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Bireye modülasyon, demodülasyon tekniğine ve türlerine
yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
1. Elektronik devrelerdeki genlik, frekans, faz ve pals
modülasyon tekniği uygulamalarını yapabileceksiniz.
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akım kaynağı, gerilim kaynağı, sinyal jeneratörü, AVO
metre, osiloskop, frekans metre ve güçmetre gereklidir.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Denizcilikte geçmiş zamanlarda haberleşmek amacıyla ışık, ses, flama (bayrak) gibi
haberleşme sistemleri kullanılmaktaydı. Bu sistemler sesin duyulamayacağı mesafelerde işe
yaramaktaydı. Teknolojinin ilerlemesiyle haberleşmek için mesafelerin arttırılabileceği
keşfedildi. Haberleşme, radyo dalgalarının kullanıldığı mors haberleşmesiyle başlayan,
günümüzde uydu kullanarak kablosuz haberleşmenin gerçekleşmesiyle devam eden süreçtir.
Haberleşme sistemlerinde mesafeleri, kaliteyi veya kimin gönderilen bilgileri erişebileceğini
belirlememizi sağlayan modülasyon tekniğidir. Modülasyon çok farklı yöntemler ve frekans
bantları ile yapılmaktadır. Bu modül de genel kullanımda yaygın olan modülasyon
tekniklerinden ve bunların alıcı birimde çözümlenmesinden bahsedilecektir. Çok sayıda
modülasyon tekniği vardır modülde sadece temel oluşturabilecek tekniklere yer verilmeye
çalışılmıştır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyetinin sonunda, elektronik devrelerdeki genlik, frekans, faz ve pals
modülasyon tekniği uygulamalarını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Denizcilikte kullanılan haberleşme sistemlerinin gelişimini araştırınız. Günümüzde
kullanılan sistemlerin isimlerini not ediniz.

1. MODÜLASYON VE BİLEŞENLERİ
1.1. Sinyal
Sinyal (işaret), fiziksel değişkenlerin büyüklüğü ve zamana göre değişimini gösteren
matematiksel olarak bir fonksiyon ile ifade edilebilen kavramlara denir. Sinyaller fiziksel bir
büyüklüğü temsil ederler. Örneğin konuşmamız hava moleküllerinin hareketi ile etrafa
yayılır mikrofon bunu elektriksel bir sinyale çevirir. Ses şiddeti arttıkça mikrofonun
üreteceği elektrik şiddeti(miktarı) da artacaktır. Bu üretilen elektriğin zamana göre
fonksiyonunu oluşturduğumuzda çıkan sonuca sinyal denir. Sinyal ile ilgili bilinmesi
gereken kavramlar aşağıda verilmiştir.

1.1.1. Frekans ve Genlik

Şekil 1.1: Periyodik Sinyal
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Yukarıda görülen şekilde periyodik bir sinyal gösterilmiştir. Kırmızı kısımlar pozitif
gerilim, mavi kısımlar ise negatif gerilimi göstermektedir. Periyodik sinyal, belirli bir işareti
sabit bir sürede tekrar eden işarettir. Periyodik sinyallerin tekrar süresi(saniye) (periyot)
1
sayesinde frekansı hesaplanabilir. FSİNYAL=𝑇(𝑝𝑒𝑟𝑖𝑦𝑜𝑡) biçimindedir ve sonuç hertz(hz) olarak
çıkar. Genlik ise pozitif alternansta ulaştığı maksimum gerilime (VMAX) pozitif genlik,
negatif olarak ulaştığı maksimum gerilime (-VMAX) negatif genlik denir. Şekildeki gibi
simetrik bir sinyalde ise pozitif ve negatif genlik birbirine eşittir (|VMAX|=|-VMAX|).
Periyodik olmayan sinyallerde ise maksimum genlik, sinyalin alabildiği maksimum
değer olarak alınır. Frekans olarak ise tek bir frekanstan söz edilemez bunun yerine frekans
aralığı kavramı kullanılır. Frekans aralığı, sinyalin birim zamanda alabildiği en küçük
frekans ile alabileceği en yüksek frekans arasında oluşan aralığa verilen isimdir. Frekans
bandı ise frekans aralıklarının fiziksel özelliklerinin değişimine göre sınıflandırılmasıyla
oluşan frekans aralığıdır. Frekans spektrumu (tayfı) ise frekans bantlarının birbiri ardına
belirli bir değer kümesi ile değişimine verilen isimdir.

Şekil 1.2: Frekans spektrumu (tayfı)

Şekil 1.2”den görülebileceği üzere frekanslar belirli özelliklerine göre sıralanmıştır.
İnsanlar 20hz ile 20Khz arası ses sinyallerini kulağımız ile duyabilir. Bu demektir saniyede 5
defa kulak zarımızın titremesini veya 30000 defa titremesini algılayamayız. Aşağıda ITU
(international telegraph union) (uluslararası telgraf birliği) band numarasına göre
bandların isimleri, frekansları ve dalga boyları verilmiştir:
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ITU
Band

BAND
ADI

BAND ADI

BAND ADI

FREKANS

(İNGİLİZCE)

(TÜRKÇE)

ARALIĞI

(Kısaltma)

DALGA
BOYU
(metre)

(hertz)
1

ELF

Extremely Low Frequecy

2

SLF

Super Low Frequency

3

ULF

Ultra Low Frequency

4

VLF

Very Low Frequency

5

LF

Low Frequency

6

MF

Medium Frequency

7

HF

High Frequency

8

VHF

Very High Frequency

9

UHF

Ultra High Frequency

10

SHF

Super High Frequency

11

EHF

12

THF

Extremely High
Frequency
Tremendously High

Aşırı Düşük
Frekans
Süper

30-300

1054 4
1010
Km
-

Düşük
Ultra Düşük
Frekans
Frekans
Çok Düşük

300-3000hz
3-30Khz

3 3
1010
Km
2
2 Km
10
10 -10Km

Frekans
Düşük
Frekans
Orta

30-300Khz

10-1 Km

3003000Khz
3-30Mhz

1000-100
m m
100-10

30-300Mhz

10-1m

Frekans
Yüksek
Frekans
Çok

Frequency

3-30hz

Yüksek
Ultra
Frekans
Yüksek
Süer
Frekans
Yüksek
Aşırı

3003000Mhz
3-30Ghz

1000100mm
100-

30-300Ghz

10mm
10-1mm

Frekans
Yüksek
Müthiş
Frekans
yüksek

3003000Ghz

1-0,1mm

Tablo 1.1: Frekans Bandları

Frekans
Tablo 1.1’ de listelenen frekansların hangi amaçlarla kullanıldığını araştırınız.
Frekans arttıkça yayılma biçimi de değişmektedir. Işık sesten daha hızlı yayılır. Sesin
hava da 340 metre/sn., suda 1453 metre/sn. ve katılarda yaklaşık 5000 metre/sn. hız ile
yayılmaktadır. Işık ise hava ve boşlukta c(ışık hızı) = 3x108 metre/saniye hızla
yayılmaktadır. Radyo frekansları ise elektromanyetik dalga yardımıyla yayılır. Boşlukta
yayılımları neredeyse ışık hızına eşittir. Bir maddeden geçtiklerinde ise hızları maddelerin
manyetik geçirgenlik ve di-elektrik katsayılarına göre değişim gösterir.

1.1.2. Faz
Belirli toprak hattı ile birbirinden bağımsız birden çok sinyalin her birinin aktarıldığı
ayrık hatta faz denir. Örneğin sanayide kullanılan trifaze (üç fazlı) hatta üç tane birbirinden
bağımsız elektrik hattı bulunmaktadır. Sinyalin bir periyodunu çemberin çevresine
benzetirsek yani 3600 lik parçalara ayırırsak bu sinyalin faz açısını elde etmiş oluruz. Faz
açısını fazörler ile göstermek istersek ϴ=φ olarak alırız ve VMAX*|𝛳 olarak gösterilir.
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Şekil 1.3: Faz açısı(ϴ)

Şekilden anlaşılacağı gibi periyot çember ile ifade edilebilir, bu sayede x düzlemi ile
yaptığı açının sinüs ifadesi ile tepe değeri çarpıldığında sinyalin çarpılan zamandaki değeri
elde edilmiş olunur. İstenilen saniyede elde edilen değer, sinyalin zaman içindeki değişimini
daha iyi anlamaya ve gerektiğinde çözümleme yapmaya yardımcı olur.
Örnek: 20 Khz frekansa sahip bir sinüzoidal işaretin tepe gerilimi 5 volt’tur. İşaretin
başladığı noktadan 20µsn.de işaretin genliği ne kadardır?
1

1

Çözüm: TPERİYOT=𝑓 ise TPERİYOT=20∗103=50µsn. demek ki bir periyot uzunluğu
50µsn.dir. Bize 20µsn.deki gerilimi soruluyor, bunu açı cinsinden bulmamız gerektiği için
20∗10−6

𝛳

oran orantı kurmamız gerekir50∗10−6 =360 ise ϴ=1440 olarak buluruz. Bu sonuç bize sinüs
işaretinin 20µsn.deki gerilimini tek başına veremez. İşaret sinüzoidal işaret olduğu için sinüs
fonksiyonuna bu açı değerini yazdığımızda gerilim, Vanlık=VMAX(VTEPE)*sin(ϴ) ise
V20µsn=5*sin(1440), V20µsn=2.94 volt olarak bulunur.
Bu çözüm sadece işaretin çözümlenmesinde bize yardımcı olabilmek için yapılmıştır.
İşaret başladığı andan itibaren kararlı bir sinyal gibi davranmayabilir, beklenen kararlı sinyal
düzenine gelmesi zaman alabilir. Bizim yaptığımız hesaplamalar ideal bir sinyal için
geçerlidir. Aynı frekansta daha uzun bir süre bağlı kalınmış olsun ve sinyalin kararlı
olduğunu farz ederek başka bir zaman için hesaplama yapalım. 1982µsn.deki gerilim
değerini hesaplayalım.
Çözüm: Sinyalin her 50µsn.de tekrarladığını biliyoruz, demek ki periyodik biz
sinyalin başlama noktasından ne kadar arttığını bulmalıyız. İstenen değeri periyoda böleriz
1982
artan değer ise bize sinyalin başlangıçtan ne kadar ilerlediğini gösterir. 50 bölümünden
32

𝛳

artan TANLIK=32µsn. olarak bulunur. Tekrar oran orantı yaptığımızda 50 = 360 ise ϴ=2300
yaklaşık olarak bulunur. Vanlık=VMAX(VTEPE)*sin(ϴ) formülünde değerleri yerine yazarsak
V32µsn=5*sin(230)=-3.85 volt olarak bulunur. Periyodik sinyallerin istenilen anda geriliminin
bulunması ADC devrelerinde hesaplama yaparken çok işimize yarayacaktır.
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Bilimsel hesap makinesi kullanarak 10 volt tepe değeri olan kosinüs ve sinüs
işaretlerinin her 150 açıdaki değerlerini bulunuz ve bunu gerilim-zaman (x-y) düzlemine
aktarınız. Belirsiz periyoda sahip sinyal ile çalışmak istemiyorsanız periyodu 360m/sn. olan
bir sinyal, işinizi kolaylaştıracaktır.
Faz açısını yukarıdaki örnek ile ya da başka denemeler ile pekiştirmeliyiz. Bundan
sonra öğreneceklerimiz faz açıları ile alakalı olacaktır. Faz açısının değişimi ile alakalı
bilmemiz gereken ilk şey faz farkıdır. Faz farkı, iki tane aynı frekanstaki sinyalin başlangıç
noktaları arasında fark olmasıdır. Sözel olarak ifadeyi genişletirsek bir sinyal sıfır açıda
olduğunda diğer sinyal başka bir açıda olmalıdır. Aşağıda üç fazlı sistemin 1200 faz farkı
görülmektedir.

