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A-) ANALOG ELEKTRONİK EĞİTİM SETİNDE BULUNAN
DEVRELERİN KULLANILMASI

1- PS1000 DC AYARLI GÜÇ KAYNAĞI:
0-36V, 0-1A ayarlı güç kaynağının anahtarını “ON” konumuna alarak ayarlı güç
kaynağını çalıştırmış olursunuz.
Kullanımı: Deney seti açıldıktan sonra voltmetre displayi aktif hale gelecektir.
KABA ve İNCE potansiyometreleri ile gerilim ayarlanabilmektedir. Öncelikle KABA
potansiyometresi ile gerilim kaba olarak, daha sonra İNCE potansiyometresi ile de
gerilimin hassas ayarı yapılır.
2- 5V DC SABİT GÜÇ KAYNAĞI:
+5 voltta çalışan TTL yapılı devrelere güç vermek için kullanılır.
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3- 15V DC SİMETRİK KAYNAK:
-15V, 0V, +15V çıkışları bulunan ve kısa devreye karşılı korumalı olan kaynaktır.
Devrenin kısa devre durumunda, power on-off bloğundaki ilgili LED söner. Devreyi
tekrar çalıştırmak için power on-off anahtarını kapatarak 5sn bekleyip tekrar açınız.
4- AC SABİT GÜÇ KAYNAĞI:
AC deneyler için kullanılabilecek, sigorta korumalı AC sabit kaynak.
5- FJ02 FUNCTION JENERATOR DEVRESİ:
Sinüs, üçgen ve TTL kare dalga çıkışlı, dört kademe frekans seçmeli ve frekans-genlik
ayarlı 1Hz ile 100KHz ayarlı sinyal jeneratörüdür.
Kullanımı: POWER anahtarını ON konumuna alarak devreye güç veriniz. Frekans
kademe seçme anahtarı ile istenilen frekans bölgesini seçiniz. FREKANS
potansiyometresi ile frekans ince ayarını yapınız.
GENLİK potansiyometresi çıkış genliğini sinüs için 0,1Vpp – 10Vpp arasında
değiştirir.
Çıkış dalga şeklini üçgen olarak seçmek için ilgili anahtarı sola, sinüs için ise sağa
alınız. TTL çıkışı için uygun çıkış terminalini kullanınız.
6- PROTOBOARD:
Harici deneylerin yapılabileceği ve devrelerin üzerine kurulabileceği elemandır.
Kullanımına ait bilgiler ve bağlantı şekilleri aşağıdaki şekildeki gibidir.
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B-) AVOMETRE (MULTİMETRE)

Akım, gerilim ve direnç ölmek için kullanılan ölçü aletinin temel adıdır. Avometrenin
üzerindeki kontaktör vasıtası ile ölçülecek birim seçilir ve ölçüm işlemi gerçekleştirilir.
Farklı birimler ölçülürken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır.
Akim – Gerilim – Direnç
Amper – Volt – Ohm
AVOMETRE

1. AKIM ÖLÇÜMÜ:
Akım ölçmek için ampermetre kullanılmalıdır. Avometrenin kontaktörü akım
kısmına getirildiğinde, avometre ampermetre gibi davranacaktır.
Bir koldan geçen akımı bulabilmek için, ampermetre o kola aşağıdaki şekilde olduğu
gibi, seri olarak bağlanmalıdır. Aksi taktirde, ampermetre üzerinden çok fazla akım
geçecek ve ampermetre zarar görecektir. Ayrıca ölçüm yaparken en büyük akım
kademesinden başlanarak gerekirse ölçüm kademesi küçültülmelidir.
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2. GERİLİM ÖLÇÜMÜ:
Gerilim ölçmek için voltmetre kullanılır. Avometrenin kontaktörü gerilim kısmına
getirildiğinde, avometre voltmetre gibi davranacaktır. Fakat burada AC ve DC olmak
üzere iki farklı gerilim kısmı bulunmaktadır. Ölçülecek gerilime göre uygun olan kademe
seçilmelidir.
Bir elektronik malzeme üzerindeki gerilimi ölçebilmek için, voltmetre o cisme
aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi paralel olarak bağlanmalıdır. Aksi taktirde, ölçülen değer
yanlış olacaktır. Ölçüm yaparken en büyük gerilim kademesinden başlanarak gerekirse
ölçüm kademesi küçültülmelidir.

