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MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye pasif ve aktif elektronik devre
elemanlarını kullanmaya yönelik bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.
1.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

2.
3.

Pasif devre elemanlarını (direnç, bobin,
kondansatör vb.) kulanarak seri, paralel ve
karışık devre uygulamaları yapabileceksiniz.
Yarı iletken devre elemanları kullanarak
yükselteç ve kapı devreleri kurabileceksiniz.
İşlemsel yükselteç ile devre deneylerini
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye ve laboratuvar ortamı
Donanım: Çeşitli analog devre elemanları, avometre,
LCR metre, devre kurmak için breadboard, güç
kaynağı, zil teli, değişik katologlar

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden
sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi
değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Günümüzde elektrik ve elektronik alanında meydana gelen baş döndürücü gelişmeler
herkesi etkilemektedir. İnsan yaşamının her aşamasında, bu alanın ürünleri artık birer ihtiyaç
olarak kullanılmaktadır. Şimdi olduğu gibi gelecekte de bu alanda sürekli gelişmeler olacak
ve hepimizi meşgul etmeye devam edecektir.
Günlük hayatta kullandığımız elektronik cihazların çalışmaları hakkında temel
bilgileri bu modül sonunda öğrenmiş olacaksınız.
Elektrik akış teorisini ortaya koyan Amerikalı bilim adamı Benjamin Franklin’den
(1706-1790) günümüze, elektrik elektronik teknolojisi baş döndürücü bir şekilde gelişmiş ve
hayatımızın her alanına hükmetmeyi başarmıştır. Bugün farkında olmadan yaşamımızın bir
parçası haline gelen pek çok sistemin arka planında, kusursuz çalışan elektronik devreler
bulunmaktadır.
Bir an için bilgisayar, telefon, televizyon, radyo, tıbbi cihazlar, internet, hesap
makinesi, elektronik saatler, ulaşım araçlarındaki elektronik devreler, endüstriyel otomasyon
sistemleri, elektronik uçuş sistemleri vb. elektronik sistemlerin olmadığını düşünelim.
Hayatımızın elektrik-elektronik teknolojisi sayesinde ne kadar kolaylaştığını ve bu
sistemlerin hayatımızın vazgeçilmez birer parçaları olduğunu anlayabiliriz.
Elinizdeki modülün ilk kısmında elektronikte kullanılan temel devre elemanları olan
direnç, kondansatör, bobin ve yarı iletken devre elemanlarının özellikleri ve kullanım
amaçlarını yapacağınız basit uygulamalar ile öğrenmenizi sağlayacak bilgilere ve
uygulamalara yer verilmiştir.
Bu modülde ayrıca elektroniğin harika çocukları diyebileceğimiz “İşlemsel
Yükselteçleri” (Op-Amp) incelemektedir. Harika çocuk dedik çünkü işlemsel yükselteçler,
sadece bir yükselteç (amplifikatör) değildir. Toplama, çıkarma gibi basit aritmetik
işlemlerden türev, integral, logaritma alma gibi ileri matematik işlemlerine, regülâtörden,
osilatöre ve karar devrelerine kadar çok geniş bir kullanım alanına sahip programlanabilir,
analog bilgisayar işlemleri yapabilen devrelerdir. Bu modülde “İşlemsel Yükselteçler”in
temelleri ve yaygın kullanımları da incelenmektedir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Pasif devre elemanlarını (direnç, bobin, kondansatör vb.) kulanarak seri-paralel ve
karışık devre uygulamaları yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Farklı tiplerde direnç, kondansatör ve bobinlerin fiziksel yapılarını inceleyiniz.
Dirençlerin, kondansatörlerin ve bobinlerin görevlerini araştırınız.

1. PASİF DEVRE ELEMANLARI
1.1. Dirençler
1.1.1. Tanımı ve İşlevi
Dirençler, elektrik akımına zorluk gösteren elektronik devre elemanlarıdır. Direnç
değeri yüksek olursa içinden geçen akım değeri düşük olur. Bu olay Alman bilim adamı
Ohm tarafından 1827 yılında bulunmuştur (Resim 1.1).
Direnç “R” harfi ile gösterilir, birimi ohmdur. Omega simgesi ile gösterilir (Ω). Bir
iletkenden geçen elektrik akımına karşı iletkenin gösterdiği direncin birimidir. Bir iletkenin
iki ucu arasına 1 voltluk bir gerilim uygulandığında, bu iletkenden 1 amperlik akım geçerse
bu iletkenin direnci 1 ohmdur. 1983'teki Milletlerarası Elektrik Kongresinde tarif edilen
milletlerarası ohm ise 106,3 cm uzunluğunda 0 °C ve 14,4521 gram olan cıvanın bir doğru
akıma gösterdiği direnç olarak tarif edilmiştir. Burada, cıvanın bir milimetre karelik kesite
sahip olduğu da kabul edilmektedir. Bir mikro ohm, 0,000.001 ohma ve bir mega ohm,
1.000.000 ohma eş değerdedir.

Resim 1.1: George Simon Ohm

3

1.1.2. Çeşitleri
Dirençler, sabit dirençler, ayarlı dirençler ve ortam etkili dirençler olmak üzere üç
başlık altında toplanır.

1.1.2.1. Sabit Dirençler
Direnç değeri değişmeyen dirençlere, sabit direnç denir. Hassasiyetleri yüksektir.
Sembolleri aşağıda gösterildiği gibidir (Resim 1.2).

Resim 1.2: Sabit direncin sembolleri (ABD-Japon ve Avrupa)



Telli Dirençler

Telli dirençler, gerek sabit direnç gerek ayarlanabilen direnç olmak üzere, değişik
güçlerde ve değerlerde üretilebilmektedir. Telli dirençlerde, sıcaklıkla direnç değerinin
değişmemesi ve dayanıklı olması için nikel-krom, nikel-gümüş ve konstantan kullanılır. Telli
dirençler genellikle seramik gövde üzerine iki katlı olarak sarılır. Üzeri neme ve darbeye
karşı verniklidir. 10 Ω ile 100 KΩ arasında 30 W'a kadar üretilmektedir (Resim 1.3).
Başlıca kullanım alanları, telekomünikasyon ve kontrol doğrultuculardır. Tellerin çift
katlı sarılmasıyla endüksiyon etkisi kaldırılabildiğinden yüksek frekans devrelerinde tercih
edilir. Küçük güçlülerde, ısınmayla direnci değişmediğinden, ölçü aletlerinin ayarında etalon
(örnek) direnç kullanılır. Dezavantajları, direnç telinin kopması, çok yer kaplaması ve büyük
güçlü olanlarının ısınması şeklinde sıralanabilir.

Resim 1.3: Telli direnç
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Karbon Dirençler

Karbon karışımı veya karbon direnç, toz hâlindeki karbon ve reçinenin ısıtılarak
eritilmesi yolu ile elde edilir. Karışımdaki karbon oranı direncin değerini belirler.
Büyüklüklerine göre ¼, ½, 1, 2, 3 w / 1Ω’dan 22 MΩ'a kadar değerlerde üretilir. Bu tür
dirençlerin değer hassasiyetleri % 5-% 20 aralığındadır. Hâlen en yaygın kullanılan türdür
(Resim 1.4).

Resim 1.4: Karbon direnç

Bunların dışında günümüzde yaygın olarak kullanılan aşağıda isimleri yazılı olan
direnç türleri de bulunmaktadır.








Film Dirençler
Entegre Dirençler
Smd (Yüzey Montajlı) Dirençler
Ayarlı Dirençler
Trimpotlar
Potansiyometreler
Reostalar

1.1.2.2. Ortam Etkili Dirençler
Ortam etkili dirençler, ışık etkili dirençler (LDR) ve ısı etkili dirençler (termistörler)
olmak üzere ikiye ayrılır.


Işık Etkili Dirençler

Resim 1.5: LDR sembolü
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Resim 1.6: LDR dış görünüş

LDR (fotodirenç, Light Dependent Resistance), aydınlıkta az direnç, karanlıkta yüksek
direnç gösteren devre elemanlarına denir (Resim 1.5-6). Başka bir deyişle LDR'nin üzerine
düşen ışık değerine göre gösterdiği direnç değişimi ters orantılıdır. LDR'ler, CdS (kadmiyum
sülfür), CdSe (kadmiyum selinür), selenyum, germanyum ve silisyum vb. gibi ışığa karşı çok
duyarlı maddelerden üretilmektedir. LDR yapımında kullanılan madde, algılayıcının
hassasiyetini ve algılama süresini belirlemekte, oluşturulan tabakanın şekli de algılayıcının
duyarlılığını etkilemektedir. LDR'ye gelen ışığın odaklaşmasını sağlamak için üst kısım cam
ya da şeffaf plastikle kaplanmaktadır. LDR'ler çeşitli boyutlarda üretilmekte olup gövde
boyutları büyüdükçe güç değeri yükselmekte ve geçirebilecekleri akım da artmaktadır.


Isı Etkili Dirençler

Isı etkili dirençler negatif katsayılı direnç (NTC-negative temperature coefficient) ve
pozitif katsayılı direnç (PTC-positivie temperature coefficient) olmak üzere ikiye ayrılır.


NTC: Negatif ısı katsayılı termistörlerdir. Üzerindeki sıcaklık arttıkça
direnci azalır, sıcaklık düştükçe direnci artar (Resim 1.7-8).

Resim 1.7: NTC’nin sembolü

Resim 1.8: NTC dış görünüşü
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PTC: Pozitif ısı katsayılı termistördür. Üzerindeki sıcaklık arttıkça
direnci artar, sıcaklık düştükçe direnci azalır (Resim 1.9-10).

Resim 1.9: PTC’nin sembolü

Resim 1.10: PTC dış görünüşü

1.1.2.3. Gerilim Etkili Dirençler (VDR-Varistörler)
Uçlarına uygulanan gerilim miktarı ile ters orantılı olarak direnç değeri değişen
elemanlara varistör denir (Resim 1.11-12). Genellikle aşırı gerilimden korunmak veya
frekans kaymasını önlemek amacıyla gerilim sabitlemesi istenen rezonans devrelerine
yardımcı limitör devrelerinde kullanılır.

Resim 1.11: VDR’nin sembolü

Resim 1.12: VDR dış görünüşü
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1.1.3. Sabit Dirençlerin Renk Kodlarıyla Değerlerinin Bulunması
Sabit dirençlerin değeri genellikle üzerine yerleştirilen renk bantları yardımı ile
bulunur. Renk bantları sayısı 4 renk ve 5 renk olmak üzere ikiye ayrılır. Direnç üzerindeki
renkler okunarak direncin değeri ve toleransı okunabilir. Renklere karşılık gelen sayılar
Resim 1.13’te verilmiştir. Direnç üzerindeki renklerden kenara daha yakın olandan başlamak
üzere, 1. ve 2. renklere karşılık gelen sayı değerleri yanyana yazılır. 3. rengin gösterdiği
değer 10’un kuvveti olarak ilk iki rengin değerini çarpar. 4. renk tolerans değeridir. 5 renkli
dirençlerde 1,2,3. renkler sayı değeridir. 4. renk çarpan ve 5. renk değeri toleranstır.
0

1

2

3

4

5

6

7

Resim 1.13: Direnç renk kodları

Renk bantlı direçlerde en sık kullanılan tolerans değerleri şu şekildedir:
Altın
: %5
Gümüş
: %10
Kahverengi
: %1
Kırmızı
: %2
Renksiz
: %20
Örnek 1:
Resim 1.14’teki direncin değeri ve toleransı nedir?

Resim 1.14: Direnç

Çözüm:
1.Renk= Turuncu=3
2.Renk=Turuncu=3
3.Renk=Beyaz=9
Çarpan=Siyah=100
Tolerans=Kahverengi=%1
Sonuç=339Ω, Tolerans %1
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Örnek 2:
Resim 1.15’teki direncin değeri ve toleransı nedir?

Resim 1.15: Direnç

Çözüm:
1.Renk= Kahverengi=1
2.Renk=Siyah=0
Çarpan=Kırmızı=102
Tolerans=Gümüş = % 10
Sonuç=1000Ω, Tolerans %10
Örnek 3: 27K Ω, % 5 toleranslı 4 renk kodlu direncin renkleri nelerdir?
Çözüm:
1.Renk= Kırmızı
2.Renk=Mor
Çarpan=Sarı
Tolerans=Altın
Örnek 4: 184 Ω, % 1 toleranslı 5 renk kodlu direncin renkleri nelerdir?
Çözüm:
1.Renk= Kahverengi
2.Renk=Gri
3.Renk=Sarı
Çarpan=Siyah
Tolerans=Kahverengi

1.1.4. Analog ve Dijital Ölçü Aleti Kullanarak Farklı Direnç Çeşitlerinin
Ölçülmesi
Analog avometre ile ölçüm yapmadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli nokta,
ölçü aletinin sıfırlanmasıdır. Ölçü aleti, ölçüm yapılacak kademeye alınır ve propları kısa
devre edilir. İbrenin en sağa gittiği görülür. Genellikle en üstte, direnç skalası bulunur,
buradan ofset trimpotu ile ibrenin sıfır üzerine gelecek şekilde ayarı yapılır. Bu ayar her
ölçümden önce mutlaka, ölçüm yapılacak kademe için yapılmalıdır. Bir diğer nokta ise
direnç ölçümü yapılırken her iki proba ellerimizle dokunmamaktır. Dokunulursa özelikle
yüksek değerli dirençlerin yanlış ölçülmesine neden olur.
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Ölçümü yapılacak direnç propların uçlarına bağlanır. Ölçü aleti en üst kademeye
alınır. İbredeki sapma mümkün derecede skalanın ortasına gelene dek kademe küçültülür.
İbrede sapma yakalandığında, skaladaki değer okunup ölçü aletinin kademesi ile çarpılarak
direnç değeri bulunur. Kademedeki “K” harfi 1000 anlamına gelir. Analog ölçü aletlerinde
sağ taraf sıfırı, sol taraf sonsuzu gösterir (Resim 1.16).

Resim 1.16: Analog avometre

Dijital avometrelerde sıfırlama ayarı yapılmasına gerek yoktur. Bazı dijital
avometrelerde kademe bulunmadığından direnç bağlandığında doğrudan kademeyi kendisi
ayarlayarak ölçüm yapar. Kademesi olan avometrelerde ise direnç proplara bağlanır, ekranda
en hassas değer okunana kadar kademe küçültülerek ya da büyültülerek değer okunur. Yine
okunan değer kademe ile çarpılarak direnç değeri bulunur. Dijital avometreler, analoglara
göre okuma kolaylığı sağlar (Resim 1.17).

Resim 1.17: Dijital avometre
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1.1.5. Direnç Bağlantıları
Dirençler seri, paralel ve karışık olmak üzere üç şekilde bağlanır.

1.1.5.1. Seri Bağlantı
Dirençler, (Resim 1.18’deki gibi) ardı ardına bağlandığında seri bağlanmış olur. Eş
değer direnç ise hepsinin aritmetik olarak toplanması ile bulunur. Seri bağlantıda devreden
geçen akım sabit, devre gerilimi, devre dirençleri üzerine düşen gerilimlerin toplamına eşittir
(Resim 1.19).

Resim 1.18: Seri bağlı dirençler

RAB = R1+R2+R3
Örnek 1: Resim 1.18’deki devrede R1=10kΩ, R2=100Ω R3=1kΩ RAB nedir?
Çözüm:
RAB = R1+R2+R3
RAB =10kΩ+0,1kΩ+1kΩ
RAB =11,1KΩ

Resim 1.19: Seri direnç devresi

E = E1 + E2 + E3
En = I x Rn
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Örnek 2: Resim 1.19’daki devrede R1=1kΩ, R2=2kΩ, R3=3kΩ, E=12V ise I=? ve
E1=?
Çözüm:
R = R1+R2+R3
R =1kΩ+2kΩ+3kΩ
R =6KΩ
I=E/R
I = 12V / 6KΩ
I = 2 mA
E1 = I x R1
E1 = 2mA x 1kΩ
E1 = 2 Volt

1.1.5.2. Paralel Bağlantı
Dirençler, (Resim 1.20’deki gibi) uç uca bağlandığında paralel bağlanmış olur. Eş
değer direnç ise hepsinin terslerinin toplamının tersidir. Paralel bağlantıda kol gerilimleri
sabit, toplam akım kol dirençlerinden geçen akımların toplamına eşittir (Resim 1.21).

Resim 1.20: Paralel bağlı dirençler

1/ RAB = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
RAB =(R1xR2)/(R1+R2) (Sadece iki direnç için geçerlidir)
Örnek 1: Resim 1.21’deki devrede R1=10kΩ, R2=100Ω R3=1kΩ RAB nedir?
Çözüm: 1/ RAB = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
1/ RAB = 1/10kΩ + 1/100Ω + 1/1kΩ (Paydalar 10kΩ eşitlenir.)
1/ RAB = 1/10kΩ + 100/10kΩ + 10/10kΩ
1/ RAB = 111/10kΩ
RAB =10kΩ/111=0,09kΩ=90Ω
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Resim 1.21: Paralel direnç devresi

I = I1 + I2 + I3
In = E / Rn
Örnek 2: Resim 1.21’deki devrede R1=3kΩ, R2=2kΩ R3=6kΩ R=?, I=?, I1=? nedir?
Çözüm:
1/ R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
1/ R = 1/ 3kΩ + 1/2kΩ + 1/6kΩ
1/ R = 6/ 6kΩ
R = 1kΩ
I=E/R
I = 12V / 1kΩ
I = 12mA
I1 = E / R1
I1 = 12V / 3 kΩ
I1 = 4mA

1.1.5.3. Karışık Bağlantı
Resim 1.22’deki gibi dirençlerin seri ve paralel bağlanmasına karışık bağlantı denir.
Önce paralel bağlı olan dirençlerin eş değeri hesaplanıp seri dirençlerle toplanır.
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Resim 1.22: Karışık bağlı dirençler

Örnek: Resim 1.22’deki devrede R1=10kΩ, R2=100Ω R3=1kΩ RAB nedir?
Çözüm:
RAB = R1 + (R2 x R3)/(R2+R3)
RAB = 10kΩ + (0,1kΩ x1kΩ)/( 0,1kΩ +1kΩ)
RAB = 10kΩ + 0,1(kΩ)2/1,1kΩ
RAB = 10kΩ + 0,09kΩ
RAB =10,09kΩ

1.2. Kondansatörler
1.2.1. Tanımı ve İşlevi
İki iletken levha arasına di-elektrik adı verilen bir yalıtkan madde konulmasıyla elde
edilen ve elektrik enerjisini depo edebilen devre elemanına kondansatör denir (Resim 1.23).
C harfi ile gösterilir ve birimi faraddır (F).

Resim 1.23: Kondansatörün iç yapısı
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Kondansatör, devrenin ilk çalışma anında kaynak gerilimine şarj olmaya başlar.
Maksimum şarj işlemi gerçekleşene kadar kondansatör üzerinden geçici olarak ve gittikçe
azalan Ic akımı akar. Bu akım kondansatör kaynak gerilimine şarj olduğunda durur.

Resim 1.24: Kutupsuz ve kutuplu kondansatör sembolleri

1.2.2. Çeşitleri
Sabit ve ayarlı olmak üzere iki gruba ayrılır.

1.2.2.1. Sabit Kondansatörler
Sabit kondansatörler, kâğıtlı, plastik, seramik, mika, elektrolitik, smd olmak üzere altı
çeşittir.


Kâğıtlı Kondansatörler

Yalıtkanlık kalitesini artırmak için parafin maddesi emdirilmiş 0.01 mm kalınlığındaki
kâğıdın iki yüzüne 0.008 mm kalınlığındaki kalay ya da alüminyum plakalar yapıştırılarak
üretilmiş elemanlardır (Resim 1.25). Kuru kâğıtlı, yağlı kâğıtlı, metalize kâğıtlı vb. modelleri
bulunan kâğıtlı kondansatörler, uygulamada yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Kapasite
değerleri genellikle 1 nF ile 20 µf arasında değişen kâğıtlı kondansatörlerin çalışma
gerilimleri ise 100 volt ile 700 volt arasında değişmektedir.

