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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Denizcilik Alanı 

DAL Gemi Elektroniği ve Haberleşme 

MODÜLÜN ADI Yükselteç ve Osilatörler  

MODÜLÜN SÜRESİ 40/24 

MODÜLÜN AMACI 
Birey/öğrenciye yükselteç ve osilatörlere yönelik bilgi ve 

becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Kare-üçgen-sinüs dalga osilatör deneylerini yapar. 

2. Çeşitli sinyal yükselteç devre deneylerini yapar. 

3. Mikrofon ve hoparlörlerin çeşitlerini ayırt eder. 

4. Sisteme uygun anten seçer. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Ölçme uygulamaları atölyesi 

Donanım: İşlemsel yükselteçler, mikrofon ve hoparlör, 

akım kaynağı, gerilim kaynağı, sinyal jeneratörü, AVO 

metre, osilaskop, frekansmetre ve güçmetre gereklidir. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Çoktan seçmeli sorular, doğru/yanlış soruları ve test 

aletleriyle gerçekleştirilecek ölçme işlemleri sorularıyla 

öğrenme durumunuzu izleyeceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Elektronik günümüzde her alana etkin olmaya başlamıştır. Özellikle iletişim ve 

haberleşme sektörü ciddi anlamda yol almıştır. Denizcilikte ise gerek deniz-kara, deniz-deniz 

ve deniz-hava istasyonları arasında haberleşme ihtiyacı gözlemlenmektedir. Rutin, emniyet, 

acil durum ve tehlike haberleşmeleri günümüzde görsel temas sağlanamasa bile radyo 

frekansları ile rahatlıkla yapılmaktadır. Temel haberleşme cihazları deniz araçlarında 

standart olarak bulunması zorunludur. Deniz aracının görev ve sorumluluğu arttıkça güvenlik 

amacıyla bu cihazların sayısı arttırılmakta ve bu sayede olası çatışma durumlarının önüne 

geçilmeye çalışılmaktadır. 

 

Modülde ise haberleşme cihazlarında kullanılan temel sistemlerin özellikleri 

anlatılacaktır. Modül içerisinde anlatılanlar temel bilgi niteliği taşımakla beraber ileride 

göreceğiniz derslere altyapı oluşturacaktır. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

Bu öğrenme faaliyetinin sonunda; osilatör prensibini ve türlerini, kullanım amaçlarını 

tanımlayacak ve osilatörlerin nasıl çalıştığı hakkında bilgi sahibi olacaksınız.   

 

 

 

 

 Denizcilikte kullanılan haberleşme sistemlerinin çalışma frekanslarını araştırınız 

ve bunların frekanslarını küçükten büyüğe sıralayınız. 

 Radar sistemlerinin nasıl çalıştığını araştırınız. 

 

1. OSİLATÖRLER 
 

1.1. Osilatör nedir? 
 

Osilatör (salıngaç), osilasyon (salınım) üreten anlamına gelir. Osilasyon ise periyodik 

olarak belirli büyüklüklerin belirlenmiş bir denge noktasına göre değişimi anlamına gelir. 

Sarkaç buna en iyi örnektir fakat sarkaç mekanik örnek niteliğini taşır. Elektrik ve elektronik 

alanında alternatif akım osilasyonu çok daha iyi bir örnek olacaktır. Özetlemek gerekirse 

osilasyon belirli bir zaman aralığında yönü ve şiddeti kendi tekrar eden olaylara denir.  

 

 

Şekil 1.1: Osilasyon (Salınım) 

 

Osilatör, salınım üreten araçtır. Mekanikte salınım üreten araca sarkaç, elektronikte 

ise osilatör denir. Şekil 1.1’de gösterildiği gibi kayıpsız bir sarkaç ile ideal bir sinüsoidal 

gerilimin salınım benzeşimi gösterilmiştir.  

  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 
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Elektronikte osilatör devreleri kendi kendini besleyen yükselteç devreleri olarak 

tanımlanır. Geri besleme, çıkışta üretilen sinyalin giriş kısmına eklenmesi anlamına gelir.  

 

 

Şekil 1.2:Osilatör blok şeması 

 

Burada sayısal iki kavramdan söz edilebilir.  

 

 Pozitif geri besleme; çıkışta üretilen sinyalin aynı fazda girişi arttırıcı (pozitif 

işaretli) olarak giriş devresine uygulanmasıdır. 

 

 Negatif geri besleme; çıkışta üretilen sinyalin aynı fazda girişi azaltıcı(negatif 

işaretli) olarak çıkış devresine uygulanmasıdır. 

 

Pozitif geri besleme daha çok osilatör devrelerinde tercih edilmektedir fakat genel 

sistemlerde tercih edilmez. Bunun nedeni sistem kendini arttırarak beslediği için kontrolsüz 

bir sistemde sinyal giderek artar. Ses sistemlerinde mikrofonunun hoparlörün önüne geçtiği 

durumlarda oluşan yankı buna en iyi örnektir. Burada mikrofon yükselteci pozitif besleyerek 

sesin tekrarına ve kontrolsüz yükselmesine neden olur. İstenmeyen bir durumdur ve sistemi 

kontrolsüz hâle getirir. Bu durumlarda kontrol eden bir sistem ile bu çözümlenir buna örnek 

mikrofonu elimizle kapattığımızda geri besleme sona erer ve yankı kesilir.  

 
 

 
Şekil 1.3: Temel osilatör devresi blok şeması 

 

Negatif geri besleme ise sağladığı avantajlardan dolayı birçok sistemde tercih 

edilmektedir. Negatif geri besleme; daha kararlı bir gerilim kazancı, daha iyi bir frekans 

tepkisi, daha fazla doğrusal çalışma, daha yüksek giriş direnci, daha düşük çıkış 

direnci, daha az gürültü gibi avantajlara sahiptir.  
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Osilatör devrelerinin temel diyagramı Şekil 1.3.’te gösterilmiştir. Elektronikte esas 

olan değişkenler ve zamana göre osilasyon olabilir. Değişkenler akım, gerilim, güç vb. 

olabilir. Osilatör türlerini; ürettiği sinyal tipi ve üreten devrenin tipine göre ayırmak gerekir. 

 

1.2. Osilatörün Ürettiği Sinyaller 
 

 

Şekil 1.4: Sinyal türleri 

 

Şekil 1.4’te gösterilen dalga şekilleri haberleşme devrelerinde kullanılan temel osilatör 

çıkışlarını göstermektedir. Temel osilatör dalgaları dört çeşittir. Bunlar sinüs, kare, üçgen ve 

testere dişi dalgalardır. Kompleks dalga ise burada gösterilenden daha karmaşık olabilir ama 

sonuç olarak kendini tekrar eden ve yukarıda gösterilen temel dalga şekillerine uymayan her 

sinyal için verilen isimdir. 

 

Sinyallerin periyotları ve tepe gerilimleri bizim için önemlidir. Periyot ve tepe 

gerilimini nerede kullanacağımızı “Alternatif Akım ve Elektromanyetizmanın Temelleri” 

modülünden tekrar edebilirsiniz. 

 

Temel dalga şekillerinden kare dalga sayısal elektronik başta olmak üzere birçok 

elektronik devrede karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde eğer periyodik bir sinyal üretilecek 

ise ilk olarak kare dalga üretilmekte ve oluşturulan kare dalga diğer sinyallere 

çevrilmektedir. Bu “sadece kare dalga diğer sinyallere çevrilebilir” anlamına 

gelmemelidir. Bütün sinyaller uygun sistemlerin girişine uygulayarak istenen başka sinyal 

üretilebilir ama kare dalga daha kolay elde edilir ve dönüştürmesi daha basit devreler ile 

yapılabilir. Değişken bir sinyal isteniyorsa bu sistem mikroişlemcili sistemler ile periyod ve 

tepe gerilimi anlık değişebilen bir biçimde hazırlanıp dönüşüm devresine uygulanabilir. 

 

PWM, PAM, PDM ve PPM nedir? Araştırınız. 

ADC ve DAC nedir? Nerelerde kullanılır? Araştırınız. 
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Kare dalga üreten bir osilatör yaptığımızda bunu üçgen dalgaya çevirmek istersek 

çıkışına bir integral alıcı devre bağlarız. Aynı fazda bir üçgen dalga elde etmiş oluruz. Elde 

ettiğimiz üçgen dalgayı bir kez daha integral alıcı devreye bağladığımızda elde ettiğimiz 

sinyal sinüsoidal sinyal olacaktır. 

 

20 hertz altı sinyal üreten osilatörlere LFO(Low Frequency Oscillator) denir. Bunlar 

genellikle sesleri frekanslarına göre ayıran Synthesizer devrelerinde kullanılır. 20 Hertz ile 

20Khz arası osilatörler ise hoparlöre bağlanırsa insan kulağının duyabildiği aralığı ifade 

eder. Bu nedenle ses osilatörü (audio oscillator) denir. 100Khz ile 100Ghz arası osilatörlere 

ise RF(Radio Frequency) radyo frekansları denir. Haberleşme sistemlerinde RF osilatörler 

kullanılır. 

 

 Frekans bantlarını araştırıp geliniz. Frekansları sırayla yazıp kısaltmalarını ve 

aralıklarını tablo şeklinde belirtiniz. Nerelerde kullanıldığını da raporun altına 

ekleyiniz. 

 

1.3. Osilatör Çeşitleri ve Devreleri 
 

1.3.1. R-C Osilatör Çeşitleri 
 

R-C zaman sabitini kullanarak yapılan osilatör devreleridir. Temelde iki bir 

kondansatör ve direnç elemanlarının seri bağlanması ile oluşturulur. Kondansatörün şarj 

zamanını geciktiren direnç elemanı sayesinde oluşan salınımla oluşur. İki eleman dışında bir 

de aktif eleman gereklidir aksi hâlde salınım devam etmez ve bir tane pals alınır. Geri 

besleme olarak çeşitli elemanlar kullanılabilir. En temel devre olarak transistör tercih 

edilebilir. Şekil 1.5’teki devre Faz Kaymalı R-C osilatör devresidir. 

 

 

Şekil 1.5: Faz-Kaymalı R-C osilatör  
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Şekil 1.5’te her bir RC devresinde 60
o
 faz kayması istenirse R1=R2=Rg ve C1=C2=C3 

seçilmelidir. Rg transistörlü ortak emiterli yükselteç devresinin girişinde görünen direnç 

değeridir. Bu şartlar sağlanırsa bu devrenin çıkış frekansı f=
1

2𝜋√6∗𝑅12+4∗𝑅1∗𝑅𝑐
 olarak 

hesaplanır. 60
o
 üç tane faz kayması 180

o
 faz kaymasını elde eder ve girişe her bir sinyalin 

tam tersi geri besleme olarak geri döner. Unutulmaması gereken bir konuda direnç 

değerlerini çok fazla arttırmamaktır. Direnç değerleri arttıkça kazanç düşecek ve çıkıştaki 

sinyalin genliği azalacaktır. 

 

 

Şekil 1.6: OP-AMP’lı Wien köprü osilatörü 

 

Devrede R1-C1 ve R2-C2 elemanlarıyla yapılmış köprü devresi opamp yükseltecin 

evirmeyen girişine bağlanmıştı. R3 ve R4 eviren yükselteç gibi çalışmakta ve devrenin 

çıkışındaki sinusoidal sinyalin genliğini belirlemektedir. Kararlı bir alçak frekans 

osilatörüdür.  

Wien köprü osilatörün frekansı f=
1

2𝜋√𝑅1∗𝐶1∗𝑅2∗𝐶2
 eğer R1=R2 ve C1=C2 seçilirse 

f=
1

2𝜋𝑅𝐶
 formülü ile hesaplanabilir. Devrede dikkat edilmesi gereken bir diğer husus 

R3

𝑅4
>2 

olmasıdır. Çıkışta oluşan sinyalin genliği bu formül ile belirlenir. Genlik ayarlı hâle getirmek 

istenirse R3 direnci sıfır olmayacak şekilde(seri direnç ile) potansiyometre bağlanabilir. 

 

 

Şekil 1.7: Gevşeme osilatörü (Relaxation Oscillator)(Schmitt Oscillator)  
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Gevşeme osilatörü ise kullanımı çok yaygın ve tasarımı eskiye dayanan bir 

osilatördür. İlk bulunduğunda vakum tüpleri ile yapılmıştır. Schmitt osilatörü de 

denmektedir çünkü temelinde Schmitt Trigger (tetikleyici) devresi kullanılarak yapılmıştır. 

Günümüzde birçok yarı iletken eleman veya röleler ile yapılabilir. Lineer ve sinusoidal 

olmayan bir sinyal üreticidir. Alçak frekanslı sinyaller için tercih edilir. Kullanım 

alanlarından bazıları; sinyal lambaları, elektronik ses üreteçleri, inverter devreleri, fonksiyon 

jenaratörleri, anahtarlamalı güç kaynaklarıdır. 

 

Gevşeme osilatörünün frekans hesabı için öncellikle R2 ve R3 ile k=
𝑅2

𝑅2+𝑅3
 değeri 

hesaplanmalıdır. f=
1

2∗𝑅∗𝐶∗𝑙𝑛(
1+𝑘

1−𝑘
)
 ile frekans değeri bulunur. R2=R3 şartı sağlanırsa f=

1

2.2∗𝑅∗𝐶
 

formulü ile frekans hesabı yapılabilir. Şekil 1.8’de Schmitt Trigger kullanarak yapılan 

gevşemeli osilatör devresini inceleyiniz. 

 

 

Şekil 1.8: Schmitt Trigger osilatör 

 

74LS14 entegresinin içerisinde toplam altı (6) tane Schmitt Trigger kapısı 

bulunmaktadır. Schmitt Trigger kapıları girişte gerilim belirli bir seviyeyi geçtiğinde girişi 

“1” diğer seviyelerde “0” olarak kabul eden aslında bir karşılaştırıcı devresi olan bir lojik 

kapıdır.  Burada kullanılan tersleyen tip Schmitt Trigger kapısı girişteki bilginin tam tersini 

çıkışa aktarmaktadır. Çıkışında kare dalga ürettiği için sayısal devrelerde kullanılır. 

Çıkışındaki genlik sabit besleme (5volt) voltajıdır. Çıkış frekansını hesaplamak için ise 

f=
0.8

𝑅1∗𝐶1
  formülü kullanılır. 

1.3.2. LC Osilatör Çeşitleri 
 

LC osilatörler adından anlaşılacağı gibi temel bobin ve kondansatör elemanlarının bir 

araya gelmesiyle oluşur. Kondansatör elektrik alanı enerjisini depolayan bobin ise manyetik 

alan enerjisini depolayan devre elemanıdır. Bobin akım değişimlerine, kondansatör ise 

gerilim değişimlerine zorluk gösterir. Her iki devre elemanı da gösterdikleri zorluğu enerjiyi 

depolayarak yapar. LC osilatörler, RC osilatörler kadar sık kullanılmaktadır. LC devrelerinde 

RC’de olduğu gibi bir enerji depolama süresi değil, bir rezonans durumu söz konusudur. Her 

iki eleman birbirlerine enerji aktarırken oluşan salınım bizim için önemlidir. Bu LC 

devresine elektronikte tank devresi denmektedir.  
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Tank devreleri belirli bir rezonans frekansına uygun çalıştırılırsa salınım zamanı sabit 

hâle gelmektedir. İşte bu duruma rezonans frekansı denir. Eğer rezonans frekansına uygun 

anahtarlama yapılmaz ise devre sönümlü bir sinusoidal gerilim üretecektir. Rezonans 

frekansı ise f=
1

2𝜋√𝐿𝐶
 formülü ile bulabiliriz. Şekil 1.9’da bunu temel tank devresi üzerinde 

inceleyelim: 

 

 

Şekil 1.9: Tank devresi 

 

LC devresi ile yapılan KOLPİTS (colpitts) ve HARTLEY osilatörlerin devresi Şekil 

1.10’da verilmiştir. 
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Şekil 1.10 : Hartley ve kolpits osilatör devreleri 

 

1.3.3. RLC Osilatörler 
 

Kondasatör, bobin ve direnç elemanlarının bir araya gelmesiyle oluşur. Devrenin 

çalışma frekansında üç elemanın da etkisi vardır. Devrede elemanların bağlanışlarındaki 

farklılıklara göre hesaplamalar değişir. Paralel ve seri olmak üzere iki tip RLC devresi 

vardır. 

