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LED’li Iﬂ›ldak
Iﬂ›ldaklar, elektrik kesintisi yaﬂand›¤› zamanlarda en çok tercih edilen ayd›nlatma araçlar›ndan birini oluﬂturuyor. Küçük boyutlu 6 V’luk bir
akü ve floresan lamba ile çal›ﬂan bu cihazlar
uzun süreli ayd›nlatma sa¤l›yor. Son y›llarda LED
teknolojisindeki geliﬂmelerle birlikte pek çok ayd›nlatma cihaz›n›n yeniden tasarland›¤›n› görmekteyiz. Düﬂük güç tüketimine sahip olmalar›
ve uzun y›llar boyunca sorunsuz çal›ﬂabilmeleri
nedeniyle LED’ler art›k vazgeçilmez ›ﬂ›k kaynaklar› olarak görülüyor. Bu yaz›da LED’li bir ›ﬂ›lda¤›n yap›m› ve çal›ﬂma ﬂekli hakk›nda bilgiler veriliyor.

Çal›ﬂma mant›¤›
LED’li devrelerde her zaman verimlili¤in yüksek olmas› istenir. Bu amaçla, güç kayna¤›ndan
sa¤lanan enerjinin sadece çok küçük bir bölümünü ›s›ya dönüﬂtüren elektronik devreler kullan›l›r. S›radan elektronik devreler kullan›lmas› durumunda hem ›s›l kay›plar fazla olur hem de ›ﬂ›k
ﬂiddeti zamanla azal›r. Günümüzde DC/DC dönüﬂtürücü ad›yla bilinen entegreler kullan›larak
LED’lerin verimli ﬂekilde çal›ﬂmas› sa¤lan›yor.
Örne¤in, bu projede kullan›lan MC34063A adl›
entegre de bunlardan biri. Bu entegre, anahtarlama modlu güç kayna¤› mant›¤› ile çal›ﬂarak giriﬂ gerilimini yükseltiyor ve giriﬂ gerilimi zamanla düﬂse de ç›k›ﬂ gerilimi bundan etkilenmiyor.
Bu sayede ›ﬂ›k ﬂiddeti saatlerce hiç de¤iﬂmeyen
bir ›ﬂ›ldak yap›m› mümkün oluyor.

Devre ﬂemas›
6V’luk akü gerilimini 12V’a yükselten elektronik devre ﬂekil 1’de görülüyor. Devrenin güç
tüketimi çok düﬂük, verimlili¤i yüksek ve yap›m›
kolay. Devre ﬂemas›, akü ﬂarj devresi ve DC/DC
dönüﬂtürücü olmak üzere iki k›s›mdan oluﬂuyor.
ﬁarj devresi, ›ﬂ›lda¤›n uzun süre kullan›m›n›n ard›ndan aküyü tekrar ﬂarj etmek için gerekli. ﬁarj
devresinden görüldü¤ü gibi 12V’luk AC/DC
adaptörün ç›k›ﬂ› LM7808 regülatörü ile 8V’a düﬂürülerek akünün yaklaﬂ›k 100mA’lik bir ak›mla
ﬂarj olmas› sa¤lan›yor. LED’li ›ﬂ›ldak devresinin
en önemli bölümünü ise MC34063A entegresi
oluﬂturuyor. Bu entegre, akü gerilimi 3V’un alt›na düﬂünceye kadar ç›k›ﬂ gerilimini 12V’da sabit
tutuyor. Ç›k›ﬂ gerilimi 1.25(1+R2/R1) formülü
ile hesaplan›yor.