Resim 1.25: Kâğıtlı kondansatör iç yapısı



Plastik Kondansatörler

Yüksek frekanslı devrelerde pek tercih edilmez. Hassas kapasiteli olarak imal edilir.
Genellikle zamanlama, filtre veya birkaç yüz KHz’lik frekanslı devrelerde kullanılabilir. Dielektrik maddelerine göre üç türdür. Bunlar; polyester, polistren ve polipropilendir.
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Seramik Kondansatörler

Di-elektrik maddesi olarak titanyum veya baryum kullanılarak imal edilir. Genellikle
yüksek frekanslı devrelerde baypas kondansatörü olarak kullanılır (Resim 1.26).

Resim 1.26: Seramik kondansatör



Mika Kondansatörler

Di-elektrik maddesi mikadır (Resim 1.27). Yalıtkan sabiti çok yüksek ve çok az
kayıplı elemanlardır. Frekans karakteristikleri oldukça iyidir ve bu özeliklerinden dolayı
rezonans ve yüksek frekanslı devrelerde kullanılır. Mikalı kondansatörlerin kapasite
değerleri 1 pikofarad ile 0,1 mikrofarad arasında, çalışma voltajları 100 V ile 2500 V
arasında, toleransları ise % 2 ile % 20 arasında değişir.

Resim 127: Mika kondansatör



Elektrolitik Kondansatörler

Elektrolitik kondansatörlere kutuplu kondansatörler de denir. Pozitif ve negatif kutupları
bulunan, alüminyum levhalar arasında asit borik eriyiğinin di-elektrik madde olarak
kullanıldığı kondansatörlerdir. Negatif uç kondansatörün dış yüzeyini oluşturan alüminyum
plakaya bağlıdır (Resim 1.28).

Resim 1.28: Elekrolitik kondansatör
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Bu tip kondansatörler büyük kapasiteli olup en sık kullanılan kondansatörlerdir.
Genellikle filtre, gerilim çoklayıcılar, kuplaj-dekuplaj ve zamanlama devrelerinde kullanılır.
Yüksek frekans karakteristikleri kötü olduğundan yüksek frekanslı devrelerde tercih edilmez.
Elektrolitik kondansatörlerin üzerinde kapasite değeri dışında maksimum şarj gerilimi
de yazılıdır (lµF/50 V gibi). Bu gerilime kırılma gerilimi de denir. Kapasite seçimi yaparken
aynı zamanda gerilim değerleri de dikkate alınmalıdır. Asla devreye ters bağlanmamalı ve
şarj gerilimi üzerine çıkılmamalıdır. Böyle bir durumda kondansator di-elektrik özelliğini
kaybeder ve bozulur.
Alüminyum ve tantalyum plakalı olmak üzere iki tür elektrolitik kondansatör vardır.
İkisi arasındaki fark, tantalyum oksidin yalıtkanlık sabiti daha büyüktür.


Alüminyum elektrolitik kondansatör

Alüminyum oksitli anot folyo ile alüminyum katot folyodan oluşan, sent şeklindeki iki
plakanın arasına, elektrolitik emdirilmiş kâğıt ile sarılarak elde edilen kutuplu
kondansatörlerdir. Alüminyum oksitli plakaya bağlı elektrot pozitif (+), alüminyum plakaya
bağlı elektrot ise negatif (-) kutup olarak isimlendirilir.


Tantalyum elektrolitik kondansatör

Tantalyum oksitli folyo şerit ile tantalyum folyo şeritten oluşur. Tantalyum oksitli
plakaya pozitif (+), tantalyum plakaya ise negatif (-) kutup bağlanmıştır (Resim 1.29).

Resim 1.29: Tantalyum elekrolitik kondansatör

Elektrolitik kondansatörlerin hacmine göre kapasitelerinin büyük ve maliyetinin ucuz
olması bir avantajdır. Ancak kaçak akımlar büyüktür ve ters bağlantı hâlinde bozulmaları
birer dezavantajdır.

1.2.2.2. Ayarlı Kondansatörler
Varyabl ve trimer kondansatör olmak üzere iki gruba ayrılır.
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Varyabl Kondansatörler

Bu gruba giren kondansatörler, İngilizce adı ile varyabl (variable) olarak da
anılmaktadır. "Varyabl" kelimesinin Türkçe karşılığı "değişken"dir. Varyabl kondansatörler
paralel bağlı çoklu kondansatörden oluşmaktadır. Bu kondansatörlerin birer plakası sabit
olup diğer plakaları (Resim 1.31’de görüldüğü gibi) bir mil ile döndürülebilmektedir.
Böylece kondansatörlerin kapasiteleri istenildiği gibi değiştirilebilmektedir. Hareketli
plakalar sabit plakalardan uzaklaştıkça karşılıklı gelen yüzeyler azalacağından kapasitede
küçülecektir. Hareketli plakalara rotor, sabit plakalara stator denmektedir.

Resim 1.30: Varyabl kondasatörün sembolü

Resim 1.31: Varyabl kondansatör

Plakalar genelde alüminyum veya özel amaçlar için gümüş kaplı bakırdır. Plakalar
arasında yalıtkan madde olarak genellikle hava vardır. Bazı özel hâllerde, mika plastik ve
seramik de kullanılmaktadır. Bazen vakumlu (havasız) da yapılmaktadır. Havalı ve yalıtkanlı
kondansatörlerde bir miktar kaçak (leakage) akımı vardır. Vakumlu olanlarda hiç kaçak
yoktur. Vakumlu kondansatörlerde; çalışma gerilimi 50 KV'a ve frekansı 1000 MHz'e kadar
çıkabilmektedir. Kapasitif değeri ise 50-250 pF arasında değişir. Havalılarda ise kapasite 400
pF'a kadar çıkabilmektedir. Varyabl kondansatörler ile büyük kapasitelere ulaşılamamakla
beraber, yukarıda belirtildiği gibi çok büyük gerilimlerle ve frekanslarda çalışılabilmektedir.
Bazı uygulamalarda, aynı gövdede iki varyabl kondansatör kullanılır. Bunlardan birinin
rotoru, statordan uzaklaştırılırken diğerinin rotoru ters bir çalışma şekli ile statoruna yaklaşır.
Varyabl kondansatörün kullanılma alanları:
Radyo alıcıları (Plakaları çok yakın ve küçüktür.)
Radyo vericileri
Büyük güçlü ve yüksek frekans üreticileri (Plakalar arası 2,5 cm 'dir.)
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Trimer Kondansatörler

Kapasite değeri tornavida ile değiştirilebilen ayarlı kondansatörlerdir. Trimer
kondansatörlerde ayar vidasına bağlı 360 derece dönebilen levhalar ile yüzey alanı
değiştirilmesiyle kapasite değeri azaltılıp çoğaltılabilir. Trimer kondansatörlerin boyutları ve
kapasite değerleri küçüktür. Bu çeşit kondansatörler FM verici, telsiz vb. devrelerde
kullanılır.

Resim 1.32: Trimer kondansatör sembolü

Resim 1.33: SMD trimer kondansatör

1.2.3. Rakamlarla Kondansatör Değerinin Okunması
Kondansatörlerin kapasite değerleri ve çalışma voltajları arttıkça gövde boyutları da
artar. Gövde boyutu yeterli olduğunda kondansatörün kapasite değeri ve çalışma voltajı
kondansatör üzerine yazılır. Küçük gövdeli kondansatörlerde ise bazı kısaltmalar kullanılırak
bu değerler kodlanmıştır. Kapasite değerlerinin kodlanması için rakamlar ya da renkler
kullanılabilir.


Kondansatörlerin rakamlar ile kodlanması

Rakamlar ile yapılan kodlamalarda bazı kısaltmalardan yararlanılır. Örneğin sıfır
yerine yalnızca (.) konur. Tolerans değerleri de harfler ile gösterilir. Bu durumda;
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B : % 0,1
C : % 0,25
D : % 0,5
F:%1
G:%2
J:%5
K : % 10
M : % 20
Örnekler:
p68 kodu = 0,68 pikofarad

15 kodu

= 15 pikofarad

470 kodu = 470 pikofarad

152 kodu = 1500 pikofarad

472 kodu = 4700 pikofarad

103 kodu =10000 pikofarad

104 kodu = 100000 pikofarad

1n kodu = 1 nanofarad

1n2 kodu = 1,2 nanofarad

33 n kodu = 33 nanofarad

,039 kodu = 0,039 mikrofarad


,05 kodu = 0,05 mikrofarad

Kondansatörlerin renk bandları ile kodlanması

Kondansatörlerin kapasite, voltaj ve tolerans değerleri renk bantları ile kodlanırken
dirençlerde olduğu gibi tam bir standardizasyon olmadığından değişik şekillerde yapılan
kodlamalar ile karşılaşılabilir. Kondansatörlerin renk kodlarının rakamsal karşılığı
bulunurken renkler yukarıdan aşağıya ya da soldan sağa doğru okunur. Bulunan değerler
pikofarad cinsindendir.
Üç renk bandı ile yapılan kodlama: Bu şekilde yapılan kodlamalarda ilk iki bant
birinci ve ikinci sayı, üçüncü bant ise çarpandır.
Dört renk bandı ile yapılan kodlama: İlk iki renk birinci ve ikinci sayı, üçüncü renk
çarpan, dördüncü renk ise tolerans değerini belirtir.
Beş renk bandı ile yapılan kodlama: İlk iki renk birinci ve ikinci sayı, üçüncü renk
çarpan, dördüncü renk tolerans, beşinci renk ise çalışma voltajını belirtir.
Altı renk bandı ile yapılan kodlama: İlk iki renk birinci ve ikinci sayı, üçüncü renk
çarpan, dördüncü renk tolerans, beşinci renk çalışma voltajı ve altıncı renk de sıcaklık
katsayısını belirtir.
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Resim 1.34: Film kondansatör renk kodları

Renkler

Sayı

Çarpan

Tolerans

Çalışma Gerilimi (V)

0

Siyah

0

10

% 20

10 V

Kahverengi

1

101

%1

100 V

Kırmızı

2

102

%2

200 V

3

3

%3

300V

4

Turuncu

10

Sarı

4

10

%4

400 V

Yeşil

5

105

%5

500 V

Mavi

6

106

%6

600 V

Mor

7

107

%7

700V

8

8

%8

800V

9

%9

900 V

-

-

Gri
Beyaz

9

10
10

Kırımızı/Mor
Altın

10-1

%5

-

Gümüş

10-2

% 10

-

Tablo 1. 1: Kondansatör renk kodları tablosu

Örnek: Resim 1.34’teki kondansatörün renkleri sırasıyla mavi, kırmızı, kahverengi,
kahverengi, kırmızı ise bu renklerin anlamı nedir?
Çözüm:62X101 = 620pF

%1 = Tolerans
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200 Volt değerindedir.

1.2.4. Avometre ile Sağlamlık Kontrolünün Yapılması
Kondansatörün sağlamlık kontrolü analog avometre ile ohm kademesinde yapılır. İlk
önce kondansatörün iki ucu kısa devre edilir daha sonra avometre ohm kademesine alınır.
Avometrenin kırmızı ucu kondansatörün eksi ucuna, siyah ucu ise kondansatörün artı ucuna
bağlanmalıdır. Sağlam kondansatörde ibre önce sapar sonra tekrar geri döner. Küçük değerli
kondansatörlerde sapma ve geri gelme hızlı, büyük değerli kondansatörlerde ise daha
yavaştır.

1.2.5. LCRmetre ile Sağlamlık Kontrolünün Yapılması
LCRmetre ile kondansatör değeri ölçülür. Kondansatörün üzrindeki değer ile
LCRmetreden okunan değer aynı ise kondansatör sağlamdır. Farklı bir değer okunursa
kondansatör bozuktur.

1.2.6. Kondansatörlerin Bağlantıları
Kondasatörlerde dirençler gibi seri, paralel, karışık olmak üzere üç şekilde bağlanır.

1.2.6.1. Seri Bağlantı
Resim 1.35’deki gibi kondansatörlerin art arda bağlanmasına seri bağlantı denir.
Toplam kapasite kondansatörlerin terslerinin toplamının tersine eşittir. Kondansatörler seri
bağlanırken zıt kutuplar birbirine bağlanmalıdır.

Resim 1.35: Kondansatörlerin seri bağlanması

1/CAB = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3
CAB =(C1xC2)/(C1+C2) (Sadece iki kondansatör için geçerlidir.)
Örnek: Resim 1.25’teki devrede C1=10µF, C2=20µF C3=1µF CAB nedir?
Çözüm:
1/CAB = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3
1/ CAB = 1/10µF + 1/20µF + 1/1µF (Paydalar 20µF eşitlenir.)
1/ CAB = 2/20µF + 1/20µF + 20/20µF
1/ CAB = 23/20µF
CAB =20µF/23=0,86µF
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1.2.6.2. Paralel Bağlantı

Resim 1.36: Kondansatörlerin paralel bağlanması

Kondansatör Resim 1.36’daki gibi ardı ardına bağlandığında paralel bağlanmış olur.
Eş değer kapasite ise hepsinin aritmetik olarak toplanması ile bulunur. Kondansatörler
paralel bağlanırken aynı kutuplar birbirine bağlanmalıdır.
CAB = C1+C2+C3
Örnek: Resim 1.27’deki devrede C1=10µF, C2=100µF C3=1µF CAB nedir?
Çözüm:
CAB = C1+C2+C3
CAB =10µF +100µF +1µF
CAB =111µF

1.2.6.3. Karışık Bağlantı
Resim 1.36’daki gibi kondansatörlerin seri ve paralel bağlanmasına karışık bağlantı
denir. Önce paralel bağlı olan kondansatörlerin eş değeri hesaplanıp seri kondansatörlerle
toplanır.

Resim 1.37:Kondansatörlerin karışık bağlanması
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Örnek: Resim 1.37’deki devrede C1=10µF, C2=10µF C3=10µF CAB nedir?
Çözüm:
CAB = C1 + (C2 x C3)/(C2+C3)
CAB = 10µF + (10µF x10µF)/( 10µF +10µF)
CAB = 10µF + 100(µF)2/20µF
CAB = 10µF + 5µF
CAB =15µF

1.3. Bobinler
1.3.1. Tanımı, İşlevi ve Yapısı
Genellikle nüve adı verilen dayanıklı yalıtkan üzerine izoleli iletken tellerin sarmal bir
şekilde yan yana ve üst üste sarılmasıyla elde edilen devre elemanına bobin denir. L harfi ile
gösterilir ve birimi Henry (H)’dir (Resim 1.38).

Resim 1.38: Bobin

Bobinler, çeşitli ölçü ve görünümdeki parçalar üzerine sarılır. Bu parçalara mandren
adı verilir. Yine bobinlerde ise mandren içerisinde sabit veya hareketli bir parça daha
bulunur. Bobinin mandreni içerisinde bulunan parçaya ise nüve denir. Mandren ve nüve
kullanılmadan yapılmış bobinler de mevcuttur. Bu tür bobinler hava nüveli bobinler olarak
tanımlanır. Bobin telinin her bir sarımına spir denir.
Bobinler elektrik akımına direnç gösterir. Üzerinden geçen akım nedeniyle
elektromanyetik bir alan ve akım ile gerilim arasında faz farkı oluşturulur. Bu özelliklerden
dolayı bobinler kullanıldıkları devrelerde elektromanyetik etki ve faz farkı meydana getirir.
Bobinler DC ve AC devrelerde kullanılabilir. DC gerilim ile çalışmada bobin
üzerinden sabit bir manyetik alan meydana gelir. Bu durumda bobin direnç gibi davranır.
Bobi
nin DC’deki direnci, sarımda kullanılan telin direnci kadardır.
Bobine AC gerilim uygulandığında ise üzerinden geçen akım değişimine bağlı olarak
değişken bir manyetik alan oluşur. Bobinin alternatif akım değişimlerine karşı gösterdiği
zorluğa endüktans ve alternatif akımda gösterdiği direnç değerine ise endüktif reaktans denir.
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1.3.2. Çeşitleri
Sabit ve ayarlı olmak üzere iki tip bobin vardır.

1.3.2.1. Sabit Bobinler
Hava nüveli, ferit nüveli, demir nüveli, SMD (yüzey montajlı) bobinler olmak üzere
dört çeşit sabit bobin bulunmaktadır.

Resim 1.39: Hava nüveli sabit bobin sembolü

1.3.2.2. Ayarlı Bobinler

Resim 1.40: Hava nüveli ayarlı bobin sembolü

Nüvenin mandren içindeki hareketi ile endüktif dirençleri değişebilen bobinlerdir.
Nüve mandren içerisine girdikçe değer artar. Dışarıya çıktıkça değer azalır. Endüktans değeri
bir tornavida yardımıyla nüvenin aşağıya yukarıya hareket ettirilmesi suretiyle değiştirilir.
Alıcı ve verici devrelerinde kullanılan muayyen denilen malzemeler bu özelliktedir. Ayarlı
bobinler endüktansları, yatay ve dikey ayarlanabilir şekilde, dış yüzeyi kılıflı veya kılıfsız
olmak üzere ikiye ayrılır. Çoğunlukla dört pinli olmalarına rağmen beş pinli olanları da
bulunmaktadır.

1.3.3. LCRmetre ile Endüktans Ölçümü
Bobinlerin endüktansları LCRmetre cihazlarının endüktans (L) kademesinde ölçülür.
LCRmetrenin komütatör anahtarı endüktans ölçme konumuna getirilir. Ölçüme küçük
endüktans değerli kademeden başlanması daha uygundur. Eğer bobin endüktansı büyükse ve
sonuç olarak ekranda değer okunmuyorsa kademe bir basamak yukarı çıkartılabilir. Bu
işleme ekranda uygun endüktans değeri okunana kadar devam edilir. Bobinlerde kutup yönü
olmadığından propların bobine istenen yönde paralel olarak bağlanması yeterlidir.
Dirençlerin yapısını, çeşitlerini, renk kodlarını tanıyarak analog ve direncin dijital ölçü
aletleriyle ölçümünü ve istenen özellikte direnç seçimi yapınız.
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6UYGULAMA FAALİYETİ-1
UYGULAMA FAALİYETLERİ
Direnç değerlerini renk kodlarına göre belirleyip avometre ile dirençleri ölçerek
kıyaslamalı teorik değer, ölçme değeri tablosu oluşturunuz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Üzerinde renk kodları olan bir direnç
alınız.

 Okulunuz malzeme deposundan bir
direnç edinebilirsiniz.
 Resim 1.13’teki tablo yardımı ile
direncin değerini ve toleransını tespit
edebilirsiniz.
 Direnç gücünü katolog ya da gücünü
bildiğiniz bir dirençle kıyaslayarak
bulabilirsiniz.

 Renk kodlarını okuyarak direncin
değerini ve toleransını tespit ediniz.
 Direncin gücünü tespit ediniz.
 Bu uygulamayı 4 ve 5 renk kodlu
dirençlerle üçer defa yapınız.
 Yukarıdaki uygulamaı yaptığnız
dirençleri avometre ile ölçerek
hesaplanan değer, ölçülen değer tablosu
oluşturunuz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz

Değerlendirme Ölçütleri
1

Direncin tipini tespit edebiliyor musunuz?

2

Direnç değerini belirleyebiliyor musunuz?

3

Direncin gücünü tespit edebiliyor musunuz?

4

Kataloglar içerisindeki bilgileri anlayabiliyor musunuz?

5

Kullanacağınız devre için uygun direnci belirleyebiliyor musunuz?
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Evet

Hayır

UYGULAMA FAALİYETİ-2
Kondansatörlerin yapısını, çeşitlerini, renk kodlarını tanıyarak kondansatörleri
analog ve dijital ölçü aletleriyle ölçülcüp istenen özellikte kondansatör seçimi
uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Üzerinde renk kodları olan veya rakam
bulunan birkaç tane kondansatör alınız.

 Okulunuz malzeme deposundan bu
kondansatörleri edinebilirsiniz.

 Renk kodlarını okuyarak kondansatörün
değerini, toleransını ve gerilimini tespit
ediniz. Üzerinde rakam varsa bu
rakamları okuyarak kondansatörün
değerini belirleyiniz.

 Resim 1.34 ve Çizelge 1.1’deki tablo
yardımı ile kondansatörün değerini ve
toleransını tespit edebilirsiniz.

 Bu uygulamayı farklı kondansatörlerle
üçer defa yapınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz

Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3

Kondansatörün tipini belirleyebiliyor musunuz?
Kondansatörün gerilim değerini belirleyebiliyor musunuz?
Kondansatörün kapasite değerini belirleyebiliyor musunuz?

4

Katalog bilgilerini okuyabiliyor musunuz?

