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MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye
analog
haberleşme
tekniklerini
kullanarak haberleşme yapmaya yönelik bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Frekans, periyod, dalga boyu hesaplamalarını yapar.
2. Sinüs, kare, üçgen dalga osilatör devre deneylerini
yapar.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Baskı devre ve montajı için uygun laboratuar
veya atölye.
Donanım: Elektronik devre elemanları, sinyal jeneratörü,
osiloskop, hidroklorik asit, hidrojen peroksit, bakır plaket,
baskı devre kalemi, havya, matkap, lehim teli, sabit DC
kaynağı, kişisel koruyucu donanım ve kıyafet.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
İnsanlığın ilk varoluşundan günümüze insanların birbirleriyle ve diğer canlılarla
iletişim ve haberleşme kurması ihtiyacı doğal olarak her zaman söz konusu olmuştur.
İnsanlığın ilk iletişiminde işaretlerin kullanıldığı, dil unsurunun gelişimiyle sözel iletişimin
ortaya çıktığı, ilerleyen dönemlerde duvar gibi çeşitli nesneler üzerine şekillerin, sembollerin
ve bazı figürlerin işlenmesiyle daha gelişmiş ve kalıcı bir iletişimin ortaya çıktığı bilinen bir
gerçektir.
İnsanlık medeniyet olarak gelişim gösterdikçe ve nüfus hareketliliği ve dağılımı söz
konusu olunca yakın mesafeler arası haberleşme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İnsanların
birbirleriyle yakın mesafeler arası ilk haberleşme tecrübelerine baktığımızda dumanla
haberleşme, ışıkla haberleşme ve sesle haberleşme örnekleri karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu
haberleşme türlerinin genel özelliklerine bakıldığında haberleşmenin merkezinde kaynak ve
verici olarak iki temel unsur yer alır. Eski çağların haberleşme örneklerinin ortak özelliği,
insan gözünün ve işitme gücünün sahip olduğu fiziki sınırlarla sınırlı olmasıdır.
Medeniyet teknolojik olarak geliştikçe görme ve işitme sınırlarının ötesine çıkılması
ihtiyacı duyulmuş ve birbirlerini görme ve işitme imkanı olmayan toplulukların haberleşme
kurabilmesinin nasıl mümkün olacağı araştırılmıştır.
Elektrik dalgalarının doğasının keşfi, manyetizma ve elektromanyetizma üzerine elde
edilen ilerlemeler ile uzak mesafeler arası iletişim sorunu çözülmüştür. Elektronik
haberleşme üzerine gerçekleştirilen ilk örnekler doğanın fiziki özelliklerinin taklidi yoluyla
ortaya çıkmıştır. Doğada ses, görüntü gibi tüm iletimler zamana göre sürekli ve kesintisiz
olarak gerçekleşir. Bu durum analog bilgi olarak açıklanır. Elektronik haberleşmenin de ilk
örnekleri, elektrik sinyallerinin zamana göre sürekli olarak iletilmesini esas alan Analog
Haberleşme ilkesi kapsamında geliştirilmiştir.
Siz sevgili öğrencilerimize bu modül kapsamında Analog Haberleşmenin temellerini
esas alan sinyal kavramı, sinyal üretimi ve ölçümü uygulamalı olarak anlatılacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENMEÖĞRENME
KAZANIMI

FAALİYETİ-1

Frekans, periyot ve dalga boyu hesaplamalarını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



İnsanların duman ve ışık kullanarak nasıl haberleştiklerini araştırınız. Duman ve
ışığın varlığı ve yokluğu ile bilgiyi nasıl oluşturduklarını, iletmek için hangi
ortamı kullandıklarını düşününüz.
Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

1. TEMEL KAVRAMLAR
1.1. Analog Sinyal
Doğada gördüğümüz nesneler ve işittiğimiz sesler duyu organlarımıza kesintisiz
olarak gelen işaretlerdir. Analog sinyal olarak adlandırabileceğimiz bu işaretler zaman
ekseninde kesintisiz değişim göstererek karşımıza çıkar.
Örneğin; analog bir ses sinyalinde ses dalgalarının basıncıyla sinyalin ani voltaj değeri
sürekli şekilde değişir. Analog sinyal terimi genellikle elektrik sinyalleriyle iliştirilse de
mekanik, pnömatik, hidrolik ve diğer sistemler de analog sinyaller iletir. Şekil 1.1’de bazı
analog sinyal örnekleri gösterilmiştir.

Şekil 1.1: Analog sinyal örnekleri
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Analog sinyal biçiminde herhangi bir bilgi iletilebilir. Analog sinyaller çoğunlukla ses,
ışık, sıcaklık, basınç, konum ve elektrik gibi fiziksel büyüklüklerin ve olayların ölçülmesinde
kullanılır. Fiziksel bir değişimin analog sinyale çevrilmesi transduser denen cihazlar
yardımıyla olur. Sesin elektrik sinyallerine çevrilmesini sağlayan mikrofon, transduserlere
iyi bir örnektir. Analog bir sinyal teorik olarak sonsuz çözünürlüktedir. Pratikte analog bir
sinyal haberleşme kanallarından kaynaklanan elektronik gürültü ve distorsiyona (bozulma)
maruz kalır. Bu durum sinyallerin analog olarak işlenmesi ve kaydedilmesindeki en büyük
sorundur.
Analog bir sinyali inceleyebilmemiz için bazı temel kavramları bilmemiz gerekir.
Genlik, frekans, periyot ve dalgaboyu bilinmesi gereken temel kavramlardandır.

1.2. Tanımlar
Genlik: Zamana göre (periyodik olarak) değişen bir sinyalin tek bir periyot içindeki
seviye değişimi genlik olarak adlandırılır. Sinyalin çıkmış olduğu en yüksek genliğe tepe
genliği denir.

Şekil 1. 2: Düzgün sinüsoidal dalga

Elektriksel genlik U harfi gibi çeşitli sembollerle gösterilir. Şekil 1.2’de düzgün
sinüsoidal bir dalga üzerindeki çeşitli genlik parametreleri gösterilmiştir. Burada:
̂)
1- Tepe genliği (𝑈
̂)
2- Tepeden tepeye (peak-to-peak) genlik (2𝑈
̂/√2)
3- Karekök ortalama (RMS: Root Mean Square) değeri ya da etkin değeri (𝑈
ifade eder.

Periyot
: Bir sinyalin ya da dalganın kendini tekrar etmeye başladığı ana kadar
geçen süre periyot olarak adlandırılır ve T harfi ile gösterilir. Periyodun birimi saniyedir ve
kısaca sn ile gösterilir. Bir periyotluk süre içinde oluşan dalga saykıl olarak da adlandırılır.
Şekil 1.3’te farklı periyotlara sahip iki düzgün sinüsoidal sinyalin iki tepe genliği arasındaki
periyotları gösterilmiştir.
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Şekil 1.3: İki farklı sinyale ait periyotlar

Frekans: 1 saniyelik süre içinde sinyalin kendisini tekrar etme hızına veya 1 saniye
içinde oluşan saykıl sayısına frekans denir ve F harfi ile gösterilir. Frekansın birimi Hertz’dir
ve kısaca Hz ile gösterilir. Frekans ve periyot arasında şu şekilde bir matematiksel ilişki
vardır:

𝑇=

1
𝐹

, 𝐹=

1
𝑇

Denklem- 1.1

Matematiksel ilişkide görüleceği gibi frekans ve periyot birbirlerinin tersidir. Bu
durumu birkaç örnek yaparak açıklamaya çalışalım.
Örnek 1: Frekansı 50 Hz olan şehir şebekesi voltajının periyodu nedir?
Çözüm:
T = 1/F  T = 1/50 = 0,02 sn = 20 msn (milisaniye)
Örnek 2: Frekansı 100 MHz olan bir FM radyo taşıyıcı sinyalinin periyodunu
hesaplayınız.
Çözüm:
Öncelikle 100 MHz (megahertz) = 100x106 Hz olarak yazılır.
1
T=
= 10−8 sn = 10 ns (nanosaniye)
100x106
Örnek 3: Periyodu 100 usn (mikrosaniye) olan bir sinyalin frekansını hesaplayınız.
Çözüm:
Öncelikle 100 usn = 100x10-6 sn olarak yazılır.
F = 1/T 
1
106
F=
=
= 104 = 10000 Hz = 10 kHz
100x10−6 100
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NOT: Örneklerde görüleceği üzere bir sinyalin ya da dalganın frekansı yükseldikçe
periyodu azalır, frekansı azaldıkça periyodu yükselir. Şekil 1.4’te düzgün sinüsoidal bir
sinyalin frekansı yükseldikçe dalga şeklinin aldığı durum gözükmektedir. Aynı sinyalin
frekansı yükseltilip azaltıldığında sinyal akordeon gibi açılıp kapanan bir görüntü ortaya
koyacaktır.

Şekil 1.4: Sinüsoidal bir sinyalin frekansının yükseltilmesi

Dalgaboyu: Uzaysal periyot olarak da tanımlanır. 1 periyotluk süre içinde oluşan
dalganın atmosferde ya da iletim ortamında katettiği mesafeye dalgaboyu denir ve 
(lambda) sembolüyle gösterilir. Şekil 1.5’te sinüsoidal bir dalganın (sinüs dalgası)
dalgaboyunun nasıl ölçüleceği gösterilmiştir. Herhangi bir dalganın dalgaboyu metre (m)
birimiyle ifade edilir.

Şekil 1. 5: Bir sinüs dalgasının dalgaboyu , dalganın iki tepesi ya da iki çukuru gibi aynı
fazdaki noktaları arası mesafe olarak ölçülür. Burada y(t) sinyali ya da fonksiyonu; x, metre
cinsinden uzunluğu ifade eder.
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Sabit v hızı ile ilerleyen bir sinüsoidal dalganın dalga boyu 1.2 no’lu denklem ile
hesaplanır.

𝑣

=𝑓

Denklem- 1.2

Burada:
: Atmosferde ya da herhangi bir ortamda yayılan dalganın dalgaboyu (m)
v: Dalganın faz hızı (m/sn)
f: Dalganın frekansı (Hz)
Sizleri sıklıkla ilgilendirecek olan elektromanyetik dalgalar açısından baktığımızda
dalgaboyunun hesaplanmasında ışık hızı kullanılır. Elektromanyetik dalgalar ışık hızıyla
yayılan dalgalardır ve serbest uzayda (boşlukta) ışık hızı 3x108 m/s hızla yayılır. İletim
hatlarında, atmosferde ve diğer normal koşullarda da elektromanyetik dalgaların yayınım
hızı ışık hızına çok yakındır. Dolayısıyla bundan sonraki elektromanyetik dalgaların
dalgaboyu hesaplamalarında v yerine ışık hızı c (3x108 m/s)’yi kullanacağız.
Örnek 4: 100 MHz taşıyıcı frekansından yayın yapan bir FM radyo dalgasının dalga
boyunu hesaplayınız. Bu frekanstan yayın yapan radyo kanalının alınması için çeyrek dalga
boyu çubuk anten kullanıldığına göre anten boyu ne kadar olmalıdır?
Çözüm:

=

𝑐
3𝑥108
3𝑥108
=
=
=3𝑚
𝑓 100𝑥106 1𝑥108

Radyo dalgasının uzunluğu 3m olarak hesaplanmıştır. Bu durumda çeyrek dalga boyu
antenin boyu 3m/4 = 75 cm olmalıdır.
Örnek 5: Radyo amatör bandı aralığında yer alan 14 MHz üzerinden yayın yapan bir
radyo amatörünün kullanmış olduğu bu frekansın dalgaboyunu hesaplayınız.
Çözüm:

=

𝑐
3𝑥108
3𝑥102 300
=
=
=
= 21,42 𝑚
𝑓 14𝑥106
14
14

NOT: Amatör radyo bandında bu frekans 20 m bandı olarak bilinir.
Normal şartlar altında havada ses dalgalarının ilerleme hızı 343 m/s’dir. İnsan kulağı
tarafından işitilebilir ses frekansı aralığı 20 Hz - 20 kHz arasıdır. Dolayısıyla ses dalgalarının
dalgaboyu 17 m - 17 mm arasında değişir.
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1.3. Analog Sinyal Ölçümleri
Analog haberleşmede analog sinyaller kullanıldığından sinyallerin ölçülmesi,
tanımlanması ve türleri iyi anlaşılmalıdır. Gerek sayısal gerek analog radyo iletişiminde
taşıyıcı frekansı olarak analog dalga türü olan sinüs dalgaları kullanılır. Sinüs dalgaları diğer
dalga türlerinin ana bileşenidir ve bu nedenle verilen örneklerde çoğunlukla sinüs dalgaları
kullanılır. Ancak üçgen dalga ve kare dalga türleri de analog haberleşmede farklı amaçlarla
kullanılan analog dalga türlerindendir.
Sinüs, üçgen ve kare dalga gibi çeşitli dalga türlerini elde etmek için kullanılan
devrelere osilatör devreleri denir. Bu devrelerin kullanılmasıyla elde edilen daha karmaşık ve
çok yönlü cihazlara da Sinyal Üreteci (Signal Generator) ya da Fonksiyon Üreteci (Function
Genereator) denir. Bu cihazlar yardımıyla istenilen frekansta ve türde elektriksel sinyal
üretmek mümkündür.

Resim 1.1: Sinyal üreteci

Sinyal üreteçleri ya da başka cihazlar yardımıyla yapay ya da doğal olarak elde edilen
elektrik sinyallerini zaman ekseninde incelemek için kullanılan cihazlara Osiloskop
(Oscilloscope) denir.

Resim 1.2: Dijital ve analog osiloskop
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1.3.1. Sinyal Üretecinin Ayarlanması
Çoğu zaman uygulamalarda istenilen frekansta üretilen hazır sinyaller kullanmak
gerekir. Bunun için piyasada farklı teknik özelliklere sahip çok sayıda sinyal ya da fonksiyon
üreteci bulunmaktadır. Ara yüzleri ve teknik özellikleri farklılık göstermekle birlikte genel
olarak aynı ilkelere sahiptirler. Bu modülde Resim 1.1’de gösterilen sinyal üreteci
anlatılacaktır. Sinyal üretecinin bizi yakından ilgilendiren bölümleri parçalar halinde
sırasıyla gösterilmiştir.
Öncelikle ihtiyacımız olan sinyal frekansı belirlenir. Resim 1.3’te seçilen sinyal
üretecinde frekans aralığının belirlenmesi için kullanılan seçme kademeleri görülmektedir
(FREQUENCY RANGE). 3Hz ve 3MHz aralığında toplam 7 kademe bulunmaktadır. Bu
sinyal üreteciyle 3MHz’e kadar sinyal elde etmek mümkündür. Hassas frekans ayarı
yapabilmek için kullanacağımız frekansa uygun kademenin seçilmesi gerekir.

Resim 1. 3: Frekans aralığının ayarlanması (3K kademesi seçilmiştir)

Uygun frekans kademesi seçildikten sonra hassas frekans ayarının yapılması için
Resim 1.4’te görülen ve cihazın POWER (güç) düğmesinin yanında yer alan FREQ.ADJ
(Frequency Adjustment) potansiyometresi kullanılarak istenilen frekans ayarı yapılır.