MC34063A entegresinin ç›k›ﬂ›ndan elde edilen 12V’luk dc gerilim, ﬂekil 2’deki LED devresinin giriﬂine uygulan›yor. Devrede 18 adet mavi
LED ve 17 adet sar› LED mevcut. LED’lerin ileri
yön gerilimi mavi için 3.15V, sar› için 2V civar›nda. LED’lerden geçen ak›m› s›n›rland›rmak için
LED’lere seri olarak çeﬂitli de¤erlerde dirençler
ba¤l›. ﬁekil 2’de görülen ak›m s›n›rlay›c› direnç
de¤erlerine göre, mavi LED’lerden yaklaﬂ›k
15mA, sar› LED’lerden ise yaklaﬂ›k 18mA ak›m
geçiyor. Toplam LED ak›m› ise 70-90mA aras›nda. Iﬂ›lda¤›n hangi renkte ›ﬂ›k yayaca¤› bir anahtar yard›m›yla seçiliyor. E¤er, ›ﬂ›k renginin mavi
ve sar›dan farkl› olmas› isteniyorsa, sar› LED’ler
yerine k›rm›z› veya yeﬂil, mavi LED’ler yerine de
beyaz LED ba¤lanabilir. Böylece tasar›mda herhangi bir de¤iﬂikli¤e gerek kalmaz.

Güç tüketimi yaklaﬂ›k 1.5W olan LED’li ›ﬂ›ldak devresinin verimi (ç›k›ﬂ gücü/giriﬂ gücü)
%70 civar›nda. Bu da LED’lerden 70mA ak›m
geçmesi için aküden 200mA ak›m çekilmesi demek. Yani, DC/DC dönüﬂtürücü devresi, LED’lere 12V’da 70mA ak›m sa¤larken aküden hayli
yüksek bir ak›m çekiyor. Ayr›ca aküden çekilen
ak›m, akü gerilimi düﬂtükçe daha da art›yor. Her
ne kadar bu durum bir dezavantaj gibi gözükse
de LED’lerin ›ﬂ›k ﬂiddetinin saatlerce sabit kalmas›n›n bedeli asl›nda. Zaten MC34063A entegresi kullan›lmay›p basit bir devre ile bu iﬂ yap›lmaya kalk›lsayd› k›sa sürede ›ﬂ›k ﬂiddeti düﬂecek
ve akü dolu oldu¤u halde LED’ler ›ﬂ›k yayamayacakt›.
ﬁekil 3’de LED’li ›ﬂ›ldak devresinin son hali
görülüyor. Elektronik devre ve LED’ler iki ayr›
bask› devre kart› üzerine monte edilmiﬂ. Bu ﬂekilde, LED’lerin ›ﬂ›k yayma do¤rultusu PCB e¤ilerek ayarlanabiliyor.

ﬁekil 2: LED devresi

LED’li ›ﬂ›ldak devresinde kullan›lan malzemelerin listesi aﬂa¤›daki gibi.
1’er adet MC34063A ve LM7808 entegre
3 adet 1N4001, 2 adet 1N5818 diyot
2 adet 100uF/16V kondansatör
1 adet 330uF/16V kondansatör
1 adet 1.5nF kutupsuz kondansatör
18 adet parlak mavi LED (5mm)
17 adet parlak sar› LED (5mm)
1 adet k›rm›z› LED (3mm)
1 adet 150uH bobin
6 adet 150 ohm, 3 adet 100 ohm direnç
1’er adet 0.22, 4.7, 180, 470 ohm direnç
1’er adet 560, 1k, 4.7k ohm direnç
2 adet anahtar (toggle switch)
1 adet 6V 1.3Ah akü
1 adet AC/DC adaptör (12V) ve soketi

ﬁekil 3: LED’li ›ﬂ›ldak

PCB üzerindeki anahtar yard›m›yla ›ﬂ›k rengi
kolayca de¤iﬂtirilebiliyor. ﬁekil 4’de sar› LED’lerin yayd›¤› ›ﬂ›k görülüyor.

ﬁekil 4: Sar› LED’ler

LED’li ›ﬂ›ldak devresi 6V 1.3Ah’lik bir akü ile
yaklaﬂ›k 4 saat ›ﬂ›k yay›yor. Bu süre boyunca ›ﬂ›k
ﬂiddetinde herhangi bir de¤iﬂiklik olmuyor. Bu
devre, akü yerine 4 adet ﬂarj edilebilir kalem pille de çal›ﬂt›r›labilir.
F›rat Üniv. Elek-Elektronik Müh. Bölümü
yerol@firat.edu.tr
ﬁekil 1: Elektronik devre
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