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Özet 

LED’ler ışık saçan yarı-iletken p-n diyotlardır. Bir p-n 

ekleminde iletim yönünde akım geçtiği zaman elektronlar 

ve delikler p ve n yarı-iletkenin birleştiği eklem 

bölgesinde birbiri ile karşılaşır ve birleşirler. Aslında bu 

birleşme kristal içinde serbest hareket eden yüksek 

enerjili bir elektronun, yarı-iletken malzeme içine 

katkılanmış ve sabit olarak kristal yapıya bağlı ve son 

yörüngesinde bir elektron eksik olan iyonun bu son 

yörüngesindeki boşluğu doldurması olayıdır. Serbest 

durumdan bağlı duruma geçen elektronun kaybettiği 

enerji yarı-iletken malzemeye ya ısı olarak veya ışık 

olarak verilir. Isı enerjisi yerine ışık enerjisi yani foton 

oluşması için p-n malzemenin direkt enerji bant geçişli 

bir malzeme olması gerekir. İlk ışık yayan diyotlar çok 

küçük yoğunlukta ve düşük enerjili fotonlar yayabilen 

(kızılötesi ve kırmızı renkte ışık) diyotlardı. Bunlar daha 

çok ikaz ve işaret verici olarak kullanılıyordu. Zamanla 

sarı renkli ve son dönemlerde ise yarı iletken alaşımlı 

malzemeler (GaN) kullanılarak mavi renkli ışık yayabilen 

LED’ler geliştirildi. Mavi ışık oluşturan yüksek enerjili 

fotonların fosforu uyarması ile tıpkı floresan lambalarda 

olduğu şekilde beyaz ışık elde edildi. İkinci bir yol olarak 

da yeşil, kırmızı ve mavi ışığı karıştırarak beyaz ışık elde 

edilebildi. Beyaz ışık yayan LED’lerin yaydığı ışığın 

gücünün artırılabilmesi bu LED’lerin aydınlatmada 

kullanılabilmesini mümkün hale getirdi. Akkor, halojen 

ve floresan lambaya karşı birçok üstünlüğü olan LED’li 

ışık kaynakları bunlara rakip olarak üretilmeye başlandı. 

Yarı iletkenlerden ışığın elde edilerek aydınlatma 

uygulamalarında kullanılan bu lambalara Yarı İletken 

Aydınlatma (solid state lighting-SSL) ismi verilmektedir. 

LED’li lambalar günümüzde giderek artan oranda 

aydınlatmada, sinyalizasyonda, haberleşmede, otomotiv 

aydınlatmasında kullanılmaktadır. Bir LED’li lamba şu 

bileşenlerden oluşur : Işığı oluşturan bir p-n diyot, ışığı 

istenilen şekilde yönlendiren optik sistemler, diyoda 

uygun miktarda iletim akımını veren bir elektronik güç 

kaynağı (sürücü), yüksek sayıda foton üreten ve bu 

nedenle ısınan diyodu soğutan bir soğutucu, bütün bu 

parçaları bir arada tutan bir mekanik gövde. Bir LED’li 

lambanın verimliliğini sadece ışığı oluşturan p-n diyot 

belirlemez. Sürücü devrenin ve soğutucu sistemlerin de 

lambanın tasarımında çok önemli yeri vardır. Bunların 

da uygun tasarlanması halinde LED’li lambanın ömrü 

uzun ve kendisi verimli olur. Bu bildiride bir LED’li 

lambanın oluşturulmasında önemli bir yer tutan alt 

sistemler incelenmekte ve özellikle sürücü devrelerinin 

tasarımı üzerinde durulmaktadır. 

1. LED’lerin Çalışması ve Beyaz Işık Yayan 

LED’ler 

Işık yayan diyotlar (light emitting diode, LED) bir yarı 

iletken p-n diyodun iletim yönünde sürülmesi sonucunda 

belirli bir dalga boyunda (λ) ışık yayarlar. Yarı iletken 

diyotdan iletim yönünde akım geçirildiği zaman p 

bölgesindeki delikler (hole) ve n bölgesindeki elektronlar 

p ve n tipi yarı iletken malzemenin birleşim yerine 

(eklem, junction) doğru sürülürler. Eklem bölgesinde 

birbiri ile karşılaşan elektron ve delikler birleşerek yok 

olurlar. Bir elektron-delik çiftinin birleşmesi halinde eğer 

yarı iletken malzeme direkt enerji bandlı bir malzeme ise 

bu birleşme sonucunda fazladan enerji bir foton olarak 

dışarı verilir. Bu fotonun enerjisi aşağıdaki eşitlikle 

belirlenir : 

E=h. ν   (1) 

burada h Planck sabiti ν ise fotonun frekansıdır (birimi 

Hz=1/saniye). Bu enerji yaklaşık olarak yarı-iletken 

malzemenin band genişliğine eşittir. 