Şekil 1.4: Üç fazlı sistem (faz farklı)

Faz kayması ise farklı bir durumdur. Faz kayması oluşan sinyalde, aynı fiziksel
değişken ile faz farkı yaşanabilir ya da farklı fiziksel büyüklükleri arasında faz farkı
gözlenebilir. Faz kayması sistemin gerekliliğinden ya da sistemin bir özelliğinden kaynaklı
fiziksel büyüklüklerin(akım, gerilim, güç) faz açısının sinyaldeki değişimidir.

Şekil 1.4: Akım gerilim arasında ki Faz Kayması (sol) devre yapısına göre (sağ)
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Şekil 1.4’te akım ve gerilimin aynı fazda uygulandığı sistemin çıkışından gözlemlenen
akım, faz kayması gösterilmiştir. Kapasitif devre de akım gerilimden belirli bir açıda ileri
faza geçmiştir ya da gerilim akıma göre geri faza[V(t)=V MAX*sin(wt-ϴ)] geçmiştir. Kapasitif
devre için akım ileri fazlıdır [I(t)=IMAX*sin(wt+ϴ)] denir. Endüktif devre de ise gerilim
akımdan ileri fazdadır [V(t)=VMAX*sin(wt+ϴ)] ya da akım gerilimden geri faza geçmiştir
[I(t)=IMAX*sin(wt-ϴ)] denir. Sistemin özelliğinden kaynaklı sinyallerin fiziksel büyüklükleri
arasında faz farkı oluşumuna bir örnektir. Bazı durumlarda ise sinyalin kendisinde faz
kayması oluşabilir. Bu durumda sinyal devam ederken aniden açı değiştirir.

Şekil 1.5: Sinyal Üretecinde oluşan 900 ve 1800 faz kayması

Şekil 1.5’te sinyal değişmeden devam etseydi açık mavi işaret gibi olacaktı. İki defa
değişime uğradı ve bu nedenle faz değişimleri toplamı kadar etkilendi [sin(wt+ϴ1+ϴ2)].

1.2. Modülasyon
İnsanlık tarihinde uzak mesafeler ile iletişim hep ihtiyaç olmuştur. Özellikle
denizcilikte deniz taşıtının durumunu bildirmek için bile çeşitli işaretler kullanılmıştır.
Teknolojik gelişmeler daha uzun mesafelere iletişim ihtiyacına çözüm olarak haberleşme
sistemlerinin yaratılmasına sebep olmuştur. İnsan kulağının ve gözünün algı kapasitesi
bellidir, bu sınırlamalar önlem almak için her zaman yeterli olmayabilir. Bizim ihtiyacımız
olan bu kapasite arttırılmasıdır bunu yapabilmek için insan duyularının üzerinde bir frekansta
haberleşme yapmak gerekir. Böylece modülasyon kavramı ortaya çıkmıştır. Temel telsiz
haberleşmesi blok diyagramını inceleyelim.

Şekil 1.6: Telsiz haberleşmesi blok diyagramı
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1.2.1.Modülasyon Gerekliliği
Modülasyon elektronik devrelerde kullanılır ama buna neden gereksinim vardır? Bu
soruyu yanıtlamak için tanımı ile başlamak daha doğru olur. Modülasyon bilgi sinyalinin,
kanalın yapısına en uygun olacak şekilde dönüştürülmesi işlemine denir. Bir amaç için el
feneri ile iletişim kurmak istesek mesela ışık yandığında bir cihazı çalıştırmamız istense el
fenerinin görülebileceği kadar mesafeden bu işlemi yapabiliriz. Ses ile aynı işlemi yapsak
duyabileceğimiz kadar mesafeden bunu başarabiliriz. Ses ile -yansımalar yoluyla- görme
alanı dışında da iletişim kurabiliriz. Mesafe ihtiyacımız ve iletişim kuracağımız ortam
değiştikçe bize gereken yöntemde değişir.
Elektromanyetik dalgalar hava da ışık hızına yakın bir hızda seyreden yüksek frekanslı
dalgalardır ve bunlara radyo dalgaları denir. Radyo frekanslarının frekans tayfındaki bandını
daha önce görmüştük işte bu frekans aralığında olan değerler sayesinde insan algısının
üzerinde iletişim özelliklerini kullanabilmekteyiz. Düşünsenize kalabalık bir ortam da herkes
uzak mesafelerde haberleşmek istiyor, gürültüden herhalde kimse birbirini duyamaz.
Frekansın duyularımızı etkilemeyecek aralıkta olması daha özgür haberleşmeyi
sağlayacaktır. Ses hızından daha hızlı ama ışık gibi katı cisimlerin engeline takılmama
özelliğine sahip olan radyo frekansları bu özellikleri sayesinde iletişim ağımızı
güçlendirmiştir.
Modülasyon için öncelikle dalga boyugereklidir. Dalga boyu sinyalin ilerlerken
periyodunu tamamladığı uzunluktur. Dalga boyu uzunluğunda anten kullanmak bize
maksimum güçte sinyal aktarımı sağlayacaktır. Müzik notasını modülasyona tabi tutmadan
göndermek için gerekli dalga boyunu hesaplayalım. Bunun için en ince do notasını seçmek
daha uygun çünkü bu nota frekans açısından en yüksek notadır. Normal do sesi 261,6 hertz
iken dört oktav üzerindeki do sesi 4186 hertz olarak karşımıza çıkar. Bu sesi
elektromanyetik dalga ile iletmeye çalışalım tabi ki modülasyon olmadan bunu yapmak için
𝐶
öncelikle dalga boyunu hesaplamamız gerekir. =𝐹 formülü işimize yarayacaktır. =Dalga
boyu C= Işık hızı (3*108 m/sn.)
3∗108

F= frekansın sembolleridir. Formülde değerleri yerine yazalım = 4186 ise =71667
metre yaklaşık olarak bulunur. Tam dalga antenin maksimum güçte olabilmesi için bu
uzunlukta bir antene ihtiyaç duyulur. Yarım dalga veya çeyrek dalga anten kullanırsa bu
durumda; yarım dalga için /2, çeyrek dalga için /4 formüllerini uygulayabiliriz. Bu
durumda bile çok uzun bir anten gerekir. Aynı sesi modülasyon yardımıyla VHF frekans
𝐶

3∗108

bandında olan ayrıca bir radyo kanalı frekansı olan 100Mhz ile iletmek istersek=𝐹=100∗106
ise =3 metre olarak buluruz. Çeyrek dalga anten kullanırsak 75cm uzunluğunda bir anten
işimizi görecektir. Görüldüğü gibi frekans arttıkça anten boyu küçülmektedir.
Yüksek frekanslı sinyallerin özellikleri de değişmektedir. Orta Dalga (MF)
frekansında gönderilen sinyaller iyonosfer tabakasından yansımakta böylece iki anten
birbirini direk görmese bile iletişim kurabilmektedir. Yüksek frekansların bir diğer özelliği
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de iletişim kanalı sayısını arttırabilmesidir. İletişim kanalının farklılaşması bize aynı ortamda
binlerce bilginin karışmadan aktarılmasını sağlamaktadır.
Kanal kapasitesini, gönderilmek istenen sinyalin maksimum değeri belirler. İnsan
sesinin frekans bandının 50hz ile 20Khertz arasında olduğunu biliyoruz eğer 100 Khz gibi
nispeten düşük bir frekansta iletişim kurarsak çok fazla kanal kapasitemiz olmaz. Frekansın
hepsini kullanıp göndermek istersek taşıyıcı sinyal üzerinde maksimum ±20Khz gibi bir
değişim olacaktır.80Khz ile 120Khz arasını kullanırız, bir sonraki bant 130Khz’den fazla
olmalıdır. Frekansı 100Mhz seçtiğimizde ise 99.08Mhz ile 100.02Mhz arasını kullanırız. Bir
sonraki bant girişim olmaksızın 100.03Mhzüzerinderahatlıklaseçilebilmektedir.Bant
genişliği, taşıyıcı frekansın bozulma olmadan gönderebileceği maksimum frekansı ifade
eder. Yüksek frekanslı bir sinyal ile elbette düşük frekanslı bir sinyal rahatlıkla gönderilebilir
ama taşınan sinyalin bant genişliği arttıkça taşıyıcı sinyalin frekansının arttırılması gerektiği
unutulmamalıdır.
Modülasyon gerekleri:







Modülasyon ile anten boyu kısalır.
Düşük frekanslı işaretlerin çevresel şartlardan daha az etki ile gönderilmesini
sağlar, iletim kalitesini arttırır.
Daha uzak mesafeler ile iletişimi kolaylaştırır.
Frekans bantlarında kanal ayrımı yapılarak istenen bilginin alıcıya
gönderilmesini ya da alıcının istediği bilgiyi almasını sağlar.
Aynı iletkenden farklı kanallardan çoklu iletişim yapılabilir.
Çoğullama yapılabilir.

1.2.2. Demodülasyon
Demodülasyon işlemi, modülasyonda gönderilen bilginin taşıyıcıdan ayrılarak saf
bilgi işareti hâline dönüştürülmesi işlemidir. Verici kısımda gönderilen bilgiye ne kadar
kalitesi bozulmadan ulaşılabiliyorsa modülasyon ve demodülasyon işlemi o kadar başarılıdır,
denir. Bu işlem iki taraflı hataları da kapsar. Örneğin radyo dinliyoruz bizim radyomuz
kaliteli bir demodülatöre sahipse müzik sesini daha net duyarız aksi durumda gönderilen ses
ne kadar kaliteli olursa olsun iyi kalitede müzik dinleyemeyiz.

1.2.3. Gürültü
Gürültü sinyalin modülasyon işleminde, ortamda ya da demodülasyon işlemi sırasında
oluşan sinyal üzerindeki bozulmaların verilen isimdir. Bozulmalar üç kısımda da olabilir
sadece bir tanesinde yaşanmış bir kayıp da olabilir. Kayıplar sinyalin kalitesini bozduğu için
𝑆𝑖𝑛𝑦𝑎𝑙𝑖𝑛 𝐺ü𝑐ü
verimliliği etkiler. Sinyal gürültü oranı (SNR) (Signal Noise Ratio)=𝐺ü𝑟ü𝑙𝑡ü𝑛ü𝑛 𝐺ü𝑐ü oranı ya
𝑆𝑖𝑛𝑦𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑙𝑖ğ𝑖 2

da (𝐺ü𝑟ü𝑙𝑡ü 𝑔𝑒𝑛𝑙𝑖ğ𝑖) ile bulunur.
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1.2.4. Modülasyon Türleri

Şekil 1.7:Modülasyon türleri

Modülasyon türleri yukarıdaki şekilde verilmiştir. Anlaşılacağı gibi modülasyon
sayısal ve analog olarak ikiye ayrılmaktadır. Analog modülasyon doğal ortamdaki sinyaller
gibi zamana göre değişimi sürekli olan sinyaller ile yapılmaktadır. Analog sinyal zamana
göre genliğindeki değişim farklı değerlerde olabilir. Sayısal modülasyon ise doğal sinyaller
yerine “0” ve “1” değerlerinin zamana göre değişimi ile yapılmaktadır. Sayısal değer olan
“0” sinyali kimi zaman gerçek anlamıyla 0 volt değerini bazı haberleşme sistemlerinde ise 5volt gibi değerini ifade etmektedir. “1” değeri ise +5 volt değeri ile temsil edilmektedir.
Bahsedilen gerilim değerleri sistemi tasarlayana göre değişim gösterebilmektedir.
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Delta modülasyonunu araştırınız.