Resim 1. 4: Hassas frekans ayarının yapılması ve dijital göstergeden frekans değerinin
okunması
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Çoğu sinyal üretecinde elde edilen frekansın okunması için dijital gösterge vardır.
Resim1.4’te görüldüğü üzere frekans aralığı için 3K kademesi seçiliyken frekans 1002 Hz’e
(yaklaşık olarak 1 kHz) ayarlanmış olarak görülmektedir.
Örnek 6: 20 kHz’lik bir sinyal elde etmek istiyorsak sinyal üretecimizde hangi
kademeyi seçmeliyiz?
Çözüm: Doğru yanıt 30K’dır. Elde edilecek frekansın bir üst kademesi seçilmelidir.
Örnek 7: 2 MHz’lik bir sinyal elde etmek istiyorsak hangi kademe seçilmelidir?
Çözüm: Benzer şekilde bir üst kademe seçilmelidir. Doğru yanıt 3M olacaktır.
NOT: Dijital göstergede okunan değer her zaman doğru olmamaktadır. Doğru frekans
değerini elde ettiğimizden emin olmak için osiloskop kullanmak gerekir.
Uygun frekans değeri ayarlandıktan sonra kullanacağımız sinyal türü seçilir. Sinyal
üreteçlerinde genellikle kare, üçgen ve sinüs dalgaları olmak üzere 3 tür analog sinyal çıkışı
elde edilir. Resim 1.5’te görüldüğü üzere WAVE (dalga) bölümünden istenen sinyal seçilir.
Kullanılacak sinyalin frekansı ve şeklinin yanında en önemli değişkenlerden birisi
sinyal genliğidir. AMPL (Amplitude - Genlik) yazan potansiyometre yardımıyla sinyal arzu
edilen seviyeye ayarlanır. Çok zayıf sinyallerle çalışılması istenen durumlarda çıkış sinyalini
zayıflatmak için kullanılan ATT (Attenuation-Zayıflatma) 20 dB (100 kat) ve 40 dB (10bin
kat) seçenekleri de bulunmaktadır.

Resim 1. 5: Dalga türünün seçilmesi, çıkış sinyalinin alınması ve çıkış zayıflatması

Arzu edilen sinyal, OUTPUT (çıkış) yazan yere bağlanan ve bir tarafı BNC
konektörlü kablo ile alınır. Resim 1.6’da örnek bir sinyal kablosu görülmektedir.

Resim 1.6: BNC konektörlü sinyal kablosu
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1.3.2. Osiloskop Cihazının Ayarlanması
Elektriksel sinyallerin ölçülmesi için osiloskoplar kullanılır. Resim 1.7’de en fazla
40MHz sinyal ölçümü yapabilen analog osiloskop görülmektedir. Bu cihazın sizler için
gerekli olan kısımları kısaca açıklanacak olup bundan sonraki sinyal ölçümlerinde dijital ve
analog osiloskobun her ikisi de kullanılacaktır.

Resim 1.7: Analog osiloskop

Resimde görülen osiloskop ile aynı anda iki farklı sinyal ölçülebilir. Analog
osiloskoplarda görüntüleme cihazı olarak CRT (Cathode Ray Tube - Katot Işınlı Tüp)
kullanılır. Osiloskopta görüntülenecek sinyaller, CH1 ve CH2 olarak adlandırılan kanal
girişlerinden BNC konektörlü ve özel olarak tasarlanmış koaksiyel kablolar yardımıyla
uygulanır. Resim 1.8’de örnek bir osiloskop kablosu ya da probu görülmektedir.

Resim 1.8: Osiloskop probu

Öncelikle Resim 1.9’da görüldüğü gibi POWER tuşuyla osiloskop cihazı açılır. Kısa
bir süre sonra ekranda yeşil tona yakın bir renkte ışın huzmesi (tarama sinyali) görülür. Işın
huzmesinin ekranda iz bırakmaması için INTEN ve FOCUS düğmeleriyle huzmenin
parlaklığı ve kalınlığı ayarlanır.
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Resim 1.9: Güç düğmesi ve ışın huzmesinin ayarlanması

Hangi giriş kullanılacaksa prob ilgili girişe takılır. CH1 kanalı X, CH2 kanalı Y olarak
adlandırılır. Resim 1.10’da görüldüğü gibi AC - GND - DC olarak 3 adet giriş kuplaj türü
vardır.

Resim 1.10: X-Y girişleri ve kuplaj anahtarları

AC Kuplaj Konumu: Anahtar bu konumdayken giriş sinyalinin yalnızca AC
bileşenlerinin geçişine izin verilir. Bu işlem, gelen sinyalin DC bileşenini bloke eden ve
girişte yer alan yüksek kapasiteli bir kondansatörle yapılır.
GND Konumu: GND konumunda giriş sinyali tamamen bloke edilir ve ekranda
tarama sinyali dışında bir şey görünmez.
DC Kuplaj Konumu: Sinyalin olduğu gibi girişe aktarıldığı kuplaj türüdür. Eğer
ölçülen sinyal AC ise sinyalde DC bileşen de varsa sinyalin DC seviye kadar yukarı ya da
aşağı ötelendiği görülür.

Resim 1.11: Vertical (düşey) saptırma anahtarları
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MOD (CH1, CH2, DUAL, ADD) Anahtarı: Girişlerden hangisinin ekrana
yansıtılacağı belirlenir. Örneğimizde osiloskop probu CH1 kanalına takılmıştır ve CH1 modu
seçilmiştir.
POSITION (Düşey pozisyon) Anahtarı: Tarama sinyalinin ekrandaki düşey konumu
ayarlanır. Yukarı ve aşağı kaydırılabilir.
Volts / DIV: Giriş sinyalinin düşey saptırma faktörü ayarlanır. Ekranda gördüğünüz
her bir düşey kare sayısı bu anahtarın gösterdiği voltaj değerine karşılık gelir. Her iki kanal
için de ayrı anahtar vardır.
VAR Anahtarı: Bu anahtar ile giriş sinyalinin düşey saptırma faktörü 5 katına kadar
yükseltilir. Böylece genliği düşük sinyallerin ayrıntılı şekilde incelenmesine imkan sağlar.

Resim 1.12: Yatay (horizontal) saptırma anahtarı

X 10 MAG Anahtarı: Yatay saptırma faktörü 10 katına kadar yükseltilir. Böylece XY çalışma durumu için yatay tarama hassasiyeti yükseltilmiş olur.
SWP.VAR. : Tarama (Sweep) hassasiyeti ayarlanır. Görüntülediğimiz sinyal, ekranda
sağdan sola ya da solda sağa sürekli hareket ediyor ve incelememizi güçleştiriyorsa bu
anahtar yardımıyla ölçülen sinyali ekrana sabitleyebiliriz.
 POSITION  (Yatay pozisyon) Anahtarı: Tarama sinyalinin yatay konumu
ayarlanır. Sağa ve sola kaydırılabilir.
TIME/DIV Anahtarı: Giriş sinyalinin yatay saptırma faktörü ayarlanır. Ekranda
gördüğünüz her bir yatay kare sayısı bu anahtarın gösterdiği zaman değerine karşılık gelir.