E=Eg.   (2) 

Yarı-iletkenin band genişliği arttıkça yayımlanan fotonun 

frekansı yükselir. Fotonun frekansı ile dalgaboyu 

arasındaki ilişki ise  

ν = c/ λ   (3) 

ile verilir. Burada c ışık hızıdır. Görünür ışık bölgesi mor 

ışık ile yani yaklaşık λ=400 nanometre (nm)’de, başlar ve 

kırmızı ışık ile, yani yaklaşık 700 nm’de, biter. 

Yarı-iletkenler direkt band geçişli ve endirekt band 

geçişli olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. Direkt band 

geçişli yarı-iletkenlerde, bir serbest elektron kristaldeki 

sabit atomlardan birisinin son yörüngesine bağlandığında, 

yani kristal içinde serbest halden atoma bağımlı hale 

geçtiğinde, enerjisini aradaki enerji farkına eşit bir foton 

yayınlayarak kaybeder. Halbuki endirekt enerji band 

geçişli yarı-iletkende elektronun momentumu da 

değişikliğe uğrar ve bunun sonucunda enerjisinin bir 

kısmını kristale ısı olarak verir. Bu geçişte foton ile 

birlikte ısı da açığa çıkar veya enerji kristale tamamen ısı 

olarak verilebilir. Sonuçta p-n ekleminde elektron delik 
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çiftinin birleşmesinden foton elde etmek için direkt band 

geçişli yarı-iletkenler kullanılır. 

GaAs bileşik bir yarı-iletken olup direkt band geçişlidir 

ve enerji band genişliği yaklaşık 1.4 elektron volt (eV) 

seviyesindedir. (1-3) denklemlerini kullandığımızda 

GaAs p-n ekleminde bir elektron delik çifti birleştiğinde 

bu kızıl berisi (infra-red) bir foton açığa çıkarır. GaN 

yarı-iletken kullanıldığında ise, bu yarı iletkenin band 

genişliği yeterince büyük olduğundan (3.4 eV), bu yarı-

iletkenden yapılan diyodun p-n ekleminde bir elektron ve 

delik çifti birleştiğinde bu defa mavi renkli foton elde 

edilir. 

Yayılan fotonların sayısı ışığın enerjisini belirler. 

Ep=n.h.ν   (4) 

Burada n toplam foton sayısını göstermektedir. Birim 

zamanda yayımlanan foton sayısı ise ışık akısını 

oluşturur: 

Φ=h. ν N    (5) 

Burada N birim zamanda birleşen toplam elektron-delik 

çifti sayısıdır. Işık akısının birimi watt’tır, LED’in 

yayınladığı ışığın gücünü gösterir. 

Diyotun iletim yönündeki akımı ise  

If=q. N   (6) 

İle verilir. Burada q birim elektrik yüküdür. İletim 

yönündeki akım arttıkça p-n eklemin kesit alanından 

birim zamanda geçen elektron ve delik sayısı artar. Bu da 

birleşen elektron-delik çifti sayısını (N) artırır. 

N= If / q .  (7) 

Bunun sonucunda da açığa çıkan foton sayısı yani 

yayımlanan ışığın gücü artar. 

Po= Φ.η  = η h. ν. If / q  (8) 

burada η birleşen elektron-delik çiftlerinin fotona 

dönüşme verimliliğidir. Sonuçta (8) denkleminde 

görüldüğü gibi iletim yönündeki diyot akımı arttıkça ışık 

akısı yani yayınlanan ışığın gücü (Po) artar. Yayınlanan 

ışık gücü ile iletim akımı arasındaki bu doğrusal ilişki 

akımının belirli bir değerin üzerine çıkmasından sonra 

bozulur ve bu değerden sonra akım artsa bile yayımlanan 

foton sayısı aynı hızda artmamaya başlar. Birleşen her 

elektron-delik çiftinin mutlaka foton salınmasına neden 

olmaması, belirli bir olasılıkla bu enerjinin kristale ısı 

olarak aktarılması, oluşan fotonların hepsinin yarı-iletken 

malzeme içinden dışarıya çıkmasının mümkün olmaması 

gibi mekanizmalar foton verimliliğini etkiler ve akım 

arttıkça kristal ısınmaya başlar. Belirli bir seviyeden 

sonra bu ısının diyottan alınıp dışarıya aktarılması, yani 

diyotun soğutulması (cooling) gerekir. 

