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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 
DAL Alan Ortak 
MODÜLÜN ADI Sinyal Analizi 
MODÜLÜN SÜRESİ 40/24 

MODÜLÜN AMACI 

 
Bireye/ öğrenciye, tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği 
kurallarına uygun olarak biyomedikal cihaz ve çalışma 
ortamlarındaki elektriksel sinyallerin analizi ile ilgili bilgi 
ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

 
1. Tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun 

olarak istenilen analizör ile ölçüm yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun 
olarak gürültü analizi yapabileceksiniz. 

3. Tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun 
olarak modülasyonlu sinyallerin analizini 
yapabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

 
Ortam: Sistem analiz atölyesi, ölçme ve işaret işleme 
atölyesi 
Donanım: Spektrum analizörü, osiloskop, sinyal 
jeneratörü, ayarlı güç kaynağı, analog-dijital-dilli frekans 
metre, analog- dijital wattmetre ve sayaç, ampermetre, 
voltmetre, frekansmetre, akım ölçer, analog ölçü aletleri, 
dijital ölçü aletleri, pano tipi ölçü aletleri, ölçü aletleri 
katalogları 

 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

 
Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her öğrenme 
faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 
değerlendirebileceksiniz. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz, 
 
Elektrik ile çalışan bütün cihazlar, elektriksel bir sinyal meydana getirir. Bu 

sinyallerin insanların sağlık hizmetlerinden faydalanması sürecinde kullanılan biyomedikal 
cihazları etkilemesi istenmeyen bir durumdur. 

 
Biyomedikal sistemlerin bulunduğu ortamlardaki gürültü kaynaklarının tespiti, 

gürültünün ölçülmesi ve azaltılması da çok önemlidir. Elektriksel gürültünün ölçümü için 
gürültü ölçüm cihazları ve spektrum analizörden faydalanılır. Çalışma ortamındaki elektrikli 
cihazların oluşturduğu elektromanyetik alan sonucu oluşan sinyaller de analiz yapılırken 
dikkat edilmesi gereken etkenlerdendir. 

 
Sinyallerin analizi yapılırken değişken çeşitleri; frekans, faz, genlik, dalga şekilleri ve 

modülasyon çeşitleri hakkında da bilgi sahibi olunması gerekir. Bu bilgiler doğrultusunda ve 
yapılan ölçümler sonucunda sinyaller hakkında analiz yapmak daha doğru olur. 

 
Bu bireysel öğrenme materyali ile biyomedikal cihazların çalışma ortamlarındaki 

elektriksel sinyallerini analiz edebilme bilgi ve becerisini kazanacaksınız. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 
 
 
 
Tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak istenilen analizör ile ölçüm 

yapabileceksiniz 
 
 
 
 
 
 Spektrum analizörü ve osiloskop kullanımı hakkında bilgi toplayınız. Bu 

bilgilere Internet’ten, elektronik kitaplarından ve çevrenizdeki işletmelerden 

ulaşabilirsiniz. 

 Spektrum analizörü ve osiloskop ile ölçüm yapılırken nelere dikkat edilmesi 

gerektiğini araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 
 

1. ANALİZÖR İLE ÖLÇÜM 
 

1.1.Spektrum Analizörü 
 
Spektrum analizörleri, elektronik cihazların üretim ve tamir aşamalarında elektriksel 

sinyallerin faz, genlik, gürültü, bant genişliği, modülasyon gibi özelliklerini detaylı 
incelemek için kullanılan ölçüm cihazlarıdır.  

 
Spektrum analizörü için pasif alıcı (pasif receiver) tanımı kullanılabilir. İncelenmek 

istenen sistem üzerine bağlanır ve geçen sinyallere hiçbir şekilde müdahale etmeden 
sinyallerin özellikleri ekranı üzerinden izlenebilir. Elektriksel sinyallere bakarak sistem 
performansı hakkında bilgi edinilebilir, problemin kaynağı görülebilir ve çözüm için bir 
adım atılmış olur.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Fotoğraf 1.1:Spektrum analizörü 

 
1.1.1.Spektrum Analizörlerin Temelleri 

 
Spektrum analizör ekranı karelere bölünmüş durumdadır. İstenilen seçeneğe göre bu 

kareler; Frekans aralığını, genlik (voltaj) değerini, zamanı temsil edebilir. 
 
Spektrum analizörleri, uydu haberleşmelerinden biyomedikal ölçümlere kadar birçok 

alanda kullanılmaktadır. Bu nedenle kullanılacak spektrum analizörü ölçüm yapılacak 
ekipmana uygun seçilmelidir. Örneğin uydu haberleşme ekipmanların da ölçüm yapılacaksa 
üretilen sinyalin yüksek frekanslı ve modüleli olduğu bilinmelidir. 

 

 
Şekil 1.1:Frekans-zaman domenleri 

Şekil 1.1’de ölçülen bir elektriksel sinyal ve bu sinyalin harmonikleri görülmektedir. 
Bu sinyal osiloskop ile incelenmiş olsaydı, sadece yukarıdaki şekildeki gibi ölçülen sinyal 
görülecekti. Bu da sinyal hakkında yeterli bilgiyi vermeyecektir. Ancak spektrum analizörü 
vasıtasıyla, zaman domeninde ve frekans domeninde sinyal tüm bileşenleri (harmonikleri), 
gürültü (noise) sinyalleri ile birlikte görüntülenmiş olur.  
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Şekil 1.2’de spektrum analizörünün temel bileşenleri görülmektedir. Aslında spektrum 
analizörü bir süper heterodin alıcısıdır.  

 
Şekil 1.2:Spektrum analizörü blok diyagramı 

Spektrum analizörü girişine uygulanan sinyal, RF giriş zayıflatıcıda ölçüme uygun 
şekilde zayıflatılarak alçak geçiren filtreye uygulanır. Alçak geçiren filtre çıkışında, yüksek 
frekanslı parazitli sinyallerden arındırılmış sinyal elde edilir. Karıştırıcı girişine bu sinyal ile 
birlikte yerel osilatörde üretilen sinyal uygulanır.  

 
Karıştırıcı doğrusal olmayan bir bölümdür. Bunun anlamı, karıştırıcı çıkışında girişe 

uygulanan sinyal (fg), yerel osilatör sinyali (fo), yerel osilatör ile giriş sinyalinin fark   (fo-fg) 
ve toplamları (fo+fg) elde edilmesidir. Karıştırıcı çıkışındaki sinyal şekilleri Şekil1.3’te 
görülmektedir. 

 
Şekil 1.3:Karıştırıcı bölümü giriş ve çıkış sinyalleri 

IF filtre bir bant geçiren filtredir. Girişindeki sinyallerin bant genişlikleri   Şekil 1.4’te 
görülmektedir. 
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Şekil 1.4:IF filtre giriş ve çıkış sinyalleri 

Video filtre bir alçak geçiren filtredir. Çıkışındaki sinyal şekli Şekil 1.5’te görüldüğü 
gibi ölçülen sinyalin üstünde bulunan yüksek frekanslı gürültü sinyalleri devre dışı 
bırakılmıştır. 

 
Şekil 1.5: Video filtre çıkışı 

1.1.2.Spektrum Analizörlerin Komütatör ve Anahtarlarının Görevleri 
 
Bu bölümde spektrum analizörün temel düğmelerinden bahsedilecektir. Diğer 

düğmeler spesifik (yalnız bir türe özgü olan) ölçümlerde kullanıldığından ve modelden 
modele değiştiğinden bu modülde değinilmeyecektir. Burada anlatılan spektrum analizör 
HP8596B modelidir. Bu marka ve modele özgü bazı düğmelerde aşağıda açıklanmıştır. 
Spektrum analizörün ön panelinin görüntüsü Fotoğraf 1.2’deki gibidir. 

 
Fotoğraf 1.2: Spektrum analizörünün ön panelinin görünüşü (HP8569B) 
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Fotoğraf 1.3:Reference Level düğmesi 

 Reference Level (referans seviyesi) düğmesi: HP8569B model spektrum 
analizörde, giriş sinyalinin ölçüm değerleri içinde okunabilmesi için 8 kademeli 
güç zayıflatıcı (power attenuation) bulunur. Bu düğme cihaza uygulanan 
sinyallerin detaylı incelenmesinde kullanılır. Cihaza uygulanan sinyallerin 
maksimum giriş değerlerini geçmemesine dikkat edilmelidir (1W, 0VDC). 
 
Örneğin gelen sinyal, zayıflatıcı ile ayarlanarak tepe değeri maksimum okuma 
sınırları içinde tutularak diğer frekanslar relatif olarak dB cinsinden okunabilir. 
Ana sinyale göre harmonik olup olmadığı gözlenebilir. 
 
Ayrıca cihaz girişine DC gerilim uygulanamaz. Eğer ölçüm yapılacak sistem 
içinden DC voltaj geçiyorsa mutlaka DC blok kullanılmalıdır. 

 

 
Fotoğraf 1.4:Tuning düğmesi 

 Tuning (ayarlama) düğmesi: Displayde hangi frekanstaki sinyallerin 
gösterileceğini ayarlar. Kısaca frekans eksenini değiştirir. Freq. Tuning düğmesi 
ile tahmini olarak okuyacağımız frekansın değeri ekranda gösterilinceye kadar 
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ayarlama yapılır. Tahmini ayarlamalarda Freq. Span yaklaşık 100MHz, 
Resulation BW ise 100kHz kademelerinde olmalıdır. 
 
Ekranda ölçülecek sinyal görüldüğünde Freq. Tuning düğmesi ile 
merkezlenebilir ve Freq. Span ve Resolution BW ayarları düşürülerek detaylı 
incelemesi yapılabilir. 

 
Fotoğraf 1.5:Frequencyspan/DIV- Resolution BW Düğmesi 

 Frequencyspan (frekans aralığı) / Div-Resolution (çözünürlük) BW 
düğmesi: Freq. Span’ı ekranda gösterilecek frekans genişliğini belirler. F/div 
olarak ayarlanır. Yani yatay her karenin kaç MHz’e tekabül ettiğini gösterir. 
 