1.3.3. Frekans, Periyot ve Genlik Hesaplarının Yapılması
Analog osiloskopla ölçüm yaparken frekans, periyot ve genlik hesabı yapmayı bilmek
gerekir. Dijital osiloskopların büyük çoğunluğunda otomatik ölçüm özelliği olup frekans ve
genlik kolaylıkla ölçülür. Resim 1.13’te biri sinüsoidal diğeri kare dalga olan farklı düşey ve
yatay tarama faktörlerinde ölçülmüş iki farklı sinyal görülmektedir.
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Sinyalin periyodu hesaplanırken tek bir saykılının yatay kare sayısı (YKS) ile
TIME/DIV anahtarının gösterdiği zaman süresi çarpılır.
Sinyalin genliği hesaplanırken tepeden tepeye kare sayısı (dikey kare sayısı - DKS) ile
VOLTS/DIV anahtarının gösterdiği voltaj değeri çarpılır.
T (periyot)

= YKS x TIME/DIV

Denklem-1.3

V (Volt/genlik)

= DKS x VOLT/DIV

Denklem-1.4

Resim 1.13: İki farklı sinyale ait ekran çıktıları

Resim 1.13’te gösterilen sinüsoidal sinyalin genliğini, periyodunu ve frekansını
hesaplamak için öncelikle YKS ve DKS değerleri hesaplanır. Bazı osiloskoplarda iki nokta
arası mesafeyi ölçmek için hizalama çizgileri vardır. Biz burada göz kararıyla yaklaşık
olarak ölçüm yapacağız.
Birinci sinyalde DKS = 6,5 ve VOLTS/DIV anahtarı = 2V’tur. Denklem-1.3’ü
kullanırsak;
Genlik = DKS x VOLTS/DIV = 6,5 x 2 V = 13 Vp-p olarak hesaplanır.
Sinyalin iki tepe noktası arası hesaplandığında YKS = 3 olarak bulunur. Denklem-1.4
kullanılırsa;
Periyot (T) = YKS x TIME/DIV = 3 x 50 usn = 150 usn olarak bulunur.
Frekans (F) = 1/T 
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1
106
𝐹=
=
= 6666 𝐻𝑧 = 𝟔, 𝟔𝟔𝟔 𝐤𝐇𝐳
150𝑥10−6 150
İkinci sinyal için de aynı işlemleri yaparsak;
Genlik = DKS x VOLTS/DIV = 4,6 x 5 V = 23 Vp-p
Periyot (T) = YKS x TIME/DIV = 5,8 x 5 usn = 29 usn
1
106
Frekans (F) =
=
= 34482 𝐻𝑧 = 𝟑𝟒, 𝟒𝟖𝟐 𝐤𝐇𝐳
29𝑥10−6
29
Örnek-8: Tepeden tepeye DKS değeri 4, YKS değeri 2 olarak ölçülen bir sinyal için
osiloskobun tarama faktörü değerleri, Volts/Div=2V, Time/Div=2msn olarak verilmektedir.
Bu duruma göre sinyalin tepeden tepeye genliğini, periyodunu ve frekansını hesaplayınız.
Çözüm:
Genlik = DKS x Volts/Div = 4 x 2V = 8Vp-p
Periyot (T) = YKS x Time/Div = 2 x 2 msn = 4 msn
Frekans (F) = 1/T = 1/4 msn = 1000/4 = 250 Hz
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uygulama 1: Osiloskop ile sinüs, kare ve üçgen dalga ölçümlerinin yapılması
İşlem Basamakları

Öneriler





Osiloskobun X girişine osiloskop probunu takınız.
Kanal modu anahtarını CH1 olarak ayarlayınız.
Kuplaj anahtarını GND’ye getiriniz.
CH1 Düşey pozisyon anahtarını ayarlayarak
tarama sinyalini tam merkeze ayarlayınız.
 VAR ve X10 MAG anahtarlarını kapatınız.
Osiloskop probunun üzerinde yer alan turuncu
renkli anahtarı X1 kademesine getiriniz.

 Osiloskobu ölçmeye hazır hale
getirmek için kalibre ediniz.

 Osiloskop probunun canlı sinyal ucunu osiloskop
üzerinde yer alan 2Vp-p genlikli ve 1 kHz
frekanslı kalibrasyon çıkışına bağlayınız.

 Kuplaj anahtarını DC konuma getiriniz. Böylece
tepeden tepeye 2Vp-p genlikli kare dalga test
sinyalini ekranda görmeniz gerekir. Gerekirse
Volts/Div ve Time/Div anahtarlarını ayarlayınız.

Resim 1.14: Dijital osiloskopta 3,2Vp-p 1KHz'lik test sinyalinin görülmesi
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 Osiloskop cihazınızda TIME/DIV anahtarının
zaman değeri küçük olduğunda yani tarama hızı
 Kalibrasyon bittikten sonra
yüksek olduğunda aşağıdakine benzer bir görüntü
sinyal jeneratörünüzü açın ve
elde edebilirsiniz. Bunu düzeltmek için tarama
Frekans aralığı olarak 3K
hızını düşürünüz.
düğmesine basın. Ardından bu
aralıktayken Sinüs, Kare ve
Üçgen
dalga
anahtarlarını
sırasıyla aktifleştirerek her üç
sinyali de osiloskop ekranında
görecek
şekilde
ölçümler
gerçekleştiriniz.
 Her üç sinyal için de tepeden
tepeye 13V ve 3 kHz’lik sinyali
elde etmeye çalışınız.
 Osiloskop probunun canlı ucunu sinyal jeneratörü
kablosunun kırmızı ucuna bağlayınız.
 Uygulama sonunda aşağıdakine benzer bir görüntü elde etmeniz gerekir.

Resim 1.15: Analog osiloskop ile sinyal ölçümü
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu bölümde Öğrenme Faaliyeti-1’de anlatılan konular hakkında bilginizi ölçmek
amacıyla çoktan seçmeli sorular sorulacaktır. Soruların ardından uygulamalı test
yapılacaktır.
A. ÖLÇME TESTİ
1.

Aşağıdakilerden hangisi analog sinyal değildir?

A)

C)

B)

D)

E)
2.

Aşağıda verilen dalga türlerinden hangisi ışık hızında hareket eder?
A) Su dalgası
B) Ses dalgası
C) Radyo dalgası
D) Isı dalgası
E) Şok dalgası

3.

Taşıyıcı frekansı 150 MHz olan bir radyo cihazında iletilen sinyalin dalgaboyu nedir?
A) 3 m
D) 0,5 m
B) 2 m
E) 0,1 m
C) 1 m

4.

Dalgaboyu 10 cm olan bir elektromanyetik sinyalin frekansı nedir?
A) 300 GHz
D) 3 MHz
B) 3 THz
E) 3 GHz
C) 30 MHz

5.

Tepe genliği 10 V olan bir düzgün analog sinyalin tepeden tepeye genliği nedir?
A) 20 V
D) 10 V
B) 5 V
E) 1 V
C) 2V
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6.

Sinyal üretecinde FREQUENCY RANGE ve WAVE kısımları hakkında verilen
bilgilerden hangisi sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Dalga türü seçilir, frekans aralığı belirlenir
B) Dalga türü seçilir, giriş kuplaj türü belirlenir
C) Giriş kuplaj türü belirlenir, dalga türü seçilir
D) Kanal girişi ve dalga genliği belirlenir
E) Frekans aralığı belirlenir, dalga türü seçilir

7.

Osiloskop ekranında sinyal parlaklığını ayarlayan düğme hangisidir?
A) FOCUS
D) INTEN
B) WAVE
E) VAR
C) CH

8.

Tepeden tepeye genliği 100 mV olan bir düzgün analog sinyalin tepe genliği nedir?
A) 100 mV
C) 25 mV
B) 500 mV
D) 10 mV
C) 50 mV

Volts/Div = 10mV, Time/Div = 10usn olan bir osiloskopta ekranda ölçülen üçgen
dalga sinyal resimde gösterildiği gibidir. 9. ve 10. soruları aşağıdaki şekle göre çözünüz.

9.

10.