3. DİRENÇ ÖLÇÜMÜ:
Direnç değerini ölçmek için ohmmetre kullanılır. Avometrenin kontaktörü direnç
kısmına getirildiğinde, avometre ohmmetre gibi davranacaktır. Bir elektronik malzemenin
direncini ölçebilmek için, ohmmetre o cisme yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi paralel
olarak bağlanmalıdır fakat üzerinde gerilim olan bir malzemenin direnci ölçülmemelidir.
Bu şekilde yapıldığı taktirde, ohmmetre üzerinden fazla miktarda akım geçeceğinden
dolayı, ohmmetre zarar görecektir. Ayrıca, doğru bir şekilde ölçüm yapılabilmesi için,
direnci ölçülecek olan malzeme bağlı olduğu devreden sökülmelidir. Aksi taktirde, ilgili
elemanın değil de bütün devrenin eşdeğer direnci ölçülmüş olacaktır.

C-) SİNYAL JENERATÖRÜ

İstenilen genlik ve frekansta sinyal üretmek için kullanılan bir kaynaktır.
Sinyalin genliğini ayarlayabilmek için, “AMPLITUDE” potansiyometresini
kullanmak gerekir. Ayrıca, sinyalin şeklini ayarlayabilmek içinde, FUNCTION
kısmındaki butonları kullanmak gerekmektedir. Bir sinyal jeneratörü, sinüs, üçgen ve kare
olmak üzere üç farklı şekilde sinyal üretebilir.
İstenilen sinyalin frekansını ise, RANGE bölümünden frekans aralığı seçildikten
sonra, çarpan kadranını kullanarak ayarlanabilir.
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D-) OSİLASKOP

Elektriksel işaretlerin ölçülüp değerlendirilmesinde kullanılan aletler içinde en geniş
ölçüm olanaklarına sahip olan osilaskop, işaretin dalga şeklinin, frekansının ve genliğinin
aynı anda belirlenebilmesini sağlar.
Çalışması, hareket halindeki elektronların yörüngelerinin bir elektrik alan içerisinden
geçerken sapmaları temel prensibine dayanır. Katod ışın tüpündeki saptırma plakaları adı
verilen düzlemsel levhalara uygun potansiyellerde gerilimler uygulanarak oluşturulan
elektrik alanlar, plakalar arasından geçen elektronları (elektron demetini) saptırarak fosfor
ekrana çarptığı noktanın yerini değiştirir. Bu noktanın konumu saptırma plakalarına
uygulanan gerilimin ani değeri ve dalga şekline bağlı olarak değişecek böylece ekranda
ışıklı bir çizgi oluşacaktır.
Osilaskop devreye daima paralel bağlanır. Çok yüksek olan iç direnci nedeniyle seri
bağlanması halinde ölçüm yapılmak istenen devreden akım akmasını engelleyecektir.
Akım dalga şekillerini incelemek için akımın aktığı devreye küçük değerli bir direnç
(ölçüm direnci) seri bağlanarak uçlarında düşen gerilimin dalga şekli incelenir. Bir ohmik
dirençte içinden akan akım ve uçlarında düşen gerilimin dalga şekilleri ve fazlarının aynı
oldukları göz önüne alınarak ve ohm kanunu gereği V=I*R bağıntısı da göz önünde
tutularak akım incelenir. Dikkat edilmesi gereken nokta, kullanılan direncin değerinin
devre akımını çok fazla sınırlamayacak kadar küçük seçilmesi (genellikle akıma bağlı
olarak 10 ile 200 miliohm arası) ve gücünün bu akıma dayanabilecek kadar büyük
olmasıdır
Bir osilaskop ile ölçme yapabilmek için, osilaskop ön panelinde bulunan düğme,
anahtar, komütatör ve bağlantı uçlarının görevlerini ve kullanım biçimlerini bilmek
gerekmektedir. Laboratuarımızda kullandığımız osilaskoplar çift girişli olup, aynı anda iki
farklı sinyal gözlemlenebilmektedir. Bu yüzden, bazı butonlardan ikişer tane bulunmasına
rağmen, farklı girişlerdeki sinyaller üzerinde etkilidir. Aşağıda, osilaskopta bulunan bazı
anahtar ve düğmelerin özellikleri kısaca anlatılmaktadır.

a.

