
 تابلو روان  و طراحی  مراحل ساخت
به یکی از نیاز های اصلی در جامعه تبدیل شده است که در تمام صنایع و مشاغل کاربرد دارد. تابلو روان    LEDساخت تابلو روان و  

یکی از مهارت های مربوط به رشته مهندسی برق است که طرفداران خاص خود را دارد. به علت بازار کار پر رونق و عدم نیاز به 

مد باال رسید. در این مقاله مراحل ساخت تابلو روان به صورت خالصه آورده شده سرمایه باال می توان در مدت زمان کوتاهی به درآ

 است.

 آماده کردن لوازم و ابزار مورد نیاز: 1 مرحله

  چسب،  آمپر  10  ولت  5  تغذیه  منبع،  متری  10  نوارمورد نیاز خود را آماده کنید.    تجهیزاتدر مرحله اول از ساخت تابلو روان شما باید  

 چین، ابزار لحیم کاری از مواد اولیه برای شروع کار است.  سیم، قیچی  یا چاقو، تفنگی حرارتی

  عملکرد   و   طوالنی   عمر  انرژی،  مصرف  حداقل   باال،   روشنایی   شود  می  گفته  نیز  الکترونیکی  نمایش   صفحه  آن  به   که  LED  نمایش  صفحه

 .تغذیه منبع و کنترلر ،LED  ماژول: دارد وجود  اصلی بخش سه ،LED برد   یک در. دهد  می ارائه را بادوام

  تک   رنگ  دو  در  LED  های  ماژول.  آورد  دست  به  بزرگتری  نمایشگر  تا  کرد  متصل  یکدیگر  به  توان  می  را  LED  ماژول  یک  از  بیش

  مانند،   می  خورشید  نور  زیر  طوالنی  مدت  برای  وقتی  معموالً  سنتی  های  دی  ای  ال.  هستند  موجود  نیز رنگی  تمام  و  رنگ  دو  رنگ،

 خورشید   نور  برابر  در  باالیی  مقاومت  تا   اند   شده   ساخته  ای  ویژه  های   دی  ای  ال  دلیل  همین  به.  دهند  می   دست  از  را  خود  روشنایی

 .باشند داشته

  منبع  .است  شده  تشکیل  پشتیبان  باتری  و   حافظه  ،LED  نمایشگر  درایور  یک  از  شود،  می  شناخته  نیز  مادربرد  عنوان  به  که  کنترلر  یک

  متصل  تغذیه  منبع  به  که  هایی  ماژول  تعداد  به  که  است  خاصی  جریان   محدوده  و  ثابت  ولتاژ  با  شده  تنظیم  آداپتور  یک  شامل  تغذیه

هم    و  کنترلر  به شوند،  وصل  معکوس  – و+    های  عالمت  اگر  که  باشید   داشته  خاطر  به تغذیه،  منبع اتصال  هنگام.  دارد  بستگی  هستند

از برای ساخت تابلو روان در کاربرد های مختلف، فرم های آماده  ی یکی دیگر از موارد مورد ن  . زند   می  آسیب  LED  های  ماژول  چنین

 ماشینی در دسترس هستند. CNCاست که در دو نوع آلومینیوم دست ساز و 

 دهید انجام را ریاضیمحاسبات : 2 مرحله

باید طراحی تابلو روان را بسته به  .  بکشید  کلی تابلو روان  قاب   روی  راهنما  خط  چند   و   دهید  انجام  را  محاسباتدر مرحله دوم باید  

کاربرد خاص خود به طور دقیق انجام دهید.الزمه انجام محاسبات ریاضی، آشنایی با قوانین سیم کشی و اصول پایه الکترونیک می  

انیکی روی انواع تابلو روان ها آشنایی داشته باشید.  شما باید با اصول اولیه تمام قطعات و اجزای الکترونیکی و مک   ،هم چنین  باشد. 

