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Bu kitap YŦldŦz Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Mekatronik MühendisliŒi Bölümü 3.dönemi
derslerinden ElektrikͲElektronik LaboratuvarŦ (LabͲ1) dersi için hazŦrlanmŦƔtŦr. Kitap, 11 adet deney
içermektedir. Deneyler, Elektrik Devre Temelleri ve Analog Devreler derslerinde iƔlenen teorik
konularŦn uygulamalarŦ ile ilgilidir. Bu kitaptaki deneyler yaklaƔŦk olarak beƔ sene boyunca yapŦlan
laboratuvarçalŦƔmalarŦndaneldeedilentecrübelerŦƔŦŒŦndahazŦrlanmŦƔtŦr.Kitaptayeralandeneylerin
tamamŦ daha önce laboratuvar ortamŦnda gerçekleƔtirilmiƔtir. Bu kitap gerek mühendislik
fakültelerinin ve gerekse de meslek yüksekokullarŦnŦn elektrik – elektronik laboratuvar derslerinde
kullanŦlabilir.
Uzun yŦllardŦr yürütmüƔ olduŒumuz laboratuvar derslerimiz göstermiƔtir ki düƔük akŦm ve gerilimde
çalŦƔan elektrikͲ elektronik devrelerin çalŦƔma prensiplerinin anlaƔŦlabilmesinde breadboardlar
üzerinde yapŦlan çalŦƔmalar öŒrencinin motivasyonunu artŦrmakta, gerçek elemanlarla çalŦƔmasŦnŦn
hem elemanlarŦ tanŦmasŦnŦ hem de gerçek uygulamalara daha yatkŦn olmasŦnŦ saŒlamakta ve devre
tasarŦmŦkonusundaözgüvenidahaçoktesisetmektedir.BunedenlekitapbuprensiplehazŦrlanmŦƔtŦr.
KitabŦn tüm öŒretim elemanlarŦna, öŒrencilere ve konunun uzmanlarŦna katkŦ saŒlamasŦnŦ temenni
ederiz.
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Ç 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DeneymasasŦüzerindedeneyleilgisibulunmayanhiçbirƔeybŦrakmayŦnŦz.
LaboratuvardakesinliklebirƔeyyemeyinizveiçmeyiniz.
Laboratuvardabirderstir;buyüzdenderstekikurallaralaboratuvardadauyunuz.
YüksekseslekonuƔmayŦnŦz.
CeptelefonunuzukapatŦnŦz.
LaboratuvardadeneydŦƔŦndabaƔkabiriƔlemeƔgulolmayŦnŦz.
Deneyi bir an evvel bitirip gitmek yerine, normal bir sürede; ama deneyin kazandŦrmak
istediklerinieniyiƔekildeöŒrenerektamamlamayagayretediniz.
8. Deneydeki devreleri kurarken cihazlarŦ kapatŦnŦz ve yönetici asistan, kurduŒunuz devreyi
kontroletmedencihazlarŦaçmayŦnŦz.
9. Devrede enerji varken kablo çŦkarŦp takmayŦnŦz, elinizi elemanlara dokundurmayŦnŦz,
devreninüzerindenkuƔbakŦƔŦbakmayŦnŦz.
10.Laboratuvara deneyin ön çalŦƔmasŦnŦ ve tasarŦmŦnŦ yapmŦƔ bir Ɣekilde hazŦrlŦklŦ gelmeniz
beklenmektedir. Bu hazŦrlŦk sayesinde (i) yapŦlacak deney için ayrŦlmŦƔ zamanŦ daha iyi
kullanabilir, (ii) deneyden daha fazla yararlanabilir, (iii) deney sŦrasŦnda teoriyle tutarsŦz
bulduŒunuz sonuçlarŦn sebeplerini araƔtŦrmak için çalŦƔmalar yapabilir ve bütün bunlarŦn
sonucunda daha iyi raporlar yazabilirsiniz. AyrŦca hazŦrlŦksŦz gelen kiƔilerin deneyi
laboratuvardaöŒrenmeyeçalŦƔmalarŦ,genellikledeneygrubundakidiŒeröŒrencilerinverimini
düƔürmektedir.
11.Laboratuvardaki cihazlarŦ sizden sonraki dönem öŒrencilerinin de kullanacaŒŦnŦ unutmayŦnŦz
vekendimalŦnŦzgibikoruyunuz.
12.LaboratuvardanayrŦlŦrkenbütüncihazlarŦkapatŦnŦz,masanŦnüzerinitemizleyiniz,cihazlarŦve
kablolarŦyerlerinekoyunuz,sandalyeniziuygunƔekildeyerineyerleƔtiriniz.
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GenelBilgilerveLaboratuvarCihazlarŦ

GenelElektrik–ElektronikTerimleri
Gerilim
ElektronhareketisonucuelektrikakŦmŦnŦoluƔturankuvvetegerilim(voltaj)denir.Biriletkeninikiucu
arasŦndaki potansiyel fark olarak da tanŦmlanabilir. Birimi “Volt”tur. V ile gösterilir. Voltmetre ile
ölçülür.VoltmetredevreyeparalelbaŒlanŦr(bekil1).



bekil1:VoltmetrenindevreyeparalelbaŒlantŦsŦ

GeriliminASKatlarŦ
PikoVolt(pV)
10Ͳ12
NanoVolt(nV)
10Ͳ9
MikroVolt(μV)
10Ͳ6
MiliVolt(mV)
10Ͳ3

GeriliminÜSTKatlarŦ
KiloVolt(KV)
103
MegaVolt(MV)
106







AkÇm
BirkesitüzerindenbirimzamandageçenyükmiktarŦdŦr.Birimiamperdir.Ailegösterilir.Ampermetre
ileölçülür.AmpermetredevreyeseribaŒlanŦr(bekil2).
1amper:7letkenüzerinden1saniyedegeçen1Coulomb’lukyüktür.


bekil2:AmpermetrenindevreyeseribaŒlantŦsŦ

AkŦmŦnASTKatlarŦ
PikoAmper(pA)
10Ͳ12
NanoAmper(nA)
10Ͳ9
MikroAmper(μA) 10Ͳ6
MiliAmper(mA)
10Ͳ3

AkŦmŦnÜSTKatlarŦ
KiloAmper(KA)
103
MegaAmper(MA)
106




3








GenelBilgilerveLaboratuvarCihazlarŦ

Genlik(Amplitude)
Genlik,periyodikhareketedenbirdalganŦnmaksimumseviyesiileminimumseviyesiarasŦndakidüƔey
uzaklŦŒŦn(tepedentepeye)yarŦsŦolaraktanŦmlanŦr.PeriyodikhareketingeneldenklemiƔuƔekildedir;
ݕሺݐሻ ൌ ݊݅ݏ ڄ ܣሺ߱ ݐ ߮ሻ
Burada;
A:Genlik
ʘ:açŦsalfrekans
ʔ:fazaçŦsŦ
t:zamanolaraktanŦmlanŦr.
Elektrikselolarak,gerilimiçinyukarŦdakidenklemƔuƔekildedüzenlenebilir;
ݒሺݐሻ ൌ ܸ ݊݅ݏ ڄሺ߱ ݐ ߮ሻ
Burada;
V;genlikveyatepegerilimdeŒeri(V)olaraktanŦmlanŦr.
TepegerilimdeŒerininikikatŦ(2V)isetepedentepeye(peaktopeak–pp)genlikdeŒeriolarak
tanŦmlanŦr.
Bununlabirlikteelektrikteönemliolanetkingenliktir.BunaefektifveyaRMSgerilimdedenir.
AƔaŒŦdakidenklemilehesaplanŦr.
ܸோெௌ ൌ

ܸ
ξʹ



bekil3’teörnekbirsinüssinyaligörülmektedir.


bekil3:SinüssinyalibileƔenleri
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ÖrnekolarakaƔaŒŦdakidenklemiinceleyelim;
ݒሺݐሻ ൌ ͳʹ ݊݅ݏ ڄሺ߱ݐሻሾܸݐ݈ሿ
Budenklemegöre;
Vp(TepegenlikdeŒeri):12V
Vpp(TepedentepeyegenlikdeŒeri):24V
VRMS(EtkingenlikdeŒeri):8,48Volarakbulunur.


BreadboardKullanÇmÇ
Breadboard, devre elemanlarŦnŦ lehim yapmaya gerek kalmadan, geçici olarak baŒlamak için
kullanŦlanaraçtŦr.GenellikleprototipvetestamaçlŦdevretasarŦmŦiçinkullanŦlŦr.7çerisindebirbirine
baŒlŦ hatlar bulunmaktadŦr. SaŒ ve sol yanlarŦnda kŦrmŦzŦ ve mavi ile gösterilen hatlar gerilim
hatlarŦdŦr. KŦrmŦzŦ hatta + , mavi hatta da – (toprak) baŒlantŦsŦ yapŦlŦr. Devrenin diŒer bölümlerinde
kullanŦlacak olan gerilim bu hatlardan alŦnŦr. Orta bölümde dikey olarak bulunan 5’li delik gruplarŦ
birbirlerinebaŒlŦdŦr.YataydaisebirbirlerinebaŒlŦdeŒildir.bekil4’tebirbreadboardüzerindebirbirine
baŒlŦ hatlar gösterilmiƔtir. En üstteki yatay iki hat güç giriƔ hattŦdŦr ve yataydaki delikler birbirine
baŒlŦdŦr.DikkatedilirsebugüçgiriƔhattŦortadakesilmektedirveikihatarasŦndabaŒlantŦyoktur.


bekil4:BreadboardbaŒlantŦhatlarŦ

bekil 5’te örnek bir kondansatör baŒlantŦsŦ görülmektedir. SaŒdaki baŒlantŦ Ɣeklinde kondansatörün
herikibacaŒŦdabirbirinebaŒlŦolan5’lihatüzerindedirvebacaklarkŦsadevredurumundadŦr(YANLIb
BA)LANTI). Soldaki baŒlantŦ Ɣeklinde ise kondansatörün bacaklarŦ farklŦ hatlar üzerindedir ve
doŒrudur.
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bekil5:ÖrnekkondansatörbaŒlantŦsŦ

Entegrelerbreadboardüzerinebekil6’dagösterildiŒigibibaŒlanŦr.BreadboardunortakŦsmŦnaveher
ikiyandakibacaklarfarklŦhatlarüzerindeolacakƔekildebaŒlanŦr.


+GüçGiriƔi

- GüçGiriƔi


bekil6:ÖrnekentegrebaŒlantŦsŦ
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LaboratuvarCihazlarÇ
1. Multimetre
Multimetre (avometre); akŦm, gerilim ve direnç ölçmek için kullanŦlan ölçü aletidir. Bunlara ek
olarakkŦsadevre,diyottestiyapmakvekondansatördeŒeriölçmekiçindekullanŦlabilir.ACveDC
ölçümyapŦlabilir.bekil7’debirmultimetregörülmektedir.


bekil7:Multimetre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DCV:DCgerilimölçümü
ACV:ACgerilimölçümü
DCA:DCakŦmölçümü
ACA:ACakŦmölçümü
ɏ:Dirençölçümü
KŦsadevrevediyottesti
Kondansatörölçümü
Otomatik/manuelmodseçimi.OtomatikseçiliolduŒunda,ölçülecekdeŒerinbirimininastve
üst katlarŦ otomatik olarak seçilir. Örnek olarak, ölçeceŒimiz DC akŦm deŒeri 3.5V olsun.
OtomatikmoddaikengöstergeekranŦnda3.5Vgörünür.Manuelmodaalarakgörüntülenecek
birimideŒiƔtirebiliriz.ÖrneŒin3.5VdeŒerinimVolarakgörmekistersekmanuelmodaalŦpmV
seçmemizgerekmektedir.
9. OtomatikmodseçilmediŒinde(manuelmoddaiken)birimastveüstkatlarŦnŦdeŒiƔtirmekiçin
kullanŦlŦr.
10.COMsoketi:BusoketesiyahprobbaŒlanŦr.

KŦrmŦzŦ prob, ölçüm çeƔidine göre kŦrmŦzŦ soketlerden birine baŒlanŦr. Bu soketler aƔaŒŦda
açŦklanmŦƔtŦr.
11.Gerilim,direnç,kŦsadevrevediyottestivekondansatörölçümüiçinbusoketebaŒlanŦr.
12.2AdeŒerinekadarakŦmölçümlerindebusoketebaŒlanŦr.
13.20AdeŒerinekadarakŦmölçümlerindebusoketebaŒlanŦr.
14.Gösterge ekranŦ: Bu ekranda ölçülen deŒerler gösterilmektedir. EkranŦnda sol alt köƔesinde
otomatik/manuel mod ve DC – AC seçimi gösterilmektedir. EkranŦn saŒŦnda ise ölçülen
deŒerinbirimigörülmektedir.
7
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2. DCGüçKaynaºÇ
DC gerilim üretmek için kullanŦlŦr. DC güç kaynaklarŦnŦn en önemli özelliklerinden birisi,
verebileceŒimaksimumakŦmmiktarŦvemaksimumgerilimdeŒeridir.bekil8’deörnekbirDCgüç
kaynaŒŦgörülmektedir.


bekil8:DCgüçkaynaŒŦ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

HassasakŦmayarŦ
HassasolmayanakŦmayarŦ
HassasgerilimayarŦ
HassasolmayangerilimayarŦ
KŦsadevregöstergesi:DevredekŦsadevreolduŒundabuLEDyanmaktadŦr.
GöstergeekranŦ:ÇekilenakŦmveuygulanangerilimdeŒeriningösterildiŒiekrandŦr.

3. SinyalJeneratörü
FarklŦtiplerdeACsinyalüretencihazlardŦr.Sinyaltipi(sinüs,kare,üçgen),frekansvegenlikdeŒeri
ayarlanarakgereklisinyaleldeedilir.bekil9’dabirsinyaljeneratörügörülmektedir.


bekil9:Sinyaljeneratörü
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wave:Sinyaltipiseçimi(sinüsoidal,kare,üçgen)
FrekansdeŒerigirmekiçintuƔtakŦmŦ
Frekansbirimiseçimi(MHz,kHz,Hz)
GenlikayarŦ
OffsetayarŦ
GöstergeekranŦ:FrekansdeŒerisayŦsalolarakbuekrandagörülmektedir.AltkŦsŦmdafrekans
birimi,üstkŦsŦmdaisesinyaltipigörülmektedir.

4. Osiloskop
ElektrikseliƔaretlerigrafikselolarakgösterencihazlardŦr.GiriƔprobunauygulanansinyaliekranda
çizer. Sinyalin frekansŦnŦ, genliŒini, periyodunu da sayŦsal olarak gösterebilir. Birden fazla kanal
bulunanosiloskoplardaçoksayŦdasinyalinaynŦekrandagösterilmesiilesinyalkarƔŦlaƔtŦrmaamaçlŦda
kullanŦlŦr.DevreyeherzamanparalelbaŒlanŦr.bekil10’dabirosiloskopgörülmektedir.



bekil10:Osiloskop

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Position:SinyalindüƔeydekipozisyonayarŦ.
VOLTS/DIV:EkrandakiherbirkarebölmebaƔŦnadüƔengerilimmiktarŦayarŦ.
TIME/DIV:EkrandakiherbirkarebölmebaƔŦnadüƔenzamanayarŦ.
Math:2kanalauygulanansinyallerintoplanmasŦveçŦkarŦlmasŦamaçlŦkullanŦlŦr.
Autoset:SinyaliekranaotomatikolaraksŦŒdŦrmakiçinkullanŦlŦr.
Run/Stop:SinyalakŦƔŦnŦdurdurmak/devamettirmekiçinkullanŦlŦr.
CH1:Kanal1probbaŒlantŦsŦ
CH2:Kanal2probbaŒlantŦsŦ
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MalzemeListesi

GenelMalzemeler
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Breadboard
Erkek–Erkekjumperkablolar
Krokodiller
Yankeski

Deney1:DirençlerveKondansatörler
Ͳ

Ͳ
Ͳ

1adet47ё,1adet100ё,1adet2.2Kёve1adet10kёDirençler
1adet100kёPotansiyometre
1adet220μF,1adet100μF,1adet47μFve1adet4.7μFKondansatörler

Deney2:OHM–KirchoffKanunlarÇveACBobin–Direnç–Kondansatör
Ͳ
Ͳ
Ͳ

1adet47ё,1adet100ё,1adet2,2kёve1adet10kёDirençler
1adet1.5nFKondansatör
1adet100mHBobin

Deney3:SeriveParalelRLCDevreleri–RezonansDevreleri
Ͳ
Ͳ
Ͳ

1adet220ёve1adet10ёDirenç
1adet100nFKondansatör
1adet100mHve1adet100μBobin

Deney4:DiyotKarakteristiºininÇÇkarÇlmasÇ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

1adet220ё/1Wdirenç
1adet1kёpotansiyometre
1adet1N4007diyot

Deney5:DiyotluDoºrultucuUygulamalarÇ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

1adet3kёdirenç
1adet100μFKondansatör
5adet1N4001diyot

Deney6:ZenerDiyotKarakteristiºiveUygulamasÇ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

1adet220ё/1W,1adet56ё/1WDirençler
1adet1kёPotansiyometre
1adet5.6VZenerDiyot
1adetBD139Transistör