Şekil 1.8: Örnek pals ve sayısal elektronik karşılıkları

1.2.5. BER
BER (Bit Error Rate), hatalı palslerin bütün gönderilen palslerin oranına verilen
isimdir. Sayısal sistemin veri iletimindeki doğruluğunu temsil eder. BER ne kadar düşükse
sistem o kadar verimlidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Atölyenizde bulunan deney malzemelerini kullanarak aşağıda verilen devreyi
oluşturunuz ve istenen ölçümleri yapınız.

Şekil 1.9:Örnek Devre

İşlem basamakları

Öneriler

 ICL8038 entegresi ile yukarıdaki devreyi
kurunuz.
 Çıkışlarındaki frekans ve genliğini
osiloskop ile ölçünüz. Rapor şeklinde
çizerek gösteriniz.
 Devrede bağlantılara dikkat
 Devrede görülen potansiyometrelerin ne işe
etmelisiniz.
yaradıklarını rapora ekleyerek çıkış sinyali
 Bu devreyi ileriki deneylerde sinyal
üzerindeki değişimlerini
jeneratörü olarak kullanabilirsiniz bu
potansiyometredeki değer değişimleri ile
sebeple uygun bir kutunun içine monte
karşılaştırınız.
edebilirsiniz.
 Maksimum ve minimum frekans
değerlerini yazınız.
 Çıkış sinyalinin genliğinin nasıl
yükseltilebileceğini araştırıp rapora
devresini ekleyiniz.

13

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
1.

Sinyaller ………..bir büyüklüğü temsil eder.

2.

……………………..frekans bantlarının birbiri ardına belirli bir değer kümesi ile
değişimine verilen isimdir.

3.

İnsanlar ………………….arası ses sinyalleri kulağı ile duyabilir.

4.

Frekans aralığı, sinyalin birim zamanda alabildiği …………….frekans ile alabileceği
………….frekans arasında oluşan aralığa verilen isimdir.

5.

…………….bilgi sinyalinin, kanalın yapısına en uygun olacak şekilde dönüştürülmesi
işlemine denir.

6.

Modülasyonda gönderilen bilginin taşıyıcıdan ayrılarak saf bilgi işareti hâline
dönüştürülmesi işlemine …………..denir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Öğrenme faaliyetinin
edebileceksiniz.

sonunda

demodülasyon

tekniğini

ve

türlerini

ayırt

ARAŞTIRMA


Deniz haberleşmesinde kullanılan modülasyon türlerini araştırınız. Listeleyerek
sınıfa getiriniz.



VHF telsizler ve güç sınırlaması hakkında araştırma yapınız

2. MODÜLASYON TÜRLERİ
Modülasyon, bilginin ortama en uygun biçimde aktarımını sağlayan sistemlere verilen
isimdir. Bilginin ortama en uygun biçimde aktarılması sağlamak amacıyla modülasyon
türleri ortaya çıkmıştır.

2.1. Analog Modülasyon
Analog modülasyon, doğal işaretler yardımıyla yapılan modülasyon türüdür. Bilinmesi
gereken analog sinyallerin değer kümesinin değişken olduğu ve belirli aralıkta herhangi bir
değeri alabileceğidir. Doğal taşıyıcı sinyaller uzun süredir modülasyonda kullanılmaktadır.
Karışık ve çok elemanlı devre yapılarından dolayı günümüzde kullanımı devam etse bile
popülerliğini yitirmiştir.

2.1.1. Genlik Modülasyonu
Genlik modülasyonu elektronik sistemlerde eskilerden günümüze kullanımı olan ve
basit yapısı nedeniyle küçük verici-alıcı yapısına olanak sağlayan bir modülasyon türüdür.
2.1.1.1. Çift Yan Bant Genlik Modülasyonu
Genlik modülasyonu adından da anlaşılacağı gibi genlik değişimi ile yapılan
modülasyon işlemidir. Genlik daha önce öğrendiğimiz gibi işaretin belirli bir zamandaki
büyüklüğünü ifade etmektedir. Genlik değişimi ise genlik değerinin zamana göre değişimi
anlamına gelir. Genlik modülasyonunda taşıyıcı sinyalin (xC(t)) genliği, taşınacak
sinyalin(xM(t)) genliğine göre zamanla değişmektedir.
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Şekil 2.1:Genlik modüleli sinyal işaretleri

Şekilden görülebileceği gibi düşük frekanslı sinyal, yüksek frekanslı sinyal ile modüle
edilerek yüksek frekanslı bir sinyal oluşturulmuştur. Modüleli sinyalin frekansı taşıyıcı
sinyale(xC(t)), genliği ise bilgi işaretine (xM(t)) benzemektedir. Modüleli sinyalin genliği ve
frekansı aslında her iki sinyalin karışımı biçiminde olmaktadır.
XGM(t)= Modüle edilmiş sinyal AGM=Modüle edilmiş sinyalin genliği
XC(t)=Taşıyıcı sinyal AC=Taşıyıcı sinyalin genliği
XM(t)= Bilgi işareti(taşınacak sinyal) =Bilgi işaretinin genliği
ω= 2πf “ω” açısal frekans yani frekans çarpı 2π(3600)
1

ise XGM(t)= XC*XM= AC*sin(ωCt)*AM*sin(ωMt) →sina*sinb=2 [cos(a+b)-cos(a-b)]
formülünden faydalanırsak
𝐴𝐶 ∗𝐴𝑀
*[cos2π(fC+fM)t-cos2π(fC-fM)t]
2

XGM(t)=

ifadesi ile gösterilir.
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Formülden anlaşılacağı gibi iki sinyal bir çarpıcı devrenin girişlerine uygulanır. Bu
sayede taşıyıcısı bastırılmış genlik modüleli sinyal (DSB-SC) ( double side band
suppressed carier) elde edilir. Genlik modüleli sinyali elde etmiş oluruz yalnız alıcıda
bilginin taşıyıcıdan ayrılması (demodülasyon) gerekir. Bu işlem DSB-SC tipinde yapılmış
genlik modülasyonu için karmaşık bir işlemdir. Alıcı da taşıyıcı bilgisi olmadığından
kompleks sezici devrelerine ihtiyaç duyulur. Bunun yerine bilgi sinyaline modüle edilmeden
önce sabit bir doğru akım sinyali eklenir. Eklenen bu doğru akım taşıyıcı sinyal ile
çarpıldığında bilgi sinyali olmasa bile saf taşıyıcı frekansı modülasyon çıkışında gözlenir.
Formüle edersek:
XGM(t)=(1+ XM)*XC=[1+AM*sin(ωMt)]*AC*sin(ωCt)]
XGM(t)=[AC*sin(ωCt)*AM*sin(ωMt)]+AC*sin(ωCt)
XGM(t)=AC*sin2πfCt+{

𝐴𝐶 ∗𝐴𝑀
*[cos2π(fC+fM)t-cos2π(fC-fM)t]}
2

Şekil 2.2: Genlik Modülatörü formülü

Yukarıdaki formülde görüldüğü üzere taşıyıcı sinyalde alıcı kısma ulaşmış olmaktadır.
Alıcıda taşıyıcı sinyal bilgisi olduğundan gelen sinyaller demodülatörde daha basit işlemler
ile bilgi işaretine dönüştürülür.
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2.1.1.2. Genlik Modülasyonlu İşaretin Zarfı
Genlik modülasyonlu işaretin üst ve alt kısımlarında bulunan ve bilgi işaretinin
genliğine bağlı olarak değişim gösteren, taşıyıcı sinyalin tepe noktaları işaretlenip orta
noktalarından bir doğru çekilirse bilgi işaretini elde edebildiğimiz modüleli sinyalin sınır
hattına zarf denir. Negatif ve pozitif bölümün birbirine simetrik ve eşit olması Çift Yan Bant
Genlik modülasyonu(DSB) için normaldir.

Şekil 2.3: GM Zarf işareti

Modülasyon zarfını bulabilmemiz sinyalin birçok değerini hesaplamamıza yardımcı
olacaktır. Özellikle osiloskoptaki zarf işaretinin maksimum ve minimum gerilimleri bizim
modülasyon indeksini bulmamızı sağlar.
2.1.1.3. Genlik Modülasyonun İndeksi
Genlik modülasyonun indeksi, modüle edilecek bilgi sinyali ile taşıyıcı sinyalin
modüle edildikten sonra verimi hakkında bize bilgi veren kavramdır. Modülasyon indeksi,
modülasyonun formülü ya da taşıyıcının ve bilgi sinyalinin formülü verilirse bulunabilir.

Şekil 2.4: Formülden genliklerinin bulunması
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𝐴𝑚

Modülasyon İndisi=m=

𝐴𝑐

biçiminde bulunur. Eğer çıkan değer:

0,5<m<1 aralığında ise çok iyi modülasyon,
m=1 ise ideal modülasyon,
m>1 ise verimsiz, bozuk modülasyondur denebilir.
Örnek:
XGM(t)=[1+2*sin(2π*0,5*t)]*3*sin(2*π*1000*t)],
XGM(t)=[5*sin(2*104*π*t)*5*sin(10*π*t)]+5*sin(2*104*π*t),
XGM(t)=2*sin(2*π*1000*t)+{5*[cos(2*π*(1025*t))-cos(2*π*(975*t))]}
Formülleri verilen genlik modülasyonlu sinyallerin taşıyıcı ve bilgi frekanslarını
bulunuz ve modülasyon indeksini hesaplayınız.

Şekil 2.5: Örnek soru

Soru genlikler formülden hesaplama ihtiyacı olmadan okunabilir. AM=2 volt AC=3
𝐴
volt’tur öyleyse m= 𝐴𝑚 =0.66 olarak modülasyon indisi bulunur. Bu iyi modüle edildiğini
𝑐

gösterir. Frekansları bulmak için t önündeki katsayılara bakmak lazımdır. “ω”açısal frekansı
gösterir 2πf olarak öğrenmiştik. Zaman(t) önündeki katsayı bize periyot zamanını verir. 2π
bu formülde ayrı yazıldığı için bilgi sinyalinin 0,5hz, taşıyıcının ise 1000hz olduğu
görülmektedir.