1962 yılında Nick Holonyak tarafından geliştirilen ilk 

görünür ışık yayan LED’ler çok düşük güçlerde (1-10 

mW) düşük enerjili fotonlardan oluşan kırmızı renkli ışık 

yayan diyotlardı. Daha sonra sarı renkli LED ve 1994 

tarihinde ise Shuji Nakamura tarafından InGaN yarı 

iletken kullanılarak mavi ışık yayan LED üretildi [1]. 

LED’lerin mavi ışık yayabilmesi bu diyotların 

aydınlatmada kullanılmasının da yolunu açtı [2]. Mavi 

ışık bir fosfor malzeme üzerine düşürüldüğünde, mavi 

renkli fotonların yüksek enerjisi nedeniyle, fosfordan 

ikincil fotonların yayınlanmasına yol açar. Bu ikincil 

fotonlar görünür ışık bölgesinin çeşitli frekanslarında 

bulunduklarından insan gözü böyle bir ışığı beyaz ışık 

olarak algılar.  

LED’lerin aydınlatmada kullanılmasının önünü açan 

gelişmelerden birisi de bu diyotların oldukça yüksek 

enerjili (1W-20W) ışık verecek şekilde 

üretilebilmelerinin sağlanması olmuştur. Günümüzde tek 

başına 1 Watt’lık bir radyasyondan 150 lümen beyaz ışık 

üretebilen LED yongaların (die) yapılabilmesi LED’lerin 

bina, yol, otomobil aydınlatma uygulamalarında başarıyla 

kullanılabilmesinin yolunu açmıştır. 

2. LED’ler ile Katı Hal Aydınlatma (Solid State 

Lighting, SSL) 

LED’ler ile beyaz ışık, ya mavi LED’de üretilen mavi 

renkli fotonların uygun bir fosfor malzeme üzerine 

düşürülmesi yoluyla fosfordan çıkan ikincil fotonlar 

yoluyla (floresan lambalarda olduğu gibi) veya üç temel 

renkteki (kırmızı, yeşil, mavi) LED’lerin bir arada 

yayınladıkları fotonların insan gözü tarafından beyaz ışık 

olarak algılanması yoluyla elde edilir. Her iki yol ile de 

renk kalitesi oldukça yüksek olan, yani Color Rendering 

Index’i (CRI) %90’ın üzerinde olan beyaz ışık renk 

kaliteleri elde edilir. Günümüzde LED’lerde daha çok 

fosfordan ikincil foton elde etme yoluyla beyaz ışık elde 

etme yöntemi kullanılmaktadır. 

LED’lerin sürekli gelişen ve halihazırda diğer aydınlatma 

kaynaklarından çok yüksek olan etkinlikleri 

(efficacy=Lumen/Watt), renk kaliteleri, civa 

içermemeleri, bir elektronik cihaz olarak elektronik 

kontrolünün kolay olması, çok yüksek hızlarda 

anahtarlanabilmeleri yani açılıp kapanabilmeleri, aç ve 

kapa sinyali uygulandığında gecikme olmaksızın açılıp 

kapanabilmeleri, mekanik hareketli kırılgan parçalardan 

oluşmayıp sağlam olmaları (robust), ışık şiddetlerinin çok 

büyük bir aralıkta ayarlanabilmesi (dimming), çok uzun 

olan ömürleri (100.000 saate kadar) ve alçak ve yüksek 

ortam sıcaklıklarında çalışabilmesi gibi özellikleri onları 

aydınlatma uygulamalarında kullanmak için ideal bir 

seçenek haline getirmiştir. 

Dünyada üretilen enerjinin yaklaşık %20’si aydınlatma 

için harcanmaktadır. Bu da yılda 1900 milyon ton karbon 

dioksit salınımına karşılık gelmektedir. Enerji, 

aydınlatma cihazları ve işçilik olmak üzere aydınlatmanın 
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toplam yıllık maliyeti yaklaşık 275 Milyar Avrodur [3]. 