Deney7:TransistörKarakteristikleri
Ͳ
Ͳ
Ͳ

1adet33kёve1adet220ё/1Wdirenç
1adet100kёpotansiyometre
1adetBC237transistör
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Deney8:BJTYükselteçler
Ͳ
Ͳ

Ͳ

1adet100ё,1adet560ё,1adet2.2kё,1adet12kёdirenç
2adet47uFkondansatör
1adetBC237transistör

Deney9:MOSFETTemelleri
Ͳ
Ͳ

1adetCD4007entegre
1adet100kёpotansiyometre

Deney10:OPǦAMPileYükselteçDevreleri
Ͳ
Ͳ
Ͳ

1adet1kё,1adet5kё,1adet10kёve4adet100kёDirenç
2adet10kёPotansiyometre
3adetLM741OPͲAMP(+2yedek)

Deney11:OPǦAMPileTürevveGntegralAlÇcÇDevreler
Ͳ
Ͳ
Ͳ

1adet20kёve1adet4.7kёDirenç
2adet470nFKondansatör
2adetLM741OPͲAMP(+2yedek)
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Deney1:DirençlerveKondansatörler



ͳ
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Deney1:DirençlerveKondansatörler

DeneyinAdÇ:Dirençler
DeneyinAmacŦ: Dirençlerinseri,paralelvekarŦƔŦkbaŒlanarakeƔdeŒerlerininölçümü.
DeneyÇŦktŦlarŦ: DirençkavramŦvebaŒlanmabiçiminegöreeƔdeŒerdirencihesaplayabilme.
DeneyHakkÇndaTeorikBilgi
Elektrik akŦmŦnŦn geçiƔine karƔŦ gösterilen zorluk direnç olarak tanŦmlanŦr. Direnç, elektriksel bir
büyüklüŒeverilenisimolup,aynŦzamandaelektronikdevrelerdeakŦmsŦnŦrlamakamacŦylakullanŦlan
devre elemanŦnŦ da ifade etmektedir. Dirençler elektronik devrelerde akŦm sŦnŦrlamasŦnŦn yanŦnda
devreninbeslemegeriliminibölerekdiŒerdevreelemanlarŦüzerinedüƔengeriliminayarlanmasŦveŦsŦ
enerjisieldeetmekgibiamaçlariçindekullanŦlabilir.
TeorikhesaplamalardavedevreƔemalarŦnda‘R’harfiilegösterilendirençlerindeŒeriё(ohm)birimi
ileifadeedilir.(݇ȳ ൌ ͳͲଷ ȳ,ܯȳ ൌ ͳͲ ȳ)
BirdirencindeŒeri,multimetre,direncinüzerindeyazanrakamsalveriveyarenkbantlarŦyardŦmŦyla
belirlenebilir. bekil 1.1’de direnç üzerinde bulunan rakamsal kodlarŦn nasŦl okunacaŒŦna bir örnek
verilmiƔtir.Tablo1.1’deisedirençüzerindekirenkkodlarŦnŦnsayŦsalkarƔŦlŦklarŦverilmiƔtir.

:



bekil1.1–DirençlerinrakamsalkodlanmasŦ
Tablo1.1–DirençlerinrenkkodlarŦŦ

RENK
Siyah
Kahverengi
KŦrmŦzŦ
Turuncu
SarŦ
YeƔil
Mavi
Mor
Gri
Beyaz
AltŦn
GümüƔ

SayŦ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ͳ
Ͳ

Çarpan
ͳͲ
ͳͲଵ
ͳͲଶ
ͳͲଷ
ͳͲସ
ͳͲହ
ͳͲ
ͳͲ
ͳͲ଼
ͳͲଽ
ͳͲିଵ
ͳͲିଶ
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Tolerans
Ͳ
%1
%2
Ͳ
Ͳ
%0.5
%0.25
%0.1
%0.05
Ͳ
%5
%10




Deney1:DirençlerveKondansatörler











1.Bant2.BantÇarpanTolerans
(56xͳͲସ =560000ё=560Kё±%1)
bekil1.2–4bantlŦdirençlerinokunmasŦ














1.Bant2.Bant3.BantÇarpanTolerans
(237xͳͲ =237ё=237ё±%10)
bekil1.3–5bantlŦdirençlerinokunmasŦ


(25xͳͲଷ =25000ё=25kё±%5)




bekil1.4–ÖrnekdirençvedeŒeri


Dirençler kullanŦlma amaçlarŦna göre elektronik devrelere seri ya da paralel olarak baŒlanŦrlar. Bu
baŒlantŦƔekilleridoŒrultusundaeƔdeŒerdirençhesaplamalarŦaƔaŒŦdakiƔekildeolmaktadŦr.
SeriBaŒlŦDirençler

ParalelBaŒlŦDirençler



ܴç ൌ ܴଵ  ܴଶ  ڮ

ܴç
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ିଵ
ͳ
ͳ
ൌ൬ 
 ڮ൰ 
ܴଵ ܴଶ






Deney1:DirençlerveKondansatörler

DeneyleGlgiliÖnÇalÇçma
Deneyin yapŦlŦƔŦ bölümünü okuyunuz. bekil 1.5’teki devrenin eƔdeŒer direncini analitik olarak
hesaplayŦnŦz. Multisim programŦ ile eƔdeŒer direnci hesaplayŦnŦz. BulduŒunuz deŒerleri deney
sonuçlarŦ bölümündeki Tablo 1.2’nin ilgili bölümlerini doldurunuz. bekil 1.6’daki potansiyometre
deneyiniMultisimprogramŦndagerçekleyip,Tablo1.3’ünilgilibölümlerinekaydediniz.

DeneyinYapÇlÇçÇ
DeneyfemasÇ




.2KP






bekil1.5–SeridirençdeneyƔemasŦ












bekil1.6–PotansiyometredeneyƔemasŦ

UygulanacakAdÇmlar
1. bekil1.5’tegörülendevreyibreadboard’unuzüzerinekurunuz.
2. bemada görüldüŒü gibi devrenin eƔdeŒer direncini avometre ile ölçerek ve Tablo 1.2’ye
kaydediniz
3. Teorik hesaplama ve ölçüm sonuçlarŦnŦ dirençlerin tolerans deŒerlerini göz önünde
bulundurarakkŦyaslayŦnŦz.
4. Potansiyometreölçümüiçinbekil1.6’dagörülendevreyibreadboardüzerinekurunuz.
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Deney1:DirençlerveKondansatörler

5. Multimetreyi direnç ölçüm moduna getirip potansiyometre milini çevrildiŒinde direnç
deŒerindemeydanagelendeŒiƔimiölçüp,Tablo1.3’ekaydediniz.

DeneySonuçlarÇ
Tablo1.2–Seridirençdeneyigözlemtablosu

ࡾࢀ 



Hesaplanan



Benzetim



Ölçülen




Tablo1.3–Potansiyometredeneyigözlemtablosu





Potansiyometremilininkonumu





Minimumda

Ortada

Maksimumda

Direnç
DeŒeri

Benzetim







Ölçülen








DeneyÇÇktÇlarÇnÇnYorumlanmasÇ
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Deney1:DirençlerveKondansatörler

DeneyinAdÇ:Kondansatörler
DeneyinAmacŦ: Kondansatörlerinseri,paralelvekarŦƔŦkbaŒlanarakeƔdeŒerlerininölçümü
DeneyÇŦktŦlarŦ:

KondansatörlerinyapŦvebaŒlanmaƔekillerinegöreeƔdeŒerkapasiteyi
hesaplayabilme

DeneyHakkÇndaTeorikBilgi
Elektrik alanŦ içinde elektrostatik enerji depo etmeye yarayan, iki uçlu pasif devre elemanŦ
kondansatörolarakadlandŦrŦlŦr.KarƔŦlŦklŦduranikiiletkenplakaarasŦnakâŒŦt,mika,seramikveyahava
gibiyalŦtkanmaddekonularakyapŦlŦr.7letkenplakalardançŦkarŦlanterminallerkondansatörünuçlarŦnŦ
oluƔturur.Kondansatörler,elektrikenerjisinidepolamasŦ,herhangibirkŦsadevreanŦndadepoladŦklarŦ
buenerjiyihŦzlŦbirƔekildedevreüzerindenboƔaltabilme,devrelerdedoŒruakŦmŦngeçmesineengel
olup alternatif akŦmŦn geçmesine izin vermesi ile giriƔͲçŦkŦƔ sinyallerinin fazlarŦ arasŦnda bir farka
neden olmasŦ gibi özelliklerine baŒlŦ olarak filtreleme, doŒrultma, izolasyon ve enerji depolama gibi
birçokamacayönelikelektronikdevrelerdesŦksŦkkullanŦlmaktadŦrlar.
TeorikhesaplamalardavedevreƔemalarŦndaCharfiilegösterilenkondansatörlerindeŒerifarad(F)
birimiileifadeedilir.
ͳ݂ܽ ݀ܽݎൌ ͳ

ܾ݈ܿ݉ݑ

ݐ݈ݒ

Bu birim kondansatörün elektrik yüklerini depolama kapasitesini gösterdiŒinden kapasite olarak
isimlendirilir. DolayŦsŦyla kondansatörün üzerindeki yük (Q), o kondansatörün gerilimi ve kapasite
deŒeriiledoŒruorantŦlŦdŦr.
ܳ ൌ ܥǤ ܸ
AƔaŒŦdasŦkçakullanŦlankondansatörtipleriiçinmetrikçevirimleriverilmiƔtir.
 ܨൌ ͳͲିଵଶ ܨǡ ݊ ܨൌ ͳͲିଽ ܨǡ ߤ ܨൌ ͳͲି ܨ
Kutupsuz




Kutuplu










Gösterimbekilleri

KondansatörTipleri


KondansatörlerkullanŦlmaamaçlarŦnagöreelektronikdevrelereseriyadaparalelolarakbaŒlanŦrlar.
BubaŒlantŦƔekilleridoŒrultusundaeƔdeŒerkapasitanshesaplamalarŦaƔaŒŦdaverilmiƔtir.
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Deney1:DirençlerveKondansatörler

SeriBaŒlŦKondansatörler

ParalelBaŒlŦKondansatörler


HerbirkondansatörüzerineeƔitmiktardayük
düƔmektedir.
ܳଵ ൌ ܳଶ ൌ  ڮൌ ܳ 

DevrenineƔdeŒerkapasitansŦaƔaŒŦdaki
denklemlehesaplanŦr.
ͳ
ͳ
ͳ ିଵ
ܥç ൌ ൬    ڮ ൰ 
ܥଵ ܥଶ
ܥ



HerbirkondansatörüzerindekigerilimdeŒeri
eƔittir.
ܸଵ ൌ ܸଶ ൌ  ڮൌ ܸ 

DevrenineƔdeŒerkapasitansŦaƔaŒŦdaki
denklemlehesaplanŦr.
ܥç ൌ ܥଵ  ܥଶ   ڮ ܥ 


DeneyleGlgiliÖnÇalÇçma
Deneyin yapŦlŦƔŦ bölümünü okuyunuz. bekil 1.7’deki devredeki eƔdeŒer kapasitansŦ analitik olarak
hesaplayŦnŦz. bekil 1.8’deki deneyde kondansatörler üzerine düƔen gerilimleri analitik olarak
hesaplayŦnŦz. Bilgisayar ortamŦnda benzetimini yapŦnŦz (Kondansatör gerilimlerini MultiSim’de doŒru
ölçebilmeniz için, ekranŦn üzerinde Simulate Ͳ> Mixed Mode Simulation Settings Ͳ> Use Real Pin
Models seçilmelidir. Deney sonunda eski haline getirmeyi unutmayŦnŦz). Elde ettiŒiniz sonuçlarŦ,
deneysonuçlarŦbölümündekiilgiliyerlerekaydediniz.

DeneyinYapÇlÇçÇ
DeneyfemasÇ








bekil1.7–SeriveparalelbaŒlŦkondansatördevresi
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Deney1:DirençlerveKondansatörler


X)

X)









X)


 



9 '&









X)


bekil1.8–SeriveparalelbaŒlŦkondansatörlerinüzerindekigerilimölçülecektir.





UygulanacakAdÇmlar
1. bekil 1.7’de verilen devrenin eƔdeŒer kapasitesini (CT) hesaplayŦp, sonucu Tablo 1.4’e
kaydediniz.
2. bekil1.7’deverilendevreyibreadboard’unuzakurunuz.DevreyegerilimuygulamayŦnŦz!!!
3. bekilde görüldüŒü gibi devrenin eƔdeŒer kapasitansŦnŦ multimetre ile ölçüp, Tablo 1.4’e
kaydediniz.
4. Teorik hesaplama ve ölçüm sonuçlarŦnŦ kondansatörlerin tolerans deŒerlerini göz önünde
bulundurarakkŦyaslayŦnŦz.
5. bekil1.8’degösterildiŒigibi,kurulandevreye12V’lukDCkaynakgeriliminiuygulayŦnŦz.
6. HerbirkondansatörüzerindedüƔengerilimiölçereksonuçlarŦTablo1.5’ekaydediniz.
7. HesaplamaveölçümsonuçlarŦnŦkondansatörlerintoleranslarŦnŦdagözönündebulundurarak
kŦyaslayŦnŦz.

DeneySonuçlarÇ
Tablo1.4–EƔdeŒerkondansatördeŒerigözlemtablosu



 ்ܥ

Hesaplanan



Ölçülen



Tablo1.5–Kondansatörlerinüzerindekigerilimleriçingözlemtablosu



KondansatörGerilimleri


ʹʹͲ ܨݑ

ͳͲͲ  ܨݑ

Ͷ  ܨݑ

ͶǤ ܨݑ

Hesaplanan









Benzetim









Ölçülen
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Deney1:DirençlerveKondansatörler

DeneyÇÇktÇlarÇnÇnYorumlanmasÇ
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Deney2:Ohm–KirchoffKanunlarŦveACBobin– DirençͲ Kondansatör





ʹ

Ǧ Ç 
ǦǦÚ






0DO]HPH/LVWHVL
x DGHWDGHWDGHWNYHDGHWN'LUHQoOHU
x DGHWQ).RQGDQVDW|U
x DGHWP+%RELQ

'HQH\GH.XOODQÕODFDN&LKD]ODU
x 0XOWLPHWUH
x '&*o.D\QD÷Õ
x 6LQ\DO-HQHUDW|U
x %UHDGERDUG
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Deney2:Ohm–KirchoffKanunlarŦveACBobin– DirençͲ Kondansatör
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Deney2:Ohm–KirchoffKanunlarŦveACBobin– DirençͲ Kondansatör

DeneyinAdÇ:OHMveKirchoffKanunlarÇ
DeneyinAmacŦ: TemelelektrikdevrekanunlarŦnŦnöŒrenilmesi.
DeneyÇŦktŦlarŦ: OHMveKirchoffkanunlarŦnŦkavrayabilme.
DeneyHakkÇndaTeorikBilgi
OHMKanunu
KapalŦ bir elektrik devresinden geçen akŦm, devreye uygulanan gerilimle doŒru, devrenin direnci ile
tersorantŦlŦdŦr.


bekil2.1–OHMkanunu

DiŒeryandanbenzerbirelektrikdevresindegüç,voltajileakŦmŦnçarpŦmŦnaeƔittirveaƔaŒŦdakiformül
ileifadeedilir.GücünbirimiW(Watt)’tŦr.
ܲ ൌ ܸܫݔ
Ohm Kanunu’na göre voltaj ve direnç devredeki hiçbir deŒiƔimden etkilenmez. Sadece direnç veya
voltaj deŒiƔince akŦm deŒiƔime uŒrar. Ohm Kanunu’na baŒlŦ olarak voltaj, akŦm, direnç ve güç
arasŦndakibaŒŦntŦlaraƔaŒŦdakitablodakieƔitliklerilegösterilmektedir.
ܸሺܸݐ݈ሻ
ܴሺܱ݄݉ሻ
ܫሺݎ݁݉ܣሻ

ܴݔܫ
ܸȀܫ
ܸȀܴ

ξܴܲݔ
ܸ ଶ Ȁܲ
ܲȀܸ

ܲሺܹܽݐݐሻ

ܸܫݔ

ܸ ଶ Ȁܴ

ܲȀܫ
ܲȀ ܫଶ 
ඥܲȀܴ
 ܫଶ ܴݔ

KirchoffKanunlarÇ
1845 yŦlŦnda Alman fizikçi Gustav Robert Kirchhoff tarafŦndan geliƔtirilen akŦmlar ve gerilimler
kanunlarŦolmaküzereikikanunuiçermektedir.
AkŦmlarKanunu
Paralel olarak baŒlanmŦƔ dirençlerin üzerinden geçen akŦmlarŦn toplamŦ paralel dirençlerin birleƔtiŒi
yerdekianakolakŦmŦnaeƔittir.
I




I1

I2
R1

I3

I4

R2

R3

IN
R4


bekil2.2–KirchoffAkŦmlarKanunu
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Deney2:Ohm–KirchoffKanunlarŦveACBobin– DirençͲ Kondansatör

 ܫൌ ܫଵ  ܫଶ  ܫଷ   ڮ ܫே 
KapalŦ bir elektrik devresinde, bir düŒüm noktasŦna gelen akŦmlarŦn toplamŦ, o noktadan çŦkan
akŦmlarŦntoplamŦnaeƔittir.
ܫ ൌ ܫప 


bekil2.3–KirchoffakŦmlarkanunu

GerilimlerKanunu
KapalŦbirelektrikdevresinde,serielemanlarüzerindedüƔengerilimlerintoplamŦ,devreyeuygulanan
gerilimeeƔittir.


