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YETERLĠK

Biyomedikal sistemlerle ilgili mesleki teknik çizimleri
yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile biyomedikal sistemlerle ilgili mesleki teknik
çizimlerini TSE ve ISO standartlarına uygun çizebilecek ve
kontrolünü yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Hidrolik devre ve pnomatik devre Ģemalarını TSE ve
ISO standartlarına uygun çizebileceksiniz.
2. Elektrik tesisat Ģemalarını TSE ve ISO standartlarına
uygun çizebileceksiniz.
3. Elektronik devre Ģemalarını TSE ve ISO standartlarına
uygun çizebileceksiniz.
4. Montaj resimlerini okuyabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Ortam: Teknik Resim Sınıfları
Donanım: Hidrolik, pnomatik, elektrik, elektronik devre
Ģemaları, hastane tesisat ve yerleĢtirme planları, cihaz
bağlantı Ģemaları, montaj Ģemaları, teknik resim çizim
malzemeleri
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Günümüzde teknoloji hızla ilerlemektedir. Bu hıza ulaĢmak ve teknolojiyi yakından
takip edebilmek için uluslararası bir dile ihtiyaç vardır. Bu dil de “Teknik ve Meslek Resim”
dilidir.
Bu dili anlamak için meslek resmin bazı kuralları vardır. Günümüzde üretilen her
makine ve cihazın üretim Ģemaları, montaj Ģemaları ve söküm Ģemaları vardır.
Endüstride birçok araç ve makine çok sayıda parçanın birleĢtirilmesiyle üretilir. Her
makinenin projesi çizilir, teknik resmi çizilir ve üretim aĢamasına geçilir. Çizimlerin
anlaĢılabilmesi için sembollerin, çizgilerin ve harflerin anlamının bilinmesi gerekir.
Bütün ülkeler teknik ve meslek resimde kullandıkları sembollerin anlaĢılması için
kendilerine bir standart oluĢturmuĢtur.
Biyomedikal cihazların arıza, bakım ve onarımlarını yapabilmeniz için meslek resim
konularını çok iyi öğrenmelisiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1

AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda hidrolik devre ve pnomatik devre
Ģemalarını TSE ve ISO standartlarına uygun olarak çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Devrelerde kullanılan elemanları inceleyiniz.
Hidrolik ve pnomatik sistemlerin biyomedikal sistemlerdeki kullanım alanlarını
araĢtırınız.

1. HĠDROLĠK VE PNOMATĠK DEVRE
ÇĠZĠMLERĠ
1.1. Devre Çizimlerinde Uygulanacak Kurallar
Devrelerde kullanılan elemanlarının sembolleri standarttır. Devre çiziminde
sembollerin yanına isimleri ya da açıklamaları yazılmaz. Semboller, evrensel bir dil olarak
kabul edilir ve bölgesel farklılıklar yapılamaz. Bu nedenle çizimlerde sembolleri kullanırken
dikkatli olunuz.
Sembollerde kısaltma yapılmaz. Devre elemanları birbirlerine göre ölçekli
çizilmelidir.
Sembollerin birbirlerine çok yakın çizilmesi, devre elemanlarının okunmasını
zorlaĢtırır. Ayrıca sembollerin çok küçük yapılması ya da birbirlerine çok uzak çizilmesi de
bağlantıların okunmasında hata yapılmasına neden olabilir. Bu nedenle devre sembolleri
çizim kâğıdına düzgün yerleĢtirilmelidir.
Bağlantı elemanlarının birleĢtiği yerlere küçük nokta konulmalıdır. Bu, resmin
okunmasında yapılabilecek hataları azaltır.
Pnomatik; hava veya diğer gazlarla gazların ya da havanın sıkıĢtırılması,
yönlendirilmesi prensiplerine göre tasarlanan sistemlerdir.
Pnomatik kontrol devreleri, bir görevi yerine getirmek amacıyla birbiriyle bağlantılı
pnomatik denetim ve çalıĢma elemanının bütünleĢik bir düzenidir.
Elektropnomatik: Elektrikli sistemlerin pnomatik sistemlerle birlikte kullanılarak
oluĢturulduğu sistemlerdir.
Elektrohidrolik: Elektrikli sistemlerin hidrolik sistemlerle birlikte kullanılarak
oluĢturulduğu sistemlerdir. Uygulamada hidrolik ve pnomatik devreler, elektrik devreleri
olmadan da kullanılabilir. Uygulama alanlarını Biyomedikal Elektromekanik modülünü
inceleyerek araĢtırabilirsiniz.
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Elektrik devreleri, hem hidrolik hem de pnomatik devrelerde kullanılabilir.
Dolayısıyla ortak kullanımlı devrelerdir.
Hidrolik ve pnomatik devrelerinin çalıĢmasını ve konularını tam olarak anlayabilmek
için Biyomedikal Elektromekanik modülünü inceleyebilirsiniz.
Örnek devrelerin nasıl çizildiğini anlamanız için sembollerin anlamlarını iyi bilmeniz
gerekir.

1.2. Hidrolik Devreler
Örnek 1: Çift etkili silindirin yön kontrol valfları ile çalıĢtırılması
Bu devre oluĢturulurken elektrik devresi ve hidrolik devre ayrı ayrı çizilir. ġekil 1.1’
de elektrik devresini görmektesiniz.

ġekil 1.1: Elektrik devresi
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ġekil 1.2: Hidrolik devre

Örnek 2: Silindirin çoklu yön kontrol valflarıyla çalıĢtırılması

ġekil 1.3: Elektrik devresi
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Hidrolik devre çizilirken öncelikle elemanların yerleĢtirilmesi gerekmektedir.

ġekil 1.4: Hidrolik devre

1.2.1. Hidrolik Devrelerde Kullanılan Semboller
AĢağıdaki tablolarda semboller gösterilmiĢtir. Lütfen sembol tablolarını dikkatlice
inceleyiniz.
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Tablo 1.1: Hidrolik devre sembolleri
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Tablo 1.2: Hidrolik devre sembolleri
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Tablo 1.3: Hidrolik devre sembolleri
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AĢağıdaki ġekil 1.5’te örnek bir hidrolik devre verilmiĢtir. Devrede kullanılan elemanların
anlamları ise Tablo 1.4’te verilmiĢtir. ġekli ve tabloyu inceleyiniz.

ġekil 1.5: Örnek hidrolik devre

Tablo 1.4
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
Amaç: Sembollerin anlamını kavramak
Öneri: Hidrolik devre sembollerini iyice inceleyiniz.
AĢağıdaki Tablo 1.5’te verilen hidrolik devre sembollerinin anlamlarını karĢılarına
yazınız.

Tablo 1.5
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

Tablo 1.6’da bazı sembollerin anlamı bazı sembollerin de ismi verilmemiĢtir.
Verilmeyen sembollerin Ģeklini çiziniz ve sembol isimlerini yazınız.

Tablo 1.6
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1.3. Pnomatik Devreler

Pnomatik devreler, basınçlı hava ile çalıĢan sistemlerdir. Bu sistemlerde kullanılan
devre sembolleri tablolar hâlinde ilerleyen sayfalarda göreceksiniz. Ayrıca, pnomatik
sistemlerde de elektrik kumanda devreleri kullanabilirsiniz.