Dünyadaki bütün aydınlatma katı hal aydınlatmaya (SSL) 

dönüştürülebilse, küresel enerji tasarrufunun 2030 yılı 

itibarı ile 1300 TWh, 2050 itibarı ile ise 3000 TWh 

olacağı öngörülmektedir. Bu da 2030’da yıllık 190 

Milyar Avronun, 2050’de ise 450 Milyar Avronun fosil 

yakıtları ile elektrik üretmek yerine başka yatırımlar için 

kullanılabileceği anlamına gelmektedir [4].  

“ANSI/IESNA RP-16 addendum a” standardına göre 

LED kullanılarak yapılan katı hal aydınlatma 

sistemlerindeki (SSL) terminolojiye bir standart 

getirilmeye çalışılmıştır. Buna göre birden fazla LED 

yongasının (die) bir araya gelmesi ile LED paketi, birden 

fazla LED paketinin bir baskılı devre kartı üzerinde 

birleştirilmesi ile bir LED modülü, veya bir LED dizini, 

üzerinde LED’li ışık kaynakları, optik sistemler, 

soğutucu, güç kaynağı ile birlikte bir aydınlatma 

armatürüne bağlandığı zaman oluşan bir aydınlatma 

birimi ise bir tümleşik LED lambası olarak isimlendirilir 

[5]. 

Şekil 1’de akkor bir lamba yerine kullanılabilecek LED’li 

bir tümleşik lamba (SSL) görülmektedir [6]. SSL 

aydınlatma birimlerinin birbiri ile performans yönünden 

kıyaslanabilmeleri, bunların kullanıcılar tarafından 

ihtiyaca uygun olarak seçilebilmeleri ve SSL 

kullanımının yaygınlaştırılması için SSL standardizasyon 

faaliyetleri bütün dünyada yoğun olarak devam 

etmektedir. LED’lerin kullanım ömrü başlangıçtaki ışık 

gücünün %70’ine düştüğü süre ile belirlenmektedir. 

Ayrıca zaman içinde LED’lerin renk kalitelerinde de 

bozulmalar olmaktadır. Bu nedenle LED’in kullanım 

ömrünün örneğin 50.000 saat olması bu LED kullanılarak 

yapılan bir SSL aydınlatma biriminin kullanım ömrünün 

de 50.000 saat olacağı anlamına gelmez. Bir LED’in 

kullanım ömrünün uzunluğu veya LED’in etkinliğinin 

(efficacy) yüksekliği gibi avantajları her zaman tümleşik 

bir LED’li lambaya birebir yansıtılamamaktadır. Çünkü 

tümleşik lamba içinde LED modülünün yanında mekanik 

ve optik sistem, soğutucu, güç kaynağı (sürücü, driver), 

dimer de bulunmaktadır. SSL aydınlatma biriminin 

güvenirliği (reliability) bu alt sistemlerin tümünün bir 

aradaki güvenirliğine bağlı olacak ve ömrü de bu zincirin 

içindeki en zayıf halkanın ömrüne bağlı olarak en kısa 

ömürlü bileşenin ömrü ile belirlenecektir. Şekil 2’de 

görüldüğü gibi LED’li SSL aydınlatma birimlerindeki 

arızaların çoğunun nedeni güç kaynaklarıdır (LED 

sürücüler) [7]. 

 

Şekil 1: LED’li tümleşik lambayı oluşturan bileşenler [6] 

 

 

Şekil 2: LED’li tümleşik lambalarda oluşan arızaların 

kaynakları [7] 

 

LED’in etkinliği (Lumen/Watt) yüksek olsa bile eğer bu 

LED’i süren güç kaynağının verimi düşükse bu durumda 

SSL aydınlatma biriminin bir bütün olarak etkinliği de 

düşük olacaktır. Hem en çok arıza yapan bileşen olması 

hem de LED’li SSL aydınlatma biriminin verimliliğini 

doğrudan etkilemesi nedeniyle LED sürücülerinin 

güvenirliğinin artırılması önemlidir. 

3. LED Sürücüleri 

LED’lerin yaydığı ışık gücünün belirli bir üst değer 

aşılıncaya kadar LED’i oluşturan pn diyot içinden iletim 

yönünde akan akımın büyüklüğüne bağlı olduğunu 

görmüştük. Bir diyotun iletim yönünde uçlarında oluşan 

gerilim (Vf), diyot akımı arttıkça çok az artsa bile bu 

değişim yaklaşık olarak %10’luk bir tolerans içinde kalır. 