19

𝐴

Genlikler birbirine eşittir, AM=AC=5 volt. Modülasyon indisi m= 𝐴𝑚 =1 olarak bulunur
𝑐

bu da ideal modülasyon olduğunu gösterir. Frekansları 1.örnekteki formüller yardımıyla
buluruz ama burada 2π frekans ile matematiksel olarak ayrılmamıştır. Formülden 2πbölersek
taşıyıcı frekans 10000=10Khz, bilgi ise 5hz bulunur.
Bu soru da frekans ve genlikleri hesaplamak için biraz daha işlem yapmak gerekir.
Taşıyıcısı bastırılmamış olduğu için taşıyıcı frekansı göze hemen çarpar. f C=1000=1Khz
ikinci kısımda orijinal formülde fM+fC ya da fM-fC yazan kısımlardan birini kullanırız.
fM+fC=1025, fM-fC=975 ise fM=25hz olarak buluruz. Genlikler için de benzer bir işlem vardır.
𝐴 +𝐴
Taşıyıcı genliği hemen göze çarpar AC=3 volt’tur. Formülün 𝐶 2 𝑀kısmını kullanarak
𝐴𝐶 ∗𝐴𝑀
2∗𝐴
=5= 𝑀
2
2

ise AM=10 volt çıkar. Modülasyon indisi ise m=

modülasyon olamadığını bize gösterir.

𝐴𝑚
𝐴𝑐

=5 çıkar ve iyi bir

Modülasyon indisini osiloskop yardımıyla bulmak istersek aşağıda gösterilen şekil 2.6
işimize yarayacaktır.

Şekil 2.6:Osiloskop yardımıyla Modülasyon İndisi Bulma
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Şekil 2.7: Örnek sorunun simülasyon görüntüsü
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Şekil 2.7’de simülasyona matematiksel veriler girilerek oluşturulmuş işaretler
görülmektedir. Taşıyıcı sinyalin genliği temsili verilerek gösterilmiş ama modüle edilirken
hesaplanacak olan gerçek değere göre modülasyon işaretleri çizdirilmiştir. Burada dikkat
etmemiz gereken şey modülasyon indisine bakarak modülasyonun kalitesi hakkında bilgi
almaktır.3. örnekte düşük genlikli giriş sinyallerinde bile bir genlik gözlenmektedir
modülasyon indisi %500’dür. Demodülasyon işleminde ses yükseltilirken istenmeyen
bozulmaya radyolarda ses çatlaması denir. İdeal olan indisin %100 yani m=1 olduğu
durumdur. Bu ikinci örnekte gösterilmiştir fakat sinyalin düşük ve yüksek gerilimlerde 3.
sinyale göre daha az olsa da bozuluma uğradığı görülmektedir.1.örnekte indisi %66 olan
modülasyon sinyalinin ideale yakın olduğu görülebilir. Taşıyıcı sinyalde bilgi sinyali de
bozulmadan modüle edilmiştir. İndisin %50’ye düştüğünde ise minimum ve maksimum
genlikli bilgi sinyalli girişe uygulandığında modülasyon sinyalinde bozulma olmadığı
gözlemlenmektedir fakat bu durum gücü verimsiz kullanmaya neden olmaktadır.
2.1.1.4. Genlik Modülasyonu Bant Genişliği
Bant genişliği taşıyıcı frekansın bozulma olmadan maksimum alabileceği frekans
değerini ifade eder fakat burada modüle edilmiş sinyalden bahsettiğimiz için bant genişliği
kanallar arası girişim olmadan gönderebileceği maksimum değeri ifade edecektir. Bant
genişliği kavramını kanalın bant genişliği olarak ifade edebiliriz. Eğer taşıyıcı frekansa çok
geniş bantlı bir sinyal yüklemek istersek bu sefer kanalın bant genişliğini arttırmak gerekir
aksi durumda kanallar arasında girişim gözlenir yani zarflar birbirini etkileyerek bilgi
sinyallerinin bozulmasına neden olur. Aşağıda, solda gözüken bant genişliği grafiğinde
kullanılan frekans aralığı somut olarak gösterilmiştir. Modülasyonda kanal ayrımı bu şekilde
yapılmaktadır.

Şekil 2.8: Bant genişliği

2.1.2. Genlik Modülasyonunda Güç Hesabı
Güç, elektronikte sistem tasarımı açısından çok önemlidir. Sistem sabit ise tolerans
gösterilebilir fakat taşınabilir sistemlerde kullanılabilir olması için bataryaya bağımlılık
gerektiğinden daha fazla önem arz etmektedir. Bizim yapacağımız hesap kabaca yapılacaktır.
Yükselteç, balans ve anten kayıpları önemsemeden basit bir hesap yapabiliriz.

22

Güç formülü P=V*I olarak biliyoruz. Formül doğru akım için işimize yaramaktadır
ama alternatif sinyaller için biraz değiştirmeliyiz. Basamaklar hâlinde modülasyon için
uydurmak gerekirse:
𝑉𝑚𝑎𝑥
√2

Etkin değer ile ancak güç hesaplanabilir o zaman VEFF(etkin volt)=
tepe değerden yola çıkarak bulabiliriz.

formülü ile

P=V*I içinde çekilen akımın etkin değerini hesaplayarak sonuca formülden
ulaşabiliriz ya da çekilen akımı bilmiyorsak çıkış direncini bildiğimiz antenden yola çıkarız.
𝑉
Formülü buna uygun değiştirirsek P=V*I formülünde V=I*R’den akımın yerine I=𝑅 yazarız.
V2
𝑅

Sonuç P=

çıkar.

Son olarak etkin(efective) değeri de formüle katarız. P=
bulunur.

𝑉
( 𝑀𝐴𝑋 )
√2

𝑅

2
2
𝑉𝑚𝑎𝑥
2∗𝑅

ise P=

olarak

Modülasyon sinyalinde alt bant, yan bant ve modülasyon sinyali vardır. Bunların
toplamı bize modülasyon sinyalinin gücünü verecektir. P=Pfm+fc+Pfc+Pfm-fc formülü ile
toplam sinyalin gücünü bulabiliriz.
Örnek: Xc(t)=5cos(ω10-6) taşıyıcı ile tepe gerilimi 1 volt olan bilgi işareti taşınmak
isteniyor. Çıkışında 50Ω anten ile yayın yapılacak ise modülasyon gücünü bulunuz?
Çözüm: Xc(t)’nin genliği 5 volt ve periyodunun 10-6sn.sürdüğü taşıyıcı formülünden
𝑉2

52

öğrenebiliriz. Pfc= 𝑚𝑎𝑥=
=0.25 watt olarak buluruz. Üst ve alt yan bandı bulabilmek için
2∗𝑅 2∗50
yan bant genliğinin formülünü bilmemiz ya da ilk genlik modülatörünün formülünü
hatırlamamız gerekir.
XGM(t)=AC*sin2πfCt+{

𝐴𝐶 ∗𝐴𝑀
*[cos2π(fC+fM)t-cos2π(fC-fM)t]}
2

𝐴𝐶 ∗𝐴𝑀
𝐴 ∗𝐴
*cos2π(fC+fM)t]- 𝐶 2 𝑀 *cos2π(fC-fM)t
2

XGM(t)=AC*sin2πfCt+
Ayan bant=

AC ∗AM
şekil
2

2.8’de gösterilmiştir.
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Genlik modülasyonunda iki yan bant olduğunu şekil 2.2’de matematiksel olarak
hesaplamıştık. Genlik modülasyonunda bant genişliğini gösterdiğimiz şekil 2.8’de genlik
değerleri ile birlikte yan bantlar, taşıyıcı frekansın iki yanında gözükmektedir. Yan bantlar
simetriktir, güçleri ve genlikleri eşittir bu sebeple tek yan bant hesaplanarak iki yan bandın
5∗1
gücünü bulabiliriz. Tek yan bant güç değeri formülü kullanılarak Ayan bant= 2 =2,5watt
bulunur.
Sonuç olarak toplam güç P=Pfm+fc+Pfc+Pfm-fc=2.5+0,5+2,5=5,5watt bulunur.
Genlik modülasyonunun basitçe güç hesaplamaları daha önce verilmişti. Güç
konusundan son olarak bahsedilmesinin iki önemli sebebi vardır. İlk nokta genlik
modülasyonunu demodüle ederken kolaylık sağlaması amacıyla taşıyıcıyı sinyali modülatöre
eklemenin çok fazla güç kaybına neden olmamasıdır. İkincisi ise asıl gücü yan bantların
harcamasıdır. Taşıyıcı sinyali eklemek yukarıdaki örnekten anlaşılacağı gibi 0,5watt güç
harcarken her yan bant 2,5watt eklemektedir. Bu tip güç kayıplarını önlemek için de Tek
Yan Bant Modülasyonu ortaya çıkmıştır.
2.1.1.6. Tek Yan Bant Genlik Modülasyonu(SSB)
SSB (Single Side Band) modülasyonu ile genlik modülasyonu (Double Side Band)
mantık olarak aynıdır. SSB’ de tek avantaj DSB’nin iki tane olan yan bantlardan bir tanesi
bastırılmış, bu sayede güç tasarrufu ve bant genişliği(BW) tasarrufu sağlanmıştır. Yan
bantlardan biri alçak geçiren ya da yüksek geçiren filtre ile süzülerek SSB elde edilir. DSBSC (Double Side Band Suppressed carier) ( taşıyıcısı bastırılmış çift yan bant) taşıyıcısız
olabilir veya DSB’de olduğu SSB’de taşıyıcısı ile birlikte gönderilebilir. Şekil 2.9’da taşıyıcı
sinyali fC=300hz, bilgi sinyali fM=3hz, taşıyıcı genliği AC=2volt ve bilgi genliği AM=1 volt
olan genlik modülatörlerinin(DSB-SC, DSB, SSB ve SSB-SC) çıkış işaretlerini aynı bilgi
sinyaline uygun, ölçekli olarak inceleyebilirsiniz. SSB’nin hesaplamaları DSB ile aynıdır
yalnız tek yan bant varmış gibi hesaplamalar yapılır.
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Şekil 2.9: Genlik Modülatörü Çeşitleri
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Şekil 2.10: SSB Bant Genişliği(BW)

2.1.1.7. Genlik Modülasyonu Modülatör ve Demodülatör Blok Diyagram

Şekil 2.11: Genlik Modülatörü Blok Diyagramı

Blok diyagramda görüleceği gibi DSB’nin demodülasyonu için sadece alçak geçiren
filtre yeterli olmaktadır. DSB modülatörde toplayıcı devresi sadece sabit doğru akım sinyali
ile bilgi işaretinin toplanmasını göstermek için konmuştur. Alçak geçiren filtre, yüksek
frekanslı sinyalleri çıkışına geçirmeyen filtre demektir. Bilgi sinyali düşük frekanslı olduğu
için çıkışından bilgi sinyali alınabilir. Sinyallerde her kat arası az da olsa zayıflama
olmaktadır. Blok diyagramlara yükselteç devreleri eklenmemiştir ama neredeyse her kat
arasına bir yükselteç devresi uygulanmaktadır.
DSB-SC ise modülatör basit ama alıcı (demodülatör) kısmında taşıyıcı sezici, taşıyıcı
frekans ile senkron devresi ve bunlara uygun taşıyıcı sinyali tekrar üreten bir osilatör
gereklidir. DSB-SC demodülatörü karmaşık sistem gerektirir. AM radyolar bu sebeple DSB
modülasyon kullanır. AM (Amplitude Modulation) radyolar devreleri basitçe yapılabilir.
DSB ve DSB-SC formüllerini dikkatlice inceleyiniz.
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2.1.3. Frekans Modülasyonu
Frekans modülasyonu, genlik modülasyonuna alternatif olarak geliştirilmiş bir
modülasyon türüdür. Genlik modülasyonunda bilgi işaretinin genliğine bağlı olarak genliği
değişen yüksek frekanslı taşıyıcı sinyal ile iletişim sağlanmaktaydı. Taşıyıcı sinyalin
genliğinin değişimi çevresel şartlardan daha fazla etkilenmesine neden olmaktadır. Sinyal
gücü zayıflamaları bilgi de parazitlenme yapabilir. Genlik modülasyonunda
SNR(sinyal/gürültü oranı) çok yüksektir. GM zayıflığını gidermek için taşıyıcı sinyalin
genliğinin değişmediği bir yapı kullanmanın gerekliliği fark edilmiştir. Frekans
modülasyonu(FM) ortaya çıkmıştır. FM’de taşıyıcı sinyalin genliği değişmemekte ama
frekansı bilgi işaretinin genliğine göre değişim göstermektedir.