 

 

Şekil 1.11: RLC devreleri  
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1.3.4. Kristal Osilatör 
 

Kristal osilatör (XTAL) elektronik devrelerde frekans değerinde yüksek doğruluk 

gerektiren yerlerde kullanılır. Kristalin içinde bulunan kuartz alternatif akım verildiğinde 

mekaniksel olarak içinde bulunan kuartz kristallerinin kesimine bağlı titremeye başlar. 

Kuartz kristalleri mekaniksel basınç altında ise alternatif sinyal üretir. Haberleşme 

sistemlerinde yüksek doğruluk gerektiğinde ağırlıklı olarak kristal osilatörlü devreler göze 

çarpar Mikroişlemcili devrelerde ise hassasiyeti ve işlem zamanları yüksek doğrulukla 

hesaplanabildiği için tercih edilmektedir. 

 

 

Şekil 1.12: Kristal osilatör sembolü (sol üst) eşdeğer devresi (sol alt) ve 16Mhz kristal (sağ) 

 

Kristal devrelere çeşitli şekillerde bağlanabilir ama yardımcı elemanlar mutlaka 

gereklidir. Yardımcı elemanların değerleri uygun şekilde hesaplanmalıdır. Devreler opamp, 

transistör, lojik kapılar gibi birçok aktif eleman kullanılarak yapılabilir. 

 

 Kristal osilatörlü devreleri inceleyiniz ve bir örneği çizip nasıl çalıştığı ile ilgili 

rapor yazınız. 

 

 

Şekil 1.13: Solda Lojik kapı ile yapılmış osilatör ve sağda mikro denetleyici bağlantısı  
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Rezonatör isimli eleman, kristal osilatörlere benzer. İsminden anlaşılacağı gibi 

rezonans ile çalışır genellikle seramik kılıf içerisinde satılır. Kompleks bir yapısı vardır. 

Mikroişlemcili sistemlerde bağlantısı daha kolay olur ve kristale göre daha ucuzdur. 

 

Osilatör 

 

Şekil 1.14: Rezonatör ve mikro işlemci bağlantısı 

1.3.5. Magnetron 
 

Magnetron osilatör mikrodalga yayan ve kendinden uyartımlı bir osilatördür. 

Denizcilikte radar antenlerinde kullanılmakta ve yüksek frekanslı radyo sinyalleri 

üretmektedir. Radar cihazlarında yüksek gönderim gücünü elde etmek için birbirine dik 

çapraz biçimde kuvvetli manyetik alan oluşturur bu nedenle çapraz alan osilatörü de denir. 

 

 

Şekil 1.15: Magnetron yapısı 
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Şekil 1.16: Solda Rezonans etkisi oluşumu, sağda çeşitli anot tipleri  

 

Magnetron aslında bir yarı iletken yani bir diyottur. Anot olan büyük bir bakır bloğun 

orta deliğinde ısıtıcı flamanlar iletkenleriyle taşınan katot bir parça yer alır. Flamanlar 

sağlam olmalıdır ki katot yerinde durabilsin. Flamanlar katotu ısıtır ve bu sayede yüksek 

salınım sağlanır. Anot olan bakırın etrafında oyuklar yer alır. Sayısı değişmekle birlikte 

bobin görevi yaparlar. Kovuk Çınlayıcısı (Cavity resanator) olarak bahsedilen oyukların 

dışında şimdiye kadar öğrendiğimiz gibi kapasite etkisi de gereklidir. Kapasite etkisini, 

kovuk çınlayıcısı ile katota açılan bölge arasında kalan kısım sayesinde gerçekleştirir. Bu 

bölge ayrıca kuvvetli manyetik alanın oluştuğu bölgedir ve etrafında mıknatıslar ile 

desteklenir. Unutmamak gerekir yüksek frekanslara çıkıldığında manyetik alan yönünde her 

iletken bobin etkisi ve dik yöndeki iletkenler arası boşluklar bile kapasite etkisi gösterir. 

Magnetron çalışmasını anlamak için elektromanyetik alan ve dalgalar konusunu bilmek 

gerekir. Çalışma prensibini aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür: 

 

 Birinci aşama: Katodun ısıtılmasıyla en kısa yoldan, katotdan anoda doğru yol 

alır. Manyetik alan oluşmaya başlar ve anoda ulaşan elektronlar daha büyük 

kuvvete maruz kalır ve sapma hızları (dönme hızı) artar. Elektronlar fırtınadaki 

hortum gibi katot etrafında dolanır, elbette sapmalar vardır. 

 

 İkinci aşama:  Hızlanan elektronlar kovuk çınlayıcısında salınım yapar. 

Çınlayıcı ve onun yarığı yük gibi davranmaya başlar. Yükler ortada oluşan 

manyetik alanı etkiler ve elektronlar yüksek teğetsel hızlara çevrelerindeki 

elektromanyetik alan sayesinde çıkarlar. Anot ile katot arasında verilen DC 

akım, bu elektromanyetik alanlar nedeniyle yüksek frekanslı AC akıma dönüşür 

ve birbirlerini bir noktada dengeler. DC akım alternatif akımı beslemekte 

salınımı arttırmakta ama oluşan alanlar DC akımı azaltmakta bu sayede bir 

rezonans (titreşim) noktasına gelmektedir. 

 

 Üçüncü aşama: Bu evrede elektronlar hızlanmış ve artık daha kararlı bir hâle 

gelmiştir. Sonucunda elektronların katot etrafında yoğunluğu artmıştır. Anot 

teması sapmayı arttırdıkça yoğunlaşma belirli bir bölge de toplanır. Manyetik 

alan saat yönünde dönen bir telli jant gibi katot etrafında döner. 
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 Dördüncü aşama: Bu aşamada DC alandan güç alan elektronlar AC alana bu 

gücü aktarır. Bu kısım aynı osilatörlerin genel prensibi olan geri besleme 

özelliğiyle çalışır. İlk üç aşamayı da elektromanyetik alanın kuvvetlendirilmesi 

(yükselteç) gibi düşünebilirsiniz. 

 

 

Şekil 1.16: Solda ki elektronların ilk hareket biçimleri, sağda oluşan manyetik alanlar 

 

Magnetrondan sinyal alımında anoda açılan delikten bir prob, kovukların içerisine 

sokulur ve ucu çeşitli şekillerde kısa devre yapılır. Yüksek frekansta küçük bir tel bile bobin 

etkisi yapar. Bobinin etrafında mıknatıs hareketinde olduğu gibi probdan bir elektromanyetik 

alanın değişimi ölçüsünde elektrik sinyali alınır. 

 

Magnetronlara neden ihtiyaç duyulduğunu açıklamak için önce BJT ile yapılabilen 

maksimum frekansı söylemek yeterli olacaktır. BJT frekansı maksimum 20Ghz’dir. Bu 

frekanslarda devre yapmak çok zordur. Magnetron ise 100 Ghz maksimum frekansa sahiptir. 

Radar antenleri 9Ghz’de çalışır ve bunu en sağlıklı magnetronlar ile yapar ayrıca 

magnetronlarda oluşan manyetik alan uygun antenler ile yönlendirebilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Uygulama 1: Op-Amp’lı osilatör ve integral alıcı devre uygulaması 

 

 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Opamplı osilatör devresini deney setine 

kurunuz. 

 Çıkış sinyalinin frekans ve genliğini 

osilaskop ile ölçünüz. 

  İkinci bir probe takarak kondansatör 

üzerindeki değişimler ile çıkış arasında 

olan sinyali karşılaştırınız. 

 Çıkışta sinyali gözlediyseniz integral alıcı 

devresini kurunuz. 

 Osilatör çıkışı ile integral alıcının girişini 

birleştiriniz ve osilaskoppun girişlerinden 

kondansatör üzerinde olanı integral 

alıcının çıkışına bağlayınız. 

 Gözlemlediğiniz sinyallerin periyod ve 

genliğini not ediniz. Gözlemlediklerinizi 

rapor hâline dönüştürüp öğretmeninize 

teslim ediniz. 

 Devrede bağlantılara dikkat etmelisiniz. 

 İntegral alıcı devresinin sayısını arttırıp 

birbirine seri bağlantı yapmalı ve her 

birleşim noktasındaki sinyalin 

değişimini gözlemlemelisiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Belirli bir zaman aralığında yönü ve şiddeti kendi tekrar eden olaylara ne ad verilir?   

A) Osilatör 

B) Gerilim kazancı 

C) Osilasyon      

D) Geri besleme 

E) Frekans kontrolü 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi negatif geri beslemenin avantajlarından biri değildir? 

A) Daha iyi bir frekans tepkisi 

B) Daha düşük giriş direnci 

C) Daha az gürültü 

D) Daha fazla doğrusal çalışma 

E) Daha düşük çıkış direnci 

 

3. Radyo frekans osilatörleri hangi değerler arasındaki frekansları kapsar? 

A) 10Khz-100Khz   

B) 100Khz-100Mhz     

C) 100Khz-100Ghz 

D) 100Hz-100Khz 

E) 100Mhz-100Ghz 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi temel osilatör dalga çeşitlerinden biri değildir?  

A) Kare   

B) Pals     

C) Testere dişi 

D) Üçgen 

E) Sinüs 

 

5. Sembolü olan osilatörün adı aşağıdakilerden hangisidir?   

A) LC osilatör     

B) Hartley osilatör      

C) Kolpits osilatör 

D) Kristal osilatör 

E) RLC osilatör 

 

 

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 sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

BJT ve OPAMP ile basit yükselteç devresinin kazanç hesabını yapabilecek ve çeşitli 

bağlama türlerinin sağladığı avantaj-dezavantajları öğreneceksiniz. 

 

 

 

 

 BJT ve MOSFET nedir, nasıl çalışır? Araştırınız. Rapor hâline getirerek sınıfta 

sununuz. 

 Hybrid π (hibrid pi) modeli AC analiz nasıl yapılır? Araştırınız. Örnek soru 

bularak sınıfa getiriniz. 

 

2. YÜKSELTEÇLER 
 

Yükselteç düşük güç değerlerine sahip bir sinyali, yüksek güç değerlerine sinyalin 

frekansını bozmadan taşıyan devre sistemlerine denir. Yükselteç sistemleri amplifikatör ismi 

ile bilinir. Yükselteçler günlük hayatımızda müzik, sensör, görüntü vb. sistemlerde 

kullanılmaktadır. En temel yükselteç devresi transistörlü yükselteç devresidir. 

 

2.1. Transistorlu Yükselteçler 
 

Transistörün kullanım amacı düşük güçlü bir akım ile yüksek güçlü akımı kontrol 

edebilmektir. Transistörün DC analizini öğrendikten sonra yükselteç tiplerini öğrenelim. 

 

2.1.1. Transistorun DC Analizi 
 

Transistorun en basit hâli DC yükselteç veya anahtarlama elemanı olarak 

kullanılmasıdır. Transistorun iki tipi vardı bunlar; NPN ve PNP transistördür. Sembollerini 

ve basitleştirilmiş eşdeğer devrelerini Şekil 2.1’de inceleyelim. Eşdeğer devreler gerçek 

eşdeğerleri yansıtmasa da hesaplamaları kolaylaştırmak için yeterlidir. AC analizi yapmadan 

önce mutlaka DC analizi yapılır. Transistor devrelerinde temel olarak üç çalışma modu 

vardır. Bunları örnek sorularla birlikte anlamaya çalışalım. 

 

 Aktif mod; burada VCE>VBE bu sayede istenilen değerlerde transistor çalışmış 

olur. 

  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 
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 Doyum modu; VCE<VBE  bu durum istenmeyen durumdur çünkü transistörden 

fazla akım geçmektedir. Bunun uzun süre devam etmesi transistöre zarar verir 

fakat uygun şartlar sağlanırsa bu mod ile anahtarlama elemanı olarak 

çalıştırabilir. 

 Kesim modu; VBE<0.7 durumunda ise transistör kesimdedir. VCE değeri çok 

büyür. Transistorun katalog değerlerine bakmalı ve dayanabileceği maksimum 

IC ve VCE kontrol etmeliyiz. 

 

 
Şekil 2.1: PNP ve NPN transistor sembolleri ve eşdeğer devreleri 

 

ÖRNEK 1

 
Şekil 2.2 

Sağda görülen devrenin DC analizini 

yapmaya başlamadan önce transistörün 

beyzine bağlı R3 ve R1 dirençlerinden 

yapılmış gerilim bölücü devresini çözelim 

ve onları RTH ve VTH değerlerine 

dönüştürelim. 

RTH=
𝑅1∗𝑅3

𝑅1+𝑅3
 ile hesaplanır, RTH=5KΩ 

bulunur. 

VTH=
𝑅1

𝑅1+𝑅3
*V1 denkleminden, VTH=4.5 volt 

çıkar. 

Devrenin çözümü için Şekil 2.1’de olan 

dönüşümü yapalım ve IB IC değerlerini 

hesaplayalım. 

 

Şekil 2.3’te dönüşümü yapılmış devrenin çözümü basittir. İlk önce sol taraftan IB 

akımı bulunur. 

  



 

18 

IB=
𝑉𝑡ℎ−𝑉𝑏𝑒

𝑅𝑡ℎ
  IB=0,76mA çıkar ve sonra sağ taraftaki akım kontrollü kaynaktan 

geçebilecek maksimum akımı IC=β*IB denklemi yardımıyla,   

 

Ic=100*0.76*10
-3

 ise Ic=76mA bulunur. Sonra da R2 üzerine düşen gerilim bulunur. 

V2=I2*R2 denklemi kullanılır. 

 

Burada I2=Ic olduğu seri devrenin prensiplerinden hatırlamalısınız. 

 

V2=76*10
-3

*100 ise VR2=7,6 volt olarak bulunur.  

 

V1=V2+VCE ise VCE=1,4 volt olarak bulunur. Transistorun çalışma şartlarına 

bakıldığında aktif moda çalıştığını görebiliriz. Emiterden çıkan akım ise artık kolaylıkla 

hesaplanabilir. IE=IB+IC ise IE=76,76 mA olarak bulunur. 

 

 

Şekil 2.3:  Dönüşüm yapıldıktan sonra devre 

 

ÖRNEK 2 

 

Aynı devrede değerlerin sadece R1 değerini 15KΩ olarak değiştirelim. 

 Formülleri kullanarak hesapladığımızda, 

 RTH= 6KΩ çıkar ve VTH= 5.4 volt değerlerini elde ederiz. 

 Direnç artmış fakat gerilim bölücünün değeri de yükselmiştir. Sonuç olarak IB=0.9 

mA ve IC=90mA çıkar.  

 

Görüldüğü üzere gerilimin artması akım değerlerini yükseltmiştir. VR2= IC*R2   

formülünden VR2=9 volt çıkmıştır. Besleme gerilimine eşit olamayacağından transistor 

doyumdadır diyebiliriz. Bu duruma transistorun anahtarlama eleman olarak 

kullanılması denir ve transistor VCE=0.2 volt yapar ve bütün gerilimi R2 direncine bırakır.            