Üretilen aynı tip milyonlarca LED içinde üretim 

parametreleri, malzeme özellikleri, ortam değişkenleri 

sabit tutulmaya çalışılsa bile mutlaka farklılıklar olur. Bu 

LED’lerin etkinlikleri, iletim gerilimleri belirli bir 

istatistiksel dağılım içinde farklar gösterirler. İstenen ışık 

gücünü ve dağılımını sağlamak için Bir SSL aydınlatma 

birimi içinde bir çok LED’in bir arada kullanıldığı LED 

paketleri ve LED modülleri / dizinleri halinde 

kullanılması gerekir. Bu paketler ve modüller içinde 
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LED’ler seri ve/ veya paralel bağlanırlar. Bu nedenle 

üretim hattından çıkan aynı tip ve seri numaralı 

LED’lerin iletim gerilimleri ve etkinlik değerlerinin 

mümkün olduğu kadar aynı olması sağlanmaya çalışılır. 

Aynı üretimden çıkan her bir LED’in renk kalitesi de 

aynı olmaz. Bu farklılıkların üretilen entegre LED lamba 

üzerindeki etkilerinin giderilip, bir tip ve seri numarası ile 

satışa sunulan LED’in özelliklerinin mümkün olduğunca 

aynı olmasına çalışılır. LED paketlerinden gelen 

farklılıklar daha çok sürücü devreler ile giderilmeye 

çalışılır. 

Belirli bir ışık gücüne ve dağılımına sahip bir entegre 

LED’li lambanın (SSL aydınlatma birimi) 

oluşturulabilmesi için birden fazla LED’in paralel ve 

/veya seri bağlanması gereklidir. Bir devrede seri olarak 

birbirine bağlanmış k tane LED’den aynı miktarda akım 

geçerken (If) uçlarında oluşan iletim gerilimlerinin (k.Vf) 

toplamının Sürücü Devresi tarafından verilebilmesi 

gerekir. Bu durumda Sürücü Devresinin sağlaması 

gereken güç : 

P=k.Vf.If    (9) 

dir. k adet paralel LED’den oluşan paralel LED 

dizinlerinde ise LED’ler ucundaki gerilim en düşük Vf 

değerine sahip LED tarafından belirlenirken, her bir 

paralel LED’den geçen akımların (k.If) toplamının bu Vf 

değeri de sağlanarak Sürücü Devresi tarafından verilmesi 

gerekir. Bu durumda sağlanması gereken güç yine (9) ile 

belirlenir. 

LED’lerin etkinlik değerleri eklem sıcaklığı nedeniyle 

zamanla azalır. Bu durumda gerekli ölçümlerin yapılarak, 

bu azalmanın hesaplanması ve Sürücü kontrol 

devrelerinde gerekli önlemlerin alınarak, LED’lerin 

kullanım zamanları kaydedilip, ışık gücünde oluşacak 

azalmalar daha önce belirlendiği şekliyle If akımının 

uygun oranda artırılması ile giderilebilir. Aynı şekilde 

renk kalitelerindeki zaman içinde oluşan bozulmalar da 

LED’lerin akımları ile oynayarak belirli ölçülerde 

düzeltilebilir. 

LED’ler bir yarı-iletken diyot olduklarından bunlar hızlı 

olarak aç-kapa (ON-OFF) yapılabilirler. LED’ler eklem 

bölgelerindeki alanın büyüklüğünden ve yarı iletken 

malzemenin fiziksel özelliklerinden doğan eklem 

kapasitansı (Cd) ile sınırlanan anahtarlama hızlarının 

belirlediği frekanslara kadar aç-kapa yapılabilirler. Bu 

hızlar 100-150 kHz seviyelerine kadar ulaşabilir. İnsan 

gözü saniyede 25’den fazla olan değişimleri 

farkedemediği için (25 Hz), LED’lerin bundan hızlı bir 

şekilde anahtarlanmaları halinde gözümüz bunu açılıp 

kapanan ışık değil de sürekli ışık gibi görecektir. Bu aç-

kapa frekansını ve açma zamanının toplam periyoda olan 

oranı , doluluk-boşluk oranı, aşağıdaki şekilde tanımlanır 

Duty Cycle = tON/T    (10) 