Şekil 2.12: Frekans modülasyonu ve genlik modülasyonu

Şekil 2.12’de görüldüğü gibi FM’de taşıyıcı işaretin genliği değişmemekte fakat
frekansı azalmaktadır. Frekansın azalıp artması, taşıyıcı sinyalin üzerinde ya da altında
olmakta, bilgi işaretinin frekansı ve genliği bu değişim üzerinde etkili olmaktadır. FM
modülasyonun formülünü çıkartalım:
Bilgi sinyali fM=AM*cos(wM*t), Taşıyıcı sinyal fC=AC*cos(wC*t) ise,
kf=frekans(faz) sapma indeksi Δf=frekans sapması mf(β)=modülasyon indisi
Δf=AM*kfdir.
𝛥𝑓
mf=𝑓 olarak modülasyon indisi yazılır.
𝑚

XFM=AC*cos[wC*t+mf*sin(wM*t)] olarak yazılır. w=2*π*f olduğu unutulmamalıdır.
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Frekans modülasyonu formülünde taşıyıcı sinyalin açı kısmının değiştiği bu sayede
frekansında artma ve azalma olduğu görülmektedir. Genlik modülasyonundan
hatırlayacağımız gibi modülasyon indeksi(m) burada da karşımıza çıkmaktadır. Modülasyon
indeksi GM’de genlik değerlerinin oranına bağlıyken FM’de frekansın değişimi ve bilgi
frekansına bağlıdır. Modülasyon indeksi arttıkça taşıyıcı sinyalin frekansında değişimler de
artacaktır. GM’de modülasyon indisi arttıkça bozulmalar artmaktayken FM’de yan bantların
sayısında artış olmaktadır. FM modülasyonda bu nedenle bant genişliği modülasyon indisine
bağlı olarak artış göstermektedir.
2.1.2.1. Frekans Modülasyonunda Bant Genişliği
FM’de bant genişliğini idealde bulmak çok kolaydır çünkü bant genişliği bilgi
sinyalinin değişimi kadardır. BWFM=2*fM biçiminde idealde formüle edilir fakat gerçekte
olan bant genişliği modülasyon indisine bağlıdır. BWFM=2*(Δf+fM) formülü (Carsonband
Genişliği Kuralı) ile bant genişliği bulunur. Çok sayıda yan bant oluşturabilir. Taşıyıcı
sinyalin ve oluşan yan bantların genliği de modülasyon indisinden etkilenir. Oluşan yan
bantların genliklerini ve sayısını bulabilmek için bessel fonksiyonuna bağlı oluşturulmuş
tablodan faydalanmak gerekir.

Şekil 2.13: Frekans Modülasyonu Bant Genişliği (BW)

Şekil 2.14: FM oluşan yan bantlar (Bessel Formül Tablosu)
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Şekil 2.13’te görüldüğü gibi çok sayıda yan bant oluşmaktadır. Frekans
modülasyonunda bu yüzden bant genişliği(BW) fazla olmaktadır. Bant genişliği arttıkça
taşıyıcı sinyalin gücü oluşan yan bantlara göre azalmakta yani verim düşmektedir.
Örnek: Bilgi işaretinin frekansı 20Khz, genliği 0,5volt; taşıyıcı işaretin frekansı
100Mhz, genliği 1 volt’tur. Modülasyon indisi mf=1 olarak verilmiştir.
Frekans sapmasını bulunuz Δf=?
Bilgi işaretinin maksimum ve minimum olduğu noktada taşıyıcı frekansı ne olur?
Modüle edilmiş sinyalin formülünü yazınız.
Oluşan yan bantları ve bunların genliklerini çiziniz.
Çözüm
𝛥𝑓

mf=𝑓 iseΔf=mf*fm’dir. Δf=20Khz*1=20Khz olarak bulunur.
𝑚

fmin=fC-Δffmax=fC+Δf ise fmin=100Mhz-20Khz=100∗ 106 -20∗ 103 ise
fmin=99.8Mhz bulunur. fmax ise fmax=fC+Δf formülünden fmax=100.2Mhz olarak
bulunur.
XFM=1*cos[2π100∗ 106 *t+1*sin(2π20∗ 103 *t)] olarak yazılır.

Şekil 2.15: Frekans Tablosu

Yukarıda gösterilenlerden daha fazla yan bant oluşur ama bunları göstermeye gerek
yoktur. Taşıyıcı sinyallin genliğinin %1’inden daha düşük genlikte olan yan bantlar dikkate
alınmaz. Dikkate almamız gereken bütün yan bantlar, genliği taşıyıcı genliğinin %1’den
büyüğü olanlardır. FM modülasyondan aynı frekansta iki tane sinyal olsa bile bunlardan
yayın gücü yüksek olanı alıcı devreler demodüle eder. Zayıf olan sinyaller güçlü olan
sinyalin etkisi ile bastırılır.
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2.1.2.2. FM Modülatör ve Demodülatör Blok Diyagramları

Şekil 2.15: FM verici blok diyagramı

CRYSTAL CONTROLLED OSCILLATOR: Kristal kontrollü osilatör anlamına
gelir ve kristal elemanı ile yapılmış yüksek doğruluklu osilatördür.
AMPLIFIER: yükseltici RF: Radyo Frekans SUBCARRIER: alt taşıyıcı demektir
fakat taşıyıcı radyo frekans ön yükselteci olarak yazmak nispeten daha doğru olur.
PHASE SHIFT NETWORK: Bilgi sinyaline göre faz kayması yapan kısımdır.
DOUBLER: Sinyal frekans katlayıcıdır.
POWER AMPLIFIER: Güç yükselticidir.
Sinyal önce düşük frekanslı üretilir sonra kademeli olarak yüksek frekansa çıkartılır.
Bilgi ve taşıyıcı sinyal mutlaka ön yükseltmeye tabi tutulur aksi durumda sinyal gücü her
katta enerji kaybedecek hatta kaybolacaktır.

Şekil 2.16: FM Alıcı blok diyagramı
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MIXER: İki sinyali birbirine karıştıran kısımdır.
WIDE BAND AMPLIFIER: Geniş bantlı yükselteç
LIMITED: Güç sınırlayıcı
DISCRIMINATOR: Ayrıştırıcı
Gelen radyo dalgaları RF yükseltici ile yükseltilir ve ardından alınması istenen
frekansta çalışan osilatörden çıkan sinyal ile birlikte karıştırıcıya uygulanır. Çıkan sinyal
daha alçak frekanslı ama FM sinyaldir. Bilgi sinyaline benzemez. Ayrıştırcıya
(diskriminatör) uygulanan sinyalin çıkışında düşük genlikli bilgi sinyali alınır. AF(ses
frekans) yükselteci ile istenen seviyeye getirilir. Bunların dışında PLL ve emphasis (vurgu)
devreleri de kullanılır.

Şekil 2.17: PLL blok diyagramı

PLL, “Phase Locked Loop” kelimelerinin baş harfleri ile kısaltılmıştır. PLL sentezörlü
vericilerde, alıcılar da ise dar bantlı keskin filtre devrelerinde, uydu takip devrelerinde
kullanılır. Geri besleme sayesinde kararlı bir çalışma sağlanır. Hassas frekanslı palslerin
gerektiği yerlerde de kullanılır. PLL istenen frekansın olmasını başka frekansların sistemde
olmamasını sağlar. Araba yarışı örneği ile daha kolay anlatabiliriz. Araba yarışında herkes
serbest hız yapar ve birbirini geçmeye çalışır. Yarışın bir tur zamanı vardır fakat bir kaza
olursa yarışın tur hızı(frekans) değişir. Güvenli aracı girer ve bütün arabalar onun arkasında
bulundukları konumu korumaya çalışır. Güvenlik arabasına yeterince yakın olurlar ama onu
geçemezler. Uygun biçimde sırada beklerler. Frekansı(tur hızını) güvenlik arabası belirler.
Burada güvenlik arabası PLL devresidir. Sistemin istediği frekansın dışındaki frekansları yok
eder.
Emphasis devreleri ise yüksek frekanslı sinyallerin daha eşit üretilmesini sağlamak
için kullanılır. Vurgu’nun anlamı da budur eşit ve kararlı sinyaller sağlamaktır.
Gürültü/sinyal(SNR) oranı düşer ve sinyal daha verimli hâle gelir. FM yayınları yüksek
frekanslı yayın yapar alıcılarda ise yüksek frekanslı sinyaller düşük frekanslı bilgi sinyaline
dönüşür. Alıcı yüksek frekansları ayırır böylece yüksek frekanslı sinyallerin gürültüsünü de
ayırmış olur. Basit bir rc devresi ile ön-vurgu yapılır. Ön-vurgu ve vurgu devresinde zaman
sabiti olarak dünya 50µsn., Amerika ve Güney Kore 75µsn. kullanır. Ön-vurgu devresi sağ
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ve sol kanalara uygulanır sonra çarpıcıya tabi tutulur. İstenmeyen yüksek frekanslar
engellenmiş olur. Özellikle VHF bantlarında çok kullanılır.

Şekil 2.18: Emphasis blok diyagramı

Diskriminatör, PLL ve Emphasis devreleri frekans modülasyonunda önemli olan
frekans doğruluğunu arttırmak için kullanılır. Frekans istenen biçimde elde edilemez ise
modülasyon ve demodülasyon yapmak güçleşir.