 

Sonuç olarak yüke maksimum gerilim aktarılmış olur. Bu da,  

VR2= IC*R2 formülünden IC=8.8volt/100Ω ise IC=88mA çıkar. Birçok transistor düşük 

akımlara müsaade etse aynı işlem yüksek akımlar için yapılacak ise transistor kataloglarına 

bakmak gerekir. Müsaade edilen maksimum IC ve VCE değerleri transistorumuzun uzun 

ömürlü çalışması için önemlidir. 

 

 Aynı devre üzerinde değerleri değiştirerek sorular türetiniz. 
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2.1.2. Transistorlu Temel Yükselteçler 
 

2.1.2.1. Emiteri Ortak Yükselteçler 

 

 
Şekil 2.4: Emiteri ortak yükselteç  

 

Emiteri ortak yükselteçler genellikle ses yükselteci olarak kullanılır. Akım kazancı 
𝐼𝑐

𝐼𝑏
”dir. Akım kazancının denklemine bakılırsa DC analizdeki β değeri olduğu gözlenecektir. 

Akım kazancını β belirler, diyebiliriz. Girişteki sinyalin tam tersi bir sinyal çıkıştan 

yükseltilmiş biçimde gözlenir. Emiteri ortak yükselteçler genellikle ön kuvvetlendirici(pre-

amplifikatör), güç amplifikatörü (yükselteci) olarak tercih edilir. Güç kazançları da 

yüksektir. Bu sebeple çoğu devrede emitere direnç ve bir baypas kondansatörü bağlanır. 

Alternatif akım orta frekanslarda hesaplama yaparken kondansatörler kısa devre olarak 

hesaba katılacağından devrenin genel çalışmasını sadece doğru akımda IC akımının aşırı 

yükselmesine engel olmak için konulmaktadır. Giriş direnci RTH direnci ve transistor ün iç 

direncinin toplamıdır. Çıkış direnci ise transistörün çıkış direnci ile kollektör ve emitere 

bağlı dirençlerin paralel bağlantısı şeklindedir. Bu sayede ideal yükselteç karakteristikleri 

olan giriş direnci yüksek, çıkış direnci düşük hedefine yaklaşılır.  

 

2.1.2.2. Beyzi Ortak Yükselteçler 

 

Şekil 2.5: Beyzi ortak yükselteç   
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Yüksek frekans devrelerinde tercihen kullanılır. Osilatör katlarında çıkış direncinin 

fazla olması sebebiyle gereksiz osilasyonları söndürme amacıyla kullanılır. Akım kazançları 

birden(1) (
𝐼𝑜

𝐼𝑖
< 1) küçüktür. Gerilim kazançları yüksektir ve düşük güçte çalışabilirler. 

Yükselteç katlarında parazit önleyici filtre gibi kullanılır. 

 

2.1.2.3. Kollektörü Ortak Yükselteçler 

 

Kollektörü ortak yükselteç girişine verilen sinyal ile çıkışında görünen sinyal aynı 

şekildedir, sinyal terslemesi(faz farkı) gibi bir durum yoktur. Bu durum ortak beyzli devre ile 

benzeşim gösterir. Devre kuruluş yönünden ise ortak emiterli devreye daha çok benzer. Çıkış 

sadece emiterden alınmıştır. Bu sebeple emiter çıkışlı devre de denir. Gerilim kazançları 

birden(1) (
𝑽𝒐

𝑉𝑖
<1) küçüktür ama akım kazançları ortak emiterli yükseltici kadardır. Emiteri 

ortak devre önlerinde kuplaj devresi olarak kullanılır. Devrelerin akım ve gerilim kazancını 

daha iyi anlayabilmeniz için Hibrit Pi(Hybrid π) modelini inceleyiniz. 

 

 

Şekil 2.6: Kollektörü ortak yükselteç 

 

2.1.3. Çalışma Sınıflarına Göre Transistorlu Yükselteç Tipleri 
 

2.1.3.1. A Sınıfı Gerilim Yükseltici 

 

A sınıfı güç yükselteçleri iki ana gruba ayrılır: 

 

 Çıkışı bir yük direnci üzerinden yapılan yükselteçler. Bunlara direnç çıkışlı 

yükselteç denir. 

 Çıkışı bir kuplaj transformatörü üzerinden yapılan yükselteçler. Bunlara da 

transformatör çıkışlı veya transformatör kuplajlı yükselteç denir. 

 

Çıkışı RC yük direnci üzerinden yapılan Şekil 2.7'de A sınıfı bir güç yükselteci 

verilmiştir. Şekil 2.7'deki devrenin, polarma şekli, beslemenin tek kaynaktan yapıldığı, yani, 

Birleşik Polarma adı verilen bağlantı düzenidir.  
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A sınıfı güç yükseltecinin tipik özelliği giriş devresi RB direncinin büyük olmasıdır. 

Böylece işaret kaynağına ait vi, işaret gerilimindeki değişimi; transistöre Ib akımı değişimi 

şeklinde yansımaktadır. RC hem yük direnci hem de polarma direncidir. Yükseltilmiş işaret 

gerilimi bu direnç üzerinden alınmaktadır. AC çıkışta, VCC kaynağı kısa devre olmaktadır. 

Yükseltilmiş AC gerilimin distorsiyonsuz ve mümkün olduğu kadar büyük genlikli olması 

için Q çalışma noktası yük doğrusunun ortasında seçilir. Böylece: VC = VCC / 2 olur. Ayrıca 

Şekil 2.7’de emiter direnci bulunmadığından VC = VCE ‘dir. 

 

 

Şekil 2.7: Çıkışı yük direnci üzerinden yapılan A sınıfı güç yükselteci devresi 

 

RC ve RP polarma dirençlerinin hesaplanması, A sınıfı gerilim yükselteçlerin de 

olduğu gibidir. 

 

 Bilinen değerlerle kolektör akımının hesaplanması 

 

Şekil 2.7 örneğinde A sınıfı çalışma nedeniyle Q çalışma noktası yük doğrusunun tam 

ortasında seçilmiş olduğundan,  

 

Kolektör polarma gerilimi: VCQ = VCC/2 = 9 / 2 = 4,5 volttur.  

 

Kollektörden, sükûnette akan akım: IC = 4,5/2200 = 0,002A = 2mA'dır. Böyle bir 

kollektör akımı yaratacak IB polarma akımının hesabı şekilden takip edilirse Kirchof 

kanununa göre, 

 

VCC = IB*RP + VBE 'dir.  

 

Buradan, 

 

 IB = (VCC - VBE) / RP olur. Değerler yerine konursa;   
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IB=(9-0,6)/270.10
3
 'den, IB=31µA’dır. IB ve IC değerlerinden giderek akım kazancı 

 

 ß = IC / IB = 2*10
-3

/31.10
-6

' den ß = 64,5 olur.  

 

ß akım kazancı bilinen bir transistör kullanılmışsa ve IC değeri de biliniyorsa yukarıda 

yapılan işlemlere benzer şekilde RC ve RP dirençleri bulunabilir. 

 

Önemli not: Görüldüğü gibi bir "A" sınıfı yükselteç girişine herhangi bir AC işaret 

gerilimi uygulanmasa da devresinden sürekli olarak IB ve IC gibi polarma akımları 

akmaktadır. Bu tür çalışma sakıncalı bir uygulama şeklidir. 

 

 Güç yükseltecinin akım kumandalı olarak çalışması 

 

Şekil 2.7'den takip edilirse; AC işaret kaynağının iç direnci ile buna seri bağlı bir akım 

ayarlama direncinin toplamından oluşan veya bir önceki katın çıkış devresine ait olan RB 

direnci, transistörün giriş direncine göre oldukça büyük seçilir. 

 

Böylece Vb gerilimi Şekil 2.8'de görüldüğü gibi distorsiyonlu da olsa Ib akımı, işaret 

kaynağının AC sinüzoidal değişimini tam takip eder. Bu da çıkışa yansımakta ve IC'de 

sinüzoidal olmaktadır. Dolayısıyla VC çıkış gerilimi de Şekil 2.8'de görüldüğü gibi 

sinüzoidal olur. Burada bir kere daha transistörün özellikle de güç transistörlerinin akım 

esasına göre çalıştığı belirlenmektedir. (Vb), kolektörünkine göre (VC) çok distorsiyonludur. 

 

 

Şekil 2.8: Genliği büyük giriş işaretiyle çalıştırılan transistörde beyz gerilimi 

 

 A sınıfı güç yükseltecinin karakteristikleri 

Şekil 2.9'da çıkışı bir yük direnci üzerinden yapılan A sınıfı güç yükseltecine ait çıkış 

karakteristik eğrisi verilmiştir. Bu karakteristik eğrisinde girişe uygulanan vB gerilimindeki 

değişime bağlı olarak IC akımındaki ve VC kolektör gerilimindeki değişimler gösterilmiştir. 
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Transistörü maksimum güçte çalıştırabilmek için şekilde görüldüğü gibi yük doğrusu, 

maksimum güç eğrisine teğet çizilmiştir. Yine şekilde görüldüğü gibi değişik genlikte vb 

giriş gerilimi ve Ib giriş akımı uygulansa da Q çalışma noktasının yeri hep sabit kalır. 

Çıkıştaki IC ve VC değişimleri Q'nun iki yanında ve yük doğrusu boyunca salınır. Şekil 

2.9'daki karakteristik eğrisinden yararlanılarak ß akım kazancı bilindiği takdirde transistörün 

giriş ve çıkış dirençlerini, gerilim ve güç kazancını bulmak mümkündür.  

 

 

Şekil 2.9: Direnç çıkışlı A sınıfı güç yükseltecinin çıkış karakteristik eğrisi 

 

 Direnç çıkışlı A sınıfı güç yükselteci veriminin hesabı 
Verim, üretilen gücün çıkıştan alınabilme oranıdır. Diğer bir deyimle çıkış gücünün 

besleme kaynağından çekilen güce oranıdır. Bu oran, besleme kaynağı gücünden ne derece 

yararlanılabileceğini gösterir. Yüzde ( % ) olarak ifade edilir. Verim genellikle Eta ( η ) harfi 

ile gösterilir. Verim hesabı aşağıda verilen iki formülle de yapılabilir: 

 

% Verim( η ) = [ 
Ç𝚤𝑘𝚤ş 𝐺ü𝑐ü(𝑃Ç)

𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑡𝑎𝑛 Ç𝑒𝑘𝑖𝑙𝑒𝑛 𝐺üç (𝑃𝐾)
] ∗ 100  veya 

 

Verim ( η ) =  [ 
Ç𝚤𝑘𝚤ş 𝐺ü𝑐ü(𝑃Ç)

𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑡𝑎𝑛 Ç𝑒𝑘𝑖𝑙𝑒𝑛 𝐺üç (𝑃𝐾)
] sonuç yine "%" çıkar. 

 

Burada bir devrede hizmet veren bir yükseltecin incelenmesi konu edildiğinden çıkış 

gücü denirken doğal olarak AC değerler düşünülmektedir. Bundan dolayı da efektif değerler 

ile işlem yapılır ancak aşağıdaki örneklerden de görüleceği gibi, çıkıştaki AC akım (IC) ve 

gerilim (VC) tam sinüzoidal değilse maksimum ve minimum değerlerin farkı alınarak da 

işlem yapılır. Verim, normal çalışma hâlindeki çıkış değerleri ile hesap edilebileceği gibi 

maksimum verimi belirleme bakımından maksimum çıkış değerleri ile de hesap edilir. 

Hesaplamalarda, şu hususları göz önünde bulundurmak gerekir:  
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 Normal çıkış gücünde çalışma hâlinde, çıkış distorsiyonsuz olur. Buna 

karşılık verim düşüktür. 

 Maksimum güçte çalışma hâlinde ise çıkış gerilim ve akımında bir miktar 

bozulma (distorsiyon) olur ancak verim maksimumdur. 

 

 Maksimum çıkış gücünün hesabı 
Şekil 2.9 'daki karakteristik eğrisine göre maksimum çıkış gücünü hesaplayabilmek 

için büyük sinüs eğrilerinden yararlanılacaktır. IC ve VC sinüs eğrileri tam simetrik 

olmadığından maksimum ve minimum değerlere göre hesap yapılır. 

 

Buna göre direnç çıkışı için maksimum güç ifadesi şöyle olur: 

 

PÇRm = VCef * ICef = [0,707*(
𝑉𝐶𝑚𝑎𝑘 −𝑉𝐶𝑚𝑖𝑛

2
)]*[0,707 . (

𝐼𝐶𝑚𝑎𝑘 −𝐼𝐶𝑚𝑖𝑛

2
)]  

 

Şekil 2.9 'dan; VCmak = VCC, VCmin=0, ICmak= ICd=ICm , ICmin=0 olup  

 

PÇRm=[(0,707)
2
 (

𝑉𝐶𝐶∗𝐼𝐶𝑚

4
)] olur.  

 

Şekil 2.9'a göre: VCC = 9V, ICm = 4.10
-3 

A'dır.  

 

Bu değerler PÇRm bağıntısından yerlerine yazılırsa: PÇRm = 4,5 mW olur. Besleme 

kaynağından çekilen güç (PK) besleme kaynağından çekilen akım, Q çalışma noktasına ait 

olan ICQ kolektör akımı ile IBQ beyz akımıdır. Beyz akımı, kollektör akımı yanında ihmal 

edilebileceğinden hesaplamada yalnızca ICQ kullanılır: 

 

PK = VCC*ICQ = 9.2.10-3 = 18 mW 'dir. 

 

Yukarıda bulunan değerler verim bağıntısında yerine konulursa direnç çıkışlı A sınıfı 

güç yükseltecinde maksimum verim ηM = PÇRm / PK = 4,5/18 = %25 olur. Görüldüğü gibi 

direnç çıkışlı A sınıfı güç yükseltecinde ulaşılabilecek maksimum verim %25 olmaktadır. 

Çıkışı bir kuplaj transformatörü üzerinden yapılan A sınıfı güç yükselteci A sınıfı 

yükselteçlerde, verimi arttırmak için yük direnci, şekil 2.10(a)'da görüldüğü gibi bir 

transformatör üzerinden yükseltece bağlanır. Bu bir transformatörlü kuplaj şeklidir. Böyle 

bir durumda DC ve AC olmak üzere iki tip yük doğrusu oluşur. 

 

 Transformatörlü kuplajda DC yük doğrusu 

Transformatörlü bağlantı şeklinde, transformatör sargısı DC akıma karşı çok küçük 

direnç gösterdiğinden DC yük doğrusu, Şekil 2.5 (b)'de görüldüğü gibi 90 dereceye yakın 

dikeydir. Bu durum şöyle açıklanır (Yük doğrusunun eğim açısına yani yatayla yaptığı 

açıyla "α" (alfa) diyelim.):  

 

α ile yük direnci arasında şu bağıntı vardır:  
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Yük Doğrusu Eğimi: Tgα = 
𝐼𝐶𝑚 

𝑉𝐶𝐶
=

1

𝑅𝐿
 'dir. Burada RL yerine transformatör primer 

sargısının DC direnci gelmekte olup çok küçük değerlidir. Trafonun primer DC direncine 

RTDC diyelim eğer, RTDC=0 olsaydı; Tgα=
1

0
=∞ ve α = 90° olurdu. α = 90° demek yük 

doğrusu dikey durumdadır, demektir. RTDC tam sıfır olmadığından yük doğrusu da tam dikey 

değildir. Şekil 2.10 (b)'de görüldüğü gibi dikeye yakındır. Burada, açıklama kolaylığı 

bakımından, DC yük doğrusu dikey olarak kabul edilecektir. 
 