ܸ ൌ ܸଵ  ܸଶ  ܸଷ 


bekil2.4–Kirchoffgerilimlerkanunu

DeneyleGlgiliÖnÇalÇçma
bekil2.5’tegörülendevredekieƔdeŒerdirenci்ܴ ’yi,ܫଵ ,ܫଶ ,ܫଷ akŦmlarŦnŦ,ܸଵ ,ܸଶ ,ܸଷ veܸସ gerilimlerini
analitikolarakhesaplayŦnŦzvebilgisayarortamŦndabenzetiminigerçekleƔtirerekbulunuz.BulduŒunuz
sonuçlarŦTablo2.1’ekaydediniz.

DeneyinYapÇlÇçÇ
DeneyfemasÇ



I

2KP

2KP

I

bekil2.5–DeneyƔemasŦ
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Deney2:Ohm–KirchoffKanunlarŦveACBobin– DirençͲ Kondansatör

UygulanacakAdÇmlar
1. bekil 2.5’te verilen deney ƔemasŦndaki devreyi Breadboard üzerine kurunuz. Güç kaynaŒŦnŦ
baŒlamayŦnŦz.
2. bekil 2.5’te verilen deney ƔemasŦndaki devrenin eƔdeŒer direnci ்ܴ ’yi ölçüp, Tablo 2.1’e
kaydediniz.
3. DC güç kaynaŒŦnŦn baŒlantŦlarŦnŦ yaparak 12V’ luk kaynak gerilimini devreye Ɣemada
gösterildiŒiƔekildeuygulayŦnŦz.
4. DeneyƔemasŦndaverilen devredeki ܫଵ ,ܫଶ  veܫଷ akŦmlarŦnŦölçereksonucugözlem tablosuna
kaydediniz.
5. Deney ƔemasŦnda verilen devredeki ܸଵ , ܸଶ , ܸଷ  ve ܸସ  gerilimlerini ölçerek sonucu gözlem
tablosunakaydediniz.

DeneySonuçlarÇ
Tablo2.1-Gözlemtablosu



்ܴ 

ܫଵ 

ܫଶ 

ܫଷ 

ܸଵ 

ܸଶ 

ܸଷ 

ܸସ 

Hesaplanan

















Benzetim

















Ölçülen



















DeneyÇÇktÇlarÇnÇnYorumlanmasÇ
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Deney2:Ohm–KirchoffKanunlarŦveACBobin– DirençͲ Kondansatör

DeneyinAdÇ:ACDirençǦKondansatörǦBobin
DeneyinAmacŦ:
DeneyÇŦktŦlarŦ:

ACgerilimaltŦndabobin,dirençvekondansatörgibitemeldevreelemanlarŦnŦn
davranŦƔlarŦnŦnöŒrenilmesi.
Bobinin yapŦsŦnŦ ve direnç, kondansatör ve bobin gibi elemanlarŦn AC gerilim
altŦndakidavranŦƔlarŦnŦkavrayabilme.

DeneyHakkÇndaTeorikBilgi
BobinvekondansatörlerinACakŦmveyagerilimlerekarƔŦgösterdiŒidirencereaktansdenir.Reaktans
kondansatörlerdeuygulanangerilimle,bobinlerdeiseuygulanangerilimebaŒlŦolarakoluƔanakŦmla
orantŦlŦ olarak oluƔmaktadŦr. Reaktans “ X ” ile gösterilir ve birimi Ohm (ȳ)’dur. FrekansŦ ݂ olan bir
iƔaretiçin(ܸ ൌ ܸ݊݅ݏሺݐݓሻ),
Kapasitifreaktansǡ ܺ (Ckapasitelikondansatör): Endüktifreaktans, ܺ (LendüktanslŦbobin):
ܸ݀
݀݅
݅ൌܥ

ܸ ൌ  ܮ
݀ݐ
݀ݐ
ͳ
ܺ ൌ ʹߨ݂ܮ

ܺ ൌ
ʹߨ݂ܥ
Ɣeklinde hesaplanŦr. GenliŒi ܸ௦  olan bir AC iƔaret, reaktansŦ ܺ  olan bobin veya kondansatöre
uygulanŦrsaakŦmŦngenliŒi:
ܫ௦ ൌ ܸ௦ Ȁܺ 
Ɣeklinde hesaplanŦr. AynŦ Ɣekilde RMS deŒeri ܸோெௌ  olan bir AC iƔaret, reaktansŦ ܺ  olan bobin veya
kondansatöreuygulanŦrsaakŦmŦnRMScinsindendeŒeri
ܫோெௌ ൌ ܸோெௌ Ȁܺ 
olacaktŦr.

DeneyleGlgiliÖnÇalÇçma
bekil 2.6, 2.7 ve 2.8’deki devrelerin AC analizlerini teorik olarak yapŦnŦz ve alternatif akŦmlarŦ RMS
cinsindenhesaplayŦnŦz.DeneysonuçlarŦbölümündeilgilitablolardauygunyerleribulduŒunuzteorik
sonuçlaragöredoldurunuz.DeneylerinbenzetimlerinibilgisayarprogramŦaracŦlŦŒŦylagerçekleƔtiriniz
ve bobin, direnç ve kondansatörün üzerindeki gerilimleri, akŦmlarŦ RMS cinsinden bulup gözlem
tablolarŦndakiuygunalanlarakaydediniz.

DeneyinYapÇlÇçÇ
DeneyfemalarÇ

I


bekil2.6-ACdevrelerdedirenç

bekil2.7–ACdevrelerdebobin
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Deney2:Ohm–KirchoffKanunlarŦveACBobin– DirençͲ Kondansatör

I



$&



bekil2.8–ACdevrelerdekondansatör

UygulanacakAdÇmlar
1- bekil2.6,2.7ve2.8’dekideneyƔemalarŦnŦBreadboardüzerinekurunuz.
2- Devreye 5V (RMS) genlikli AC sinüzoidal gerilim uygulayŦnŦz. (5V RMS deŒerini, devre yük
altŦnda iken ayarlayŦnŦz). Uygulanan AC sinyalin frekansŦnŦ tablolarda istenilen frekanslara
göre(5kHz,25kHzve50kHz)ayarlayarakdevrelereuygulayŦnŦz.
3- Deney sonuçlarŦ bölümündeki gözlem tablolarŦnda verilen deŒerler için akŦm ve gerilim
deŒerleriniölçüpilgilialanlarŦRMSdeŒerlericinsindendoldurunuz.

DeneySonuçlarÇ



Tablo2.2–ACdevrededirençdeneyigözlemtablosu



Hesaplanan

Benzetim

Ölçüm



5kHz

25kHz

50kHz

ܸோ 







ܫோ 







ܴ ൌ ܸோ Ȁܫோ 







ܸோ 







ܫோ 







ܴ ൌ ܸோ Ȁܫோ 







ܸோ 







ܫோ 







ܴ ൌ ܸோ Ȁܫோ 













31







Deney2:Ohm–KirchoffKanunlarŦveACBobin– DirençͲ Kondansatör



Tablo2.3–ACdevredebobindeneyigözlemtablosu



Hesaplanan

Benzetim

Ölçüm



5kHz

25kHz

50kHz

ܸ 







ܫ 







ܴ ൌ ܸ Ȁܫ 







ܸ 







ܫ 







ܴ ൌ ܸ Ȁܫ 







ܸ 







ܫ 







ܴ ൌ ܸ Ȁܫ 













Tablo2.4–ACdevredekondansatördeneyigözlemtablosu



Hesaplanan

Benzetim

Ölçüm



5kHz

25kHz

50kHz

ܸ 







ܫ 







ܴ ൌ ܸ Ȁܫ 







ܸ 







ܫ 







ܴ ൌ ܸ Ȁܫ 







ܸ 







ܫ 







ܴ ൌ ܸ Ȁܫ
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Deney2:Ohm–KirchoffKanunlarŦveACBobin– DirençͲ Kondansatör

DeneyÇÇktÇlarÇnÇnYorumlanmasÇ
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Deney2:Ohm–KirchoffKanunlarŦveACBobin– DirençͲ Kondansatör
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Deney3:SeriveParalelRLCDevreleri– RezonansDevreleri
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Deney3:SeriveParalelRLCDevreleri– RezonansDevreleri
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Deney3:SeriveParalelRLCDevreleri– RezonansDevreleri

DeneyinAdÇ:SeriveParalelRLCDevreleri
DeneyinAmacŦ: RLCdevrelerininçalŦƔmaprensiplerininöŒrenilmesi.
DeneyÇŦktŦlarŦ: ParalelveSeriRLCdevrelerininçalŦƔmaprensiplerinikavrayabilme.
DeneyHakkÇndaTeorikBilgi
RLC devrelerde ortaya çŦkan, direnç ve reaktanslardan dolayŦ oluƔan direnç etkisine empedans adŦ
verilir.Empedans“Z”ilegösterilirvebirimiOhm’dur(ɏ). Empedansmatematikselolarakkompleks
vepolarformolmaküzereikigösterimleifadeedilebilir.
PolarformdaaƔaŒŦdakigibihemgenlikhemdefazkarakteristiklerigösterilir.

ܼ ൌ ȁܼȁ݁ ఏ 

Burada genlik ȁܼȁ, voltaj ile akŦm arasŦndaki faz farkŦ ߠ olduŒunda gerilim genliŒi farkŦnŦn akŦm
genliŒineoranŦnŦtemsiletmektedir.EmpedanskartezyenformdaiseaƔaŒŦdakigibiifadeedilir:
ܼ ൌ ܴ  ݆ܺ
YukarŦdaki empedans tanŦmŦnda gerçel kŦsŦmdaki ܴ direnci, sanal kŦsŦmdaki ܺ reaktansŦ temsil
etmektedir.OhmKanunu,ACdevreanalizindedekullanŦlŦr.
ܸ ൌ ܫǤ ܼǢ ȁܸ ȁ ൌ ȁ ܫȁȁܼȁ
Eleman
Direnç(R)
Bobin(L)
Kapasite(C)

Empedans
ܼோ ൌ ܴ
ܼ ൌ ݆ܺ ,ܺ ൌ ʹߨ݂ܮ
ܼ ൌ െ݆ܺ ,ܺ ൌ ͳȀʹߨ݂ܥ


OhmKanunugibiKirchhoffKanunlarŦdaburadakullanŦlabilir.
SeribaŒlŦempedanslariçineƔdeŒerempedans;
...
Z 1

Z 2

Zn

ܼ ൌ ܼଵ  ܼଶ   ڮ ܼ 
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Deney3:SeriveParalelRLCDevreleri– RezonansDevreleri

ParalelbaŒlŦempedanslariçineƔdeŒerempedans;

Z 1

... Zn

Z 2



ͳ
ቆ ቇ
ܼ

ିଵ

ͳ
ͳ
ͳ ିଵ
ൌ ൬  ڮ ൰ 
ܼଵ ܼଶ
ܼ

Verilen bu seri ve paralel baŒlŦ devrelerdeki eƔdeŒer empedans hesaplama formülleri kullanŦlarak
aƔaŒŦdakiseriRLCdevresinde,eƔdeŒerempedans

ܼç ൌ ඥܴଶ  ሺܺ െ ܺ ሻଶ 
ܺ ൌ ʹߨ݂ܮ,ܺ ൌ

ଵ
ଶగ




bekil3.1–RLCdevresi

BudevreninempedansŦܺ ൌ ܺ olduŒundaminimumolmaktadŦr.
ܺ െ ܺ ൌ ʹߨ݂ ܮെ

ͳ
ൌ Ͳ
ʹߨ݂ܥ

Bu frekans deŒeri ayrŦca empedans deŒerinin minimum olduŒu için devredeki akŦmŦn maksimum
deŒereulaƔtŦŒŦfrekanstŦr.YukarŦdaverileneƔitliktenfrekansçekilirise“rezonansfrekansŦ”eldeedilir.
Çǣ݂ ൌ

ͳ
ʹߨξܥܮ



GerilimileakŦmarasŦndakifazfarkŦsŦfŦrolduŒundadevrerezistiftir.FazfarkŦpozitif90oolduŒundaise
devre endüktif, negatif 90o olduŒunda ise devre kapasitiftir. Bu olayŦ daha detaylŦ incelemek
gerekirse;
GiriƔ gerilimini ܸ ൌ ܸ௫ ሺݐݓሻ kabul edersek, bekil 3.1’de verilen seri RLC devresinde her bir
elemanüzerindekigerilimhesaplandŦŒŦnda;
ܸோ ሺݐሻ ൌ

ܴ
ܸ ሺݐݓሻ
ܼç ௫

x DirençüzerindedüƔengerilimiƔaretindeherhangibirfazdeŒiƔimimeydanagetirmemektedir.
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Deney3:SeriveParalelRLCDevreleri– RezonansDevreleri

Tüm devre ile direnç üzerindeki gerilimi karƔŦlaƔtŦrŦrsak bir faz kaymasŦ olduŒunu görürüz. Bu faz
kaymasŦnŦnbaŒŦntŦsŦaƔaŒŦdaverilmiƔtir.
 ൌ ିଵ ሺ

ܺ െ ܺ
ሻ
ܴ

Bu baŒŦntŦdan görüldüŒü üzere eŒer devreye kapasite baŒlanmadŦysa, RL devresindeki faz kaymasŦ
pozitifolmaktavegeriliminakŦmŦnönündedir.EŒerdevredebobinyoksaRCdevresindekifazkaymasŦ
negatifolurvegerilimakŦmŦngerisindedir.
BudurumdakapasiteüzerindedüƔengerilimaƔaŒŦdaverilmiƔtir.Bugerilimdirençüzerindekigerilime
göre90ogecikmiƔtir.
ܸ ሺݐሻ ൌ

ܺ
ߨ
ܸ௫  ቀ ݐݓെ ቁ
ʹ
ܼç

AynŦdurumdabobinüzerinedüƔengerilimaƔaŒŦdakigibiolmaktavebobininüzerindekigerilimdirenç
üzerindekigerilimegöre90oötelenmiƔolmaktadŦr.
ܸ ሺݐሻ ൌ

ܺ
ߨ
ܸ௫  ቀ ݐݓ ቁ
ܼç
ʹ

Direnç,bobinvekapasiteüzerinedüƔengerilimsinyalleribekil3.2’deverilmiƔtir.


95
9/
*HULOLP 9

9&



=DPDQ W


bekil3.2–ACgerilimindirenç,bobinvekapasitörüzerindeoluƔturduŒugerilimsinyalleri

DeneyleGlgiliÖnÇalÇçma
bekil 3.3 ve 3.4’te görülen devre ƔemalarŦnŦ inceleyiniz. Seri RLC devresi için bobin, kondansatör ve
dirençüzerindekigerilimlerin,paralelRLCdevresiiçiniseakŦmlarŦnmutlakdeŒerlerinianalitikolarak
hesaplayŦnŦz. AynŦ deŒerleri bilgisayar programŦ aracŦŒŦyla benzetim yolu ile bulunuz. BulduŒunuz
teorikdeŒerlerivebenzetimsonuçlarŦnŦTablo3.1veTablo3.2’yekaydediniz
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Deney3:SeriveParalelRLCDevreleri– RezonansDevreleri

DeneyinYapÇlÇçÇ
DeneyfemalarÇ


Q)

P+




Vpp



V




IAC

bekil3.3–SeriRLCdevresiiçindeneyƔemasŦ






2KP

X+

Q)

VAC





bekil3.4–ParalelRLCdevresiiçindeneyƔemasŦ

UygulanacakAdÇmlar
SeriRLCdevresiiçin,
1. bekil3.3’tekidevreyibreadboardüzerinekurunuz.
2. Deney ƔemasŦnda verilen devrenin giriƔine sinyal jeneratörü ile 5Vpp / 2kHz sinüs sinyal
uygulayŦnŦz.
3. Tablo3.1’deistenendeŒerlerinbüyüklüklerinietkindeŒercinsindenkaydediniz.
ParalelRLCdevresiiçin,
1. bekil3.4’tekidevreyibreadboardüzerinekurunuz.
2. Deney ƔemasŦnda verilen devrenin giriƔine sinyal jeneratörü ile 5Vpp / 2 kHz sinüs sinyal
uygulayŦnŦz.
3. Tablo3.2’deistenendeŒerlerinbüyüklüklerinietkindeŒercinsindenkaydediniz.
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Deney3:SeriveParalelRLCDevreleri– RezonansDevreleri

DeneySonuçlarÇ
GözlemtablolarŦnabüyüklükleri,etkindeŒercinsindenyazŦnŦz.
Tablo3.1–SeriRLCdevresigerilimlerigözlemtablosu



ࡵ

ࢂࡾ 

ࢂࡸ 

ࢂ 

Hesaplanan









Benzetim









Ölçülen










Tablo3.2–ParalelRLCdevresiakŦmlarŦgözlemtablosu



ࡵ

ࡵࡾ 

ࡵࡸ 

ࡵ 

Hesaplanan









Benzetim









Ölçülen











DeneyÇÇktÇlarÇnÇnYorumlanmasÇ
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Deney3:SeriveParalelRLCDevreleri– RezonansDevreleri