1.3.1. Pnomatik Devre Sembolleri

Tablo 1.7: Pnömatik devre sembolleri
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Tablo 1.8: Pnömatik devre sembolleri
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VEYA valfı

Tablo 1.9: Pnömatik devre sembolleri
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Tablo 1.10: Pnömatik devre sembolleri
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Tablo 1.11: Pnömatik devre sembolleri
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Tablo 1.12: Pnömatik devre sembolleri

18

Örnek 3: Elektropnomatik devre. Devrenin adı, silindirin yön kontrol valfları ile kontrolüdür.
ġekil 1.6a’ da elektrik kumanda devresi görülmektedir.

ġekil 1.6.a: Elektrik kumanda devresi

Pnomatik kumanda kısmı ise ġekil 1.6.b’de görülmektedir.

ġekil 1.6.b: Pnömatik kumanda

Resim 1.1’de hem hidrolik hem de pnomatik devrelerde kullanılan tek etkili silindiri
görmektesiniz.

Resim 1.1:Tek etkili silindir
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Ġnceleme 1: Tek etkili silindirin yön kontrol devresinde, kullanılan elemanların konumlarını
inceleyiniz.

ġekil 1.7’deki elektrik devresinde anahtar açıkken röle enerjisizdir.

ġekil 1.7: Elektrik devresi

ġekil 1.8’de ise pnomatik devre Ģemasını görmektesiniz.

ġekil 1.8: Pnomatik devre
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ġekil 1.9: Elektropnomatik devre

Butona basıldığında yön kontrol valfının konumunu ve basınç ölçme aletinin
durumunu inceleyiniz. (Ġnceleme 1) devresinde kullanılan elemanların listesi Tablo 1.13’te
gösterilmiĢtir.

Tablo 1.13: Elaman çizelgesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ



ġekil 1.9’ da verilen örnek elektropnomatik devrenin aynısını A4 kağıdına
çizimini yapınız.
ĠĢlem Basamakları




Öneriler

ġekli, 1’e 2 oranında çiziniz.

Ölçek olarak Ģekil üzerinden ölçü 
alınız, 2 katında ölçü kullanınız.
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Öncelikle elemanları yerleĢtiriniz.
Önce yatay çizgileri, sonra dikey
çizgileri çiziniz.

UYGULAMA FAALĠYETĠ
Amaç: Sembollerin anlamını kavramak

AĢağıdaki tabloda verilen pnomatik devre sembollerinin anlamlarını karĢılarına
yazınız (Tablo 1.14).
ĠĢlem Basamakları



Öneriler

Semboller için bir tablo çiziniz.
Verilen sembolün karĢılığını bulunuz.




Tablo 1.14
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Semboller listesini iyice inceleyerek
istenen sembolleri bulunuz.
A4 kâğıdını sabitleyebilirsiniz.

UYGULAMA FAALĠYETĠ





ġekil 1.6.a’da ve 1.6.b’de verilen örnek devrenin aynısını A4 kâğıdına
çiziniz.

ĠĢlem Basamakları
ġekli, 1’e 1 oranında çiziniz.
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Öneriler
Öncelikle elemanları yerleĢtiriniz.
Önce yatay çizgileri, sonra dikey
çizgileri çiziniz.
Çizime
elektrik
devresi
ile
baĢlayınız. Daha sonra pnomatik
devreyi çiziniz.

UYGULAMA FAALĠYETĠ




ġekil 1.5’te verilen örnek hidrolik devrenin aynısını A4 kâğıdına çiziniz.

ĠĢlem Basamakları
ġekli, 1’e 1 oranında çiziniz.





Öneriler
Öncelikle elemanları yerleĢtiriniz.
Önce yatay çizgileri, sonra dikey
çizgileri çiziniz.
Çizime elektrik devresi ile baĢlayınız.
Daha sonra pnomatik devreyi çiziniz.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Hidrolik devreleri doğru çizebildiniz mi?
2. Pnomatik devreleri doğru çizebildiniz mi?
3. Devre sembollerini doğru tespit edebildiniz mi?
4. Elektropnomatik devreyi 1’e 2 oranında büyültebildiniz
mi?
5. Sembolleri doğru çizebildiniz mi?
6. Tabloda sembolleri orantılı yerleĢtirdiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

1.

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Vakum jenaratörü
C) Basınç ölçme aleti

2.

B)Vantuz
D)Pnomatik sayıcı

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Vakum jenaratörü
C) Salınım motoru

3.

B) Pnomatik temassız algılayıcı
D) Vantuz

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Basınç fark Ģalteri
C) Basınç ölçme aleti

4.

B) Vantuz
D) Pnomatik sayıcı

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Vakum jenaratörü
C) Pnomatik elektrik çevirici

B) Vantuz
D) Salınım motoru
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Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?

5.

A) Kapama geçikme röle
C) Açma gecikme role

B) DeğiĢtirici kontak
D) Manyetik temassız algılayıcı

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?

6.

A) Sayıcı röle
C) Pnomatik elektrik çevirici

B) Açma gecikme röle
D) Salınım motoru

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?

7.

B) Açma gecikme röle
D) Silindir

A) Tank
C) 3/n- Yön kontrol valfi

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?

8.

B) Açma gecikme röle
D) Silindir

A) Tank
C) 3/n- Yön kontrol valfi

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?

9.
A)
B)
C)
D)

Tank
“VE” valfi
3/n- Yön kontrol valfi
4/n yön kontrol valfi
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Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?

10.
A)
B)
C)
D)

Filtre
“VE” valfi
Enerji besleme birimi
”VEYA”valfi

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ-2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda elektrik tesisat Ģemalarını TSE ve
ISO standartlarına uygun çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Elektrik devre çizimleri bularak üzerindeki sembollerin anlamlarını araĢtırınız.

2. ELEKTRĠK TESĠSAT ġEMALARI ÇĠZĠMĠ
Elektrik ve elektronik devreleri proje ve Ģemalarla ifade edilir. Semboller, elemanların
yerine geçecek çizimleri içerir. Bu Ģemalarla herkesin anlayacağı devreleri tasarlayıp
kolaylıkla uygulamasını yapabilir, arıza oluĢtuğunda Ģemaları takip ederek arızanın
giderilmesini sağlayabiliriz. Sembolleri kullanarak;




Uzun anlatımlardan kurtuluruz,
Tüm devletlerde anlaĢılır bir dil kullanmıĢ oluruz,
Soyut kavramları kolayca anlatabiliriz.

