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RGB LED’li Dekoratif Ayd›nlatma
Bu ayki yaz›da renk de¤iﬂtiren LED’li bir lamban›n yap›m› anlat›l›yor. Gerçekleﬂtirilen elektronik devre ile lamban›n ›ﬂ›k rengi k›rm›z›, yeﬂil,
mavi, sar›, mor, turkuaz ve beyaz olarak ayarlanabiliyor. Tasarlanan bu devre ile renk de¤iﬂtiren
vazo, abajur, aplik, süs eﬂyas› gibi dekorasyon
amaçl› uygulamalar yap›labilir.
Iﬂ›k rengini de¤iﬂtirmek için en basit yöntem
k›rm›z› (R), yeﬂil (G) ve mavi (B) ›ﬂ›k yayan 3
farkl› LED kullanmakt›r. Böylece 3 ana rengin
kar›ﬂ›m› ile di¤er ara renkler kolayca elde edilebilir. Di¤er yöntem ise tek bir k›l›f içerisinde 3
adet LED çipi bar›nd›ran RGB LED kullanmakt›r.
Bu yaz›da her iki yöntemden de bahsediliyor.
LED teknolojisindeki h›zl› geliﬂmelerle birlikte ›ﬂ›k ak›s› yüksek LED’lerin maliyetleri düﬂmeye baﬂlad›¤›ndan dekoratif uygulamalarda yeni
LED türleri tercih edilmekte. Flux LED, süper flux
LED, power LED gibi adlarla sat›lan ve onlarca
lümen ›ﬂ›k ak›s› üretebilen bu LED’ler homojen
bir ayd›nlatma için daha kullan›ﬂl› olmakta. 5mm
çapl› standart LED’ler de yayg›n olarak kullan›l›yor tabiî ki. Dekoratif ayd›nlatma devresinin yap›m›na geçmeden önce kullan›lacak LED türünü
belirlemek gerekiyor. ﬁekil 1-5’de uygun LED çeﬂitleri görülüyor.

ﬁekil 4: 5mm RGB LED

Tablodaki 1 rakam› LED’in ›ﬂ›k yayd›¤›n›, 0
rakam› ise LED’in sönük oldu¤unu gösteriyor.
Ara renklerin ve özellikle beyaz rengin tam olarak elde edilebilmesi için LED’lerin birbirine
mümkün oldu¤unca yak›n yerleﬂtirilmesi gerekiyor. Ayr›ca, kullan›lan LED’lerin görüﬂ aç›s› da
geniﬂ olmal›. Örne¤in 80 ile 130 derece aras›nda aç›ya sahip LED’ler oldukça iyi sonuç verir.
Dar aç›l› LED’ler kullan›ld›¤›nda ise ara renkler
çok iyi oluﬂmaz.

LED sürücü

ﬁekil 5: Flux RGB LED

‹ç yap›s›nda 3 adet LED içeren RGB LED’lerin 4 adet baca¤› bulunuyor. LED’lerin ba¤lant›
ﬂekli ortak anotlu veya ortak katotlu olabiliyor.
ﬁekil 6’da bu ba¤lant› ﬂekilleri görülmekte.

Iﬂ›k rengini belirli bir s›rayla de¤iﬂtirmek ve
renk oranlar›n› ayarlamak için genellikle mikro
denetleyici içeren devreler kullan›l›r. Ana renkte
›ﬂ›k yayan her bir LED, darbe geniﬂlik modülasyonu (PWM) tekni¤i ile sürülerek spektrumdaki
bütün renk tonlar› elde edilebilir. Bu tür tasar›mlar donan›m olarak basit, yaz›l›m olarak karmaﬂ›k oldu¤u için bu projede mikro denetleyici kullan›lmad›. Renk de¤iﬂtirme iﬂlemi lojik entegreler
ve birkaç adet elektronik malzeme kullan›larak
gerçekleﬂtirildi.
LED sürme devrelerinde genellikle transistör
kullan›l›r. ﬁekil 9’da NPN türünde bir transistörle yap›lm›ﬂ LED sürücü devre görülüyor.