Tepeden tepeye genliği kaç volttur?
A) 65 mV
B) 650 mV
C) 0,65 V

C) 6,5 V
D) 6,5 mV

Periyodu ve frekansı hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) 30 usn, 333.333,33 Hz
B) 40 usn, 25.000 Hz
C) 20 usn, 50.000 Hz
D) 30 usn, 33.333,33 Hz
E) 10 usn, 10.000 Hz
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test ”e geçiniz.
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B. UYGULAMALI TEST
Atölye veya ölçme laboratuarında sinyal üreteci ve osiloskop kullanarak 2 MHz
frekanslı 4Vp-p genlikli sinüs, kare ve üçgen dalga elde ediniz. Elde ettiğiniz dalga
görüntülerinin frekansını ve genliğini değiştirmeden;
-

DKS = 8 ve YKS = 10 olacak şekilde sinyal görüntüsünü ayarlayınız.
DKS = 4 ve YKS = 5 olacak şekilde sinyal görüntüsünü ayarlayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Sinyal üreteci kablosunun BNC konektörünü cihazın çıkışına
1
bağlayabildiniz mi?
Osiloskop ekranında tarama sinyalinin şiddetini ve parlaklığını
2
ayarlayabildiniz mi?
Osiloskop probunun BNC konektörünü osiloskobun X ya da Y
3
girişine bağlayabildiniz mi?
Osiloskop cihazınızı cihaz üzerindeki test sinyalini kullanarak
4
kalibrasyona hazır hale getirebildiniz mi?
Sinyal üreteciniz üzerinde istenen frekans aralığını ve dalga türünü
5
seçebildiniz mi?
6 Sinyal kablosunu ve probunu bağlayabildiniz mi?
Time/Div yatay tarama faktörünü ayarlayarak ekranda okunabilir
7
bir sinyal elde ettiniz mi?
Volts/Div düşey tarama faktörünü ayarlayarak sinyali ekran alanı
8
içine sığdırabildiniz mi?
Yatay ve düşey tarama faktörlerini ayarlayarak sizden istenen DKS
9 ve YKS sayılarına uygun olarak sinyal görüntülerini elde
edebildiniz mi?
X MAG ve VAR düğmelerini kullanarak yatay ve düşey tarama
10
faktörlerini ilave olarak değiştirebildiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ÖĞRENME KAZANIMI

Sinüs, kare ve üçgen dalga osilatör devrelerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Durgun bir su birikintisine taş attığınızda ne olduğuna dikkat ediniz. Oluşan
durumun devamı için ne yapmanız gerekmektedir? Benzer şekilde tavan gibi
sabit bir yükseltiye iliştireceğiniz bir yayı gerdirip bırakınız. Yayın hareketinde
ne fark ettiniz? Yayın davranışının sonlanmasına neden olan etken nedir?
Bir önceki öğrenme faaliyetinde ölçmüş olduğunuz sinyallerin nasıl üretilmiş
olabileceğini düşünüp internet üzerinden araştırma yapınız. Bu sinyallerin ne
amaçla kullanılacağı hakkında fikir edininiz.
Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

2. OSİLATÖR DEVRELERİ
2.1. Elektronik Osilatör
Elektronik osilatör, genellikle sinüs ve kare dalga gibi periyodik salınımlı elektronik
bir sinyal üreten elektronik devredir. Osilatörler bir güç kaynağından sağladıkları doğru
akımı (DC) alternatif akım sinyaline dönüştürür. Pek çok elektronik cihazda yaygın olarak
kullanılır. Osilatörler tarafından üretilen sinyallere örnek olarak radyo ve televizyon
vericileri tarafından gönderilen sinyaller, bilgisayarların çalışmasını düzenleyen saat
sinyalleri ve kristal darbeleri, elektronik ses aygıtlarınca ve video oyunlarınca üretilen
sinyaller gösterilebilir.
Osilatörler genellikle çıkış sinyal frekansıyla anılırlar.
Bir ses osilatörü 16 Hz - 20 kHz ses aralığındaki frekansları üretir. Bir RF osilatörü
100 kHz - 100 GHz aralığındaki radyo sinyallerini üretir.
DC güç kaynağından yüksek güçlü AC çıkış elde etmek için üretilen osilatörler
dönüştürücü (INVERTER) olarak adlandırılır. İki ana tip elektronik osilatör vardır: doğrusal
(linear) ya da harmonik ve doğrusal olmayan (nonlinear) veya gevşeme osilatörü.
Doğrusal osilatörler sinüsoidal çıkış üreten devrelerdir. Doğrusal olmayan osilatörler
ise kare, üçgen ya da testere dişi gibi sinüsoidal olmayan sinyal üreten devrelerdir.
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2.2. Doğrusal Olmayan Osilatör Devresi (Kare ve Üçgen Dalga
Devresi)
Bu başlık altında en az malzemeyle aynı anda kare dalga ve üçgen dalga elde etmenin
yolu anlatılacaktır. Bu amaçla osilatör devrelerinde ve özellikle dijital uygulamalarda da
yaygın olarak kullanılan 555 saat darbe üreteci entegresinden yararlanılacaktır.

Şekil 2.1: 555 IC ile yapılan kare ve üçgen dalga üreteci

Bir 555 zamanlayıcı entegresi (IC), iki direnç ve iki kapasitör kullanarak üçgen dalga
devresi elde edilebilir. 555 entegresi, %50’lik görev döngüsüne (duty-cycle) sahip kararsız
(astable) kare dalga osilatör devresi olarak bağlanmıştır. Kare dalga çıkışı entegrenin 3 no’lu
bacağından bir RC devresine beslenmektedir.
555’in kare dalga çıkışı yüksek seviyeye çıktığında C2 kapasitörü R2 üzerinden şarj
olur ve çıkış yüksek seviyede kalmaya devam ettiği müddetçe C2 üzerindeki voltaj
yükselmeye devam eder. Entegrenin çıkışı alçak seviyeye indiğinde C2, R2 üzerinden deşarj
olmaya başlar ve çıkış alçak seviyede kalmaya devam ettiği müddetçe C2 voltajı azalmasını
sürdürür. C2 üzerinde üçgen dalga oluşur. En iyi dalga şekli doğrusallığı R2 ve C2 mümkün
olduğunca büyük seçildiğinde olur. Yukarıdaki devre elemanları için tepeden tepeye üçgen
dalga çıkışı yaklaşık 1V seviyesinde ve 120 Hz frekansındadır. Üçgen dalga belli bir DC
seviye üzerinde oluşur. Osiloskop girişini AC kuplaj yaparak uyguladığınızda bu DC seviye
topraklanır.
Farklı devre elemanları için farklı sonuçlar elde etmek mümkündür. R1=100K,
R2=47K, C1=0,22uF ve C2=0,1uF yapıldığında 0,5Vp-p ve 200 Hz frekanslı üçgen dalga
elde edilir. Resim 2.1’de devrenin breadboard uygulaması ve Resim 2.2’de dijital osiloskop
çıktıları gösterilmiştir.
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Resim 2.1: 555 Entegresiyle kare ve üçgen dalga devre uygulaması

Tepeden tepeye 8,5 V
120 Hz kare dalga.
Ortalama genlik, tepeden
tepeye genliğin yaklaşık
yarısına denk
gelmektedir. Bu durum
görev döngüsünün
%50’ye yakın
olmasındandır.

Tepeden tepeye 1 V
120 Hz’lik üçgen dalga.
Ortalama genlik yaklaşık
4,5 V’tur. Bu durum
üçgen dalga çıkışında DC
seviye olmasından
kaynaklanmaktadır.