POWER ( on / off): Osilaskobu açar ve kapar. Anahtarın yanında LED var ise bu
LED in ışık vermesi çalışma ( açık olduğunu ) durumunu gösterir.
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

INTENSITY: Ekrandaki izin parlaklığını ayarlar.
FOCUS: Ekrandaki izin net olarak elde edilmesi için odaklama yapar.
TRACE: Yatay gösterge çizgisi ile tarama çizgisini hizalamak için yerin manyetik
alanını dengeler.
X-POS: Ekrandaki izin yatay konumunu kontrol eder.
TIME/DIV: Zamanı (yatay eksen ölçeğini) 0,5 ms/bölme ile 0,2 s/bölme aralığında
seçer.
VOLTS/DIV: Giriş zayıflatıcısı (yatay eksen ölçeğini), giriş duyarlılığını 5
mV/bölme den 20 V/bölme arasında seçer.
Y-POS: Ekrandaki sinyal görüntüsünün düşey konumunu kontrol eder, yani
görüntüyü aşağı veya yukarı doğru kaydırır.
AC SİNYAL:

Periyodik olarak genliği ve yönü düzenli olarak değişen sinyale AC sinyal denir.
Yukarıdaki şekillerde sinüzoidal bir sinyal gösterilmiştir.
Pozitif ve negatif alternansların değişimi için geçen süreye bir periyot denir.
Periyodun birimi sn’dir ve T ile gösterilir. 1 saniyedeki periyot sayısına ise frekans denir.
Frekansın birimi Hertz’dir ve F ile gösterilir.
Periyot ile frekans arasında şu şekilde bir bağıntı vardır:
f=

1
T

Bu bağıntıda frekans Hz, periyot ise sn olarak alınmalıdır. Verilen değerlere göre
gerekli dönüşümler yapılmalıdır. Aşağıdaki tabloda, hertz’in üst katları ve aralarındaki
matematiksel çevirimleri bulunmaktadır.
ÜST KATLARI
ANA BİRİM

(GHz) GİGA HERTZ
(MHz) MEGA HERTZ
(KHz) KİLO HERTZ
(Hz) HERTZ
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1GHz = 109 Hz
1MHz = 106 Hz
1KHz = 103 Hz

OSİLASKOPLA GERİLİM ÖLÇÜLMESİ:
Ekrandaki işaretin genliği Y (düşey) ekseninde ölçülür. Genlik, ilk önce ekran
üzerindeki kareler cinsinden belirlenir. Daha sonra VOLTS/DIV giriş zayıflatıcısı
komütatörünün üzerindeki işaretin gösterdiği değer ile kare sayısı çarpılarak gerilimin
gerçek değeri belirlenir. Eğer zayıflatıcılı ( X10 veya X100) bir prob kullanılıyorsa,
zayıflatma katsayısı da hesaba katılmalıdır. Osilaskobun hassasiyeti VOLTS/DIV
komütatörünü saat yönünde çevirerek arttırılır.
OSİLASKOPLA FREKANS ÖLÇÜLMESİ:
Osilaskoplarda frekans yerine periyot ölçülmektedir. Periyot ölçümleri X (yatay)
ekseninde yapılır. Dalga şeklinin bir periyodunun X ekseni yönündeki uzunluğu kareler
sayılarak belirlenir. Daha sonra TIME/DIV komütatörünün gösterdiği değer (sn/div,
msn/div ya da  sn/div) ile kare sayısı çarpılarak işaretin periyodu belirlenir. Kullanılan
prob (X1, X10 veya X100) zaman ölçümlerini etkilemez.

A. Aşağıdaki sinyallerin frekans ve genliğini hesaplayınız.

Time/div = 1 ms
Volt/div = 5 volt

Vmax = ……………
f = ……………

Time/div = 0.01 sn
Volt/div = 2 volt

Vmax = ……………
f = ……………
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Time/div = 0.1 ms
Volt/div = 10 volt

Vmax = ……………
f = ……………
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DENEY NO : 1
DENEY ADI : DİRENÇLERİN
AKIM, GERİLİM ÖLÇÜLMESİ

SERİ/PARALEL/KARIŞIK

BAĞLANMASI

VE

Aşağıda şemaları verilmiş olan 3 farklı devreyi kurarak, istenen gerilim ve akım değerlerini
ölçünüz ve ilgili tabloyu doldurunuz. Hesaplayarak bulduğunuz ve ölçtüğünüz değerleri
karşılaştırınız.

A-)

Hesaplanan
Ölçülen

V1
V2
V3
i
i1
i2
i3
123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456

B-)

Hesaplanan
Ölçülen

V1
V2
V3
i
i1
i2
i3
123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456

C-)

Hesaplanan
Ölçülen

V1
V2
V3
i
i1
i2
i3
123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456
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DENEY NO : 2
DENEY ADI : Kirchoff Kanunları (Akım ve Gerilim Yasaları)
Aşağıda devre şeması verilmiş olan devreyi kurarak tabloda istenen akım değerlerini ölçünüz
Hesaplayarak bulduğunuz ve ölçtüğünüz akım değerleri karşılaştırınız.