, burada tON LED’in açık olduğu zaman, T ise 

anahtarlama hızının bir periyot süresidir. İletim 

yönündeki akımın doluluk-boşluk oranını değiştirerek 

bunun ortalamasına bağlı olan ortalama ışık gücünü de 

kontrol edebilmek (dimming) mümkündür. Sürücü 

devreleri bu kontrolu da sağlayabilirler. Böyle 

anahtarlanarak çalıştırıldığında LED’in ısınması da bir 

ölçüye kadar engellenmiş ve sonuçta soğutma ihtiyacı da 

azaltılmış ve LED’in ömrü de uzatılmış olur. Tabii 

burada özellikle otomobil aydınlatma uygulamalarında 

yüksek frekanslı çalışmanın sonucunda ortaya çıkan 

elektromanyetik karıştırma (electromagnetic interference, 

EMI) ve elektromanyetik etkileşim (electomagnetic 

coupling, EMC) konularında gereki tedbirleri de almak 

gerekir. 

LED’ler herhangi bir sürücü olmadan da yani doğrudan 

da şebeke gerilimine bağlanabilirler. Bu durumda da 

iletimde olduklarında (yani şebeke geriliminin yarı 

periyodunda) ışık verirler, diğer yarı periyotta ise tıkama 

durumunda oldukları için ışık vermezler. Şebeke gerilimi 

Avrupa’da ve ülkemizde 50 Hz olduğu, ABD’de ise 60 

Hz olduğu için LED’lerin saniyede 50 veya 60 kez yanıp 

söndüğünü gözlerimiz farketmez. Burada önemli olan 

220 Veff’lik, yani faz-nötür arası 311V’luk tepe değerine 

sahip şebeke geriliminin diyotlara zarar vermemesini 

sağlayacak tedbirleri almaktır. Bu da uygun sayıda LED 

diyodun seri bağlanması ve / veya kalan gerilimin uygun 

bir direnç üzerinde düşürülmesi ile sağlanır. Akımın 

şiddeti ise diyot akımlarının üzerinden geçeceği bir seri 

direnç kullanılarak limitlenir. Böyle bir LED’li SSL 

aydınlatma birimi doğal olarak enerji verimliliği 

bakımından pek uygun değildir. Ayrıca, LED’ler sinüs 

akım değişimi nedeniyle ideal iletim akımları ile 

sürülemezler ve direnç üzerinde kaybedilen güç bir 

yandan bu direnci de ısıtan kaybedilmiş bir güç 

olduğundan verim çok düşüktür. 

LED Sürücüler genellikle LED’leri hep bir yönde süren, 

aynı zamanda ortalama akım şiddetini de kontrol eden, 

ayrıca LED paketi için gereken sabit gerilim değerlerini 

de sağlayabilen elektronik devrelerdir. LED Sürücü 

devreleri iki ana gruba ayrılır: 

1-Doğrusal Sürücü Devreleri, 

2-Anahtarlamalı Sürücü Devreleri. 

3.1 Doğrusal Sürücü Devreleri 

Bu devreler şebekeden aldığı sinüs şeklinde 50 Hz 

frekans ve 311 V tepe değerine sahip alternatif gerilimi 

önce LED’ler üzerinde düşecek toplam gerilim seviyesine 

düşüren (transformatör) ve tek bir yönde akacak şekilde 

doğrultan (rectifier), daha sonra bunun üzerindeki 

dalgalanmayı (ripple) minimum değere indirerek bir 

regüleli doğru akım (direct current, DC) oluşturan sürücü 

devreleridir. Doğrusal Sürücülerde çıkış gerilimi daima 

giriş geriliminden düşük olur (buck). Girişte uygulanan 
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gerilimin tepe değeri ile LED’ler üzerinde istenen gerilim 

arasındaki gerilim (çıkış gerilimi) farkı regülasyonu 

sağlayan devre üzerinde düşer. Genelde LED dizininden 

akan toplam akımdan bir miktar fazlası diğer devre 

elemanları (transformatör, diyotlu köprü devreleri, 

regülasyonu sağlayan güç tranzistörü) üzerinde harcanır 

ve Doğrusal Sürücünün güç kaybı giriş ve LED’lere 

uygulanan gerilimler arasındaki fark gerilimi ile bu 

toplam akımın çarpımına eşittir. Bu kayıp güç Doğrusal 

Sürücünün verimini düşüren temel nedendir. Sürücü Güç 

Verimi = (Çıkış Gücü/Giriş Gücü)x100 ile hesaplanır. 