Resim 2.2: Kare ve üçgen dalga çıkışları
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Çok yüksek frekanslı kare dalga osilatör devrelerinde yaygın olarak quartz kristal
elemanı kullanılır. Resim 2.3’te mikroişlemci, mikrodenetleyici gibi yüksek frekanslarda
çalışan cihazları çalıştırmak için gerekli saat darbelerini (clock pulse) üretmekte kullanılan
4MHz frekanslı bir quartz kristal devre elemanı gösterilmiştir.

Resim 2.3: Kuartz kristal

Kare dalga gevşeme osilatörleri zamanlayıcı ve sayıcı devreleri gibi sıralı lojik
devreler için gerekli saat darbelerini üretmede kullanılır. Üçgen ya da testere dişi osilatörler,
analog osiloskoplar ve televizyon üniteleri gibi zaman eksenli devrelerde kullanılan katot
ışınlı tüpler için yatay saptırma sinyallerini üretmek amacıyla kullanılır. Ayrıca gerilim
kontrollü osilatörlerde (Voltage Controlled Oscillators - VCO), INVERTER ve
anahtarlamalı güç kaynaklarında (switch mode power supplies), analog-dijital
dönüştürücülerde ve test cihazları için gerekli sinyalleri sağlayan sinyal üreteçlerinde de
kullanılır. Genel olarak gevşeme osilatörleri daha düşük frekanslarda kullanılır ve doğrusal
(harmonik) osilatörlere göre daha düşük frekans kararlılığına sahiptir.

2.3. Doğrusal (Harmonik) Osilatör Devre Türleri (Sinüs Dalga
Devreleri)
Harmonik ya da doğrusal osilatörler, sinüsoidal çıkış sağlayan devrelerdir. Geri
besleme (feedback) ve negatif direnç (negative resistor) osilatörü olarak iki türü vardır. Bu
başlık altında ilerleyen modüllerde daha çok karşımıza çıkacak olan geri besleme
osilatörlerinden bahsedilecektir.
Geri besleme osilatörleri geri besleme çevriminde kullandıkları frekans seçici filtre
elemanlarına göre genel olarak aşağıdaki başlıklar altında incelenir:
RC osilatörler: Filtre grubu kapasitör ve dirençten oluşan osilatör türüdür. Bu
osilatörler genellikle düşük frekanslı sinyallerin üretilmesinde kullanılır. Bu türlerin en
yaygını, faz kaymalı osilatör ve Wien köprü osilatörüdür.
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LC osilatörler: Bobin (endüktör-L) ve kondansatör (kapasitör-C) grubundan oluşan
ve tank devresi diye adlandırılan bir rezonans (resonator) devresine sahip osilatörlerdir. LC
osilatörler ayarlanabilir bir frekans kaynağının gerekli olduğu radyo frekans uygulamaları
gibi yüksek frekanslı devrelerde yaygın olarak kullanılır. Çok sık kullanılan LC osilatör
devrelerinden başlıcaları; Hartley, Colpitts ve Clapp devreleridir.
Kristal osilatör: Osilasyon frekansını ayarlamak için mekanik olarak titreşen bir
piezoelektrik kristal elemana sahip osilatörlerdir. Kristaller çok yüksek Q faktörü ve tünerli
devrelere göre daha iyi sıcaklık kararlılığına sahip olduklarından, LC ve RC osilatör
devrelerine göre daha iyi frekans kararlılığına sahiptirler. Kristal osilatörler de genellikle
tüner katının yerine LC osilatörler gibi aynı devreleri kullanır. Kuartz kristaller genellikle
30MHz ve daha aşağısında frekanslarla sınırlıdır. Dielektrik rezonans devreleri ve yüzey
akustiği dalgası devreleri (SAW - Surface Acoustic Wave) gibi diğer rezonans devreleri
mikrodalga mertebesindeki daha yüksek frekanslı osilatör devrelerini kontrol etmede
kullanılır. Örneğin SAW osilatörleri hücresel telefonlardaki radyo sinyallerini üretmek için
kullanılır.

2.3.1. Colpitts Osilatörü Devresi
Bu başlık altında analog haberleşmede yaygın olarak kullanılan osilatör devrelerinden
transistörlü colpitts osilatörü uygulamalı olarak anlatılacaktır.

Şekil 2.2: Colpitts osilatör devresi

İsmini mucidi olan Edwin Colpitts’ten alan bir LC osilatör devresidir. Pek çok
yönden Hartley osilatör devresinin tam zıttıdır. Hartley osilatörü gibi Colpitts osilatörü de
çıkışında sinüsoidal sinyal üreten tek bir transistörlü yükseltecin baz ve kollektörü arasına
bağlı LC rezonans alt devresi içeren ayarlanmış bir tank devresi bulundurur. Şekil 2.3’te
osilatör türlerine göre bazı tank devresi modelleri gösterilmiştir.
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Şekil 2.3: Tank devresi örnekleri

2.3.2. Osilatör Devresinin Analizi
Colpitts osilatörü, geri besleme kaynağı olarak kapasitif bir gerilim bölücü
sisteminden oluşur. Şekil 2.2’de yer alan devrede C4 ve C5 kondansatörleri tek bir sabit
endüktanslı L1 bobinine paralel olarak bağlanmıştır. XC4 + XC5 = XL olduğunda osilasyon
başlar. Kapasitif devre konfigürasyonunun avantajı özendüktans ve ortak endüktans etkisinin
daha az olmasıdır. Daha basit tasarımla osilatörün frekans kararlılığı yükseltilebilir.
Gerilim uygulanmasıyla birlikte C4 ve C5 kondansatörleri şarj olmaya başlar ve L
bobini üzerinden deşarj olur. Kondansatörler üzerindeki osilasyonlar baz-emetör jonksiyon
bölgesine uygulanır ve kollektör çıkışında yükseltilmiş olarak görünür. R1 ve R2 dirençleri
ortak emetör bağlı transistörde ideal kuvvetlendirme kazancını ayarlamak için Q noktasını
belirleme görevi üstlenir. İlave kondansatörler (C1, C2 ve C3) DC blokaj baypas
kondansatörü olarak görev yapar.
Bir Colpitts osilatörünün osilasyon frekansı LC tank devresinin rezonans frekansıyla
belirlenir.

𝑓𝑟 =
CT =

1

Denklem- 2.1

2𝜋√𝐿𝐶𝑇
C4 x C5

Denklem- 2.2

C4 +C5

Transistörle gerçekleştirilmiş devre giriş sinyaline göre çıkışında 180o’lik faz farkı
oluşturan Ortak Emetör Kuvvetlendiricisidir. Osilasyonun gerçekleşmesi için ilave 180o’lik
bir faz farkı daha gereklidir. Bu durum birbirlerine seri bağlı kondansatör grubunun bobine
paralel bağlanmasıyla sağlanır. Böylece devrenin toplam faz farkı 0o ya da 360o olur.
Geribesleme C4 ve C5 kondansatörlerinin değerine bağlıdır. C4 üzerindeki voltajın
çıkış voltajıyla aynı olduğu görülmektedir. Çıkış voltajı ve C5 üzerindeki voltaj osilatörün
geribesleme voltajıdır. Ardından, C4 üzerindeki voltaj C5 üzerindeki voltajdan daha yüksek
olacaktır.