Resolution BW, incelenecek sinyalin ekrandaki bant genişliğini ayarlar. 
 
Resolution BW ayarı, Freq. Span ayarının uygun değerde olmasıyla anlam 
kazanır. Ekranda istenen uygun detay görüntü oluşuncaya kadar ayarlanır. 
 
Freq. Span düğmesi  ve Resolution BW düğmesi ile ölçtüğümüz sinyalin 
detaylarını görebiliriz. Yeteri kadar BW ve span ayarı yapılırsa farklı analizleri, 

modülasyon varsa çeşitlerini de (AM, FM şekillerini) görebiliriz. 

 
Fotoğraf 1.6:Sweep time/div düğmesi 
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 Sweep Time (tarama zamanı) /Div düğmesi:Bu ayar düğmesi osiloskobun 
time/division düğmesine benzer. Display tarama hızını gösterir. Sinyalimizin 
zaman içindeki spektrumu detaylı tahlil için kullanılır. Ayrıca filtre düğmesi de 
bulunabilir. Bu düğme sinyalimizi incelerken üzerindeki modülasyon şekillerine 
göre yorum yapmamıza yardımcı olur. Uygun değer 1mSEC’dir. 
 
Yukarıda anlatılan düğmeler temel düğmelerdir. Aşağıda HP8569B modele 
özgü ve sık kullanılan düğmeler anlatılmıştır. 
 

 İnten: Sinyalin parlaklığı ayarlanır. 

 
 Fotoğraf 1.7:Scaleinten ve Inten düğmeleri 

 Scale Inten: Skalanın parlaklık ayarı için kullanılır. 
 

 Stabilized Fine Tune Only LED’i: Yanında bulunan düğmeye basıldığında off 
konumuna geçer. LED eğer yanıyorsa sinyalin taşıyıcısı kaybolmaz. Ekrandaki 

sinyali kaydırmaz. 

 
 Fotoğraf 1.8:Auto Stabilizer bölümü 

 Full Bant: Tüm sinyali gösterir. 
 

 Zero Span: Ana sinyalin referans noktasındaki gücünü verir. 
 Preselector Peak: Frekans bandının 1,7 GHz ile 22 GHz arasında olduğu 

durumda sinyallerin ölçümünde maksimum değere ayarlanması için kullanılır. 
 

 
 Fotoğraf 1.9:Preselector Peak ayar düğmesi 

 Video: Video sinyallerini görmek için kullanılır. Video düğmesinin altındaki 
düğme ile Trigger Leveli ayarlanabilir. 

 
 Line: Senkronizasyonu şebekeye göre ayarlar. 
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 Freerun: Senkronizasyonu ayarlamaz. Serbest çalışır. 
 

 Video Filter: İdealde, Off konumunda olmalıdır. Çünkü diğer durumlarda 
gürültü bastırılır. Gürültünün bastırılması için üzerindeki değerler değiştirilerek 
gürültü bastırılır. 

 
Fotoğraf 1.10:Video Filter ayar düğmesi 

 Cal Output: Kalibrasyon ayarı yapılır (100MHz,-10dBm). 

 
Fotoğraf 1.11:Cal Output kısmı 

 Frekans GHz: Frekans göstergesidir. 

 
 Fotoğraf 1.12:Frekans göstergesi 

 Freq. Cal: Tornavida ile çevrilerek sinyalin frekans kalibrasyonu yapılır. 

 
Fotoğraf  1.13:Frekans Kalibrasyon ayar vidası 
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 Frequency Bant GHz: 10MHz ile 1,8 GHz arasındaki sinyallerin seçilmesi için 
kullanılır. Buradaki düğmelerden sinyal aralığı seçilir. 

 
Fotoğraf 1.14:Frekans Bandı aralığı seçim düğmeleri 

 
1.1.3. Kalibrasyon ve Test Sinyalinin Güç ile Frekansının Ölçülmesi 

 
Spektrum analizör cihazının üzerinde birim frekans ve birim gücünde referans (sabit 

frekansta ve örnek olarak -10 dB) kaynağı bulunur. Cihaz ilk açıldığında bu referans kaynağı 
ile cihazın gücü ve frekansı kalibre edilir. 

 
Frekansın ölçülmesi işleminde ise problar Spektrum Analizör’e bağlanır. Ölçüm 

yapılacak sinyal problar vasıtasıyla Spektrum Analizör’e aktarılır. Ölçüm yapılan sinyalin 
frekansı, Tuning ve Frequency Span/Dıv- Resolution BW düğmesi ile ekranda görüntülenene 
kadar ayar yapılır. Ekrandaki göstergeden sinyalin frekansı okunur. 

 
 Güç ölçümü: Spektrum Analizör’deki inputatten değeri güç ölçümünde 

önemlidir. Bir örnek ile anlatırsak ölçüm yapılan Spektrum Analizör HP8569B 
modeli ve üzerindeki düğmeler ise inputatten 30 dB ve Amplitude Scale 
kısmındaki kademe ise 10dB olsun. 

 
Örnek sinyal görüntüsü Fotoğraf 1.15’teki gibidir. Bu görüntüde ekrandaki sinyalin 

tepe değerinin referans seviyesine göre arasında 1 kare fark olduğu görülür. Öncelikle 
Spektrum Analizör’de referans seviyesi bulunur. 30dB-10dB=20dB’dir. Bu değerden 
sinyalin tepe değerine kaç kare fark var ise Amplitude Scale kısmındaki değer ile çarpılıp 
çıkarıldığında sinyalin gücü bulunur [20dB-(1x10dB)]=10dB. 

 
Fotoğraf 1.15  Güç Ölçüm örneği 
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1.2.Osiloskopun Komütatör ve Anahtarlarının Görevleri 
 

1.2.1.Osiloskopun Tanıtılması 
 
Osiloskop elektriksel işaretlerin ölçülmesinde ve görüntülenmesinde kullanılan temel 

bir ölçüm aletidir. İşaretin dalga şeklinin görüntülenmesini, frekans ve genliğinin kolayca 
ölçülmesini sağlar. 

 
Kullanımda analog ve sayısal prensiplere göre çalışan iki tip osiloskop çeşidi 

bulunmaktadır. Ölçümlerde osiloskop; ölçülecek maksimum frekansa,  hassasiyete ve 
kullanım amacına yönelik olarak seçilir. 

 
Osiloskop devreye daima paralel bağlanır. Çok yüksek olan iç direnci nedeniyle seri 

bağlanması hâlinde ölçüm yapılmak istenen devreden akım geçmesini engelleyecektir. 

 
Fotoğraf 1.16:Analog osiloskop  

 

 
Fotoğraf 1.17:Sayısal osiloskop 
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1.2.2.Osiloskop Temelleri 
 

1.2.2.1. Temel Elektriksel Özellikler 
 
220 v AC giriş gerilimine sahiptir. 50 Hz ile 60 Hz arasında giriş frekanslarda çalışır. 

Analog osiloskop yaklaşık olarak 35 w tüketim yapar. 
 

1.2.2.2. Hassasiyet 
 
Laboratuvarda bulunan analog osiloskopların ölçebileceği gerilim duyarlılığı 

5mV~5V/DIV aralığındadır. Osiloskop üzerinde bulunan VOLTS/DIV komütatörü, 10 
değişik konuma getirerek ölçüm yapılabilir. Frekans bant genişliği 20 MHz’dir. 

 
1.2.2.3. Osiloskop ’un Çalışması 

 
Osiloskop ile ölçme işleminin daha verimli yapılabilmesi için çalışma prensibinin 

bilinmesinde fayda vardır. 
 
Analog Osiloskop temelde bir katot ışınlı tüp (Cathode Ray Tube-CRT) ve bu ekranı 

sürecek yardımcı elektronik devrelerden oluşur. Kısaca CRT diye de adlandırılır. 
 

 
Şekil 1.6:Osiloskop Blok Diyagramı 
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1.2.2.4. Osiloskop Komütatörleri 
 

 
 Resim1.1:Osiloskopun önden görünüşü 

Burada ön panel üzerinde bulunan düğme, soket ve anahtarların görevlerini 
inceleyelim. 

 
 Resim1.2: Time/div düğmesi 

Time/Div düğmesinin görevi, yatay saptırıcılara uygulanan testere dişi(Time Base) 
sinyalin periyodunu değiştirmektir. Resim 1.2’de görüldüğü gibi düğme üzerinde s (saniye), 
ms (mili saniye) ve µS (mikro saniye) kademeleri vardır. Buna göre kademe hangi değeri 
gösteriyor ise ekranda görülen yatay karelerden her birinin değeri bu değere eşittir. 

 
Örneğin Time/div=1ms seçeneğinde iken ekranda görülen şeklin bir periyodu 4 kareye 

sığıyorsa her bir kare 1 ms’ye eşit olduğundan dolayı sinyalin periyodu  
(4 kare)x(1 ms)= 4 ms olur. 
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Düğme üzerindeki kırmızı daire ile gösterilen ve CAL diye tarif edilen kısım ise 
Time/Div düğmesinin kalibrasyonunun yapıldığı yerdir. Burada kalibrasyon olarak 
bahsedilen işlem aslında cihazın ürettiği sinyalle ekran arasındaki ilişkinin doğrulanması 
işlemidir. Eğer ölçülen değerin doğruluğundan emin olmak istiyorsak öncelikle değeri 
bilinen güvenilir bir kaynak osiloskop girişine bağlanır ve ekranda bilinen değer okununcaya 
kadar CAL düğmesi ile ayar yapılır, bundan sonra bu ayar sabit bırakılıp diğer ölçme 
işlemlerine geçilebilir. 