DeneyinAdÇ:RezonansDevrelerininGncelenmesi
DeneyinAmacŦ: SeriveparalelrezonansdevrelerininçalŦƔmaprensiplerininincelenmesi.
DeneyÇŦktŦlarŦ: RezonansdevreçeƔitleriniveçalŦƔmaprensiplerinikavrayabilme.
DeneyHakkÇndaTeorikBilgi
AlternatifakŦmilesürülenRLCdevrelerinde,kapasitifveendüktifreaktanslarŦneƔitolduŒu(ܺ ൌ ܺ )
frekansta rezonans etkisi görülmektedir. Rezonans etkisinin görüldüŒü frekansa rezonans frekansŦ
denir.
Direnç,bobinvekapasiteelemanlarŦnŦnseribaŒlandŦŒŦdevrelerseriRLCdevresiolarakadlandŦrŦlŦrve
serirezonansdevresibekil3.1’degörülmektedir.BudevrenintoplamempedansŦnŦnaƔaŒŦdakibaŒŦntŦ
ilehesaplanŦr.
்ܼ ൌ ܴ  ݆ሺܺ െ ܺ ሻ
Bir ݂  frekans deŒeri için ܺ െ ܺ  reaktans deŒeri sŦfŦr olur ve devrenin toplam empedans deŒeri
tamamendevredebulunandirencindeŒeriileaynŦolur.Budurumserirezonansolarakisimlendirilir
vebelirlenenbu݂ frekansŦnaserirezonansfrekansŦdenirveaƔaŒŦdakiƔekildehesaplanŦr:
ܺ െ ܺ ൌ Ͳܺ ൌ ܺ ʹߨ݂  ܮൌ ͳȀʹߨ݂ ࢌܥ ൌ

࣓
࣊

ൌ





࣊ξࡸ

݂ , rezonans frekansŦnda seri RLC devrelerinde devrenin empedansŦ sadece direncin deŒeri ile aynŦ
olmasŦndan dolayŦ minimum deŒerde olur ve buna baŒlŦ olarak devredeki akŦm maksimum deŒere
ulaƔŦr.AkŦmilegerilimaynŦfazdaolur.DahadetaylŦolarakanlatŦrsakseriRLCdevrelerinderezonans
frekansŦnda bobin ve kondansatör üzerinde oluƔan gerilimlerin büyüklüklerinin aynŦ iƔaretlerinin zŦt
olmasŦndandolayŦbobinvekondansatörüzerindekitoplamgerilimsŦfŦrolurvedevrenden ܫൌ ܸ Ȁܴ
olacak Ɣekilde maksimum akŦm çekilir. Seri RLC devrelerindeki frekansͲempedans ve frekansͲakŦm
grafikleribekil3.5’tegörülmektedir.


bekil3.5–SeriRLCdevresindeempedans–frekansveakŦm–frekansiliƔkileri

Paralel rezonans devreleri ise bekil 3.4’te görüldüŒü üzere L ve C elemanlarŦnŦn paralel olarak
baŒlandŦŒŦ devrelerdir. Bu devrelerde de bir ݂  frekans deŒeri için kondansatör ve bobinin
empedanslarŦ sŦfŦr olur ve devrenin toplam empedansŦ tamamen direncin empedansŦnŦn
karakteristiŒine baŒlŦ olur. Reaktif (kondansatör ve bobin empedans) terimi sŦfŦr yapan bu frekans
deŒerineparalelRLCdevresininrezonansfrekansŦadŦverilirveaƔaŒŦdakiƔekildehesaplanŦr.
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Deney3:SeriveParalelRLCDevreleri– RezonansDevreleri

ࢌ ൌ

࣓

ൌ

࣊ ࣊ξࡸ

Bu ݂  rezonans frekansŦnda paralel baŒlŦ kondansatör ve bobin üzerinden geçen akŦmlarŦn eƔit
deŒerdefakatzŦtfazlŦolmasŦndandolayŦbirbirleriniyokettiŒigözlemlenirveburezonansfrekansŦnda
çŦkŦƔ geriliminin en yüksek deŒerini aldŦŒŦ görülür. Paralel RLC devresinde rezonans frekansŦnda
devrenin toplam empedansŦnŦn maksimum deŒere ulaƔmasŦna baŒlŦ olarak bu frekans deŒerinde
devreüzerindenakanakŦmminimumdeŒerinialŦr.ParalelRLCdevrelerindekifrekansͲempedansve
frekansͲakŦmgrafikleribekil3.6’dagörülmektedir.


bekil3.6–ParalelRLCdevresindeempedans–frekansveakŦm–frekansiliƔkileri

DeneyleGlgiliÖnÇalÇçma
bekil3.7vebekil3.8’degörülenseriveparalelRLCdevrelerininrezonansfrekanslarŦnŦanalitikolarak
hesaplayŦnŦz. Bu devreleri bir benzetim programŦ yoluyla kurarak rezonans frekanslarŦnŦ simülasyon
ortamŦndabulunuz.BenzetimyoluylahesaplamakiçinfarklŦfrekanslardagirdileriçinçŦkŦƔgerilimleri
ܸ ’nunenyüksekolduŒudeŒeriverenfrekansŦbulunuz.

DeneyinYapÇlÇçÇ
DeneyfemasÇ



Vpp


$&




bekil3.7–SeriRLCdevreƔemasŦ

bekil3.8–ParalelRLCdevreƔemasŦ



UygulanacakAdÇmlar
1. SeriRLCdevresiƔemasŦnŦbreadboardüzerinekurunuz(bekil3.7).
2. DevreningiriƔine5Vpp/40kHzsinüsiƔaretveriniz.
3. GiriƔ iƔaretinin frekansŦnŦ deŒiƔtirerek çŦkŦƔ geriliminin en yüksek olduŒu frekansŦ bulunuz.
SonucudeneysonuçlarŦbölümündekigözlemtablosuTablo3.3’ekaydediniz.
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Deney3:SeriveParalelRLCDevreleri– RezonansDevreleri

4. ParalelRLCdevresiƔemasŦnŦbreadboardüzerinekurunuz(bekil3.8).
5. DevreningiriƔine5Vpp/40kHzsinüsiƔaretveriniz.
6. GiriƔ iƔaretinin frekansŦnŦ deŒiƔtirerek çŦkŦƔ geriliminin en küçük olduŒu frekansŦ bulunuz.
SonucudeneysonuçlarŦbölümündekigözlemtablosunaTablo3.3’ekaydediniz.

DeneySonuçlarÇ
Tablo3.3–SeriveParalelRLCdevreleriiçinrezonansfrekanslarŦgözlemtablosu



SeriRLCiçin
rezonansfrekansŦ

ParalelRLCiçin
rezonansfrekansŦ

Hesaplanan





Benzetim





Ölçüm
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Deney3:SeriveParalelRLCDevreleri– RezonansDevreleri

DeneyÇÇktÇlarÇnÇnYorumlanmasÇ
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Deney3:SeriveParalelRLCDevreleri– RezonansDevreleri
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Deney4:DiyotKarakteristiŒininÇŦkarŦlmasŦ



Ͷ

º.ÇÇÇ






0DO]HPH/LVWHVL
x DGHW:GLUHQo
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Deney4:DiyotKarakteristiŒininÇŦkarŦlmasŦ
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Deney4:DiyotKarakteristiŒininÇŦkarŦlmasŦ

DeneyinAdÇ:DiyotKarakteristiºininÇÇkarÇlmasÇ
DeneyinAmacŦ: DiyotkarakteristiŒinindeneyleraracŦlŦŒŦileeldeedilmesiamaçlanmaktadŦr.
DeneyÇŦktŦlarŦ: DiyotunakŦmvegerilimiarasŦndakiiliƔkiyikavrayabilmevegözlemleyebilme.
DeneyHakkÇndaTeorikBilgi
Diyot elemanŦ devrelerde akŦmŦn bir yönde iletilmesine izin veren diŒer yönde ise iletime izin
vermeyen devre elemanŦdŦr. Diyotlar, P ve N tipi iki yarŦ iletkenin birleƔtirilmesinden oluƔur ve P
kutbuna“Anot“,Nkutbunada“Katot“adŦverilir.Diyotlar,anahtarlamavedoŒrultmagibibirçok
kullanŦmalanŦolmasŦndandolayŦelektronikdevrelerdesŦklŦklakullanŦlanelemanlardanbiridir.


bekil4.1–DiyotungörünüƔüvedevrelerdekisembolü

Diyotlargenelolaraksilisyum(Si)vegermanyum(Ge)gibiyarŦiletkenmalzemelerdenimâledilirler.Bu
diyotlarŦn silisyum için 0.7 V ve germanyum için 0.3 V olmak üzere belirli eƔik gerilimleri vardŦr.
AnalogelektronikdersindebahsigeçtiŒigibimodellemeesnasŦndaiçdirençveeƔikgerilimideŒerleri
doŒruyaklaƔŦmiçingözönündebulundurulmasŦgerekliparametrelerdir.7dealdiyottaisebudeŒerler
0’dŦr. DiyotlarŦn bir yöndeki direnci çok düƔük (ideal olarak 0), diŒer yöndeki direnci çok büyüktür
(idealdiyottaisesonsuzdirenç).
DiyotunakŦmͲgerilimkarakteristiŒiniverendenklemaƔaŒŦdakigibidir:
ವ

ܫ ൌ ܫௌ ቆ݁  െ ͳቇ
Budenklemdeܫௌ diyottersöngerilimlemedoymaakŦmŦ(1N4007için2.550nA),ܸ diyotgerilimi,ܫ 
diyot akŦmŦ, ݊ diyotun kalite faktörü, ்ܸ ise termal gerilimdir. Termal gerilim ்ܸ  oda sŦcaklŦŒŦnda
yaklaƔŦkolarakʹmV’tur.
DiyotlarŦndevreyebaŒlanmaƔekillerinegöredoŒruveyatersöngerilimlemeolmaküzereikibaŒlantŦ
Ɣekli bulunmaktadŦr. Diyotun anot yani P kutbuna gerilim kaynaŒŦnŦn pozitif ucu ve katot yani N
kutbuna gerilim kaynaŒŦnŦn negatif ucu baŒlandŦŒŦnda diyot iletime geçer ve üzerinden akŦm
geçmesine izin verir. Diyot doŒru öngerilimleme durumunda eƔik deŒer geçilinceye kadar akŦm
akŦtmaz (gerçekte küçük deŒerli akŦm akar), eƔik deŒer aƔŦldŦŒŦnda hŦzla akŦm akŦtmaya baƔlar. Ters
öngerilimlemedeisediyotunanotucunagerilimkaynaŒŦnŦnnegatifucu,katotaisegerilimkaynaŒŦnŦn
pozitifucubaŒlanŦrvediyotyalŦtŦmageçereküzerindenakŦmgeçmesineizinvermez.Fakatdiyotaters
gerilim uygulandŦŒŦnda diyot yalŦtŦmda iken çok küçük derecede bir akŦm geçer. Buna sŦzŦntŦ akŦmŦ
(ters doyma akŦmŦ) adŦ verilir. Bu istenmeyen bir durumdur. SŦzŦntŦ akŦmŦnŦn miktarŦ diyotun
yapŦmŦndakullanŦlanyarŦiletkenmalzemeyebaŒlŦdŦr.
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Deney4:DiyotKarakteristiŒininÇŦkarŦlmasŦ

Diyotlarda aƔŦrŦ akŦm, ortam sŦcaklŦŒŦ, baŒlantŦ hatalarŦ, ani gerilim yükselmesi gibi nedenlere baŒlŦ
olarak arŦzalanabilirler. DiyotlarŦn saŒlamlŦŒŦnŦn test edilmesi için multimetreler diyot sembolünün
bulunduŒu bölüme ayarlanŦr ve diyotun iki ayaŒŦ doŒru öngerilimleme ile multimetrenin problarŦna
dokundurulur.DiyotüzerinedüƔengerilimbuyönde0,2V–0,95VarasŦndabirdeŒerolarakokunur.
Daha sonra diyotun bacaklarŦ multimetreye göre ters öngerilimleme olacak Ɣekilde ters çevrilir. Bu
durumda 0 V civarŦnda bir deŒer okunmasŦ durumunda diyotun saŒlam olduŒu kanaatine varŦlŦr.
BunundŦƔŦndakidurumlardadiyotarŦzalŦdŦr.

DeneyleGlgiliÖnÇalÇçma
bekil 4.2 ve bekil 4.3’teki deney düzeneklerini bilgisayar benzetim programŦnda kurunuz.
PotansiyometremiliniminimumdanmaksimumadeŒiƔtirerek,gözlemlediŒinizdiyotakŦmŦܫ vediyot
gerilimiܸ ’yiTablo4.1veTablo4.2’yekaydediniz.BudeŒerlerikullanarak1N4007’ninfarklŦܫ veܸ 
gerilimlerindekikalitefaktörleri݊deŒerinihesaplayŦnŦz(ܫௌ deŒerini2.550nAalŦnŦz).BudeŒerleride
tablolardakiilgilialanlarakaydediniz.

DeneyinYapÇlÇçÇ
DeneyfemasÇ


bekil4.2–DoŒruöngerilimlemedeneyƔemasŦ


bekil4.3–TersöngerilimlemedeneyƔemasŦ
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Deney4:DiyotKarakteristiŒininÇŦkarŦlmasŦ

UygulanacakAdÇmlar
1. bekil4.2’dakidevreyibreadboardüzerinekurunuz.
2. ܲଵ  potansiyometresinin direncini en küçük deŒerden en büyük deŒere belirli aralŦklarda
deŒiƔtirerek(toplam10farklŦdeŒerde),diyotakŦmŦܫ ’yivediyotgerilimiܸ ’yiölçerekTablo
4.2’ekaydediniz.EldeettiŒiniz ܸ ve ܫ deŒerlerinikullanarakbekil 4.4üzerine diyotdoŒru
öngerilimlemekarakteristiŒiniçiziniz.
3. bekil4.3’dekidevreyibreadboardüzerinekurunuz.
4. ܲଵ  potansiyometresinin direncini en küçük deŒerden en büyük deŒere belirli aralŦklarda
deŒiƔtirerek(toplam10farklŦdeŒerde),diyotakŦmŦܫோ ’yivediyotgerilimiܸோ ’yiölçerekTablo
4.3’ekaydediniz.
5. Elde ettiŒiniz ܸோ  ve ܫோ  deŒerlerini kullanarak bekil 4.4 üzerine diyot ters öngerilimleme
karakteristiŒiniçiziniz.
6. EldeettiŒinizܸ ,ܫ ,ܸோ ,ܫோ deŒerleriiçinkalitefaktörü݊’yihesaplayŦnŦz.Tablo4.1ve4.2’ye
kaydediniz.

