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Yavuz Erol*

Müzikli Bardak
Bu ayki yaz›, müzik çalan bir bardak yap›m›
ile ilgili. Temel elektronik malzemelerle kolayca
yap›labilen bu proje, fikir olarak ilginç bir özellik
taﬂ›yor. Piyasada bu tür bardaklar›n sat›ﬂ› yap›l›yor asl›nda. Kendi el eme¤inizle müzik çalan bir
bardak yapmak da kötü bir fikir say›lmaz elbette.
Müzikli bardak yap›m› için öncelikle taban› geniﬂ ve düz bir bardak gerekli. ﬁekil 1’de uygun
özellikte bir bardak görülüyor. Bardak yerden kald›r›ld›¤› anda müzik sesi duyabilmek için, elektronik devre barda¤›n taban›na yerleﬂtirilecek.

UM3481 entegresi, CMOS teknolojisi ile üretilmiﬂ bir melodi üreteci. Haf›zas›na 8 ayr› melodiye ait nota bilgisi yüklenmiﬂ vaziyette. Entegre
1.5V gerilimle çal›ﬂabilecek ﬂekilde tasarlanm›ﬂ.
Müzik çalmas› için çok az say›da harici eleman gerektirdi¤inden bu projede UM3481 entegresi tercih edildi.
Elektronik devrenin çal›ﬂmas›n› sa¤lamak için
3V’luk pil kullan›labilir. ﬁekil 3’de görülen
CR2032 adl› 3V’luk pil iyi bir seçim olur.

Barda¤›n yerden kald›r›ld›¤› anda elektronik
devrenin çal›ﬂmas›n› sa¤lamak için uygun boyutta
bir mekanik anahtar gerekli. Mikro anahtar (micro switch) olarak bilinen minyatür anahtarlar bu
iﬂ için çok uygun. ﬁekil 8’de çeﬂitli tip mikro
anahtarlar görülüyor.

ﬁekil 8: Mikro anahtarlar

ﬁekil 3: CR2032 pil

ﬁekil 1: Cam bardak

Elektronik devrenin yap›m› için gerekli malzemeler ﬂunlar:

Bu pili devrede kullanabilmek için uygun bir
sokete yerleﬂtirmek gerekiyor. Piyasada bulunabilen 3V’luk pil soketlerinin görünümü ﬂekil 4’deki
gibi. Bu soketler yard›m›yla pil ba¤lant›s› kolayca
yap›labiliyor.

ﬁekillerden görüldü¤ü gibi anahtar›n 3 ucu
var. Anahtar›n iç yap›s›nda normalde aç›k (NO) ve
normalde kapal› (NC) olmak üzere iki kontak bulunuyor. COM adl› uç ise ortak ucu gösteriyor. Bu
projede normalde kapal› kontak (COM ile NC uçlar›) kullan›lacak. Böylece barda¤›n zemine dokunmas› ile birlikte bu kontak aç›l›p devreyi kesecek. Bardak yerden kald›r›ld›¤›nda ise kontak kapanacak ve devrenin çal›ﬂmas› sa¤lanacak.
Daha küçük boyutlu mikro anahtar çeﬂitleri
ﬂekil 9’da görülüyor.

ﬁekil 9: Mikro anahtar çeﬂitleri
ﬁekil 4: 3V’luk pil soketi

E¤er bu soket bulunamazsa, üzerinde haz›r
ba¤lant› uçlar› olan piller de tercih edilebilir. Böylece, pil uçlar› do¤rudan bak›r plakete lehimlenebilir. ﬁekil 5-7’de çeﬂitli pil türleri görülüyor.

Melodi entegresinin üretti¤i sinyali sese dönüﬂtürmek için küçük boyutlu bir hoparlör gerekli. Çap› 2cm olan bir hoparlör rahatl›kla kullan›labilir. 0.25-0.5W güce sahip bu hoparlörler yeterli ses seviyesi sa¤lar. ﬁekil 10’da çeﬂitli boyutlarda hoparlörler görülüyor.

ﬁekil 5: Ba¤lant› uçlar›
olan 3V’luk pil

Malzemelerin görünümleriyse ﬂekil 2’deki gibi.