 Transformatörlü kuplajda AC yük doğrusu 
 

Şekil 2.10 (b )'de görüldüğü gibi AC yük doğrusu ile DC yük doğrusu Q çalışma 

noktasında kesişmektedir. Böyle olmak mecburiyetindedir. Zira sistem her iki yük doğrusuna 

göre d Şekil 2.5 (b )'de görüldüğü gibi AC yük doğrusu ile DC yük doğrusu Q çalışma 

noktasında kesişmektedir. Böyle olmak mecburiyetindedir. Zira sistem her iki yük doğrusuna 

göre de çalışmaktadır. 

 

 

Şekil 2.10: RL yük direnci transformatör üzerinden bağlı olan A sınıfı yükselteç 

(a) devre şeması 

(b) DC ve AC yük doğruları 

 

 Transformatörlü kuplajda AC yük doğrusunun çizilişi 
Bir doğrunun çizilmesi için en az iki noktanın bilinmesi gerekir. AC yük doğrusunun 

çiziminde şu iki nokta belirlidir: 

 

Q çalışma noktası DC yük doğrusu üzerindedir. AC yük doğrusu da bu noktadan 

geçecek ancak şu anda yeri belli değildir. DC yük doğrusu VCC noktasından çıkan dik doğru 

olduğuna ve Q çalışma noktası da bu doğru üzerinde bulunduğuna göre, AC kolektör 

gerilimi VC, Şekil 2.10'da görüldüğü gibi VCC değerinin iki yanında salınacaktır. Maksimum 

salınma genliği, distorsiyon dikkate alınmazsa, 0-2 VCC gerilim değerleri arasında olur.   
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Bu durum AC yük doğrusunun 2 VCC noktasından başladığını gösterir. Q noktasının 

yerini tam belirlemek için şu bilgilerden yararlanılır: Şekil 2.10 (a)'ya dikkat edilirse "VCC-

R1-R2-toprak" yolu hem DC'de hem de AC'de aynıdır. Yani IB polarma akımı sabittir. 

Çalışma noktasını belirleyen ICQ akımı, ICQ = ßIB olarak bellidir. Diğer bir yoldan, RTDC ve 

RE hesaplamalara dâhil edilirse ICQ = 
𝑉𝐶𝐶

(𝑅𝑇𝐷𝐶 + 𝑅𝐶𝐸 + 𝑅𝐸)
 bağıntısı ile de ICQ bulunabilecektir. 

 

O hâlde, IC ekseni üzerinde ICQ değeri işaretlenerek buradan bir yatay doğru çizilirse 

bu doğru, DC yük doğrusunu, Q noktasında keser. AC yük doğrusu da Q noktasından 

geçeceğine göre ve ikinci nokta da 2VCC olduğuna göre 2VCC ile Q noktaları birleştirilince, 

AC yük doğrusu çizilmiş olur. Bu bilgilerden sonra transformatör çıkışlı bir A sınıfı güç 

yükseltecinin, veriminin hesabı kolaylaşacaktır. 

 

Transformatörlü kuplajda verim hesabı 

 

Burada alınabilecek maksimum çıkış gücüne göre verim hesabı yapılacaktır. Bunun 

için önce maksimum çıkış gücünün hesaplanması gerekmektedir. Transformatörlü kuplajda 

maksimum çıkış gücünün hesabı (PCTRm) 

 

Transformatöre verilen güç: 

 

PÇ = VCef*ICef=0,707*VCm*0,707*ICm=
𝑉𝐶𝑚

√2
 *

 𝐼𝐶𝑚

√2
 = 

1

2
 (VCm.ICm) 'dir. 

 

Buradaki VCef ve VCm transformatörün kollektöre bağlı ucu ile toprak arası AC 

gerilime ait değerlerdir. AC işaretler, tam sinüzoidal değil ise; VCm ve ICm yerine, tepeden 

tepeye değerlerinin yarısı, yani 
(𝑉𝐶𝑚𝑎𝑘 − 𝑉𝐶𝑚𝑖𝑛)

2
 ve 

(𝐼𝐶𝑚𝑎𝑘 − 𝐼𝐶𝑚𝑖𝑛)

2
 alınır. Buna göre şekil 

2.10'dan takip edilirse VCmak=2*VCC, VCmin=0 'dır. VCef=  
2𝑉𝐶𝐶

2√2
 = 

𝑉𝐶𝐶

√2
'dir. Benzer şekilde; 

 

ICmak=ICd=ICm ve ICmin > 0 'dan ICef=
𝐼𝐶𝑑

2√2
= 

𝐼𝐶𝑚

2√2
 'dir. Transformatör kuplajlı 

maksimum AC çıkış gücüne, PÇTRm diyelim: 

 

PÇTRm=VCef*ICef = 
𝑉𝐶𝐶

√2
*

𝐼𝐶𝑚

2√2
=

𝑉𝐶𝐶∗𝐼𝐶𝑚

4
 veya ICm=2ICQ yazılırsa, 

 

PÇTRm=
𝑉𝐶𝐶∗𝐼𝐶𝑄

2
 olarak bulunur.  

 

Besleme kaynağından çekilen maksimum güç: PK = VCC*ICQ' dir. Bu eşitlikler, verim 

bağıntısında yerlerine konursa ηT=
𝑃Ç𝑇𝑅𝑚

𝑃𝐾
=(

𝑉𝐶𝐶∗𝐼𝐶𝑄

2∗VCC∗ICQ 
)=

1

2
= 0,50 olur.  

 

Buna göre transformatör kuplajlı A sınıfı güç yükseltecinde maksimum verim:   
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ηT = % 50 olmaktadır. Çıkışı, RL yük direnci üzerinden yapılan yükselteçte: 

 

ηR = % 25 idi. Görüldüğü gibi; 

 

 ηT = 2ηR'dir. Diğer bir ifadeyle PÇTR=2*PÇR'dir. Sonuç olarak RL Yük direncinin, 

trafo kuplajı ile bağlanması hâlinde A sınıfı güç yükseltecinin gücü ve dolayısıyla verimi 2 

kat artırılabilmektedir. Uygulamada ne yapmak gerekir? Transformatörü ona göre seçmek 

gerekir. 

 

Transformatörün seçilişi AC çıkış gücünü, RL yük direncine ve akıma bağlı 

olarak yazalım, 
 

RL yük direnci direk bağlı iken:  

 

PÇR=VCef*ICef=ICef
2*

RL'dir. RL yük direnci trafo kuplajlı olarak bağlı iken Trafonun 

primerinden bakılınca görülen, dirence R
ı
L diyelim. AC çıkışta transformatör primerinde 

oluşan güç:  

 

PÇTR=I
2
Cef*RL 'dür. Daha önce; PÇTR=2*PÇR olduğu hesaplamalar ile gösterilmişti. Bu 

duruma göre yukarıdaki bağıntılar karşılaştırılırsa, 

 

I
2
Cef*RL=2*I

2
Cef*RL olur. Buradan R

ı
L = 2RL olur. 

 

Transformatör kuralına göre; 

 

R
ı
L = (N1/N2)

2
 . RL 'dir. N1: Trafonun primer (transistor tarafı) sarım sayısı N2: 

Trafonun sekonder (RL tarafı) sarım sayısı Yukarıda, R
ı
L = 2RL değeri yerine konursa: 

(
𝑁1

𝑁2
)

2
=2 olur. Yani N1=√2*(N2)= 1,41.N2 olur. 

 

Sonuç olarak transformatörün, N1 ve N2 sarım sayıları, N1 = 1,41*N2 olacak şekilde 

ayarlanırsa transformatör kuplajlı, A sınıfı bir güç yükseltecinden %50 verim alınır. 

 

Transformatör kuplajlı çıkışın avantajları 

 

Verimin iki misli arttırılması önemli bir avantajdır ancak şu gibi dezavantajları da 

bulunmaktadır: 

 Transformatörde güç kaybı vardır. Bu nedenle de çok ısınır. 

 Çok yer kaplar ve ağırlığı fazladır. 

 Maliyeti yüksektir. 

 Distorsiyon yaratır.   

 

Genel bir değerlendirme yapılırsa; A sınıfı güç yükselteçlerindeki maksimum %50 

verim iyi sayılamaz. Bu nedenle daha çok gerilim yükselteci olarak kullanılır. 
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2.1.3.2. B Sınıfı Amplifikatörler 

 

B sınıfı güç yükselteçlerinde Q çalışma noktası, şekil 2.11'de görüldüğü gibi yük 

doğrusunun alt kısmına yakın veya yük doğrusu ile VCE ekseninin kesim (ing cut off yazılır, 

katof okunur.) noktasında olmaktadır. Bu durumda, şekilde görüldüğü gibi VB giriş gerilimi 

tam sinüzoidal olduğu hâlde kolektör akımında bir alternansta büyük bir artma olmakta, 

diğer alternansta ise artma çok küçük kalmaktadır. Bu nedenle çıkışta bir bozulma 

(distorsiyon) oluşmaktadır. 

 

 

Şekil 2.11:B sınıfı yükselteç yük grafiği 

 

 B sınıfı güç yükselteçlerinde çıkış karakteristik eğrisi 

B sınıfı çalışmada şekil 2.11'de görüldüğü gibi yük doğrusu genellikle maksimum güç 

eğrisini geçmektedir. Fakat bu geçiş sürekli olmadığı için transistorun ortalama gücü tahrip 

gücünün altında tutulabilmektedir. Kollektör akımındaki kuvvetlendirmenin büyüklüğü 

nedeniyle oldukça büyük bir "Çıkış" gücü sağlanabildiğinden B sınıfı yükselteçler güç 

yükselteci olarak önem kazanmıştır ancak distorsiyon bulunmaktadır. Distorsiyonsuz çalışma 

bakımından B sınıfı yükselteçlerin push-pull montajında çalıştırılmaları tercih edilir ayrıca 

AB sınıfı push-pull yükselteç de vardır. O da bir sonraki bölümde açıklanacaktır. Bu 

bolümde push-pull yükselteç denince B sınıfı anlaşılmalıdır. 

 

 B sınıfı push - pull yükselteç 

Şekil 2.12'de görülen push-pull yükselteçte hem distorsiyon minimum seviyeye 

inmekte hem de verim yükselmektedir. Şekil 2.12'de görüldüğü gibi push-pull yükselteçlerde 

simetrik çalışmayı sağlamak için girişte sürücü transformatör veya giriş transformatörü, 

çıkışta da yüke kuplaj sağlayan transformatör, diğer bir deyimle çıkış transformatörü 

kullanılır. Daha sonra açıklanacağı gibi transformatörsüz push-pull yükselteç de 

kullanılmaktadır. Fakat bugüne kadar yaygın olan uygulama, giriş ve çıkışta transformatör 
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kullanılması şeklindedir. B sınıfı push-pull yükselteçte girişten herhangi bir işaret 

verilmemişken T1 ve T2 transistörleri çalışmamaktadır. Yani DC beyz akımı yoktur. 

Dolayısıyla DC kolektör akım, (IC) yoktur. Bu durum, Q çalışma noktasının tam VCE ekseni 

üzerinde seçilmiş olması demektir. Böylece tipik bir B sınıfı yükselteç uygulaması vardır. 

 

Şekil 2.12'deki push-pull yükseltecin çalışması; T1 ve T2 transistörlerin beyzlerine 

polarma gerilimi uygulanmamış olduğundan ancak giriş trafosundan gelen işaret gerilimi ile 

polarize olarak iletime geçer. Giriş trafosuna, şekil 2.8 (a)'da görüldüğü gibi bir sinüzoidal 

işaret uygulansın. Giriş trafosu sekonderinin orta ucu topraklanmış olduğundan sekonderde 

endüklenen gerilimin bir alternansında, transformatör sargı uçlarından biri oda uca göre 

pozitif (+), diğeri negatif (-) olacak, diğer alternansta ise uçlarda ilkinin tersi gerilimler 

oluşacaktır. Dolayısıyla bir alternasta transistörlerden birinin beyzi pozitif (+) gerilim 

etkisinde kalarak iletime geçerken, diğeri kesim de kalacaktır. İkinci altenansta ise ilkinin 

tersi işlem gerçekleşecektir. 

 

 
Şekil 2.12: B sınıfı yükselteç 

 

Bu oluşum Şekil 2.13 (b) ve (c)’de iB1, ve iB2 beyz akımları ile gösterilmiştir. 

 

 iim: İşaret beyz akımının tepe (maksimum) değeridir.  

 

iB1 ve iB2 akımları, transistörleri sıra ile sürüme geçireceğinden çıkış trafosunun her bir 

yarısı, Şekil 2.13 (d) ve (e)'de görüldüğü gibi sıra ile iC1 ve iC2, akımlarını taşıyacaktır.  

 

T1 ve T3 transistörlerinin girişlerindeki ve çıkışlarındaki akımlar birbirlerine göre 180° 

derece faz farkı olmaktadır. Çıkış trafosunun primer sargısının her bir yarısındaki iC1 ve iC2 

akımları, trafonun sekonder sargısında da birbirine göre 180° derece faz farkında olan 

akımlar oluşturacağından bunlar ardı ardına gelince yine sinüzoidal iL gibi bir yük akımı 

oluşur (Şekil 2.13 (f)). RL yük direnci üzerindeki iL sinüzoidal akımının osiloskop ile alınmış 

olan görüntüsü Şekil 2.13 (g)'de verilmiştir. Gerek osiloskoptaki görüntüde gerekse Şekil 

2.13(f)'de "s" şeklinde nokta nokta gösterilmiş olduğu gibi sinüzoidal işaretin bir 

alternansından diğerine geçerken sinüs eğrisinde bir bozulma olmaktadır. Buna geçiş 

distorsiyonu (crossover distortion) denir.  



 

30 

Geçiş distorsiyonunun nedeni 

 

VBE belirli bir değere gelmeden transistör iletime geçmemektedir. Bu arada iL akımı 

sıfır olduğundan geçiş distorsiyonu oluşmaktadır. Transistörü iletime geçiren VBE değeri; 

Germanyum (Ge) transistörlerde: VBE = 0,2V  

 

Silisyum (Si) transistörlerde: VBE = 0.6 - 0,7V 

 

B smıfı push-pull yükselteçlerdeki geçiş distorsiyonu aksaklığını gidermek için daha 

sonra görüleceği gibi "AB" sınıfı yükselteçler geliştirilmiştir. 

 

 

Şekil 2.13: B sınıfı push - pull yükselteçte giriş ve çıkış akımlarındaki değişmeler 
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(a) giriş akımı (e) T2 transistörünün kollektör akımı 

(b) T1 transistörünün beyz akımı (f) yük akımı(t ekseninde geçiş distorsiyonlu) 

(c) T2 transistörünün beyz akımı (g) yük akımının osilaskoptaki görüntüsü 

(d) T1 transistörünün kollektör akımı  



Not: hfe, emiteri ortak bağlantılı transistorun AC akım kazancıdır. 

 

 Push - pull yükseltecin yük doğrusu 

B sınıfı push-pull yükseltecin her bir transistoru ayrı bir yükselteç olarak çalışır. Bu 

nedenle her birinin ayrı bir yük doğrusu vardır ancak birbirlerinin benzeridir. Bir örnek 

olmak üzere Şekil 2.12'deki push-pull devreye ait T2 transistorunun DC ve AC yük doğruları 

Şekil 2.14'te verilmiştir. Aşağıdaki açıklamalar T2 transistoruna göre yapılacaktır. Şekilde 

görüldüğü gibi AC yük doğrusu da trafo kuplajlı A sınıfı yükselteçlerden farklı olarak DC 

yük doğrusu ile birlikte aynı VCC noktasından başlamaktadır. 