DeneySonuçlarÇ
Tablo4.1–DoŒruöngerilimlemediyotakŦm-gerilimgözlemtablosu

Ölçülen

Benzetim





DoŒruÖngerilimleme

ࢂࡲ 





















ࡵࡲ 











































ࢂࡲ 





















ࡵࡲ 














































ࢂࡾ 





















ࡵࡾ 











































ࢂࡾ 





















ࡵࡾ 











































Ölçülen


Benzetim

Tablo4.2–TersöngerilimlemediyotakŦm-gerilimgözlemtablosu

TersÖngerilimleme
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Deney4:DiyotKarakteristiŒininÇŦkarŦlmasŦ






bekil4.4–DiyotkarakteristiŒiiçinakŦm-gerilimeksenleri
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Deney4:DiyotKarakteristiŒininÇŦkarŦlmasŦ

DeneyÇÇktÇlarÇnÇnYorumlanmasÇ
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Deney4:DiyotKarakteristiŒininÇŦkarŦlmasŦ
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Deney5:DiyotluDoŒrultucuUygulamalarŦ
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Deney5:DiyotluDoŒrultucuUygulamalarŦ
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Deney5:DiyotluDoŒrultucuUygulamalarŦ

DeneyinAdÇ:DoºrultucuUygulamalarÇ
DeneyinAmacŦ: DiyotkullanarakyapŦlandoŒrultucuuygulamalarŦnŦnöŒrenilmesi.
DeneyÇŦktŦlarŦ: DiyotludoŒrultucununçalŦƔmaprensiplerinikavrayabilme.
DeneyHakkÇndaTeorikBilgi
Pek çok elektronik uygulamada Ɣehir Ɣebekesinden alŦnan 220V 50 Hz’lik AC iƔaretin DC iƔarete
çevrilmesineihtiyaçduyulur.BuiƔlemgenelolarakdevrelerdetrafo,diyotlar,gerilimregülatörlerigibi
devre elemanlarŦ kullanŦlarak yapŦlŦr ve bu tip devrelere “doŒrultucu devreler” adŦ verilir. Diyot
kullanŦlarak yapŦlan doŒrultucu devreleri yarŦm dalga ve tam dalga doŒrultucular olmak üzere iki
kŦsma ayrŦlŦr. DC güç kaynaklarŦ ve AC motor sürücüleri diyotlu doŒrultucu devrelerinin baƔlŦca
kullanŦmalanlarŦnaörnekolarakverilebilir.
GiriƔte verilen AC iƔaretin sadece pozitif veya negatif alternansŦnŦn doŒrultulduŒu doŒrultucu
devrelerineyarŦmdalgadoŒrultucudevrelerdenir.YarŦmdalgadoŒrultucudevre,diyotunyerleƔtirme
yönünebaŒlŦolarakgiriƔeuygulanansinüsƔeklindekiiƔaretindiyotunüzerine gelennegatif(pozitif)
gerilimiiletmemesindendolayŦ,giriƔgerilimininsadecepozitif(negatif)kŦsmŦnŦngeçiƔineizinverecek
vediŒerbirdeyiƔlesadecebiralternansŦnŦdoŒrultacaktŦr.DevreçŦkŦƔŦndagözlemlenengerilimintepe
deŒeri, diyot üzerine düƔen gerilim ihmal edildiŒinde giriƔ sinyalinin tepe deŒeri ile aynŦdŦr. YarŦm
dalgadoŒrultucu devresinesinüsoidal birgiriƔiƔaretiuygulandŦŒŦnda,devre çŦkŦƔŦndakiortalamaDC
gerilimdeŒeriaƔaŒŦdakiƔekildehesaplanŦr.
ܸ

ߨ

ܸ ൌ

GiriƔe uygulanan AC iƔaretin, pozitif ve negatif alternanslarŦnŦn beraber doŒrultulduŒu devrelere ise
tam dalga doŒrultucu devreler denir. 2 veya 4 diyot kullanŦlarak bu tip doŒrultucular elde edilir.
Böylece giriƔ iƔaretinin 2 katŦ frekansŦnda pozitif bölgede olan bir iƔaret çŦkŦƔta elde edilecektir.
Sinüsoidal bir giriƔ iƔareti için, tam dalga doŒrultucu için çŦkŦƔtaki ortalama DC deŒeri aƔaŒŦdaki gibi
hesaplanŦr,
ܸ ൌ

ʹܸ

ߨ

Uygulanan bir sinusoidal sinyal için hem yarŦm dalga doŒrultucu hem de tam dalga doŒrultucu için
devreçŦkŦƔlarŦndaeldeedileniƔaretlerbekil5.1’deaçŦkbirƔekildegörülmektedir.
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Deney5:DiyotluDoŒrultucuUygulamalarŦ
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bekil5.1–YarŦmdalgavetamdalgadoŒrultucuçŦkŦƔiƔaretleri

DeneyleGlgiliÖnÇalÇçma
YarŦm dalga ve tam dalga doŒrultucu için DC gerilim iƔaretlerini aƔaŒŦdaki devrelerde verilen
frekanslar ve gerilimlerdeki AC iƔaretler için analitik olarak hesaplayŦp, Tablo 5.1’e kaydediniz.
Benzetim programŦ yardŦmŦyla, bekil 5.2, 5.3, 5.4 ve 5.5’deki deney ƔemalarŦndaki devrelerin
uygulamaadŦmlarŦnabaŒlŦolaraksimülasyonlarŦnŦyapŦpçŦkŦƔiƔaretlerindekiDCgerilimivoltmetre(DC
kademesinde)ileölçereksonuçlarŦgözlemtablosundakiTablo5.1’ekaydediniz.

DeneyinYapÇlÇçÇ
DeneyçemalarÇ





bekil5.2–YarŦmdalgafiltresizdeneyƔemasŦ

bekil5.3–YarŦmdalgafiltrelideneyƔemasŦ
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Deney5:DiyotluDoŒrultucuUygulamalarŦ


bekil5.4–TamdalgadoŒrultmaç(filtresiz)deneyƔemasŦ


bekil5.5–TamdalgadoŒrultmaç(filtreli)deneyƔemasŦ

UygulanacakAdÇmlar
YarÇmDalgaDoºrultucuDeneyi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bekil5.2’dekidevreyikurunuz.
GiriƔiƔaretiolarak1kHz5VgerilimesahipsinüsiƔaretiveriniz.
DevreçŦkŦƔŦndakisinyaliosiloskoplaölçerek,dalgaƔeklinibekil5.6’yaçiziniz.
DevreçŦkŦƔŦndakiDCgerilimivoltmetreileölçereksonucuTablo5.1’ekaydediniz.
DeneyƔemasŦbekil5.3’dekigibikondansatörüdevreyedahilediniz.
DevreçŦkŦƔŦndakisinyaliosiloskopileölçerekdalgaƔeklinibekil5.7’yeçiziniz.
DevreçŦkŦƔŦndakiDCgerilimivoltmetreileölçereksonucuTablo5.1’ekaydediniz.

TamDalgaDoºrultucuDeneyi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bekil5.4’dekidevreyikurunuz.
GiriƔiƔaretiolarak10kHz5VgerilimesahipsinüsiƔaretiveriniz.
DevreçŦkŦƔŦndakisinyaliosiloskoplaölçerek,dalgaƔeklinibekil5.8’eçiziniz.
DevreçŦkŦƔŦndakiDCgerilimivoltmetreileölçereksonucuTablo5.1’ekaydediniz.
DeneyƔemasŦbekil5.5’dekigibikondansatörüdevreyedahilediniz.
DevreçŦkŦƔŦndakisinyaliosiloskopileölçerekdalgaƔeklinibekil5.9’açiziniz.
DevreçŦkŦƔŦndakiDCgerilimivoltmetreileölçereksonucuTablo5.1’ekaydediniz.
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Deney5:DiyotluDoŒrultucuUygulamalarŦ

DeneySonuçlarÇ
Tablo5.1–FarklŦDoŒrultucuTipleriiçinDCÇŦkŦƔGerilimiSeviyeleriGözlemTablosu



DCÇŦkŦƔGerilimiSeviyeleri



YarŦmDalga

TamDalga



Filtresiz

Filtreli

Filtresiz

Filtreli

Hesaplanan









Benzetim









Ölçülen







XXXXXXX








ܸݐ݈
ൌ
ݒ݅ܦ


ܶ݅݉݁
ൌ
ݒ݅ܦ

bekil5.6–FiltresizyarŦmdalgadoŒrultucuçŦkŦƔiƔareti
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Deney5:DiyotluDoŒrultucuUygulamalarŦ
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bekil5.7–FiltreliyarŦmdalgadoŒrultucuçŦkŦƔiƔareti
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bekil5.8–FiltresiztamdalgadoŒrultucuçŦkŦƔiƔareti
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Deney5:DiyotluDoŒrultucuUygulamalarŦ
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bekil5.9–FiltrelitamdalgadoŒrultucuçŦkŦƔiƔareti
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Deney5:DiyotluDoŒrultucuUygulamalarŦ

DeneyÇÇktÇlarÇnÇnYorumlanmasÇ
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Deney5:DiyotluDoŒrultucuUygulamalarŦ
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Deney6:ZenerDiyotKarakteristiŒiveUygulamasŦ
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Deney6:ZenerDiyotKarakteristiŒiveUygulamasŦ
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Deney6:ZenerDiyotKarakteristiŒiveUygulamasŦ

DeneyinAdÇ:ZenerDiyotKarakteristiºiveUygulamalarÇ
DeneyinAmacŦ:
DeneyÇŦktŦlarŦ:

ZenerdiyotkarakteristiŒinineldeedilmesivezenerdiyotkullanarakregülatör
yapma.
ZenerdiyotunakŦmvegerilimiarasŦndakiiliƔkiyivezenerliregülatördevresinin
çalŦƔmaprensiplerinikavrayabilme.

DeneyHakkÇndaTeorikBilgi
Zener diyotlar yarŦiletken diyotlarŦn özel bir çeƔidi olup normal diyotlarŦn aksine tek yönde akŦm
geçmesine izin vermenin yanŦnda yeterli voltaj deŒeri aƔŦldŦŒŦnda diŒer yönde de akŦm geçiƔine izin
vermektedir. DoŒru öngerilimleme altŦnda ise çalŦƔmasŦ doŒrultucu diyotlarla benzer Ɣekilde
olmaktadŦr.DoŒruöngerilimlemealtŦndailetkendir.ÜzerindeyaklaƔŦk0.7VdiyotöngerilimioluƔur.
Zener diyotlar devrelerde koruma, referans gerilimi oluƔturma ve gerilim regülasyonu saŒlamak
amacŦylakullanŦlmaktadŦr.bekil6.1’debirzenerdiyotvesembolügörülmektedir.


bekil6.1–ZenerDiyot

Bu tip diyotlar ters öngerilimleme altŦnda kŦrŦlma bölgesinde çalŦƔtŦrŦlmak üzere tasarlanmŦƔ pn
eklemlidevreelemanlarŦdŦr.TersöngerilimlemealtŦndasabitgerilimbölgesimeydanagetirirlervebu
gerilimdeŒeri“çŦŒ(kŦrŦlma)gerilimi”(Breakdownvoltage)olarakadlandŦrŦlŦr.


bekil6.2–ZenerdiyotkarakteristikeŒrisi
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Deney6:ZenerDiyotKarakteristiŒiveUygulamasŦ

Zener diyot ile normal diyotlar arasŦnda ters öngerilimleme bölgelerinde fark vardŦr. Normal diyot
ters öngerilimleme dayanma gerilimi deŒerine kadar açŦk devre özelliŒini korur. Zener diyot ise bu
bölgedezenerkŦrŦlmagerilimi(Vz)deŒerindeiletimegeçer.ZenerüzerindekigerilimdüƔümüyaklaƔŦk
olaraksabitkalŦr.ZenerdiyotlarŦnkŦrŦlmagerilimleriisepneklemininkatkŦmaddesioranlarŦnagöre
deŒiƔmektedirvegenelde1.8V–200VarasŦkŦrŦlmagerilimlerinesahipolaraküretilenzenerdiyotlar
kullanŦlmaktadŦrlar.
Karakteristik eŒriden kolayca anlaƔŦlabileceŒi gibi ters öngerilimleme gerilimi zener gerilimini
aƔtŦŒŦnda, eleman yüksek deŒerde akŦm geçirmeye baƔlar. Bu nedenle zener diyotlar mutlaka bir
öndirençle birlikte kullanŦlŦp üzerinden geçen akŦm sŦnŦrlanmalŦ ve zarar görmesi engellenmelidir.
KullanŦlacaköndirenç,zenerdiyotüzerindenenazŦndan5mA’likbirakŦm(IZmin)geçiƔineizinvermeli
veaynŦzamandayükakŦmŦnŦkarƔŦlamalŦdŦr.DikkatedilmesigerekenbirdiŒernoktada,öndirençve
zenerdiyotüzerindeharcanacakgüçmiktarlarŦnŦndasŦnŦrdeŒerleriaƔmamasŦgerektiŒidir.

DeneyleGlgiliÖnÇalÇçma
bekil 6.3 ve bekil 6.4’te verilen zener diyotun doŒru ve ters öngerilimlemesŦnŦ içeren devrelerin
benzetim programŦ ile simülasyonlarŦnŦ yaparak, istenen sonuçlarŦn Tablo 6.1 ve Tablo 6.2’ye
kaydediniz.

DeneyinYapÇlÇçÇ
DeneyfemalarÇ





bekil6.3–DoŒruÖngerilimlemeDevresi



I


12V
DC






bekil6.4–TersÖngerilimlemeDevresi
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Deney6:ZenerDiyotKarakteristiŒiveUygulamasŦ

UygulanacakAdÇmlar
1. bekil6.3’tekidevreyibreadboardüzerinekurunuz.
2. PotansiyometreyiminimumdanmaksimumadüzenliaralŦklarlagetirerekzenerdiyotundoŒru
öngerilimlemeakŦmvegerilimdeŒerleriniTablo6.1’ekaydediniz.
3. bekil6.4’dekidevreyibreadboardüzerinekurunuz.
4. Potansiyometreyi minimumdan maksimuma düzenli aralŦklarla getirerek zener diyotun ters
öngerilimlemeakŦmvegerilimdeŒerleriniTablo6.2’yekaydediniz.
5. Tablo6.1ve6.2’dekideŒerlerikullanarakzenerdiyotunkarakteristiŒinibekil6.5’eçiziniz.

DeneySonuçlarÇ
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Ölçülen


Benzetim

Tablo6.1–ZenerDiyotDoŒruÖngerilimlemeGözlemTablosu

DoŒruÖngerilimleme
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Ölçülen


Benzetim

Tablo6.2–ZenerDiyotTersÖngerilimlemeGözlemTablosu

TersÖngerilimleme
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Deney6:ZenerDiyotKarakteristiŒiveUygulamasŦ

IF








VR

VF









IR


bekil6.5–ZenerDiyotKarakteristiŒi

DeneyÇÇktÇlarÇnÇnYorumlanmasÇ
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Deney6:ZenerDiyotKarakteristiŒiveUygulamasŦ

DeneyinAdÇ:ZenerDiyotluRegülatörDevresi
DeneyinAmacŦ:
DeneyÇŦktŦlarŦ:

ZenerDiyotluRegülatördevrelerinigerçekleyerekçalŦƔmapresinsiplerinin
öŒrenilmesi.
ZenerDiyotluRegülatördevrelerininçalŦƔmaprensiplerinikavrayabilme.

DeneyHakkÇndaTeorikBilgi
bebekegerilimiveyükakŦmŦndakidalgalanmalarneticesinde,doŒrultucudevrelerininçŦkŦƔŦndakiDC
gerilimin seviyesi de deŒiƔmektedir. Gerilim seviyesindeki bu deŒiƔimler elektronik devredeki
elemanlarŦnçalŦƔmaƔartlarŦndabazŦolumsuzluklarŦnortayaçŦkmasŦnanedenolmaktadŦr.Buolumsuz
durumu regülatör devreleri kullanŦlarak ortadan kaldŦrmak mümkündür. Regülatör devrelerinin
amacŦ,giriƔgerilimiyadayükakŦmŦnda(bellisŦnŦrlardâhilinde)meydanagelendeŒiƔimlereraŒmen,
çŦkŦƔgeriliminisabittutmaktŦr.BuamaçlaüretilmiƔçeƔitlientegredevrelervardŦrfakatzenerdiyotlu
regülatördevreleridebuamaçlasŦkçakullanŦlanyöntemlerdenbiridir.bekil6.6’dazenerdiyotlubasit
bir regülatör devresi görülmektedir. Vi regülesiz DC giriƔ gerilimini ve VO regüleli DC çŦkŦƔ gerilimini
ifade etmektedir. Rs akŦm sŦnŦrlama direnci olarak kullanŦlmakta olup, RL ise yük direncini
göstermektedir.


bekil6.6–ZenerDiyotluTemelRegülatörDevresi

Zener diyotlu regülatör devresinde önemli olan husus, devrede kullanŦlacak zener diyotun zener
gerilim deŒerinin yükün çalŦƔma gerilimine uygun seçilmesidir. Örnek olarak yükün ihtiyaç duyduŒu
beslemegerilimi5Visezenerdiyotda5V’lukolmalŦdŦr.AyrŦcaregülesizDCgiriƔgeriliminindeŒerinin
de(Vi)seçilenzenerdiyotgerilimininaltŦnadüƔmemesigerekmektedir.BununnedeniiseeŒergiriƔ
gerilimi zener diyot açŦlma geriliminden düƔük olursa, zener diyot çalŦƔmayarak açŦk devre özelliŒi
gösterecekveçŦkŦƔgerilimiRsveRLtarafŦndanbelirlenenbirdeŒeralacaktŦr.
DiŒerbirönemlinoktaiseakŦmsŦnŦrlamadirencinin(Rs)deŒerininseçimidir.Budirenç,regülesizDC
giriƔ geriliminin en küçük deŒerinde bile minimum zener akŦmŦ ve yük akŦmŦnŦ karƔŦlayacak Ɣekilde
seçilmelidir.
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Deney6:ZenerDiyotKarakteristiŒiveUygulamasŦ

Ek olarak yükü devreye baŒlamadŦŒŦmŦzda yükten geçmesi gereken akŦm da zener diyot üzerinden
geçeceŒinden, zener üzerinde harcanan güç önemli ölçüde artacaktŦr. Bu da zener diyot ve akŦm
sŦnŦrlamadirenciseçimidoŒruyapŦlmadŦysazenerdiyotunbozulmasŦnasebepolacaktŦr.

DeneyleGlgiliÖnÇalÇçma
bekil 6.7’de verilen regülatör devresinin benzetimini bir benzetim programŦ yardŦmŦyla
simülasyonlarŦnŦyaparakistenilensonuçlarŦTablo6.3’tebelirtilenyerlerekaydediniz.

