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LED Fener
Bu ayki yaz›da saatlerce parlak ›fl›k yayan
5mm LED’li ve power LED’li birer el fenerinin
yap›m›ndan bahsediliyor. Afla¤›da fenerlerin
yap›m aflamalar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler bulabilirsiniz.
El fenerlerinde genellikle akkor filamanl›
ampuller bulunur. fiekil 1’de çeflitli tipte ampuller görülmekte. Bu ampullerin üzerinde
2.25V-0.25A, 2.5V-0.3A, 2.4V-0.7A, 3.6V0.5A gibi de¤erler yazar. Yani, ampullerin çal›flma ak›mlar› 0.25A ile 0.7A aras›nda de¤iflir. Ak›m de¤erinin yüksek olmas› nedeniyle el
fenerindeki piller k›sa sürede tükenir. Fenerin
›fl›k yayma süresi, kullan›lan pilin kalitesine
ba¤l› olarak 3-4 saat civar›nda olur.

fiekil 4: 2 pilli cep feneri

Fenerde 5mm çapl› LED’i kullanmak için
flekil 5’deki devreyi kurmak gerekiyor. Devrede 33 ohm’luk bir direnç ve parlak bir LED
bulunmakta. LED rengi k›rm›z› veya sar› olabilir.

fiekil 8: ‹lk aflama

Ard›ndan, havya yard›m›yla direncin bir
ucu LED’e lehimlenir (flekil 9). Lehimleme ifllemini k›sa sürede yapmak gerekir. Aksi halde
yüksek s›cakl›ktan dolay› LED zarar görebilir.

fiekil 5: Devre flemas›
fiekil 1: Ampul çeflitleri

fiekil 2 ve 3’de, 3.6V-0.5A’lik bir ampulden geçen ak›m›n, ›fl›k fliddetini nas›l etkiledi¤i görülüyor. ‹lk flekilde ak›m 0.5A, ikinci flekilde ise 0.32A. Ak›m de¤erinin 0.32A oldu¤u durumda parlakl›¤›n önemli ölçüde düfltü¤ü gözleniyor. Bu sonuç, pillerin zay›flamas›
durumunda ›fl›k fliddetinin h›zla düflece¤i anlam›na geliyor.

Yap›m ifllemlerine geçmeden önce bir pense yard›m›yla ampulün cam gövdesini k›rmak
gerekir. Cam parçalar›n›n etrafa da¤›lmas›n›
önlemek için ampul üzerine izole bant sarmak
iyi bir çözüm olur.

fiekil 9: ‹kinci aflama

Lehim yap›lan yerin fazlal›k k›sm› flekil
10’daki gibi kesilir.

fiekil 6: Ön ifllemler

fiekil 2: Ak›m 0.5A iken parlakl›k

Bu ifllemler sonras›nda ampulün metalden
yap›lm›fl alt k›sm› haz›r hale gelir. fiekil 7’de
gerekli elemanlar görülüyor. 33 ohm’luk direnç ve 5mm çapl› LED, metal k›sm›n içine
yerlefltirilecek.

fiekil 10: Üçüncü aflama

Bacaklar›n birbirine de¤ip k›sa devre olmas›n› önlemek için direncin üzerine izole bant
sar›l›r.

fiekil 3: Ak›m 0.32A iken parlakl›k

Akkor filamanl› ampul yerine LED kullan›larak saatlerce parlak ›fl›k yayan bir el feneri
yap›labilir. fiekil 4’de kalem fleklinde bir cep
feneri görülmekte. Bu tür fenerler 2 adet
1.5V’luk AAA boyutunda pille çal›fl›r.
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fiekil 7: Gerekli malzemeler

fiekil 11: Dördüncü aflama

LED’in uzun olan baca¤› (anot ucu) flekil
8’deki gibi, bir pense yard›m›yla 90 derece
k›vr›l›r. Direncin bir baca¤› da yan keski yard›m›yla k›salt›l›r.