 

 DC yük doğrusunun durumu 

Yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi B sınıfı push-pull yükselteçlerde, DC beyz 

polarması olmadığından çalışma noktası Şekil 2.14'te görüldüğü gibi VCE ekseni üzerinde 

VCC noktasıdır. Çıkış transformatörünün DC direnci sıfıra yakın olduğu için DC yük doğrusu 

VCC noktasından çıkılan dik doğrudur. 

 

 AC yük doğrusunun durumu 

T1 ve T2 transistörlerinin her biri giriş işaretinin bir yarı alternansında çalışmaktadır. 

Gerek Şekil 2.11 ve gerekse de Şekil 2.14'ten takip edilirse AC kolektör akımı (IC), 0 ile ICd 

arasında değişirken AC kolektör gerilimi (VC)'de VCC ile 0 arasında değişmektedir. İşte bu 

nedenledir ki B sınıfı push-pull yükseltecin AC yük doğrusu, yukarıda belirtilen şekillerde 

görüldüğü gibi VC ve ICd noktalarını birleştiren doğru olmaktadır. Özet olarak yazılırsa: B 

sınıfı push-pull yükseltecin AC yük doğrusu başlangıç ve bitim noktaları VCC ve ICd= 
𝑉𝐶𝐶

𝑅ı𝐿
 

'dir. RIL ; RL yük direncinin çıkış trafosu primer sargısını her bir yarısından görülen 

eşdeğeridir. Burada tipik bir durum vardır. Transistör çalışmazken yani IC = 0 iken, VCE 

değeri, Şekil 2.9'da görüldüğü gibi zıt EMK nedeniyle 2VCC'ye kadar yükselmektedir. 

 

Şekil 2.14 B sınıfı yükseltecin DC ve AC yük doğruları  



 

32 

 Güç hesabı 

Şekil 2.12 'de devresi verilmiş olan B sınıfı push-pull bir yükseltecin güç hesabı iki 

kademelidir:  

 

 Push-pull devrenin ürettiği güç 

 RL yük devresine transfer edilen (aktarılan) güç 

 

 Push-pull devrenin ürettiği güç (PCC) 
Takip edilirse Vi, işaret kaynağınca oluşturulan iB1 ve iB2 beyz akımları, T1 ve T2 

transistörlerinin kolektör devrelerindeki iC1, ve iC2 değişken akımlarını oluşturmaktadır. IC1 

ve IC2 akımları, Şekil 2.13 (d) ve (e)'de görüldüğü gibi yarım peryotluk sinüs alternansları 

hâlindedir. IC1, ve IC2 akımlarını üreten kaynak ise VCC besleme kaynağıdır. Ohm Kanunu’na 

güre Push-Pull gücü PCC=V*I bağıntısına göre hesaplanacaktır. Burada gerilim VCC'dir. 

Akım iC1 ve iC2 akımlarıdır. 

 

Şekil 2.13 (d) ve (e)'de görülen IC1 ve IC2 akımları, çıkış tranformatörünün primer 

sargısında Şekil 2.15'te görüldüğü gibi "IC1 + IC2" hâline gelerek bir tam dalga doğrultucusu 

akımına benzemektedir. Bir tam dalga doğrultucu akımının etkinliği ortalama değeri 

kadardır. Buna göre IC1 + IC2 ortalama değeri: Ior = (
2

𝜋
) ∗ 𝐼𝐶𝑚𝑎𝑘'tır. Buradaki ICmak şekil 

2.15'te görüldüğü gibi IC1 ve IC2'nin tepe değeridir. 

 

Not: Bu ICmak'ı daha önceki bölümlerde transistörün verebileceği ve ICd doyma akımı 

olarak ifade edilen maksimum kollektör akımı "ICm" ile karıştırmamak için ICmak denmiştir.  

 

 

Şekil 2.15: Push - Pull çıkış transformatörü primerindeki AC akım 

 

O hâlde push-pull devre tarafından sağlanan güç PCC = (
2

𝜋
) ∗ 𝑉𝐶𝐶 ∗ 𝐼𝐶𝑚𝑎𝑘'tır. ICmak 

değeri vi işaret gerilimi yeterince büyük olduğu takdirde, transistörlerin doyma akımı olan ICd 

'ya eşit olabilir. PCC gücünün maksimum değeri (PCCm) Yukarıda belirtildiği gibi devre ICmak 

= ICd olacak şekilde çalıştırılırsa maksimum güç üretilecektir. Yukarıda belirtilmiş olduğu 

gibi ICd=
𝑉𝐶𝐶

𝑅𝐼𝐿′ 
.‘dir. Bu değer PCC bağıntısında yerine konursa Maksimum push-pull gücü,  



 

33 

PCC = (
2

𝜋
) ∗ 𝑉𝐶𝐶 ∗ (

𝑉𝐶𝐶

𝑅𝐼𝐿
) 'den, 

PCC =V
2
CC*

2

𝜋
∗ 𝑅𝐼𝐿 olur. 

 

 RL yüküne transfer edilen güç (PL ) 

Çıkış transformatörünün sekonderinde Şekil 2.13 (f) ve (g)'de görüldüğü gibi iL = 

ILm.sinωt şeklinde değişen bir yük akımı endüklenmektedir.  

 

IL akımı RL direncini efektif değer olarak etkiler: ILef= (
1

√2
).ILm'dir. Tranformatör 

primer sargısı yarısının sarım sayısı N1 sekonder sarım sayısı N2; 

 

 
𝐼𝐶𝑚𝑎𝑘

𝐼𝐿𝑚
=

𝑁2

𝑁1
 bağlantısı vardır. ILm=(

𝑁1

𝑁2
)*ICmak”tır.  

 

RL yük direncinin, transformatör primerine yansıyan değeri R
I
L = n

2
RL'dir. Bütün bu 

bağıntılar dikkate alınarak yazılırsa RL yükünde harcanan güç şöyle olacaktır:  

 

PL =I
2

Lef*RL = (
1

2
)*I

2
Lm*RL= (

1

2
)*I

2
Cmak*n

2*
RL = (

1

2
)*I

2
Cmak*R

I
L olur. 

 

RL direncine verilen maksimum güç: 

 

Yukarıdaki bağıntıda, ICmak=ICd=VCC/R
I
L değeri yerine konursa doyma hâlindeki PLm, 

maksimum çıkış gücü elde edilir. PLm = V
2

CC / 2.R
I
L = V

2
CC / 2n

2
RL olur. 

 

 Push pull yükseltecin verim hesabı (efficiency) 

A sınıfı güç yükselteci bölümünde de belirtilmiş olduğu gibi normal çalışma 

şartlarındaki verim ile maksimum değerlerle yapılan çalışmadaki verim farklı çıkmaktadır. 

Burada her ikisi verilecektir. Normal çalışmada verim;  

 

η=
𝑅𝐿

𝑃𝐶𝐶
 olup yukarıda hesaplanan PL ve PCC değerlerini yerlerine yazalım  

 

η = [(1/2).I
2
Cmak.R

I
L / (2/π).VCC.ICmak] = [π/4].[ICmak/(VCC/R

I
L)] η = (

𝜋

4
).(ICmak/ICd) olur.  

Maksimum değerler ile çalışmada verim ( ηm): Maksimum çalışmada, ICmak=ICd olup 

yukarıdaki bağıntıda bu değerler yerine konursa ηm = (
𝜋

4
).(ICd / ICd)'dan  ηm = 

𝜋

4
 = % 78,5 olur. 

 

2.1.3.3. C Sınıfı Amplifikatörler 

 

C sınıfı güç yükselteçlerinde transistör girişine ya ters işaretli polarma gerilimi 

uygulanmakta ya da hiç uygulanmamaktadır. Devreye AC gerilim (işaret gerilimi) 

uygulanmamışken kolektör akımı akmaz yani transistor kesimdedir. 

 

C sınıfı yükselteçlerde, hatalar ve harmoniklerin kuvvetlendirilmeleri minimuma 

inmektedir. Bu bakımdan C sınıfı yükselteçler yüksek frekanslar için uygun bir yükselteçtir. 

C sınıfı yükselteçlere radyo frekansı (RF) güç yüksetteci de denir. Verimi %100'e 

yakındır.  
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C sınıfı yükselteçler 2 gruba ayrılır: 

 

 Doğrudan bir RL yük direncine çıkış yapanlar: Bunlara akortsuz (out of 

tune) C sınıfı yükselteç denir. 

 Bir L-C rezonans devresine çıkış yapanlar: Bunlara da akortlu (tune) 

yükselteç denir. 

 Akortsuz C sınıfı güç yükselteci 
C sınıfı yükseltecin çalışma şekli akortsuz yükselteç ile daha kolay 

açıklanabilmektedir. Şekil 2.16'da NPN transistörlü akortsuz bir C sınıfı yükseltece ait iki 

farklı giriş devresi ile giriş çıkış işaret akımları ve gerilimleri verilmiştir. Şekil 2.16 (a)'daki 

devrenin girişinde polarma gerilimi yoktur. Çalışma doğrudan işaret gerilimi ile 

sağlanmaktadır. Şekil 2.16 (c)'deki devrenin girişine ise ters işaretli polarma gerilimi 

uygulanmıştır. Her iki devrenin çıkışında da darbeli IC akımı ve VC gerilimi oluşmaktadır. 

Ancak çalışma şekilleri arasında fark vardır. 

 

 

Şekil 2.16: C sınıfı yükseltecin çalışma prensibi 

 (a) akortsuz C sınıfı yükselteç devresi  (b) RL yük direnci üzerindeki akım ve gerilim darbeleri 

(c) girişe "-" gerilim verilmesi 

 

Yükseltecin çalışması: Şekil 2.16'dan takip edilirse giriş işaret kaynağı RB direnci 

üzerinden CB kondansatörünü sürekli şarj ve deşarj eder. Bir kaç şarj ve deşarjdan sonra 

kondansatörün beyze bağlı plakasında darbeli olarak devam eden bir VB pozitif gerilimi 

oluşur. VB gerilimi, darbe IB akımını, IB akımı da, şekilde görüldüğü gibi darbeli IC akımını 

yaratır. Şekil 2.16 (b)'den de anlaşılacağı gibi, IB = 0 iken transistör kesimdedir. Kolektör 

gerilimi VC=VCC'dir. Transistor iletime geçtiğinde darbeli ICC akımının yük doğrusu boyunca 

değişimi, Şekil 2.16 (b)'de taralı olarak gösterildiği gibi, VC (VCE) geriliminin ve dolayısıyla 

da VRL'in küçülerek darbeli bir değişim göstermesini sağlamaktadır.   
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Şekle dikkat edilirse IC büyürken VC küçülmektedir. Bu durum da IC ile VC 'nin ters 

fazlı olduğunu göstermektedir. Uygulama da C sınıfı yükseltecin bu özelliğinden 

yararlanılarak verim artırılmaktadır. Şöyle ki transistörde sarf olan güç P = IC*VC'dir.  

IC doyma değerine yaklaşınca VC'de sıfıra yaklaşmaktadır. Dolayısıyla P=IC.VC çok 

küçülür. Böylece transistörde harcanan güç küçülünce yararlı güç artar. Sonuç olarak verim, 

%100'e yaklaşmaktadır. 

 

 Girişi ters polarılmış devre 

Kondansatör yerine beyzi ters polarmalı besleyecek şekilde sürekli bir gerilim de 

uygulanabilir. Şekil 2.16 (c)'de görüldüğü gibi NPN transistörde beyze negatif gerilim 

uygulanmıştır. Bu durumda, uygulanan Vb (AC) geriliminin pozitif alternansı beyzin negatif 

gerilimini geçince transistör iletime geçecektir. 

 

 Akortlu C sınıfı yükselteç 

Şekil 2.17'de verilen, akortlu (Tuned) C sınıfı yükselteçte de kolektör çıkışına kadar 

akortsuz C sınıfı yükselteçteki aynı işlem olmaktadır ancak çıkışa tank devresi bağlanarak 

çok önemli bir avantaj sağlanmaktadır. Şekilde görüldüğü gibi kolektör çıkışındaki tank 

(depo) devresi rezonansa geldiği zaman RL yük direnci çıkışından tam bir sinüzoidal dalga 

elde edilmektedir. Bunun nedeni şöyle açıklanır: 

 

Kolektöre gelen her IC akımı darbesinde CT kondansatörü şarj olur ve ikinci darbe 

gelinceye kadar LT üzerinden deşarj olur. Böyle devam eden şarj ve deşarj sonucu LT uçları 

arasında Şekil 2.17'de görüldüğü gibi 2*VCC ile VCE doyma gerilimleri arasında değişen 

sinüzoidal bir gerilim oluşur. AC çalışmada yük direnci ve C kondansatörü LT'ye paralel hâle 

gelir. Dolayısıyla LT uçları arasındaki sinüzoidal gerilim RL uçlarında da oluşur. Bu 

şekildeki bir çalışma, bütün güç yükselteçlerinden daha büyük bir verim sağlamaktadır. C 

sınıfı güç yükselteçlerinin önemi de buradan gelmektedir. RL Yük direnci, Şekil 2.17 (b)'de 

görüldüğü gibi tank devresi bobini yerine bir Y.F.(yüksek Frekans) transformatörü konularak 

bunun sekonderine de bağlanmaktadır. Böylece daha büyük bir güç transferi yapılmaktadır. 
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Şekil 2.12: Akortlu C sınıfı güç yükselteci 

(a) doğrudan RL çıkışlı   (b) RL yük direncinin transformatör üzerinden bağlantısı 

 

2.1.3.4. AB Sınıfı Güç Yükselteci 

 

 

Şekil 2.13: AB sınıfı güç yükselteci 
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AB sınıfı yükselteçler A sınıfı ile B sınıfının özelliklerini birleştiren bir yapıdadır. A 

sınıfı ile B sınıfı yükselteçler arasındadır. Çalışma noktası Q, VCE eksenine yakındır. Şekil 

2.13’te görüldüğü üzere push-pull yükselteçlerdir. B tipi yükselteçten farkı beyz 

polarmasının dirençler üzerinden yapılmış olmasıdır. B tipine göre güç değerleri düşse de 

distorsiyonun önüne geçilmiş olmaktadır. A tipi yükselteçler gibi kazanç yüksektir. 

Hesaplama yöntemi B tipi yükseltece benzemektedir. Düşük güce ihtiyacı olan cihazlarda 

yükselteç olarak kullanılır. 

 

2.1.3.5. D Sınıfı Yükselteçler 

 

D sınıfı yükselteçler aslında transistörlü yükselteç olarak basitçe anlatmak doğru 

olmaz. Bir anahtarlama devresi yardımıyla yüksek frekansı bir sinyalin taşıyıcılığında sesin 

gerilim darbeleri yoluyla yükseltilmesidir. D sınıfı yükselteçler switching veya PWM (pulse 

witdh modulation) yükselteç (amplifier) olarak bilinir. Düşük frekans için çok idealdir. 

Uygulama maliyeti azdır. FET tipi transistörler kullanılır. 

