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LED Test Cihaz›
Bu ayki yaz›, elektronik sektörünün vazgeçilmez elemanlar›ndan olan LED’leri test eden bir
cihaz›n yap›m› ile ilgili. Bilindi¤i gibi, LED üreten
firmalar kataloglar›nda LED’e ait pek çok parametreye yer vermekte. ‹leri yön gerilimi, ileri
yön ak›m›, ›ﬂ›k ﬂiddeti, dalga boyu ve görüﬂ aç›s›
bu parametrelerin en önemlileri aras›nda say›labilir. Piyasadaki LED çeﬂidinin çok fazla olmas›,
gerçekleﬂtirilecek projeye uygun LED seçimini
önemli bir konu haline getirmekte. Ço¤u uygulamada, kullan›lacak LED’in ›ﬂ›k rengini ve ›ﬂ›k ﬂiddetini tasar›m aﬂamas›nda seçmek gerekti¤inden, uygun bir test cihaz›na ihtiyaç duyulmakta.
Böyle bir test cihaz› ile LED’in yayd›¤› ›ﬂ›¤›n rengi kolayca tespit edilebilmekte ve ayn› anda birkaç adet LED’in ›ﬂ›k ﬂiddeti k›yaslanabilmekte.
LED test cihaz›n›n çal›ﬂma mant›¤›, LED’den
20mA’lik sabit bir ak›m geçirilmesi ve bu esnada
LED’in parlakl›¤›n›n gözlenmesinden ibaret. Bu
iﬂi gerçekleﬂtirmek pek zor olmasa da dikkate
al›nmas› gereken önemli noktalar var. Örne¤in,
test cihaz›, LED’in renginden ba¤›ms›z olarak
hep ayn› ak›m› sa¤lamal›. Yani, k›rm›z› veya beyaz bir LED’in test edilmesi s›ras›nda ak›m de¤eri de¤iﬂmemeli. Katalogda ileri yön gerilimi genellikle LED’den 20mA ak›m geçti¤i durum için
verildi¤inden, test ak›m›n›n yaklaﬂ›k 20mA olmas› gerekli. Ak›m›n bu de¤erden farkl› olmas›
LED’in ›ﬂ›k ﬂiddetini önemli ölçüde art›r›r ya da
azalt›r. ﬁekil 1 ve 2’de iki farkl› LED için ileri yön
geriliminin ak›ma ba¤l› de¤iﬂimi görülüyor.

makta. K›rm›z› LED için Vf de¤eri 2.1 V iken, beyaz
LED için 3.5V civar›nda. LED test cihaz›n› tasarlarken Vf de¤erindeki bu farkl›l›¤› dikkate almak gerekiyor. Bir di¤er önemli nokta da LED’den geçen ak›m›n, test cihaz›n›n besleme geriliminden etkilenmemesini sa¤lamak. Bu durum, pille çal›ﬂan bir cihaz
için mutlaka göz önüne al›nmal›. Aksi takdirde, pil
gerilimi düﬂtükçe LED’den geçen ak›m da düﬂer ve
›ﬂ›k ﬂiddetini do¤ru olarak k›yaslamak mümkün olmaz.
Bir LED’i test etmenin en basit yolu ﬂekil 3’de
görülmekte. Devrede bir do¤ru gerilim kayna¤› ve
ak›m› s›n›rland›rmak üzere bir direnç bulunmakta.
ﬁekil 3: Seri
dirençli test
devresi

Farkl› renkte LED’leri test ederken ak›m›n nas›l
de¤iﬂti¤ini gözleyebilmek için birkaç ölçüm yapmak
gerekli. Ölçüm s›ras›nda, kaynak gerilimi 9V’dan
3V’a kadar ad›m ad›m düﬂürülür ve LED’lerden geçen ak›mlar not edilir. Tablo 1’de k›rm›z›, yeﬂil ve
beyaz LED için test sonuçlar› görülmekte. Test s›ras›nda kullan›lan 5mm çapl› LED’lerin ileri yön gerilimleri k›rm›z› LED için 1.76V, yeﬂil LED için 2.18V
ve beyaz LED için 3.44V.