27

Bu nedenle C4 ve C5 kondansatörlerinin değerlerini değiştirerek tank devresine
dönen geribesleme voltajı ayarlanabilir. Ancak yüksek geribesleme sinüs dalgasının
bozulmasına neden olabileceği gibi düşük geribesleme de osilasyonun başlamamasına
neden olabilir.
Colpitts osilatörü tarafından sağlanan geribesleme miktarı
kondansatörlerinin oranına bağlıdır. Bu orana geribesleme oranı denir:
Geribesleme oranı =

𝐶4

tank

devresi

Denklem- 2.3

𝐶5

Devre uygulamamıza geçmeden önce verilen denklemler ışığında devre analizimizi
gerçekleştirelim. Şekil 2.2’de verilen devremiz için;
C4 = 1 nF
C5 = 10 nF
L1 = 4,7 uH (Sabit değerli renk kodlu bobin)
Transistör olarak NPN ve  (Beta) akım kazancı faktörü 200-250 arası bir transistör
seçilmesi yeterlidir. Yüksek frekans, zayıf akım ve yüksek kazanç özellikli BC serisi
transistörler devremiz için uygundur.
CT =

𝑓𝑟 =

1
2𝜋√𝐿𝐶𝑇

=

C4 x C5
1nF X 10nF 10nF
=
=
≅ 𝟗𝟎𝟎𝐩𝐅
C4 + C5 1nF + 10nF
11
1

6,83√4,7𝑥10−6 𝑥900𝑥10−12

=

1
6.83𝑥30𝑥10−9 √4,7

=

109
=
458

2.251.174 𝐻𝑧 ≅ 𝟐, 𝟐𝟓 𝑴𝑯𝒛
𝐺𝑒𝑟𝑖𝑏𝑒𝑠𝑙𝑒𝑚𝑒 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 =

𝐶4
1 𝑛𝐹
=
= %𝟏𝟎
𝐶5 10 𝑛𝐹

NOT: Farklı kapasite ve endüktans değerleri için farklı sonuçlar elde edilebilir.

2.3.3. Osilatör Devresinin Uygulaması
Bir önceki bölümde analizi yapılan devrenin baskı devre uygulaması yapılmadan önce
devre breadboard üzerine kurulur ve devrenin çalışması teyit edilir. Devrenin çalışmasında
bir sorun yaşanmadıysa baskı devre uygulamasına geçilir. Resim 2.4’te devrenin breadboard
üzerine montajı ve dijital osiloskopta sinyal ölçümü gösterilmiştir.
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Resim 2.5’te devrenin frekansı 2,3 MHz ve osilasyon genliği 3,8Vp-p olarak
ölçülmüştür. Hesaplanan ve ölçülen değerlerde farklılıklar olabilir. Bu durum kondansatör ve
bobin değerlerinin üzerlerinde yazılı değerlerle birebir örtüşmemesinden bobinin
özendüktansından ya da potansiyometrenin devreye etkisinden kaynaklanabilir.
Daha istikrarlı ve kararlı bir devre için transistörün kollektörüne potansiyometre
yerine yüksek frekans şok bobini (RFC) bağlanabilir. RFC’nin bulunamadığı durumlarda
küçük bir besleme trafosunun sekonder sargısı da işinizi görecektir.

Resim 2.4: Devrenin Breadboard üzerine uygulaması

Resim 2.5: Osilatör devresinin sinyal ölçümü
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Yüksek frekanslı devrelerin breadboard uygulamalarında yer yer sorunlar çıkabilir. Bu
nedenle malzemelerin çok iyi temas etmesi sağlanmalıdır. Ayrıca atlama kablolarının
birbirlerine teması, besleme ve şase hatlarının paralel gitmemesi de yüksek frekanslı
uygulamalarda sorunlar yaşanmasına, istenen sinyalin elde edilememesine neden olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uygulama-2: Şekil
uygulamasının yapılması

2.2’deki

Colpitts

İşlem Basamakları

osilatör

devresinin

baskı

devre

Öneriler






 Gerekli malzemeleri temin ediniz.








Bunun için gerekli malzemeler aşağıdaki
gibidir:
Aydınger
Karbon kağıdı
5x10 cm bakır plaket
S ve M baskı devre kalemi ve kurşun kalem
(HB)
Hidrojen peroksit (perhidrol) ve hidroklorik asit
(tuz ruhu)
Lateks eldiven, kişisel koruyucu donanım
Uygun boyutlarda düzgün plastik kap
1mm matkap ucu ve matkap
30W-40W kalem, havya ve lehim teli
Devre elemanları, besleme girişi ve sinyal çıkışı
için ikili klemens
Yankeski
9V’luk pil ve kutup başı

 Öncelikle breadboard üzerine
uygulaması yapılan devre
malzemeleri, çalışma masasına
koyunuz. Bağlantı şeması ve
malzemelerin boyutları göz
önünde bulundurularak uygun bir
yerleşim düzeni oluşturunuz.
Resim 2. 6: Devre malzemeleri

 Malzemelerin devre kartına üstten
 Malzemelerin açık devre şemasında görüldüğü
bakıldığında nasıl bir yerleşim
şekilde yerleştirilmesi zorunlu değildir. Devre
düzeninde olması isteniyorsa
kartını en ekonomik şekilde kullanabileceğiniz
aydınger kağıdının üstüne kurşun
bir yerleşim düzeni yapabilirsiniz. Yerleşim
kalemle çizimlerini yapınız.
düzenini bağlantı yollarında olabildiğince
 Devre şemasındaki bağlantı
atlama olmayacak şekilde yapmanız önerilir.
durumuna göre elemanlar
Örnek bir yerleşim planı Resim 2.7’de
arasındaki bağlantıları ince şekilde
gösterilmiştir.
çiziniz.
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Resim 2.7: Örnek yerleşim planı

 Aydınger kağıdı ters çevrilir ve
arkası ışık alan bir cam yüzeye
yapıştırılır. Ardından arka taraftan
size yansıyan ince yollar üzerinden
geçilerek ve bu sefer yollar
kalınlaştırılarak çizim yapılır.
Çizdiğiniz bu yollar baskı
devrenizin yollarını oluşturacaktır.
Ortaya çıkan çizim, bilgisayar
destekli tasarım programlarıyla
elde edilen aynalanmış görüntünün
elle yapılmış halidir.

 Çizimin bu safhasında yolları olabildiğince
kalın, net ve düzgün çizmeye çalışın. Resim
2.8’de örnek baskı devre yolu çizimi
gösterilmiştir.

Resim 2.8: Baskı devre yolunun alttan görünüşü

 Kopyalama işlemi yapılmadan önce bakır
plaketin sert yüzey temizleyicisi ile
temizlenmesi ve karbon kağıdı ve aydıngerin
kenarlarından bantlanması önerilir. Resim
2.9’da uygulama sonrası görülmektedir.
 Elde edilen çizimin altına karbon
kağıdı ve onunda altına bakır
plaket konur.
 Çizimin üstünden kurşun kalemle
geçilir ve görüntünün bir kopyası
bakır plakete aktarılır.

Resim 2. 9: Kopya görüntünün elde edilmesi
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 Elde edilen kopya görüntünün
üstünden uygun kalınlıkta bir
baskı devre kalemiyle (ohp
marker) geçilir ve yollar daha
belirgin hale getirilir.
 Baskı devre çizim işi bittikten
sonra plaketinizi bakır çözücü
çözelti içine atabilirsiniz.

 Çözelti hazırlanırken plaketi koyduğunuz kaba
önce plaketin üstünü örtecek miktarda tuz ruhu
ve ardından tepkime başlayana kadar azar azar
perhidrol dökmeniz önerilir. Karışımla yakın
göz teması kurmamanız ve çözeltiyi
solumamanız tüm bu işlemler sırasında lateks
eldiven kullanmanız önerilir.

Resim 2.10: Devre yollarının çıkartılması

 Açıkta kalan bakır tamamen
eridikten sonra plaket dikkatlice
çözeltiden çıkartılır ve üzerinde
kalan kalem mürekkebi sert yüzey
temizleyicisi ile temizlenir.