 

 

Şekil 2.14:  D Sınıfı yükselteç blok diyagramı 

 

2.1.3.6. E ve F Sınıfı Yükselteç 

 

Bu iki tip yükselteç de D sınıfı yükseltecin geliştirilmiş tipleridir. E ve F sınıfı 

yükselteç temelde C sınıfının özelliklerini de kullanır. C sınıfında gelen alternanslar girişteki 

kondansatör üzerinde gerilim artımına neden olur. Transistör C sınıfında anahtarlama 

yaparak bunu sağlıyor ve bu sayede gelen sinyaller yükseltilebiliyordu. Kabaca E ve F’de ise 

yükseltme işini bobinin içinde geçen akımı koruma istediği ve kondansatörün ise üzerinde 

olan gerilimi koruma isteğinden faydalanarak sinyali kuvvetlendirirler. E sınıfı daha basit 

yapıdadır ama devredeki LC(bobin ve kondansatör) reaktif etki yapar, istenmeyen 

harmoniklere sebep olur. F sınıfında ise bu harmonikler ek devreler ile engellenir ve 

istenmeyen parazitler ortadan kalkar. E ve F’de yüksek frekanslı devrelerde daha etkin 

olarak kullanılır. Basit devre yapıları nedeniyle kullanılırlar. Aynı sistem gerilim yükseltici  

(step-up) devrelerinde kullanılır. 
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Şekil 2.15:  E tipi temel yükselteç devresi 

 

 Gerilim çoğullayıcı, gerilim yükseltici ve gerilim katlayıcıları inceleyiniz. 

 MOSFET, JFET nedir? Araştırınız. 

 

2.1.4. OPAMP ’lı Yükselteçler 
 

OPAMP Türkçe karşılığı ile işlemsel yükselteç günümüz şartlarında yükselteç denince 

ilk akla gelen elemanlardan biridir. Ses yükselteçlerinden karşılaştırma yapmaya kadar çok 

geniş bir kullanım alanı vardır. OPAMP Şekil 2.16’da görüldüğü gibi iki tane girişi bir de 

çıkışı vardır. Girişlerden biri eviren giriş (Inverting) diğeri ise evirmeyen (non-inverting) 

giriştir. Geri kalan bacaklardan Off-set (Sıfırlama) bacakları ise OPAMP’ın çalışacağı 

gerilimin sıfır noktasını belirlemeye yarar. Bu 1 ile 5’inci bacaklar arasına 

potansiyometrenin iki ucuna bağlanır ve potansiyometre devrenin negatif ucuna bağlanır. Bu 

sayede çıkıştan alınacak gerilimin sıfırlanması sağlanır. İşlemsel yükseltecin(OPAMP) 7 

no.lu bacağı pozitif(+) besleme, 4 no.lu bacağı ise negatif (-) besleme görevini yapar. 

Bilinmesi gereken bir de toprak ucunun olmasıdır yani simetrik güç kaynağına ihtiyaç duyar. 

 

İşlemsel Yükseltecin Avantajları 

 Giriş empedansı yüksektir(LM741 için 0.3MΩ ile 2Ω arasında). 

 Çıkış empedansı sıfıra yakındır( LM741 için pratikte 100Ω-150Ω). 

 Band genişliği yüksektir. 

 Kazancı teorik olarak çok fazladır( LM741 için 200000). 

 Teorik olarak girişi “0” volt uygulanırsa çıkıştan “0” volt alınır. 

 

 

Şekil 2.16: 741 işlemsel yükselteci  
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İşlemsel yükselteçler alternatif akımı(AC) yükseltmek için simetrik gerilime ihtiyaç 

duymaz. Doğru akımı (DC) yükseltmek için simetrik kaynağa ihtiyaç duyarlar. Ses 

sistemlerinde amplifier (anflikatör) olarak kullanılırlar. Temel opamplı yükselteçlerden iki 

tanesini göreceğiz. 

 

2.1.4.1. Eviren Yükselteç Olarak Opamp’ın Kullanımı 

 

 
Şekil 2.17: Eviren yükselteç 

 

Eviren yükselteç adından da anlaşıldığı gibi girişten uygulanan sinyali 180
0
 faz farkı 

ile çıkışa yükselterek aktarır. Yükseltme işlemi R1 ve R2 direncinin ayarlanması ile yapılır. 

Giriş direnci R1 direncinin değeri kadardır. Unutulmamalıdır ki çıkıştan alınacak herhangi 

sinyal besleme geriliminden fazla olamaz. Kazanç formülü ise; 

 

Av=-
𝑅2

𝑅1
 kazanç 1’den küçük bir değerde olabilir. 

 

Örnek: Besleme gerilimi ±12 volt olan eviren yükselteç devresinin Şekil 2.17’ye 

uygun olarak R1=10 KΩ   R2=22KΩ  ise girişe uygulanan 2 volt’luk gerilim çıkışa kaç volt 

olarak aktarılır? Hesaplayınız ve deney setinde uygulayınız. 

 

Hesaplama: Av=−
𝑅2

𝑅1
 formülünde faydalanırsak  

 

Av=−
22∗103

10∗103=-2.2 sonucuna ulaşırız. Bu girişten uygulanan gerilimin -.2.2 katını 

çıkışa aktarır demektir. VÇIKIŞ= VGİRİŞ*Av ise VÇIKIŞ=2*(-2.2)= - 4.4volt olarak çıkıştan 

görülür. Devreyi deneyiniz ve çıkışı gözlemleyiniz. Devrede R2 yerine 100K pot bağlayarak 

devreyi değişik değerler ile ölçümleyiniz. 
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2.1.4.2. Evirmeyen Yükselteç Olarak Opamp’ın Kullanımı 

 

 
Şekil 2.18: Evirmeyen yükselteç 

 

Evirmeyen yükselteç giriş ile çıkış arasında faz farkı olmadan yükselten opamp 

devresidir. Giriş direnci opampın giriş direnci kadardır. Besleme gerilimini geçen bir çıkış 

gerilimi elde edilemez. Formülü ise Av=1+
𝑅2

𝑅1
 olarak hesaplanır. Kazanç formülünden 

anlaşılacağı gibi kazanç “1”den küçük olamaz. 

 

Örnek: ±12 volt beslemeye sahip evirmeyen yükseltecin girişine 2.5 volt gerilim 

uygulanmaktadır. R2=150KΩ R1=100KΩ ise çıkıştan alınacak gerilim kaç volt olur? 

Hesaplayınız ve deneyiniz. 

 

Cevap: Av=1+
𝑅2

𝑅1
 formülünü kullanarak, 

 

Av=1 +
150∗103

100∗103 ise  Av=2.5 çıkar.  VÇIKIŞ= VGİRİŞ*Av ise VÇIKIŞ=2*(2.5)=5volt olarak 

gözlenir. Aynı devreyi R2 yerine 500KΩ pot bağlayarak tekrarlayınız. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Op-Amp’lı Yükselteç Devresi 

 

 
 

 Yukarıdaki devreyi önce bread board üzerinde sonra da baskı devresini çıkartarak 

deneyiniz. 

 Sinyal jenaratörünü bağlayarak giriş çıkış gerilimlerine bakarak kazancı hesaplayınız. 

 Ses girişini müzik çalarınıza bağlantı yapmadan önce kısa devre kontrolü yapınız. 

 Devreyi 8Ω 2 watt hoparlöre bağlayınız. 

 Devreyi 5-15 volt arasında kullanabilirsiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Ön ve güç yükselteçlerinde genellikle hangi tip yükselteçler kullanılır? 

A) Beyzi ortak 

B) Temel 

C) Transistörlü 

D) Kollektörü ortak 

E) Emiteri ortak 

 

2. “Yüksek frekans devrelerinde gereksiz ……………….. söndürme amaçlı olarak beyzi 

ortak yükselteçler kullanılır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

getirilirse doğru olur? 

A) Distorsiyonları 

B) Kazançları 

C) Osilasyonları 

D) Akımları 

E) Dirençleri 

 

3. “Beyzi ortak yükselteçlerin akım kazançları …………….. ‘dir?” cümlesinde boş 

bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur? 

A) (
𝐼𝑜

𝐼𝑖
< 1 ) 

B) (
𝐼𝑜

𝐼𝑖
≤ 1  

C) (
𝐼𝑜

𝐼𝑖
≥ 1 

D) (
𝐼𝑜

𝐼𝑖
> 1 

E) (
𝐼𝑜

𝐼𝑖
= 1 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi op-amp’ların avantajlarından biri değildir? 

A) Çıkış empadansı sıfıra yakındır.   

B) Bant genişliği yüksektir. 

C) Kazancı çok fazladır.                      

D) Girişe “0” V uygulanırsa çıkıştan “0” V alınır. 

E) DC’yi yükseltmek için simetrik kaynağa ihtiyaç duymazlar. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Aşağıdakilerden hangisi transformatör kuplajının dezavantajlarından biri değildir? 

A) Maliyeti yüksektir.  

B) Verim  

C) Transformatörde güç kaybı vardır. 

D) Çok yer kaplar ve ağırlığı fazladır. 

E) Distorsiyon yaratır.   

 

 

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-3 
 

 

 

Bölümün sonunda hoparlör ve mikrofon elemanlarının nasıl çalıştığı hakkında bilgi 

sahibi olacaksınız. 

 

0 

 

 

 Elektromıknatıs nedir? Araştırınız. 

 Sesin oluşumu ve yayılımını araştırınız. 

 

3. HOPARLÖRLER VE MİKROFONLAR 
 

3.1. Hoparlörler 
 

Elektrik sinyalini sese dönüştüren cihazlara hoparlör denir. 

 

 

Şekil 3.1: Çeşitli hoparlörler 

 

3.1.1. Yapısı 
 

Pek çok hoparlör tipi olmasına rağmen günümüzde en çok kullanılan hoparlör çeşidi 

olan dinamik hoparlörün yapısından bahsedeceğiz. Şekil 3.2’de de görüldüğü gibi dinamik 

hoparlörler; bobin, mıknatıs, kon (diyafram) gibi elemanların birleşiminden oluşmuştur. Bu 

elemanlarda demirden yapılmış bir silindirin ortasına doğal mıknatıs yerleştirilmiştir. 

Mıknatısla yumuşak demir arasındaki hava aralığına ise hoparlör diyaframının uzantısı 

üzerine sarılmış bobin konmuştur.  

 

  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 3.2: Dinamik hoparlörün yapısı 

 

Bobinin sarıldığı diyaframın alt kısmı bir süspansiyon (esnek taşıyıcı) ile gövdeye 

tutturulmuştur. Bobin, süspansiyonlar sayesinde hava aralığında rahatça hareket 

edebilmektedir. Hoparlörlerde kon iki tanedir. Geniş çaplı olan dışarıda, küçük çaplı olan 

ortadadır. Büyük kon kalın (bas) sesleri, küçük kon ise ince (tiz) sesleri oluşturur.  

 

3.1.2. Çalışması 
 

Yükselteçten gelen AC özellikli sinyaller hoparlör içindeki bobinin etrafında değişken 

bir manyetik alan oluşturur. Bu alan ile sabit mıknatısın alanı birbirini itip çekerek 

diyaframın titreşimine sebep olur. Diyaframın ses sinyallerine göre titreşimi havayı titreştirir. 

Kulak zarı da buna bağlı olarak titreşerek sesleri algılamamızı sağlar. 

 

3.1.3. Güç ve Güç Hesabı 
 

Hoparlör seçiminde belirleyici özelliklerden biri de hoparlörün gücüdür. Birimi 

Watt’tır. Hoparlörlerin güçlerini ölçmek için çeşitli yöntemler vardır ve bu ayrı ölçme 

teknikleri farklı sonuçlar vermektedir. Bu sebeple bu farklı ölçme metotlarının nasıl 

değerlendirileceğini bilmek gerekir. Müzikal güç genelde hoparlör üzerinde yazan 

tanımlayıcı bir özelliktir. Gerçek gücü ölçmek için hoparlör bobinine 25 Hz’den küçük, 

konuşma ve müziği temsil etmek üzere darbeli gerilim uygulanır. Hoparlörde uğultu ve 

cızırtının başlamadığı, distorsiyonun henüz gözlenmediği duruma gelinceye kadar giriş 

elektriksel gücü artırılarak müzikal güç tesbit edilir. Bir de çalışma gücü şeklinde bir 

tanımlama vardır. Bu RMS gücü ile aynı tanımlamayı ifade eder. 

 

3.1.4. RMS Güç 
 

Aslında alternatif salınımları (alternansları) ölçmek için bir ölçü metodudur. Tam 

anlamı, değişik frekanslarda alınan ölçümlerin karelerinin ortalamalarının karekökünü ifade 

eder. RMS bir hoparlörün gücünü ölçmek için çok mantıklı bir tanımlama olmasa da 

PMPO’dan çok fazla gerçekleri yansıttığı için hoparlörlerin gücünü tanımlamada sıkça 

kullanılan bir tanımdır.  
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3.1.5. PMPO Güç 
 

Türkçe karşılığı “Tepe Müzik Gücü” anlamına gelmektedir (Peak Music Power 

Output). Hoparlörlerin anlık dayanabileceği maksimum gücü gösterir ancak bu, gücü tarif 

edebilmenin çok mantıklı bir yolu değildir. Sadece anlık olarak kaldırılabilecek yük 

miktarını temsil eder. Aynı zamanda amplifikatörün sağlayabileceği en yüksek gücü belirtir. 

PMPO derecesi en yüksek ölçüm değerini verir ama bu aldatıcıdır. 

 

Hoparlör seçiminde dikkat edilmesi gerekenler 

 

 Hoparlör öncelikle çalışacağı yükseltecin(amplifikatörün) çıkışına uygun güçte 

ve direnç değerinde olmalıdır. 

 Çalışacağı frekans da önemlidir. Örneğin tiz, orta ve bas sesler. Bakınız “üç 

yollu hoparlörler” 

 Hoparlörün konulacağı kabinde seslerin distorsiyonsuz duyulmasında önemlidir 

( Bakınız: Ses Kısa Devresi). 

 

3.2. Mikrofonlar 
 

Mikrofonlar sesi elektriğe çeviren elektronik aletlerdir. Sesin elektriğe çevrilmesi, 

sesin havada yarattığı akustik dalgadan yararlanılarak gerçekleştirilmektedir. Şekil 3.3'te 

görüldüğü gibi ağzından çıkan veya herhangi bir şekilde yayılan ses havada basınç değişimi 

yaratmakta ve bu basınç değişimi, suya atılan taşın yarattığı dalgaya benzer şekilde, havada 

bir dalga iletimi şeklinde yayılmaktadır. Hava basıncının yarattığı etkiden yararlanılarak 

mikrofonlar aracılığıyla sesin elektriğe çevrilmesi sağlanmıştır. Bunun tersi bir işlemle 

elektriğin de sese çevrilmesi mümkün olmaktadır. Elektriğin sese çevrilmesi de hoparlörler 

ile gerçekleştirilmektedir. Bu çeviri özelliklerinden dolayı mikrofon ve hoparlöre ortak bir ad 

olarak "Ses Transduseri" denir. 

 

 

Şekil 3.3: Mikrofon yardımıyla sesin elektriğe çevrilmesi 

 

Transduser kelimesi, İngilizce transducer (transdusır)’dan gelmiştir ve dönüştürücü 

anlamındadır. Örneğin, termokupl da bir transduserdir. O da, ısı enerjisini elektriksel enerji 

hâline dönüştürmektedir. 
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3.2.1. Yapısı 
 

Bütün mikrofonların yapıları, ses dalgalarının bir diyaframı titreştirmesi esasına 

dayanmaktadır. 

 

3.2.2. Çalışması 
 

Her sesin belirli bir şiddeti vardır. Bu ses şiddetinin havada yarattığı basınç ses şiddeti 

ile orantılıdır. Gelen hava basıncının büyüklük ve küçüklüğüne göre ileri geri titreşen 

diyaframın bu titreşimini, elektrik enerjisine çevirmek için değişik yöntemler 

kullanılmaktadır. Kullanılan yöntemlere göre de mikrofonlara çeşitli adlar verilmektedir. 