Her ﬂartta LED’den sabit ak›m geçirmenin yolu
uygun bir elektronik devre tasarlamak. Literatürde
bu tür devreler ak›m kayna¤› olarak adland›r›l›yor.
Yaz›n›n devam›nda 4 farkl› devre incelenerek en uygun tasar›m›n bulunmas› hedeflenecek. Böylece, en
düﬂük maliyetli ve en yüksek performansl› LED test
devresinin belirlenmesi mümkün olacak.

Devre 1
ﬁekil 5’deki devrede bir zener diyot ve NPN transistör bulunuyor. Zener diyot uçlar›ndaki gerilim, zener diyottan geçen ak›m›ndan pek etkilenmedi¤i için
bu devre sabit ak›m kayna¤› olarak çal›ﬂ›yor.
ﬁekil 5: Zener
diyotlu devre

Kaynak geriliminin azalt›lmas› durumunda LED
ak›mlar›n›n nas›l de¤iﬂti¤i tablo 2’de görülmekte.

Tablo 1: Seri dirençli devre için LED ak›mlar›
Tablo 2: Zener’li devre için LED ak›mlar›

Tablo 1’deki de¤erler kullan›larak kaynak gerilimine ba¤l› olarak LED ak›mlar›n›n de¤iﬂimi çizdirildi¤inde ﬂekil 4’deki grafik elde edilir.

Tablodaki de¤erlere göre ak›m-gerilim e¤risi ﬂekil 6’da görülüyor.

ﬁekil 4: Ak›m-gerilim e¤risi

ﬁekil 6: Ak›m-gerilim e¤risi

Çizimlerden görüldü¤ü gibi bu devre LED test
cihaz› olarak kullan›labilecek yeterlilikte de¤il. Çünkü ak›m de¤eri LED’in rengine göre önemli ölçüde
de¤iﬂiyor ve kaynak gerilimi düﬂtükte LED’lerden
geçen ak›m da çok fazla düﬂüyor.

3 farkl› LED için sonuçlar yorumlan›rsa, devrenin oldukça iyi çal›ﬂt›¤› söylenebilir. Kaynak gerilimi 5V’a düﬂünceye kadar LED ak›mlar› yaklaﬂ›k olarak ayn› kal›yor. Birkaç mA’lik de¤iﬂim dikkate al›nmayabilir. LED test cihaz› ile ayn› anda birkaç tane

ﬁekil 1: K›rm›z› LED için ileri yön gerilimi

ﬁekil 2: Beyaz LED için ileri yön gerilimi

ﬁekillerden görüldü¤ü ileri yön gerilimi (Vf),
kullan›lan LED’in rengine göre farkl› de¤erler alB‹L‹M ve TEKN‹K 86 Ekim 2006
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LED’in test edilece¤i düﬂünülürse bu devrenin kullan›lmas› pek uygun olmayabilir. Çünkü 4-5 adet
LED’i test etmek için toplam eleman say›s› hayli fazla olmakta.

Tablodaki de¤erlere göre ak›m-gerilim e¤risi ﬂekil 12’de görülüyor.

Devre 2
ﬁekil 7’deki devrede 2 adet silisyum diyot ve
PNP transistör bulunuyor. Diyot uçlar›ndaki gerilimin yaklaﬂ›k 0.7V olmas› ve ak›ma ba¤l› olarak fazla de¤iﬂmemesi sayesinde bu devre ak›m kayna¤›
olarak çal›ﬂ›yor.

Tablo 4: LM317T’li devre için LED ak›mlar›

Tablodaki de¤erlere göre ak›m-gerilim e¤risi ﬂekil 10’da görülüyor.

ﬁekil 7: PNP
transistörlü devre

ﬁekil 12: Ak›m-gerilim e¤risi

Kaynak geriliminin azalt›lmas› durumunda LED
ak›mlar›n›n nas›l de¤iﬂti¤i tablo 3’de görülmekte.

ﬁekil 10: Ak›m-gerilim e¤risi

Tablo 3: PNP transistörlü devre için LED ak›mlar›

Tablodaki de¤erlere göre ak›m-gerilim e¤risi ﬂekil 8’de görülüyor.