Kaybolan bu güç gerilim regülasyonunu yapan ve 

LED’lerin akımını sağlayan tranzistörün ısınmasına 

neden olur ve genellikle bir soğutucu sistemi tarafından 

bu ısının alınıp ortama yayılması gerekir. Doğrusal LED 

Sürücü Devrelerinin verimi giriş ve çıkış gerilimi 

arasındaki fark arttıkça düşer. Transformatör ve soğutma 

sistemi bu sürücülerde kullanıldığı zaman oldukça büyük 

yer kaplarlar ve ayrıca pahalı olurlar. Ayrıca sürekli 

ısınma nedeniyle devre elemanları zamanla arızaya neden 

olur. Sürücü arıza yaptığı zaman SSL aydınlatma birimi 

artık çalışmadığından ya bu lambanın yenisiyle 

değiştirilmesi ya da tamir edilerek değiştirilmesi gerekir. 

Bu da LED’lerin potansiyel ömürlerinden (100.000 saate 

kadar) yararlanılmasını engeller, bir nevi LED’lerin 

getirdiği avantajı ortadan kaldırır, ayrıca ilave malzeme 

ve işçilik maliyetleri yaratır. Bu tip sürücü devrelerinde 

LED’ler üzerinde akan akım, bir kontrol devresi ile belirli 

bir frekansta doluluk-boşluk oranı kontrol edilerek, 

açılıp-kapatılabilir. Bu sayede dimming yapılabilir.  

3.2 Anahtarlamalı LED Sürücü Devreleri 

Anahtarlamalı LED Sürücü Devreleri bir gerilim 

düşürücü (örneğin transformatör) ve doğrultucu (örneğin 

diyotlu köprü devresi) kullanımına genel olarak gerek 

duymaz. Bu devreler sayesinde giriş geriliminden daha 

düşük (buck) veya yüksek (boost) çıkış gerilimleri 

üretebilmek veya bir Anahtarlamalı LED Sürücü Devresi 

ile hem düşük hem de yüksek çıkış gerilimi ve ters 

polarizasyonlu çıkış gerilimi elde etmek mümkündür. 

Ayrıca transformatör ve doğrultucu kullanmadıkları için 

az yer kaplarlar ve hafif olurlar. Doğrusal LED 

sürücülerinden verimleri de daha yüksek olur. Bu 

devrelerin verimi %85’ten başlayıp, %98’lere kadar 

çıkabilir. Bu sürücülerde anahtarlama için MOSFET tipi 

güç tranzistörleri ve gücü geçici olarak depolayıp, 

LED’lere aktarmak için endüktörler (L) ve 

kondansatörler (C) kullanılır. Ayrıca LED’ler üzerinde 

akan akım sürekli olmayıp, belirli bir frekansta aç-kapa 

şeklinde aktığından LED’lerin ısınması da diğer sürücü 

devrelerine göre daha az olur. Bu devrelerde ayrıca 

dimming de darbe genişlik modülasyonu (pulse width 

modulation-PWM) tekniği ile doluluk-boşluk oranını 

değiştirerek yapılabilir. Işık gücü ortalama LED iletim 

akımı şiddeti ile doğru orantılı olduğu için, bu sayede 

lambanın verdiği ışık şiddeti kontrol edilebilir [8-15]. 

Şekil 3-5’te 3 tip Anahtarlamalı Sürücü devresinin 

prensip şemaları verilmektedir [10]. 

 

Şekil : 3 Buck tipi Anahtarlamalı Sürücü [10] 

Bu devrede çıkış gerilimi giriş geriliminden daima düşük 

olur (Vout<Vin). Metal oksit yarı-iletken alan etkili 

tranzistör (Metal-oxide semiconductor field effect 

tranzistor, MOSFET), girişine uygulanan anahtarlama 

sinyali ile açıldığında (iletime geçtiğinde, ON) Endüktör 

(L) üzerinde sabit bir gerilim olur (Vin-Vout). Bu durumda 

L üzerindeki akım doğrusal olarak artar. L üzerinde 

(1/2)LI2’lik bir enerji depolanır. MOSFET kapandığında 

(OFF) ise L kendi içindeki akımı kondansatör üzerinden 

toprağa akıtır. Diyot L üzerindeki akımın ters yönde 

akmasına engel olur. MOSFET açıkken yaklaşık kısa 

devre olduğundan ve L’nin direnci yaklaşık sıfır 

olduğundan bu yarı-periyotta akım geçse bile MOSFET 

üzerinde gerilim düşümü olmadığı için güç kaybı çok 

düşük olur. MOSFET kapalı olduğunda ise üzerinden 

akım geçmediği için uçlarındaki gerilim yüksek bile olsa 

yine güç kaybı yaklaşık sıfır olur. Bu nedenle bu sürücü 

devrenin verimi yüksek olur. 