5

Devre için uygun kondansatörü seçebiliyor musunuz.
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Evet

Hayır

UYGULAMA FAALİYETİ-3
Bobinlerin yapısını ve çeşitlerini tanıyarak analog ve dijital ölçü aletleriyle
ölçünüz ve istenen özellikte bobin seçiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 1 mm2 kesitinde bobin, ferit nüve ve
kalem edininiz.

 Okulunuz malzeme deposundan bu
malzemeleri edinebilirsiniz.

 Kalem ve ferit nüve üzerine 10 spir
sararak uçlarını kesiniz.

 Bobinleri yan yana sıkı bir şekilde
sarmalısınız. Bobin uçlarındaki emayeyi
ise bir çakı yardımı ile kazıyabilirsiniz.
 İki endüktans arasındaki farkı ve
hangisinin neden büyük olduğunu
öğrendiğiniz bilgiler ile yorumlayınız.

 LCRmetre ile her iki bobininde
endüktanslarını ölçünüz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz

Değerlendirme Ölçütleri
1

Bobinin tipini belirleyebiliyor musunuz?

2

Bobinin endüktansını belirleyebiliyor musunuz?

3

Bobin kataloglarını okuyabiliyor musunuz?

4

Uygun bobini belirleyebiliyor musunuz.

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Telli direnç yapımında aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılmaz?
A) Nikel-Krom
C) Nikel-Gümüş
B) Nikel-Demir
D) Konstantan

2.

SMD nedir?
A) Yüzey montaj deliği
B) Yüzey modül dizaynı
C) Yüzey montaj aygıtı
D) Yüzey montaj plaketi

3.

Trimpot için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Gücü düşüktür.
B) Az ayar yapılan yerlerde kullanılır.
C) Boyutları küçüktür.
D) Mil yardımı ile ayar yapılır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi LDR için doğrudur?
A) Isındıkça direnci düşer.
B) Isındıkça direnci artar.
C) Işıkla direnci düşer.
D) Işıkla direnci artar.

5.

Aşağıdakilerden hangisi NTC için doğrudur?
A) Isındıkça direnci düşer.
B) Isındıkça direnci artar.
C) Işıkla direnci düşer.
D) Işıkla direnci artar.

6.

Aşağıdakilerden hangisi VDR için doğrudur?
A) Gerilimle direnci doğru orantılı değişir.
B) Isındıkça direnci artar.
C) Işıkla direnci düşer.
D) Gerilimle direnci ters orantılı değişir.

7.

Kırmızı-mavi-sarı direncin değeri nedir?
A) 26 4Ω
C) 26 Ω
B) 26 k Ω
D) 260000 Ω

8.

Hangi renk %10 tolerans anlamına gelir?
A) Kahverengi
C) Altın
B) Gümüş
D) Beyaz
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9.

Paralel bağlı 3 kΩ ve 6 kΩ eş değeri kaçtır?
A) 200 Ω
B) 2,2 kΩ
C) 2 kΩ
D) 20000 Ω

10.

Seri bağlı 100 Ω ve 220 Ω eş değeri kaçtır?
A) 120 Ω
B) 270 Ω
C) 220 Ω
D) 320 Ω

11.

4 kΩ ve 2 kΩ’luk iki direncin paralel bağlı olduğu bir devre, 12 volt ile besleniyorsa 4
kΩ’luk direnç üzerinden ne kadar akım geçer?
A) 3 Ma
B) 4 Ma
C) 6 Ma
D) 12 Ma

12.

8 kΩ ve 4 kΩ’luk iki direncin seri bağlı olduğu bir devre, 12 volt ile besleniyorsa 4
kΩ’luk direnç üzerinden ne kadar gerilim bulunur?
A) 2 V
B) 4 V
C) 8 V
D) 12 V

13.

Üzerinde 1 n8 yazan kondansatörün değeri kaçtır?
A) 18 µF
B) 1.8 nF
C) 18 nF
D) 18 µF

14.

Üzerinde p22 yazan kondansatörün değeri kaçtır?
A) 22 pF
B) 2.2 pF
C) 0,22 pF
D) 0,022 pF

15.

Üzerinde kırmızı, mavi, kahverengi, kırmızı, sarı renkler bulunan kondansatörün
değeri nedir?
A) 26 pF, %1, 200 V
B) 260 pF, %2, 400 V
C) 26 nF, %1, 600 V
D) 2600 pF, %1, 800 V

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 bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ÖĞRENME KAZANIMI

Yarı iletken devre elemanları kullanarak yükselteç ve kapı devreleri kurabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Elektronikte yararlanılan yarı iletkenler ve kullanılma yerleri hakkında internetten
araştırmalar yapınız.
 Yükselteç ve kapı devreleri hakkında internetten araştırmalar yapınız.

2. TEMEL YARI İLETKEN ELEMANLAR
2.1. İletken, Yalıtkan ve Yarı İletken Maddeler

Resim 2.1: Atom kesiti

Yeryüzündeki bütün maddeler, atomlardan oluşmuştur. Atom ise ortada bir çekirdek
ve bunun etrafındaki değişik yörüngelerde hareket eden elektronlardan oluşmaktadır (Resim
2.1). Elektronlar, negatif elektrik yüküne sahiptir. Bir etkime yolu ile atomdan ayrılan
elektronların bir devre içerisindeki hareketi, elektrik akımını oluşturur. Elektronların her
madde içerisindeki hareketi aynı değildir.
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Resim 2.2: Yalıtkan, yarı iletken, iletken enerji bantları

Elektron hareketine göre maddeler üçe ayrılır: İletkenler, yalıtkanlar ve yarı iletkenler.
Resim 2.2’de bu maddelerin enerji bantları görülmektedir. İletkenliğin sağlanması için bu
enerji bandının aşılması gerekmektedir.


İletkenlerin başlıca özellikleri:










Elektrik akımını iyi iletir.
Atomların dış yörüngesindeki elektronlar atoma zayıf olarak bağlıdır. Isı,
ışık ve elektriksel etki altında kolaylıkla atomdan ayrılır.
Dış yörüngedeki elektronlara valans elektron denir.
Metaller, bazı sıvı ve gazlar iletken olarak kullanılır.
Metaller, sıvı ve gazlara göre daha iyi iletkendir.
Metaller de iyi iletken ve kötü iletken olarak kendi aralarında gruplara
ayrılır.
Atomları 1 valans elektronlu olan metaller, iyi iletkendir. Buna örnek
olarak altın, gümüş, bakır gösterilebilir.
Bakır tam saf olarak elde edilmediğinden altın ve gümüşe göre biraz daha
kötü iletken olmasına rağmen, ucuz ve bol olduğundan en çok kullanılan
metaldir.
Atomlarında 2 ve 3 valans elektronu olan demir (2 dış elektronlu) ve
alüminyum (3 dış elektronlu) iyi birer iletken olmamasına ve bakıra karşı
daha az mukavemetli olmasına rağmen ucuz ve bol olduğu için geçmiş
yıllarda kablo olarak kullanılmıştır.
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Yalıtkanların başlıca özelikleri:







Elektrik akımını iletmeyen maddelerdir.
Bunlara örnek olarak cam, mika, kâğıt, kauçuk, lastik ve plastik maddeler
gösterilebilir.
Elektronları atomlarına sıkı olarak bağlıdır.
Bu maddelerin dış yörüngedeki elektron sayıları 8 ve 8'e yakın sayıda
olduğundan atomdan uzaklaştırılmaları zor olmaktadır.

Yarı İletken maddelerin özellikleri:









İletkenlik bakımından iletkenler ile yalıtkanlar arasında yer alır.
Normal hâlde yalıtkandır.
Ancak ısı, ışık ve magnetik etki altında bırakıldığında veya gerilim
uygulandığında bir miktar valans elektronu serbest hâle geçer, yani
iletkenlik özelliği kazanır.
Bu şekilde iletkenlik özelliği kazanması geçici olup dış etki kalkınca
elektronlar tekrar atomlarına döner.
Tabiatta basit eleman hâlinde bulunduğu gibi laboratuvarda bileşik
eleman hâlinde de elde edilir.
Yarı iletkenler kristal yapıya sahiptir. Yani atomları kübik kafes sistemi
denilen belirli bir düzende sıralanmıştır.
Bu tür yarı iletkenler, yukarıda belirtildiği gibi ısı, ışık, etkisi ve gerilim
uygulanması ile belirli oranda iletken hâle geçirildiği gibi, içlerine bazı
özel maddeler katılarak da iletkenlikleri artırılmaktadır.
Katkı maddeleriyle iletkenlikleri artırılan yarı iletkenlerin elektronikte
ayrı bir yeri vardır. Bunun nedeni (Tablo 2.1'de görüldüğü gibi)
elektronik devre elemanlarının üretiminde kullanılmalarıdır.

Elektroniğin iki temel elemanı olan diyot ve transistörlerin üretiminde kullanılan
germanyum (Ge) ve silikon (Si) yarı iletkenleri gelecek bölümde daha geniş olarak
incelenecektir.
Tablo 2. 1: Elektronikte yararlanılan yarı iletkenler ve kullanılma yerleri

ADI
Germanyum (Ge) (Basit eleman)
Silikon (Si) (Basit eleman)
Selenyum (Se) (Basit eleman)
Bakır oksit (kuproksit) (CuO) (Bileşik eleman)
Galliyum Arsenid (Ga As) (Bileşik eleman)
Indiyum Fosfur (In P) (Bileşik eleman)
Kurşun Sülfür (Pb S) (Bileşik eleman)
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KULLANILMA YERİ
Diyot, transistör, entegre, devre
Diyot, transistör, entegre, devre
Diyot
Diyot
Tünel diyot, laser, fotodiyot, LED
Diyot, transistör
Güneş pili (Fotosel)

Resim 2.3: Silisyum ve germanyum atomu

2.2. P ve N tipi Yarı İletkenler

Resim 2.4: Oyuğun oluşması

Bor maddesinin de valans yörüngesinde 3 adet elektron bulunmaktadır. Silisyum
maddesine bor maddesi enjekte edildiğinde atomların kurduğu kovalent bağlardan bir
elektronluk eksiklik kalır. Bu eksikliğe oyuk adı verilir (Resim 2.4). Bu elektron eksikliği,
karışıma pozitif madde özelliği kazandırır. P tipi maddeye bir gerilim kaynağı bağlandığında
kaynağın negatif kutbundaki elektronlar p tipi maddeki oyukları doldurarak kaynağın pozitif
kutbuna doğru ilerler. Elektronlar pozitif kutba doğru ilerlerken oyuklarda elektronlerın ters
yönünde hareket etmiş olur. Bu kaynağın pozitif kutbundan negatif kutbuna doğru bir oyuk
hareketi sağlar.
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Resim 2.5: Oyuğun oluşması

Arsenik maddesinin atomlarının valans yörüngelerinde 5 adet elektron bulunur.
Silisyum ile arsenik maddeleri birleştrildiğinde arsenik ile silisyum atomlarının kurdukları
kovalent bağdan arsenik atomunun 1 elektronu açıkta kalır (Resim 2.5’te açıkta kalan
elektronu görebilirsiniz.). Bu sayede birleşimde milyonlarca elektron serbest kalmış olur. Bu
da birleşime negatif madde özelliği kazandırır. N tipi madde bir gerilim kaynağına
bağlandığında üzerindeki serbest elektronlar kaynağın negatif kutbundan itilip pozitif
kutbundan çekilirler ve gerilim kaynağının negatif kutbundan pozitif kutbuna doğru bir
elektron akışı başlar.

2.3. P ve N tipi Yarı İletkenlerde Elektron ve Oyuk Hareketi

Resim 2.6: Elektron hareketi

N tipi yarı iletken kristaline gerilim uygulandığında, kristal içerisindeki serbest
elektronlar, Resim 2.6'da görüldüğü gibi gerilim kaynağının pozitif kutbunun çekme kuvveti
ve negatif kutbunun da itme kuvveti etkisiyle kaynağın pozitif (+) kutbuna doğru akar. Bu
arada, kaynağın negatif (-) kutbundan çıkan elektronlar da kristale doğru hareket eder.
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Resim 2.7: Oyuk hareketi

Pozitif elektrik yükü (oyuk) bir elektron gibi hareket etmemektedir. Ancak anlatım
kolaylığı bakımından hareket ettiği kabul edilmiştir. Katkı maddesi yokken Ge ve Si
atomlarının kovalan bağlarını kırarak bir elektronunu almak çok zor olduğu hâlde, katkı
maddesi bu işlemi kolaylaştırmaktadır. Gerilim uygulandığında akım iletimi sağlanmaktadır.
P tipi bir kristale gerilim kaynağı bağlandığında Resim 2.7’deki gelişmeler olmaktadır.
1.

Durum: Kaynağın pozitif kutbuna yakın bulunan ve bir elektronunu katkı
maddesine vererek "+" elektrik yüklü hâle gelmiş olan Ge ve Si atomu, kaynağında
çekme kuvveti yardımıyla bir sonraki atomun kovalan bağını kırarak 1 elektronunu
alır. Ancak dengesi bozulmuş olan atom bu elektronu sıkı tutamayacağından,
kaynağın pozitif kutbunun çekme kuvveti etkisine kapılan elektron, atomdan
ayrılarak kaynağa doğru hareket eder.

2.

Durum: Bir elektronunu kaybeden ikinci atom da ondan sonraki atomun
elektronunu alır.

3.

Durum: Böylece elektron bir atomdan diğerine geçecek ve son atom da kaybettiği
elektronu kaynağın negatif kutbundan alacaktır.

4.

Durum: Tekrar birinci duruma dönülmekte ve olay devam etmektedir.

Sıra ile bir elektronu kaybeden her bir atom, pozitif elektrik yüklü hâle geldiğinden
pozitif elektron yükü (oyuk) hareket ediyormuş gibi olmaktadır. Her ne kadar pozitif elektrik
yükü, yani bu yükü taşıyan atom, elektron gibi bir noktadan kalkıp diğerine doğru hareket
edemese de art arda oluşan "+" elektrik yüklü atomlar, "+" elektrik yükünün (oyuğun)
hareket ettiği görüntüsünü vermektedir. Böyle bir açıklama şekli, diyotların ve transistörlerin
çalışma prensibini daha kısa yoldan anlatımını sağlamaktadır. Elektronların atomdan atoma
geçişi, hareket hızını düşürdüğünden P tipi kristaldeki akım hızı N tipine göre daha yavaştır.
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2.4. P-N Yüzey Birleşmesi
2.4.1. Polarmasız P-N Yüzey Birleşmesi

Resim 2.8: Polarmasız P-N yüzey birleşmesi

Resim 2.8’den takip edilirse N tipi kristalin birleşme yüzeyine yakın kısmındaki
serbest elektronlar, P tipi kristaldeki pozitif (+) elektrik yüklerinin, yani pozitif elektrik
yüklü atomların, çekme kuvveti etkisiyle birleşme yüzeyini geçerek bu yüzeye yakın
atomlardaki elektron boşluklarını doldurur ve kovalan bağ kurarak P kristali içerisinde nötr
(etkimesiz) bir bölge oluşturur. N tipi kristalin belirli bir bölümündeki elektronların tamamı
P tipi kristale geçtiğinden, N tarafında da nötr bir bölge oluşur. P kristali nötr bölgesinin
gerisinde kalan pozitif elektrik yüklü atomların çekme kuvveti, N tipi kristalin nötr
bölgesinin öbür tarafında kalmış olan elektronları çekmeye yetmeyeceğinden belirli bir
geçişten sonra elektron akışı duracaktır. Sonuçta, birleşme yüzeyinin (jonksiyonun) iki
tarafında hareketli elektriksel yükü bulunmayan bir boşluk bölgesi oluşur.

2.4.2. Polarmalı P-N Yüzey Birleşmesi
Gerilim uygulanmış olan diyoda, polarmalı diyot denir. Yapılan işleme de, diyodun
polarılması denir. "Polarma"nın Türkçe karşılığı "kutuplandırma"dır. Yani, gerilim
kaynağının "+" ve "-" kutuplarının bağlanmasıdır. Gerilim kaynağının bağlanış şekline göre
polarma şu iki şekilde olur:



Doğru polarma
Ters polarma

2.4.3. Doğru Polarma
Gerilim kaynağının akım akıtacak yönde bağlanmasına, doğru polarma denir. Doğru
polarmada, (Resim 2.9'da görüldüğü gibi) gerilim kaynağının pozitif (+) kutbu, diyodun
anoduna (P bölgesi); negatif (-) kutbu, diyodun katoduna (N bölgesi) bağlanır. Diyodun
uçları arasındaki gerilim için de "polarma" veya "polarizasyon" gerilimi deyimleri kullanılır.
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Resim 2.9: Doğru polarma

Resim 2.9’dan da anlaşılacağı gibi doğru yönde polarılmış diyotta, N bölgesindeki
serbest elektronlar, gerilim kaynağının negatif kutbu tarafından itilir, pozitif kutbu tarafından
çekilir. Benzer şekilde, P bölgesi pozitif elektrik yükleri de kaynağın pozitif kutbu tarafından
itilir, negatif kutbu tarafından çekilir. Bu sırada, pozitif elektrik yüklerinin tersi yönde
hareket eden elektronlar da, P bölgesinden çıkarak kaynağın pozitif (+) kutbuna doğru akar.
P bölgesinden kaynağa giden her elektrona karşılık, kaynağın negatif kutbundan çıkan bir
elektron da N bölgesine gelir. Böylece devrede bir akım doğar.

2.4.4. Ters Polarma

Resim 2.10: Ters polarma

Resim 2.10'da görüldüğü gibi, gerilim kaynağının negatif (-) ucu, diyodun anoduna (P
tarafına) yani + ucuna; gerilim kaynağının pozitif (+) ucu ise diyodun katot (N) yani - ucuna
gelecek şekilde bağlantı yapılırsa diyot çok büyük bir direnç gösterecek ve akım akışına
engel olacaktır. Ancak çok küçük bir kaçak akım akar. Bu hâlde diyot ters polarmalıdır veya
ters bağlantılıdır denir. Büyük direnç yönüne de diyodun ters yönü adı verilmektedir.
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2.5. Diyodun Tanımı ve Yapısı

Resim 2.11: Diyot sembolü

Diyot, basit olarak tek yönlü akım geçiren yarı iletken, iki uçlu bir devre elemanıdır
(Resim 2.11). Bu iki uç anot (A), katot (K) uçlarıdır. Burada anoda artı, katoda eksi uçlar
bağlanarak gerilim verilirse diyot doğru polarize olur ve bir akım akmaya başlar. Ters yönde
bağlanırsa (anot eksi, katot artı) bir akım geçişi olmaz. Buna ters polarizasyon denir. Ters
polarizasyon yöntemi sadece bazı özel diyotlarda uygulanır.
Diyotlar genel olarak "D" harfi ile gösterilir. Germanyum ve silisyum tipi
maddelerden yapılmıştır. Germanyum tipi diyotlar anahtarlama ve dedektör olarak kullanılır.
İletime geçme gerilimleri 0,2-0,3 V arasıdır. Silisyum tipi diyotlar ise doğrulma devrelerinde
(AC’yi DC’ye çevirmek için) kullanılır. İletime geçme gerilimleri 0,6-0,7 V arasıdır. Diyoda
ters polarizasyonda zamanla artan bir gerilim verilirse belli bir zaman sonra diyot yanar,
delinir veya kısa devre olur. Bundan sonra diyottan çok büyük akım geçmeye başlar.

2.5.1. Çeşitleri
Diyotların gelişen teknoloji ile beraber çeşitlliği ve kullanımı artmıştır. Modülümüzde
sadece kristal diyotlar, zener diyotlar, foto diyotlar ve ışık yayan diyotlar anlatılacaktır.

2.5.2. Kristal Diyotlar (Doğrultma Diyotları)
Kristal diyotlar genellikle doğrultmaç diyotları olarak anılır ve doğrultmaç
devrelerinde kullanılır. Piyasada en çok kullanılan diyotlardan biri doğrultmaç diyotlardır.
Ebatları güçlerine göre değişir. Büyük ebatta yapılanlar büyük güçlüdür. Çok yüksek güçte
yapılanların dış muhafazası metal olup soğutucu plakalara monte edilir. Sembolü Resim
2.11’de verilmiştir.