DeneyinYapÇlÇçÇ
DeneyfemasÇ


bekil6.7–RegülatörDevresiDeneybemasŦ

UygulanacakAdÇmlar
1. bekil6.7’degörülendevreyibreadboardüzerinekurunuz.
2. Potansiyometre milini minimum, orta ve maksimum seviyeye getirerek istenen deŒerleri
ölçünüz.GözlemTablosu6.4’edeneyselbulgularŦnŦzŦkaydediniz.
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DeneySonuçlarÇ

Tablo6.3–RegülatörDevresiiçinBenzetimProgramŦGözlemTablosu



BenzetimProgramŦSonuçlarŦ
Pot.minimum

Pot.orta(0,5k)

Pot.maksimum

ࡵ 







ࡵ 







ࡵࢠ 







ࢂࢠ 







ࢂ 









Tablo6.4–RegülatörDevresiiçinGözlemTablosu



DeneyselSonuçlar
P1minimum

P1orta(0,5k)

P1maksimum

ࡵ 







ࡵ 







ࡵࢠ 







ࢂࢠ 







ࢂ 
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Deney6:ZenerDiyotKarakteristiŒiveUygulamasŦ

DeneyÇÇktÇlarÇnÇnYorumlanmasÇ
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0DO]HPH/LVWHVL
x DGHWNYHDGHW:GLUHQo
x DGHWNSRWDQVL\RPHWUH
x DGHW%&WUDQVLVW|U
'HQH\GH.XOODQÕODFDN&LKD]ODU
x %UHDGERDUG
x 0XOWLPHWUH
x '&*o.D\QD÷Õ
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Deney7:BJTTransistörKarakteristikleri

DeneyinAdÇ:BJTTransistörKarakteristikleri
DeneyinAmacŦ: BJTTransistörkarakteristiklerinineldeedilmesi.
BJT Transistör karakteristiklerinin deneysel elde edilmesi yolu ile çalŦƔma
prensiplerinikavrayabilme.

DeneyÇŦktŦlarŦ:

DeneyHakkÇndaTeorikBilgi
Transistör iki PN ekleminden oluƔan, üç terminalli bir elemandŦr. Bu terminaller veya uçlar baz (B),
emiter(E)vekollektör(C)’dür.PNPveyaNPNyapŦdaüretilirler.EnyaygŦnkullanŦmalanlarŦyükseltici
ve anahtarlamadŦr. Yükseltici devrelerde DC enerjiyi AC enerjiye dönüƔtürürler. Bu açŦdan
bakŦldŦŒŦndan“trans”kelimesineanlamyüklenebilir.BirtransistörünçalŦƔŦr(açŦk,hazŦr)halegelmesi
için muhakkak DC olarak beslenmesi gerekir. Buna öngerilimleme(biasing) adŦ verilir.
Öngerilimlemede direnç elemanlarŦ da uygun Ɣekilde transistöre baŒlanŦr. Devre referansŦnŦn veya
topraŒŦnŦn hangi uca baŒlandŦŒŦna göre transistör devreleri isimlendirilebilir. Yani ortak bazlŦ, ortak
emiterli veya ortak kollektörlü gibi. Transistörlerin çalŦƔma noktalarŦ öngerilimleme esnasŦnda
baŒlananDCgüçkaynaŒŦvedirençelemandeŒerleriilebelirlenir.
NPNvePNPtipitransistörlerinyapŦlarŦbekil7.1’deayrŦntŦlŦbirƔekildegörülmektedir.




.ROOHNW|U &


C

VB

V

C

IC



IB

%DVH %

VCE

B
CE



VB

V

E
















IE

E


(PLWHU (

NPNtipitransistör

PNPtipitransistör

bekil7.1–NPNvePNPtipitransistörlerinyapŦlarŦ

Transistörlerin boyutlarŦnŦn küçük olmasŦ ve az enerji harcamalarŦ, uzun süre çalŦƔabilmeleri ve
ömürlerinin uzun olmasŦ, her an çalŦƔmaya hazŦr durumda olmalarŦ, çalŦƔma gerilimlerinin düƔük
olmasŦ,pilileçalŦƔmayaimkantanŦmalarŦvefiyatlarŦnŦnucuzolmasŦgibibirçokavantajlarŦvardŦr.

DeneyleGlgiliÖnÇalÇçma
bekil 7.2’de ƔemasŦ verilen devreyi bir benzetim programŦnda (Multisim) kurunuz. AƔaŒŦda verilen
adŦmlarŦuygulayarakgereklisimulasyonlarŦyapŦnŦz.Tablo7.1,Tablo7.3,Tablo7.5,Tablo7.7veTablo
7.9’dakiilgilialanlarŦyapmŦƔolduŒunuzsimulasyonlarŦnsonuçlarŦnagöredoldurunuz.bekil7.3,bekil
7.4, bekil 7.5 ve bekil 7.6’da istenen grafikleri elde edilen benzetim verilerine göre herhangi bir
bilgisayarprogramŦaracŦlŦŒŦyla(excel,MATLAB,vb.)çizdiriniz.
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DeneyinYapÇlÇçÇ
DeneyfemasÇ


BC237







bekil7.2–DeneybemasŦ

UygulanacakAdÇmlar
1. bekil7.2’dekidevreyibreadboardüzerinekurunuz.
2. ܸ veܸ gerilimini12VdeŒerinesabitleyiniz.ܲଵ potansiyometresininayarlarŦileoynayarak
ܫ  akŦmŦnŦn ʹͷߤ ܣaralŦklarla deŒiƔtiriniz. ܫ ’nin farklŦ deŒerleri için ܸா , ܫ , ߚ deŒerlerini
Tablo 7.2’ye kaydediniz. Tablodaki deŒerleri kullanarak bekil 7.3 – 7.5’e kadar olan
karakteristikleriçiziniz.
3. ܫ akŦmŦnŦʹͷߤܣdeŒerinesabitleyiniz.ܸ deŒerini0V’dan12V’adüzenliaralŦklarlaarttŦrŦp,
ܸா veܫ deŒerleriniTablo7.4’ekaydediniz.
4. AdŦm3’ü,ͷͲߤܣ,ͷߤܣ,ͳͲͲߤܣdeŒerleriiçinuygulayŦp,sonuçlarŦTabo7.6,7.8ve7.10’da
ilgilibölümlerekaydediniz.TablolardakideŒerlerikullanarakbekil7.6’datransistörünܫ –ܸா 
karakteristiŒiniçiziniz.

DeneySonuçlarÇ

Tablo7.1–Sabitࢂ deŒeriiçingözlemtablosu(Benzetim)

ࢂ ൌ  ࢂ


ࢂࡱ 
ࡵ 























Ͳߤʹ  ܨͷߤ ܨͷͲߤ ܨͷߤʹͳ ܨߤͲͲͳ ܨͷ ߤͳ ܨͷͲ ߤͳ ܨͷ ߤʹʹ ܨߤ ͲͲʹ ܨͷߤʹ ܨͷͲߤʹ ܨͷ ߤܨ

ࡵ 

























ࢼ
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Tablo7.2–Sabitࢂ deŒeriiçingözlemtablosu(Deneysel)

ࢂ ൌ  ࢂ


ࢂࡱ 
ࡵ 

























Ͳߤʹ  ܨͷߤ ܨͷͲߤ ܨͷߤʹͳ ܨߤͲͲͳ ܨͷ ߤͳ ܨͷͲ ߤͳ ܨͷ ߤʹʹ ܨߤ ͲͲʹ ܨͷߤʹ ܨͷͲߤʹ ܨͷ ߤܨ

ࡵ 

























ࢼ



























bekil7.3–Sabitࢂ ൌ ࢂiçinࡵ –ࢂࡱ grafiŒi



bekil7.4–Sabitࢂ ൌ  ࢂiçinࡵ –ࢂࡱ grafiŒi

bekil7.5–Sabitࢂ ൌ  ࢂiçinࡵ –ࡵ grafiŒi






Tablo7.3–Sabitࡵ ൌ ࣆiçingözlemtablosu(Benzetim)

ࡵ ൌ  ࣆ


ࢂࡱ 

























ࡵ 
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Tablo7.4–Sabitࡵ ൌ ࣆiçingözlemtablosu(Deneysel)

ࡵ ൌ  ࣆ


ࢂࡱ 

























ࡵ 


























Tablo7.5–Sabitࡵ ൌ ࣆiçingözlemtablosu(Benzetim)

ࡵ ൌ  ࣆ


ࢂࡱ 

























ࡵ 


























Tablo7.6–Sabitࡵ ൌ ࣆiçingözlemtablosu(Deneysel)

ࡵ ൌ  ࣆ


ࢂࡱ 

























ࡵ 


























Tablo7.7–Sabitࡵ ൌ ૠࣆiçingözlemtablosu(Benzetim)

ࡵ ൌ ૠ ࣆ


ࢂࡱ 

























ࡵ 


























Tablo7.8–Sabitࡵ ൌ ૠࣆiçingözlemtablosu(Deneysel)

ࡵ ൌ ૠ ࣆ


ࢂࡱ 

























ࡵ 


























Tablo7.9–Sabitࡵ ൌ ࣆiçingözlemtablosu(Benzetim)

ࡵ ൌ  ࣆ


ࢂࡱ 

























ࡵ 
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Tablo7.10–Sabitࡵ ൌ ࣆiçingözlemtablosu(Deneysel)

ࡵ ൌ  ࣆ


ࢂࡱ 

























ࡵ 




























bekil7.6–FarklŦࡵ deŒerleriiçinࡵ –ࢂࡱ karakteristiŒi
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DeneyÇÇktÇlarÇnÇnYorumlanmasÇ
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ͺ

 ò







0DO]HPH/LVWHVL
x DGHWDGHWDGHWNDGHWNGLUHQo
x DGHWX)NRQGDQVDW|U
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x
x
x
x
x

%UHDGERDUG
$YRPHWUH
2VLORVNRS
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DeneyinAdÇ:BJTYükselteçler
DeneyinAmacŦ: TransistörkullanŦlaraktasarlanmŦƔAsŦnŦfŦyükseltecindavranŦƔŦnŦnincelenmesi.
DeneyÇŦktŦlarŦ:

Transistör kullanŦlarak tasarlanan A sŦnŦfŦ yükseltecin çalŦƔma prensibini
kavrayabilme.

DeneyHakkÇndaTeorikBilgi
BiryükselteciFET,MOSFETyadaBJTileyapmakmümkündür.Yükselteçleriküçüksinyalyükselteçleri
ve güç yükselteçleri olarak da ikiye ayŦrabiliriz. Bu bölümde genel olarak güç yükselteçleri
incelenecektir.Güçyükselteçlerisesyükseltmesi,birmotorunçalŦƔmasŦiçingerekligücünüretilmesi
yadabirvericiningüçyükseltmesigibibirçokamaçlasanayidesŦklŦklakullanŦlŦrlar.
7letimdurumlarŦna(biasözelliklerine)göreyükselteçleraƔaŒŦdakiƔekildesŦnŦflandŦrŦlŦrlar.
x
x
x
x

AsŦnŦfŦ:GiriƔiƔaretinintamamŦndailetimdedir.
BsŦnŦfŦ:GiriƔiƔaretinin%50’sindeiletimdedir.YapozitifiyadanegatifkŦsŦmiletimdedir.
ABsŦnŦfŦ:GiriƔiƔaretinin%50’denfazlave%100’ündenazŦndailetimdedir.
CsŦnŦfŦ:GiriƔiƔaretinin%50’denazŦndailetimdedir.


bekil8.1–YükselteçleriniletimdurumlarŦnagöresŦnŦflandŦrŦlmasŦ

BudeneydeAsŦnŦfŦyükselteçlerüzerindedurulacakolup,hemAsŦnŦfŦhemdediŒersŦnŦfyükselteçler
hakkŦndadetaylŦbilgiyiderskaynaklarŦndanbulabilirsiniz.
AsŦnŦfŦyükselteçlergiriƔiƔaretininheranŦndailetimdeolanyükselteçtipidir.
AvantajlarŦ:
x TasarŦmŦnŦ yapmak diŒer sŦnŦftaki yükselteçlere göre kolaydŦr. Tek bir transistör veya
yükseltmeelemanŦkullanŦlaraktasarlanabilir.
x YükseltmeelemanŦsürekliaktifolduŒuiçin,neredeysedoŒrusalbirACdirencesahiptir.
x Yükseltme elemanŦ hiç kapanmadŦŒŦ için “geri açŦlma zamanŦ” yoktur. Bu da yüksek
frekanslardaiyiperformansveyüksekkararlŦlŦkanlamŦnagelmektedir.
x TümanlardailetimdeolduŒuiçincrossoverbozulmasŦgerçekleƔmemektedir.ÖrneŒinBsŦnŦfŦ
yükselteçlerde, %50 iletim olduŒu için iki adet yükselteç tasarlanarak %100 iletim
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saŒlanmaktadŦr. Negatiften pozitife geçiƔ anlarŦnda, bir transistör aktif diŒeri pasif duruma
geçiƔanlarŦndabubozulmagerçekleƔmektedir.
DezavantajlarŦ:
x DüƔük verimde çalŦƔmaktadŦr. Sürekli iletimde olduŒu için, yüksek güç harcarlar ve pille
çalŦƔanbiryükselteçtasarlandŦŒŦtakdirdepilömürlerikŦsaolmaktadŦr.

DeneyleGlgiliÖnÇalÇçma
bekil 8.2’de görülen deney ƔemasŦ için Tablo 8.1’de istenen büyüklükleri teorik olarak hesaplayŦp,
uygulanacak adŦmlarŦ izleyerek benzetimini gerçekleƔtiriniz ve benzetim sonuçlarŦnŦ Tablo 8.1’deki
uygunyerlerekaydediniz.

DeneyinYapÇlÇçÇ
DeneyfemasÇ

BC237


bekil8.2–AsŦnŦfŦbiryükselteçdeneyƔemasŦ

UygulanacakAdÇmlar
1. bekil8.2’dekideneyƔemasŦnŦ,bypasskondansatörüܥா devredŦƔŦolacakƔekildekurunuz.
2. Tablo 8.2’de belirtilen DC çalŦƔma noktasŦna ait büyüklükleri avometre(multimetre) yardŦmŦ
ileölçüp,ilgiliyerlerekaydediniz.
3. bekil8.3’teverilen200mV(pp)/1kHzgiriƔiƔaretiiçinACçalŦƔmasŦnaaitbüyüklükleriölçüp
Tablo8.1’dekiuygunyerekaydediniz.GiriƔiƔaretinintepedentepeyedeŒeriileçŦkŦƔiƔaretinin
tepedentepeyedeŒerikazançdeŒeriniverecektir.
86







Deney8:BJTYükselteçler

4. ÇŦkŦƔiƔaretinibekil8.4’eçiziniz.
5. Bypasskapasitörüܥா ’yidevreyebaŒlayŦnŦz.
6. AdŦm2ve3’tekiadŦmlarŦ tekraruygulayŦnŦzve ܥா devredeikeneldeedilensonuçlarŦ Tablo
8.1’dekiuygunbölümlerekaydediniz.
7. ܥா devredeikeneldeedilençŦkŦƔiƔaretinibekil8.5’eçiziniz.

DeneySonuçlarÇ


bekil8.3–GiriƔiƔareti






Volt/Div(Ch1)=
Volt/Div(Ch2)=
Time/Div=






bekil8.4–ࡱ devredŦƔŦikençŦkŦƔiƔareti
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Volt/Div(Ch1)=
Volt/Div(Ch2)=
Time/Div=







bekil8.5–ࡱ devredeikençŦkŦƔiƔareti






ࡱ devredŦƔŦ





Tablo8.1–AsŦnŦfŦyükselteçiçingözlemtablosu

ࡱ devrede



Hesaplanan

Benzetim

Ölçüm

Hesaplanan

Benzetim

Ölçüm

ࢂ 













ࡵ 













ࡵ 













ࡵࡱ 













ࢂࡱ 













ࢂࡱ 













ࢂ 
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DeneyÇÇktÇlarÇnÇnYorumlanmasÇ
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ͻ

 







0DO]HPH/LVWHVL
x DGHW&'HQWHJUH
x DGHWNSRWDQVL\RPHWUH
'HQH\GH.XOODQÕODFDN&LKD]ODU
x %UHDGERDUG
x 0XOWLPHWUH
x '&*o.D\QD÷Õ
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Deney9:MOSFETTemelleri

DeneyinAdÇ:MOSǦFETTemelleri*
*BudeneyinhazŦrlanmasŦndaBaƔkentÜniv.’ninEEM217kodludersnotundanyararlanŦlmŦƔtŦr.
DeneyinAmacŦ: MOSFET’lerinçalŦƔmaprensiplerininincelemesi.
DeneyÇŦktŦlarŦ: MOSFET’lerinçalŦƔmaprensiplerinikavrayabilme.