3.2.3. Çeşitleri 
 

Başlıca mikrofon çeşitleri şunlardır: 

 

 Dinamik mikrofonlar  

 Şeritli mikrofonlar  

 Kapasitif mikrofonlar 

 Karbon mikrofonlar 

 Kristal mikrofonlar  

 Elektret mikrofonlar  

 

3.2.3.1 Dinamik Mikrofonlar 

 

Dinamik mikrofonlar en çok kullanılan mikrofon türüdür. Şu özelliklere sahiptir: 

 

 Sağlam yapılı, küçük, hafif ve oldukça iyi sayılabilecek bir frekans 

karakteristiğine sahiptir (60-10000Hz).  

 Maliyeti düşüktür.  

 Çalışması için ayrıca bir gerilim kaynağına ihtiyaç duyulmadığından oldukça 

geniş bir kullanım alanı vardır.  

 Güçlü çıkış verir.  

 Güçlü çıkışına rağmen sadakati (fidelity) yani ses frekansını takibi o kadar iyi 

değildir.  

 

Dinamik mikrofonun yapısı 

Dinamik mikrofon, Şekil 3.4’te görüldüğü gibi aşağıdaki bölümlerden 

oluşmaktadır: 

 

 Diyafram  

 Diyaframa bağlı hareketli bobin  

 Bobinin içerisinde hareket eden sabit mıknatıs  

 Empedans uygunluğu sağlayan küçük bir transformatör (Bazı dinamik 

mikrofonlarda bulunur.).  
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Şekil 3.4: Dinamik mikrofon kesiti ve empedans uygunlaştırıcı transformatör 

 

Dinamik mikrofonun çalışma şekli 

 

Ses dalgalarıyla titreşen diyafram, bağlı bulunduğu bobini, sabit mıknatıs içerisinde 

ileri geri hareket ettirir. Sabit mıknatısın kutupları arasında Φ magnetik fluks 'u (magnetik 

alan hatları) vardır. Bobin iletkenleri hareket sırasında bu magnetik alan hatlarını 

kesmektedir. 

Lenz Kanunu’na göre “Bir magnetik alan içerisinde "v" hızıyla hareket eden "ı" 

boyundaki bir iletkenin uçları arasında  E=I/V değerinde bir gerilim oluşur.” Bu kurala 

uygun olarak sürekli ileri geri titreşim hâlinde bulunan bobinde de ses frekansına uygun 

olarak değişen bir gerilim (AF AC - Audio Frequency Alternating Current) oluşur. Mikrofon 

bobini uçlarında oluşan gerilim, bir ses frekans yükseltecine verildiğinde hoparlörden aynı 

frekansta çıkış alınır. Böylece mikrofona yapılan konuşma veya melodi kuvvetlendirilmiş 

olarak sese dönüştürülür. 

Dinamik mikrofon bobininin direnci çok küçük, birkaç ohm kadardır. Yükselteç ile 

aralarında bir empedans uygunluğu sağlama bakımından, genellikle mikrofon gövdesi 

içerisine Şekil 3.4’te görüldüğü gibi 50, 250, 600 Ω çıkışlı küçük bir transformatör 

yerleştirilir. Bu bakımdan kullanılacak yükseltecin giriş direncine uygun bir mikrofon 

seçildiğinde yükselteç verimi artacak ve daha güçlü bir çıkış sağlanacaktır. Dinamik 

mikrofonlar kullanım sırasında, elektriksel alandan uzak tutulmalıdır. 

3.2.3.2 Şeritli Mikrofonlar 

 

Şeritli (Ribbon) mikrofonlar da dinamik mikrofonlar gibi sabit bir mıknatısın 

magnetik alan etkisinden yararlanılarak geliştirilmiştir. Şekil 3.5’te görüldüğü gibi bir sabit 

mıknatısın iki kutbu arasına bir alüminyum (Al) şerit yerleştirilerek iki ucundan çıkış 

alınmıştır. Ses bobini ile ileri geri titreşen alüminyum şeridin magnetik alan çizgilerini 

kesmesi sonucu iki ucu arasında bir AC gerilimi oluşmaktadır. 
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Şekil 3.5: Şeritli mikrofon 

 

Şerit mikrofonlar çok hassas yapılıdır, sarsıntıdan, hava akımından etkilenir ve 

gürültülü çıkış verir. Bu nedenle kullanırken fazla sarsmamaya dikkat etmek gerekir. 

Rüzgârlı havalarda da açık havada da kullanılmamalıdır. Düşük gerilim ürettikleri için hem 

kuvvetlendirici hem de empedans uygunluğu sağlayıcı olarak transformatörlü üretilir. Hassas 

olmaları nedeniyle düşük frekanslı sesleri (bas) dahi rahat alır ve frekans karakteristikleri 

geniştir. Bu nedenle müzik nakli için çok uygundur. 

 

3.2.3.3. Kapasitif Mikrofonlar 

 

1920’lerden beri radyo yayıncılığında (Broad-casting) en çok kullanılan mikrofondur. 

Başlıca şu üstünlüklere sahiptir: 

 

 50 - 15000 Hz arasında oldukça geniş bir frekans karakteristiği vardır.  

 Distorsiyon azdır.  

 Empedansı büyüktür (10 – 50 MΩ).  

 

Bu özelliklere karşın şu tip dezavantajları vardır: 

 

 Diğer mikrofonlardan farklı olarak bir besleme kaynağına ihtiyacı vardır.  

 Yükselteç ile mikrofon arası kablonun kapasitif etkisi mikrofon kapasitesini 

etkileyerek parazite neden olur. Bu etkiyi azaltmak için mikrofonun içerisine 

yükselteç konur. 
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Şekil 3.6: Kapasitif mikrofon 

(a) Kapasitif baş  (b)Yükselteç bağlantısı 

Kapasitif mikrofonun yapısı ve çalışma prensibi 

Kapasitif mikrofon adından da anlaşılacağı gibi iki kondansatör plakasından 

oluşmaktadır. Bu iki plaka arasında Şekil 3.6 (a) 'da gösterildiği gibi ya bir izole madde ya 

da hava aralığı vardır. Birinci plaka, alüminyum gibi esnek bir maddeden yapılmıştır. 

Kapasitif mikrofonun çalışması, kondansatör özelliğinden yararlanmak suretiyle sağlanır.  

 

Bilindiği gibi bir kondansatörün iki plakası arasındaki gerilim: V=Q/C 'dir. 

Q: Kondansatör yükü 

C: Kapasite 

 

Ses basıncı ile plakalar titreştikçe "C" kapasitesi değişir. Dolayısıyla, değişik "V" 

gerilimi üretilir. Görüldüğü gibi şarj edilmiş bir kondansatörün plakaları arasındaki "d" 

aralığı değişince "C" kapasitesi değişmekte ve dolayısıyla plakalar arası "V" gerilimi 

değişmektedir. Ses basıncına uygun olarak titreşim yapan diyafram kondansatör plakasını 

titreştirmekte ve plakalar aralığını değiştirmekte böylece ses frekansına uygun bir gerilim 

değişimi (AF-AC, ses frekansı AC değişimi) sağlanmaktadır. Bu gerilim mikrofonun özel 

yükseltecinde kuvvetlendirilerek asıl yükseltece iletilir. Kapasitif mikrofon büyük bir dirence 

sahiptir.   
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Eğer mikrofondan çıkan iletkenler doğrudan ses frekansı yükseltecine götürülürse çok 

zayıf olan "AF-AC" işareti, hem daha çok zayıflayacak hem de mikrofon uçları büyük direnç 

nedeniyle açıkmış gibi etki yapacaktır. Bu etki nedeniyle kablo iletkenlerinin arasında ve 

toprağa karşı kapasite oluşacağından -elektrostatik ve elektromanyetik etkileşimle- ses 

frekansı birtakım parazitler etkisinde kalabilecektir. Bu nedenle mikrofon gövdesi içerisine 

yükselteç konulur. Şekil 3.6 (b) 'de mikrofon özel yükselteci de verilmiştir. Mikrofona gelen 

kablo, mikrofonun ve yükseltecin DC gerilimini taşıyacak ve "AF-AC" iletimini sağlayacak 

şekilde 4 iletkenli olacaktır. DC gerilim hem mikrofon yükseltecinin polarma gerilimini 

sağlamakta hem de R direnci üzerinden, mikrofon plakalarını şarj etmektedir. R direnci 

büyük değerli bir direnç olup 80-500 KΩ arasında değişir. Plakalar arası gerilim değişimi, 

kuplaj kondansatörü üzerinden JFET transistora gelmekte ve burada kuvvetlendirilerek bir 

empedans uydurucu transformatör üzerinden, "AF-AC" olarak asıl yükseltece verilmektedir. 

 

3.2.3.4. Karbon Mikrofonlar 

 

Karbon mikrofonlar, bir kapsül içerisine doldurulan kömür tozlarından oluşmaktadır. 

Kapsül, diyaframa bağlı hareketli bir kapak ile kapatılmıştır. Diyafram ses basıncı ile 

titreştikçe kömür tozlarını sıkıştırıp gevşetir. Kömür tozları sıkışınca direnci küçülür, 

gevşeyince büyür. Böylece ön yükselteç "beyz" akımı artıp eksilir ve gerekli yükseltme 

sağlanır. Empedansları çok küçüktür (50 Ω civarında). Bunların ön yükselteç empedansına 

uyum sağlayabilmesi için ön yükselteçlerin beyzi ortak yapılmalıdır. Bu durumda da akım 

kazancı düşmektedir. Kömür tozlarının zamanla tortulaşarak özelliklerini yitirmeleri 

nedeniyle de bugün kullanımı tercih edilmemektedir. Bununla beraber birçok telefonun 

mikrofon kapsülü, hâlen karbonlu mikrofon yapıdadır. 

 

 

Şekil 3.7: Karbon mikrofon 
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3.2.3.5. Kristal Mikrofonlar 

 

Kristal mikrofonlar, piezoelektrik olayından yararlanılan mikrofonlardır. Bir kristale 

basınç uygulandığında iki tarafına tutturulan elektrotlar arasında bir gerilim oluşmaktadır. Bu 

olaydan osilatörlerde de yararlanılır. Bu amaçla en çok kullanılan kristaller, Quartz ve Roşel 

(Rochell) tuzlarıdır. Kristal mikrofonlar başlıca şu özelliklere sahiptir: 

 

 Sağlam yapılıdır.  

 Hassasiyetleri oldukça iyidir.  

 Frekans karakteristiği çok geniş sayılmaz, 50-10000 Hz arasındadır.  

 Ürettikleri gerilim yeterli büyüklükte olmadığı için mikrofon içi yükselteç ile 

kullanılır.  

 

Daha çok kayıt sistemlerinde, amatör haberleşmede ve telsiz mikrofonlarda kullanılır.  

Radyo yayıncılığına pek uygun değildir. 

 

 Yapısı ve çalışma prensibi  

 

Şekil 3.8(a) 'da görüldüğü gibi iki yüzeyine ince metal iletken yapıştırılan kristal, orta 

yerinden bir lastik ayak üzerine oturtulur. İki ucuna bağlı Y şeklindeki bir çubukla ince 

alüminyumdan yapılmış olan konik bir diyaframın merkezine montajlanır. 

 

 

Şekil 3.8: Kristal mikrofon (a) Kesiti   (b) Yükselteç devresi 

 

Ses basıncı ile diyaframda oluşan titreşimi, bağlantı çubuğu ile kristale iletilir. 

Titreşen kristalin iki yüzü arasında oluşan "AF-AC" gerilimi, Şekil 3.8(b) 'de görüldüğü gibi 

bağlantı iletkenleri ile mikrofon yükselticisine iletilir. Kristal mikrofonların da kapasitif 

mikrofonlar gibi çıkış direnci çok büyüktür (birkaç MΩ). Ancak kristal mikrofonlarda, 

kapasitif mikrofonda olduğu gibi yükseltecin, mikrofon gövdesi içerisinde bulunmasının 

önemli bir avantajı yoktur.   
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Ana yükselteç içerisinde de bulunabilir. Bu durumda dış etkilerden kaçınmak 

amacıyla mikrofonla yükselteç arasındaki uzaklığının 10 metre'den fazla olmaması gerekir. 

Ayrıca iyi yalıtılmış (Shielded - Şildid) kablo kullanılmalıdır. Bunların yanı sıra kristal aşırı 

sarsıntıdan dolayı tahrip olabileceğinden kristali, bir yere çarpmamaya ve düşürmemeye 

dikkat etmek gerekir. Kullanma sırasında, kristali gereği gibi etkileyebilmek için mikrofon 

mümkün olduğunca ağza yakın tutulmalıdır. Kristal rutubetten ve sıcaktan da (örneğin, 

direkt güneş) etkilenir. Buna göre önlem alınmalıdır. Kristal yerine yeni geliştirilen seramik 

elemanların kullanılması, yukarıda belirtilen sorunları büyük ölçüde gidermiştir. 

 

3.2.3.6. Elektret Mikrofonlar 

 

Kristal mikrofon benzeri yeni tip bir mikrofondur. Rondela şeklindeki, ince bir yarı 

iletken maddenin iki yüzü, elektrostatik bir yöntemle, moleküler bir karışım 

yapılarak  pozitif (+) ve negatif (-) olarak yüklenir. Bu yarı iletkenin en büyük özelliği, 

elektrik yüklerini sürekli korumasıdır. Bu tür yarı iletkenlere elektret (electret) adı 

verilmiştir. Elektret kapsül, kristal mikrofonlardakine benzer bir yöntemle diyaframa 

bağlanmaktadır. Diyafram titreştiğinde titreşen elektret kapsülünün moleküler yapısı 

değişmektedir. Bu değişim sonunda da iki yüzündeki elektrotlar arasında bir AF-AC gerilimi 

oluşmaktadır. Elektrot gerilimi, bir ses frekansı yükseltecine verilerek kuvvetlendirilir. 

 

Elektret mikrofonda yüksek dirençli bir mikrofon olup burada da yüksek frekanslı 

mikrofonlarda uyulması gereken kurallara uyularak yalıtımlı kablo kullanılmalı ve kablonun 

boyu fazla uzun olmamalıdır. 

 

 

Şekil 3.9: Elektret mikrofonlar 

 

 Elektret mikrofonların başlıca özellikleri 

 

 Yapımı kolay ve ucuzdur.  

 Frekans karakteristiği geniş ve düzdür.  

 Küçük boyutlu olduğundan kullanımı kolaydır(Örneğin yakaya 

takılabilmektedir.).  

 Önlem alındığında distorsiyonsuz bir çıkış yapılabilir.  

 En iyi özelliklerinden biri de özel besleme gerilimine gerek 

bulunmamasıdır.  

  



 

54 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Uygulama-3: Transistörlü yükselteç devresinde elektret mikrofon kullanılması 

 

 
 

 Yukarıda ki devre şemasını önce breadboard üzerinde deneyiniz. 

 Sinyal giriş ve çıkışlarını gözlemleyiniz. 

 Devrenin kazancını bulunuz. 

 Devreyi baskı devre hâline getirerek önceden yaptığınız yükselteç devresi ile 

birleştiriniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Hoparlörlerde gerçek gücü ölçmek için uygulanması gereken darbeli gerilimin frekans 

değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 50 Hz 

B) 20 Hz 

C) 25 Khz 

D) 25Hz 

E) 50 Khz 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi mikrofon çeşitlerinden biri değildir? 

A) Dinamik mikrofonlar 

B) Endüktif mikrofonlar 

C) Elektret mikrofonlar 

D) Karbon mikrofonlar 

E) Kristal mikrofonlar 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi dinamik mikrofonların özelliklerinden biri değildir? 

A) Güçlü çıkış verir. 