Resim 2.12: Diyot dış görünüşü
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Germanyum güç diyodunun maksimum çalışma sıcaklığı 75 0C kadardır. Silisyum güç
diyotları yüksek sıcaklıklara dayanabilir. Bu yüzden üzerinden yüksek akım geçirilebilir.
Silisyum diyotların maksimum dayanma sıcaklığı 175 0C civarındadır. Bu yüzden güç
diyotları soğutucu plaka üzerine monte edilmelidir. Diyotlarda iki şeye dikkat edilmelidir.
Aksi takdirde diyot bozulur (Kısa devre olur.).
Ters dayanma geriliminin üzerine çıkılmamalıdır.
Maksimum taşıma akımından daha fazla akım çekilmemelidir.
Aşağıda kristal diyodun karakteristik eğrisi görülmektedir.

Resim 2.13: Diyot karakteristik eğrisi

Doğrultucu diyotların yüksek akımlı olanlarına güç diyotları denir. Güç diyotlarının
çoğu daha yüksek akım ve sıcaklık değerlerinden dolayı silisyumdan yapılmaktadır.
Diyotların akım kapasitesi diyotları paralel bağlayarak ters tepe dayanma gerilimleri ise
diyotları seri bağlayarak artırabilir. Güç diyotları oluşan aşırı akım ve ısı nedenlerinden
dolayı soğutucu üzerine monte edilmektedir.

2.5.3. Zener Diyotlar

Resim 2.14: Zener diyot sembolü

40

Zener diyotlar, diyota uygulanan gerilimin belirli değere ulaşması hâlinde, ters yönde
akım geçirmesi prensibine göre imal edilmiştir. Zener diyot sembolü Resim 2.14’te
gösterilmiştir. Devrede ters polarmalandırılacak şekilde kullanılır. Uçlarına uygulanan
gerilim (V), değişse de zener gerilimi (Vz) daima sabit kalır. Bunun için Vgiriş ≥ Vz
olmalıdır. Aksi takdirde gerilim Vz’ye ulaşamazsa zener akım geçirmez (Resim 2.15).

Resim 2.15: Zener diyot uygulama devresi

Zener bölgesinin özelliği, katkılama oranının değiştirilerek ayarlanmasıdır. Katkılama
oranında artış yapılırsa zener potansiyeli düşer. Zener potansiyeli 2,4 V arasında bulunan ve
1/4 ile 50 w arasında değişen güç değerine sahip zener diyotlar üretilmektedir. Zener
diyotların yapısında daha yüksek sıcaklık ve akım kapasitesi nedeniyle genellikle silisyum
kullanılır.
Çalışma ortamı sıcaklığı arttıkça zener gerilimi küçülür. Zener diyotlar uçlarındaki
gerilimi sabit tutma özelliklerinden dolayı genellikle regüle devrelerinde kullanılır. Zener
diyotlar doğru polarlamalandırılırsa normal diyot gibi çalışır. Zener diyodun karakteristik
eğrisi Resim 2.16’da gösterilmektedir.

Resim 2.16: Zener diyot karakteristik eğrisi

41

2.5.4. Foto Diyotlar

Resim 2.17: Foto diyot sembolü

Üzerine ışık düştüğünde iletken olarak katot ucundan anot ucuna doğru akım geçiren
elemanlardır. Foto diyotlar doğrultmaç diyotlarına benzer. Tek fark (Resim 2.17’de
görüldüğü gibi) foto diyotların birleşim yüzeyinin aydınlatılabiliyor olmasıdır. Bu elemanlar
devreye ters bağlanır ve ışık ile ters yöndeki sızıntı akımlarının artması suretiyle kontrol
yapar. Bu kontrol, ışıkla yarı iletkenin kristal yapısındaki bağların bazı noktalarında kopması
sonucu elektron ve oyukların hareketiyle doğan akım ile çoğalmasıyla olur.

Resim 2.18: Foto diyot akım-ışık eğrisi

Resim 2.18’de ışığa bağlı olarak foto diyotlardan ters yönde geçen akımın değişim
eğrisi verilmiştir. Foto diyotlarda mercekli kısma gelen ışığa göre katottan anoda doğru akan
düşük değerli akım değişir. Geçen akım, ışığın şiddetine bağlı olarak 100 mA ila 150 mA,
gerilim ise 0,14 ila 0,15 volt arasında değişmekte olup çok küçüktür. Foto diyotların çalışma
hızı son derece yüksektir (yaklaşık 1 nsn ila 0,2 msn). Bu hızlı davranışları ve boyutlarının
küçük olması sayesinde fiber optik kabloyla veri iletiminde kullanılmaktadır.

Resim 2.19: Foto diyodun devreye bağlanışı
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Foto diyotlar enfraruj ışınlara karşı da duyarlıdır. Bunu sağlamak için diyodun
gövdesindeki alıcı kısmın merceği, renkli cam ya da plastikten yapılarak normal ışınların
etkide bulunması önlenir. Foto diyotlar; ışık ölçüm aygıtlarında, ışık dedektörlerinde,
elektronik alarm düzeneklerinde, elektronik flaşlarda, optokuplörlerde vb. kullanılır.

2.5.5. Işık Yayan Diyotlar
Işık yayan diyotlar LED’ler ve enfraruj diyotlar olarak iki başlık altında
incelenecektir.

2.5.5.1. LED’ler

Resim 2.20: LED diyot

Işık yayan flamansız yarı iletken (diyot) lambalara LED (light emitting diode, ışık
yayan diyod, solid state lamp) denir (Resim 2.20). Bu elemanlar çeşitli boyutlarda (1-1,9-22,1-3-5-10 mm vb.) üretilir. 2-20 mA gibi çok az bir akımla çalıştıklarından ve sarsıntılara
dayanıklı olduklarından her türlü elektronik devrede karşımıza çıkar. Işık, bir yarı iletkende,
P tipi madde içine enjekte edilen bir elektronun oyukla birleşmesi ya da N tipi madde içine
enjekte edilen bir oyuğun elektronla birleşmesi sonucunda oluşur. Bu olaydaki temel esas,
elektronların enerji kaybının ışıma olarak ortaya çıkmasıdır (Resim 2.21).

Resim 2.21: LED diyot iç yapısı
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LED’lerin yaydığı ışınların renkleri; kırmızı, sarı, yeşil, turuncu, mavi, pembe vb.dir.
Bunlardan kırmızı LED en yüksek verimli olan tiptir. Ayrıca LED’ler normal koşullarda
yaklaşık 100.000 saat boyunca ışık verebilir. Led diyodların yapısında kullanılan; galyum
arsenik (GaAs), galyum arsenik fosfat (GaAsP), galyum fosfat (GaP), çinko, nitrojen vb. gibi
maddelere göre ortaya çıkan ışığın rengi de farklı olmaktadır. Yani yarı iletken içine konan
elementler LED’in yaydığı ışığın rengini belirlemektedir. Yeşil renk veren LED’lerin içinde
nitrojen bulunmaktadır. Nitrojen miktarı artırıldıkça ışık sarı olmaktadır. Kırmızı renk elde
etmek için ise çinko ve oksijen kullanılmaktadır.

Resim 2.22: LED devreye bağlanışı

Kırmızı LED en az 1,5 - 1,6 volt ile çalışırken turuncu 1,7 volt, sarı 1,8 volt, yeşil 2,2 2,4 voltta ışık yaymaya başlar. Yaklaşık 2,5 ile 4 volttan yüksek gerilimler LED’lerde
bozucu etki yapar. LED’lerde uzun ayak anot, kısa bacak katottur. Yüksek DC gerilimlere
bağlanacak LED’lere seri olarak ön direnç bağlanır. Lede bağlanması gereken direncin
değeri:
Rseri = (Besleme gerilimi - Led gerilimi)/Led akımı
(Pratikte LED akımı 10mA ile 20mA arasında bir değer seçilir.)
Üç renkli LED’lerde katot ucu ortak kullanılmak üzere toplam üç bacak bulunur. Bu
tür LED’ler, şekilde görüldüğü gibi yeşil ve kırmızı olmak üzere iki adet LED birleşiminden
oluşsa da yeşil ve kırmızı bir arada kullanıldığında sarı renk de oluşacağından üç renkli LED
olarak anılır.

A2

A1

Üç renkli led

K

Resim 2.23: Üç renk LED diyot ayak bağlantısı
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Resimde A1 ve A2 uçları anotları ifade ederken, K ise katodu simgeler. Şekle dikkat
edilirse üç renkli LED’lerde bacak uzunluğu sıralaması katot, A1 ve A2dir. Bu tür diyotlarda
sadece A1 ve K arasına ya da sadece A2 ve K arasına enerji verilebileceği gibi tüm bacaklara
aynı anda da verilebilir. A1 ve K arasına enerji uygulandığında kırmızı renk oluşurken A2 ve
K arasına enerji uygulandığında yeşil renk oluşur. Bu özelliklerinden dolayı üç renkli
LED’ler genellikle kontrol sistemlerinde on/off durumunu belirtmek amacıyla kullanılırlar
(Resim 2.23).

2.5.5.2. Enfraruj Diyotlar
Galyum arsenit yarı iletken maddeden yapılan, doğru polarma altında çalışarak ışık
yayan diyot çeşidine, enfraruj diyot denir. Yarı iletkenlere çeşitli maddeler eklenerek insan
gözünün göremeyeceği frekanslarda (kızıl ötesi) ışık yayan LED elde edilmiştir. PN
birleşmesiyle elde edilen infrared LED’lere doğru polarma uygulandığında, foton adı verilen
birbirinden ayrı paketler hâlinde ışık enerjisi yayarlar. Dış görünüm olarak LED diyotlara
benzeyen enfraruj diyotlar en çok, uzaktan kumanda (TV, video, müzik seti, otomatik
çalıştırılan endüstriyel makineler vb.) sistemlerinde kullanılır.

2.6. Analog-Dijital Ölçü Aletiyle Diyodun Sağlamlık Kontrolü
Avometre Resim 2.24’te gösterilen yarı iletken ölçümleri kademesine alınır. Eğer
analog avometre kulanıyorsak ohm (Ω) kademesine alınır. Ölçü aletinin propları diyot
uçlarına değdirilir. Ölçü aletinin değer gösterip göstermediğine bakılır. Uçlar yer değiştirilir
ve işlem tekrarlanır. İşlemlerin, sadece birinde ölçü aleti değer gösteriyorsa diyot sağlamdır.
Değer gösterdiği durumda, dijital ölçü aletinin (+) probuna bağlı diyot ucu anot, (-) probuna
bağlı uç katottur. Analog ölçü aletinde diyot uçları proplara göre tam ters olarak
isimlendirilir. Ölçü aletinde okunan değer diyodun eşik gerilimidir. Her iki durumda da
değer gösteriyorsa (diyot kısa devre) veya göstermiyorsa (diyot açık devre) bozuktur.

Resim 2.24: Dijital avometre ile diyot sağlamlık kontrolü
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2.7. Analog-Dijital Ölçü Aletleriyle Diyodun Uçlarının Bulunması
Avometre (Resim 2.24’te gösterilen) yarı iletken ölçümleri kademesine alınır. Eğer
analog avometre kulanıyorsak ohm (Ω) kademesine alınır. Ölçü aletinin propları diyot
uçlarına değdirilir. Ölçü aletinin değer gösterip göstermediğine bakılır. Uçlar yer değiştirilir
ve işlem tekrarlanır. İşlemlerin, sadece birinde ölçü aleti değer gösteriyorsa diyot sağlamdır.
Değer gösterdiği durumda, dijital ölçü aletinin (+) probuna bağlı diyot ucu anot, (-) probuna
bağlı uç katottur.

2.8. Transistörler

Resim2.25: İlk transistör

Yirminci yüzyılın en önemli buluşlarından biri olarak kabul edilen ve elektronik
devrelerin can damarı olan transistörler, 1947 yılında icat edildi. Dünyanın en büyük telefon
şirketi olan Bell kuruluşlarının araştırma laboratuvarlarında, William Shockley başkanlığında
John Bardeen ve Walter Brattain’den oluşan ekip, teknolojide yepyeni bir çığır açan bu
buluşlarından dolayı, 1956 yılında Nobel Ödülü’nü paylaştı.
Bardeen ve Brattain, radyo ve telefon sinyallerinin alınmasında, güçlendirilmesinde ve
yansıtılmasında kullanılan termiyonik kapaklara karşı bir seçenek bulmak için
uğraşıyorlardı. Çabuk kırılabilen ve pahalıya mal olan bu lambaların ısınması için belirli bir
sürenin geçmesi gerekiyordu. Ayrıca bir hayli de elektrik tüketiyordu.
Ekip ilk transistörü, ince bir germanyum tabakasından yaptı. 1947 Noel’inden iki gün
önce bu transistör bir radyo devresine takıldı ve Brattain, defterine şu satırları yazdı : "Bu
devre gerçekten işe yarıyor. Çünkü ses düzeyinde hissedilir bir yükselme sağlandı."
Transistör, tıpkı lamba gibi, ses sinyalini güçlendiriyordu. Ama hem boyut olarak çok daha
küçüktü hem de daha az enerjiye ihtiyaç duyuyordu.
Önceleri küçücük bir aygıtın o koca lambaların yerini alabileceğine pek az kimse
inandı. Ama Shockley ve ekibi, dört yıl içinde büyük gelişmeler sağladı. 1952 yılında
transistör orijinal boyutunun onda birine indirildi ve çok daha güçlendi. 1957’de yılda 30
milyon transistör üretilebilecek aşamaya gelindi.
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Bu alanda gelişmeler yine de sürdürüldü. Bilim adamları, germanyum tabakası yerine,
çok daha büyük sıcaklıklara dayanabilen silisyum kullanmaya başladılar. Akımı saniyenin
100 milyonda biri kadar kısa bir zamanda iletebilen transistörler imal edildi. Bunların
sayesinde cep tipi hesap makineleri, dijital saatler yapıldı. Radyo ve TV alıcılarındaki
lambaların yerini de transistörler aldı. Eğer bu küçük harika aygıtlar olmasaydı, uydu
haberleşmeleri, uzay araçları ve ayın insan tarafından fethi de mümkün olmayacaktı.

2.8.1. BJT Transistörler
Transistör, küçük akımlar (μA-mA) ile büyük akımları (mA-A) kontrol edebilen aktif
devre elemanıdır.

Resim 2.26: PNP ve NPN transistör sembolü

Transistör imalatında kullanılan yarı iletkenler, birbirlerine yüzey birleşimli olarak
üretilmektedir. Bu nedenle “bipolar jonksiyon transistör” olarak adlandırılır. Bipolar
transistörler de PNP ve NPN olarak iki tiptir. PNP tipinde base negatif emiter ve kollektör
pozitif kristal yapısındadır. NPN tipinde ise base pozitif, emiter ve kollektör negatif kristal
yapısındadır. İletimde olması için base, emittere göre daha pozitif olmalıdır. Buradaki
gerilim farkı 0.7 (silisyum) - 0.3 (germanyum) volt veya daha fazla olmalıdır.

2.8.1.1. PNP ve NPN Tipi Transistörlerin Yapısı
Transistörün temel yapısı Resim 2.34’te gösterilmiştir. BJT transistörler
katkılandırılmış P ve N tipi malzeme kullanılarak üretilir. Transistörler NPN ve PNP olmak
üzere iki temel yapıda üretilir. NPN transistörde 2 adet N tipi yarı iletken madde arasına 1
adet P tipi yarı iletken madde konur. PNP tipi transistor de ise 2 adet P tipi yarı iletken
madde arasına 1 adet N tipi yarı iletken madde konur. Dolayısıyla transistör 3 adet katmana
veya terminale sahiptir. Transistörün her bir terminaline işlevlerinden ötürü; emiter (emitter),
beyz (base) ve kolektör (collector) adları verilir. Bu terminaller; genelde E, B ve C harfleri
ile sembolize edilir.




Emetör bölgesi (Yayıcı): Akım taşıyıcıların harekete başladığı bölge
Beyz bölgesi (Taban): Transistörün çalışmasını etkileyen bölge
Kollektör bölgesi (Toplayıcı): Akım taşıyıcıların toplandığı bölge

Bu bölgelere irtibatlandırılan bağlantı iletkenleri de elektrot, ayak veya bağlantı ucu
olarak tanımlanır.
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Resim 2.27: PNP ve NPN transistörün iç yapısı

2.8.1.2. PNP ve NPN Tipi Transistörlerin Doğru ve Ters Yönde
Polarmalandırması (Öngerilimleme)
Transistörün çalışmasını sağlayacak şekilde, emiter, beyz ve kollektörünün belirli
değerdeki ve işaretteki (±), DC gerilim ile beslenmesine transistörün kutuplanması
(kutuplandırılması) denir.
N Tipi transistörün polarmalandırılması: NPN transistör iki diyodun yan yana gelmesi
şeklinde düşünülür:



"NP" Emiter - Beyz diyodu
"PN" Beyz - Kollektör diyodu
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Resim 2.28: PNP ve NPN polarmalandırılması

NPN veya PNP transistörü çalıştırabilmek için Resim 2.28’de görüldüğü gibi
polarmalandırmalıdır.



Emiter - Beyz diyodu, doğru polarmalandırılır.
Beyz - Kollektör diyodu ise ters polarmalandırılır.

2.8.1.3. PNP ve NPN Tipi Transistörlerde Akım ve Gerilim Yönleri
PNP ve NPN transistörlerin akım ve gerilim yönleri Resim 2.36’da verilmiştir. IE
akımı, IC+IB’ye eşittir. Akım yönü artıdan eksiye doğrudur. Gerilim yönleri ise bir önceki
bölümdeki öngerilimlendirmeye göre yapılmalıdır.

Resim 2.29: PNP ve NPN tipi transistörlerde akım ve gerilim yönleri
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2.8.1.4. Analog ve Dijital Ölçü Aletleriyle Transistörün Uçlarının Bulunması
Analog ölçü aleti X1 kademesine veya dijital ölçü aleti diyot kademesine alınır.
Proplardan biri herhangi bir ayakta sabit tutulurken diğer prop ayrı ayrı boştaki diğer ayağa
değdirilir. Sağlam bir transistörde prop bir uçta sabit iken, diğer prop her iki ayağa ayrı ayrı
değdirildiğinde değer göstermelidir. Değer okunmuyorsa sabit ucu tespit etmek amacıyla
ölçüm ayakları değiştirilerek işlemler tekrarlanır. Değer gösterdiği andaki sabit uç beyz,
yüksek değer okunan uç emiter (Resim 2.30A), ve az değerlikli ayak ise kolektördür (Resim
2.30C). Resim 2.30C-D’de ise ölçü aleti açık devre göstermektedir. İbre hiç sapmamalı ya da
sonsuz değer göstermelidir.

Resim 2.30: Transistörlerün uçlarının bulunması
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Resim 2.31: Transistörün iletim ve kesim durumları

2.8.1.5. Transistörün Sağlamlık Kontrolü ve Uç Tespiti
Transistörün diyot eş değerini göz önüne alırsak transistörün sağlamlık kontrolü ve
uçlarının tespiti daha kolay olacaktır.
Transistörün ters yönde seri bağlı iki diyot gibi düşünülmesi büyük kolaylık sağlar.
PNP tipi transistör, katotları birbirine bağlı iki diyot, NPN tipi transistör ise anotları birbirine
bağlı iki diyot gibi düşünülebilir.

C

C
B

C
B

E
PNP

C
B

B
E
NPN

E

E

Resim 2.32: PNP ve NPN tipi transistörlerin diyot eş değeri
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Resim 2.33: Transistörün tipinin ve beyz ucunun bulunması

Ölçü aletinin bir probu transistörün bir ayağında sabit tutulurken diğer prob ayrı ayrı
boştaki diğer iki ayağa değdirilir. Ölçü aletinde birbirine yakın, iki değer okununcaya kadar
problar yer değiştirmelidir. Ölçü aletinin sabit tutulan ucu transistörün beyz ucunu gösterir.
Daha az değer gösteren uç kolektör diğeri emiter ucunu belirtir.
Beyz ucunda sabit tutulan probun rengi kırmızı ise transistör NPN tipinde, beyz
ucunda sabit tutulan probun rengi siyah ise transistör PNP tipindedir.

Resim 2.34: Transistörün kolektör ve emiter ucunun bulunması
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Test sırasında ölçü aletinde, doğru polarma alan transistörün eşik gerilim değeri
görülür.
Ölçüm sırasında beyz–emiter (VBE) eşik geriliminin beyz–kolektör (VBC) eşik
geriliminden biraz daha büyük olduğu görülür.
Örneğin, BC 547 transistöründe
VBE = 0,582 volt, VBC = 0,576 volttur.
2N3055 transistöründe
VBE = 0,455 volt, VBC = 0,447 volttur.
Transistörün beyz-emiter ve beyz-kolektör uçları ters polarma edilirse ölçü aleti, “OL”
veya “1” şeklinde maksimum gerilim değerini gösterir.