 
Resim 1.3: Volt/div düğmesi 

Volt/div düğmesinin görevi, ölçmek istenen ve dışarıdan uygulanan sinyali farklı 
oranlarda yükselterek veya düşürerek dikey saptırıcılara uygulamaktır. Buradan ekran 
üzerinde bulunan her bir dikey karenin bu düğmenin gösterdiği değere eşit olacağı 
anlaşılabilir. Örneğin bu düğme 10 mv değerini gösterirken, ekranda görülen sinyalin genliği 
dikey karelerden üçüne sığıyorsa buna göre sinyalin voltaj değeri 

(3 kare)x(10 mv)=30 mv olur. 
 
 Düğmenin ortasında kırmızı daire ile gösterilen kontrol ise voltaj ayarlamasını 

yapmak için kullanılır. 
 
Osiloskop ön paneline dikkat edilirse bu düğmeden iki adet olduğu görülebilir. Bunun 

nedeni osiloskopun iki kanallı olması, yani aynı anda iki ayrı girişten verilen iki ayrı sinyali 
aynı ekranda gösterebilmesidir. Dolayısı ile her bir giriş için ayrı bir Volt/div düğmesi 
vardır. Bu iki girişin yatay saptırıcılarına aynı testere dişi sinyal uygulandığından Time/div 
düğmesi bir tanedir. Bu iki giriş kanalından birincisi CH1 (1.Kanal), ikincisi de CH2(2. 
Kanal) olarak gösterilir. 

 
Şekil 1.7: Y-POS düğmesi ve kontrol alanı 

Y-POS düğmesi, ekranda görünen şekli Y ekseni boyunca aşağı veya yukarı hareket 
ettirir. Böylece sinyali istediğimiz bir bölgede görebilir veya istediğimiz kareler ile 
çakıştırabiliriz. Bu bize değer okumada yardımcı olacaktır.  
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İki kanallı osiloskoplarda her bir kanal için ayrı bir Y-POS düğmesi eklenerek her bir 

kanaldan verilen sinyal birbirinden bağımsız olarak aşağı ve yukarı kaydırılabilir. 

 
Şekil 1.8: X-POS düğmesi ve kontrol alanı 

X-POS düğmesinin görevi, ekranda görünen şekli X ekseni boyunca sağa veya sola 
doğru hareket ettirmektir. Böylece sinyali istediğimiz bir bölgede görebilir veya istediğimiz 
kareler ile çakıştırabiliriz. Bu bize değer okumada yardımcı olacaktır. 

 
Şekil 1.9: Intens ve Focus düğmeleri 

Intens ve Focus düğmeleri, ekranda görülen şeklin netlik ve parlaklığını ayarlar.  
 
Intens (intensity-yoğunluk) düğmesi katottan çıkan elektron demetinin yoğunluğunu 

değiştirerek şeklin ekranda daha parlak görünmesine yardımcı olur. 
 
Focus (odaklama) düğmesi ile de, elektron demetini ekranda odaklayarak netlik ayarı 

yapılabilir. 

 
Şekil 1.10: CH1 ve CH2 kanal girişleri 

 16 



 

Dışarıdan ölçmek istediğimiz sinyal osiloskoba bu soket yardımı ile uygulanır. Bu tip 
soket özel bir yapıya sahiptir ve BNC soket olarak anılır. Bu sokete Resim  1.4’te görülen 
ölçme uçları da denilen osiloskop probu takılır. 

 
Girişlerin yanında yazanlar, giriş empedans ve kapasite değeri(10 MW ve 30 pF) ile bu 
girişler den osiloskoba zarar vermeden ölçülebilecek maksimum gerilim değerleridir.(400 v) 

 
Resim1.4: Osiloskop probu ve bağlantısı 
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Şekil 1.11: DC/AC/GND seçici anahtarı 

Bu anahtarın görevi, BNC soketlerden girişe verilen sinyalin hangi koşullarda 
osiloskoba uygulanacağının tespitidir. 

 
 GND (ground – toprak) seçili ise bu durumda girişten verilen sinyal iptal edilir ve 

giriş toprağa (osiloskobun şase seviyesine) bağlanır. Böylece bir referans noktası (sıfır 
noktası) belirlenir ve bundan sonraki ölçümler bu referans noktasına göre yapılır. 

 
DC konumu seçili ise girişlerden verilen sinyal direkt olarak osiloskoba uygulanır 

(dikey kuvvetlendirici). 
 
AC konumunda ise giriş sinyaline seri bir kondansatör bağlanır. Böylece girişte 

olabilecek DC bileşenler filtre edilerek, osiloskoba sadece AC bileşenlerin uygulanması 
sağlanmış olur. 

 
Şekil 1.12: Kanal seçici anahtarlar 

Bu düğmeler sayesinde 1. ve 2. kanallardan verilen sinyallerin ekranda nasıl 
görüntüleneceği seçilir. 

 
CHI/II düğmesine, basılı iken sadece 2.kanaldan, basılı değilken ise sadece 1. 

kanaldan verilen   inyal ekranda görünür. 
 
DUAL düğmesine basılırsa her iki girişten verilen sinyal ekranda aynı anda 

görüntülenir. Bu görüntüleme yatay tarama sinyalinin (Time Base sinyali) bir alternansında 
bir kanal, diğer alternansında diğer kanal olacak şekildedir. 

 
ADD düğmesi ile her iki girişten verilen sinyallerin toplamı ekranda tek bir sinyal 

olarak görüntülenir. 
 
CHOP düğmesi aktif iken her iki girişten verilen sinyal ekranda aynı anda ve 

eşzamanlı olarak görüntülenir. 

 18 



 

 
Şekil 1.13: Tetikleme kontrol düğmeleri 

Tetikleme kontrol düğmeleri, osiloskop ekranında görünen sinyal ile tetikleme sinyali 
arasındaki uyumu (senkronizasyon) sağlar. Eğer ekranda görünen şekil sabit kalmıyor ve 
daima kayıyorsa bu düğmeler ile ayarlamalar yapılarak ekranda sabit olarak kalması 
sağlanır. 

 
Normalde AT/NORM seçici anahtarı AT (Automatic-otomatik) konumuna getirilerek 

osiloskop içerisinde bulunan elektronik devrelerin bu işi otomatik olarak yapması sağlanır. 
Bu birçok ölçüm için geçerli ve yeterli bir yoldur.  

 
Bunun dışında NORM (normal) konumu seçilirse bu işi dışarıdan kullanıcı manuel 

(elle ayar) olarak yapabilir. EXT düğmesi ile de, tetikleme sinyali dışarıdan TRIG INP BNC 
soketi yoluyla osiloskopa uygulanabilir. Tetikleme sağlandığında TRIG ışığı yanar. 

 
1.3.Osiloskop İle Ölçüm Yapma 
 

Osiloskop ile AC gerilim ve frekans değerleri ekranda grafikel olarak ölçülür ve 
sayısal değerlerde yazılır.  

 
1.3.1.Osiloskop ile Gerilim Ölçülmesi 

 
Osiloskop ile gerilim ölçmeye başlamadan önce, ekranda bir referans noktası(0 V 

noktası) belirlemek gereklidir. Bunun için öncelikle giriş seçici anahtarı ile GND (toprak) 
konumu seçilerek ekranda düz bir yatay çizgi elde edilir.  

 
Bundan sonra Y-POS düğmesi ile bu çizgi aşağı yukarı hareket ettirilerek ekranda 

hazır hâlde bulunan yatay çizgilerden birisi ile(normalde ortada bulunan ve diğerlerine göre 
nispeten kalın olan yatay çizgi ile) çakıştırılarak sıfır noktası tespit edilir.  

 
Bundan sonra DC konumu seçilerek ekranda giriş sinyali şeklinin oluşması sağlanır. 
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Kullanıcının bu referans(0 Volt) noktasını unutmaması gereklidir. AC ölçümlerde sinyalin 
sıfır noktasından, en yüksek(tepe) pozitif veya negatif voltaj değerine sinyalin maksimum 
genlik değeri denir. Bu gerilime tepe, maksimum veya peak gerilim değerleri de denir ve Vp 
= Vt = Vm sembolleri ile gösterilir.  

 
Negatif ve pozitif tepe noktaları arasında kalan gerilime ise tepeden tepeye (peakto 

peak) gerilim değeri denir ve Vpp = Vt-t sembolleri ile gösterilir. Bu değer, tanımdan da 
anlaşılacağı gibi Vpp = 2Vm değerine eşit olur. 

 
Gerilimin değerini bulmak için, ekranda görülen dalga şeklinin dikey kare sayısı ile 

Volt/Dıv düğmesinin değeri çarpılır.  
 
Şekil 1.18’deki Osiloskop ekranında görülen sinyalin max(tepe) ve tepeden tepeye 

voltaj değerlerini bulalım. Volt/div düğmesinin 0,5 V değerini gösterdiği bilinmektedir. 
 
Osiloskop ile gerilim ölçme işleminde VOLTS/DIV anahtarı ölçülecek gerilime uygun 

konuma getirilir. Hangi girişten ölçüm yapılacaksa o giriş için AC-DC seçimi yapılır. 
Osiloskop uçları gerilim ölçülecek uçlara bağlanır. Ekrandaki gerilimin genliği rahat 
okunabileceği değere kadar VOLTS/DIV kademesi ayarlanır. Ekrandaki görüntü hareketli 
yani kayıyor ise, TIME/DIV anahtarı ile ekrandaki görüntü sabitlenir. Bu işlemler 
yapıldıktan sonra gerilimin osiloskopta meydana getirdiği sinyalin yüksekliği (H)tespit 
edilir. Bu andaki VOLTS/DIV anahtarının gösterdiği değer (D) V/cm veya mv/cm cinsinden 
okunur. Bu değerler yardımı ile ölçülen gerilimin değeri aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 
Utt = H (cm) x D (V/cm) Volt, Um = Utt (V) / 2 Volt, U = 0,707 x Um Volttur. 
Utt : Ölçülen gerilimin tepeden tepeye değeri 
Um : Ölçülen gerilimin maksimum değeri 
U  : Ölçülen gerilimin etkin değeri 

 
AC gerilim ölçülmüş ise hesaplanan bu değerin maksimum (en yüksek) değer olduğu 

unutulmamalıdır. 

