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Otomatik Dolap-Çekmece Ayd›nlatma
Bu ayki proje, çekmece ve dolap içlerini otomatik olarak ayd›nlatan LED’li bir lamba yap›m›
ile ilgili. Bu proje sayesinde, dolap kapa¤› veya
çekmece aç›ld›¤›nda parlak bir ›ﬂ›k üretilmesi
sa¤lanacak. Projenin yap›m› için farkl› yöntemler
kullan›labilir. En basit yöntem piyasada sat›lan
manyetik kap›-pencere konta¤›/alarm› isimli cihaz› kullanmak. ‹steyenler, elektronik devrenin
tamam›n› kendi imkanlar› ile de gerçekleﬂtirebilir.
Manyetik kap›-pencere konta¤› ﬂekil 1’de görülüyor. Bu cihaz iki k›s›mdan oluﬂmakta. Kap›
üzerine monte edilen m›knat›s ve kap› kasas›na
monte edilen ses üreten elektronik k›s›m. Kap›
kapal› iken cihaz herhangi bir ses üretmez. Kap›
aç›ld›¤› anda, çok güçlü bir alarm sesi çevredekileri uyar›r.

Ses yerine ›ﬂ›k üretmek için cihaz›n içindeki
ses üretecini sökmek gerekir. Öncelikle ﬂekil
9’daki gibi buzzer yerinden ç›kar›l›r.

ﬁekil 4: Çekmece ayd›nlatma-1
ﬁekil 9: Ses üreteci (buzzer)

Bir havya yard›m›yla, ses üretecinin ba¤l› oldu¤u 4 bacakl› bobin karttan sökülür. Çift sar›ml› bu bobin empedans uydurucu olarak görev yapmakta. LED ba¤lant›s›nda bu elemana ihtiyaç olmad›¤› için bobini bir kenara koymak gerekiyor.

ﬁekil 5: Çekmece ayd›nlatma-2

ﬁekil 1: Manyetik kap›-pencere alarm›

Piyasada manyetik kap› alarm›na benzeyen
fakat ses yerine ›ﬂ›k üreten cihazlar da sat›lmakta. ﬁekil 2’de bu tür bir cihaz görülüyor.

Yaz›n›n devam›nda benzer bir cihaz›n nas›l
yap›labilece¤inden bahsedilecek.
ﬁekil 6’da manyetik kap›-pencere alarm›na
ait parçalar görülüyor.

ﬁekil 10: Buzzer ve bobinin sökülmesi

LED’i do¤ru ﬂekilde cihaza ba¤lamak için öncelikle LED’in ba¤lant› yönü tespit edilmeli. Test
iﬂlemi için piller yuvas›na yerleﬂtirilir ve anahtar
on konuma al›n›r. Ard›ndan kart üzerinde bobinin söküldü¤ü uçlara LED’in uçlar› dokundurulur. LED ›ﬂ›k yay›yorsa ba¤lant› yönü do¤ru demektir. Kalemle kart üzerine + ve - iﬂaretleri konur. LED’in uzun olan baca¤› + ucu gösterir.

ﬁekil 6: Elektronik k›s›m ve m›knat›s

Bu cihaz AG13 boyutunda 1.5V’luk 3 adet pil
ile çal›ﬂ›r.
ﬁekil 2: Manyetik ayd›nlatma cihaz›

ﬁekil 3’den görüldü¤ü gibi m›knat›s cihaza
yaklaﬂt›r›ld›¤›nda lamba söner, m›knat›s cihazdan
uzaklaﬂt›r›ld›¤›nda ise lamba ›ﬂ›k yayar.

ﬁekil 11: Test iﬂlemi
ﬁekil 7: 3 adet 1.5V’luk pil

ﬁekil 3: Çal›ﬂma mant›¤›

Cihaz›n iç k›sm› ﬂekil 8’de görülüyor. Plastik
kutunun içinde ses üreteci (buzzer), reed anahtar
ve elektronik devre bulunmakta.

Bu tür bir cihaz çekmece içine monte edildi¤inde güzel bir etki ortaya ç›kar. ﬁekil 4 ve
5’den görüldü¤ü gibi çekmece aç›k kald›¤› sürece parlak bir ›ﬂ›k çekmecenin içini ayd›nlat›r. Bu
özellik, oda karanl›k iken oda lambas›n› açmaya
gerek kalmaks›z›n çekmeceye veya dolaba göz atma f›rsat› verir.

ﬁekil 8: ‹ç k›s›m
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LED’i plastik gövdeye monte etmek için kutunun üzerine bir delik açmak gerekir. Daire ﬂeklindeki k›sm›n tam merkezi kalemle iﬂaretlenir.

ﬁekil 12: Delinecek yeri belirleme

kedimiz

24/9/05

17:50

Page 73

Kendimiz Yapal›m
5mm çapl› matkap ucu ile gövde üzerine bir
delik aç›l›r.

Cihaz›n son hali ﬂekil 18’de görülüyor.