B) Sağlamdır 

C) Ses frekansını takibi çok iyidir. 

D) İyi bir frekans karakteristiği vardır. 

E) Düşük maliyetlidir. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kapasitif mikrofonun frekans karakteristiği aralığıdır? 

A) 50-15000 Hz   

B) 500-15000 Hz        

C) 100- 10000 Hz    

D) 25-250 Hz 

E) 30-300 Hz 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi kristal mikrofonun kullanım alanlarından biri değildir? 

A) Amatör haberleşme  

B) Telsiz mikrofon   

C) Ses sistemleri 

D) Kayıt sistemleri 

E) Radyo yayıncılığı   

 

 

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. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

Öğrenme faaliyetinin sonunda antenlere niçin gereksinim duyulduğunu ve antenlerin  

nasıl görev yaptığını anlayacaksınız. 

 

 

 

 

 Denizcilikte kullanılan anten çeşitlerini araştırınız. 

 

4. ANTENLER 
 

4.1. Anten 
 

Antenler ortamdaki elektromanyetik dalgaları toplayıp iletken yardımıyla sisteme 

aktarmak ya da sistemden elektriksel sinyalleri alarak elektromanyetik dalga olarak ortama 

iletmek amacıyla kullanılan elektronik devre elemanlarıdır. Tanımdan anlaşılacağı gibi aynı 

anten hem verici kısmının hem de alıcı kısmın devre elemanı olarak kullanılmaktadır. Bu 

özelliğe karşılılık (reciprocity) denir. 

 

Antenlerin nasıl çalıştığını anlamak için Maxwell Elektromanyetik Kuramı’nı anlamak 

gerekir. Maxwell hava ortamına ihtiyaç duymaksızın elektromanyetik dalgaların 

yayılabileceğini keşfetmiştir. Boşlukta elektromanyetik dalgalar 2.98*10
8
 metre/saniye hızla 

yayıldıklarını ispatlamıştır. Şekil 4.1’de elektromanyetik dalgaların yayılımı gösterilmiştir. 

Şekilden de anlaşılacağı gibi elektrik alanı ve manyetik alan birbirine dik biçimde 

yayılmaktadır. Verici kısmında elektronlar sınırlandırılarak salınımlar çevreye yayılım 

sağlar. Alıcı kısmında ise çevredeki elektromanyetik salınımlar anten üzerinde bir elektriksel 

salınım meydana getirir. Elektronların hareketi anten üzerinde akım meydana getirir. Anten 

hem alıcıda hem de verici de bu şekilde kullanılır. 

 

 

Şekil 4.1: Mavi, manyetik; yeşil, elektrik alanın yayılımı  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 
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Antenlerin uzunluğu da frekans ve yayılım hızıyla hesaplanır. Yayılım hızını yaklaşık 

3*10
8
 olarak kabul edersek; 

 

 =
𝑐

𝑓
  formülü bizim dalga boyu() hesabını yapmamızı sağlar. 

 

c ışık hızını 3*10
8
 metre/saniye f ise frekansı sembolize eder.  

 

Örnek: 10 Mhz frekansı iletmek için gerekli anten boyunu hesaplayınız. 

 

Çözüm 

 

=
𝑐

𝑓
  =

3∗108

10∗106 =30 metre uzunluğunda anten gereklidir. Modülasyondan bildiğiniz 

üzere düşük frekanslı sinyaller yüksek frekanslı sinyaller ile taşınmasının nedeni de budur. 

 

Cep telefonlarımızın çalışma frekansı ile bir örnek çözelim. GSM operatörleri 

1800Mhz de çalışabilmektedir. Anten boyu hesabı yaparsak =
𝑐

𝑓
=

3∗108

1800∗106  

 

 = 0,167 metre = 16,7 santimetre yaklaşık olarak bulunur. Günümüzde kimsenin cep 

telefonunda bu uzunlukta anten yoktur. Cep telefonlarının boyları bile bundan kısadır. 

Antenlerin türüne göre anten boyları değişmektedir. Daha küçük antenler ile büyük anteninin 

yapabileceği görevi yapmaktadır. 

 

4.2. Anten Çeşitleri 
 

4.2.1. Çok Yönlü Antenler (Omnidirectional Antennas) 
 

Zayıf ya da daha fazla veya daha az her yöne dalga almak ya da yaymak 

amacında  olan yönlü anten türleridir. Bu anten türleri göreli, keyfi ya da konumu 

bilinmeyen dalgalar için kullanılır. 

 

4.2.1. Monopol Antenler(Monopole Antennas) 
 

Toprak levhası adı verilen bir iletken plaka üzerine genellikle dik olarak ve iletken 

plaka ile elektriksel temas ettirilmeden yerleştirilen çeyrek dalga boyunda (λ/4) düz bir metal 

çubuktan oluşur. Çeyrek dalga anteni (quarter wave antenna) ya da markoni anteni (marconi 

antenna; 1895’de Guglielmo Marconi tarafından üretilmiştir.) olarak da bilinmektedir. 

 

Monopol antenler /4 boyunda olduğu takdirde her /4 uzunluğunda rezonansa 

gelerek maksimum alma veya verme gücüne erişir.  Dalga boyuna uygun frekansta 

çalıştırılırsa reaktif eleman antende gözlemlenmez. Sadece direnç (36.8Ω) gözlenir. Dalga 

boyundan büyük bir anten yapılırsa bobin(endüktif) etkisi, küçük yapılırsa kondansatör 

(kapasitif) etki gözlenir. Bazı durumlarda anteni daha kısa yapabilmek için bobin eklenir. 

Anten çubuğu da bobin şeklinde yapılarak daha kısa olması sağlanabilir. Bu tip antenlere 

heliks (helical) anten denir.  
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Şekil 4.2:  Çeşitli monopol antenler 
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Şekil 4.3: Heliks antenler 

4.2.2. Yarım Dalga Anten 
 

İki tane monopol antenin bir araya gelmesi ile oluşur. Hertz anteni ya da dipol anteni 

diye bilinir. Direnci 73 Ω’dur. Şekil 4.4’te gösterildiği gibi iki monopol anten bağlanmıştır. 

 

 

Şekil 4.4: Dipol anten a) Sembolü b) Koaks(coaxial) kabloya bağlantısıc) Beslemeye(feeder) 

bağlanması  
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4.2.3 Katlanmış Yarım Dalga Anten 
 

 
Şekil 4.5: Katlanmış yarım dalga anten 

 

Yarım dalga antenin iki ucunun katlanmış hâli gibidir. Rezonans değeri 300Ω’dur.  

Bant genişliği yönsüz antenlere göre yüksektir. Yönlü antenlerden Yagi-uda antenin 

beslenen elemanı olarak kullanılır. 

 

 

Şekil 4.6:  Yarım dalga antenin yayılımının simülasyon görüntüsü 

 

4.2.4. Yönlü Antenler 
 

Yönlü antenler belirli yönlerde kazançları çok yüksektir diğer yönlerde ise kazançları 

düşüktür. Yönlü antenlerin bu özelliği sayesinde istenmeyen sinyallerin de önüne 

geçilmektedir. Belirli yönlerde ise yüksek ışıma miktarı ile istenen istikamette sinyal 

gönderilebilmektedir. Sadece bir yönde yayılım yapmak daha uzun mesafeye daha az güç 

gerektirmesi yönünden daha etkilidir.  
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4.2.4.1. Yagi-Uda Antenleri  

 

VHF ve UHF televizyon yayınlarının alımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Üç 

parçalı elemandan oluşmuştur: 

 

 Yarım dalga veya katlanmış yarım dalga anten 

 Yansıtıcı eleman 

 Bir veya bir den fazla yönlendirici eleman 

 

Yönlü antenlerin tipik ışıma örüntüsü Şekil 4.7’de gösterilmektedir. Işıma gücü bir 

yöne doğru yoğunlaştırılmıştır. Yatay polarizasyonla (horizontal polarization) iletişim 

yapıldığında elektromanyetik dalganın (düzlem dalga hâlinde) elektrik alanı bileşeni yatay 

durumdadır, manyetik alan bileşeni ise dikey durumdadır. Dikey polarizasyonlu (vertical 

polarization) yayınlarda elektrik alanı bileşeni dikey, manyetik alan bileşeni yatay 

durumdadır. Yagi anteni yatay durumda kullanılıyorsa elektrik alanı yatay durumdadır ve 

yatay polarizasyon ile ışıma ya da alma yapılıyor demektir. 

 

 

Şekil 4.7: Yagi antenin tipik ışıma görüntüleri 

 

  



 

62 

 

Şekil 4.8:  Yagi  anten 

 

4.2.4.2. Çanak Antenler 

 

Evlerimiz de kullandığımız uydu alıcılarına bağlı olan antenler bu türdendir. En çok 

parabolik anten kullanılır. Parabolün geometrideki tanımı ise; bir düzlemin odak denen sabit 

bir noktadan, doğrultman denen sabit bir doğruda eşit uzaklıktaki noktalar kümesinin 

oluşturduğu doğru parçasıdır. Anten olarak da odak noktasına besleme kısmını koyarsak ve 

parabolü yansıtıcı olarak kullanırsak bir doğru da ışıma yapabilen bir anten elde ederiz. Bu 

anten ile uzak noktalara sinyal gönderip, uzak noktalardan gelen doğrusal sinyalleri de aynı 

şekilde sistemimize alabiliriz. Besleme tipine göre çanak antenler dört çeşittir. 
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Şekil 4.9:  Besleme tipine göre çanak antenler 

 

 
Şekil 4.10:  Çanak antenin ışıma örüntüsü 

 

4.2.4.3. LOG-Periyodik Anten 

 

LOG-periyodik antenler frekansı logaritması aralıkla yerleştirilmiş yansıtıcılardan 

oluşur. Dipol antenler 180
0
 faz farkı ile beslenir. Geniş bantlı VHF ve UHF antenleridir. 
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Şekil 4.11:  Log periyodik anten 

4.2.4.4. Rombik Anten 

 

Eşkenar dörtgen bir telden yapılmış ve alma-verme yönünde sonlandırma direnci ile 

sonlandırılmış yönlü antendir. HF anteni olarak tercih edilir. 

 

 

Şekil 4.12:  Rombik (Rhombic) antenin görünümü ve ışıması  
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4.2.4.5. Mikro Şerit Antenler 

 

İletkenin üzerine yalıtkan ve en üste de iletken malzemeye şekil verilerek oluşturulan 

anten türleridir. Anten devresi de baskı devreye yoluna benzemektedir. UHF bandından 100 

Ghz gibi çok yüksek frekanslara kadar kullanılabilir. Hassas bir hesaplama ve süreç 

sonucunda yapılır. Yüksek doğrulukla yapılması önemlidir. Bant genişliği çok azdır(%1) ve 

verimleri düşüktür. Küçük boyutlu olmaları ve maliyetlerinin az olması nedeniyle tercih 

edilir. Üç tipte yapılabilir. Aşağıdaki resimlerden inceleyebilirsiniz. 

 

 
Şekil 4.13:  Mikro şerit parçalı anten 

 

 
Şekil 4.14: Uygulamada kullanılan mikro şerit parçaları 

  



 

66 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Uygulama-4: Haberleşme laboratuvarınızda bulunan daha önceden sökülmüş 

antenlerden bir tanesinin montajını yaparak montaj prosedürünü oluşturunuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Projeye uygun malzeme seçiniz.  Malzeme seçiminde malzemelerin proje için 

uygun olup olmadığına dikkat ediniz. 

 Antenlerin aparatlarını 

birleştiriniz. 

 Anten aparatlarını birleştirirken doğru aparatı 

doğru yere yerleştirmeye dikkat ediniz. 

 Antenlerin bağlantı noktalarını 

İşaretleyiniz. 

 Anten bağlantı noktalarını işaretlerken doğru 

yerleri işaretlemeye dikkat ediniz. 

 Antenleri bağlantı noktalarından 

bağlayınız. 

 Antenleri bağlantı noktalarından bağlarken 

kablo izolasyonlarının temizlenmiş olmasına 

dikkat ediniz. 

 

 

Şekil 4.15: Mikro şeritli yürüyen dalga anten çeşitleri 

 

Sekil 4.16:  Mikro şerit yarıklı anten tipleri 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Işık hızının değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 3*10
5 
m/sn.  

B) 3*10
8 
m/sn 

C) 3*10
6 
m/sn. 

D) 3*10
7 
m/sn. 

E) 3*103
 
m/sn. 

 

2. 20 Mhz frekansı iletmek için gerekli anten boyu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 30m  

B) 10  

C) 15m 

D) 60m 

E) 40m 

 

3. “Monopol antenler  /4 boyunda olduğu takdirde her …………. uzunluğunda 

rezonansa gelerek maksimum alma veya verme gücüne erişirler.” cümlesinde noktalı 

yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 

A) /8  

B) /6 

C) /5 

D) /2 

E) /4 

 

4.   “Monopol antenler dalga boyundan büyük yapılırsa …………. etkisi , küçük 

yapılırsa …………. etkisi gösterirler.” cümlesinde noktalı yerlere aşağıdakilerden 

hangisi getirilebilir? 

 

A) Bobin/endüktif   

B) Kondansatör/kapasitif     

C) Endüktif/kapasitif  

D) Kapasitif/endüktif 

E) Omik/kapasitif 

 

 

DEĞERLENDİRME 
  

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme’ ye geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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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 türlerini ayırt edebiliyor musunuz?   

2. Rezonans kavramını ve önemini anladınız mı?   

3. Osilatörlerin çalışma prensiplerini biliyor musunuz?   

4. Magnetronun çalışmasını anladınız mı?   

5. Magnetrona neden ihtiyaç duyulduğunu kavradınız mı?   

6. Basit bir osilatör devresi yapıp çalıştırabildiniz mi?   

7. Yükseltece neden ihtiyaç olduğunu anladınız mı?   

8. Transistorun DC analizini yapabildiniz mi?   

9. Transistorlu yükseltecin ortak bağlantılı türlerini ayırt edebiliyor 

musunuz? 

  

10. Transistorlu yükseltecin çalışma sınıflarını ayırt edebiliyor 

musunuz? 

  

11. İdeal yükseltecin tanımını yapabilir misiniz?   

12. Opamp ne amaçla kullanılır, tanımlayabilir misiniz?   

13. Opamplı yükseltecin hesaplarını yapabilir misiniz?   

14. Öğrenme faaliyetinde gösterilen devrelerin kazanç hesabını 

yapabildiniz mi? 

  

15. Yükselteç devresi yapabildiniz mi?    

16. Hoparlörün yapısını anladınız mı?   

17. Hoparlörün çalışma sistemini anladınız mı?   

18. Hoparlör seçiminde önemli olan ölçütleri biliyor musunuz?   

19. Mikrofonun yapısını anladınız mı?   

20. Mikrofonun çalışma sistemini anladınız mı?   

21. Mikrofon türlerini ayırt edebilir misiniz?   

22. Ön yükseltecin ne olduğunu ve ona neden ihtiyaç duyulduğunu 

anladınız mı?  

  

23. Elektrik ve manyetik alanın ortamda ilerlemesini anladınız mı?   

24. Dalga boyunu hesaplayabiliyor musunuz?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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25. Dalga boyu anten ilişkisini anladınız mı?   

26. Anten türlerini ayırt edebiliyor musunuz?   

27. Çok yönlü antenlerin yayılımının nasıl olduğunu anladınız mı?   

28. Yönlü antenlerin yayılımının nasıl olduğunu anladınız mı?   

29. Yönlü antenlerin parçalarını tanımlayabilir misiniz?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 C 

4 B 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 C 

3 A 

4 E 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 C 

4 A 

5 E 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 E 

4 C 
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