2.1.4. Faz modülasyonu
Faz modülasyonu(PM), frekans modülasyonu ile benzerlik gösteren bir modülasyon
türüdür. FM’de taşıyıcı frekansın, frekans değeri bilgi işaretine göre değişirken PM (Phase
Modulation)’de taşıyıcı sinyalin faz açısı, bilgi işaretinin genliğine göre değişim
göstermektedir. PM analog sinyal olarak incelenirse FM sinyaline çok benzer fakat sayısal
sinyal olarak göstermek arada farkı belirgin derece ayırmanıza yardımcı olacaktır.
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Şekil 2.19: Sayısal verinin modülasyon ile gönderimi

Şekil 2.20: Analog bilginin modüle edilmesi
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Şekil 2.19’de görüleceği gibi genlik modülasyonunda genlik değişim gösteriyordu.
Frekans modülasyonunda genlik artarsa frekans artar. Faz modülasyonunda ise bilgi işareti
“0” bilgisi geldiğinde ürettiği sinyalin tam 1800 ötelenmiş hâlini çıkışa göndermektedir. Şekil
3.9’- da ise analog bilgi sinyalinin modüle edilmesi gösterilmiştir. Dikkat edilirse
analog(doğal) sinyalde FM ile PM benzemektedir çünkü bilgi sinyalinin türevi alınıp FM
modülatöre tabi tutulmaktadır. Matematiksel olarak nasıl hesaplandığına bakalım.
fM=AM*sin(wM*t)
fc=AC*sin(wC*t)
m(t)=AC*sin(wC*t+Ø)
Ø=Anlık faz sapması=kP*sin(wM*t)
kp=faz sabitidir, maksimum faz sapmasına eşittir ve AM ile doğru orantılıdır.
m(t)=AC*sin[wC*t+kP*sin(wM*t)] formülü elde edilir
Fazın genliğe göre değişimi, taşıyıcı sinyalin faz açısının değişimi ile olduğunu
formülden görebiliriz. Değişim ±900 olmaktadır. Değişimi belirleyen ise modülatör faz
sabitidir (kp). Değişim daha fazla olabilir ama ±1800 olduğundan maksimum minimum
değişiminde 3600 tamamlanacağı için modülasyon çıkış sinyalinde bir değişim görülmez bu
istenmeyen bir durumdur.

Şekil 2.21: PM modülasyonu
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Faz modülasyonunun iki sadece kendine özgü olmayan davranış durumu vardır.
Birincisi düşük genlikli sinyallerde genlik modülasyonuna benzeyen bir karakteristik
çizmesidir yani düşük verimlilik(SNR) ve bu duruma rağmen frekans modülasyonunda ki
gibi fazla bant genişliği harcamasıdır. İkinci istenmeyen durum ise düzgün taşıyıcı işarete
benzer bilgi işaretlerinde (sinüs, cosinüs gibi) frekans modülasyonu gibi davranmasıdır.
PM(faz modülasyonu) negatif yanları olsa da sayısal modülasyon yayınlarında çok
verimlidir. Belirgin “0” ve “1” değişimi yani ayrık sinyallerde faz 180 0 değiştiğinden
demodülasyonda değerler kolaylıkla ayıklanabilir ve hata oranları hesaplanarak hatalar
giderilebilir. Ayrık sinyalde frekans çok fazla arttırılsa da değişimler faz değişimi ile
gösterildiğinden hata oranları düşer ve bu sayede daha yüksek veri hızlarına ulaşılabilir.
2.1.3.1.Faz Modülatörü ve Demodülatörü
Faz modülasyonun(PM) sinyali Frekans modülatör(FM) kullanılarak elde edilebilir.
Bilgi sinyali türev alıcıya uygulanıp türev alıcı çıkışı da frekans modülatörüne uygulanır ise
çıkışından PM sinyal elde edilir.

Şekil 2.22: Faz modülasyon ve demodülasyonu blok diyagramı

FM devrelerinde faz sezici devre kullanılması, faz değişimlerine göre işaret üretmesi
gerekiyordu. FM de kullanılan faz sezici PM de olan faz değişimlerini de bilgi sinyalini elde
etmede kullanılır. Türev alıcı ise giriş işaretinin genliğine göre değişimlerini çıkışında sadece
değişim miktarını elde etmemizi sağlayan devredir. İntegral alıcı ise girişine uygulanan
sinyali katsayı olarak kullanarak değişim miktarı ölçüsünde sabit olan katsayıdan değer
üreten devredir. Zamana göre değişimi olmayan sinyallerde bu kısımlar bir değer üretmez ve
çıkışlarından sabit bir gerilim alınır.
GMDSS’de kullanılan modülasyon türlerini araştırınız
ADSL ve WİFİ de kullanılan modülasyon türlerini araştırınız.

2.2. Sayısal Modülasyon
Sayısal modülasyon, taşınacak sinyallerin belirli gerilim değerlerine uygun olarak
düzenlenmesiyle modüle edilmesidir. Doğal(analog) sinyaller gibi gerilim aralığı yoktur,
onun yerine belirli gerilim değerleri vardır. Değerler arasında keskin değişimler olur.
Günümüzde sayısal modülasyon kullanımı artmaktadır. Sayısal modülasyonunu kullanımı
artış göstermekte ve bu sebeple analog(doğal) sinyaller bile sayısal sinyale dönüştürülüp
modüle edilmektedir.
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2.2.1. Darbe Genlik Modülasyonu
Darbe genlik modülasyonu (PAM), palslerin genlikleri ile doğal sinyallerin ifade
edilmesi yöntemidir. Sayısal bir modülasyon türü olarak kabul edilse de gerçekte analog ile
sayısal modülasyon arasında geçiş yapan modülasyon türüdür. PAM (Pulse Amplitute
Modulation) doğal bir sinyalin belirli aralıklarda gösterdikleri değerleri belirli süreler de
darbe haline dönüştüren modülasyon türüdür.

Şekil 2.23. Doğal Örneklemeli PAM devresi

PAM sinyali iki tipte oluşur. Birincisi üstteki gibi doğal örnekleme yoluyla ikincisi ise
örnekleme sinyalinin geldiği anda ki giriş sinyalinin değerini örnekleme palsi boyunca sabit
tutularak yapılan düz tepeli modülasyon türüdür. Doğal örnekleme de örnekleme palsi
boyunca örneklenecek sinyalin bütün değişimleri çıkışa yansır. Düz tepeli örneklemede ise
örnekleme palsi boyunca PAM çıkışında bir değişim olmaz. Pals başladığı anda örnek alınır
ve tutucu devreler yardımıyla sabit bir şekilde devam eder. Düz tepeli örnekleme sayısal
sistemler için daha uygun bir modülasyon türüdür. PAM aslında bir modülasyon türünden
çok analog-sayısal dönüştürücünün öncesinde yapılması gereken bir işlem gibi çalışır
DAC (dijital analog çevirici) ve ADC (analog dijital çevirici) entegrelerini ve
devrelerini araştırınız.
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Şekil 2.24. Düz tepeli PAM işareti

Yukarıda ki sinyal düz tepeli PAM işaretine örnektir. Bütün PAM işaretlerinin
demodüle ederken bilgi işaretinin gerçeğine benzeyebilmesi için belirli bir frekans ile örnek
alınması gerekmektedir. Yukarıdaki sinyal bilgi sinyalinin frekansının 10 kat fazlası bir
frekans ile örneklenmiştir (bakınız 10 tane pals var). Biz bilgi sinyali ile aynı frekansta
örnekleme yapsaydık bilgi sinyalinin periyodu boyunca bir tane ve tam ortasında örnek
alacaktı. Örnek alınan nokta yukarıda “0” sıfır olduğu için modülatör çıkışında hiçbir değer
gözlemlenmeyecekti. Doğal örneklemeli bir PAM sinyali olsaydı sadece periyodun ikinci
yarısını çıkıştan görebilecektik.

Şekil 2.25 PAM çıkış örnekleri
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Şekilden anlaşılacağı gibi örnekleme sinyali ile bilgi sinyalinin frekansı aynı ise
modülatör çıkışından girişe benzeyen bir sinyal elde etmek mümkün olmamaktadır.
Örnekleme yapmak için Nyquist teoremi geçerli bir kuraldır. Teoreme göre örneği alınacak
sinyalin bant genişliğinin iki katından daha büyük bir frekansta örneklenmesi gerekmektedir.
BWörnek≥2*BWsinyal Kuralına Nyquist frekansı ya da Nyquist Teoremi denmektedir. Sağda
ki örnekleme nyquist frekansının minimumun da örneklenmiştir. Sinyal çıkışından
görüleceği gibi giriş sinyalin benzemese de andıran bir çıkış elde edilebilmektedir. Daha
yüksek örnekleme frekanslarında ise daha çok girişe benzeyen çıkış sinyali alınabilir.
ÖRNEK: 5sin(ω10-2) işaretli sinyal 1Khz frekanslı kare dalga sinyal ile PAM(darbe
genlik modülasyonu) elde edilmek isteniyor. PAM sinyalinin bir periyodunu çiziniz. Alacağı
değerleri hesaplayınız.
CEVAP: 5sin(ω*10-2) işaretinin genliği 5volttur. Frekansını ise “ω*t” açısal frekans
1
ile periyot zamanın çarpımını verir. T=10-2 olduğunu buluruz. f= formülünden frekansının
𝑇
bulabiliriz. Frekansı bu formülün sonucunda 100hz çıkar. Örnekleme periyodunu bularak
1
yaparsak törnek=1000=0.001 sn yani 1msn de bir defa örnek alınacak demektir. Bilgi işaretinin
de 10-2sn yani 0.01 sn sürdüğünü biliyoruz.
Oran

orantıyı

sin(

örnek sinyali frekansı∗s
𝜔𝑡)
𝑏𝑖𝑙𝑔𝑖 𝑖ş𝑎𝑟𝑒𝑡𝑖 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑎𝑛𝑠𝚤

denklemini

kullanarak

değer=AM*sin(0.1*s*ω10 ) “s” katsayısını 1’den başlayarak ω=yerine 360 koyarak
örnekleme zamanındaki değerini bulabiliriz. Kolaylık olması açısından Nyquist frekansını
-2

buluruz. FNYQUİST=

0

Ö𝑟𝑛𝑒𝑘𝑙𝑒𝑚𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑎𝑛𝑠𝚤 Ö𝑟𝑛𝑒𝑘𝑙𝑒𝑚𝑒 𝐵𝑊
= 𝐵𝑖𝑙𝑔𝑖 𝐵𝑊
𝐵𝑖𝑙𝑔𝑖 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑎𝑛𝑠𝚤

sonucundan örneğimizin kaç tane

olduğunu buluruz.
100

Örnekleme sinyali 1Khz olduğuna göre Örnek sayısı=1000 şeklinde kabaca bir hesap
yapar isek 10 tane örnek alınacağını bulabiliriz.
Bir periyot 3600 sürdüğünü düşünürsek her 360de bir defa örnek alınacak demektir.
Alınacak sinyalleri sin(00), sin(360), sin(720), sin(1080) gibi olacaktır, değerleri genliği ile
çarparak sinyalin anlık değerini buluruz Sinyalin örnekleme başlangıcı 00 den 180 kadar olan
aralıktan başlayarak 360aralıklar ile ilerlemesi gerekir. Aşağıdaki çizimde 00 ve 180 den
başlanmış ve iki farklı örnekleme aynı sinyal üzerinden gösterilmiştir.00ile başlayan kırmızı
180 ile başlayan mavi ile gösterilmiştir. Önceden söylediğimiz gibi arada bir değerden de
başlanabilir ama kolaylık olması açısından iki uç başlama noktası seçilmiştir. Değerleri
üzerine yazılmıştır.
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Şekil 2.26. Örnek PAM sinyali

Siz de bilgi sinyali 10sin(ω*10-2) olan taşıyıcı sinyali 500hz olan PAM işaretini
çiziniz.
Yukarıda görülen sinyal de kırmızı renkli ya da mavi renkli sinyallerden bir tanesi
bizim PAM sinyalimizi temsil ediyor. Bilgi işaretinin tutulma zamanı renkli olarak
işaretlenmiştir. Anlaşılacağı üzere örnekleme zamanı 0.001 sn yani 1 msn’dir. Tutulma
zamanı ise yarısı olan 0.0005sn ya da 0.5msn sürmektedir. Örnekleme periyodu 1msn olduğu
için 0.5sn değer görülmekte 0.5msn ise sıfır “0” değerini almaktadır.
PAM işareti sayısal modülasyon teknikleri için başlangıçta mutlaka yapılmaktadır.
Doğal(analog) sinyalden sayısal sinyale geçiş yapmak için kullanılır.