Elektrik devreleri genel olarak iki kısımda incelenebilir. Bunlardan birincisi zayıf
akımdır. Elektik devrelerinin ikincisi de “kuvvetli akım”dır.
Zayıf akım, çağırma ve bildirim tesisatlarında kullanılır. Bu tesisatlar, “ zil
tesisatları”, “diyafon tesisatları”, “refkontak tesisatları”dır.
Bu tesisatlarda değeri ise 12 V olan düĢük gerilim kullanılır. Bu tesisatta kullanılan
sembollere “zayıf akım sembolleri” diyoruz. Zil tesisatları ve diyafon tesisatları binalarda,
otellerde ve hastanelerde kullanılır. Uyarı sesli olarak yapılır. Refkontak ise daha çok
hastanelerde kullanılır. Uyarı ıĢıkla yapılır.
Kuvvetli akım, aydınlatma ve güç devrelerinde kullanılır. Aydınlatma devreleri priz
devreleridir. Aydınlatma devrelerinde 220 V gerilim kullanılır. Priz devrelerinde ise 220 V
ya da 380 V kullanılır.
Ġster zayıf akım olsun ister kuvvetli akım olsun, devreler iki kısımdan oluĢur. Birincisi
açık Ģema, ikincisi ise kapalı Ģemadır. Açık Ģemada kaç hat kullanılıyorsa o kadar çizgi
çizilir. Kapalı Ģemada ise tek çizgi ile Ģema ifade edilir. Projeler kapalı Ģemaya göre çizilir.
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Yalnız, kapalı Ģemalarda gerçekte o noktada kaç iletken varsa iletken üzerine paralel
çizgilerle sayısı belirtilir.

!!!

Elektrik akımı, doğru akım ve alternatif akım olarak ikiye ayrılır.
Alternatif akım da zayıf akım ve kuvvetli akım olarak ikiye ayrılır. Zayıf ve kuvvetli
akımların ikisi için de alternatif akımı kullanacağız.
Elektrik elektronik devrelerinde kullanılan transformatör ve sigortaların üzerinde
verilen bazı değerler vardır. Trafolarda verilen ilk değer giriĢ gerilimini, ikinci değer ise çıkıĢ
gerilimini gösterir. Sigortalarda ise ilk değer gövde akımını, ikinci değer ise buĢon akımını
gösterir. Ġletkenin üst kısmındaki değer, kullanılan kablonun kesitini gösterir. Ġletkenin
üzerindeki paralel çizgiler ise boru içerisinden geçen iletken sayısını gösterir. Ġletkenin alt
kısmındaki değer ise kullanılan borunun çapını gösterir.
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2.1. Zayıf Akım Devrelerinde Kullanılan Semboller
Zayıf akım devrelerinde kullanılan semboller Tablo 2.1’de gösterilmiĢtir.
ZAYIF AKIM DEVRE SEMBOLLERĠ

Tablo 2.1: Zayıf akım sembolleri
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2.2. Zil Devreleri

Zil, sesli bildirim aracıdır. Yapı bakımından ziller, mekanik ve elektronik olarak ikiye
ayrılır. Mekanik zillerde manyetik alandan yararlanılarak elektromıknatısın çekip bıraktığı
tokmak, çana vurarak sesin çıkmasını sağlar. Bazı zillerde ise tokmak yoktur. Bu tür zillere
de vızıltı ziller denir.
Elektronik zillerde ise istenilen sese göre elektronik devre kurulur ve bu ses hoparlörle
dıĢarıya verilir. Zil devrelerinde 3 -5 -8-12 -24 V gerilim kullanılır.

2.2.1. Bir Butonla Bir Zilin ÇalıĢtırılması
Zil devrelerinin temelini teĢkil eder. Zil, butona basıldığı sürece çalıĢır.

 Açık devre Ģeması : ġekil 2.1’de bir zilin bir butonla çalıĢtırılması
devresinin açık Ģeması görülmektedir.

ġekil 2.1: Bir butonla bir zilin çalıĢması açık devre Ģeması

Açık devre çizimine baĢlarken öncelikle devre elemanlarını yerleĢtirmelisiniz. Daha
sonra yatay çizgileri ve sağdan baĢlayarak dikey çizgileri çizmelisiniz. ġekil 2.2’de
görülmektedir.

ġekil 2.2:Elemanların yerleĢtirilmesi

32

ġekil 2.1’de buton açıkken zil çalıĢmaz, ġekil 2.3’te ise buton kapandığı için zil
çalıĢır. Bunu da farklı renkte çizerek gösterdik.

ġekil 2.3: Bir zil bir buton devresi açık devresi

 Bir zilin bir butonla çalıĢtırılmasının kapalı devre Ģeması: ġekil 2.4’te
bir zilin bir butonla çalıĢmasının kapalı devresi görülmektedir.

ġekil 2.4:Bir zil bir buton devresi kapalı devresi

Not: Kapalı devre Ģemasını çizerken daha önce anlattığımız gibi tek hat Ģemasını
kullandık.

2.2.2. Bir Butonla Ġki Zilin ÇalıĢtırılması
Çağırma devrelerinde, birbirine paralel bağlanarak birden fazla zil bir tek butonla
çalıĢtırılabilir. En çok okullarda paydos zili olarak kullanılır.
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 Açık devre Ģeması: ġekil 2.5’te bir butonla iki zilin çalıĢtırılması
devresinin açık devresi görülmektedir.

ġekil 2.5:Bir butonla iki zilin çalıĢtırılması

 Bir butonla iki zilin çalıĢtırılmasının kapalı devre Ģeması: ġekil 2.6’da
bir butonla iki zilin çalıĢtırılmasına ait açık devre Ģeması
görülmektedir.

ġekil 2.6 :Bir butonla iki zilin çalıĢtırılması kapalı devre Ģeması

2.2.3. Üç Butonla Bir Zilin ÇalıĢtırılması
 Açık devre Ģeması: Bir zilin ayrı ayrı yerlerde bulunan kiĢilerce
çalıĢtırılması için kullanılır. Devre Ģeması ġekil 2.7’de görülmektedir.
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ġekil 2.7: Üç butonla bir zilin çalıĢtırılması açık devresi

 Üç butonla bir zilin çalıĢtırılmasının kapalı devre Ģeması: ġekil 2.8’de
devrenin kapalı devresi görülmektedir.

ġekil 2.8: Üç butonla bir zilin çalıĢtırılması kapalı devresi

2.2.4. KarĢılıklı Çağırma Devresi
Bu devreler farklı farklı odalarda bulunan kiĢilerin birbirini çağırması için kullanılır.
Devrede iki zil, iki de buton bulunur. Fakat birinci buton ikinci zili, ikinci buton birinci zili
çalıĢtırır.

 Açık devre Ģeması: ġekil 2.9’ da devrenin açık devresi görülmektedir.

ġekil 2.9: KarĢılıklı çağırma açık devre Ģeması
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 Kapalı devre Ģeması: ġekil 2.10’da devrenin kapalı Ģeması
görülmektedir.

ġekil 2.10: KarĢılıklı çağırma devresi
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AĢağıda verilen ġekil 2.11’de, üç butonla bir zilin çalıĢması devresi eksik
bırakılmıĢtır. Devrenin eksik kısımlarını tamamlayınız.

ġekil 2.11: Uygulama devresi




ĠĢlem Basamakları
Devrenin nasıl çalıĢtığını
ediniz.

tespit 

Önce dikey çizgileri sonra da yatay
çizgileri çiziniz.

37

Öneriler
Modül konusundan
yararlanabilirsiniz.

UYGULAMA FAALĠYETĠ







Bir butonla bir zilin çalıĢtırılması devresinin açık ve kapalı devre Ģemalarını, A4
kâğıdına çizimimi yapınız.



KarĢılıklı çağırma devresinin açık ve kapalı devre Ģemalarını, A4 kâğıdına
çizimini yapınız.