DeneyHakkÇndaTeorikBilgi
MOSFET (MetalOxideSemiconductorFieldEffectTransistör),alanetkilibirtransistörtipidir.Temel
olarakgate,sourcevedrainolmaküzere3bacaŒŦvardŦr.4terminalliMOSFET’lerdeBaseadŦverilen
bir bacak daha bulunmaktadŦr. Fakat bu bacak iç kŦsŦmdan source ucuna baŒlanmŦƔtŦr ve dŦƔarŦdan
ulaƔŦlamamaktadŦr.bekil9.1’de4ve3terminallintipiartŦrŦmveptipiazaltŦmtipiMOSFETsembolleri
görülmektedir.


bekil9.1–4ve3terminalliMOSFETgösterimi(soldakiartŦrŦmtipi,saŒdakiazaltŦmtipi)

MOSFETlerin çalŦƔmasŦ için bekil 9.2’de görüldüŒü gibi iki adet gerilim kaynaŒŦ baŒlanmalŦdŦr. Bu
kaynaklarVGSveVDSgerilimlerinioluƔturmaktadŦr.


bekil9.2–MOSFETVGSveVDSbaŒlantŦlarŦ

VDS voltajŦ etkisi ile drain ile source arasŦnda IDS akŦmŦ oluƔmaktadŦr. Bu IDS akŦmŦ VGS gate – source
gerilimiilekontroledilir.MOSFET’inVGS,VDSveIDS deŒerlerideŒiƔtirilerekçeƔitlibölgelerdevedeŒiƔik
amaçlar için kullanŦlabilir. MOSFET karakteristiŒinde kesim, doyum(saturasyon) ve çalŦƔma(aktif)
olmaküzere3bölgemevcuttur.KesimbölgesindeeƔikgerilimdeŒeridüƔüktürveMOSFETçalŦƔmaz.
BudeneydeMOSFETindoyumveaktifbölgelerdekiçalŦƔmadurumlarŦincelenecektir.bekil9.3’tetipik
bir MOSFETin sabit VGS deŒerlerinde IDS / VDS grafiŒi görülmektedir. Lineer çalŦƔma bölgesi, VDS
geriliminindüƔükolduŒuveIDSakŦmŦnŦndoŒrusalolarakarttŦŒŦbölgedir.VDSgerilimiarttŦkçaIDSakŦmŦ
sabitlenir.VDSgerilimidoyumgerilimineeƔitlendiŒindeVD(SAT)MOSFETdoyumaulaƔŦr.Doyumgerilimi,
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VGS gerilimi ile birlikte her MOSFET için farklŦ fiziksel parametre olan threshold (eƔik) voltajŦ VT ile
iliƔkilidir.


bekil9.3–MOSFETIDS/VDSgrafiŒi

VD(SAT)=VGS–VTolmaküzere;
VD(SAT)шVDSш0durumundaMOSFETdoyumbölgesindedir.
VDSшVD(SAT)ш0durumundaMOSFETaktifbölgededir.
MOSFETdoyumbölgesindeçalŦƔŦrkenIDSakŦmŦaƔaŒŦdakidenklemilehesaplanŦr.
ௐ

ವೄ



ଶ

ܫௌ ൌ ߤ ܥ௫ ቀ ቁ ቂሺܸீௌ െ ்ܸ ሻ െ

ቃ ܸௌ 

W:GategeniƔliŒi
L:GateuzunluŒu
Cox:GateilebodyarasŦndakioksittabakanŦnkalŦnlŦŒŦ
MOSFET doyum bölgesinde iken voltaj kontrollü direnç gibi çalŦƔŦr. Drain – source direnci, IDS’nin
VDS’yegörekŦsmitürevialŦnarakbulunabilir.
ܸௌ
ͳ
߲ܫௌ
ܹ
ܹ
ߤ ܥ௫ ൬ ൰ ሺܸீௌ െ ்ܸ ሻ െ
൨ ܸௌ ൨ ൌ ߤ ܥ௫ ൬ ൰ ሺܸீௌ െ ்ܸ െ ܸௌ ሻ ൌ

ݎ
߲ܸௌ
ʹ
ܮ
ܮ
MOSFETaktifbölgedegenelliklegiriƔsinyalininyükseltilmesiamacŦilekullanŦlŦr.BubölgedeçalŦƔŦrken
IDSakŦmŦaƔaŒŦdakidenklemilehesaplanŦr.
ܫௌ ൌ

ͳ
ܹ
ߤ ܥ௫ ൬ ൰ ሺܸீௌ െ ்ܸ ሻଶ 
ʹ
ܮ

MOSFET, aktif bölgede gerilim kontrollü akŦm kaynaŒŦ olarak çalŦƔŦr. Fakat bu akŦm kaynaŒŦ ideal
deŒildir.RdsküçükiƔareteƔdeŒerdirencietkisialtŦndadŦr.
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MOSFETaktifbölgedediyotgibiçalŦƔacakƔekildebaŒlanabilir.BubaŒlantŦƔekliileMOSFETüzerindeki
gerilim referans gerilim olarak kullanŦlmak üzere ayarlanabilmektedir. AyrŦca bu baŒlantŦ Ɣekli akŦm
aynasŦ uygulamalarŦnda da kullanŦlmaktadŦr. BaŒlantŦ ƔemasŦ bekil 9.4’te görülmektedir. MOSFET
üzerine düƔen gerilim bir önceki IDS eƔitliŒinin VGS = VDS eƔitliŒi ile çözülmesi ile aƔaŒŦdaki Ɣekilde
bulunur.
ܸெைௌூைா ൌ ்ܸ   ඨ

ܫௌ

ͳ
ܹ
ߤ  ܥቀ ቁ
ʹ  ௫ ܮ



V DS =V GS


bekil9.4–DiyotgibiçalŦƔanMOSFETyapŦ

ÖnHazÇrlÇk
Deneyde kullanŦlacak olan CD4007 MOSFET katalog deŒerleri (Courtesy of Ass. Prof. Dr. David M.
Binkley,ClarkHopperM.S,andHaroldHearneM.S.,TheUniversityofNorthCarolina,Charlotte);
μ0Cox=166.67μA/V2
W/L=3
VT=1.45V
VA=1/ʄ=100V
CD4007artŦrŦmtipiMOSFET’inpinbaŒlantŦyapŦsŦbekil9.5’teverilmiƔtir.


bekil9.5–CD4007pinbaŒlantŦsŦ
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bekil9.2’degösterilenMOSFETiçin,aƔaŒŦdaverilengerilimdeŒerlerindeIDSakŦmlarŦnŦhesaplayŦnŦz.
a) VGS=3V;VDS=0.5V
b) VGS=5V;VDS=0.5V
c) VGS=2V;VDS=3V

DeneyleGlgiliÖnÇalÇçma
bekil9.6,bekil9.7vebekil9.8’deƔemasŦverilendevreƔemalarŦnŦbirbenzetimprogramŦndakurarak,
aƔaŒŦdaverilenadŦmlarŦuygulayarakgereklisimulasyonlarŦyapŦnŦz.AƔaŒŦdakiTablo9.1,Tablo9.3ve
Tablo9.5’tekiilgilialanlarŦyapmŦƔolduŒunuzsimulasyonlarŦnsonuçlarŦnagöredoldurunuz.

UygulamaAdÇmlarÇ
Bu deneyde CD4007 MOSFET entegresi kullanŦlacaktŦr.  bekil 9.5’de verilen entegrenin iç yapŦsŦna
göre entegre devre içinde üç adet n kanal ve üç adet p kanal yapŦ bulunmaktadŦr. n kanal MOS
transistörlerinbeslemesiVSS’ye(pin7),pkanalMOStransistörlerinbeslemesiVDD’ye(pin14)baŒlŦdŦr.
Budurumdapin7negatifgerilimli,pin14pozitifgerilimliolmalŦdŦr.
CD4007entegresinibaŒlarkendevredegerilimolmamasŦnadikkatediniz.Aksihaldeentegrezarar
görebilir. Entegre elektrostatik etki nedeniyle de çabucak bozulabilir. Bu nedenle entegre
bacaklarŦnadokunmayŦnŦz.
Devreyikurmadanönce,
x DirençdeŒerleriniavometrearacŦlŦŒŦileölçünüz.HerbirdirencinhatapayŦnŦn%2olduŒuna
eminolunuz.BöyleceakŦmölçümlerinizhassasolacaktŦr.
x DevreyebaŒlamadanönceܸீௌ güçkaynaŒŦnŦn+4V’aayarlŦolduŒundaneminolunuz.
Not: Önce DC gerilimi, sonra AC gerilimi devreye baŒlayŦnŦz. Önce AC gerilimi sonra DC gerilimi
devredençŦkartŦnŦz.

DeneyfemasÇ
IDS
8

V

6

V

7




bekil9.6–DeneybemasŦ
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bekil9.7–DeneybemasŦ

bekil9.8–DeneybemasŦ

UygulanacakAdÇmlar
1. bekil 9.6’da görülen devreyi kurunuz. VGS = +4V ve VDS gerilimini 0 ve +5V arasŦnda
deŒiƔtirirkenIDSakŦmlarŦnŦölçüpTablo9.2’ekaydediniz.Gerilimi0.4VaralŦklarlaarttŦrŦnŦz.
2. Tablo9.2’dekiverilerilebekil9.9’aIDSͲVDSgrafiŒiniçiziniz.
3. VDS=5ViçinVGSeƔikgeriliminitespitediniz.BununiçinIDSakŦmŦnŦnihmaledilebilirseviyede
olduŒu VGS deŒerinin seçilmesi gerekmektedir. 7hmal edilebilir seviyeyi 5 ʅA olarak kabul
ediniz.
4. bekil9.7’dekidevreyikurunuz.OhmmetrearacŦlŦŒŦileVGSdeŒiƔimiiledirençdeŒeriarasŦndaki
baŒŦntŦyŦtakipediniz.BudeŒerleriTablo9.4’ekaydediniz.
5. bekil9.8’degörülenMOSFET’li100μA’likDCakŦmkaynaŒŦdevresinikurunuz.Potansiyometre
ileoynayarakܫௌ akŦmŦnŦ100μA’eayarlayŦnŦzveRdirençdeŒeriniTablo9.6’yakaydediniz.
6. bekil 9.8’deki gibi MOSFET üzerindeki gerilimi avometre aracŦlŦŒŦ ile ölçünüz ve Tablo 9.6’ya
kaydediniz.
7. Potansiyometreyi çevirerek ܫௌ  akŦmŦnŦn hangi direnç deŒerlerinde 100 μA,75 μA ve 50 μA
deŒerineulaƔtŦŒŦnŦTablo9.6’yakaydediniz.
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DeneySonuçlarÇ
Tablo9.1–VDS,VGS,IDSiliƔkisi(Benzetim)


ࢂࡰࡿ 
0.4V
0.8V
1.2V
1.6V
1.8V
2.0V
2.4V
2.8V
3.2V
3.6V
4.0V
4.4V
4.8V
5.0V

ࢂࡳࡿ ൌ ࢂ















ࡵࡰࡿ
ࢂࡳࡿ ൌ ࢂ















ࢂࡳࡿ ൌ ࢂ
















Tablo9.2–VDS,VGS,IDSiliƔkisi(Deneysel)


ࢂࡰࡿ 
0.4V
0.8V
1.2V
1.6V
1.8V
2.0V
2.4V
2.8V
3.2V
3.6V
4.0V
4.4V
4.8V
5.0V

ࢂࡳࡿ ൌ ࢂ















ࡵࡰࡿ
ࢂࡳࡿ ൌ ࢂ















ࢂࡳࡿ ൌ ࢂ
















Tablo9.3–VGS–RiliƔkisi(Benzetim)

ࢂࡳࡿ 
ࡾ

1.5V


2.0V


3.0V


4.0V


5.0V



Tablo9.4–VGS–RiliƔkisi(Deneysel)

ࢂࡳࡿ 
ࡾ

1.5V


2.0V


3.0V
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Tablo9.5–PotansiyometredeŒerinegöreIDSakŦmŦ(Benzetim)

ܴ௧




ܫௌ
100μA
75μA
50μA

ܸௌ





Tablo9.6–PotansiyometredeŒerinegöreIDSakŦmŦ(Deneysel)

ܴ௧




ܫௌ
100μA
75μA
50μA

ܸௌ








IDS












VDS
bekil9.9:IDS-VDSgrafiŒi
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DeneyÇÇktÇlarÇnÇnYorumlanmasÇ
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Deney10:OPͲAMP’lŦYükselteçDevreleri

DeneyinAdÇ:OPǦAMP’lÇYükselteçDevreleri
DeneyinAmacŦ:
DeneyÇŦktŦlarŦ:

OPͲAMP kullanŦlarak yapŦlan eviren, evirmeyen, toplayŦcŦ ve çŦkarŦcŦ yükselteç
devrelerininçalŦƔmasŦnŦnincelenmesi.
OPͲAMP’Ŧn kullanŦm amacŦnŦn ve OPͲAMP kullanŦlarak yapŦlan yükselteç
devrelerinikavrayabilme.

DeneyHakkÇndaTeorikBilgi
1960’lŦ yŦllarŦn sonlarŦna doŒru kullanŦlmaya baƔlayan OPͲAMPlar çok yüksek kazançlŦ fark
kuvvetlendiricileriolaraktanŦmlanabilirler.OPͲAMPlar,gerilimveakŦmkazancŦsaŒlayandevrelerdir.
Matematik iƔlem kapasitelerinden dolayŦ “Analog Bilgisayarlar” olarak da adlandŦrŦlabilirler. bekil
10.1’debirOPͲAMP’Ŧnsembolü,giriƔveçŦkŦƔuçlarŦilebeslemeleriverilmiƔtir.





bekil10.1–OP-AMPsembolüvegiriƔ-çŦkŦƔbeslemegerilimleri










bekil10.2–OP-AMP’ŦnidealeƔdeŒerdevresi

bekil 10.2’de ise OPͲAMP’Ŧn eƔ deŒer devresi görülmektedir. 7deal OPͲAMP genel olarak aƔaŒŦdaki
özellikleresahiptir.
x SonsuzaçŦkçevrimkazancŦ ܩൌ ܸపపç Ȁܸç 
x Sonsuz giriƔ direnci, ܴç . Bu sonsuz giriƔ direnci sayesinde OPͲAMPŦn iki ucu arasŦnda
herhangibirakŦmakmaz.
x SŦfŦr giriƔ offset gerilimine sahiptir. Böylece OPͲAMP’Ŧn iki giriƔ ucundaki gerilim deŒerleri
birbirlerineeƔittir.
x SonsuzçŦkŦƔgerilimaralŦŒŦ
x SŦfŦrfazkaymasŦylasonsuzbantgeniƔliŒisahiptir.
x SŦfŦrçŦkŦƔdirenci,ܴపపç .
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x SonsuzortakmodzayŦflatmaoranŦ
Gerçek OPͲAMP’larŦn, giriƔ empedanslarŦ çok yüksek olup yaklaƔŦp 5 Mё, çŦkŦƔ empedanslarŦ ise
yaklaƔŦk olarak sŦfŦrdŦr. GiriƔ empedansŦnŦn yüksek olmasŦ ile kendinden önceki devreyi veya baŒlŦ
olduŒugüçkaynaŒŦnŦyükleyereknegatifbiretkioluƔmasŦnŦengeller.OPͲAMP‘ŦnçŦkŦƔempedansŦnŦn
düƔük olmasŦ (100Ͳ150 ё) ile empedans uyumu için kullanŦlabilmesini saŒlar. Gerçek OPͲAMPlar ile
yaklaƔŦk200000katkazançeldeedilebilmektedir.OPͲAMPlarŦnbandgeniƔlikleri1MHzcivarŦndadŦr.
OPͲAMPlar simetrik olarak beslenir. OPͲAMP sembolünde ܸ௦  ve ܸ௦ െ uçlarŦ, besleme kaynaŒŦnŦn
baŒlandŦŒŦ uçlardŦr ve sŦrasŦyla pozitif ve negatif besleme uçlarŦdŦr. Pozitif veya negatif besleme
deŒerlerinden biri 0 (sŦfŦr)’da olabilir. Pozitif ve negatif beslemelerin elektriksel açŦdan göreceli
kavramlar olduŒu unutulmamalŦdŦr. bekil 10.3’te OPͲAMP besleme devresinin temel gösterimi
verilmiƔtir.