2.2.2. PWM
PWM (Pulse Width Modulation), darbe genişlik modülasyonu anlamına gelir. Sayısal
sinyal olan pals (darbe)’lerin genişliğini ayarlamak suretiyle yapılan modülasyon türüdür.
PWM modülasyonda belirli frekansta üretilen sinyallerin “1” değerinde kalma süresi ile
etkin değerleri de değişmektedir. “1” değerinde kalma süresi arttıkça gerilimin etkin değeri
de artmaktadır buna görev süresi (dutycycle) denir. Görev süresi gerilimin iş yapma
miktarının artmasından gelmektedir ve toplam periyot süresi ile “1” konumunda kalma süresi
gerilimin olduğu süre
oranına denmektedir.
∗ 100 formülü ile hesaplanabilinir. Görev süresi
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑦𝑜𝑡 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖

arttıkça güç artmaktadır. Güç kontrolü gereken sistemlerde PWM ya da diğer bir adı ile
PDM (pulse duration modulation) tercih edilmektedir.
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Şekil 2.27. PWM sinyali

Burada sinyalin periyodu hassa seçilmelidir. Çalışacağı sisteme uygun olmalıdır eğer
motor hız kontrolü yapılacak ise aşırı düşük frekanslar dışında herhangi bir frekansta
seçilebilir. Motor çalışma gerilimi 10volt ise palslerindegenliğide10volt seçilirse, %100
Dutycycle’da motor tam güçte %50 dutycycle’da yarım güçte çalışacaktır. Hesaplanması
gereken etkin değerdir. %50 de genlik değerinin %50si kadar iş yapar yani motor 5volt
değerinde çalışır. PWM sinyal ile de güç ayarlaması böylece yapılmış oluruz.
PWM’in diğer kullanıldığı bir diğer yer ise servo motor kontrolüdür. Servo motorlar
iki tanesi besleme bir tane de kontrol bacağına sahiptir. Kontrol bacağına 50hz(periyodu
20msn) kare dalgayı %10(2msn) görev döngüsü (dutycycle) uygular isek merkez konumuna
göre 900 döndürmüş oluruz burası gidebileceği en ileri(maksimum) noktadır. %5 (1msn)
dutycycle verir isek merkez noktasına göre 900 geri hareket yapar, gidebileceği en
geri(minimum) noktadır. %7.5(1.5msn) dutycycle verdiğimizde ise merkez noktasında durur.
Aşağıdaki örneği inceleyerek daha somut bilgi sağlayabilirsiniz.

Şekil 2.28. Servo kontrolü
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2.2.3. PCM
PCM, pals kod modülasyonu (Pulse Code Modulation) demektir. PCM tam olarak
sayısal modülasyon türüdür herhangi bir analog sinyal içermez. Analog sinyallerin sayısal
sinyal ile modüle edilmesidir. Bilgi sinyali, modülasyon sistemine uygun olarak kodlanmış
binary sisteme dönüştürülür.

Şekil 2.29. PCM Blok diyagramı

PCM sinyal üretebilmek için önce PAM devresine uygulayarak örneklenmiş bir sinyal
haline dönüştürülür. Sinyalin örneklenmesinden sonra kuantalayıcı uygulanır. Kuantalama
devresi örneklenmiş sinyalin belirli değerlere yuvarlanması işlemidir. Kuantalıyıcıdan çıkan
sinyal ADC (analog digital dönüştürücü) nün girişine uygulanır. Kuantalayıcının amacı
ADC(Analog sayısal dönüştürücü)nün basamak aralıklarına yuvarlayarak doğal olan sinyalin
istenmeyen biçimde bozulmasına engel olarak sayısala çevrilmesini sağlar. ADC’den çıkan
sinyal çok kanallıdır. Kanal sayısı artması bilginin daha iyi aktarımını sağlar ama iletim yolu
artar mesela 7bit ise 7 tane ayrı iletken ile iletilir. Çok kanal olması hem istenen hem de
istenmeyen bir durumdur. Bunun önüne geçmek için paralelden seriye dönüşüm işlemi
uygulanır böylece kanal sayısı azalmış ama gönderilen tek kanallı sinyalin frekansı artmıştır.
PCM sisteminin en büyük avantajı tamamen sayısal olduğu için herhangi bir noktada sinyal
gücü yetersiz kalırsa tekrarlayıcı ve yeniden üretici sistemler ile mesafe artımı
yapılabilmektedir.
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Şekil 2.30. 4bit PCM ile PDM(PWM) ve PAM karşılaştırması

Doğrusal (lineer) kuantalama ve doğrusal olmayan kuantalamayı araştırınız.
Üstünlükleri ve sakıncalarını rapor haline getiriniz.

2.2.4. Anahtarlamalı Modülasyonlar
Anahtarlamalı modülasyonlar var olan taşınacak sinyalin, modülasyon yapısına uygun
olarak yüksek frekanslı sinyallerin anahtarlanarak modüle edilmesidir. Taşıyıcı sinyal
üretilmekte ve taşınacak sinyalin değerine uygun olan frekans ve genlikteki taşıyıcı sinyal
çıkışa yansıtılmaktadır.
2.2.4.1. ASK
ASK, genlik kaydırmalı anahtarlama ( amplitude shift keying) anlamına gelir. ASK
sayısal bir modülasyon türüdür. Sayısal (logic) bilgiyi modüle etmek için kullanılır. Sayısal
bilgi “0” ve “1” değerlerinden oluşur, taşıyıcı sinyali “0” anında çıkışa yansıtmaz “1” anında
çıkıştan verir isek ASK sinyalini elde etmiş oluruz.

Şekil 2.31.
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ASK modülasyonu basit anahtarlama ile yapılabilir. Demodülasyonu ise doğrultucu
devre ve alçak geçiren filtre ile gerçekleştirilebilir. Doğrultucu devrenin diyotlarının yüksek
hızlı diyotlar olduğu unutulmamalıdır aksi durumda yüksek frekanslarda bozulmalar
gözlenebilir.

Şekil 2.32. ASK blok diyagramı

2.2.4.2. FSK
FSK, frekans kaydırmalı anahtarlama (Frequency Shift Keying) anlamına gelir.
Frekans kaydırma yöntemi ile sayısal bilgilerin gönderilmesi işlemine verilen isimdir.
Sayısal bilginin durumuna göre taşıyıcı sinyalin frekansı değişir. FM (frekans
modülasyonu)’na benzerdir. Giriş sinyali sayısal olduğu için iki tip frekanstan söz edilir;
birincisi durumun “1” olduğu frekans fH diğeri ise durumun “0” olduğu fL frekansıdır.
Modülatör giriş durumuna göre iki frekanstan bir tanesini çıkışa gönderir.

Şekil 2.33. FSK sinyali

Şekil 2.33. bize temel FSK modülasyonu hakkında bilgi vermektedir fakat fH sinyali
fL sinyalinde her zaman büyük olacak anlamı taşımamalıdır. Tasarımda tam tersi yapılabilir.
Yüksek frekanslı sinyal “1”, düşük frekanslı sinyal “0” olabilir. Genellikle yüksek frekans
“0” düşük frekans “1” olarak kullanılır. Aşağıda ki blok diyagramında basitleştirilmiş hali ile
gösterilmektedir. Uygulamada frekans üreteçlerinin anahtarlaması yoluyla yapılmaktadır.
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Şekil 2.34 FSK blok diyagramı

VCO, voltaj kontrollü osilatördür. VCO (Voltage Controlled Oscillator), girişine
uygulanan gerilim arttıkça çıkışındaki frekansta artmaktadır. Blok diyagramda basit
gösterilmiştir devrelerde ise giriş geriliminin “0” ve “1” durumuna göre iki ayrı frekans
üretilmektedir. VCO’da giriş gerilimi “0” olması durumunda çıkıştan frekans gözükmez ama
bunu basitçe çözmek için bilgi girişini doğru akım üzerine bindirerek “0” anında da frekans
üretilebilir. Alçak Geçiren filtre kısa süreli dalgalanmaları yok eder. Kanal seçimi(Frekans
bandı seçimi) yapıldıktan sonra istenen frekans aralığında kalan sinyal zarf dedektörü ile “0”
ve “1” değerlerine ayrıştırılır. Basitçe gösterilen diyagramda alıcı kısmında FM
demodülatörde kullanılan faz sezici devreleri mevcuttur, karışıklık olmaması sebebiyle
gösterilmemiştir.
FSK üstünlükleri:




Aynı kanal üzerinde güçlü olan sinyali alıcı kısım algılar. Buna FM’in
yakalama (capture) etkisi denir.
Yakalama etkisinden dolayı zayıf gürültüler ortadan kalkar. Gürültü kaldırıldığı
için aktarım kalitesi yüksektir.
Ortam değişkenlerinden etkilenmesi ASK’ya göre daha iyidir.

Sakıncaları:



Çok karmaşık ve maliyetli devre yapısı vardır. Özellikle alıcı kısmında devreler
hassaslaşır.
Çok büyük bant genişliği kullanır.

2.2.4.3. PSK
PSK, faz kaydırmalı anahtarlamanın kısaltılmasıdır. PSK (Phase Shift Keying) sayısal
sinyalleri faz değişimi ile modüle edilmesine denir. PSK’nın nasıl işlediğini anlamanız için
PM modülasyonda ASK, FSK ve PSK sinyallerinin nasıl çevrim yaptığı detaylı biçimde
gösterilmektedir.
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Şekil 2.35.. PSK modülasyonda sayısal değerler

PSK sisteminde girişe verilebilecek her değer için bir faz açısı belirlenir. Şekil 2.35’de
iki değer için faz açıları verilmiştir ve buna uygun çıkış sinyali gösterilmiştir. Faz açısının
değişimi ile sağlanan bu aktarmada değişik faz açıları kullanarak aynı frekansta daha fazla
veri iletimi mümkün olmaktadır.