ĠĢlem Basamakları
Çizime
baĢlarken
öncelikle 
elemanları
orantılı
olarak
yerleĢtiriniz.

Uygun çizim araçlarını kullanınız.
A4 kâğıdını açık ve kapalı devreleri
çizmek için iki eĢit parçaya bölerek 
kullanınız.


a)

b)

Öneriler
Çiziminizin düzgün olması için
kâğıdınızı Ģeffaf bantla sabitleyiniz.
Çizim yapacağınız cetvel ve gönye
Ģablonlarını kolonya ile silerek
temizleyiniz.
Varsa bu devrelerin uygulanmıĢ
hâlini inceleyiniz.

AĢağıda verilen sembollerin anlamlarını noktalı yerlere yazınız.

Elemanın adı……………dır

Elemanın adı……………dır.

c)

Elemanın adı……………dır.

d)

Elemanın adı……………dır.
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ġekil 2.12’de ve ġekil 2.13’te verilen refkontak devresinin açık ve kapalı devre
olarak A4 kâğıdına çiziniz.
ĠĢlem Basamakları

 Öncelikle açık devre Ģemasını çiziniz.
 Daha sonra kapalı devre Ģemasını
çiziniz.



Öneriler
 Öncelikle elemanları düzgün olarak
yerleĢtiriniz.
 Önce yatay çizgileri daha sonra dikey
çizgileri çiziniz.

ġekil 2.9’da ve ġekil 2.10’da verilen karĢılıklı çağırma devresini A4 kâğıdına
çiziniz.

ĠĢlem Basamakları
 Öncelikle açık devre Ģemasını çiziniz.
 Daha sonra kapalı devre Ģemasını
çiziniz.

Öneriler
 Öncelikle elemanları düzgün olarak
yerleĢtiriniz.
 Önce yatay çizgileri, daha sonra dikey
çizgileri çiziniz.
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2.3. Aydınlatma ve Priz Tesisatları
ARAġTIR:

Elektrik tesislerinde kullanılan, anahtar, priz, duy, boru, kablo ve sigorta ne iĢe
yarar? AraĢtırınız. Ġnternet, kütüphane ve diğer modüllerden yararlanabilirsiniz.


Komütatör anahtar, vaviyen anahtar ve tek kutuplu anahtarların Ģekillerini çizip
farklarını inceleyiniz.

2.3.1. Aydınlatma Tesisatları
Bildiğiniz gibi güneĢ ıĢığından belli saate kadar faydalanabiliyoruz. Ġnsanoğlu ıĢığa
çok bağlıdır.19.yüzyılın sonlarına kadar mum, gaz yağı ve çıra gibi maddelerden
yararlanarak aydınlanıyorlardı. Edison, ampulü bulana kadar insanlar bu Ģekilde aydınlatma
yaptı.
Aydınlatma devreleri konutların, okulların, hastanelerin ve tüm kapalı alanların
aydınlatılması için kullanılır. Aydınlatma devreleri de zayıf akım devrelerinde olduğu gibi
açık ve kapalı devre olarak çizilir. Aydınlatma tesisatlarında 220 V kullanılır.
Kuvvetli akım tesisatlarında da çizim Ģemalarının anlaĢılabilmesi için elemanların
yerine semboller kullanılır.

2.3.2. Aydınlatma Tesisatlarında Kullanılan Kablolar ve Araçlar








Kablolar: Elektrik enerjisi iletiminde ve dağıtımında kullanılan iletkenlerdir.
NV(NYA): Tek telli bakır iletkendir. Çapları, 0,5- 16 mm kare arasında değiĢir.
NVV(NYM:) Çok telli bakır iletkenlerdir. Çapları, 1,5 – 10 mm kare arasında
değiĢir.
Anahtar: Aydınlatma tesislerinde devreyi açıp kapatmaya yarayan sert
plastikten yapılmıĢ araçlardır.
Komütatör anahtar: Ġki lambayı ya da lamba grubunu açıp kapatmak için
kullanılan araçtır.
Vaviyen anahtar: Bir lamba ya da lamba grubunun açılıp kapatılması için
kullanılan araçtır.
Priz: Elektrikli araçlara enerji vermek için kullanılır.

2.3.3. Aydınlatma ve Priz Devreleri Sembolleri
Aydınlatma ve priz devrelerinde kullanılan semboller aĢağıdaki tablolarda
gösterilmiĢtir.
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Tablo 2.2: Aydınlatma ve priz devreleri sembol tablosu
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Tablo 2.3: Aydınlatma ve priz devreleri sembol tablosu
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Kuvvetli akım devre sembollerini bir tablo oluĢturarak A4 kâğıdına çiziniz.

ĠĢlem Basamakları
Öncelikle bir tablo oluĢturunuz.
Sembolleri uygun araçlarla çiziniz.
Anlamlarını karĢılarına yazınız.
Tablonuzu kontrol ediniz.

Öneriler
 A4 kâğıdını sabitleyerek çalıĢabilirsiniz.
 Öncelikle elemanları düzgün olarak
tabloya yerleĢtiriniz.

2.3.4. Adi Anahtarlı Devre
Aydınlatma devrelerinin en basit ve en kolay uygulanan devresidir. Bu devrede bir
anahtar ve bu anahtarın kumanda ettiği lamba veya lamba grubu kullanılır. Bu devrede
lamba bir yerden açılıp kapatılır.

 Açık devre Ģeması : ġekil 2.14’te devrenin açık Ģeması görülmektedir.

ġekil 2.14: Bir anahtarla bir lamba kontrollü (adi anahtar) devresi açık Ģeması

 Kapalı devre Ģeması: ġekil 2.15’te devrenin kapalı Ģeması
görülmektedir.
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ġekil 2.15: Bir anahtarla bir lamba kontrollü (adi anahtar) devresi kapalı Ģeması

2.3.5. Bir Anahtar Bir Priz Devresi
 Açık devre Ģeması: ġekil 2.16.’da devrenin açık Ģeması görülmektedir.

ġekil 2.16: Bir anahtar bir priz devresi açık Ģeması

 Kapalı devre Ģeması: ġekil 2.17’de devrenin kapalı Ģeması
görülmektedir.
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ġekil 2.17: Bir anahtar bir priz devresi kapalı Ģeması

2.3.6. Komütatör Anahtarlı Devre
Bu devrede kullanılan anahtar iki kademelidir. Komütatör anahtarla aynı anda iki
lamba veya lamba grubunu açıp kapatabiliriz. Salonlarda ve büyük kapalı alanlarda
kullanılır.

 Açık devre Ģeması: ġekil 2.18’de devrenin açık Ģeması görülmektedir.

ġekil 2.18: Komütatör anahtar açık devresi

 Kapalı devre Ģeması: ġekil 2.19’da devrenin kapalı devresi
görülmektedir.
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ġekil 2.19: Komütatör anahtar kapalı devresi



Yukarıda verilen komütatör devresini A4 kâğıdına açık ve kapalı olarak
çiziniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler



Öncelikle
çiziniz.

Ģemasını 

Öncelikle elemanları düzgün olarak
yerleĢtiriniz.



Daha sonra kapalı devre Ģemasını 
çiziniz.