ﬁekil 10: Hoparlör çeﬂitleri
ﬁekil 6: Çeﬂitli pil türleri

ﬁekil 2: Malzemeler
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ﬁekil 7: 3.6V’luk ﬂarjl› pil

Müzikli barda¤a ait elektronik devre ﬂemas›
ﬂekil 11’de görülüyor. UM3481 entegresinin 2,
4, 16 nolu bacaklar› pilin pozitif kutbuna; 3, 5, 8
nolu bacaklar› ise pilin negatif kutbuna ba¤l›.
Devre ﬂemas›ndan görüldü¤ü gibi, entegrenin 1,
6, 10, 11, 12 ve 13 nolu bacaklar› kullan›lm›yor.
Devredeki 0.25W’l›k hoparlör, NPN türündeki
BC547 transistörü taraf›ndan sürülüyor.
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ﬁekil 11: Elektronik devre ﬂemas›

ﬁekil 16: Silikon tabancas›

Barda¤›n alttan ve yandan görünüﬂü ﬂekil 17
ve 18’deki gibi.

Elektronik devre 6cm x 6cm boyutlar›nda bir
delikli pertinaks üzerine monte edilebilir. Lehimleme iﬂleminin öncesinde bak›r plakete dairesel bir
ﬂekil vermek gerekiyor. Bu iﬂlem bir yan keski yard›m›yla kolayca yap›labilir. ﬁekil 12’de daire ﬂeklinde kesilmiﬂ delikli bak›r plaket görülüyor.

Böylece, simetrik yerleﬂtirilmiﬂ 4 adet LED
hem barda¤›n devrilmemesini sa¤l›yor hem de k›rm›z› ›ﬂ›k yay›yor. Devrenin son hali ﬂekil 14’de görülmekte.

ﬁekil 17: Silikonla yap›ﬂt›rma

ﬁekil 14: Devrenin son hali
ﬁekil 12: Delikli pertinaks

Eleman yerleﬂim plan› ise ﬂekil 13’deki gibi.

ﬁekil 15’de LED’lerin devreye nas›l ba¤lanaca¤› görülüyor. LED’ler 560 ohm’luk birer seri direnç üzerinden birbirine paralel ba¤lanm›ﬂ durumda. Bu haliyle, her bir LED’den yaklaﬂ›k 1.5
mA ak›m geçiyor. Vss ve Vdd uçlar› entegrenin 8
ve 16 nolu uçlar›n› gösteriyor.
ﬁekil 18: Barda¤›n yandan görünüﬂü

Art›k müzikli bardak kullan›ma haz›r halde.
Projeye ait ses/video dosyalar›n› kendimiz yapal›m köﬂesine ait web sayfas›nda bulabilirsiniz.

ﬁekil 13: Yerleﬂim plan›
ﬁekil 15: LED ba¤lant›s›

Dikkat edilirse, plaket üzerindeki en uzun eleman mikro anahtar. Dolay›s›yla, bardak zemine
konuldu¤unda, anahtar›n üst k›sm›ndaki metal kola bir basma kuvveti etkir ve normalde kapal› kontak aç›l›r. Bu esnada barda¤›n devrilmemesi için
plaket üzerine uygun ayaklar yerleﬂtirmek gerekir.
Bu iﬂlem, uygun boyda 4 adet plastik boru ile yap›labilece¤i gibi ataç gibi sert bir malzemeden de
yap›labilir. Bu projede, tasar›ma renk katmas›
amac›yla plastik ayak yerine LED kullan›ld›.

ﬁimdi s›ra elektronik devrenin barda¤a monte
edilmesine geldi. Bak›r plaketi barda¤›n alt›na yap›ﬂt›rmak için en uygun yol silikon kullanmak. ﬁekil 16’da görülen silikon tabancas› yard›m›yla
barda¤›n alt›na bir miktar silikon damlat›l›r. Ard›ndan, bak›r plaket s›cak haldeki silikonun üzerine bast›r›l›r ve bir süre beklenir. Böylece devre,
barda¤›n alt›na s›k›ca tutunmuﬂ olur.
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