2.8.1.6. Transistörlerin Yükselteç Olarak Kullanılması
Resim2.35’de akım ve gerilim gerilim yönleri verilmiştir. Burada;







IB: Beyz akımı,
IC: Kollektör akımı,
IE: Emiter akımı,
VBE: Beyz-emiter arasındaki gerilim,
VCB: Kollektör-beyz arasındaki gerilim,
VCE: Kollektör-emiter arasındaki gerilimi gösterir.

Resim 2.35: Transistörlerde akım ve gerilim yönleri
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2.8.1.7. Akım Kazancı
Kollektör akımının beyakımına oranı β(Beta)’yı verir. β aynı zamanda transistörün
akım kazancı olarak da isimlendirilir. Katologlarda genelikle hFE olarak sembolize edilir,
birimi yoktur. Akım kazancı 20-200 arasında değişir. Kollektör akımın emiter akımına
oranlanmasıda α (alfa)’yı verir.

β = hFE= IC/IB
α = IC/IE
Örnek 1:
IB akımı 10mA, IC akımı 800mA ise β nedir?
Çözüm: β = hFE= IC/IB
β = hFE= 800 mA/20 mA
β = hFE=40
Örnek 2:
Resim2.36’teki devre için VCE gerilimini hesaplayınız (β=150, VBE=0,7V).

Resim 2.36: Örnek 2’nin devresi

Çözüm
IB = (VBB-VBE)/RB

IB = (5-0,7)/10 kΩ = 0,43 mA

IC = β . IB

IC = 150 . 0,43 mA = 64,5 mA

VCE= VCC-(RC . IC)

VCE= 10-(100 Ω . 64,5 mA) = 3,55 V
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2.1.8.8. Gerilim Kazancı
Transistörler yükselteç olarak kullanıldığında gerilim kazancı hesaplanır. Av ile
gösterilir. Çıkış geriliminin giriş gerilimine oranı ile bulunur. Resim 2.37’teki devre için
gerilim kazancı formülleri aşağıda verilmiştir. Transistörün kollektör emiter arasındaki
direnci r’e ile gösterilir.
VB = IE . r’e
VC = IC . RC yaklaşık IE . RC
Av = VC / VB
Av = (IE . RC) / ( IE . r’e)
Av = RC / r’e
VOUT= VIN . AV
Örnek: Resim 2.37’teki devre için,



Gerilim kazancını hesaplayınız (RC = 1 kΩ, r’e = 50Ω).
Giriş gerilimi 100mV ise çıkış gerilimi kaç volttur.

Resim 2.37: Transistörde gerilim kazancı
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Çözüm
Av = RC / r’e

VOUT = VIN . AV

Av = 1 kΩ / 50Ω

VOUT = 100 mV . 20

Av = 20

VOUT = 2 volt

2.1.8.9. SMD (Yüzey Montajlı) Transistörler
Yüzey montajlı transistörler genelikle çok yer kaplamadığı için tercih edilir. Tüm
güçleri mevcuttur. Soğutucu, yüksek güçlü olanların üzerine yapıştırılır ya da bakır plaket
soğutucu olarak kullanılır (Resim 2.38).

Resim 2.38: SMD transistörler

2.1.8.10. Transistörlerin Anahtarlama Elemanı Olarak Kullanılması
Transistörler motor, bobin veya lamba gibi yüksek güçlü elemanlarda ve lojik kapı
devrelerinde anahtarlama elemanı olarak kullanılır.
Transistörlerin üç çalışma bölgesi vardır: doyum bölgesi, kesim bölgesi ve aktif bölge
Aktif bölge, yükseltme (amplifikasyon) işleminde kullanıldığından doyum
(saturasyon) ve kesim (cut-off) bölgeleri anahtarlama işleminde kullanılır.
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Ic
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5
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VCE=VCC
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Resim 2.39: Transistörün 4. bölge karakteristiği

VCC

VCC

RL

RL
Vout

Vout

C
Rin
Vin

B

Anahtar
kapalı

E

Şekil 2.40: Transistörün doyum durumunda iletimde olması
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Transistör doyumdayken tamamıyla iletkendir. IC akımı en üst seviyede, VCE gerilimi
sıfırdır.
VCC

VCC

RL

RL
Vout

Vout

C
Rin
Vin

B

Anahtar
açık

E

Resim 2.41: Transistörün kesim durumunda yalıtımda olması

Transistör kesimdeyken tamamıyla yalıtkandır. IC akımı sıfır, VCE gerilimi en üst
seviyededir.

2.1.8.11. Zaman Gecikmeli Duran Devre (Turn-off)
Butona basıldığında çıkışındaki yükün çalışmasını sağlayan, buton bırakıldıktan bir
süre sonra yükün çalışmasını durduran devreye turn-off devresi denir.
12 V

LED1

R4
1K
R1
120K

R2
10K
R3
100R

T1

Buton

T2

C
1000µ

Resim 2.42: Zaman gecikmeli duran devre
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Devrede butona basıldığında T1 in B-E uçları kısa devre olur ve T1 kesime gider. T2
nin beyzi R2 ve R3 üzerinden gerekli polarmayı alır. T2 iletime geçer, led yanar.
Buton serbest bırakıldığında kondansatör R1 direnci üzerinden şarj olmaya başlar.
Kondansatör üzerindeki gerilim değeri 0,8 olduğunda T1 iletime geçer. Bu durumda T2 nin
beyzi R3 ve T1 in C-E si üzerinden şaseye bağlanır ve T2 kesime gider. T2 kesime gidince led
söner.

2.1.8.12. Zaman Gecikmeli Çalışan Devre (Turn on)
Normalde çıkışındaki yükü çalıştıran, buton basıldığında yükün çalışmasını durduran,
buton bırakıldıktan bir süre sonra yükün tekrar çalışmasını sağlayan devreye turn-on devresi
denir.
12 V

LED1

R1
120K

R2
330R

T1

Buton

C
1000µ

Resim 2.43: Zaman gecikmeli çalışan devre

Devrede butona basılı iken transistörün beyzi şaseye bağlı olduğundan transistör
kesime gider ve led söner. Buton bırakıldığında beyz ucu şaseden kurtulur. Kondansatör boş
olduğundan transistör kesimde kalmaya devam eder. Transistörün iletime geçebilmesi için
kondansatör uçlarındaki gerilimin, beyz-emiter eşik gerilimine ulaşması gerekir. Bu eşik
gerilimi her transistör için farklı değerde olmakla birlikte ortalama 0,7 V civarındadır.
2.1.8.13. LDR ve Transistör ile Bir Rölenin Kumanda Edilmesi
Resim 2.44’de verilen devrede LDR’nin bağlanış şekline göre ışık geldiğinde
çalışmaktadır. 10 k’luk trimpot ile gelen ışığın şiddeti ayarlanabilir. LDR’nin üzerine ışık
düşmediği zaman direnci yüksektir. T1 transistörünün beyz polarması 10 kΩ’luk trimpot
üzerinden negatif potansiyelde tutulur.
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Dolayısı ile bu transistör kesimdedir. T2 transistörü 2,2 kΩ’luk direnç üzerinden
pozitif beyz polarması alır ve iletimdedir. T3 transistörü ise, T2 iletimde olduğu için beyz
polarması alamaz, yalıtkandır. LDR, üzerine ışık geldiği anda direnci düşer ve T1 transistörü
pozitif polarma sağlar. T1 iletime geçer. T2’yi kesime götürür. Bu anda T3 de iletime
geçerek röle kontaklarını çeker ve bağlı bulunan cihazı çalıştırır.

Resim 2.44: LDR ve Transistör ile bir rölenin kumanda edilmesi

2.1.8.14. Darlington Bağlantı ile Bir DC Motorun Çalıştırılması Uygulaması
Transistörlerin Resim 2.45’deki gibi kolektörleri ortak art arda bağlanmasına
“darlington bağlantı” denir. Toplam akım kazancı iki transistörün betasının çarpımına eşittir.
Bu yüzden yüksek akım kazancı istenen devrelerde tercih edilir. Resim 5.16’daki devrede
potansiyometre Q1 transistörün beyz akımını ayarlar, Q1 transistörü de Q2 transistörünü
sürer, motor akım kazancı oranınca dönmeye başlar. Böylelikle motorun hız kontrolü
yapılmış olur. Diyot ile zıt EMK’nin transistörü bozması engellenir. Q2 transistör mutlaka
soğutucuya bağlanarak soğutulmalıdır. TIP31C ile 3 ampere kadar motorlar sürülebilir.
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Resim 2.45: Darlington bağlantı ile bir DC motorun çalıştırılması uygulaması

Devrede kullanılan rölenin yapısı ve çalışma prensibi
Küçük değerli bir akımın oluşturduğu elektromanyetik alan ile yüksek güçte veya
akımda çalışan bir alıcıyı (yükü) çalıştırabilmek (anahtarlayabilmek) için bir ya da daha fazla
anahtar grubunu kontrol eden (anahtarları açan ya da kapatan) elemana röle denir.


Bazı röle çeşitleri aşağıda verilmiştir:

Manyetik röle

Termik röle

Reed röle

Solid state röle (SSR)

Zaman rölesi

Reaktif güç kontrol rölesi

Motor koruma rölesi

Sıvı seviye kontrol rölesi

Akıllı röle

Resim 2.46: DC gerilimle çalışan manyetik rölenin görünüşü
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Resim 2.47: DC gerilimle çalışan manyetik rölenin iç yapısı

NA

NK

a

b

O

Resim 2.48: DC gerilimle çalışan manyetik rölenin sembolü

Yumuşak demir nüve üzerine sarılan bobin uçlarına (a,b) gerilim uygulandığında
bobin etrafında bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alanın etkisiyle yumuşak demir nüve
mıknatıslık özelliği kazanarak karşısındaki paleti kendisine doğru çeker. Hareketli kontak,
palet üzerinde sabitlenmiştir. Palet hareket ettiğinde hareketli kontak (O), normalde kapalı
kontaktan (NK) ayrılarak normalde açık kontakla (NA) birleşir. Bobin uçlarındaki gerilim
kesildiğinde yumuşak demir nüvenin mıknatıslık özelliği kaybolur. Palet, yay tarafından
çekilerek yumuşak demir nüveden ayrılır. Palete bağlı hareketli kontak, normalde açık
kontaktan ayrılarak normalde kapalı kontakla birleşir.
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Rölenin Yük Olarak Kullanılması
12V
LAMBA

1N4001

a

NA

NK

AC

S
b

O

220V
50Hz

R
10K

TR1
BC548

Resim 2.49: Rölenin yük olarak kullanılması devresi

Şekil 2.49 devrede S anahtarı kapatıldığında transistör iletime geçer. Röle bobin uçları
enerjilenir. Röle kontakları konum değiştirir. NA kontağına seri bağlı olan lamba devresini
tamamlar ve ışık verir.
12 V gerilimde seri bir dirençle LED’in ışık vermesi istenirse ne kadarlık bir direnç
bağlanmalıdır (Led gerilimi= 2 V, Led akımı=20mA), bulunuz.
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UYGULAMA FAALİYETİ-1
UYGULAMA FAALİYETLERİ
Kristal diyot doğru ve ters polarma karakteristiğinin çıkarılması

Resim 2.50: Kristal diyot doğru ve ters polarma karakteristik deneyi

İşlem basamakları:


Resim 2.50’deki devreyi kurarak enerji veriniz (Bu devre ile diyodun doğru yön
karakteristiği çıkarılır.).



Ayarlı güç kaynağını tabloda belirtilen gerilim değerlerine göre değiştirerek her
bir kademe için diyot uçlarındaki gerilimi ve bu değere karşılık gelen
ampermetrede okuduğunuz akım değerini aşağıdaki tabloya kaydediniz.

Güç Kaynağı (V)

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Voltmetre (V)
Ampermetre (mA)



Elde ettiğiniz akım ve gerilim değerlerini boş olarak verilen grafiğe taşıyınız.
Her bir gerilim değerine karşılık gelen akım değerinin kesiştiği noktayı
işaretleyiniz. Sıfırdan başlayarak noktaları birleştirmek suretiyle diyodun doğru
yön karakteristiğini çiziniz (grafiğin sağ üst kısmı).



Devredeki diyodun yönünü ters çeviriniz. Ayarlı güç kaynağını tabloda
belirtilen gerilim değerine ayarlayarak bu değerlere karşılık gelen diyot
üzerindeki voltmetrenin gösterdiği gerilim değerlerini ve ampermetrede
okuduğunuz akım değerlerini tabloya kaydediniz (Bu devre ile diyodun doğru
yön karakteristiği çıkarılır.).
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Elde ettiğiniz akım ve gerilim değerlerini boş olarak verilen grafiğe taşıyınız.
Her bir gerilim değerine karşılık gelen akım değerinin kesiştiği noktayı
işaretleyiniz. Sıfırdan başlayarak noktaları birleştirmek suretiyle diyodun tes
yön karakteristiğini çiziniz (grafiğin sol alt kısmı).

Resim 2.51: Diyodun karaktreristik tablosu
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UYGULAMA FAALİYETİ-2
Zener diyot doğru ve ters polarma karakteristiğinin çıkarılması

Resim 2.52: Zener diyot doğru ve ters polarma karakteristik deneyi

İşlem basamakları:


Resim 2.52’deki devreyi kurarak enerji veriniz (Bu devre ile zener diyodun
doğru yön karakteristiği çıkarılır.).



Ayarlı güç kaynağını tabloda belirtilen gerilim değerlerine göre değiştirerek her
bir kademe için diyot uçlarındaki gerilimi ve bu değere karşılık gelen
ampermetrede okuduğunuz akım değerini aşağıdaki tabloya kaydediniz.

Güç Kaynağı (V)

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Voltmetre (V)
Ampermetre (mA)



Elde ettiğiniz akım ve gerilim değerlerini boş olarak verilen grafiğe taşıyınız.
Her bir gerilim değerine karşılık gelen akım değerinin kesiştiği noktayı
işaretleyiniz. Sıfırdan başlayarak noktaları birleştirmek suretiyle diyodun doğru
yön karakteristiğini çiziniz (grafiğin sağ üst kısmı).



Devredeki zener diyodun yönünü ters çeviriniz. Ayarlı güç kaynağını tabloda
belirtilen gerilim değerine ayarlayarak bu değerlere karşılık gelen diyot
üzerindeki voltmetrenin gösterdiği gerilim değerlerini ve ampermetrede
okuduğunuz akım değerlerini tabloya kaydediniz (Bu devre ile diyodun doğru
yön karakteristiği çıkarılır.).
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Elde ettiğiniz akım ve gerilim değerlerini boş olarak verilen grafiğe taşıyınız.
Her bir gerilim değerine karşılık gelen akım değerinin kesiştiği noktayı
işaretleyiniz. Sıfırdan başlayarak noktaları birleştirmek suretiyle diyodun tes
yön karakteristiğini çiziniz (grafiğin sol alt kısmı).

Resim 2.53: Zener Diyodun karaktreristik tablosu
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UYGULAMA FAALİYETİ-3
Üç renkli LED uygulaması
Üç renkli LED’ler genellikle RGB LED olarak isinlendirilmektedir. Resim 2.54’da bir
RGB LED uygulaması verilmiştir. DSW1 anahtarı yardımı ile renkler ayrı ayrı görüleceği
gibi renklerin karışımı da görülebilir. RGB LED’in ayak bağlantısını yaparken Resim 2.55
dikkate alınmalıdır. Kesinlikle LED’ler direnç ile kullanılmalıdır.

Resim 2.54: RGB LED uygulaması

Resim 2.55: RGB LED ayak bağlantısı
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UYGULAMA FAALİYETİ-4
Zener diyot uygulaması
Resim 2.56’deki devre 12 voltluk DC bir rölenin gerilimini 24 volta çıkarmak için
kullanılmıştır. Giriş gerilimi sıfırdan başlayarak artırılır. 24 volta geldiğinde zener üzerinden
akım akmaya başlar, röle bobini enerjilenir, LED ışık verir. Bu şekilde röle gerilimi
artırılmış olur.

Resim 2.56: Zener yardımı ile röle geriliminin yükseltilmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ-5
Led diyodun uygun ön dirençle çalıştırılması uygulaması
İşlem Basamakları

Öneriler

 Ohm Kanunu’ndan direnç değerini
belirleyiniz.
 500 Ω’luk direnç ile LED’i seri
bağlayarak gerilimi uygulayınız.

 R= (12 V – Led Gerilimi)/Led Akımı
R= (12 V – 2)/20 mA
R=500 Ω
direnç bağlayınız.
 500 Ω’luk direnç bulunamazsa yakın
değerli dirençler kullanabilir.

 Farklı gerilim değerleri için uygulamayı
tekrarlayınız.

 LED’leri seri bağlayarak birden fazla
LED’i aynı çalıştırabilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİTransistörün sağlamlık kontrolü ve tipinin belirlenmesi uygulaması
Size verilen transistörlerin avometreyi kullanarak sağlamlık kontrolünü yaparak
tiplerini belirleyiniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Ölçümünü yapacağınız transistörün ayaklarını
rastgele numaralandırınız.

 Ölçüceğiniz elemanın transistör
olduğunu mutlaka önceden
öğrenmelisiniz. Malzemelerin
kılıflarına bakarak transistör
olduğuna hemen karar vermeyiniz.

 Dijital avometreyi diyot konumuna (veya
analog avometreyi X l konumuna) alınız.

 Ölçü aletiniz analog ise mutlaka
sıfır ayarı yaptıktan sonra ölçmeye
başlayınız.

 Aşağıda anlatıldığı gibi Resim 2.54’te verilen
tabloyu doldurunuz.

 Doğru ölçüm yapıp yapmadığınızı
katolog bilgilerinden faydalanarak
kontrol ediniz.

 Önce eksi probu 1 No.lu ayağa tutunuz. Artı
probu 2 No.lu ayağa değdirerek ekranda
okuduğunuz değeri tabloya kaydediniz. Eksi
probu ayırmadan artı probu 2. ayaktan alıp 3.
ayağa değdirerek okuduğunuz değeri tabloya
kaydediniz. Eksi probu 2. ayağa tutunuz. Artı
probu 1. ve 3. ayaklara değdiriniz. Eksi probu
3. ayağa, artı probu önce 1. sonra 2. ayağa
değdiriniz. Her defasında okuduğunuz değeri
tablodaki ilgili yere kaydediniz. Propları yer
değiştirerek işlemleri tekrarlayınız
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 Okunan iki değer tabloda dikey ya da yatay
olarak kesiştiğinde hangi satır ya da sütuna
geliyorsa orası beyz, yüksek değer emiter,
düşük değer kolektördür. Eğer bir ya da hiç
değer okunamıyorsa, okunan değerler çapraz
çıkmışsa, ayaklar arasında kısa devre varsa
transistör bozuktur.
 Tabloda elde ettiğiniz değerlere göre
transistörün ayak isimlerini ve tipini Resim
2.57’deki tablonun altında belirtilen yerlere
yazınız.

 Ölçüm pratiğinizi artırarak bir süre
sonra tablo çizmeden de ölçüm
yapabiliyor olmalısınız.

Resim 2.57: Transistörün sağlamlık kontrolü tablosu
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Atomların en dış yörüngedeki elektronlarına ne ad verilir?
A) Nötron
B) Proton
C) Valans
D) İletken

2.

Son yörüngede atom sayısı 4 olan atomlara ne denir?
A) Yarı iletken
B) İletken
C) Yalıtkan
D) Valans

3.

Aşağıdaki maddelerin hangisi yarı iletken yapımında kulanılmaz?
A) Germanyum
B) Demir
C) Silisyum
D) Selenyum

4.

Silisyum maddesine bor maddesi enjekte edildiğinde atomların kurduğu kovalent
bağlardan bir elektronluk eksiklik kalır. Bu eksikliğe ne ad verilir?
A) Elektron
B) Oyuk
C) Negatif atom
D) Pozitif atom

5.

Hangi diyot çeşiti doğultmada kullanılır?
A) Kristal diyot
B) Zener diyot
C) LED
D) Foto diyot

6.