Önce yatay çizgileri, daha sonra
dikey çizgileri çiziniz.






açık

devre

ġekil 2.16’da ve ġekil 2.17’de verilen bir anahtar bir priz devresini A4
kâğıdına çiziniz.

ĠĢlem Basamakları
Öncelikle açık devre
çiziniz.

Ģemasını 

Öneriler
Öncelikle elemanları düzgün olarak
yerleĢtiriniz.

Daha sonra kapalı devre Ģemasını 
çiziniz.

Önce yatay çizgileri, daha sonra
dikey çizgileri çiziniz.
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2.3.7.Vaviyen Anahtar Tesisatı
 Açık devre Ģeması: Bir lambanın iki ayrı yerden açılıp kapatılması için
kullanılan devredir. Uzun koridorlarda, yatak odalarında ve iki giriĢi
olan mekânlarda kullanılır. ġekil 2.20’de devrenin açık devresi
görülmektedir.

ġekil 2.20: Vaviyen anahtar açık Ģekli

 Kapalı devre Ģeması: ġekil 2.21’de devrenin kapalı Ģeması
görülmektedir.

ġekil 2.21: Vaviyen anahtar kapalı devresi
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Vaviyen anahtar devresini A4 kâğıdına çiziniz.

ĠĢlem Basamakları
Öncelikle açık devre
çiziniz.

Ģemasını 

Öneriler
Öncelikle elemanları düzgün olarak
yerleĢtiriniz.

Daha sonra kapalı devre Ģemasını 
çiziniz.

Önce yatay çizgileri, daha sonra
dikey çizgileri çiziniz
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2.4. Hastane Yapı Projeleri
Hastane yapı projeleri; cihazların yerleĢiminde, tesisat ve güzergah
seçim/kontrolünde,

cihaz

modifikasyonlarında,

taĢınmasında,

güvenli

bölge

oluĢturulmasında teknisyenlere rehberlik eden en önemli kaynaklardandır. Bu
projelerin genel olarak içeriklerini ve okuma mantıklarını kavramak faydalı olacaktır.
Gerekli görülen durumlarda proje ayrıntıları ile ilgili bilgi almak için yapı projeleri
ile ilgilenen teknik birim ile iletiĢime geçilmeli ve yardım istenmelidir.
2.4.1. Örnek Projeler
Alan hesaplamaları, sıhhi tesisat projeleri, havalandırma tesisat projeleri vb.
örnek plan ve projeler resimlerle gösterilmiĢtir. Bunlar:
Resim 2.1: Havalandırma tesisat planı
Resim 2.2: Isıtma-soğutma, havalandırma tesisatı planı
Resim 2.3: Ameliyathane medikal gaz tesisatı planı
Resim 2.4: Medikal gaz tesisatı planı
Resim 2.5: Sıhhi tesisat planı
Resim 2.6: Sıhhi tesisat lejant planı
Resim 2.7: Alan hesaplamalarını gösteren plan
Resim 2.8: Elektrik tesisat planı
Resim 2.9: YatakbaĢı ünitesi bağlantı planı
Sıhhi tesisat projeleri, binaların temiz su ve atık sular için çizilen projelerdir. Özel
tesisatlar, hastanelerde çeĢitli amaçlar için kullanılan gazlardan oluĢan tesisat projeleridir. Bu
tesisatlarda oksijen, azot ve anestetik gazlar kullanılmaktadır. Havalandırma tesisat projeleri
ısıtma-soğutma tesisatları ve havanın filtrelenmesi için yapılan tesisat projeleridir.
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Resim 2.1: Havalandırma tesisat planı
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Resim 2.2: Isıtma- soğutma, havalandırma tesisatı planı
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Resim 2.3: Ameliyathane medikal gaz tesisatı planı
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Resim 2.4: Medikal gaz tesisatı planı
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Resim 2.5: Sıhhi tesisat planı
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Resim 2.6: Sıhhi tesisat lejant planı
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Resim 2.7: Alan hesaplamalarını gösteren plan
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Resim 2.8: Elektrik tesisat planı
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Resim 2.9: YatakbaĢı ünitesi bağlantı planı
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Alanınızda bulunan atölyelerin tabanları pvc malzeme ile kaplanacaktır.
Kat planına göre keĢif uygulamasını gerçekleĢtiriniz.

ĠĢlem Basamakları
Öncelikle kat planını temin ediniz.

Kat planından gerekli hesaplamaları
yaparak toplam alanı hesaplayınız.
Bulduğunuz değerleri raporlayınız.

Öneriler
Orijinal plan üzerinde
yapmayınız.

karalama

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Çizim araç gereçlerinizi hazırladınız mı?
2. Çizim araçlarının temizliğini yaptınız mı?
3. Vaviyen anahtar devresini çizimini yaptınız mı?
4. Devre çiziminizdeki semboller uluslararası standartlara uygun
mu?
5. Devrede kullanacağınız sembolleri belirlediniz mi?
6. Devrede kullanacağınız sembolleri yerleĢtirdiniz mi?
7. KeĢif uygulamasını gerçekleĢtirebildiniz mi?
8. ÇalıĢmanızı genel çalıĢma kurallarına göre yaptınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

59

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?

1.
A)
B)
C)
D)

Numaratör
Buton
Siren
Kapı zili

A)
B)
C)
D)

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
Numaratör
Kapı otomatiği
Ses yayın santrali
Kapı zili

A)
B)
C)
D)

Transformatör
Hoparlör
Ses yayın santrali
Mikrofon

2.

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?

3.

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?

4.
A)
B)
C)
D)

5.

Transformatör
Hoparlör
Kuvvetlendirici
Zil hattı

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Yangın ihbar hattı
Hoparlör
Yangın ihbar sistemi
Yangın ihbar butonu
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Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

6.

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Etanj hoparlör
Hoparlör prizi
Hoparlör besleme hattı
Silindir

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

9.

Tank
Çoklu zil butonu
Kapı otomatiği butonu
Silindir

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?

7.

8.

Sayıcı röle
Diyafon
Mikrofon
Salınım motoru

Tank
Telefon prizi
TV anten prizi
Yangın ihbar butonu

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Filtre
Kuvvetlendirici
Mikrofon
Hoparlör prizi

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ-3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda elektronik devre Ģemalarını TSE
ve ISO standartlarına uygun olarak çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Elektronik devre çizimlerini inceleyiniz.

3. ELEKTRONĠK DEVRE ÇĠZĠMLERĠ
Elektronik devreleri ve elektronik cihazları meydana getiren direnç, kondansatör,
bobin, transistor, diyot ve entegre gibi malzemelere devre elemanları diyoruz. Elektronik
çizimleri kolayca anlayabilmemiz ve devre elemanlarını tanıyabilmemiz için sembollerin
anlamını ve çizimlerinin nasıl yapıldığını bilmemiz gerekir.