 
Resim 1.5: Ölçülen sinyalin osiloskop ekranındaki görüntüsü 

 
Resim 1.5’te görüldüğü gibi osiloskopta ölçülmek istenen gerilimin yüksekliği 

H=6,6cm VOLT/DIV anahtarının konumu D=5 volttur. 
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Ölçülen gerilim değeri hesabı 
 
Utt= H (cm) x D (v/cm) 
Utt= 6,6 x 5 = 33 V 
Um = Vtt / 2 = 33 /2 = 16,5 V 
U = 0,707 x Um = 0,707 x 16,5 = 11,66 V olarak bulunur. 

 
1.3.2.Osiloskop ile Frekans Ölçülmesi 

 
Osiloskop ekranındaki yatay kareler, çizilen grafiğin zaman boyutunu göstermektedir. 

Her bir yatay karenin(1 cm) zaman cinsinden karşılığı ise Time Div düğmesinin değerine 
eşittir.  

 
Buna göre herhangi bir sinyalin frekansını bulabilmek için öncelikle o sinyalin 

periyodunu belirlemek gerekmektedir. Periyot sinyalin kendini tekrarlama süresi olduğuna 
göre ekranda bir referans noktası belirlemek, daha sonrada bu noktadan başlayarak sağa 
doğru sinyalin kendini tekrarladığı ilk nokta arasında kalan sürenin belirlenmesi, periyodun 
süresini verir. 

 
Osiloskop ekranından periyot okumaya örnek olarak Şekil 1.14 ve Şekil 1.15`te  sinüs 

ve kare dalganın periyotları gösterilmiştir. Periyot genelde P veya T harfleri ile gösterilir. 
 
Şekil 1.14`te görüldüğü gibi sinyal kendini yatay olarak her beş karede bir 

tekrarlamaktadır. Bu karelerin temsil ettiği zaman ise sinyalin periyoduna eşittir. Yatay 
karelerden her birinin değeri Time/Div düğmesinin değerine eşit olduğuna göre, yukarıdaki 
sinyalin periyodu, T = (5 kare) x (Time/Div değeri) eşitliği ile bulunabilir.  

Sinyalin frekansı (saniyede kendini tekrarlama sayısı) ise    eşitliğinden bulunur. 
Bu eşitlikte T`nin birimi saniye (s), f`nin birimi ise Hertz (Hz)’dir. Eğer Osiloskop 
ekranından bulunan periyot birimi saniyenin alt ve üst birimlerinden birine eşitse frekansı Hz 
cinsinden bulmak için saniyeye çevirmek gereklidir. 

 

 
Şekil 1.14: Sinüs sinyali 

 
Şekil 1.15:Kare dalga 
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Fotoğraf 1.18’de görülen kare dalganın periyodu ise 4 kare değerine eşittir. Periyodu 
bulmak için sinyalin kendini tekrarladığı herhangi iki nokta arasında kalan mesafe alınabilir. 
Kolaylık olması bakımından, ekrandaki dalga şekli yatay olarak X-POS düğmesi ile sağa 
veya sola doğru kaydırılarak, referans olarak belirlediğimiz herhangi bir nokta veya çizgi ile 
çakıştırılabilir. Bu bize okumada kolaylık sağlayacaktır. 

 
Fotoğraf 1.18:Ölçülen frekans değerinin ekrandaki görüntüsü 

 
Fotoğraf 1.18’de görüldüğü gibi ölçülen frekansın ekrandaki bir periyodunun boyu 

L=2,3cm’dir. TIME/DIV anahtarı da Tc= 50 μs/cm konumundadır. 
 
Buna göre ölçülen frekans değeri: 
 
T= L (cm) x Tc (μs/cm) = 2,3 x 50 =115 μs = 115 x 10 -6 saniye 
f = 1 / T = 1 / 115 x 10 -6 = 8695,65 Hz = 8,69565 KHz olarak bulunur. 
 
Burada unutulmaması gereken bir diğer konu da, Osiloskop ekranındaki şeklin yatay 

ve dikey olarak büyüklüğünün ne olması gerektiğidir. Ölçümün hassas olabilmesi için şeklin 
büyüklüğünü Volt/Div ve Time/Div düğmeleri ile değiştirerek ekrana sığabilecek en büyük 
konuma getirmek gereklidir. Dalga şeklinin ekrandan taşmamasına dikkat edilmelidir. 
Böylece gözümüz daha hassas ve az hata ile okuma yapacaktır. 
 
1.3.3. Osiloskop Kalibrasyonu 

 
Burada bahsedilen kalibrasyon teknik anlamdaki kalibrasyondan farklı olarak cihazın 

kendi uyumluluğunu sağlamak üzere yapılan bir doğrulama işlemidir. 
 
Osiloskobun doğru ölçüm yapabilmesi için zaman zaman osiloskoba 

kalibrasyon/ayarlama yapılması gerekebilir. Bunun nedeni, eğer osiloskobun ayarı bozulmuş 
ise ölçmelerde hata oluşabilir. Bu yüzden osiloskopun doğru ölçüm sonuçlarını verdiğinden 
emin olmak için kalibrasyon/ayarlama işlemi yapılır.  

 
Bu iş için değeri bilinen bir kaynağa ihtiyaç olduğuna daha önce değinilmişti. İşte bu 

kaynak osiloskop ön panelinde Şekil 1.16′da görüldüğü gibi verilmiştir.  
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Şekilden görüldüğü gibi ister genlik değeri 0,2Volt, isterse de 2 Volt olan kare dalga 

şekli seçilerek osiloskopun kalibrasyonu/ayarlaması yapılabilir. Kalibrasyon için Volt/div ve 
Time/div düğmeleri üzerinde bulunan CAL ayar düğmeleri kullanılır. Şekil 1.16 Osiloskop 
kalibrasyonu için bağlantı tipini göstermektedir. 

 
Şekil 1.16: Osiloskop kalibrasyonu/ayarlaması için bağlantı tipi 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 
 
“Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken 

yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.” 
 
Bu tanımdan hareketle sorumluluk duygusunu anlatan bir afiş hazırlayıp pano 

oluşturunuz. 
 
 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki önerilere uygun osiloskop 
ölçümleri yapınız. 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 
 Sinyal jeneratörü ile çeşitli sinyaller elde 

ediniz. 
 

 Sinyal jeneratörü ile çeşitli sinyaller elde 
etmelisiniz. 

 
 Osiloskop ile gerilim ölçünüz. 

 
 Osiloskop ile gerilim ölçmelisiniz. 

 
 Osiloskop ile frekans ölçünüz. 

 
 Osiloskop ile frekans ölçmelisiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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UYGULAMALI TEST 

 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak osiloskop ile frekans ve genlik ölçümü 

yapınız. 
 

KONTROL LİSTESİ 
 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 
değerlendiriniz. 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Osiloskobun probunu bağladınız mı?   

2. Osiloskobun kalibrasyonunu yaptınız mı?   
3. Osiloskop ile frekansı ölçtünüz mü?   

4. Osiloskop ile genlik ölçtünüz mü?   
 
 
 

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. 

UYGULAMALI TEST 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Spektrum analizörü, süper heterodin radyo alıcıları, frekans tarayıcı, 
lokalosilatörler ile frekans vb. genlik görüntüsünü veren bir osiloskopla beraber bir 
araya getirilmiş bir cihazdır. 
 

2. (   ) Stabilized Finetune Only Ledi eğer yanıyorsa sinyalin taşıyıcısı kaybolur ve 
ekrandaki sinyali kayar. 
 

3. (   ) Spektrum analizörüne uygulanan sinyallerin, maksimum giriş değerlerini 
geçmemesine dikkat edilmelidir. 
 

4. (   ) Tuning düğmesi, display’de hangi frekanstaki sinyallerin gösterileceğini ayarlar. 
 

5. (   ) Osiloskopların analog ve dijital tipleri mevcuttur. 
 

6. (   ) Osiloskoplar akım, gerilim ve frekans ölçümlerinde kullanılır. 
 

7. (   ) Osiloskop ile gerilim ölçerken gerilim değeri arttıkça sinyal dikeyde kısalır. 
 

8. (   ) Osiloskop ile frekans ölçülürken frekans değeri arttıkça sinyal yatay eksende 
daralır. 
 

9. (   ) Osiloskoplarda ölçülecek gerilim değerine uygun kademe VOLTS/DIV anahtarı 
ile seçilir. 
 

10. (   ) Osiloskoplarda frekans değerine uygun kademe X-POS düğmesi ile seçilir. 
 

11. (   ) Osiloskoplar ile yarı iletken elemanların karakteristikleri incelenemez. 
 

12. (   ) Osiloskoplar arıza analizinde ölçü aletlerine göre daha hızlı çözüm imkânı sunar. 
 

13. (   ) Osiloskoplarda ışın sayısı arttıkça aynı anda görüntülenen sinyal sayısı artıyor, 
demektir. 
 

14. (   ) Osiloskoplar ölçülen akım veya gerilimin etkin değerini ölçer. 
 

15. (   ) Sinyal jeneratörleri kare dalga, testere dişi, sinüs sinyali üretebilir. 
 

16. (   ) Sinyal jeneratörlerinde üretilen sinyalin sadece frekansı değiştirilebilir. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyunuz ve boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri 

yazınız. 
 
 

17. Spektrum analizörlerinde ekranda ölçülecek sinyal görüldüğünde 
.......................................düğmesi ile merkezlenebilir. 
 