Tek bir kalem pille beyaz LED’i çal›ﬂt›rabilmek için yükseltici özellikte bir elektronik devreye ihtiyaç duyulur. ﬁekil 21’deki elektronik devre 1.2V’luk ﬂarjl› pil ile beyaz bir LED’i saatlerce
çal›ﬂt›rabilir. Devrede 300uH indüktansl› bir bobin, 2 adet NPN transistör, 3 adet direnç ve 2
kondansatör bulunmakta.

ﬁekil 13: Delme iﬂlemi
ﬁekil 18: Cihaz›n son hali

5mm çapl› beyaz LED ﬂekil 14’deki gibi yerleﬂtirilir.

Bu projeyi manyetik kap›-pencere alarm› adl›
cihaz› kullanmadan, kendi imkanlar›yla gerçekleﬂtirmek isteyenler aﬂa¤›daki devreleri yapabilirler. Manyetik alana ba¤l› olarak aç/kapa yapabilmek için reed anahtar kullan›lmal›. Fakat reed
anahtar mutlaka normalde kapal› (NK) bir konta¤a sahip olmal›. ﬁekil 19’da bu türde reed anahtarlar görülüyor.

ﬁekil 14: LED montaj›

Havya yard›m›yla LED’in bacaklar› karta lehimlenir.

ﬁekil 21: Devre ﬂemas›-2

‹stenirse, ﬂekil 22’deki elektronik devre de
kullan›labilir. Bu devre, 1.5V’luk pil gerilimini
LED’in çal›ﬂabilece¤i gerilim seviyesine yükseltir
ve onlarca saat LED’in ›ﬂ›k yaymas›n› sa¤lar. Reed anahtar›n konta¤› kapand›¤› anda LED’den
20mA civar›nda bir ak›m geçer. Devre elemanlar› küçük bir bask› devre kart› (PCB) üzerine monte edilebilir.

ﬁekil 19: NK konta¤a sahip reed anahtarlar

ﬁekil 15: Lehimleme

Böylece iﬂlemler tamamlanm›ﬂ olur. Piller cihaza tak›l›r, anahtar on konumuna al›n›r ve m›knat›s cihazdan birkaç santimetre uzakta tutulur.
LED bu durumda parlak bir ›ﬂ›k yayar.

M›knat›s reed anahtara yaklaﬂt›r›ld›¤›nda
LED’in sönük olmas›, m›knat›s reed anahtardan
uzaklaﬂt›r›ld›¤›nda da LED’in ›ﬂ›k yaymas› için ﬂekil 20’deki basit devre kullan›labilir. Devrede
9V’luk bir pil, 330 ohm’luk direnç ve parlak beyaz LED bulunuyor. LED’in ›ﬂ›k ﬂiddeti yeterince
yüksek, ›ﬂ›ma aç›s› da mümkün oldu¤unca geniﬂ
olmal›. Bu projede 4500mcd, 50 derecelik beyaz
LED kullan›ld›.

ﬁekil 16: M›knat›s uzakta iken LED yanar

M›knat›s cihaza yaklaﬂt›r›ld›¤›nda ise LED’in
söndü¤ü görülür. Art›k, cihaz kullan›ma haz›r
haldedir. Plastik gövdenin alt›ndaki yap›ﬂkan
bant yard›m›yla dolap kapa¤›na veya çekmecenin
üst taraf›ndaki bir yere m›knat›s kolayca yap›ﬂt›r›l›r. Iﬂ›k yayan k›s›m, m›knat›s›n manyetik alan›ndan etkilenecek bir uzakl›¤a sabitlenir.

ﬁekil 17: M›knat›s yak›nda iken LED sönük

ﬁekil 20: Devre ﬂemas›-1

9V’luk pillerin amper-saat de¤erleri 1.5V’luk
kalem pillere k›yasla daha düﬂük oldu¤undan, ﬂekil 20’deki devre uzun süreli ayd›nlatma sa¤layamaz.

ﬁekil 22: Devre ﬂemas›-3

Ayd›nlatma için tek bir LED yeterli olmuyorsa, yani dolap kapa¤› aç›ld›¤›nda geniﬂ bir hacmin ayd›nlat›lmas› gerekiyorsa ﬂekil 23’deki devre daha kullan›ﬂl› olur. Devredeki MC34063 entegresi DC/DC dönüﬂtürücü olarak çal›ﬂ›r. Elektronik devre, giriﬂ gerilimini 12V’a yükseltip, 12
adet geniﬂ aç›l› flux LED’i sürer. Giriﬂ gerilimi 34V’lara kadar düﬂse de ç›k›ﬂ gerilimi 12V’da sabit kal›r, böylece LED’lerin parlakl›¤› hiç de¤iﬂmez. LED montaj›nda kolayl›k sa¤lamas› için piyasada “LED bar” ismiyle sat›lan haz›r LED’li
kartlar tercih edilebilir.
Bu projede verilen tasar›mlar, ev veya apartman kap›s›na da uyarlanabilir. Böylece kap› aç›ld›¤› anda iç ortam›n otomatik olarak ayd›nlat›lmas› sa¤lanabilir.
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