Bu devreye ait sonuçlar incelendi¤inde, kaynak
geriliminin 7V’a düﬂünceye kadar LED ak›mlar›n›n
tamamen ayn› oldu¤u görülüyor. Daha düﬂük gerilimlerde beyaz LED ak›m› h›zla azal›yor. Devredeki
eleman say›s›n›n az olmas› ve devrenin 7-9V aras›nda çok iyi çal›ﬂmas› dikkate al›n›rsa bu devre test cihaz› yap›m›nda tercih edilebilir. Fakat beyaz LED
için devrenin iyi sonuç üretmemesi ve maliyetinin
yüksek olmas› dezavantajl› yanlar› aras›nda.

Sonuçlar incelendi¤inde, devrenin 4.5V’un üzerinde çok iyi çal›ﬂt›¤› görülüyor. Kaynak geriliminin
%50 azalmas› durumunda bile LED ak›mlar› neredeyse de¤iﬂmiyor. Devrenin en büyük avantaj› ayn›
anda 10 adet LED’i test edebilecek yeterlilikte olmas›. 10 adet LED ayn› anda test edildi¤inde LED
ak›mlar› aras›ndaki fark %5 kadar olmakta. Bu da
ihmal edilebilecek kadar küçük bir fark. Devrede
sadece bir adet entegre ve bir adet direnç bulundu¤undan düﬂük maliyetli ve montaj› kolay bir çözüm
sunuyor.
Böylece 4 adet devre karﬂ›laﬂt›r›larak en uygun
test devresi belirlenmiﬂ oldu. ﬁekil 13’te 10 adet
LED’i test edebilecek cihaz›n devre ﬂemas› görülüyor.

Devre 4
ﬁekil 11’deki devrede, LM3914 entegresi ve bir
adet direnç bulunmakta. Bu entegre genellikle bargraf display sürmede kullan›l›yor ve iç yap›s›nda
1.25V’luk bir referans gerilim kayna¤› içeriyor.
LED ak›m›n› sabit tutma özelli¤i oldu¤undan devre
ak›m kayna¤› olarak çal›ﬂ›yor.
ﬁekil 8: Ak›m-gerilim e¤risi

Bu devreye ait sonuçlar, bir önceki devre ile hemen hemen ayn›. Kaynak gerilimi 5V’a düﬂünceye
kadar devre gayet iyi çal›ﬂ›yor. Çok say›da LED’i ayn› anda test edebilmek için onlarca elemana ihtiyaç
oldu¤undan montaj› zahmetli bir devre.

Devre 3

ﬁekil 13: Devre ﬂemas›

Devrede 9V’luk bir pil, bir adet bas-çek türünde
buton, 560 ohm’luk direnç, LM3914 entegresi ve
LED’lerin tak›laca¤› diﬂi soket bulunuyor. Soket olarak çift s›ra diﬂi pin dizisi ya da entegre soketi kullan›labilir. Test iﬂlemi öncesinde LED’leri anot-katot
uçlar›n› dikkate alarak do¤ru ﬂekilde sokete yerleﬂtirmek gerekiyor.

ﬁekil 11: LM3914’lü devre

ﬁekil 9’daki devrede sabit gerilim regülatörü ve
bir direnç bulunuyor. LM317 regülatörünün 1 ve 3
nolu uçlar› aras›ndaki gerilimin 1.25V olmas›ndan
dolay› bu devre sabit ak›m kayna¤› olarak çal›ﬂ›yor.

Kaynak geriliminin azalt›lmas› durumunda LED
ak›mlar›n›n nas›l de¤iﬂti¤i tablo 5’de görülmekte.

ﬁekil 9: Gerilim
regülatörlü devre

Kaynak geriliminin azalt›lmas› durumunda LED
ak›mlar›n›n nas›l de¤iﬂti¤i tablo 4’de görülmekte.

Tablo 5: LM3914’lü devre için LED ak›mlar›

ﬁekil 14’te yurtd›ﬂ›nda sat›lan çeﬂitli LED test
cihazlar› görülmekte. Yap›m› anlat›lan devre, uygun
bir plastik kutuya yerleﬂtirilerek benzer tasar›mlar
gerçekleﬂtirilebilir.
Bu yaz›da verilen tasar›m› gerçekleﬂtiren elektronik severler, ellerindeki LED’leri çabucak test
edebilecek kullan›ﬂl› bir cihaza sahip olacaklar.
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