do 20V) – RT9271. 
Na rys. 7 pokazano schematy apli-

kacyjne scalonych przetwornic DC/DC 
do zasilania LED – układów RT9271 
– które są przystosowane do zasilania 
diod LED (napięcie wyjściowe do 20 
V) w układach zasilanych bateryjnie. 
Pozostałe przetwornice oferowane 
przez Richtek pracują w podobnych 
konfiguracjach, przy czym są dostępne 
układy o kilku kanałach wyjściowych 
(przykład aplikacji dwukanałowego 
układu RT9273 pokazano na rys. 8).

…i sTeruje
Diod LED mocy są coraz częściej 

stosowane w rozbudowanych syste-
mach oświetleniowych oraz reklamach 

co powoduje, że rosnącą popularno-
ścią wśród konstruktorów cieszą się 
wyspecjalizowane, scalone sterowniki. 
Wiele pośród układów dostępnych na 

rynku ma wydajność prądową stopni 
wyjściowych zbyt małą do bezpośred-
niego wysterowania zespołów diod 
mocy, co w niektórych aplikacjach 

Typ układu
Liczba 

kanałów 
wyjściowych

Prąd wyjściowy 
min./max.

[mA]

Max 
częstotliwość 

[MHz]
Opis Obudowa 

STMicroelectronics

STP08CP05 8 5/100 30
Niskonapięciowy 8-bitowy driver 

stałoprądowy z wyjściem typu sink
HTSSOP16, PDIP16, 

SO16, TSSOP16

STP08DP05 8 5/80 20
8-bitowy driver stałoprądowy 

z wyjściem typu sink z systemem 
diagnostycznym

PDIP16; SO16; 
TSSOP 16

STP16CP05 16 5/80 20
Niskonapięciowy 16-bitowy driver 
stałoprądowy z wyjściem typu sink

HTSSOP24; PDIP24; 
SO24; TSSOP 24

STP16CPS05 16 5/80 20

Niskonapięciowy 16-bitowy driver 
stałoprądowy z wyjściem typu sink 
i systemem minimalizacji poboru 

energii

HTSSOP24; PDIP24; 
SO24; TSSOP 24

STP16DP05 16 5/80 25
16-bitowy driver stałoprądowy z 
wyjściem typu sink z systemem 

diagnostycznym

HTSSOP24, SO24, 
TSSOP24

STPIC6C595 8 –/100 5,5
8-bitowy rejestr z wyjściami mocy 
i wbudowanym zabezpieczeniem 

nadnapięciowym
SO16; TSSOP16

SITI

DM115 8 5/90 25
8-bitowy driver stałoprądowy na 

napięcie zasilania 3.3V~5V
PDIP16, SOP16, 

SSOP16

DM117 8 5/90 25
8-bitowy driver stałoprądowy z 
wyjściem typu sink z systemem 

diagnostycznym

PDIP16, SOP16, 
SSOP16

DM135/6B 16 5/60 25
16-bitowy driver stałoprądowy na 

napięcie zasilania 3.3V~5V
SOP24, SSOP24, 

TSSOP24, HTSSOP24

DM13A 16 3/60 25 16-bitowy driver stałoprądowy
SOP24, SSOP24, 

TSSOP24, HTSSOP24

DM13C 16 5/90 25
16-bitowy driver stałoprądowy z 
wyjściem typu sink z systemem 

diagnostycznym

SOP24, SSOP24, 
TSSOP24, HTSSOP24

CHIPLUS

CS8826 16 5/55 25
8-bitowy driver stałoprądowy na 

napięcie zasilania 3.0V~5.5V
SSOP24

Tab. 1. Zestawienie najważniejszych informacji o sterownikach LED

Rys. 9. Schemat blokowy 16-bitowego sterownika LED – układu CS8826 firmy 
ChipPlus



może spowodować konieczność zastosowania dodat-
kowych stopni mocy.

Obecnie producenci w swoich wyrobach stosują 
wiele mechanizmów stabilizujących pracę driverów 
LED, m.in. wyposaża się ukady w 16-bitowy rejestr wyj-
ściowy, zapisywany oddzielnym sygnałem logicznym. 
Wykorzystanie go w aplikacji zapobiega migotaniu 
sterowanych LED-ów podczas wpisywania nowych 
danych do przerzutników tworzących ścieżkę danych 
interfejsu szeregowego. Często drivery wyposaża się 
w wyjścia szeregowe, dzięki którym można łączyć je 
kaskadowo, a w bipolarnych stopniach wyjściowych 
stosuje się źródła prądowe o programowanej wydajno-
ści (przykładem takiego rozwiązania jest drver firmy 
CHIPLUS CS8826 – rys. 9).

Podobne rozwiązania zastosowano w rodzinie ukła-
dów POWERlogic firmy STMicroelectronics. W jej skład 
wchodzą układy z wyjściami dużej mocy, które spełniają 
rolę (mniej lub bardziej zaawansowanych) rejestrów 
konwertujących dane z postaci szeregowej na równoległą 
SIPO (Serial In, Parallel Out). Zestawienie dostępnych 
układów POWERlogic znajduje się w tab. 1.