18. Spektrum analizörlerinde Freq. Span’ı ekranda gösterilecek frekans 
............................belirler. 
 

19. Spektrum analizörlerinde Resolution BW ayarı Freq. Span....................uygun değerde 
olmasıyla anlam kazanır. 
 

20. Spektrum analizörlerinde Sweep Time/Div düğmesi .................... tarama 
.................gösterir. 
 

21. Osiloskopta maksimum ….…..volta kadar sinyaller ölçülebilir. 
 

22. Osiloskop ölçüm yapılacak noktaya daima …………..bağlanır. 
 

23. Sinyal jeneratörlerinde üretilen sinyalin genliği……………..düğmesi ile ayarlanır. 
 

24. 24. sinyal jeneratörleri devreye daima ……………bağlanır. 
 
 
 

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 
 
 
 
 
Tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak gürültü analizi 

yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 
 Gürültü ölçümü ve teknikleri hakkında ön bilgi toplayınız. 

 Gürültünün biyomedikal sistemler üzerindeki etkilerini ve gürültü azaltma 

yöntemlerini araştırınız. 

 Boltzman sabiti nedir? Araştırınız. 

  Bunları rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

 
 

2.GÜRÜLTÜ ANALİZİ 
 

2.1. Biyomedikal Cihazlarda Gürültü Kavramı 
 
Elektriksel bir sistem veya cihaz tarafından üretilen rastgele işaretler, elektriksel 

gürültü olarak isimlendirilmektedir. Bu elektriksel gürültü seviyesi cihaz veya sistemin 
hassasiyetini sınırlayan önemli parametrelerden biridir. Şekil 2.1 çeşitli sinyaller üzerinde 
bulunan gürültü sinyallerini göstermektedir.  

 
 Bir elektrik sisteminde kullanılan bütün devre elemanları, içerdikleri elektron yapısı 

nedeniyle mutlaka elektriksel bir gürültü üretir. 
 
Düşük seviyeli (mikrovolt seviyesinde) bir işaret olan elektriksel gürültü hassas 

sistemlerde genellikle istenmeyen bir işarettir. İdeal bir elektronik devrenin kendisi gürültü 
üretmez. Ancak gerçek hiçbir devre elemanı ideal olmadığı için elektronik devrelerde 
nispeten gürültü mevcuttur. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Şekil 2.1: (a) Gürültü sinyalinin asıl (bilgi) sinyal üzerindeki etkileri 

 

  

Şekil 2.2: (b) Gürültü etkisinin osiloskop ekranında izlenmesi 

 
2.2. Gürültü Çeşitleri 

 
Pratik yönden bakıldığında elektriksel gürültü 5 grup altında toplanabilir. Bunlar 

sırasıyla; 
 
 Isıl gürültü 
 Schottky gürültüsü 
 Artık gürültüsü 
 Çığ gürültüsü 
 Çoklu durum gürültüsü 
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Konunun devamında anlatılacak olan gürültü azaltma yöntemleri (filtreleme) ile bu 
gürültü faktörlerinin sisteme etkileri en aza indirgenmeye çalışır. 

 
2.2.1. Isıl Gürültü 

 
Sistemlerde bulunan iletken elemanların serbest elektronları, ortamın sıcaklığına bağlı 

olarak istem dışı hareket ederler. Bu istem dışı hareket, sistemin çıkışına bir elektriksel işaret 
olarak yansır. Bu elektriksel işaret, ilgilenilen faydalı işareti bozucu nitelikte olup ısıl 
gürültü adını alır. 

 
Isıl gürültü bir iletken içindeki elektronların yaptıkları Brown hareketi ile ilgili bir 

olaydır. Maddenin kinetik teorisine uygun olarak bir iletkendeki elektronlar moleküllerle ısıl 
denge içinde ve sürekli olarak rastgele hareket hâlindedir. Bu rastgele hareket 

maddenin kinetik teorisinin bir doğrulanması olarak görülmektedir.  
 
Biyomedikal cihazlarda ısıl gürültü; EEG sinyallerinin iletilmesi esnasında elektrot 

kablolarında meydana gelen ısınma sebebiyle oluşan gürültülere örnektir. 
 

2.2.2. Schottky Gürültüsü 
 
Schottky gürültüsü, ayrık taşıyıcıların bir engelden düzensiz olarak geçmesi veya yarı 

iletkenlerin çalışmalarındaki düzensizlikler sonucunda ortaya çıkar. Bu da diyot ve 
transistörlerin tipik bir özelliğidir.  

 
Yarı iletken kullanılan tüm tıbbi cihazlarda bu gürültülere rastlamak mümkündür. 
 

2.2.3. Artık Gürültü 
 
Bu gürültüye bazen akım veya yığın ya da (1/f) gürültüsü de denmektedir. Artık 

gürültü, yarı iletken bir malzemeden akım geçerken ortaya çıkar. Artık gürültü, transistör ve 
diyotların tipik bir özelliğidir. 

 
2.2.4. Çığ Gürültüsü 

 
Tıpkı Schottky Gürültüsü gibi Çığ Gürültüsü de, bir jonksiyon (p ve n tipi katkılı 

malzemelerin yan yana getirilmesi sonucu arada oluşan tampon bölge) olayıdır.  
 
Güç kaynaklarında karşılaşılan bir gürültü tipidir. Schottky (hızlı tepki veren) diyotlar 

ile önlenebilmektedir. 
 

2.2.5. Çoklu Durum Gürültüsü 
 
Çoklu durum gürültüsü, uygulanan akımdaki tanımlı keskin düzey değişmeleri 

nedeniyle devre elemanında oluşan kararsız değişimlerden kaynaklanır. Zaman zaman 
transistörlerde görülmekle birlikte daha çok diyotlarda rastlanır. Bu gürültünün nedeni 
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hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Araştırmalar yüzey olgusuyla ilişkili olduğunu 
göstermektedir. 

 
2.2.6.Gürültü Kaynaklarının Tespiti 

 
Elektriksel gürültü, normalde doğada rastgele formdadır. Bununla birlikte kompleks 

(karışık) biçimde, periyodik veya nonperiyodik (periyodik olmayana) formlarla da 
karşılaşılabilir. 

Gürültü kaynakları, iç gürültü kaynakları ve dış gürültü kaynakları olarak sıralanabilir. 
İç gürültü kaynakları, cihazın içinde meydana gelen gürültüdür. İç gürültü kaynakları şöyle 
sıralanabilir. 

 
 Termal (Johnson) gürültü  
 Shot gürültü Flicker gürültüsü  
 Çevresel gürültü  

 
Dış gürültü kaynağı sinyal kaynağından kaynaklanan gürültü olup şunlardır: 
 
 Kapasitif etkileşim (Elektrik alan etkileşimi)  
 İndüktif etkileşim (Manyetik alan etkileşimi)  
 Radyo frekans (RF) etkileşimi  
 Toprak çevrimleri (GroundLoops)  
 Ortak mod bastırma  
 (CMRR) gürültüsü kablo gürültüsü 
 

2.3. Gürültü Ölçümü 
 
Tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi biyomedikal cihazlarda da gürültü ölçümü için 

çeşitli yöntemler mevcuttur. Diyotlu gürültü kaynağı, tanjantlı gürültü ölçme tekniği, sinyal 
kaynağı kullanarak alçak frekans gürültü ölçümleri gibi yöntemler bunlardan bazılarıdır. Bu 
öğrenme faaliyetinde osiloskop ve spektrum analizörü ile yapılan gürültü ölçümlerini 
inceleyeceğiz. 

 
Gürültü ölçümleri ne şekilde yapılırsa yapılsın matematiksel hesaplamalara ihtiyaç 

duyulur. Şimdi bu hesaplamalara bir göz atalım. 
 

2.3.1. Gürültünün Hesaplanması 
 
Gürültünün sistemlere etkisi, kabul edilebilir sınırlar içinde olması çeşitli hesaplarla 

belirlenir.  
 
Bu öğrenme faaliyetinde, özellikle kullanıcı el kitaplarında belirtilen işaret-gürültü 

oranı, gürültü figürü, gürültü oranı hesaplamaları ele alınacaktır. 
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2.3.1.1. İşaret-Gürültü Oranı 
 
İletilmek istenen bilgi (asıl) sinyali ile bu sinyalin üzerindeki gürültü bileşenleri 

arasındaki orana sinyal gürültü oranı (S/N) denilir. 
 
Sinyal gürültü oranının yüksek olması gerekir. Böylece bilgi sinyalindeki bozulma en 

düşük seviyede kalmış olur. 
 

 
Şekil 2.3:Sinyal-gürültü oranı 

 
S/N=İşaret gücü (PS ) / Gürültü gücü (PN ) 

Desibel olarak işaret-gürültü oranı, 
S/N=10log10PS/PN bağıntısından hesaplanır. 
 
Örnek: 
 
Çıkışta,1.2mV’lik işaret ile birlikte 0.514 mV’lik bir gürültü varsa, S/N oranını ve bu 

oranın desibel olarak değerini hesaplayınız. 
 
Çözüm: 
 
P=E2/R bağıntısını kullanarak 
S/N= (1.22/ R) / (0.5142/ R) = 5.45 veya 10 log10 5.45 = 7.36 dB değerleri elde edilir. 
 

2.3.1.2. Gürültü Figürü veya Gürültü Oranı 
 
S/N oranı amplifikatör zincirinin herhangi bir noktasındaki gürültü miktarını ifade 

etmesi bakımından çok kullanışlı olmasına rağmen, bu bağıntı ile devredeki bir transistörün 
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ilave ettiği gürültü miktarını hesaplamak mümkün değildir. Bu amaçla gürültü figürü (NF) 
kullanılır. 

 
NF= 10 log10(Sİ/Nİ ) / (SO/NO ) =10 log10NR 
Burada, Sİ/Nİ oranı elemanın girişindeki işaret-gürültü oranını ve SO/NO ise elemanın 

çıkışındaki işaret-gürültü oranını ifade etmektedir. 
 