VgiriƔ

Vs 
'&




*URXQG

VçŦkŦƔ




VgiriƔ

'&

Vs 



bekil10.3–OP-AMPtemelbeslemedevresi

Bir OPͲAMP elemanŦ için  açŦk çevrim ve kapalŦ çevrim olmak üzere iki tip kazançtan bahsedilebilir.
AçŦkçevrimkazancŦOPͲAMP‘ŦnkendikarakteristiŒinebaŒlŦolarak,kapalŦçevrimkazancŦiseOPͲAMP
bulunanbirdevreyehariciolarakbaŒlananbirgeribeslemedirencinebaŒlŦolarakbelirlenir.BirOPͲ
AMP’lŦ yükselteç devresinin giriƔine uygulanan gerilimi yükseltme seviyesi, OPͲAMP’Ŧn besleme
gerilimi ile sŦnŦrlanŦr. BaƔka bir deyiƔle OPͲAMP’lŦ bir devrede OPͲAMP’Ŧn besleme gerilimi ±Vs
deŒerindenyüksekbiryükseltmegerçekleƔmesimümkündeŒildir.
7deal OPͲAMP için giriƔine sinyal uygulanmamŦƔken çŦkŦƔŦnda 0 Volt deŒerinin okunuyor olmasŦ
gerekmektedir. Ancak, pratik uygulamalarda OPͲAMP’Ŧn giriƔ uçlarŦ arasŦnda, çok küçük de olsa bir
gerilimoluƔtuŒugözlemlenmektedir.BunedenlebuoffsetgeriliminindeŒeriOPͲAMP‘ŦnkazancŦile
çarpŦlarak çŦkŦƔ gerilimine aktarŦlŦr. Bu durumun önüne geçmek için OPͲAMP entegre devrelerinin
bazŦlarŦndagiriƔtekibusabitgerilimikompanzeetmekiçinuçlarbulunmaktadŦr.
OPͲAMP’lar toplamaͲçŦkarma, çarpmaͲbölme, integral ve türev alma gibi matematiksel iƔlemler için
kullanŦlabilir. Bunun yanŦ sŦra gerilim izleyici ve karƔŦlaƔtŦrŦcŦ devrelerde de kullanŦlŦr. KarƔŦlaƔtŦrŦcŦ
devrelerdeOPͲAMP’ŦnpozitifvenegatifgiriƔlerineuygulanansinyallerkarƔŦlaƔtŦrŦlŦrvepozitifucuna
uygulanan voltaj negatif ucuna uygulanan voltajdan büyükse çŦkŦƔtan ܸ௦ , tam tersi olduŒunda ise
Ȃ ܸ௦  gözlemlenir. Gerilim izleyici devrede gerilim kazancŦ deŒeri 1’dir ve giriƔ – çŦkŦƔ iƔaretleri aynŦ
fazdadŦr.
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OPͲAMP’lar birbiriyle alakalŦ iki ayrŦ devrede aralarŦnda akŦm alŦƔveriƔi olmadan sadece gerilimin
aktarŦlmasŦgerekendurumlardakullanŦlŦrlar.7kidevreyibirbirindenyalŦtmakiçinkullanŦlabilir.Tümbu
kullanŦm alanlarŦna ek olarak OPͲAMP’lar doŒrultucu, filtreleme ve enstrumantasyon
uygulamalarŦndadasŦklŦklakullanŦlmaktadŦrlar.
PiyasadaensŦkkullanŦlanOPͲAMPentegreleriLM741veLM747entegreleridir.BunlardanLM741
içerisinde tek OPͲAMP ve LM 747’de ise iki OPͲAMP bulunur. bekil 10.4’te yapŦlacak deneylerde
kullanŦlacak olan LM 741 entegresini ve bu entegrenin iç yapŦsŦ ile bacak baŒlantŦlarŦ ayrŦntŦlŦ bir
Ɣekilde görülmektedir. Daha ayrŦntŦlŦ bilgiler için ilgili kataloglara (datasheet) müracaat edilmesi
gerekir.


bekil10.4–LM741entegresiveiçyapŦsŦ

AyakNo
1
2
3
4
5
6
7
8



7Ɣlevi
OffsetsŦfŦrlama
ܸç െ
ܸç 
ܸ௦ െ(negatifbeslemeucu)
OffsetsŦfŦrlama
ܸపపç
ܸ௦ (pozitifbeslemeucu)
BoƔUç



DeneyleGlgiliÖnÇalÇçma
bekil10.5,bekil10.6,bekil10.7vebekil10.8’deverilensŦrasŦylatersleyen,terslemeyen,toplayanve
farkalanyükselteçdevrelerininuygulanacakolanadŦmlarŦtakipederekteorikhesaplanmasŦgereken
bölümlerihesaplayŦpaƔaŒŦdaverilentablolardakiuygunbölümlerekaydediniz.BirbenzetimprogramŦ
ile bu devrelerin simülasyonlarŦnŦ yaparak tablolarŦ elde ettiŒiniz sonuçlara göre doldurunuz. bekil
10.7 ve bekil 10.8’de bulunan toplayan ve fark alan yükselteç devreleri için OPͲAMP’Ŧn giriƔine
uygulanacakdeŒerleri12V’tanbüyükolmayacakƔekilderastgeleseçinizvebuseçilendeŒerleriTablo
10.3veTablo10.4’ekaydedinizvedeneysŦrasŦndadabudeŒerlerikullanŦnŦz.
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DeneyinYapÇlÇçÇ
DeneydevreçemalarÇ
Rt


$&



PVpp
.+]





+12V

Nȍ





/0



VçŦkŦƔ









9



bekil10.5–Tersleyen(Eviren)YükselteçDevresi
Rt




+12V



Nȍ












/0

VçŦkŦƔ




$&






9

PVpp
.+]





bekil10.6–Terslemeyen(Evirmeyen)YükselteçDevresi



9



Nȍ


V1 Nȍ

Nȍ












Nȍ



/0
V2 Nȍ


VçŦkŦƔ









9

bekil10.7–ToplayanYükselteçDevresi
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9


Nȍ



Nȍ



V1

Nȍ






/0


Nȍ



V2

VçŦkŦƔ



Nȍ





Nȍ
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bekil10.8–FarkAlanYükselteçDevresi

UygulanacakAdÇmlar
1. bekil10.5’dekitersleyenyükselteçdevresinibreadboardüzerinekurunuz.
2. DevreningiriƔineܸ giriƔiƔaretiolarak1kHzfrekanslŦ500mVܸ genliklisinüsgiriƔiƔaretini
devreninbelirtilenyerindendevreyeuygulayŦnŦz.
3. Devredeki ܴ௧  direncini 5 kё ve 10 kё olacak Ɣekilde seçerek devre çŦkŦƔŦndaki iƔareti
gözlemleyinizvebekil10.9vebekil10.10’açiziniz.(OsiloskoptagörülenVolt/divveTime/div
deŒerleriniƔekillerinüzerindekibölümekaydediniz.
4. Elde edilen çŦkŦƔlara göre tersleyen yükselteç devresinin deneysel olarak elde ettiŒiniz
kazancŦnŦdeneyselhesaplayarakTablo10.1’ekaydedinizvedahaöncedenbulmuƔolduŒunuz
teorikvebenzetimsonuçlarŦilekarƔŦlaƔtŦrŦnŦz.
5. bekil10.6’dakiterslemeyenyükselteçdevresinibreadboardüzerinekurunuz.
6. DevreningiriƔineܸ giriƔiƔaretiolarak1kHzfrekanslŦ500mVܸ genliklisinüsgiriƔiƔaretini
devreninbelirtilenyerindendevreyeuygulayŦnŦz.
7. Devredeki ܴ௧  direncini 5 kё ve 10 kё olacak Ɣekilde seçerek devre çŦkŦƔŦndaki iƔareti
gözlemleyiniz ve bekil 10.11 ve bekil 10.12’ye çiziniz. (Osiloskopta görülen Volt/div ve
Time/divdeŒerleriniƔekillerinüzerindekibölümekaydediniz.
8. Elde edilen çŦkŦƔlara göre tersleyen yükselteç devresinin deneysel olarak elde ettiŒiniz
kazancŦnŦdeneyselhesaplayarakTablo10.2’ekaydedinizvedahaöncedenbulmuƔolduŒunuz
teorikvebenzetimsonuçlarŦilekarƔŦlaƔtŦrŦnŦz.
9. bekil10.7’dekitoplayanyükselteçdevresiniBreadboardüzerinekurunuz.
10.Simülasyonlar sŦrasŦnda belirlediŒiniz giriƔ gerilimlerini devreye baŒlamŦƔ olduŒunuz
potansiyometreler ile ayarlayarak her bir kombinasyon için çŦkŦƔ gerilimini multimetre ile
ölçünüz. ÇŦkŦƔ geriliminin, besleme gerilimi deŒerine 12 Volt kadar yaklaƔabileceŒini göz
önündebulundurunuz.
11.Elde ettiŒiniz deneysel sonuçlarŦ Tablo 10.3’e kaydederek. Teorik, benzetim ile ve deneysel
olarakeldeettiŒinizsonuçlarŦkarƔŦlaƔtŦrŦnŦz.
12.bekil10.8’dekifarkalanyükselteçdevresiniBreadboardüzerinekurunuz.
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13.Simülasyonlar sŦrasŦnda belirlediŒiniz giriƔ gerilimlerini devreye baŒlamŦƔ olduŒunuz
potansiyometreler ile ayarlayarak her bir kombinasyon için çŦkŦƔ gerilimini multimetre ile
ölçünüz.ÇŦkŦƔgeriliminin,beslemegerilimideŒerinin12VoltaƔaŒŦsŦnakadarçŦkabileceŒini
dikkatealŦn.
14.Elde ettiŒiniz deneysel sonuçlarŦ Tablo 10.4’e kaydederek. Teorik, benzetim ve deneysel
sonuçlarŦkarƔŦlaƔtŦrŦnŦz.

DeneySonuçlarÇ

9ROWGLY

7LPHGLY 













bekil10.9–ࡾ࢚ ൌ5KёolduŒundadevreçŦkŦƔŦbekil10.10–ࡾ࢚ ൌ10KёolduŒundadevreçŦkŦƔŦ
9ROWGLY

7LPHGLY 

9ROWGLY

7LPHGLY 













bekil10.11–ࡾ࢚ ൌ5KёolduŒundadevreçŦkŦƔŦbekil10.12–ࡾ࢚ ൌ10KёolduŒundadevreçŦkŦƔŦ
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Deney10:OPͲAMP’lŦYükselteçDevreleri

Tablo10.1–TersleyendevreiçinkazançdeŒerleri

ܣ ൌ ܸపపç Ȁܸç



Teorik
Benzetim
Deneysel

ܴ௧ ൌ ͷ ݇π




ܴ௧ ൌ ͳͲ݇π





Tablo10.2–TerslemeyendevreiçinkazançdeŒerleri

ܣ ൌ ܸపపç Ȁܸç



Teorik
Benzetim
Deneysel

ܴ௧ ൌ ͷ ݇π




ܴ௧ ൌ ͳͲ݇π





Tablo10.3–ToplayandevreiçinçŦkŦƔgerilimideŒerleri

GiriƔler
ܸపపç 

ܸଵ (V)
ܸଶ (V)
Teorik
Benzetim
Deneysel


















































Tablo10.4–FarkalandevreiçinçŦkŦƔgerilimideŒerleri

GiriƔler
ܸపపç 


ܸଵ (V)
ܸଶ (V)
Teorik
Benzetim
Deneysel
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Deney10:OPͲAMP’lŦYükselteçDevreleri

DeneyÇÇktÇlarÇnÇnYorumlanmasÇ
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Deney11:OPͲAMP’lŦTürevve7ntegralAlŦcŦ



ͳͳ

ǦǯÇòGÇ Ç







0DO]HPH/LVWHVL
x DGHWNYHDGHWN'LUHQo
x DGHWQ).RQGDQVDW|U
x DGHW/023$03


'HQH\GH.XOODQÕODFDN&LKD]ODU
x
x
x
x

0XOWLPHWUH
2VLORVNRS
6LQ\DO-HQHUDW|U
%UHDGERDUG
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Deney11:OPͲAMP’lŦTürevve7ntegralAlŦcŦ
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Deney11:OPͲAMP’lŦTürevve7ntegralAlŦcŦ




DeneyinAdÇ:OPǦAMP’lÇTürevveGntegralAlÇcÇ
DeneyinAmacŦ:
DeneyÇŦktŦlarŦ:

OPͲAMPkullanŦlarakyapŦlantürevveintegralalŦcŦdevrelerinçalŦƔmasŦnŦn
incelenmesi
TürevveintegralalŦcŦdevrelerinçalŦƔmaprensiplerinikavrayabilme.

DeneyHakkÇndaTeorikBilgi
TürevAlÇcÇDevre


bekil11.1–TürevalŦcŦdevreƔemasŦ

bekil 11.1’de görülen türev alŦcŦ devreler giriƔ iƔaretinin deŒiƔim hŦzŦyla baŒlŦ olarak çŦkŦƔ üreten
devrelerdir.GenelolaraktürevalŦcŦdevrelerdeçalŦƔmamantŦŒŦeŒergiriƔiƔaretiçokhŦzlŦdeŒiƔiyorsa
çŦkŦƔta yüksek genlikli bir çŦkŦƔ, yavaƔ olarak deŒiƔiyor ise daha düƔük genlikli bir çŦkŦƔ iƔareti
gözlemlenecekƔekildedir.EŒergiriƔiƔaretiningenliŒideŒiƔmiyorsasabitiƔaretintürevininsŦfŦrolmasŦ
nedeniyle türev alŦcŦ devrenin çŦkŦƔŦnda iƔaret görülemeyecektir. Yani türev alŦcŦ devreye zamanla
deŒiƔen iƔaretli (AC gerilim) sinyaller giriƔ olarak verilmesi gerekmektedir. Vin genlikli giriƔ iƔaretine
bekil11.1’dekitürevalŦcŦdevreninçŦkŦƔŦ
ܸ௨௧ ൌ െܴܥ

ܸ݀

݀ݐ

olmaktadŦr. Bu ifadedeki giriƔ iƔaretinin zamana göre türevi matematiksel olarak giriƔ iƔaretinin
deŒiƔim hŦzŦnŦ ifade etmektedir. BaŒŦntŦdaki (Ͳ) iƔareti giriƔ ile çŦkŦƔ arasŦnda 180 derece faz farkŦ
olduŒunugösterir.
TürevalŦcŦdevreninkazancŦise
 ܭൌ ܴǤ ܥ
ilehesaplanŦr.
Türev alŦcŦ devrelerde karƔŦlaƔŦlan temel sorunlardan biri yüksek frekanslarda iƔlemler yapŦldŦŒŦnda
devre kazancŦ artar ve bu artŦƔa baŒlŦ olarak türev alŦcŦ devre, yüksek frekanstaki gürültüye karƔŦ
duyarlŦhalegelir.BuolumsuzdurumunönünegeçmekiçinyüksekgerilimkazancŦnabirsŦnŦrkoymak
gereklidirvedevredekikapasiteyeseriolarakbirdirençbaŒlanŦr..
Türev alŦcŦ devreler genel olarak iƔaret seviyesindeki hŦzlŦ deŒiƔimlerle baŒlŦ olarak çŦkŦƔ sinyallerinin
üretildiklerivesinyallerdekideŒiƔimhŦzlarŦnŦnölçülmesigerekenuygulamalardasŦklŦklakullanŦlŦrlar.
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Deney11:OPͲAMP’lŦTürevve7ntegralAlŦcŦ

GntegralAlÇcÇDevre


bekil11.2–7ntegralalŦcŦdevreƔemasŦ

bekil 11.2’deki integral devrenin çŦkŦƔ genliŒi ise zaman artarken giriƔ iƔaretinin altŦnda kalan alanŦn
toplamŦdŦr.TanŦmdandaanlaƔŦlacaŒŦgibigiriƔiƔaretialtŦndakalanalanzamanlaartarsaçŦkŦƔgenliŒi
artar,azalŦrsaiseçŦkŦƔgenliŒiazalŦr.
7ntegralalŦcŦdevreninVingenlikligiriƔiƔaretiuygulandŦŒŦndakiçŦkŦƔŦ
௧

ܸ௨௧

ͳ
න ܸ ݀ݐ
ൌെ
ܴܥ


bekil11.2’dekidevreninkazancŦise
ܭൌ

ͳ

ܴܥ

ile hesaplanŦr. ÇŦkŦƔ gerilim baŒŦntŦsŦndaki (Ͳ) iƔareti giriƔ ile çŦkŦƔ arasŦnda 180 derece faz farkŦ
olduŒunugösterir.TürevalŦcŦdevredekinebenzeryaklaƔŦmlaintegralalŦcŦdevrededeyüksekfrekans
kazancŦnasŦnŦrkoymakiçindevredebulunankapasiteyeparalelolarakdirençbaŒlamakgereklidir.

DeneyleGlgiliÖnÇalÇçma
bekil11.3vebekil11.4’teverilentürevveintegralalŦcŦdevrelerinbenzetimlerininuygulamaadŦmlarŦ
takipedilerekbirbenzetimprogramŦileyaparakçŦkŦƔiƔaretlerinibekil11.5vebekil11.6’yaçiziniz.

DeneyinYapÇlÇçÇ
DeneyçemalarÇ





bekil11.3–TürevAlŦcŦDevre
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Deney11:OPͲAMP’lŦTürevve7ntegralAlŦcŦ

V

.2KP

Q)



V








/0




bekil11.4–7ntegralAlŦcŦDevre

UygulanacakAdÇmlar
1. bekil11.3’dekidevreyibreadboardüzerinekurunuz.
2. Devrenin giriƔine ܸ  giriƔ iƔareti olarak 50 Hz frekanslŦ 200 mV genlikli kare giriƔ iƔaretini
uygulayŦnŦz.
3. DevreninçŦkŦƔŦndagözlemlediŒiniziƔaretibekil11.7’yeçiziniz.
4. bekil11.4’dekidevreyibreadboardüzerinekurunuz.
5. Devrenin giriƔine ܸ  giriƔ iƔareti olarak 50 Hz frekanslŦ 200 mV genlikli üçgen giriƔ iƔaretini
uygulayŦnŦz.
6. DevreninçŦkŦƔŦndagözlemlediŒiniziƔaretibekil11.8’eçiziniz.

DeneySonuçlarÇ
NümerikSonuçlar



V






t








bekil11.5–TürevalŦcŦdevreçŦkŦƔŦiƔareti(Benzetim)
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Deney11:OPͲAMP’lŦTürevve7ntegralAlŦcŦ

V








t







bekil11.6–7ntegralalŦcŦdevreçŦkŦƔŦiƔareti(Benzetim)

DeneyselSonuçlar

V








t







bekil11.7–TürevalŦcŦdevreçŦkŦƔŦiƔareti(Deney)
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Deney11:OPͲAMP’lŦTürevve7ntegralAlŦcŦ

V









t







bekil11.8–7ntegralalŦcŦdevreçŦkŦƔŦiƔareti(Deney)
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Deney11:OPͲAMP’lŦTürevve7ntegralAlŦcŦ

DeneyÇÇktÇlarÇnÇnYorumlanmasÇ
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