Zener diyotlar için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ters polarmada çalışır.
B) Gerilimi sabitlemek amacıyla kullanılır.
C) Ters polarmada eşik noktası vardır.
D) Doğru polarmada kristal diyot gibi çalışır.
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7.

Enfraruj ışınlara karşı duyarlı diyot hangisidir?
A) Kristal diyot
B) Zener diyot
C) LED
D) Foto diyot

8.

Diyot için verilen ifadelerden hansi yanlıştır?
A) Tek yönlü akım iletir.
B) Ters polarmada iletken değildir.
C) P ve N maddelerinde oluşur.
D) Direnci 1Ω’dur.

9.

LED’e seri direnç bağlanmasının amacı nedir?
A) Akımı sınırlamak
B) Isıyı düşürmek
C) LED’in daha parlak ışık vermesine sağlamak
D) Gerilimi sabitlemek

10.

Üzerine ışık düştüğünde iletken olarak katot ucundan anot ucuna doğru akım geçiren
eleman hangisidir?
A) Kristal diyot
B) Zener diyot
C) LED
D) Foto diyot

11.

Silisyum transistörlerin iletime geçmesi için kaç volt gereklidir?
A) 0,3 V
B) 0,5 V
C) 0,7 V
D) 0,9 V

12.

Aşağıdakilerden hangisi transistörün ayak isimlerinden değildir?
A) Beyz
B) Geyt
C) Emiter
D) Kolektör

13.

Transistörün çalışması için gerekli besleme yönü hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) B-C arası ve B-E arası doğru yönde kutuplanır.
B) B-C arası ters, B-E arası doğru yönde kutuplanır.
C) B-C arası doğru, B-E arası ters kutuplanır.
D) B-C arası ve B-E arası ters kutuplanır
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
ÖĞRENME KAZANIMI
İşlemsel yükselteçlerin genel yapısı ve fiziksel özelliklerini tanıyıp, ürün bilgi
sayfasındaki özellikler doğrultusunda devreye uygun işlemsel yükselteci seçebilecek ve
farklı uygulama devrelerini kurup çalıştırabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Op-Amp’ların kullanılmış olduğu endüstriyel basit uygulama devrelerinin
nerelerde kullanıldığını internet üzerinden araştırdıktan sonra bu devrelerin
kullanıldığı günlük hayattaki uygulanmış örnekleri nelerdir araştırınız.

3. OP-AMP(İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER)
3.1. Genel Amplifikatörlerin Özellikleri

Şekil 3.1: Yükselteç sembolü ve yükseltme

Elektronik sistemlerle işlenecek sinyallerin hemen hepsi düşük genlikli yani zayıf
sinyallerdir. Örneğin insan vücudundan alınan biyoelektrik sinyaller ya da cep telefonumuza
ulaşan elektromanyetik dalgalar son derece zayıf elektriksel sinyallerdir. Elektronik
sistemlerin pek çoğunda yeterli derecede yükseltilmiş elektriksel sinyallere ihtiyaç duyulur.
Elektriksel sinyallerin istenilen derecede kuvvetlendirilmesi için yükselteç (amplifikatör)
devreleri kullanılır. Yükselteçler akım ya da gerilim, dolayısıyla güç kazancı sağlamak
amacıyla kullanılan devrelerdir. Şekil 3.1’de bir yükseltecin sembolü görülmektedir.
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Yükselteç, girişine uygulanan küçük elektriksel sinyalleri, kaynaktan aldığı enerjiyi de
kullanarak devresindeki aktif devre elemanları yardımıyla çıkışına büyütülmüş olarak
aktarır. Bunu yaparken güç kaynağından almış olduğu enerjiyi giriş sinyaliyle aynı özellikte
fakat güçlendirilmiş bir çıkış sinyali elde etmek üzere işler. Yani yükseltecin çıkışından
alınan elektriksel sinyalin gücü, girişine uygulanan sinyalin gücünden daha büyüktür.

Şekil 3.2: Ses yükseltme işlemi

Bir spor salonunda oynanan maçla ilgili anonsların kalabalık bir seyirci topluluğuna
duyurulabilmesi amacıyla ses yükselteçleri kullanılır. Ses yükselteçleri mikrofon ile hoparlör
arasında çalışır ve herkes tarafından duyulabilmesi için ses gücünü yükseltir. Yükselteçler,
girişlerine uygulanan sinyalin akım ya da gerilimini yükseltmek suretiyle çıkışta bir güç
kazancı sağlar. Şekil 3.2’de bir ses yükseltecinin çalışma prensibi canlandırılmıştır.
Elektrik elektronik teknolojisinde ihtiyaca göre pek çok türden yükselteç
kullanılmaktadır. Çalışma şekline göre, kullanım şekline göre, bağlantı şekline göre, frekans
durumuna göre, yükün rezonans durumuna göre yükselteçleri sınıflandırabiliriz:










Düşük frekans yükselteçleri
Ses frekans yükselteçleri
Ultrasonik yükselteçler
Radyo frekans yükselteçleri
Geniş band yükselteçleri
Video yükselteçleri
Enstrümantasyon yükselteçleri
Küçük sinyal yükselteçleri
Büyük sinyal yükselteçleri

Her sistemin çalışma standartlarını ifade eden bazı özellikleri vardır. Bu özellikler
sistemin tanımlanmasında kolaylıklar sağlamaktadır.

3.1.1. Giriş Empedansı
Birden fazla elektronik devre art arda bağlandığında, kaynak devrenin çıkışından, alıcı
devrenin girişine doğru bir akım akışı olur. Bu akımın miktarı kaynak devrenin çıkış
empedansı ve alıcı devrenin giriş empedansına bağlıdır. Giriş empedansı, bir devrenin
kendinden önce gelen devrenin çıkış akımına karşı ne kadar zorluk göstereceği ya da
kendinden önce gelen devreden ne kadar akım çekeceğini ifade eden bir özelliğidir. Ohm
kanunu ile ilgili bilgilerinizi hatırlayınız.
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Bir devrenin giriş empedansının düşük olması, kendisinden önce gelen devreden, yani
kendisine sinyal sağlayan devreden fazla akım çekmesi, anlamına gelir. Bu durum önceki
devrenin yeteri kadar akım verebilmesi, yeteri kadar güçlü olmasını gerektirir.
Yüksek giriş empedansına sahip bir devre ise, kendinden önce gelen devreden az
miktarda akım çekerek önceki devrenin aşırı yüklenmesine ve bundan dolayı sinyal
bozulmalarına neden olmaz. Dolayısıyla bu tür devrelerin girişine düşük çıkış gücüne sahip
başka devreleri herhangi bir yükseltme işlemine gerek kalmadan bağlayabiliriz.

3.1.2. Çıkış Empedansı
Bir devrenin çıkış empedansı, devrenin çıkışından ne kadar akım çekilebileceğinin, bir
başka anlatımla devrenin ne kadar akım verebileceğinin bir göstergesidir. Çıkış empedansı
aynı zamanda, bir devrenin çıkış terminali ile toprak arasında görülen empedansı olarak da
tarif edilebilir.
Maksimum güç transferi ile ilgili bilgilerinizi hatırlayınız. Bilindiği gibi bir devreden
maksimum enerji çekebilmek için devrenin çıkış direnci ile alıcı devrenin giriş direncinin
eşit olması gerekir. Eğer önceki devrenin çıkış direnci yük devresinin giriş direnci ile
uyumlu değilse bu durumda önceki devrenin çalışmasında sorunlar ortaya çıkacaktır. Kaynak
devre bir osilatör ise, çalışma frekansında kayma ya da tamamen osilasyonun durması, bir
yükselteç ise kazançta değişme gibi sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu tür sorunlar ile
karşılaşmamak için kaynak devrenin çıkış direnci ile yük devresinin giriş direncinin birbirine
eşit olması hedeflenir.

3.1.3. Gerilim Kazancı
Yükseltecin girişine uygulanan sinyalin çıkışta ne kadar yükseltildiği “kazanç
katsayısı” ile ifade edilir. Kazanç katsayısı ürün bilgi sayfalarında G (gain) ya da Av
(Amplitude voltage) olarak gösterilmekte olup, bundan sonraki bölümlerde biz K olarak
kullanacağız. Kazanç bir sisteme verilen girdinin çıkışta ne kadar arttığını ifade eden bir
katsayıdır ve birimsizdir. Herhangi bir sistemin kazanç katsayısı aşağıdaki bağıntı ile ifade
edilebilir.

Çıkış Değeri
K=

Giriş Değeri
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NOT: Yükselteçlerle ilgili ayrıntılı bilgi için “Analog Devre Elemanları” modülüne
bakınız.

3.2. Op-Ampın Fonksiyonel Blok Diyagramı

Şekil 3.3: İşlemsel yükseltecin fonksiyonel blok şeması

Yüksek kazançlı lineer entegrelere op-amp denir. Op-amplar plastik ya da metal
gövdeli olarak üretilirler.
İşlemsel yükselteçlerin iç yapıları oldukça karmaşıktır. Ancak bunları kullanabilmek
için içyapılarının ayrıntılarını bilmeye gerek yoktur. İşlemsel yükselteci kullanmak için, dış
devre bağlantılarını, temel bazı özelliklerini ve nerede kullanılacağını bilmek yeterlidir.
Temel olarak işlemsel yükselteç üç ana bölümden oluşur. Şekil 3.3’te görüldüğü gibi bunlar
giriş devresindeki fark yükselteci, kazancı sağlayan gerilim yükselteci ve çıkış yükselteci
devreleridir. Bu bölümler aşağıda kısaca incelenmiştir

3.2.1. Fark Yükselteci
İşlemsel yükselteçlerin çalışmasını anlayabilmek için öncelikle fark (diferansiyel)
yükselteçlerini kısaca incelemek daha doğru olacaktır. Fark yükselteçleri, işlemsel
yükselteçlerin giriş devresinde bulunan en önemli parçasıdır ve çok çeşitli uygulamalarda
kullanılan özel bir devre türüdür. Şekil 3.4’te iki girişli temel bir fark yükselteci devresi
görülmektedir. Bu devrelere fark yükselteci denmesinin nedeni, girişlerine uygulanan iki
sinyalin farkıyla orantılı bir çıkış sinyali üretmeleridir.
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Şekil 3.5’te ise temel fark yükseltecinin açık devre şeması görülmektedir. Açık devre
şemasında gördüğünüz gibi girişler iki ayrı transistörün beyzine uygulanır. Çıkışlar ise
transistörlerin kolektör uçlarından alınmıştır.

Şekil 3.4: Fark yükselteci sembolü

Devrenin çalışabilmesi için negatif ve pozitif gerilim verebilen yani simetrik güç
kaynağı kullanılmıştır. Ancak yükselteç tek bir güç kaynağıyla da çalışabilir. Devreye
uygulanan iki ayrı giriş gerilimine bağlı olarak, iki girişin farklarıyla orantılı ve birbirinden
180° faz farklı çıkış gerilimi alınabilir. Bu tip montaj şekli hem DC hem de AC yükselteç
olarak birkaç MHZ’ye kadar olan giriş sinyallerinin farkını kuvvetlendirebilir. Şekil 3.5’deki
devreyi tam olarak dengelenmiş yani bütün devre elemanlarının ideal ve eş değer olduklarını
düşünmemiz gerekir.

Rc2

Rc1

+Vcc

Vç

Rg2

T2

Rg1

T1

Vg1

Vg2
Re

-Vee

Şekil 3.5: Temel fark yükselteci devresi
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Devredeki giriş Vg1 ve Vg2 gerilimleri birbirine eşit ya da sıfır olduğunda,
transistörlerden geçen akımlar da birbirine eşit olacağından çıkış gerilimi Vç= 0 volt olur. Eş
değer transistörlerin eşit gerilimle sürülmesi durumunda içlerinden geçen akım miktarı eşit
olacak dolayısıyla uçlarında düşen gerilimler de birbirine eşit olacaktır. Her iki transistor ün
de kollektörlerindeki gerilimler birbirine eşit olduğundan iki uç arasında bir potansiyel fark
bulunmayacaktır. Dolayısıyla bir voltmetre ile kollektörden kollektöre gerilimi
ölçtüğümüzde 0 V görürürüz. Bu duruma devrenin denge hâli denir.
Devrenin giriş gerilimlerini değiştirirsek, örneğin Vg2 sabit tutulup Vg1 değiştirilirse
çıkış gerilimi Vç de Vg1 ile aynı yönde değişir. Bu nedenle Vg1 kaynağının bağlı olduğu
uca "non-inverting" ya da evirmeyen uç adı verilir. Eğer Vg1 sabit tutulup Vg2 değiştirilirse
çıkış gerilimi Vç Vg2’ye ters yönde değişir. Bu nedenle de Vg2’nin bağlı olduğu uca
"inverting" ya da eviren uç adı verilir. Çıkış sinyali girişlerden hangisinin genliği büyükse
onun işaretini alır.

3.2.2. Gerilim Yükselteci
Gerilim yükselteci istenilen yüksek kazancı sağlayabilmek için art arda bağlanmış
birkaç yükselteç devresinden oluşur. Gerilim yükselteci katı giriş ve çıkış direnci oldukça
yüksek ve yüksek kazançlı bir devredir. Ayrıca bu katın çıkışı ile çıkış yükselteci katları
arasında tampon yükselteçleri ve seviye kaydırıcı devreler de bulunur.

3.2.3. Çıkış Katı
İşlemsel yükselteçlerin çıkış katlarında düşük çıkış direncini elde etmek amacıyla
simetrik kolektörü şase yükselteç devreleri kullanılır. Bu düşük çıkış direnci sayesinde
yeterli yük akımları elde edilebilir.

3.3. Op-Ampın Sembolü, Entegre Kılıfları ve Beslenmesi
3.3.1. İşlemsel Yükseltecin Sembolü ve Ayak Bağlantıları
Şekil 3.6’da görüldüğü gibi işlemsel yükselteç iki girişli tek çıkışlı bir yükselteç
sembolü ile gösterilir. “–“ işaretinin bulunduğu uç işlemsel yükseltecin eviren girişini “+”
işaretli olan uç ise evirmeyen girişini işaret etmektedir. Bazı işlemsel yükselteç
sembollerinde besleme giriş uçları da gösterilirken, çoğu zaman bu uçlar sembol üzerinde
verilmez.

Şekil 3.6: İşlemsel yükseltecin sembolü
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İşlemsel yükselteçler kullanıldıkları devrelere, çalıştırıldıkları frekansa, kullanım
amacına, montaj şekline bağlı olarak çok çeşitli karekteristik özelliklerde ve farklı kılıf
tiplerinde üretilir. Biz burada çok yaygın olarak kullanılan ve üretici firmaya göre adı
LM741 ya da UM741 gibi adlarla anılan 741 kodlu işlemsel yükeseltece ait kılıf şekilleri ve
bağlantı şemasını inceleyeceğiz. Bunun yanında yine yaygın olarak kullanılan ve içinde 2
adet LM741 işlemsel yükselteci bulunan LM747 entegresi de verilmiştir.

Şekil 3.7: LM741 iç yapısı ve ayak bağlantıları

Şekil 3.7’te görüldüğü gibi LM741 işlemsel yükselteci 8 uçlu, genellikle plastik bir
kılıf içinde bulunmaktadır. 2 No.lu uç eviren giriş, 3 No.lu uç evirmeyen giriş, 6 No.lu uç ise
çıkış ucudur. 7 No.lu uç +V ve 4 No.lu uç –V besleme gerilimi için kullanılmıştır. 1 ve 5
numaralı uçlar giriş dengesizlik gerilimi ayarı için kullanılmaktadır. 1 ve 5 No.lu uçlar
gerekmedikçe kullanılmaz ve boş bırakılır. 8 No.lu uç ise kullanılmamaktadır.

Şekil 3.8: LM747`nin iç yapısı ve ayak bağlantıları

Şekil 3.8’de içinde iki adet LM741 işlemsel yükselteci bulun LM747 entegresi
görülmektedir. Her bir işlemsel yükselteç için ayrı ayrı uçlar kullanılmış olup yalnızca “–“
besleme gerilimi ortak kullanılmıştır. Yine her bir işlemsel yükseltecin giriş dengesizlik
gerilimi ayarı için ayrı ayrı uçlar bulunmaktadır.
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3.3.2. İşlemsel Yükselteçlerin Beslenmesi

Şekil 3.9: İşlemsel yükseltecin simetrik kaynaktan beslenmesi

İşlemsel yükselteç sembolünde +V ve -V uçları, besleme kaynağının bağlandığı
uçlardır. Bir işlemsel yükseltece ±5 V, ±12 V, ±15 V, ±18 V gibi besleme gerilimi
uygulanabilir. Entegrenin hangi gerilimlerde çalışabileceği ürün bilgi sayfalarında ayrıntılı
olarak yer almaktadır. Devrenize çalışma gerilimini vermeden önce kullandığınız entegre ile
ilgili ürün bilgi sayfalarından çalışma gerilimini öğrenmenizde yarar vardır. İşlemsel
yükselteçli devrelerin çalışma gerilimleri genellikle simetrik kaynaktan sağlanır. Şekil.3.9'da
bir işlemsel yükseltecin simetrik kaynaktan beslendiği devre bağlantısı görülmektedir.
İşlemsel yükselteç olarak 741 entegresi kullanılacaksa, entegrenin 7 No.lu ucuna pozitif
besleme, 4 No.lu ucuna ise negatif besleme gerilimi uygulanır. Besleme gerilimi bir pilden
elde ediliyorsa pillerin birleşim noktası toprak olarak kullanılır.

Şekil 3.10: İşlemsel yükseltecin tek kaynaktan beslenmesi

İşlemsel yükseltecin AC sinyal yükselteci olarak kullanıldığı durumlarda tek güç
kaynağı kullanmak yeterlidir. Şekil 3.10’da ise işlemsel yükseltecin tek kaynaktan beslendiği
devre şeması verilmiştir.
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3.3.3. İşlemsel Yükselteçlerin Kılıf Şekilleri
Şekil 3.11’de LM741 entegresi için National Semiconductor firması internet
sitesinden alınan kılıf şekilleri gösterilmiştir. Görüldüğü gibi işlemsel yükselteç entegreleri
ihtiyaca göre çok çeşitli boyut ve kılıf şekillerinde üretilebilmektedirler. Örneğin genel
amaçlı ya da eğitim amaçlı kullanılacak devre elemanları için plastik kılıflı entegreleri tercih
edebileceğimiz gibi, otomatik makineler tarafından montajı yapılacak ya da cep telefonu gibi
son derece sıkışık alanlarda çalışmak gerektiğinde yüzey montajlı küçük entegreler tercih
edilir.

a-741 Metal Kılıf

b-Plastik kılıf

c-Seramik kılıf

d-Seramik yüzey montaj

e-Seramik yüzey montaj

f-Küçük entegre boyutları

Şekil 3.11: İşlemsel yükselteç kılıf şekilleri ve boyutları
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3.4. Op-Ampın Özellikleri
3.4.1. Giriş Empedans
İşlemsel yükseltecin fark girişleri arasında görülen ya da girişlerden herhangi biri ile
toprak arasında görülen empedans olarak tanımlanır. İdeal işlemsel yükselteçte bu empedans
sonsuz olarak ifade edilmekle birlikte pratikte giriş empedansı LM741 için Rg = 2 MΩ
kadardır. FET girişli LM13741 işlemsel yükselteci için giriş empedansı Rg = 5x1011
kadardır. Çok yüksek olan bu giriş empedansı nedeniyle işlemsel yükseltecin girişine ihmal
edilebilecek düzeyde küçük akımlar akmaktadır. Bu da işlemsel yükseltecin kendinden önce
gelen devrelerden çok az akım çekeceği, yani yüklemeyeceği anlamına gelir.

Şekil 3.12: İşlemsel yükseltecin giriş ve çıkış empedansı

3.4.2. Çıkış Empedansı
İşlemsel yükseltecin çıkış terminali ile toprak arasında görülen empedans olarak
tanımlanır. Tipik olarak 100 Ω olan çıkış empedansı, çıkış sinyalini yüke uygulamak için
kullanılan çıkış katına bağlı olarak gösterilir. İdeal işlemsel yükselteçte sıfır olarak
tanımlanan bu parametre pratikte çok düşük bir değerde olup, LM741 için yaklaşık Rç = 75
Ω’dur.


Giriş ve Çıkış Empedansı Nasıl Ölçülür?