 

Şekil : 4 Boost tipi Anahtarlamalı Sürücü [10] 

Şekil 4’te verilen Boost tipi anahtarlamalı devrede 

MOSFET iletime geçtiğinde L üzerinden ve 

MOSFET’ten geçerek toprağa akan akım doğrusal olarak 

artar ve L içinde enerji birikir. MOSFET kapandığında 

(OFF) ise bu defa L’deki bu enerji çıkıştaki kondansatöre 

bu durumda iletime geçen diyot üzerinden aktarılır. 

MOSFET OFF durumunda olduğunda L içinden geçen 

akımı sabit tutmak isteyeceğinden X noktasındaki gerilim 

değeri hızla yükselir. Bu gerilim giriş geriliminden daha 

yüksek olup çıkıştaki kondansatör üzerinde oluşur. 

Böylelikle giriş geriliminden daha yüksek çıkış gerilimi 

elde edilir. Bu devrede de MOSFET ON durumunda iken 

üzerinden akım geçer ama uçlarındaki gerilim yaklaşık 

sıfır olduğundan, OFF olduğunda ise uçlarındaki gerilim 
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büyük olsa bile içinden yaklaşık sıfır akım geçtiğinden 

güç kaybı çok düşük olur. Bu nedenle boost sürücünün de 

verimi yüksek olur. 

 

Şekil : 5 Ters Polarizasyonlu çıkış gerilimi üreten 

Anahtarlamalı Sürücü [10] 

Şekil 5’teki anahtarlamalı sürücüde MOSFET ON 

durumunda iken diyot akım iletmeyeceğinden L 

üzerinden akım zamanla doğrusal olarak artarak toprağa 

akar. MOSFET OFF olduğunda bu defa L üzerinde 

biriken enerji topraktan geçip, çıkıştaki kondansatör 

üzerinden geçerek diyot üzerinden devreyi tamalayacak 

şekilde akım akmasına neden olur. Çıkış kondansatörü 

üzerinde akım aşağıdan yukarıya doğru aktığı için, çıkış 

gerilimi negatif olur. Bu devrenin de verimi yukarıdaki 

anahtarlama devrelerinde olduğu gibi, MOSFET üzerinde 

güç kaybı çok düşük olduğu için yüksek olur. 

LED Sürücü olarak anahtarlamalı güç kaynakları bu 

özellikleri nedeniyle yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 

Bir çok tümleşik devre (integrated circuit, IC) 

anahtarlamalı güç kaynağı çeşitli firmalar tarafından 

geliştirilmiş ve üretilmiş olup, ticari olarak piyasaya 

sunulan bu güç kaynakları LED SSL aydınlatma birimi 

için ihtiyaca uygun olarak seçilip, kullanılır. Bu 

devrelerde en sık arıza yapan birim genellikle çıkıştaki 

kondansatör olmaktadır. Özellikle elektrolitik 

kondansatörlerin ömrü LED ömrüne göre çok kısa 

olduğundan LED’li bir SSL aydınlatma biriminin ömrünü 

daha çok LED Sürücü devresi belirlemektedir. 

4. Sonuç 

Bu çalışmada LED’lerin çalışma mekanizmaları 

incelenmiş, beyaz ışığı istenilen güç seviyelerinde ve 

renk kalitelerinde verebildikleri ve bu nedenle bunların 

SSL aydınlatma birimlerinde yaygın olarak 

kullanılabildikleri anlatılmıştır. LED’lerin uzun çalışma 

ömürlerine, yüksek etkinlik seviyelerine ve renk 

kalitesine sahip oldukları göz önüne alındığında, LED 

modüller kullanılarak oluşturulan SSL aydınlatma 

birimlerinin LED’lerin bu potansiyel avantajlarından 

uygun şekilde yararlanılabilmesi halinde, gelecekte 

Dünyada aydınlatma için harcanan enerji miktarında 

önemli tasarruflar sağlanabileceği açıktır. LED’lerin 

avantajlarının SSL aydınlatma birimlerinde etkin bir 

şekilde kullanılması için bir LED SSL aydınlatma 

birimini oluşturan alt bileşenlerden LED Sürücülerin 

verimli ve güvenilir bir şekilde tasarlanması 

gerektiğinden, çeşitli LED Sürücü devreleri alternatifleri 

incelenmiştir. 
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