Örnek: 
 
Transistörlü bir amplifikatörün girişindeki S/N oranı 12 ve çıkışındaki ise 5’tir. 

Transistörün NF veya NR değerini hesaplayınız. 
 
Çözüm: 
 
NF= 10log10 Sİ/Nİ /SO/NO =10log10 12/5 =3.8dB  NR=2,4 
 

2.3.2. Gürültü Ölçümü ve Teknikleri 
 
Düşük seviyeli bir işaret olan elektriksel gürültü hassas sistemlerde genellikle 

istenmeyen bir işarettir. Öte yandan bu işaret çok küçük olduğundan, gerçek değerinin 
belirlenmesi zordur.  

 
Genel olarak gürültü, simetrik sinüzoidal bir işaret değildir. Pratikte kullanılan AC 

voltmetreler sinüzoidal işaretin RMS değerini ölçecek şekilde kalibre edilir. Böyle bir 
voltmetre ile bir üçgen dalga ölçülürse üçgen dalganın RMS değerini voltmetre göstermez. 
Voltmetreden okunan değer bir düzeltme faktörü ile çarpılarak üçgen dalganın RMS değeri 
elde edilir.  

 
Gürültü ölçümlerinde osiloskop ve daha ayrıntılı ölçüm için Spektrum analizörü 

kullanılır. Şimdi bu cihazlar ile gürültü ölçümünü inceleyelim. 
 

2.3.3. Gürültünün Spektrum Analizörü ile Ayırt Edilmesi 
 
Biyomedikal cihazların standartlara uygun ortamlarda çalışabilmesi bu gürültünün 

kabul edilebilir sınırlara indirilmesini de gerektirir. Tabi ki bu gürültünün tanınması 
nedenlerinin anlaşılması ve gürültü kaynaklarının çözümlenmesinde de önemlidir. Bu 
gürültünün tespiti için en yaygın kullanılan cihaz spektrum analizördür.  

 
Farklı frekans ve bant genişliğindeki sinyallerin spektrum analizöründe 

incelenmesinden elde edilen gürültü sinyallerini gösteren resimler aşağıda görülmektedir. 
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Fotoğraf 2.1: Bant genişliği 1 kHz yüksek frekanslı sinyaldeki gürültü 

 

 
Fotoğraf 2.2: Bant genişliği 3 kHz yüksek frekanslı sinyaldeki gürültü 
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2.3.4. Gürültünün Osiloskop ile Ayırt Edilmesi 
 

 
Şekil 2.4: Osiloskop ekranında üzerine gürültü binmiş bilgi sinyali görüntüsü  

 
Gürültü ölçmek için geliştirilmiş olan cihaz hem çok pahalı hem de kullanım alanı 
çok azdır. Çift taramalı bir osiloskop bu amaçla kullanılabilir. Ancak osiloskopu iki 

sebepten dolayı doğrudan gürültü ölçümünde kullanmak uygun olmaz. 
 
Bunlardan birincisi, gürültü işareti sinüzoidal olmayıp rastgele bir işarettir. Dolayısı 
ile sinüzoidal işaretlerde olduğu gibi bunun RMS değerini hesaplamak mümkün 

olmaz. 
 
İkinci sebep ise gürültü genlikleri de rastgele ve çok hızlı olduğundan dolayı osiloskop 

ekranının fosforuna bağlı olarak genlik değişimlerini izlemek oldukça zordur. Osiloskop 
ekranındaki gürültü genliği tarama çizgisinin eşik seviyesine bağlı olarak az veya çok 
olabilir. Bu nedenden ötürü yapılabilecek hata miktarı 6 dB dolayında olabilir. 

 
Geliştirilen tanjantlı ölçme tekniği ile bu hata 1 dB’e kadar düşürülebilir. Bu metotta, 

gürültü işareti osiloskopun her iki kanalına uygulanır. Osiloskop taraması ALTERNATE 
moda alınır. Her iki kanal aynı şekilde kalibre edilir. Tarama çizgileri önce ayrı seviyelere 
ayarlanır. Kanallardan birinin düşey pozisyonu gürültü genlikleri birbirine temas edinceye 
kadar ayarlanır. Bu anda girişteki gürültü işaretleri çıkartılır. Tarama çizgileri arasındaki 
mesafe ölçülür. Bu aralık gürültü işaretinin RMS değerinin iki katına eşittir. Örneğin, 
osiloskop duyarlılığı 20mV/div ve çizgiler arasındaki mesafe 1 cm ise gürültünün RMS 
değeri; (1X20)/2=10mV olur. 
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2.4. Gürültü Önleme Yöntemleri 
 
Biyomedikal sistemlerde algılanan işaretin değerlendirilebilmesi ve yorumlanabilmesi 

için işaretlerin birtakım işlemlerden geçmesi gerekir. Bu işlemler dizisinin genel adına işaret 
işleme adı verilir.  

 
Biyolojik işaretler küçük genlikli olup ayrıca insan vücudu gibi çeşitli işaret 

kaynaklarına sahip ve büyük hacimli gürültülü bir ortamdan alınmaları nedeniyle işaretler 
gürültülüdür. Biyolojik işaretlerin anlaşılabilir bir hâle getirilebilmesi için çeşitli işlemlerden 
geçirilip gürültüden arındırılması gereklidir. Bunun için işaretin özelliğine göre çeşitli 
filtreleme işlemleri yapılır. 

 
İşaret işleme dizisinde öncelikle işaretlerin algılanması sırasında dönüştürücüler 

kullanılır. Kullanılacak dönüştürücülerin hastaya zarar vermemesi için dolaylı yöntemler 
kullanılırsa işaretlerin algılaması zayıf olmakta ve işaretlere daha fazla gürültü 
karışmaktadır. Bunun sonucunda da daha ileri seviye işaret işleme yöntemleri kullanılması 
gerekmektedir. Daha sonra dikkat edilmesi gerekli hususlar sırasıyla şunlardır: 

 
 Elektrotlar ve elektrotların temas edeceği deri yüzeyi çok temiz olmalıdır. 
 Hastanın bulunduğu ortam gürültü kaynaklarından arındırılmalıdır. 
 Hasta için ekranlanmış ve yalıtılmış özel odalar kullanılmalı böyle bir ortam 

oluşturulamıyorsa elektrik ve manyetik alan oluşturan kaynaklar 
ekranlanmalıdır. 

 Hastanın sakin olması sağlanmalı ve elektrotların hareket etmemesi sağlanmalı 
(gürültü oluşturmaması için), elektrotların kabloları ekranlanmış olmalıdır. 

 Hasta özel olarak şebeke toprağından yalıtılmış olmalıdır. 
 Bağlantı kablosu kısa tutulmalı ve manyetik alan kuplajına imkân tanıyacak 

kablolar arası halka oluşumuna engel olunmalıdır. 
 Geniş yüzeyli elektrotlar kullanılmalıdır. 
 
Biyomedikal sistemlerde gürültü azaltma yöntemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek 

için İşaret İşleme Dersi modülleri incelenebilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygulama faaliyetindeki önerilere 

uygun gürültü ölçümü yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Spektrum analizörünün problarını 

bağlayınız. 
 Spektrum analizörünün problarını 

bağlamalısınız. 
 Sinyal jeneratörünün çıkışını spektrum 

analizörüne bağlayınız. 
 Spektrum analizörü girişine DC voltaj 

uygulamamaya dikkat etmelisiniz. 

 Sinyal jeneratörünün function 
komütatörü ile dalga şeklini ayarlayınız. 

 Sinyal jeneratörünün function 
komütatörü ile dalga şeklini 
ayarlamalısınız. 

 Sinyal jeneratörünün amp. ve freq. 
ayarlarının değiştirerek çıkış sinyalini 
değiştiriniz. 

 Range tuşu sinyal genliğini 
katlayabilirsiniz. 

 Uygulanan sinyali spektrum analizörü 
ekranında görmeye çalışınız. 

 Öğrenme faaliyeti 1’de anlatılan ayarları 
yapabilirsiniz. 

 Yaptığınız ölçümleri kayıt ediniz.  Yaptığınız ölçümleri kaydetmelisiniz. 
 Sinyal jeneratörünü spektrum 

analizöründen çıkarınız.  
 Sinyal jeneratörünü gürültü analizi 

yapılacak devreye bağlayınız. 
  Devre çıkışını spektrum analizörüne 

bağlayınız. 

 Devre çıkışında DC voltaj olmadığından 
emin olmalısınız. 

 Sinyal jeneratörünü gürültü analizi 
yapılacak devreye bağlamalısınız. 

 Devre çıkışını spektrum analizörüne 
bağlamalısınız. 

 Analizi yapılacak devreye enerji veriniz. 
Spektrum analizöründe devre çıkış 
sinyalini görüntüleyiniz. 

 Analizi yapılacak devreye enerji 
vermelisiniz. 

  Spektrum analizöründe devre çıkış 
sinyalini görüntülemelisiniz. 

 Sinyal jeneratörünün ayarlarını 
değiştirerek spektrum analizöründeki 
sinyali gözleyiniz. 

 Sinyal jeneratörünün ayarlarını 
değiştirerek spektrum analizöründeki 
sinyali gözlemlemelisiniz. 

 Yaptığınız ölçümleri her adımda kayıt 
ediniz. 

 Yaptığınız ölçümleri her adımda kayıt 
etmelisiniz. 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyunuz ve başında boş bırakılan parantezlere, 
cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
E VE DEĞERLENDİRME 

1. (   ) Gürültü kaynaklarının ürettikleri işaretlerin genlikleri mikrovolt gibi çok küçük 
seviyelerde olmasına rağmen etkili olmaktadır. 
 

2. (   ) İdeal devreden çıkan çıkış sinyali sadece orijinal sinyaldeki gürültüyü içermez. 
 

3. (   ) Termal gürültü çok geniş alanda bir spektral yoğunluğa sahiptir. 
 

