kedimiz

5/18/05

3:19 PM

Page 1

Kendimiz Yapal›m
Yavuz Erol

USB Lamba
Evrensel seri veri yolu (Universal Serial Bus)
olarak bilinen USB ba¤lant›s›, elektronik cihazlar›n pek ço¤unda bulunuyor. USB, bilgisayar ile
çevresel birimler aras›ndaki iletiﬂimi sa¤layan bir
ba¤lant› standard› olarak adland›r›l›yor. Bu yeni
standart sayesinde yaz›c›, taray›c›, dijital foto¤raf
makinesi, haf›za kart› gibi cihazlar, bilgisayar ile
çok yüksek h›zlarda veri iletiﬂimi gerçekleﬂtirebiliyor. Örne¤in USB 1.1 standard›nda 12 Mbit/s
h›z›nda veri iletiﬂimi yap›labilirken, USB 2.0’da
480 Mbit/s gibi yüksek h›zlara ç›k›labiliyor. Bu
özelli¤i nedeniyle dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarda en az bir tane USB port bulunuyor. ﬁekil 1’de bilgisayar kasas› üzerindeki USB portlar
görülüyor.

Bu yaz›da USB porttan beslenen
LED’li bir lamban›n nas›l yap›laca¤›
anlat›l›yor. Piyasadan rahatl›kla bulunabilen malzemelerle haz›rlanan bu
lamba, hem dizüstü hem de masaüstü bilgisayarlarda rahatl›kla kullan›labilir. Böylece bilgisayar kullan›c›lar›,
kendi yapt›klar› USB lamba ile çal›ﬂma alanlar›n› ayd›nlatabilecekler.
Gerekli malzemeler
4 adet parlak beyaz LED
4 adet 100 ohm direnç
1 adet sürgülü anahtar
USB kablo, Plastik kutu
Delikli pertinaks

ﬁekil 1: USB portlar
Üzerinde USB port bulunan herhangi bir cihaz› bilgisayara ba¤layabilmek için uygun konnektörler kullanmak gerekiyor. Ba¤lant› için tip-A ve
tip-B olmak üzere iki çeﬂit USB konnektörü bulunuyor. Bunlardan tip-A türündeki yass› görünümlü olan› bilgisayar kasas›na ba¤lan›rken, tip-B türündeki kare kesitli olan› çevresel birime ba¤lan›yor. ﬁekil 2’de USB konnektörler görülüyor.

Yap›m aﬂamalar›
Öncelikle USB kablonun tip-B konnektörlü
ucu, bir yan keski yard›m›yla kesilir ve d›ﬂtaki yal›tkan birkaç santimetre kadar soyulur. Bu iﬂlem
yap›ld›¤›nda kablonun iç k›sm› ﬂekil 4’deki gibi
görünür.

ﬁekil 5: Devre ﬂemas›
Mavi renkli LED için ise herhangi bir de¤iﬂikli¤e
gerek yok.
USB kablo uygun ﬂekilde haz›rland›ktan sonra ﬂekil 5’de verilen devre, küçük boyutlu bir delikli pertinaks üzerine monte edilir. Ard›ndan,
devrenin yerleﬂtirilece¤i plastik kutunun üst taraf›na 5mm çapl› matkap ucu ile 4 adet delik aç›l›r. Plastik kutu olarak, piyasada kolayl›kla bulunabilen telefon kutular› kullan›labilir. Lambay› istendi¤i zaman çal›ﬂt›rabilmek için kutu üzerine
sürgülü tipte bir anahtar ba¤lan›r. Son olarak,
USB kablonun k›rm›z› ve siyah renkli iletkenleri
devreye ba¤lanarak yap›m iﬂlemi tamamlan›r. ﬁekil 6 ve 7’de USB lamban›n son hali görülüyor.
USB lamban›n bilgisayar portuna herhangi bir zarar vermemesi için LED’ler ›ﬂ›k yayarken USB
konnektörünü yerinden sökmemek gerekiyor.

ﬁekil 4: USB kablonun iç k›sm›
ﬁekil 2: USB konnektörler
USB ba¤lant›s›n›n önemli bir özelli¤i de ba¤l› oldu¤u çevresel birimlere elektriksel güç sa¤layabilecek yap›da olmas›. Her bir USB portundan
+5 voltta 100mA ak›m çekilebiliyor. Porttan çekilen ak›m, cihaz say›s›na göre daha fazla da olabiliyor. Bu sayede, USB porta ba¤l› bir elektronik
cihaz, harici bir güç kayna¤›na ihtiyaç olmadan
çal›ﬂabiliyor. Piyasada USB porttan sa¤lanan
enerji ile çal›ﬂan pil ﬂarj cihaz›, vantilatör, klavye
ayd›nlat›c› gibi küçük güçlü pek çok cihaz bulunuyor. ﬁekil 3’de bu cihazlar görülüyor.

ﬁekil 3: USB lamba ve USB fan
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Kablonun iç k›sm›ndaki k›rm›z›, siyah, beyaz
ve yeﬂil renkli 4 adet iletkenin adlar› s›ras›yla
+5V, GND (toprak), data- ve data+ ﬂeklinde. Bunlardan ikisi veri iletimi için ikisi de güç iletimi
için kullan›l›yor. USB lamba devresinde sadece
k›rm›z› ve siyah renkli iletkenler kullan›laca¤›ndan yeﬂil ve beyaz renkli iletkenlerin uçlar›n› izole bantla sarmak gerekiyor.

ﬁekil 6

Devre ﬂemas›
ﬁekil 5’deki devre ﬂemas›nda 4 adet beyaz
LED, ak›m s›n›rlay›c› dirençler üzerinden +5V’a
ba¤l› olarak görülüyor. LED olarak ›ﬂ›k ﬂiddeti en
az 1000mcd olan parlak LED’ler tercih edilmeli.
Devredeki dirençler 100 ohm seçildi¤inde her bir
LED’den yaklaﬂ›k 20mA ak›m geçer. Bu durumda USB porttan çekilen toplam ak›m 80mA civar›nda olur. E¤er beyaz LED yerine farkl› renkte
LED kullan›lacaksa, R1, R2, R3, R4 dirençleri yerine uygun de¤erde dirençler ba¤lamak gerekiyor. Örne¤in, k›rm›z›, sar› veya yeﬂil renkli
LED’ler için direnç de¤eri 150 ohm seçilebilir.

ﬁekil 7
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