Układy POWERlogic wyposażono w źródła prądowe, 
których wydajność ustala się za pomocą zewnętrznego 
rezystora dołączonego do specjalnego wejścia. Źródła 
prądowe służą do zasilania obciążeń dołączonych do 
wyjść, przy czym wydajność prądową wszystkich ka-
nałów ustala się jednocześnie.

W grupie konwerterów są dostępne układy 8- i 16-wyj- 
ściowe, wszystkie z wyjściami typu sink (przyjmującymi 
prąd, wyjście zwierane do masy). 

Układ STPIC6C595 jest 8-bitowym konwerterem sze-
regowo-równoległym z wyjściami mocy, o cechach użyt-
kowych zbliżonych do układu TTL ’595. Ze względu na 
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Rys. 11. Budowa układów STPxxDP05, wyposażonych w system 
diagnostyczny wykrywający m.in. zwarcie linii wyjściowych do plusa lub masy 
zasilania oraz odłączenie obciążenia

Dodatkowe informacje o podzespo-
łach przedstawionych w artykule są 
dostępne pod adresami:
www.ligitek.com
www.richtek.com
www.chiplus.com
www.st.com
www.siti.com.tw
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Rys. 10. Budowa linii wejściowych i wyjściowych w układach STPIC6C595

specyficzną budowę linii wejściowych 
i wyjściowych (pokazano je na rys. 10) 
układ może pracować jako sterownik 
przekaźników, elektromagnesów lub 
dowolnych innych elementów o dużej 
indukcyjności. Dzięki temu można go 
wykorzystać (na przykład) do sterowa-
nia zespołów diod LED umieszczonych 
w znacznej odległości od sterownika.

W rodzinie sterowników POWER-
logic nie zabrakło układów wyposa-
żonych w zabezpieczenia zwiększające 
komfort ich stosowania w „trudniej-
szych” aplikacjach. 

Układ STP16CP05 (16-wyjściowy 
rejestr SIPO) wyposażono m.in. 
w bezpiecznik termiczny, który po 
przekroczeniu ustalonej prze produ-
centa temperatury struktury powoduje 
zablokowanie wyjściowych źródeł prą-
dowych, czyli odłącza obciążenia. 

Rozbudowaną diagnostycznie wersję 
tego układu jest STP16DP05, którego 
schemat blokowy pokazano na rys. 11. 
Wyposażono go w systemy diagnostyki 
stanów linii wyjściowych (wykrywane 
są zwarcia do Vo, masy i odłączenie ob-
ciążenia) oraz detektor zbyt niskiego na-
pięcia zasilającego. Informacje o stanie 
poszczególnych linii można odczytać na 
wyjściu SDO – są one wyprowadzane 
z układu podczas wpisywania danych 
do rejestru SIPO. Dostępna jest także 
8-bitowa wersja tego układu, nosząca 
oznaczenie STP08DP05.

Układy STP16CPS05 są rozbudo-
waną wersją układów STP16CP05, 
wyposażoną dodatkowo w system 
automatycznego obniżania poboru 

energii. Działanie tego układu pole-
ga na wykryciu wpisania do rejestrów 
logicznych „0”, co powoduje obniżenie 
natężenia pobieranego prądu do ok. 
100<m>A (zamiast ok. 11 mA). Układy 
te są przystosowane do pracy w nisko-
napięciowych systemach cyfrowych, 
a wejściowy interfejs synchroniczny 
może być taktowany sygnałem zegaro-
wym o częstotliwości do 30 MHz.

Poza firmą STM bogatą ofertą drive-
rów LED może pochwalić się firma SITI 
(Sillicon  Touch Technology). Posiada 
w swojej ofercie układy zarówno 8 jaki 
i 16 bitowe o wydajności prądowej od 
3-90mA. Jako przykład można tu wy-
mienić DM13C charakteryzujący się 
rozbudowanym systemem diagnostycz-
nym. Posiada on funkcje overtempera-
ture protection (odłącza układ, gdy tem-
peratura przekroczy 180°C) oraz open/
short detection (wykrywanie zwarcia 
bądź rozwarcia na wyjściu). Więcej in-
formacji o produktach firmy SITI znaj-
duje się w tabeli 1 oraz na stronie www.
siti.com.tw/product/product6.html.

Podsumowanie
Jak wynika z naszego ekspreso-

wego przeglądu, rynek oferuje kon-
struktorom systemów reklamowych 
i oświetleniowych opartych na LED 
wiele możliwości. Optymalny dobór 
podzespołów do aplikacji wymaga 
w związku z tym dogłębnej analizy 
wstępnej wymogów aplikacji, bez któ-
rej prawdopodobieństwo znalezienia 
właściwego rozwiązania jest niewiel-
kie. Mam nadzieję, że artykuł okaże 
się pomocny podczas inżynierskich 
poszukiwań.

Andrzej Gawryluk, EP

Dystrybutorem podzespołów 
prezentowanych w artykule 
jest Masters Sp. z o. o., 
ul. Objazdowa 5b, 
8-010 Straszyn k. Gdańska, 
tel. +58-691-06-91, 
+48-58-690-71-75, 
masters@masters.com.pl, 
www.masters.com.pl.