4. (   ) Schottky gürültüsü bir iletken içindeki elektronların yaptıkları Brown hareketi ile 
ilgili bir olaydır. 
 

5. (   ) Alçak frekans gürültü ölçümlerindeki en basit yöntemlerden birisi de gürültü 
katlama metodudur. 
 

6. (   ) Elektriksel gürültü, alıcı çıkışına kadar ulaşan istenmeyen gerilim ve akımlardır. 
 

7. (   ) Elektrik alan kuplajınıengellemek için bağlantı kablolarını ekranlamaya gerek 
yoktur. 
 
 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 
 

8. Ayrık taşıyıcıların bir engelden düzensiz olarak geçmesi veya yarı iletkenlerin 
çalışmalarında olduğu gibi düzensizlikler sonucunda ortaya çıkan gürültüye ne ad 
verilir? 
A) Isıl gürültüsü  
B) Schottky gürültüsü 
C) Artık gürültüsü 
D) Çığ gürültüsü 
E) Yıldırım gürültüsü 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi bir sistemdeki iç gürültü değildir? 
A) Termal (Johnson) gürültü    
B) Çevresel gürültü  
C) Shot Gürültü Flicker Gürültüsü 
D) Toprak çevrimleri (Ground Loops)  
E) Cihaz gürültüsü 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyunuz ve boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri 
yazınız. 

 
 

10. Tıpkı Schottky gürültüsü gibi çığ gürültüsü de, bir ...........................olayıdır. 
 

11. Çoklu durum gürültüsü, uygulanan akımdaki tanımlı keskin düzey değişmeleri 
nedeniyle devre elemanında oluşan ............................................kaynaklanır. 
 

12. Kuvvetlendiricinin giriş direnci, biyolojik işaretin algılandığı frekans spektrumu 
içinde kaynak direncinin en az ...........katı büyüklüğünde olmalıdır. 
 

13. Fizyolojik işaretlerin kuvvetlendirilmesinde kullanılan fark kuvvetlendiricilerinde 
önemli bir sorun ..........................modda gelen giriş işaretlerinin bastırılmasıdır. 
 

14. Kuvvetlendiriciyle .......................arasındaki kabloların uzun olması durumunda, 
toprağa olan kablo kaçak kapasiteleri de etkili olacaktır. 
 

15. İletilmek istenen bilgi (asıl) sinyali ile bu sinyalin üzerindeki gürültü bileşenleri 
arasındaki orana ………………………….denilir. 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise uygulamalı teste geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 

 
 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak biyomedikal cihazlarda gürültü analizi 

yapınız. 
 
 

KONTROL LİSTESİ 
 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 
değerlendiriniz. 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Spektrum analizörün problarını taktınız mı?   
2. Cihazın sıfır ayarını yaptınız mı?   
3. Spektrum analizörün ölçüm yapılmak istenilen frekans 

aralıklarını belirlediniz mi?   

4. Gürültü kaynaklarını tespit ettiniz mi?   
5. Mevcut durumu spektrum analizörü ekranında 

gözlemlediniz mi?   

6. Gürültü kaynakları çalıştırılmadan ölçümler yaptınız mı?   
7. Gürültü kaynakları çalışır iken ölçümler yaptınız mı?   

8. Ölçümleri değişik gürültü kaynakları ile tekrarladınız mı?   
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

UYGULAMALI TEST 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

 
 
 
 
Tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak modülasyonlu sinyallerin 

analizini yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 
 Sinyal, faz, frekans, genlik kavramları ile dalga şekilleri hakkında bilgi 

toplayınız. 

 Modülasyonun tanımı ve modülasyon çeşitleri hakkında araştırma yapınız. 

 Sinyallerin analizinde kullanılan ölçüm cihazları ve ölçme yöntemleri hakkında 

ön bilgi toplayınız. 

 Bu bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

 
 
3. MODÜLASYONLU SİNYALLERİN ANALİZİ 

 
3.1. Sinyallerdeki Parametrelerin Tanımları 

 
 Sinyal (işaret): Fiziksel değişkenlerin durumu hakkında bilgi taşıyan ve 

matematiksel olarak fonksiyon (işlev) biçiminde gösterilen kavrama denir. 
 Frekans: 1saniyedeki saykıl sayısı frekans olarak tanımlanır. 
 Faz: Sinyalin orijine göre başlama noktası faz olarak ifade edilir. 
 Genlik: Sinyalin büyüklüğü genlik olarak ifade edilir. Genel olarak dikey 

ekranda gösterilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Şekil 3.1: Bir sinyalin özellikleri  

 
 Dalga şekli: Elektriksel sinyalin görüntülendiği zamanki fotoğrafıdır. En çok 

kullanılan 5 dalga şeklinden aşağıda bahsedilmiştir. 
 

• Kare dalga: Sinyalin pozitif ve negatif alternanslarının belli sürelerde 
doğrusal olarak değiştiği dalga şeklidir. 

• Sinüzoidal dalga: Zamana göre pozitif ve negatif alternansları değişken 
olan sinüs sinyalini andıran sinyallerdir. 

• Üçgen dalga: Üçgen şeklindeki dalga şeklidir. 
• Testere dalga: Dik üçgen şeklindeki dalga şeklidir. 
• Rastgele sinyal: Zamana göre genliği ve sinyal şekli değişken olan 

sinyallerdir.  
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Şekil 3.2: Çeşitli sinyal şekilleri 
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3.2. Modülasyon Kavramı 
 
Modülasyon, bildiri işaretini iletime daha uygun bir biçime sokmak için yapılır. Bir 

bilgi sinyalinin, yayılım ortamında iletilebilmesi için, ortam içerisinde rahatlıkla hareket 
edebilen başka bir taşıyıcı sinyal üzerine aktarılması olayına “modülasyon” adı verilir.  

 
Modülasyon yöntemlerinin amacı, bilgi sinyalini var olan bir haberleşme kanalına 

uydurmaktır. Bu yüzden modülasyon türü; mevcut gürültü, bant genişliği ve verici gücüne 
bağlı olarak seçilir. Periyodik bir işaretin (taşıyıcı), herhangi bir özelliği, bildiri işaretine 
(modülasyon işaretine) bağlı olarak değiştirilir. Elde edilen işarete “modülasyonlu işaret” 
denir. 

 
Şekil 3.3: Modülasyon işlemi 

 
Alçak frekanslı bilgi sinyaline; modüle eden, modüle edici, modülasyon sinyali, 

gönderilecek sinyal, alçak frekanslı (AF) sinyal adı da verilir.  
 
Yüksek frekanslı taşıyıcı sinyaline, modüle edilen, RF (radyo frekans) sinyali, hamal 

sinyal de denilebilir. 
 
Bir özet biçiminde modülasyonun yararları şöyle özetlenebilir. 
 Yayılımı kolaylaştırır.  
 Gürültü ve bozulmayı azaltır.  
 Kanal ayrımı sağlar. Yani modülasyon sayesinde aynı iletim hattında birden çok 

bilgi yollama olanağı sağlar.  
 Çevresel etkilerin ortaya çıkardığı pek çok sınırlayıcı etkiyi ortadan kaldırır.  
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Modülasyon için iki temel yöntem vardır. 
 Analog yöntem 

• Sürekli dalga modülasyonu: RF taşıyıcısı sinüs olan yöntemlerdir. 
Genlik, faz ve frekans modülasyonu 

• Darbe modülasyonu: Kısa darbelerle örnekleme alan yöntemlerdir. Darbe 
genlik modülasyonu, darbe genişlik modülasyonu, darbe konum 
modülasyonu, darbe kod modülasyonu 

 
 Sayısal yöntemler  

• Başta bilişim sektörü olmak üzere geniş bir uygulama alanına sahiptir. 
(ASK, FSK, QSK, PSK) 
 

3.3.Modülasyon Çeşitleri 
 
Modülasyon çeşitleri aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.  
 

3.3.1. Genlik Modülasyonu  
 
Bu modülasyon türünde, bilgi sinyalinin frekans ve genliğine bağlı olarak taşıyıcı 

sinyalinin sadece genliği değiştirilir. Modüle edilmiş sinyalde genlik, bilgi sinyalinin 
genliğine göre değişmiş olur (Şekil 3.4). 

 

 
Şekil 3.4: Genlik modülasyonu dalga oluşumu 

 
3.3.2. Frekans Modülasyonu  

 
Frekans Modülasyonu (Frequency Modulation - FM), taşıyıcı dalga frekansının, bilgi 

sinyalinin frekans ve genliğine bağlı olarak değiştirilmesidir. Frekans modülasyonu, genlik 
modülasyonundan daha günceldir. Genlik modülasyonu ile frekans modülasyonunun 
özellikleri aşağıda karşılaştırılmaktadır. 
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 Şekil 3.5: Frekans modülasyonlu sinyal elde edilmesi 

 
3.3.3. Faz Modülasyonu 

 
Taşıyıcı sinyal fazının, bilgi sinyal genlik ve frekansına bağlı olarak değiştirilmesidir. 

Faz modülasyonu, frekans modülasyonuna benzerlik gösterir. 
 
Bir taşıyıcının frekansı değiştirildiğinde fazı, fazı değiştirildiğinde de frekansı değişir. 

Bundan dolayı FM ile PM birbirine benzer. 
 
Modüle edici sinyale uygun olarak doğrudan değiştirilen, taşıyıcının frekansı olursa 

FM, modüle edici sinyale uygun olarak doğrudan değiştirilen taşıyıcının fazıysa PM 
meydana gelir. Direkt FM, endirekt PM; direkt PM ise endirekt FM'dir. 
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Şekil 3.6: Faz modülasyonu 

 
3.3.4. Darbe Modülasyonu 

 
Herhangi bir eğrinin çizimi sınırlı sayıda nokta ile yapılabilir. Bu nokta sayısı sonsuza 

kadar çıkabilir. Nokta sayısına göre yapılan hata miktarı da değişir. Eğrilerin bu şekilde 
çizimi darbe modülasyonun temel mantığını ortaya koymaktadır. Darbe modülasyonunda, 
iletilecek elektriksel işaretlerden belirli anlarda numuneler alınarak iletilir. Alıcı tarafta bu 
numunelerden orijinal işaret elde edilir. 

