
Układy analogowe  - 2 zajęcia on-line  16, 19.04.2020 
 
Prowadzący: Andrzej Kazimierczyk 
 
Materiały i zagadnienia do opracowania w ramach zajęć on-line.  
 
Witam ponownie 

W ramach zajęć w tym tygodniu przygotowałem opis układu LM 3914 to sterowania linijką świetlną w różnych 
wskaźnikach. Ćwiczenia praktyczne do tego opracowania znajdują się w Pomiarach elektronicznych. Zachęcam do 
zapoznania się z treścią wykładu oraz z filmami do których przesyłam linki. 

Pozdrawiam i życzę jak najwięcej zdrowia i wytrwałości. 
Andrzej Kazimierczyk 

Układ LM 3914/5/6 

 

Kostka sterująca LM3914[5][6] steruje linijką świietlna składajacą się z 10 diod LED. 

 LM3914 ma charakterystykę liniową – wskażnik napięcia baterii 
 LM3915 ma charakterystykę logarytmiczną 
 LM3916 ma charakterystykę logarytmicznej do sprzrzętu audio 

Diody LED podłączamy bezpośrednio do układu. Dla wszystkich diod prąd ustawiamy resystorem R1 wg. wzoru ILED. 
Mapięcie referencyjne ustalamy wg. wzoru Ref Out.  

 

Przykład: 
Dane: R1- 620 Ω R2=120 Ω 
Obliczenia: I(LED)=0.02A = 20mA V(ref)= 1,49 V  
 



 

Budowa wewnętrzna układu 
Napięcie sterujące (nóżka 4-6)  dziolone jest na drabince 
rezystorów. Rezystory są takie same dlatego uzyskujemy 
charakterystykę liniową układu. Jeżeli napięcie będzie wyższe od 
ustalonego na drabince to komparator włączy daną diodę. 

Źródło napięcia odniesienia (nózko 7-8) 1,28 V. Można to zmienić 
korzystając z dzielnika napięcia. Zmieniając napięcie referencyjne 
ustalamy przy jakim napięciu dędą zapalały się poszczególne 
diody. 

Gdy napięcie przekracza maksymalna wartośc drobinki to świeci 
cała drabinka lub tylko ostatnia dioda. Decyduje o tym podłączenie 
nożki 9 układu do + - linijka świetlna, gdy nie jest podłaczona – 
działają poszczególne diody. 

Komparator patrzy na różnicę napięć między wejściami i 
na tej podstawie ustawia swoje wyjście: 

jeżeli napięcie na wejściu nieodwracającym jest wyższe niż 
na odwracającym, to napięcie na wyjściu jest zbliżone do 
dodatniego bieguna zasilania, w przeciwnym razie, 
napięcie wyjściowe jest bliskie ujemnemu biegunowi zasilania. 

 

 

 



 

Układy te można łączyć kaskadowo aby zwiększyć ilość diod wskazujących napięcie lub wysterowanie. 

 

Przykład linikji z układem LM3914 
 

  

Film z opisem działania układu. 
 
[Podstawy] #30 - LM3914 czyli sterownik linijki LED 
https://www.youtube.com/watch?v=SXjLIOShDw0 

LM3915 [RS Elektronika] #57 
https://www.youtube.com/watch?v=7UhoW3Lmtbg 

 