3.1. Elektronik Devre Elemanları Sembolleri
Elektronik devre Ģemalarında kullanılan sembolleri aĢağıdaki tablolarda göreceksiniz.
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Açıklama

Semboller

Semboller

Açıklama

Sabit direnç(eski sembol)
NTC
Sabit direnç (yeni sembol)

Potansiyometre

PTC

Trimpot

LDR

Kademeli direnç

VDR

Kutupsuz kondansatör

Trimmer(tornavida
ayarlı) kondansatör
Varyabıl (elle
ayarlı) kondansatör

Kutuplu kondansatör
Grup olarak değiĢen
kondansatör

Fotosel

NPN Transistör

UJT transistör

PNP Transistör

Çift kapılı mosfet

Foto Transistör

Alan etkili
transistörler

Tablo 3.1: Elektronik devre elemanları sembolleri
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Genel Sembol

Adı

IEC Sembol

DEĞĠL kapısı

VE kapısı

VE DEĞĠL kapısı

VEYA kapısı

VEYA DEĞĠL kapısı

ÖZEL VEYA kapısı

ÖZEL VEYA DEĞĠL kapısı
Tablo 3.2: Dijital kapı sembolleri

3.2. Elektronik Devre ġemaları
3.2.1. Alternatif Akımın Doğrultulması
Alternatif gerilimi doğru gerilime dönüĢtürme iĢlemine gerilimin doğrultulması denir.
Doğrultma iĢlemini yapan araçlara da doğrultmaç denir. Gerilim doğrultma iĢlemi diyotlarla
yapılır. Doğrultmaç olarak kullanılan diyotlara IN 4001, IN 4002, IN 4003 örnek verilebilir.
Doğrultma iĢlemi için iki yöntem kullanılır. Bunlar:

Yarım dalga doğrultma

Tam dalga doğrultma

Orta uçlu tam dalga doğrultma (Ġki diyotla yapılır.)

Köprü bağlı tam dalga doğrultma (Dört diyotla yapılır.) devreleridir.
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Yarım dalga doğrultmaç: Yarım dalga doğrultmaç, transformatör
çıkıĢı ya da Ģebeke gerilimine bir diyot seri olarak bağlanan
doğrultuculardır. Alternatif akım, artı ve eksi olmak üzere iki alternanstan
oluĢur. Yarım dalga doğrultmaç devre ile alternansın artı kısmını
doğrultur.

ġekil 3.1: Alternatif gerilim eğrisi

ġekil 3.2: Yarım dalga doğrultmaç akım

Alternatif akım sinüs eğrisi Ģeklinde gösterilir. Diyotlar tek yönde akım geçirir. Bu
yüzden alternatif akımı eksi alternansı iletilmediği için eğrinin alt kısmı kesilmiĢtir. ġekil
3.3’te yarım dalga doğrultmaç devresi görülmektedir.

ġekil 3.3: Yarım dalga doğrultmaç devresi

 Tam dalga doğrultmaç: Ġki diyot ile yapılan doğrultmaç devresidir. Bu
devre için sekonderi orta uçlu transformatör gereklidir. ġekil 3.4’te
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devre bağlantısı ve Ģekil 3.5’te tam dalga giriĢ çıkıĢ eğrileri
görülmektedir.

ġekil 3.4: Tam dalga doğrultmaç

GiriĢ eğrisi

ÇıkıĢ eğrisi
ġekil 3.5: GiriĢ çıkıĢ eğrileri



Köprü tipi tam dalga doğrultmaç: Bu doğrultmaç devresi dört diyotla

yapılır. ġekil 3.6’da devre Ģeması ve gerilim giriĢ çıkıĢ eğrileri
görülmektedir.

66

ġekil 3.6: Köprü doğrultmaç devresi

Devre giriĢ ve çıkıĢ eğrileri ġekil: 3.7’de görülmektedir.

GiriĢ eğrisi

ÇıkıĢ eğrisi
ġekil 3.7: Devre giriĢ çıkıĢ eğrileri

Gerilim katlayıcılar: Gerilim katlayıcı, giriĢe uygulanan gerilimi 2, 3, ..n katına
çıkarır ve DC gerilime çevirir. Gerilim katlayıcılar da gerilimi yükseltmesine rağmen
çıkıĢ akımını düĢürür.
Gerilim ikileyici devreler: C1 ve C2 kondansatörleri birbirine seri bağlı iki pil gibi
oldukları için çıkıĢ gerilimi ikisinin toplam gerilimi kadar olur. Trafo çıkıĢındaki gerilim iki
katına çıkar ancak akım %50 oranında azalır. ġekil 3.8’de devre Ģeması görülmektedir.
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ġekil 3.8: Gerilim ikileyici devre

Gerilim üçleyici devre: Bu devre, transformatörün sekonderindeki gerilimi üç katına
çıkartır. DC gerilime çevirir. Devre Ģeması ġekil 3.9’da görülmektedir. Üç diyot, üç
kondansatör kullanılır.

ġekil 3.9: Gerilim üçleyici devre

Gerilim dörtleyici devre: Gerilimi dört katına çıkartır. Dört diyot, dört kondansatör
kullanılır. ġekil 3.10’da devre Ģeması görülmektedir.
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ġekil 3.10: Gerilim dörtleyici devre
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UYGULAMA FAALĠYETĠ


ġekil 3.9’da verilen gerilim üçleyici devresini A4 kâğıdına çiziniz.



ġekil 3.10’da verilen gerilim dörtleyici devresini A4 kâğıdına çiziniz.



ġekil 3.4’te verilen tam dalga adaptör devresini A4 kâğıdına çiziniz.



ġekil 3.6’da verilen köprü diyot devresini A4 kağıdına çiziniz.

ĠĢlem Basamakları


A4 kâğıdını sabitleyiniz.



Elemanları
yerleĢtiriniz.

düzgün



Çizgileri çiziniz.



ġemanızı kontrol ediniz.

Öneriler

olarak 
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Önce yatay çizgileri, daha sonra
dikey çizgileri çiziniz.
Aynı elemanların aynı
çizilmesine dikkat ediniz.

Ģablonla

3.2.2. Temel Yükselteç Devre Çizimleri
Adaptör devreleri: Alternatif akımın çeĢitli yöntemlerle doğrultulup daha sonra

ayarlanması iĢlemini yapan sistemlere adaptör devreleri denir.


ARAġTIR: Biyomedikal cihazlarda kullanılın adaptörleri araĢtırınız.

Örnek 1: 1A, 5–30 V kısa devre korumalı güç kaynağının ġekil 3.11’de devre Ģeması
görülmektedir.

ġekil 3.11: Kısa devre korumalı güç kaynağı devresi
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Örnek 2: 0–30 V, 5A kısa devre korumalı adaptör devresinin ġekil 3.12’de devre
Ģeması görülmektedir.

ġekil 3.12: Kısa devre korumalı adaptör devresi

Örnek 3: LAS 723 entegreli tam regüleli adaptör devresinin (5V–10A) ġekil 3.13’te
devre Ģeması görülmektedir.