 
Çok değişik sayıda darbe modülasyonu vardır. Standardize edilmemiştir. Ancak darbe 

genlik modülasyonu (PAM), darbe genişlik modülasyonu (PWM) ve darbe konum 
modülasyonu (PPM) olmak üzere üç çeşit modülasyon tipi daha çok kullanılmaktadır. 

 
Darbe modülasyonu ile AM veya FM arasındaki temel fark, AM ve FM’de iletilecek 

bilgiye bağlı olarak taşıyıcının bazı parametreleri sürekli olarak değişir. Hâlbuki darbe 
modülasyonunda bilgi numunelerine bağlı olarak darbeler şeklinde bir etki söz konusudur. 

 
3.3.5. Darbe Genişlik Modülasyonu  

 
Darbe genişlik (süre) modülasyonu (Pulse (duration) Width Modülation – PWM 

(PDM)); taşıyıcı darbe dizisindeki her darbenin genişliğinin bilgi işareti ile orantılı 
değiştirilmesi sonucu elde edilir. Aşağıda gösterildiği gibi bu modülasyon türü üç farklı 
biçimde gerçekleştirilebilir: 
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Şekil 3.7: İzleyen, ön, her iki kenar modülasyonlu PWM 

 
Testere dişi sinyali üçgen (ikizkenar) olursa; PWM dalgasının her iki kenarı bilgiyi 

taşır. Buna iki kenar modülasyonlu PWM denir. Testere dişi dik üçgen olursa; PWM 
darbelerinin başlangıç kenarları düzgün aralıklıdır, arka kenarın bitiş kenarının zamanı 
bilgiyi taşır. Buna da arka kenar modülasyonlu PWM denir. Şayet testere dişi dik üçgen ters 
olursa buna da ön-kenar modülasyonlu PWM denir. 

 
PWM dalgasını üretmek (modüle) için gerekli olan devre Şekil 3.8’de gösterilmiştir. 
Burada kullanılan testere dişi üretecinin tepeden tepeye genliği, bilgi işaretinin 

maksimum genliğinden biraz büyük seçilir. Burada amaç, örnekten görüleceği üzere, bu 
testere gerilim, genlikten→zamana olan dönüşümün temelini oluşturmaktadır. 
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Şekil 3.8: PWM modülatör 

 
Şekil 3.9: PWM dalgasının elde edilişi 

PWM için frekans bölgesi çözümlemesi yapılamadığından, kesin bir modülasyon 
yöntemi önermek de mümkün değildir. Ancak, darbe sürelerinin örneklenmiş bilgi işaretinin 
büyüklüğü (genliği) ile orantılı olması PWM işaretinin bir alçak geçiren süzgeçten 
geçirilerek demodüle edilebileceğini gösterir. Filtre çıktısı, modüle edilmiş dalga biçiminin 
(C(t)) altındaki alanla orantılı olur. C(t)’nin altındaki alan ise, darbe genişliği ile dolayısıyla 
f(t) ile orantılıdır ve PWM işareti, b 

Aşağıdaki uygulama faaliyetlerinde değişken sinyal çeşitlerinde gerilim ve frekans 
ölçümü uygulamalarına yer verilmiştir. 

 

 50 



 

 
UYGULAMA FAALİYETİ 

 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki uygulama faaliyeti önerilerine 

uygun osiloskop ile gürültü ölçümü yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Osiloskop problarını tens cihazına 
bağlayınız. 

 Osiloskop problarını tens cihazına 
bağlamalısınız. 

 Ekrandaki gerilimin genliğini rahat 
görünene kadar Volts /Dıv anahtarının 
kademesini küçültünüz veya büyültünüz. 

 Ekrandaki gerilimin genliğini rahat 
görünene kadar Volts / Dıv anahtarının 
kademesini küçültmeli veya 
büyültmelisiniz. 

 Görüntüde hareket var ise Tıme/Dıv 
anahtarı ile ekrandaki görüntüyü 
sabitleyiniz. 

 Görüntüde hareket var ise Tıme/Dıv 
anahtarı ile ekrandaki görüntüyü 
sabitlemelisiniz 

 Ekrandaki sinyali inceleyiniz.  Ekrandaki sinyali incelemelisiniz. 

 Tens cihazında kademeleri (frekans, 
genlik) değiştirerek ölçümleri 
tekrarlayınız. 

 Tens cihazında kademeleri 
(frekans,genlik) değiştirerek ölçümleri 
tekrarlamalısınız. 

 Genlik ve frekans değişimleri ile 
modülasyon çeşitlerini görüntüleyiniz. 

 Genlik ve frekans değişimleri ile 
modülasyon çeşitlerini 
görüntülemelisiniz. 

 Osiloskop ile ölçebildiğiniz en yüksek 
frekans ve genlik değerlerini 
belirleyiniz. 

 Osiloskop ile ölçebildiğiniz en yüksek 
frekans ve genlik değerlerini 
belirlemelisiniz. 

 
 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 
 

1. (   ) Yüksek frekanslı taşıyıcı sinyaline, modüle edilen, RF (Radyo Frekans) sinyali, 
hamal sinyal de denilebilir. 
 

2. (   ) Genlik modülasyonunda, bilgi sinyalinin frekans ve genliğine bağlı olarak, taşıyıcı 
sinyalinin sadece genliği değiştirilir. 
 

3. (   ) Darbe modülasyonunda iletilen güç, yalnız uzun darbeler içinde yoğunlaşmıştır. 
 
 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 
 

4. Taşıyıcı dalga frekansının, bilgi sinyalinin frekans ve genliğine bağlı olarak 
değiştirilmesi sonucu oluşan modülasyon aşağıdakilerden hangisidir? 
A) PPM 
B) PCM 
C) AM 
D) FM 
E) MM 
 

5. Darbe genişlik modülülasyonu hangi harflerle gösterilir? 
A) PPM 
B) PAM 
C) PWM 
D) PRC 
E) PPP 
 
 
Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri 

yazınız. 
 
 

6. Modüle edilmiş sinyalde; genlik, bilgi sinyalinin genliğine göre ………….  olur. 
 

7. Faz modülasyonu, ……………modülasyonuna benzerlik gösterir.  
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. Bir bilgi sinyalinin, yayılım ortamında iletilebilmesi için, ortam içerisinde rahatlıkla 
hareket edebilen başka bir taşıyıcı sinyal üzerine aktarılması olayına ……………… 
adı verilir.  
 

9. Modülasyon için ………… yöntem ve sayısal yöntem olarak iki temel vardır. 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise uygulamalı teste geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak osiloskop ile gürültü ölçümü yapınız. 
 
 

KONTROL LİSTESİ 
 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 
değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Spektrum analizörün problarını taktınız mı?   

2. Cihazın sıfır ayarını yaptınız mı?   
3. Spektrum analizörün ölçüm yapılmak istenilen frekans 

aralıklarını belirlediniz mi?   

4. Tens cihazına probları bağladınız mı?   
5. Osiloskop ile yapabileceğiniz ölçüm aralıklarını belirlediniz 

mi?   
6. Ölçüm sonucunda sinyaldeki modülasyonları gözlemlediniz 

mi?   
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise modül değerlendirmeye geçiniz. 

 
 

UYGULAMALI TEST 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 
 

1. (   ) Isıl gürültü bir iletkende ısıl hareketin yol açtığı serbest elektronların rastgele 
hareketi sonucu oluşur. 
 

2. (   ) Devre elemanlarını ekranlamak için iletkenliği yüksek olan malzemeler tercih 
edilmez. 
 

3. (   ) Giriş katlarında, gürültü akımı ve gerilimi az olan kuvvetlendiriciler 
kullanılmalıdır. 
 
 
Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyunuz ve boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri 

yazınız. 
 
 

4. ...................................................., bilgi işaretindeki gücün gürültü gücüne oranı olarak 
tanımlanır. 
 

5. Modülasyon için iki önemli sinyalin olması şarttır. Bunlar ..............sinyali ve 
.......................sinyalidir. 
 

6. AM ve FM’de iletilecek bilgiye bağlı olarak taşıyıcının bazı parametreleri 
..........................olarak değişir. 
 

7. ....................................................işaretleri boşlukta, doğrudan elektromanyetik 
dalgalarla kolayca iletilemezler. 
 

8. PWM işareti FM işareti gibi, .................................olmayan bir modülasyondur. 
 
 
 

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 bireysel öğrenme materyaline geçmek için 
öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 
2 Yanlış 
3 Doğru 
4 Doğru 
5 Doğru 
6 Doğru 
7 Yanlış 
8 Doğru 
9 Doğru 
10 Yanlış 
11 Doğru 
12 Doğru 
13 Doğru 
14 Yanlış 
15 Doğru 
16 Yanlış 
17 freq. Tuning 
18 genişliğini 
19 ayarının 
20 display hızını 
21 400V 
22 paralel 
23 amplitude 
24 paralel 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 
2 Yanlış 
3 Doğru 
4 Yanlış 
5 Yanlış 
6 Doğru 
7 Yanlış 
8 D 
9 D 
10 jonksiyon 
11 kararsız değişimlerden 
12 1000 
13 ortak 
14 kaynak 
15 sinyal gürültü oranı 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 
2 Yanlış 
3 Yanlış 
4 D 
5 C 
6 değişmiş 
7 frekans 
8 modülasyon 
9 analog 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Doğru 
2 Yanlış 
3 Doğru 
4 işaret-gürültü oranı 
5 bilgi-taşıyıcı 
6 sürekli 
7 bilgi 
8 doğrusal 
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