ﬁekil 6: RGB LED’in iç yap›s›

3 ana rengin kar›ﬂ›m› ile di¤er ara renklerin
nas›l elde edildi¤i prensip olarak ﬂekil 7’de görülüyor. Renk tablosu ise ﬂekil 8’deki gibi.
ﬁekil 1: 5mm çapl› LED

ﬁekil 9: NPN transistörlü LED sürücü

Bu devre k›rm›z›, yeﬂil ve mavi renkte 3 ayr›
LED’i sürebilece¤i gibi ortak anotlu bir RGB
LED’i de sürebilir. E¤er, ortak katotlu bir RGB
LED sürülecekse devrede PNP transistör kullanmak gerekiyor. ﬁekil 10’da bu devre görülüyor.

ﬁekil 2: Flux LED
ﬁekil 7: Renkler

ﬁekil 3: Power LED
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ﬁekil 8: Renk tablosu

ﬁekil 10: PNP transistörlü LED sürücü
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Sürücü devrede görülen R direncinin de¤eri
(1) nolu formüle göre hesaplan›r.

Burada Vcc besleme gerilimini, Vce(sat) transistörün doyma gerilimini, Vf ise LED’in ileri yön
gerilimini gösterir. LED ak›m›, kullan›lan LED’in
türüne göre 20mA ile 70mA aras›nda de¤iﬂebilir. Devredeki R direnci, ak›m› LED’e zarar vermeyecek ﬂekilde s›n›rlar. Aﬂa¤›daki tabloda
Vcc=5V ve Vce(sat)=0.1V için hesaplanan direnç
de¤erleri toplu olarak görülüyor.

oluﬂur. Devrede LED’lere seri ba¤l› durumdaki R1,
R2, R3 dirençleri, ﬂekil 11’de verilen tabloya göre seçilmeli. Örne¤in, devrede 5mm LED’ler kullan›lacaksa LED ak›m›n› 20mA ile s›n›rland›rmak
için R1 direnci 150 ohm, R2 direnci 100 ohm, R3
direnci ise 82 ohm seçilebilir. Flux RGB LED kullan›lacaksa, LED ak›m›n› 50mA ile s›n›rland›rmak
için R1 direnci 56 ohm, R2 direnci 8.2 ohm, R3
direnci ise 10 ohm seçilebilir.
Devrenin çal›ﬂmas› için gereken 5V’luk sabit
gerilim, ﬂekil 14’deki regülatör devresi ile sa¤lanabilir.
ﬁekil 14: Regülatör devresi

Projeye ait malzeme listesi ﬂekil 15’de görülüyor.

ﬁekil 11: R direncinin seçimi

Elektronik devre ﬂemas› ﬂekil 12’de görülüyor. Devrede kare dalga üreteci, say›c› ve LED
sürücü olmak üzere 3 birim bulunuyor. NE555
entegresi ile oluﬂturulan osilatör devresinin frekans›, potansiyometre yard›m›yla 0.6Hz ile 14Hz
aras›nda ayarlanabiliyor. Böylece LED’lerin renk
de¤iﬂtirme h›z› de¤iﬂtirilebiliyor. 74LS90 adl› say›c› entegresinin Q0, Q1, Q2 ç›k›ﬂlar› s›ras›yla 0
ile 7 aras›nda de¤iﬂen 3 bitlik kodlar üretiyor.
Say›c› ç›k›ﬂ›na ait dalga ﬂekilleri ﬂekil 13’de görülmekte.

ﬁekil 15: Malzemeler

ﬁekil 13: Dalga ﬂekilleri

Say›c› ç›k›ﬂ› lojik 0 iken transistör kesimde oldu¤undan LED sönük haldedir. Say›c› ç›k›ﬂ› lojik 1
iken transistör iletime geçer ve LED ›ﬂ›k yayar.
Devre bu haliyle çal›ﬂt›r›ld›¤›nda s›ras›yla k›rm›z›,
yeﬂil, sar›, mavi, mor, turkuaz ve beyaz renk ›ﬂ›k

Renk de¤iﬂtiren LED’li devre ile yap›labilecek
uygulamalar aﬂa¤›da görülüyor. Projeye ait di¤er
ayr›nt›lar› ve renk de¤iﬂtiren lambaya ait video
görüntülerini kendimiz yapal›m köﬂesinin web
sayfas›nda bulabilirsiniz.
F›rat Üniv. Elek-Elektronik Müh. Bölümü
yerol@firat.edu.tr

ﬁekil 12: Devre ﬂemas›
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