Giriş empedansı ölçülmesi işlemi ohm metre ile yapılan bir ölçme işlemi değildir.
Giriş empedansı, giriş gerilimi değişiminin girişlerden birinin toprağa göre ölçülen
akımındaki değişime oranı ile bulunur.
Aynı şekilde çıkış empedansı da, çıkış gerilimindeki değişimin, çıkış akımına oranı ile
bulunur.
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3.4.3. Gerilim Kazancı
İdeal bir işlemsel yükselteç için sonsuz olarak tanımlanmış olan bu parametre pratikte
çok yüksek olmakla birlikte sonsuz değildir. LM741 için açık çevrim kazancı 200.000 (200
V/mV) olarak verilmektedir. Buna göre birkaç milivoltluk bir giriş gerilimi uygulanan
işlemsel yükselteç birkaç volt düzeyinde çıkış gerilimi üretir. Bu derecede yüksek kazançlı
bir devrenin daha büyük giriş gerilimleriyle kullanılabilmesi için geri besleme devresi ile
kazancının sınırlandırılması gerekir. Açık çevrim kazancı ürün bilgi sayfalarında Avd başlığı
altında V/mV cinsinden verilir.

3.4.4. Bant Genişliği

Şekil 3.13: İşlemsel yükseltecin frekans bant genişliği

Bant genişliği, işlemsel yükseltecin kazancının 1’e düştüğü noktadaki üst frekans
değerini belirtir. İdeal işlemsel yükselteçlerin özellikleri tanımlanırken bant genişliğinin
sonsuz olduğu belirtilmişti. Sonsuz bant genişliğine sahip bir devre elemanının her frekansta
aynı kazancı vermesi gerektiği düşünülebilir. Ancak pratikte işlemsel yükselteçler frekansa
bağımlı devre elemanlarıdır. İşlemsel yükselteçlerin iç yapısında, yüksek frekanslarda
osilasyon yapmamaları için, devrenin uygun yerlerinde kondansatörler kullanılır. Bu
kondansatörler nedeniyle kazanç frekansa bağlı olarak azalır. İşlemsel yükselteç devresine
uygulanan sinyalin frekansı yükseldikçe açık çevrim kazancı düşmektedir. Şekil 3.13’te
kazancın frekansa göre değişimi grafiksel olarak gösterilmiştir. Dikkat edilecek olursa
(kazanç * bant genişliği = sabit ) olmaktadır. Bu sabite 1 Mhz’dir. Grafikte görüldüğü gibi 56 Hz frekansa kadar açık çevrim kazancı yaklaşık 200.000 iken, frekans yükseldikçe
kazancın doğrusal olarak azaldığı ve 1 Mhz civarında kazancın yaklaşık 1 olduğu
görülmektedir. Sonuç olarak işlemsel yükselteç düşük frekans uygulamalarında yüksek
kazanç sağlamakta yüksek frekanslarda ise kazanç düşmektedir.
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3.4.5. İdeal Op-Amp ve Pratik Op-Ampın Karşılaştırılması
3.4.5.1. İdeal Op-Amp Yükseltecin Özellikleri
Aşağıda ideal bir işlemsel yükseltece ait özellikler sıralanmıştır. Ancak çoğu zaman
ideal bir sistemin uygulamada aynı özellikleri göstermeyebileceği bir gerçektir. İşlemsel
yükselteçler için de bu kural geçerlidir ve ideal işlemsel yükselteç ile pratik işlemsel
yükselteç arasında farklılıklar vardır. “Bu durum iyi midir, kötü müdür?” gibi bir soru
aklımıza takılabilir. Ancak işlemsel yükseltecin ideal özellikleri ile yapamayacağımız bazı
şeyleri, ideal olmayan özelliklerinden yararlanarak gerçekleştirmemiz mümkündür.
İdeal bir işlemsel yükselteçten beklenen özellikler şu şekilde sıralanabilir:









Açık çevrim (geri beslemesiz) kazancı sonsuzdur. (K=∞)
Bant genişliği sonsuzdur.(BG=∞)
Gürültüsü yoktur.
Hem iki giriş arası hem de her girişle toprak arası empedans sonsuzdur. (Rg=∞)
Çıkış empedansı sıfırdır. (Rç=0)
Çıkış empedansı sıfır olduğu için sonsuz akım sürebilir.
Gerilim kaldırma kapasitesi sonsuzdur. Yani her gerilimde çalışır.
Yukarıdakilerin hepsi her sıcaklıkta doğrudur.

3.4.5.2. Pratik İşlemsel Yükseltecin Özellikleri
Elektronik devre elemanları kullanılacakları sistemler dikkate alınarak belli toleranslar
dâhilinde üretilir. İdeal değerler ile üretim teknolojisi, hammadde ve diğer etkenlerden dolayı
ürün belli bir miktar hata payı ile ortaya çıkabilir. Dolayısıyla işlemsel yükselteçlerin idealde
istenen özellikleriyle, ortaya çıkan ürünün özellikleri arasında farklılıklar vardır.
Pratik bir işlemsel yükselteçten beklenen özellikler şu şekilde sıralanabilir:









Gerilim kazancı 45.000-200.000 arasındadır.
Giriş empedansı 0,3-2MΩ
Çıkış empedansı 50-100Ω
Band genişliği 1MHz dolayındadır.
Çıkış akımları ( Içıkış) 10-100mA dolayındadır.
Giriş uçlarına 0 volt uygulandığında çıkış uçlarında da 0 volt oluşmaktadır.
Karakteristikleri sıcaklıkla çok az değişmektedir.
Giriş uçlarını çektiği akım sıfıra yakındır.

86

3.5. Katalog Değerlerinin Okunması
Üretici firmalar ürünlerinin en etkin ve doğru bir şekilde kullanımını sağlamak
amacıyla, tasarımcıların yararlanacağı ayrıntılı ürün bilgi sayfaları hazırlar. Bu sayfalarda
ürün hakkında genel açıklamalar, kılıf şekilleri ve uç bağlantıları, tipik uygulamalar ve
örnekleri, varsa özel uygulama devreleri, çalıştırılma koşulları, elektriksel karekteristikleri,
ürün karşılaştırma tabloları, karakteristik eğrileri, iç devre şeması, her bir kılıf şekli için
ayrıntılı fiziksel ölçüleri ve üretici ile irtibat kurmak için gerekli adres, telefon, web adresi
gibi bilgiler bulunur.

Şekil 3.14: LM741 ürün bilgi sayfası, genel açıklamalar

Şekil 3.14’te LM741 ürün bilgi sayfalarında giriş bölümünde, ürünle ilgili genel
açıklamalara yer verilmiş. Bunu yanında entegrenin iç devre şeması ve ofset ayarının nasıl
yapılacağını gösteren örnek bir devre mevcuttur.
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Şekil 3.15: LM741 ürün bilgi sayfası, sınır değerler

Bu bölüm entegreye uygulanabilecek sınır değerleri göstermektedir. Örneğin besleme
gerilimi, kısa devre akımı, çalışma sıcaklığı, kılıf tipine göre lehimleme sıcaklıkları gibi
değerler karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Ayrıca askeri veya uzay uygulamaları için
firma ile irtibata geçilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Şekil 3.16: LM741 ürün bilgi sayfası, elektriksel karakteristikler
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Şekil 3.16’da LM741 için elektriksel karekteristikleri farklı modeller için
karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Parameter sütununda, ele alınan özellik yer almaktadır.
Conditions sütunu verilen değerlerin hangi koşullarda elde edilebileceği, diğer üç sütunda
LM741 in farklı modelleri için en az tipik ve en fazla karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Son
olarak units sütununda ise verilen değerlere ait birimler gösterilmiştir.

Şekil 3.17: LM741 ürün bilgi sayfası, kılıf şekilleri ve fiziksel ölçüler

Şekil 3.17’de ise LM741’e ait çeşitli kılıf şekilleri ve ayrıntılı fiziksel ölçüleri yer
almaktadır.

3.6. Op-Ampın Kullanım Alanları
3.6.1. Negatif Geri Besleme Prensipleri, Avantaj ve Dezavantajları
Negatif geri besleme, çıkıştan alınan sinyalin girişe, giriş sinyalini zayıflatıcı yönde
uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Bu zayıflatmayı gerçekleştirebilmek için geri besleme
sinyali ile giriş sinyali arasında 180° faz farkı olmalıdır. Bu geri besleme türü yükseltecin
toplam gerilim kazancını azaltır. Bunun yanında aşağıda listelenen bazı önemli faydalar
sağlar.
Yükselteç devrelerinde negatif geri besleme:







Daha kararlı bir gerilim kazancı,
Daha iyi bir frekans tepkisi,
Daha fazla doğrusal çalışma,
Daha yüksek giriş direnci,
Daha düşük çıkış direnci,
Daha az gürültü, elde etmek amacıyla kullanılır.

Elbette yukarıda sayılan özellikleri elde etmek için kazancın bir kısmından fedakârlık
gerekmektedir. Ancak bu olumsuz bir şey değil aksine, geri besleme sayesinde devrenin
daha kararlı çalışması sağlanmış olur.
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Şekil 3.18: Geri besleme prensibi

Şekil 3.18’de genel bir geri besleme sisteminin prensip devresi görülmektedir.
Devrenin girişinde karıştırıcı ya da toplayıcı da diyebileceğimiz bir bağlantı vardır. Devrenin
girişine Vk (kaynak) sinyali uygulanmıştır. Devrenin çıkışındaki Vç sinyalinin (küçük) bir
kısmı alınarak Vgb olarak geri verilir. Devredeki Gb kutusu geri besleme devresini temsil
etmektedir. Geri besleme devresinde bir kazanç olmayıp bir zayıflatma söz konusudur.
Burada negatif geri besleme için en önemli nokta geri besleme devresinden gelen Vgb
sinyali ile devrenin girişine bağlanan Vk sinyalinin fazları birbirine ters olmalıdır. Yani
birbirlerini zayıflatmaları gerekir. Bu durumu sağlamak için ya devredeki yükselteç "eviren"
cinsten olmalı ya da geri besleme devresi çıkış sinyalinin işaretini ters çevirmelidir.
Genellikle yükseltecin eviren cinsten olması tercih edilir. Yükseltecin girişine uygulanan
sinyal Vg, Vk ve Vgb sinyallerinin farkıdır. Bu da devrenin toplam kazancının azalmasına
yol açar. Bu azalma bir kayıptan ziyade bir iyileşme olarak düşünülmelidir.
Geri beslemeyi gerçekleştirmek üzere hem gerilim hem de akım girişe seri ya da
paralel olarak uygulanabilir. Negatif geri besleme bağlantı türlerine göre dörde ayrılır.
Bunlar:

Seri gerilim geri beslemesi,

Paralel gerilim geri beslemesi,

Seri akım geri beslemesi,

Paralel akım geri beslemesidir.

3.6.2. Negatif Geri Beslemenin Giriş-Çıkış Empedansına ve Kazanca Etkisi
Bu bağlantı türlerinin değişik anlam ve özellikleri vardır. Seri sözcüğü, geri besleme
sinyalinin giriş sinyali ile seri bağlandığını; paralel sözcüğü, geri besleme sinyalinin giriş
sinyali ile paralel bağlandığını; gerilim sözcüğü, geri besleme devresinin girişine çıkış
geriliminin bağlandığını; akım sözcüğü ise, geri besleme devresinin girişine, çıkış akımının
bir kısmının girdiğini gösterir.
Paralel geri beslemeli devrelerde giriş empedansı düşük; akım geri beslemeli
devrelerde çıkış empedansı yüksek; seri geri beslemeli devrelerde giriş direnci yüksek ve
gerilim geri beslemeli devrelerde çıkış empedansı düşük özellikler gösterir.
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Yükselteçlerde genellikle giriş empedansının yüksek, çıkış empedansının düşük
olması istenir. Bu özellik seri ve gerilim geri beslemesi kullanılarak sağlanır.

3.6.3. Negatif Geri Besleme ve Op-ampın Faz Tersleyen (İnverting) Yükselteç
Olarak Kullanılması
Rf
If
+VCC
Vgr

R1
2
x

7

-

3

+

Vçk
6

741

Igr

4
-VCC

Şekil 3.19 Op-ampın faz tersleyen (İnverting) yükselteç devresi

Şekildeki devrede sinyal (-) girişe uygulanır. R1 giriş direnci, Rf ise geribesleme
direncidir. Op-amp devresinin özelliğinden dolayı x noktasındaki gerilim 0 volta yakındır.
Bu nedenle,
Vgr =Igr .R1
Vçk =-If .Rf
olur. Kirşof’un akımlar kanununa göre
If =Igr
olduğundan,
Vgr
Vçk =-Igr .R2 = ( ) .Rf
R1
olur. Bunun sonucunda,
Vçk Rf
AV =
=Vgr R1
olur. Burada;
AV = Kazanç
Vçk = Çıkış gerilimi (volt)
Vgr = Giriş gerilimi(volt)
Rf = Geribesleme direnci (Ω)
R1 = Giriş direnci(Ω)
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Örnek1:
Şekil 3.19’daki devrede
Rf = 22 KΩ
R1 =10 KΩ
Vgr = 2 volt
olduğuna göre Vçk = ?
Cevap:
Vçk
Vgr

R

R

22

=- R f Vçk =- R f . Vgr
1

Vçk =- 10 .2

1

Vçk =-4,4 volt

3.6.4. Op-Ampın Karşılaştırıcı Olarak Kullanılması

+VCC
VREF

Vgr

R2

2

7

741

R1
3

+

Vçk
6

4
-VCC

Şekil 3.20: Op-ampın karşılaştırıcı devresi

Şekildeki devrede Vgr ve VREF gerilimleri arasında, çok küçük de olsa bir fark varsa,
bu fark op-amp’ın açık devre kazancı (200 000 civarında) ile çarpılır ve çıkışta yaklaşık
olarak +V veya –V görülür.
Şekildeki kıyaslayıcı, evirmeyen özelliktedir. Çünkü Vgr (+) uca uygulanmıştır.
Vgr>VREF olduğunda Vçık=+V (yaklaşık) Vgr <VREF olduğunda Vçık= -V (yaklaşık)
olur. Tersi durumda, eviren kıyaslayıcı elde edilir.
Deneylerde kullanılacak 747 op-amp devresinin maksimum dayanabileceği
diferansiyel giriş ±30 V civarındadır. Buna göre Vgr ile VREF arasındaki gerilim farkı hiçbir
zaman 30 voltu aşmamalıdır. Aksi durumda op-amp hasar görür.
Kıyaslayıcı devresi, A/D (anolog to digital ) çeviricilerde, delta modülatörlerinde ve
daha birçok alanda kullanılan önemli bir devredir.
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3.6.5. Op-Ampın Toplayan Yükselteç Olarak Kullanılması
Rf
Vgr1

R1
+VCC
2

Vgr2

R2

7

-

Vçk
6

741
3

+

4
-VCC

Şekil 3.21: Op-ampın toplayan yükselteç devresi

Şekildeki devrede op-amp’ın toplayan yükselteç olarak kullanımı görülmektedir.
Burada op-amp eviren yükselteç olarak çalışmakta olup çıkış;
Vçık =-(

Rf
R1

.Vgr1 +

Rf
R2

.Vgr2) olarak yazılabilir. Eğer Rf =R1= R2 seçilirse

Vçık =-(Vgr1 + Vgr2) olur. Burada (-) işareti op-amp’ın eviren yükselteç olarak
çalışmasından kaynaklanmaktadır. Evirmeyen yükselteç olsaydı (+) olacaktı.
Örnek2:
Şekil 3.21’deki devrede
Rf = 10 KΩ
R1 =2 KΩ
R2 =5 KΩ
Vgr1 = 2 volt
Vgr2 = 5 volt
Olduğuna göre Vçk = ?
Cevap:
Vçık = - (

Rf
R1

.Vgr1 +

Rf
R2

.Vgr2) ise Vçk = - (
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10
2

.2+

10
5

.5) = -(10+10) = -20 Volt

3.6.6. Op-Ampın Faz Terslemeyen (Non-İnverting) Yükselteç Olarak
Kullanılması
Rf

+VCC
R1

2

7

-

Vgr
3

+

Vçk
6

741
4
-VCC

Şekil 3.22: Op-ampın faz terslemeyen (Noninverting) yükselteç devresi

Şekilde op-ampın faz terslemeyen yükselteç olarak kullanımı görülmektedir. Devrede
sinyal terslemeyen (+) girişe uygulanmıştır. Giriş ile çıkış işaretleri arasında faz farkı yoktur.
Vçk

Rf

Av= Vg = (1+ R1) olarak ifade edilebilir. Bu bağlantıda çıkış empedansı oldukça
r

yüksektir.
Evirmeyen yükselteç ile daha önceden incelenen, eviren yükselteç arasındaki belli
başlı farklar şunlardır;
Evirmeyen yükselteçte giriş ve çıkış işaretleri aynı fazdadır. Eviren yükselteçte ise
aralarında 180° faz farkı vardır.
Evirmeyen yükseltecin giriş empedansı op-amp giriş empedansına eşit olup çok
yüksektir. Eviren yükseltecin giriş empedansı ise R1 kadardır.
Evirmeyen yükseltecin kazancı, eviren yükseltecinkinde daima 1 fazladır, daima da 1’
den büyüktür.
Çıkış empedansı, band genişliği gibi diğer özellikler bakımından aralarında fazla fark
yoktur.
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Örnek3:
Şekil 3.22’deki devrede
Rf
= 100 KΩ
R1
= 50 KΩ
Vgr
= 2 volt
Vçık
= ?
Cevap:
Av = 1+

Rf
R1

= 1+

100 KΩ
50 KΩ

=3

Vçık = Av . Vgr =2.3 = 6Volt
3.6.7. Op-Ampın Gerilim İzleyici Olarak Kullanılması

+VCC
2

7

741

Vgr
3

+

Vçk
6

4
-VCC

Şekil 3.23: Op-ampın gerilim izleyici devresi

Gerilim izleyici devresi isminden de anlaşılacağı gibi gerilim kazancının 1 ve giriş
çıkış işaretlerinin aynı fazda olduğu bir yükselteçtir. Bu özellikler, kazancı 1 olan evirmeyen
yükselteç olarak sağlanabilir. Böyle bir devre şekil 3.23’te görülmektedir. Bu devrenin
kazancı 1 olduğu için band genişliği oldukça yüksektir. Giriş empedansı büyük, çıkış
empedansı ise çok küçüktür.
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3.6.8. Op-Ampın Fark Alıcı Yükselteç Olarak Kullanılması
Rf
+VCC
Vgr1

Vgr2

R1

2

7

741

R2

+

3

Vçk
6

4
-VCC

R3

Şekil 3.24: Op-ampın fark alıcı yükselteç devresi

Şekildeki op-amp devresinin çıkartma işlemini nasıl yaptığına ait devre görülmektedir.
Devrede süperpozisyon teoremi uygulandığında;
Rf

Vgr1 den dolayı çıkış (Vçk1); Vçk1 = - R1 .Vgr1 olur.
Vgr2 den dolayı çıkış (Vçk2) ; Vçk2 =(
Rf

R3∗Vgr2
).(
R2+R3

Rf

1+ R1)

R3

Vçk2 = ( 1+ R1 )* (R2+R3) . Vgr2 olur.
Rf

Rf

R3

Vçık = Vçk1 + Vçk2 = - R1 *Vgr1 + ( 1+ R1 ). (R2+R3) . Vgr2 olarak bulunur.
Eğer
R1 = R2 = R3 = Rf ise; Vçk = Vgr2 –Vgr1 olur. Görüldüğü gibi, devre girişine
uygulanan gerilimlerin farkını almaktadır.
R1 = R2 ve R3 = Rf olarak seçmek suretiyle, devreyi fark yükselteci haline getirmek
mümkündür.
Örneğin, R3 = Rf =100K ve R1 = R2 = 10 K ise devre çıkışında, giriş işaretleri
arasındaki farkın 10 katı görülecektir.
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Örnek4:
Şekil 3.24’teki devrede
Rf
= 100KΩ
R1
=25 KΩ
R2
=25 KΩ
R3
=100 KΩ
Vgr1
= 2 volt
Vgr2
= - 3 volt
Olduğuna göre

Vçk = ?