Şekil 3.36. PSK Modülatör

PSK için bilinmesi gereken demodülatör ile modülatörün taşıyıcı frekanslarının
senkron olması gerekliliğidir. PSK diğer iletim yollarına göre veri taşıma kapasitesi daha
yüksek ve BER (Bit Error Rate) oranı daha düşüktür. FSK modülasyonun üstünlükleri PSK
içinde geçerlidir.
45

PSK’nın birçok türü vardır. PSK’nın türlerinde faz açılarına atanan bilgi miktarında ki
değişiklikler ile isimleri farklılaşmaktadır. Sistemlerin karmaşıklığı artmakla beraber veri
hızı da belirgin derece de artmaktadır.
2.2.4.3.1. BPSK
BPSK, ikili PSK denmektedir. PSK’daile benzemekle birlikte BPSK (Binary Phase
Shift Keying)’da taşıyıcı frekans iki kat hızlı olmalıdır bu sayede demodülasyon işlemi
kolaylaşır. Bir avantajı da BER (Bit Error Rate) oranın düşmesidir.

Şekil 2.38. BPSK sinyali ve değişimi

2.2.4.3.2. QPSK
QPSK (Quadrate Phase Shift Keying) dörtlü faz kaymalı anahtarlamanın kısaltmasıdır.
Bu sefer faz değişimi dört ayrı olasılığı sembolize eder. BPSK ve PSK’da iki çeşit faz
değişimi iki ayrı binary sayıyı temsil ediyordu, QPSK ise dört ayrı faz değişimi ile dört ayrı
binary (sayısal) değeri temsil eder. Bir periyot 3600 ile temsil edildiğini öğrenmiştik dört
sinyal var ise her biri arasında 900 fark olacak demektir. Faz değişimi olabilmesi için bilgi
değerinin değişimi gereklidir, dört bilginin ikili permütasyonunu yaparsak 12 farklı değişim
olabileceğini görürüz. Bunun önüne geçmek için bir defa değişim yapılmakta her değişim
için 900 olan ve eğer iki değer değişecek ise iki defa işlem yaparak 1800yi elde eden bir
sistem geliştirilmiştir. Tek değişimin yaşanması hatalı bit gönderimini azaltarak BER oranını
düşürmektedir. Tek bit değişiminin olduğu sisteme gri kodlama sistemi (Graycode)
denmektedir.
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Şekil 2.40. Gri kodlama sistemi ve QPSK

Şekilden de görüleceği gibi değişimler saat yönünde olursa 900 ileri faza eğer saat
yönünde olursa 900 geri faza geçmektedir. Eğer iki değişim olacak ise sinyal 1800
kaydırılmakta ve bu sayede bilginin bir öncekini tam tersi olduğu açıkça fark edilmektedir.
8PSK üç tane binary değişkene(23) sahip olan, 16PSK ise dört tane binary değişkene sahip
3600
=450lik kaymalar ile
8
3600
ise
=22,50lik kaymalar
16

PSK çeşididir. 8PSK

yine sadece bir bit değişimi olacak şekilde

sıralanmış, 16PSK
sıralanarak kodlanmaktadır.

ile sadece bir bit değişimi(Gray Code) ile

Gri kodlama (Gray Code) nedir araştırınız.
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2.2.5. QAM
Dörtlü genlik modülasyonu isminde yazabileceğimiz QAM (Quadrate Amplitude
Modulation) hem genlik modülasyonu hem de faz kaymalı anahtarlama(PSK) modülasyonun
birleşimi gibidir. Sayısal modülasyon özelliğini ve analog modülasyon özelliğini gösterir.
Tek bir sinyal ile daha çok veri gönderme işlemi bu sayede yapılmaktadır. PSK gibi faz
değişimi de bir değer ifade etmekte, genlik modülasyonu(AM ya da GM) gibi genlik
(büyüklük) değişimi de bir değer ifade etmektedir. QAM sinyalde de değişimleri göstermek
için faz açısını gösterir çember kullanılmış fakat çemberin çapı önceden olduğu gibi bir tane
değil iki farklı değer ifade ettiği için iki farklı değer ile gösterilmiştir.

Şekil 3.41. QAM kodlaması

Özellik olarak 8QPSK’ya benzemektedir fakat iki tane genlik vardır. Çok fazla bilgi
taşıyabilmesi sebebiyle günümüzde karasal tv yayınlarında, sayısal kablo tv yayıncılığı gibi
bir çok alanda tercih edilmektedir. 64QAM, 256QAM gibi birçok çeşidi bulunmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Atölyenizde bulunan deney malzemelerini kullanarak aşağıda verilen devreyi
oluşturunuz ve istenen ölçümleri yapınız.

İşlem basamakları

Öneriler

 Deney için +12volt –8 volt simetrik güç
kaynağı, çift girişli osiloskop, iki tane
osiloskop probu, iki tane sinyal jenaratörü
ve sinyal jenaratörü kabloları gereklidir.
 Devreleri deney boardunuza kurunuz.
 Devreyi deney boardı üzerine kurarken
 Sinyal jeneratörlerinde bir tanesini 0,4 volt
bağlantıların düzgün gerçekleşmesine
genliğe 200hz frekansa ayarlayınız ve bilgi
dikkat ediniz.
girişine bağlayınız.
 Osiloskop ayarlarınızı ve osiloskop
 İkinci sinyal jeneratörünü ise 1 volt genliğe
prob bağlantınızı kontrol ediniz.
ve 500Khz frekansa ayarlayınız.
 Çıkış sinyallerinizi osiloskop ekranına
 Soldaki modülatör çıkışına osiloskobun
benze ölçülendirilmiş kağıda T/div ve
birinci probunu, sağdaki demodülatör
V/div değerlerini not ederek çiziniz..
çıkışına da ikinci probu bağlayarak çıkışları
gözlemleyiniz.
 Modülasyon indisini, vericide harcanan
gücü hesaplayınız ve rapor haline getiriniz
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UYGULAMA FAALİYETİ-2
Atölyenizde bulunan deney malzemelerini kullanarak aşağıda verilen devreyi
oluşturunuz ve istenen ölçümleri yapınız.

İşlem basamakları

Öneriler

 Deney için +10volt güç kaynağı, çift girişli
osiloskop, iki tane osiloskop probu, bir
tane sinyal jeneratörü ve sinyal jeneratörü
kabloları gereklidir.
 Devreyi deney boardı üzerine kurarken
 Devreleri deney boardunuza kurunuz.
bağlantıların düzgün gerçekleşmesine
 Sinyal jeneratörlerinde bir tanesini 0,4 volt
dikkat ediniz.
genliğe 200Hz frekansa ayarlayınız ve
 Osiloskop ayarlarınızı ve osiloskop
bilgi girişine bağlayınız.
prob bağlantınızı kontrol ediniz.
 Bilgi girişine osiloskobun birinci probunu,
 Çıkış sinyallerinizi osiloskop ekranına
sağdaki PAM çıkışına da ikinci probu
benzer ölçülendirilmiş kâğıda T/div ve
bağlayarak çıkışları gözlemleyiniz.
V/div değerlerini not ederek çiziniz.
 PAM sinyalini inceleyiniz.
 PAM sinyalinin düz tepeli olması için
devreye ne eklememiz gerektiğini
araştırınız
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Genlik modülasyonunda ideal modülasyon indisi değeri nedir?
A) m<1
B) m>1
C) m/2=1
D) m=0.5
E) m=1

2.

Taşıyıcı frekansın bozulma olmadan maksimum alabileceği frekans değerine ne ad
verilir?
A) İndis
B) Maksimum taşıcı frekansı
C) Bant genişliği
D) Frekans aralığı
E) Frekans bandı

3.

Aşağıdaki formüllerden hangisi genlik modülasyonunda modülasyon sinyalinin
gücünü verir?
A) P=Pfm+fc+Pfc
B) P=Pfc+Pfm-fc
C) P=Pfm+fc+Pfc+Pfm-fc
D) P=Pfm+fc+Pfm-fc
E) P=Pfm+fc

4.

SSB (Single Side Band)’ın DSB (Double Side Band)’a göre avantajı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sadece bant genişliği tasarrufu sağlanır.
B) Sadece güç tasarrufu sağlanır.
C) Tek yan bant olması
D) Güç ve bant genişliği tasarrufu sağlanır.
E) Taşıyıcı olmadan gönderilebilir.

5.

Frekans modülasyonunda modülasyon indeksini etkileyen faktör aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Genlik değeri oranlarına
B) Frekansın değişimlerine
C) Bilgi frekansının değişimlerine
D) Bant genişliğine
E) Frekans değişimi ve bilgi frekansına
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6.

Darbe genlik modülasyonu kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
A) ASK
B) PAM
C) PM
D) FM
E) FSK

7.

Sayısal sinyal olan palslerin genişliğini ayarlamak suretiyle yapılan modülasyona ne
ad verilir?
A) PM
B) PWM
C) ASK
D) PAM
E) PCM

8.

Analog sinyallerin sayısal sinyal ile modüle edildiği modülasyona ne ad verilir?
A) PCM
B) PWM
C) PAM
D) FSK
E) PM

9.

Herhangi bir noktada sinyal gücü yetersiz kaldığında tekrarlayıcı ve yeniden üretici
sistemler ile mesafe artımının yapılabilmesi hangi modülasyon türünün avantajıdır?
A) PWM
B) FSK
C) PCM
D) PM
E) ASK

10.

Sinyali yakalama etkisinden dolayı zayıf gürültülerin ortadan kalktığı modülasyon
türü hangisidir?
A) ASK
B) QPSK
C) PSK
D) BPSK
E) FSK

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

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Sinyal genliği ve frekansını hesaplayabiliyorum
2. Sinyalin faz açısına göre genliğini hesaplayabiliyorum
3. Faz kayması kavramını tanımını yapabilirim
4. Frekans bantlarının isimlerini yazabilirim
5. Dalga boyu hesabını yapabiliyorum
6. Modülasyona neden ihtiyaç duyulduğunu kavradım
7. Sayısal işaret ile analog işaret arasındaki farkı tanımlayabilirim
8. Ses frekansı bandında sinyal üreteci devresini tamamladım
9. Genlik modülasyonun işaretini tanıyabiliyorum
10. Genlik modülasyonun matematiksel ifadesini anladım
11. DSB ve DSB-SC farkını biliyorum
12. Zarf işaretini genlik modüleli işarette gösterebilirim.
13. Modülasyon indisini hesaplayabilirim.
14. Modülasyonda harcanabilecek gücü hesaplayabilirim.
15. SSB modülasyona neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayabilirim.
16. FM (frekans modülasyonu) sinyali nasıl oluşur biliyorum
17. Frekans Modülatör ve demodülatörün blok diyagramını
18. çizebilirim.
PM sinyali nasıl oluşur biliyorum
19. Faz modülatör ve demodülatör blok diyagramlarını biliyorum
20. PAM sinyali nedir ve çeşitleri nelerdir biliyorum
21. PAM sinyalini bir periyot boyunca çizebilirim.
22. PAM modülatör ve demodülatör blok diyagramını çizebilirim
23. Nyquist teoremi nedir ve niçin gereklidir biliyorum
24. PWM nedir? Nerelerde kullanılır biliyorum.
25. DutyCycle’ı tanımlayabilirim ve çizebilirim
26. Pals kod modülasyonu nedir biliyorum.
27. Anahtarlamalı modülasyon türlerini biliyorum.

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.
53

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAPANAHTARI
1

fiziksel

2

Frekans spektrumu

3

20hz - 20Khz

4

en küçük-en yüksek

5

modülasyon

6

demodülasyon

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAPANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E
C
C
D
E
B
B
A
C
E
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