ġekil 3.13: LAS 723 entegreli adaptör devresi
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Örnek 4: LM 350 Entegreli adaptör devresi

ġekil 3.14: LM 350 entegreli adaptör devresi

Örnek 5: LM 317 Entegreli adaptör devresi

ġekil 3.15: LM 317 entegreli adaptör devresi

Örnek 6: LM 338 Entegreli adaptör devresi

ġekil 3.16: LM 338-Entegreli adaptör devresi
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3.2.3. Yükselteç Devreleri Çizimleri

Yükselteçler (amplifikatörler), giriĢine uygulanan sinyalleri yükselten devrelerdir.
Yükselteçlerde transistör, entegre ve opamplar kullanılır. Örneğin; görüntüleme cihazlarında,
seslendirme cihazlarında kullanılır.
Örnek 7: Stereo yükselteç (Amplifikatör)

ġekil 3.17: Stereo yükselteç

74

UYGULAMA FAALĠYETĠ



Yukarıda ġekil 3.17’de verilen yükselteç devresinin A4 kâğıdına çizimi
görülmektedir.









ġekil 3.16’da verilen LM 338-entegreli adaptör devresini A4 kâğıdına çiziniz.



ġekil 3.15’te verilen LM 317-Entegreli adaptör devresini A4 kâğıdına çiziniz.

ĠĢlem Basamakları
ġekli inceleyerek kaç tane direnç, 
kaç tane kondansatör ve kaç tane
transistör kullanıldığını belirleyiniz.

A4 kâğıdını sabitleyiniz.
Elemanları
düzgün
olarak
yerleĢtiriniz.
Çizgileri çiziniz.
ġemanızı kontrol ediniz.
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Öneriler
Önce yatay çizgileri, daha sonra
dikey çizgileri çiziniz.
Aynı elemanların aynı Ģablonla
çizilmesine dikkat ediniz.

ġekil 3.18: Ses frekans yükselteci

ġekil 3.18’deki devrede kullanılan malzemeler aĢağıda verilmiĢtir.
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Malzeme Listesi:
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Örnek 9: 2*20 W Güç yükselteci (Amplifikatör)

ġekil 3.19: 2*20 W güç yükselteci
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Örnek 10: 2*40 W Güç yükselteci

ġekil 3.20: 2*40 W güç yükselteç devresi
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3.2.4. TümleĢik Elemanlı Devre Çizimleri
AĢağıda biyomedikal cihazlarda kullanılan adaptör devreleri için örnek devreler
görmektesiniz.
Örnek 11:Yarım köprü mosfet sürücü devresi

ġekil 3.21: Yarım köprü mosfet sürücüsü için adaptör devresi
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ġekil 3.21’deki yarım köprü mosfet devresini A4 kâğıdına çiziniz.
Örnek 12: SMP S1 devre Ģeması

ġekil 3.22: SMP S1 adaptör devresi Ģeması
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Sıra
no

Tablo 3.3’te verilen elektronik devre elemanlarının karĢılarına sembollerini
çiziniz.
SEMBOL
ADI

Sıra
no

SEMBOL
ġEKLĠ

SEMBOL
ADI

1

Direnç

11

Tristör

2

Fotodirenç
(LDR)

12

Triyak

3

Bobin

13

Opamp (ĠĢlemsel
yükselteç)

4

Elektrolitik
kondansatör

14

Ġki giriĢli AND
(VE) kapısı

5

PNP
Transistör

15

Ġki giriĢli OR
(VEYA)kapısı

6

NPN
Transistör

16

NTC Termistör

7

Diyot

17

PTC Termistör

8

Zener diyot

18

Fototransistör

9

LED diyot

19

Trimpot

10

Diyak

20

Kutupsuz
kondansatör

Tablo 3.3: Elektronik devreleri sembolleri
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SEMBOL
ġEKLĠ

KONTROL LĠSTESĠ

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Çizim araç gereçlerinizi hazırladınız mı?
2. Çizim araçlarının temizliğini yaptınız mı?
3. Devre sembollerini doğru tespit edebildiniz mi?
4. Devre çiziminizdeki semboller uluslararası standartlara uygun
mu?
5. Sembolleri doğru çizebildiniz mi?
6. Devrede kullanacağınız sembolleri yerleĢtirdiniz mi?
7. ÇalıĢmanızı genel çalıĢma kurallarına göre yaptınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

1.
A)
B)
C)
D)

2.

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) LDR
B) NTC
C) PTC
D) VDR

A)
B)
C)
D)

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
LDR
NTC
PTC
VDR

A)
B)
C)
D)

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
Transformatör
Hoparlör
Trimpot
PTC

3.

4.

5.

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
Numaratör
Sabit direnç
Siren
Kademeli direnç

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) PNP transistör
B) Fotosel
C) UJT transistör
D) Çift kapılı mosfet
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E)
F)
G)
H)

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
Varyabıl kondansatör
Kutuplu kondansatör
UJT
Çift kapılı mosfet

6. NPN transistör sembolü hangisidir?

7.

A)

B)

C)

D)

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) VE kapısı
B) VEYA kapısı
C) DEĞĠL kapısı
D) ÖZEL VEYA DEĞĠL kapısı

A)
B)
C)
D)

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
VE kapısı
VEYA kapısı
VEYA DEĞĠL kapısı
ÖZEL VEYA DEĞĠL kapısı

A)
B)
C)
D)

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
VE kapısı
VEYA kapısı
VEYA DEĞĠL kapısı
ÖZEL VEYA DEĞĠL kapısı

8.

9.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ-1

AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4

Bu öğrenme
okuyabileceksiniz.

faaliyetini

tamamladığınızda

montaj

ve

söküm

resimlerini

ARAġTIRMA



Biyomedikal cihazların servis el kitaplarındaki montaj resimlerini inceleyiniz.
Cihazların sökümü ne anlama gelir? Söküm için ne tür kurallar olabilir?
AraĢtırınız.

4. MONTAJ VE DEMONTAJ( SÖKÜM)
AġAMALARI RESĠMLERĠ
Montaj resimleri, imalat ve üretim sanayisi için önemli aĢamalardandır. Bir makine ya
da araç, üretime geçmeden önce parça parça imal edilir. Daha sonra bu parçaları bir araya
getirilerek birleĢtirilir. Bu iĢleme montaj denir. Montaj iĢlemi rastgele yapılamaz. Montaj iĢi
için özel resimler ve planlar kullanılır.
Bir makine veya aracın montaj iĢlemi yapılırken nasıl belli bir sıra izleniyorsa sökme
iĢlemi de aynı Ģekilde sıraya göre yapılır. Sökme iĢleminde rastgele sıralama yapılamaz. Bu
iĢleme de “demontaj” denir.
Söküm iĢleminin nasıl yapılacağı da projede gösterilir. Söküm iĢlem sırasına uyularak
yapılırsa makine tekrar birleĢtirilerek eski hâline getirilebilir. Her aĢama ayrı ayrı
resimlendirilir. Ayrıca söküm iĢleminin nasıl yapılacağı servis el kitaplarında
gösterilmektedir.
Montaj resim bilgisi için Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı dalının Montaj
Resimler 1 modülünden de yararlanabilirsiniz .
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TV sehpası montaj resminin iĢlem sırasını oluĢturunuz.Bu faaliyet için farklı
cihazlara ait basit montaj çalıĢmalarını kullanabilirsiniz.