Cevap:
Vçk =

Rf

R1

.(Vgr2 – Vgr1) =

100
25

( -3 – (+ 2) ) = -20 Volt
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UYGULAMA FAALİYETİ-1
UYGULAMA FAALİYETLERİ
Tek girişli fark yükselteci uygulaması

MALZEME LİSTESİ:






Bread board, çift ışınlı osilaskop
AVO metre, sinüsoydal sinyal jeneretörü
Simetrik ( ± ) 12 V DC güç kaynağı
2xBC237 transistör
Dirençler: 1K, 2 x 47K, 100K potansiyometre
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Malzemelerin sağlamlık kontrolünü
yaparak devreyi kurunuz.

 Transistör ve direnci ölçünüz.

 Osilaskopun 1.kanalını VÇ1’e, 2.kanalını
VÇ2’e bağlayınız

 Osilaskopun sıfır ayarını yapınız.

 Vg1 ve Vg2’yi şaseye bağlayınız. Devreye
enerji uygulayarak çalıştırınız. P1’i
ayarlayarak Vç1 ve Vç2’nin sıfır olmasını  Çıkışları sıfırlamak için pot ayarına
sağlayınız. ( Bu durumda
dikkat ediniz.
potansiyometrenin değeri 20K. Civarında
olur.)
 Potansiyometrenin ayarını bozmadan
osilaskopun 1.kanalını Vg1’e 2. kanalını
önce Vç1’e sonra Vç2’ye bağlayınız.
(Volt/Dıv: 1.kanal için 50 mV, 2.kanal
için 5V, Time/Dıv: 0,5 mS uygundur.)

 Osilaskop uçlarını değiştirirken
osilaskopun ayarlarına dikkat ediniz.

 Vg1’i şaseden ayırarak 200 mV/2KHz
sinüsoydal sinyal uygulayınız.

 Girişi şaseden ayırırken topraklamaya
dikkat ediniz.

 Girişe göre Vç1 ve Vç2 gerilimlerini
Osilaskop yardımıyla ölçülü olarak
çiziniz (Giriş geriliminin seviyesi yüksek
olduğunda çıkışlar kırpılır ve kare dalga  Çıkışları defterlerinize düzgün olarak
şeklinde olur. Çıkışta sinüsoidal şekil
aktarınız.
elde edene kadar P1’in değeri artırılır. Bu
durumda pot’un değeri yaklaşık 50K
olur.).
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UYGULAMA FAALİYETİ-2
İki girişli fark yükselteci uygulaması
+12V

R1
10K
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R3
10K

BC237

BC237

P2
10K

P1
10K
Vg1

Vg2

R2
10K

RE
1K

R4
10K

POT
100K

-12V

MALZEME LİSTESİ:





Bread board, AVO metre, simetrik ( ± ) 12 V DC güç kaynağı
2xBC237 transistör
Dirençler: 1K, 2 x 47K, 4x10K pot.
Potlar: 2x10K, 100K

İşlem Basamakları

Öneriler

 Malzemelerin sağlamlık kontrolünü
yaparak devreyi kurunuz.

 Transistör ve direnci ölçünüz.

 Devreye enerji uygulayarak çalıştırınız.
P2 ve P3’ü kullanarak Vg1 ve Vg2’yi sıfır
yapınız. P1’i ayarlamak suretiyle Vç1 ve
Vç2’nin şaseye göre sıfır olmasını
sağlayınız.

 Bu durumda potansiyometre yaklaşık
20K olmalıdır.

 Vg1 ve Vg2’ye Tablo-1’deki gerilim
değerlerini uygulayacak şekilde P2 ve
P3’ü ayarlayınız.

 Giriş gerilimlerine göre potansiyometre
ayarı yapınız.

 Giriş değerlerine göre Vç1 ve Vç2
gerilimlerini şaseye göre ölçüp tabloya
kaydediniz.

 Eğer giriş uyguladığınızda çıkış sinyali
alamıyorsanız, P1 ile hassasiyet ayarı
yapınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ-3
Op-Amp’ın offset ayarını uygulaması
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MALZEME LİSTESİ:






Breadboard
AVO metre
Simetrik ( ± ) 12 V DC güç kaynağı
741 entegresi
Dirençler: 1K, 2x100K

İşlem Basamakları

Öneriler

 Devreyi kurunuz.

 Önce Breadbordun çalışmasını öğreniniz.

 Pot min. iken çıkış gerilimini ölçüp
tabloya kaydediniz.

 Potansiyometreyi min. konumuna
getirirken dikkat ediniz.

 Pot max. iken çıkış gerilimini ölçüp
tabloya kaydediniz.

 Potansiyometreyi max. konumuna
getirirken dikkat ediniz.

 Potu ayarlayarak voltmetrede çıkışın sıfır  Voltmetreyi çıkışa bağlarken doğru
olduğunu görünüz.
bağladığınıza dikkat ediniz.
 Potun değerini bozmadan devreden
söküp ölçünüz.
Potansiyometre

 Potansiyometreyi sökerken devreye zarar
vermeyiniz.

MİN.

ÇIKIŞ
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MAX.

UYGULAMA FAALİYETİ-4
Tersleyen yükselteç uygulaması

Rf
2K2/10K

+12V

R1
1K
+
DC

2
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7

741

AC
3

+

4
-12V

MALZEME LİSTESİ:








Breadboard
Çift ışınlı osilaskop
AVO metre
Simetrik ( ± ) 12V DC güç kaynağı
741 entegresi
Sinyal jeneratörü ve DC güç kaynağı ( Vg için)
Dirençler; 1K, 2K2,10K

102

Vçk
6

İşlem Basamakları

Öneriler

 Devreyi Rf = 2K2, R1 = 1K olacak
şekilde kurunuz.

 Breadbord’un çalışmasını öğreniniz.

 Osilaskop’un 1. kanalını grişe, 2.
 Osilaskop hakkında bilgi edininiz.
Kanalını da devrenin çıkışına bağlayınız.
 Girişteki AC sinyal kaynağını 1V( p-p)
ve f= 1KHz değerine ayarlayınız. Çıkış
gerilim değerini osilaskop ekranında
okuyarak Tablo 1’e kaydediniz. Dalga
şekillerini ayrılan yere çiziniz.

 Osilaskopun sıfır ayarını yapınız.

 Osilaskop ekranında griş ile çıkış
sinyalleri arasında faz tersleme olayının
olup olmadığını gözlemleyiniz.

 Eğer faz tersleme var ise çıkış değerini
negatif alınız.

 Rf direncinin değerini 10K yaparak
3.işem basamağını tekrarlayınız.

 Direnç değişimi yaparken dikkat ediniz.

 Giriş geriliminin frekansını 1KHz den
itibaren sırasıyla 10KHz, 20KHz,
30KHz, 40KHz, 50KHz, 60KHz, 70KHz,
 Tepeden tepeye ölçme işleminde min. ve
80KHz, 90KHz, 100KHz yaparak her
max. kavramları hakkında bilgi edininiz
basamak için çıkış geriliminin tepeden
tepeye gerilimini ölçerek Tablo 2’ye
kaydediniz.
 Tablo 2’den faydalanarak frekans-gerilim
grafiğini tamamlayınız.

 Bunun için yatay eksendeki frekans
değerini dikeydeki gerilim değeri ile
birleştirerek grafiği tamamlayınız.

 Vg giriş gerilim değerini DC 1 volt olarak
değiştiriniz. Çıkış geriliminin değerini
 Dalga şekline dikkat ediniz.
ölçerek Tablo 1’e kaydediniz. Dalga
şekillerini ayrılan yere çiziniz.
 Rf =2K2 yaparak 8.işlem basamağını
tekrarlayınız.

 Direnci değiştirdiğimizde çıkış nasıl
etkilenir.

 Çıkış gerilimlerini hesaplayarak Tablo
1’e kaydediniz ve ölçüm sonuçlarını
hesaplanan değerler ile karşılaştırınız.

 Karşılaştırmayı yapınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ-5
Karşılaştırıcı devre uygulaması
+12V

R4
47K

R3
1K
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10K

2

6

741

R2
10K
3
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-12V
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MALZEME LİSTESİ:








Breadboard
AVO metre
Simetrik ( ± ) 12V DC güç kaynağı
741 entegresi
Dirençler: 2x1K, 3x10K
Potansiyometre 100K
Diyotlar: 6V zener diyot, 2adet LED diyot
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Devreyi kurarak çalıştırınız. Vref
gerilimini ölçüp tabloya kaydediniz.

 Malzemelerin sağlamlık kontrolünü
yapınız.

 Potansiyometreyi ayarlamak suretiyle
Vg’yi sırasıyla 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volt
yapınız. Her kademede çıkış gerilimini
ölçerek tabloya kaydediniz. Aynı
zamanda hangi ledin yandığını
gözlemleyerek durumu (Y ve S olarak)
tabloda belirtiniz.

 Potansiyometere ile ayarlama yaparken
dikkat ediniz.

 Çıkışın hangi giriş değerinden itibaren
değişim gösterdiğini tablo üzerinde
işaretleyiniz.

 Çıkışın potansiyometrenin değerine
bağlı olduğuna dikkat ediniz.

Vg

3V

4V

5V

Vref
Vç
L1 ( Yanık/ Sönük)
L2 ( Yanık/ Sönük)
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7V

8V

9V

UYGULAMA FAALİYETİ-6
Op-Ampın toplayan yükselteç uygulaması

+12V
Rf
10K / 33K / 47K / 2K2
R3
10K

R1
10K

VG1
R4
1K

+12V
2
R2
10K
3

+

R5
1K

4
-12V

MALZEME LİSTESİ:
Breadboard
AVO metre
± 12V DC güç kaynağı
741 entegresi
Dirençler: 2x1K, 4x10K, 33K, 100K, 2K2
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Vçk
6

741

VG2







7

-

İşlem Basamakları

Öneriler

 Devreyi kurarak çalıştırınız.

 R3 un üst ucuna +12 Voltu entegrenin 7
No.lu bacağındaki +12 Volttan
alabilirsiniz.

 Rf = 10K, Rf = 33K, Rf = 100K,
 Rf = 2K2 iken Vg1, Vg2 ve Vç
gerilimlerini ölçüp tabloya kaydediniz.
Her defasında ölçtüğünüz Vg1, Vg2
gerilimlerinin toplamını ve
hesapladığınız çıkışı tabloya kaydediniz.

 Rf direncini değiştirirken dikkat ediniz.

Rf

Vg1

Vg2

Vg1 + Vg2

10K
33K
100K
2K2
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Ölçülen
Vç

Hesaplanan
Vç

UYGULAMA FAALİYETİ-7
Terslemeyen yükselteç uygulaması

Rf
2K2/10K

+12V
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2

7
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3

Vgr

DC

+

4
-12V

AC

MALZEME LİSTESİ:








Breadboard
Çift ışınlı osilaskop
AVO metre
Simetrik ( ± ) 12V DC güç kaynağı
741 entegresi
Sinyal jeneratörü ve DC güç kaynağı ( Vg için)
Dirençler: 1K, 2K2, 10K
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Vçk
6

İşlem Basamakları

Öneriler

 Devreyi Rf = 2K2, R1 = 1K olacak
şekilde kurunuz.

 Breadbord’un çalışmasını öğreniniz.

 Osilaskop’un I. kanalını girişe, II.
 Volt/Dıv: 5 volt, Time/Dıv: 0,5 mS
Kanalını da devrenin çıkışına bağlayınız.
olacak şekilde kullanabilirsiniz.
 Girişteki AC sinyal kaynağını 1 V( p-p)
ve f= 1KHz değerine ayarlayınız. Çıkış
gerilim değerini osilaskop ekranında
okuyarak tabloya kaydediniz. Dalga
şekillerini ayrılan yere çiziniz.

 Osilaskopun sıfır ayarını yapınız.

 Osilaskop ekranında giriş ile çıkış
sinyalleri arasında faz tersleme olayının
olup olmadığını gözlemleyiniz.

 Eğer faz tersleme yok ise çıkış değerini
pozitif alınız.

 Rf direncinin değerini 10 K yaparak aynı
işlemleri tekrarlayınız.

 Direnç değişimi yaparken dikkat ediniz.

 Vg giriş gerilim değerini DC 1 volt olarak  Tepeden tepeye ölçme işleminde min. ve
değiştiriniz.
max. kavramları hakkında bilgi edininiz.
 Aynı işlemleri Rf =10 K için yapınız.

 Direncin etkisi nedir?

 Çıkış gerilimlerini hesaplayarak tablo ya
kaydediniz ve ölçüm sonuçlarını
hesaplanan değerler ile karşılaştırınız.

 Dalga şekline dikkat ediniz.

Rf

R1

Vg

Vç

2K2
10K
2K2
10K

1K
1K
1K
1K

1 V ( p-p )
1 V ( p-p )
1 V DC
1 V DC
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𝑽ç

A=𝑽𝒈

𝑹𝒇

A=𝟏 + 𝑹𝟏

UYGULAMA FAALİYETİ-8
Gerilim izleyici uygulaması

+12V
2

7

-

6

741
+

3

Vgr

+

MALZEME LİSTESİ:







4
-12V

AC

DC

Breadboard
Çift ışınlı osilaskop
AVO metre
Simetrik ( ± ) 12V DC güç kaynağı
741 entegresi
AC ve DC güç kaynağı ( Vg için)
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Vçk

İşlem Basamakları

Öneriler

 Devreyi kurunuz ve besleme gerilimini
uygulayınız.

 Besleme vermeden önce devre
bağlantılarını kontrol ediniz.

 Vg gerilimini sırasıyla DC 1, 2, 3, 4, 5
volt yapınız. Çıkış gerilim değerini DC
voltmetre ile ölçerek tabloya kaydediniz.

 Voltmetre hakkında bilgi edininiz.

 Osilaskop’un 1.kanalını grişe,
 Osilaskop’un ayarını yapınız.
2.kanalınıda devrenin çıkışına bağlayınız.
 AC sinyal kaynağının frekansını 1 KHz’e
getiriniz. Gerilim değerini sırasıyla 1, 2,
 Devreye AC ve DC kaynakları ayrı ayrı
3, 4, 5 Vp-p yapınız. Çıkış gerilim
verildiğinde devrenin çıkışı nasıl
değerini osilaskop ekranında okuyarak
etkileniyor.
tabloya kaydediniz. Griş gerilimi 1Vp-p
iken çıkışı girişe göre çiziniz.

DC ( V )
Vg

1

2

3

AC ( V )
4

5

Vç
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UYGULAMA FAALİYETİ-9
Op-Ampın fark yükselteç uygulaması

+12V
Rf
10K
R4
10K

R3
1K
VG1

R1

2

10K

3

10K

POT
100K

6V

4
-12V

MALZEME LİSTESİ:








+

Breadboard
AVO metre
Simetrik ( ± ) 12V DC güç kaynağı
741 entegresi
Dirençler; 5x10K, 1K
Potansiyometre 100K
Zener diyot 6V
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Vçk
6

741

R2

VG2

7

-

İşlem Basamakları

Öneriler

 Devreyi kurup enerji uygulayarak Vg1
gerilimini ölçüp tabloya yazınız.

 Malzemenin sağlamlık kontrolünü
yapınız.

 Vg2 gerilim değeri 4V olacak şekilde
Potansiyometreyi ayarlayınız. Çıkış
gerilimini ölçerek tabloya kaydediniz.

 Potansiyometreyi ayarlarken dikkat
ediniz.

 Potansiyometreyi ayarlayarak Vg2
gerilimini sırasıyla 6, 8, 10 volt olacak
 Ölçme işlemi esnasında dikkat ediniz.
şekilde değiştiriniz. Her değer için ölçüm
yaparak tabloya kaydediniz.
 Tablodaki boş bırakılan diğer yerleri
doldurunuz.

Vg2

Vg1

 Hesaplama ya da ölçme ile sonuçları
yazınız.

Vg2 -Vg1

4V
6V
8V
10V

114

Ölçülen
Vç

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

( ) Giriş empedansı, bir devrenin kendinden önce gelen devrenin çıkış akımına karşı
ne kadar zorluk göstereceği ya da kendinden önce gelen devreden ne kadar akım
çekeceğini ifade eden bir özelliğidir.
( ) LM741 in bant genişliği sonsuzdur.
( ) İşlemsel yükselteçler analog bilgisayar işlemleri yapabilir.
( ) İdeal bir işlemsel yükseltecin giriş uçları kısa devre edildiğinde çıkış gerilimi 0V
olur.
( ) Çıkış gerilimleri hiçbir zaman besleme gerilimine ulaşmaz.
( ) Giriş direnci eviren ve evirmeyen giriş uçlarından ohmmetre ile ölçülür.
( ) Negatif geri besleme, çıkıştan alınan sinyalin girişe, giriş sinyalini zayıflatıcı
yönde uygulanmasıyla gerçekleştirilir.
( ) Geri besleme daha fazla gürültü, elde etmek amacıyla kullanılır.
( ) Paralel geri beslemeli devrelerde giriş empedansı yüksektir.
( ) Faz tersleyen devrede sinyal (-) girişe uygulanır.
( ) Gerilim izleyici devresinde band genişliği oldukça yüksektir.

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıda sorulan uygulama sorularını yapmış olduğunuz modül uygulamalarını esas
alarak yapıp yapamadığınızı belirleyiniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Değerlendirme Ölçütleri
Direnç değerini renklerine göre direnç üzerinden okuyarak
belirleyebiliyor musunuz?
Direnç sağlamlık kontrolünü ve değerini ölçü aleti kullanarak
belirleyebiliyor musunuz?
Potansiyometre ve trimpotların sağlamlık kontrolü ve devreye
bağlantı şekillerini yapabiliyor musunuz?
Kondansatör çeşidinin ne olduğunu görerek belirleyebiliyor
musunuz?
Kondansatör değerlerini üzerlerine bakarak okuyup belirleyebiliyor
musunuz?
Kondansatör sağlamlığını ölçü aleti kullanarak belirleye biliyor
musunuz?
Kristal diyotun uçlarını belirleyebiliyor musunuz?
Kristal diyotun sağlamlık kontrolünü yapabiliyormusunuz
Zener diyodun uçlarını belirleyebiliyor musunuz?
Zener diyodun çalışma gerilimini belirleyebiliyor musunuz?
Led diyodun uçlarını belirleyebiliyor musunuz?
Led diyodun önüne bağlanacak seri direnci hesaplayabiliyor
musunuz?
Transistörün çeşidini belirleyebiliyor musunuz?
Transistörün çalışma gerilimini belirleyebiliyor musunuz?
Transistörün tipini belirleyebiliyor musunuz?
Katalog bilgilerini okuyabiliyor musunuz?
Devreye uygun transistörü seçebiliyor musunuz?
Op-Amp’ların kullanım yerlerini biliyor musunuz?
Op-Amp’ların besleme gerilimlerinin nasıl uygulanması gerektiğini
biliyor musunuz?
Op-Amp Entegresi kullanarak farklı uygulama devreleri kurabiliyor
musunuz?
Basit elektronik devreleri board üzerine kurabiliyor musunuz?
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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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B
C
D
C
A
D
D
B
C
D
A
B
B
C
B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

C
A
B
B
A
C
D
D
A
D
C
B
C
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru

119

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


ASELSAN, OP-AMP Prensipleri, Askeri Elektronik Sanayi ve Tic. AŞ,
Ankara, 1985.



BEREKET, Metin, Atölye ve Laboratuvar 1, Mavi Kitaplar, İzmir,
2004.



Boylestad R, Nashelsky L, Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi, MEB,
Ankara, 1994.



DUTAR, Celal, Transistör Esasları, Ders Kitabı, İzmir, 1990.



FLOYD, Thomas, Elektronic Devices, Macmillan Yayınları, New
Jersey, 1996.



Graeme, Jerald G., Designing With Operational Amplifiers, Burr-Brown
Research Corporation, Kingsport Press, USA, 1977.



KORÜREK, Mehmet, Tıp Elektroniğinde Kullanılan Kuvvetlendiriciler ve
Dönüştürücüler, İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Yayınları, 1988.



KURTULDU, Şaban, İleri Elektronik Dijital 1 Ders Kitabı, Çınarlı ATL ve
EML, İzmir, 1991.



KÜÇÜK, Serdar, Elektronik Ders Kitabı, Yüce Yayınları, İstanbul, 2003.



TAPLAMACIOĞLU, M. Lami, Elektronik Mühendisliği Cilt 1-2. MEB
Mesleki ve Teknik Öğretim Kitapları, Etüd ve Programlama Dairesi
Yayınları, Ankara, 1976.



Wong, Yu Jen, Ott, William E., Function Circuits, Burr-Brown Research
Corporation, Kingsport Press, USA, 1976.

120