LED’in k›sa olan baca¤› (katot ucu) pense
ya da karga burun yard›m›yla flekil 12’deki gibi yukar› do¤ru k›vr›l›r. Bu uç, metal gövdeye
lehimlenecek.
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fiekil 12: Beflinci aflama

Bu yöntemle beyaz veya mavi bir LED’i çal›flt›rmak mümkün de¤il. Çünkü 3V’luk gerilim, LED’den yeterli ak›m›n geçmesini sa¤layamaz. Bunun için 3 adet pille çal›flan bir fener
üzerinde düzenlemeler yapmak gerekir. fiekil
17’deki el feneri, 1.5V’luk D boyutunda 3
adet pille çal›fl›r. Bu fenerin ampulü 1W’l›k
power LED ile de¤ifltirilecek.

fiekil 21: Devre flemas›

Gerekli malzemeler flekil 22’de görülüyor.

Direncin baca¤›, metal gövdenin içinden
geçirilir ve alttaki uca lehimlenir. K›vr›lan bacak ise, gövdenin yan taraf›na lehimlenir.

fiekil 22: Power LED ve direnç
fiekil 17: Büyük boy el feneri

fiekil 13: LED lamban›n son hali

Fenerin ön k›sm›nda yans›t›c› bir yüzey ve
mercek yap›s› bulunur.

Böylece LED’li lamba haz›r hale geldi. Test
için 3V’luk bir güç kayna¤› ile flekil 14’de görüldü¤ü gibi LED’li lambaya gerilim uygulan›rsa LED’in parlak k›rm›z› bir ›fl›k yayd›¤› görülür. Bu s›rada LED’den geçen ak›m 30mA civar›nda olur.

2.7 ohm’luk direncin bir baca¤›, flekil
23’deki gibi metal k›sm›n içinden geçirilerek
gövdenin alt ucuna lehimlenir. Ard›ndan, direncin di¤er baca¤›na, d›fl› yal›tkan kapl› bir
kablo lehimlenir (k›rm›z› renk kablo). Siyah
renkli kablo ise metal gövdenin yan taraf›na
lehimlenir. Kablolar›n boflta kalan uçlar› power LED’in + ve – uçlar›na ba¤lan›r. (K›rm›z›
renkli kablo + uca ba¤lanmal›).

fiekil 18: Yans›t›c›

Bu k›s›m sökülürse flekil 19’daki parçalar
elde edilir.
fiekil 14: K›rm›z› LED’li lamba

Benzer ifllemler sar› renk ›fl›k yayan bir
LED ile yap›l›rsa flekil 15’deki sonuç elde edilir.

fiekil 23: Ön ifllemler

Ba¤lant› kontrolü için 4.5V’luk bir güç
kayna¤› ile test yap›l›rsa, LED’in çok parlak
bir ›fl›k yayd›¤› görülür. LED’den bu s›rada
350mA civar›nda ak›m geçer. Parlak ›fl›¤a
gözle do¤rudan bakmak sak›ncal›d›r.

fiekil 19: Sökülen parçalar

‹lk olarak, ampulün cam k›sm› uygun flekilde k›r›l›r ve metal gövdenin içi bir tornavida
yard›m›yla temizlenir.
fiekil 15: Sar› LED’li lamba

fiekil 16’da LED’li cep fenerinin tamamlanm›fl hali görülüyor. Bu fener 2 adet AAA pil ile
onlarca saat çal›flabilir. Pil gerilimi 2V’a düfltü¤ünde LED ak›m› 5-6mA seviyesinde olur.

fiekil 16: LED’li cep fener

fiekil 24: Power LED’li lamba

Fenerin tamamlanm›fl hali flekil 25’de görülüyor. Pil gerilimi 3V’a düfltü¤ünde LED ak›m› 40mA civar›nda olur.

fiekil 20: 3.6V-0.5A ampul

Fenerin parlak bir ›fl›k yaymas›n› sa¤lamak
için 5mm çapl› LED yerine ›fl›k ak›s› çok yüksek olan power-LED kullan›labilir. fiekil 21’de
devre flemas› görülüyor. 1W’l›k power LED’in
nominal ak›m› 350mA oldu¤undan, devrede
2.7 ohm’luk bir direnç kullanmak gerekir. Bu
direnç en az›ndan 0.5W’l›k olmal›.

fiekil 25: Fenerin tamamlanm›fl hali

Böylece gün ›fl›¤› renginde, saatlerce parlak beyaz bir ›fl›k yayan ve ›s›dan çok ›fl›k üreten bir el feneri gerçeklefltirmifl olduk.
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