 خص می کند را طراحی کنید. در ادامه یک نقشه کلی و منظم را که موقعیت تمام اجزا را به صورت دقیق مش

 کنید وصل برد به را ها LED: 3 مرحله

  طول  ترین  کوتاه   با  را  داخلی  پد   دو  مورد،  هر  در.  مند انجام مراحل متفاوتی استنیاز  ، متفاوت  های  طول  با   سیمیب  رشته  هر  اتصال

 این  به  بسته.  سیم را بهم وصل کنید  ترین  طوالنی  با  بیرونی  قسمت  دو   سپس   ؛نقطه میانی  دو   سپس.  کرد  خواهید  وصل  هم   به  سیم

 . کند می تغییر GND خط و ولت 5+ خط بین داخلی پد   کنید، می کار  فریم سمت کدام روی حاضر حال در که



  نکنید   عجله  که  است  مهم   بسیار  اما   است،   پروژه  بخش  برترین  زمان  این .  باشند  شده   لحیم   قبل  از  سیم  و  لنت  دو   هر   که  شوید  مطمئن

سیم کشی را با در نظر گفتن اشغال کردن کمترین فضا به صورت   !اید  کرده  وصل  هم  به  را  صحیح  خطوط  که  کنید  بررسی  دوبار  و

 موثر انجام دهید. 

 کنید   ایمن را ها رشته تمام: 4 مرحله

  حرکت  که شوید متوجه است ممکن  باشید،  کرده  استفاده  اند شده متصل  شما رشته به که ورودی  و  برق های سیم  از اگر نهایت،  در

 قسمت  این  کردن  محکم  برای  و  کرده  دریل  کوچک  سوراخ  دو   می توانید  ،بنابراین.  است  کرده  آزاد  را  رشته  اولین  قاب  اطراف  در  مداوم

 . استفاده کنید سفید کابل  یک از

 کشی سیم تست :5 مرحله

  به  ولت  5  برق   که  حالی  در.  شود  می  استفاده  ها  LED  کنترل  برای  سیگنال  پین  عنوان  به  آردوینو  در  6  پایه:  است  ساده  کشی  سیم

LED  وصل   تغذیه  منبع  و  آردوینو  رشته،  بین  را  مشترک  زمین  سیم  یک.  شود  تأمین  شما  خارجی  تغذیه  منبع  از  مستقیماً  باید  ها 

  به   مستقیماً  را  ولت 5  تغذیه  منبع است،  متصل  USB  که هنگامی یا کنید،  تغذیه  خود  آردوینو  از  مستقیماً  را  رشته  نکنید   سعی .  کنید

 .نکنید وصل آردوینو

 دهید  قرار قاب داخل: 6 مرحله

حال می توانید ماژول طراحی شده و تست شده را به صورت کامل در قاب قرار دهید. اگر عمق قاب خالی می باشد بسته به نوع قاب  

های مختلف در این مرحله باید حاشیه زنی دور تابلو با شکل    ،از مواد مناسب برای پر کردن فضای خالی استفاده کنید. هم چنین

 انجام شده و به تنظیم جهت و سرعت حرکت حروف و اعداد در اطراف تابلو پرداخت.

 و روان با استفاده از نرم افزار : برنامه نویسی تابل7مرحله 

کنید متوجه می شوید که    وصل  برق   به  را  آن  توانسته اید یک تابلو روان را بسازید. هنگامی که  شما  پس از طی کردن مراحل قبل

ینو استفاده  ر نمی کند. در این مرحله نوبت به برنامه نویسی تابلو روان می رسد. شما می توانید از نرم افزار های مختلفی مانند آردوکا

 کنید. 

 خود   شخصی  رایانه  سریال  پورت  به  را  آن  دهید،   فشار  را  دانلود  کابل  فقط  بنابراین،  ،وجود دارد  PCB  روی  قبل  از  دانلود  سوکت  یک

 .کنید کدنویسی و  کنید دریافت  را نویسی برنامه ویرایشگر کنید،  وصل