Resim 4.1: TV sehpası

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Çizim araç gereçlerinizi hazırlayınız.
 Çizim araçlarının temizliğini yaptınız.
 Montaj yapılacak parçalı malzemeyi
belirleyiniz.
 Montajdaki iĢlem sırasını belirleyiniz.
 Belirlenen sıraya göre oluĢturulacak resim
sayısını tespit ediniz.
 Her resim içindeki numaralamaları
yapınız.
 BirleĢtirilecek parçaların görünüĢlerini
doğru çiziniz.
 Montaj aĢamalarınız tamamlandığında
parçanızın bütünü vermesine dikkat ediniz.
 Çiziminizin teknik resim kurallarına uygun
olmasına dikkat ediniz.
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 AĢağıdaki Ģekillerde verilen montaj
resim aĢamalarını elde etmelisiniz.
 AĢamalar daha da detaylandırılabilir.
 AĢamalarda iĢlem basamakları
örneklerdeki gibi ya da düz yazı
biçiminde yazılabilir.

Bir TV sehpasının montaj aĢama resimlerini sırası ile inceleyelim. AĢağıdaki ġekil
4.1’de TV sehpasının 1. aĢama resmini görmektesiniz. ĠĢlem basamakları size iĢin
yapılıĢ sırasını gösterir.

ġekil 4.1: Montaj resmi 1
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AĢağıdaki ġekil 4.2’de TV sehpası montajı 2. aĢama resmini görmektesiniz.

ġekil 4. 2: 2. AĢama montaj resmi

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Önce 5 numaralı parçayı düz bir zemin
üzerine yerleĢtiriniz.

 Parçaların tam oturmasına dikkat ediniz.

 1-5 numaralı parçaları birleĢtiriniz.
 5 numaralı parçanın diğer tarafına 2
numaralı parçayı ekleyiniz.
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AĢağıdaki Ģekil 4.3’te TV sehpası montajı 3. aĢama resmini görmektesiniz.

ġekil 4.3: 3. AĢama montaj resmi

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Önce üçlü bloğu düz bir zemin üzerine
yerleĢtiriniz.

 Parçaların tam oturmasına dikkat ediniz.
 DönüĢ yönüne dikkat ediniz.

 7 numaralı parçayı 5 numaralı parçanın
üzerine takınız.
 18 numaralı aparatları gösterilen yönde
takınız.
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AĢağıdaki ġekil 4.4’de TV sehpası montajı 4. aĢama resmini görmektesiniz.

ġekil 4.4: 4. AĢama montaj resmi

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 BirleĢtirilmiĢ parçaları 3 ve 4 numaralı
dikmelerle birleĢtiriniz.

 Parçaların tam oturmasına dikkat ediniz.
 DönüĢ yönüne dikkat ediniz.

 2 numaralı tabandan vidayı ok yönünde
çeviriniz.
 Aynı iĢlemleri 1 numaralı kısımda da
uygulayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Çizim araç gereçlerinizi hazırladınız mı?
2. Çizim araçlarının temizliğini yaptınız mı?
3. Montaj yapılacak parçalı malzemeyi belirlediniz mi?
4. Montajdaki iĢlem sırasını belirlediniz mi?
5. Belirlenen sıraya göre oluĢturulacak resim sayısını tespit
ettiniz mi?
6. Her resim içindeki numaralamaları yaptınız mı?
7. BirleĢtirilecek parçaların görünüĢlerini doğru çizdiniz mi?
8. Montaj aĢamalarınız tamamlandığında parçanızın bütününü
veriyor mu?
9. Çiziminiz teknik resim kurallarına uygun mu?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. Bir makine ya da araç, üretime geçmeden önce parça, parça imal edilir. Daha sonra bu
parçaların bir araya getirilerek birleĢtirilir. Bu iĢleme……………… denir.
A) Tanımlama
B) Açıklama
C) Demontaj
D) Montaj
2. Sökme iĢlemine …………………denir.
A) Tanımlama
B) Açıklama
C) Demontaj
D) Montaj
3. Demontaj aĢamalarının düzgün belirtilmesi……………sağlar.
A) Etrafın çok kirlenmemesini sağlar.
B) Sökülen cihazın tekrar birleĢtirilmesine olanak sağlar.
C) Malzeme ve parçaların sağlamlığının kontrolünü sağlar.
D) Eleman sayısının belirlenmesini sağlar.
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. AĢağıdaki devre ne devresidir?

A)
B)
C)
D)

Bir butonla iki zilin çalıĢtırılması
Üç butonla bir zilin çalıĢtırılmasının kapalı Ģeması
KarĢılıklı çağırma devresi açık Ģeması
Bir butonla bir zilin çalıĢtırılmasının açık Ģeması

2. Bir refkontak tesisatında aĢağıdaki malzemelerden hangisi bulunmaz?
A) Çağırma butonu
B) Söndürme butonu
C) Ġki sinyal lambası
D) Transistör

A)
B)
C)
D)

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
Bir iletkenden kol ayrımı
Bir fazlı aktif sayaç
Koruma iletkeni
IĢık ana tablosu

A)
B)
C)
D)

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
VE kapısı
Veya kapısı
VEYA DEĞĠL kapısı
ÖZEL VEYA DEĞĠL kapısı

3.

4.
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AĢağıdakilerden hangisi VEYA kapısının IEC sembolüdür?

A)

B)

C)

D)

5. AĢağıdaki devrede kaç düğüm noktası vardır?

A)3

B) 4

C) 9

D) 6

6. Ġkinci öğrenme faaliyetindeki alan ölçüleri verilen hastane odalarının A3 kâğıt
ölçülerinde çizilmesi durumunda kâğıtta yatay ve dikey dıĢ ölçüler kaç santimdir?
A)
B)
C)
D)

7.

1535*2145
15,35*21,45
3070*4290
30,70*42,90

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Filtre
B) “VE” valfi
C) Enerji besleme birimi
D) “VEYA”valfi
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PNP transistör sembolü hangisidir?

A)

B)

8.
A)
B)
C)
D)

C)

Sembolünün ifadesi aĢağıdakilerden hangisidir?
NPN transistör
PNP transistör
Alan etkili transistörler
UJT
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D)

KONTROL LĠSTESĠ
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Sembollerin anlamını bildiniz mi?

Evet

Hayır

2. Uygun çizim malzemelerini kullanabildiniz mi?
3. Eleman seçimini doğru yapabildiniz mi?
4. Pnomatik devre elemanlarını doğru belirleyebildiniz mi?
5. Temel pnomatik devre çizimi yapabildiniz mi?
6. ġeması verilen devrenin incelenmesini yapabildiniz mi?
7. Elektropnomatik devre çizimini yapabildiniz mi?
8. Hidrolik devre elemanlarını belirleyebildiniz mi?
9. Temel hidrolik devre çizimini yapabildiniz mi?
10. Elektrohidrolik devre çizimini yapabildiniz mi?
11. Proje üzerinden alan hesaplamalarını yapabildiniz mi?
12. Elektrik tesisat projelerini anlayabildiniz mi?
13. Sıhhi tesisat projelerini anlayabildiniz mi?
14. Havalandırma tesisat projelerini anlayabildiniz mi?
15. Resme göre montaj ya da söküm iĢlem basamakları
oluĢturabildiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
C
A
C
D
A
C
A
B
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

D
B
D
C
D
B
B
C
C
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3

D
C
B

MODÜL DEĞERLENDĠRME’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
D
A
D
D
D
D
C
A
C
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