Resim 2.11: Bakır yolların son hali

 Ardından dikkatlice plaketi
1mm’lik matkap ucu ile delip
elemanları montajlayınız.
 Montaj işleminden sonra yankeski
yardımıyla devre elemanlarının
bacaklarını kesiniz.
Resim 2.12: Montajlı plaketin alttan görünüşü
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 Osiloskop probunun ve 9V’luk
pilin bağlanması için gerekli kablo
bağlantılarını yapınız.
 Breadboard ile yaptığınız
osiloskop ölçümlerini bu devre
için de yapınız. Elde ettiğiniz
salınım görüntüsünü grafiğe çizip
ölçme değerlerini tabloya
işleyiniz.

 Normal koşullarda devreniz 12V ile çalışacak
şekilde tasarlanmıştır. Ancak potansiyometre ile
yapacağınız ayarlamayla devreniz 9V’luk bir pil
yardımıyla da rahatlıkla çalışır. Böylece ek bir
güç kaynağına gerek duymazsınız.

Resim 2.13: Devrenin son hali

Volts/div

= ................ V

Time/div

= ................ sn

Frekans

= ................ Hz

Vçıkış

= ................ Vp-p

 Aşağıdaki tabloda verilen değerler için devrenizi breadboard üzerinde kurunuz.
Hesapladığınız ve ölçtüğünüz değerleri tabloya kaydediniz.
Hesaplanan
Ölçülen
Ölçüm
C4
C5
L1
Vp-p
Frekans
Frekans
1 nF
10 nF
10 uH
A
B

1 nF

10 nF

28 uH

C

1 nF

5 nF

28 uH

D

24 nF

240 nF

10 mH
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu bölümde Öğrenme Faaliyeti-2’de anlatılan konular hakkında bilginizi ölçmek
amacıyla çoktan seçmeli sorular sorulacaktır. Soruların ardından uygulamalı test
yapılacaktır.
ÖLÇME TESTİ
1.

Aşağıdakilerden hangisi harmonik osilatördür?
A) Sinüs osilatörü
B) Kare dalga osilatörü
C) Bit jeneratör

D) Üçgen dalga osilatörü
E) Testere dişi osilatörü

2.

Aşağıdaki osilatör türlerinden hangisi harmonik osilatör değildir?
A) Colpitts osilatörü
B) Hartley osilatörü
C) Wien köprü osilatörü
D) Kararsız (astable) kare dalga osilatörü
E) Armstrong osilatörü

3.

Aşağıdakilerden hangisi gevşeme tip osilatörlerin kullanım yerlerinden değildir?
A) Gerilim kontrollü osilatörler
B) Radyo frekans taşıyıcı alıcı ve vericileri
C) Inverter devreleri
D) Anahtarlamalı güç kaynakları
E) Dijital devreler

4.
Aşağıdaki kare dalga örneklerinden hangisi %50 görev döngüsüne (duty-cycle)
sahiptir?
A)
B)
C)
D)
E)
5.

Aşağıdakilerden hangisi filtre elemanına göre tanımlanan osilatörlerden değildir?
A) RC osilatörü
C) RLC osilatörü
B) LC osilatörü
D) Kristal osilatör
C) RL osilatörü
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6.

Osilatör devrelerinde geri besleme oranı ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Çıkışın girişe aktarılma oranıdır.
B) Colpitts osilatörde tank devresindeki endüktör ve kapasitörün oranıdır.
C) Geribesleme oranı çok yüksek tutulduğunda devre aşırı doyuma girer.
D) Geribesleme oranı çok düşük tutulduğunda osilasyon başlamayabilir.
E) Geribesleme devrenin amplifikatör ya da osilatör olarak davranmasını belirler

Aşağıda verilen tank devresi için 7 ve 8. sorulardaki kapasitör değerleri için
geribesleme oranlarını bulun.

7.

C1 = 100pF, C2 = 1nF ise geribesleme oranı nedir?
A) %10
B) %20
C) %1

8.

D) %5
E) %50

C1 = 100nF, C2 = 200nF ise geri besleme oranı nedir?
A) %10
D) %5
B) %20
E) %50
C) %1

9.
Verilen tank devresi için C1 = 24nF, C2 = 240 nF ve L1 = 10mH olduğunda Colpitts
osilatör devresinin frekansı ne olur?
A) 10,8 MHz
D) 108 kHz
B) 10,8 kHz
E) 108 MHz
C) 1080 kHz
10.

Osilatör devrelerinde hangisi kuartz kristal kullanmanın avantajlarındandır?
A) Frekans istenilen aralıkta değiştirilebilir
B) Çok geniş çalışma frekans aralığına sahiptir
C) Çoğunlukla düşük frekanslı uygulamalar için tercih edilir
D) Yüksek frekans kararlılığı sağlar
E) Dijital devrelerde kullanımı uygun değildir

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama Faaliyeti başlığı altında yapmış olduğunuz baskı devre uygulaması
kapsamında kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X)
işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Elektronik devre elemanlarının boyutlarına uygun devre plaketi
1
ayarladınız mı?
Devre plaketinin boyutlarına uygun düzgün bir yerleşim planı
2
yaptınız mı?
Yapmış olduğunuz yerleşim planı ve devre bağlantı şemasına uygun
3
olarak devre yollarını çizebildiniz mi?
Çizdiğiniz devre yollarını kopya kağıdı yardımıyla plakete
4
aktardınız mı?
Elde edilecek devre yolunun son şeklini verip plaketi çözeltiye
5
atmaya hazır hale getirdiniz mi?
Uygun miktarda ve karışım oranında çözelti hazırlayıp devre
6
yollarını montaja hazır hale getirdiniz mi?
Plaketi temizledikten sonra devre elemanlarının bağlanacağı yerleri
7
delip elemanları lehimlediniz mi?
Devre elemanlarının fazlalık bacaklarını kesip devre beslemesi ve
8
çıkışlar için gerekli kablo elemanlarını bağladınız mı?
9 Devrenizi çalışmaya hazır hale getirip test ettiniz mi?
Elde ettiğiniz sonuçlar modül içinde verilen bilgilerle örtüşüyor
10
mu?
Devreniz istenilen şekilde çalıştı mı?
11

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirme” kısmına geçebilirsiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu bölümde tüm öğrenme faaliyetlerinde anlatılan konular hakkında bilginizi ölçmek
amacıyla performans testi uygulanacaktır.
PERFORMANS TESTİ
Bu kısımda Öğrenme Faaliyet-2 başlığı altında uygulama faaliyeti olarak
gerçekleştirdiğiniz baskı devre uygulamasının bir benzerini, Şekil 3.1’deki devre için
yapmanız istenecektir.

Şekil 3.1: FET'li kristal osilatör devresi
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Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Evet

Hayır

Devre elemanlarını ayırt edebildiniz ve boyutlarına uygun devre
kartını hazırlayabildiniz mi?
Aydınger ile devre elemanlarının üstten görünüşünü ve yerleşim
düzenini çizebildiniz mi?
Devre yerleşim düzeninin altından aydıngerde devre yollarını
oluşturabildiniz mi?
Devre yollarını bakır plakete aktarabildiniz mi?
Bakır plakete aktarılan devre yollarını baskı devre kalemiyle
düzgün şekilde tamamlayabildiniz mi?
Devre yollarının çıkartılması için uygun bir çözelti
hazırlayabildiniz mi?
Çözeltide devre yollarını çıkartabildiniz mi?
Yerleşim düzenine uygun şekilde devre elemanlarının montaj
yerlerini hazırlayabildiniz mi?
Devre elemanlarını ve kablolarını montajlayabildiniz mi?
Osiloskobu ölçmeye hazır hale getirip, devre kartının çıkış
sinyalini ölçebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

D
C
B
E
A
E
D
C
A
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI

A
D
B
C
C
B
A
E
B
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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