Hesaplanan
Ölçülen

i1
i2
i3
i4
i5
i6
123456 123456 123456 123456 123456 123456

A-) a, b, c, d düğüm noktalarına göre Kirchoff Akım Yasası denklemini yazınız.
Hesapladığınız ve ölçtüğünüz değerleri bu denkleme yerleştirerek yasanın doğruluğunu
gösteriniz.

B-) I. ve II. nolu kapalı döngülerde Kirchoff Gerilim Yasası denklemini yazınız.
Hesapladığınız ve ölçtüğünüz değerleri bu denkleme yerleştirerek yasanın doğruluğunu
gösteriniz.
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DENEY NO : 3
DENEY ADI : THEVENIN/NORTON VE MAKSİMUM GÜÇ TEOREMLERİ
A-) Aşağıdaki devrede Ryük üzerinde maksimum gücün harcanabilmesi için gerekli olan
direnç değerini teorik olarak elde ediniz. a-b noktaları arasına 10K, 7.1K ve 5.6K
değerindeki dirençleri bağlayarak, bu dirençler üzerinden geçen akımı ölçerek tespit ediniz ve
ilgili sonuçları tabloya yerleştiriniz.

R1= 220, R2= 10K,
R3= 22K, R4= 1.5K,
V1= 10V, V2= 5V
Not: Ryük için 10K
potansiyometre alınız

B-) Bu üç farklı direnci, devrenin Thevenin eşdeğerine (VTH , RTH hesaplayınız) bağlayarak
üzerlerinden geçen akımı ölçerek bulunuz. Bir önceki devrede ölçtüğünüz sonuçlarla
karşılaştırınız.

Ryük
5.6 K
7.1 K
10 K

IRyük
Orjinal Devre
Thevenin Eşd.
Orijinal Devre
Thevenin Eşd.
Orijinal Devre
Thevenin Eşd.
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PRyük

DENEY NO : 4
DENEY ADI : SÜPER POZİYON YÖNTEMİ

A-) Aşağıdaki devrede, süper pozisyon yöntemini kullanarak, R4 direnci üzerinden geçen
akımı hesaplayınız. Bulduğunuz teorik sonucu ölçüm yaparak ta elde ediniz.

R1= 100, R2= 1K,
R3= 1K, R4= 560,
R5= 100,
V1=10V, V2=5V

B-) V2'yi devreden çıkarıp yerine tel bağlayınız ve VR4'ü ölçerek kaydediniz.

C) V2'yi devreye yeniden yerine bağlayın, V1'i devreden çıkarıp yerine tel bağlayınız ve VR4'ü
yeniden ölçünüz ve kaydediniz.

D) B ve C'de yaptığınız ölçümleri cebirsel olarak toplayınız. A'da ölçtüğünüz değerle
karşılaştırınız.
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DENEY NO : 5
DENEY ADI : DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ

A-) Aşağıdaki devrede düğüm gerilimleri yöntemini kullanarak; 1, 2 ve 3 nolu düğüm
gerilimlerini, akım değerlerini ve elemanlar üzerindeki gerilim değerlerini elde ediniz.
Bulduğunuz bu değerleri tablodaki ilgili yerlere yazınız.

R1= 5.6K, R2= 10K,
R3= 10K, R4= 10K,
R5= 3.3K, R6= 2.2K

B-) Yukarıdaki devreyi board üzerine kurarak, hesaplamış olduğunuz değerleri ölçünüz. Bu
değerleri tablodaki ilgili yerlere yazınız ve Hesaplama/Ölçüm sonuçlarını birbiriyle
karşılaştırınız.

Hesaplama
Ölçüm

V1

V2

V3

123456

123456

123456

123456

123456

123456

IR1

IR2

IR3

IR4

IR5

IR6

VR1

VR2

VR3

VR4

VR5

VR6

Hesaplama
Ölçüm

Hesaplama
Ölçüm
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DENEY NO : 6
DENEY ADI : DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ
Amaç
1. Diyotun doğru ve ters polarmalandırma karakteristiklerini incelemek
2. ac ve dc diyot dirençlerini hesaplamayı öğrenmek
3. Diyotların paralel ve seri devrelerde kullanımını incelemek
Teorik Bilgi
Bir yarı iletken olan diyotun doğru çalışıp çalışmadığı, ohmmetre kullanılarak
belirlenebilir. Eğer ohmmetrenin pozitif (normalde kırmızı) ucu diyotun anotuna ve negatif
(normalde siyah) ucu da katotuna bağlanırsa, diyot ileri yönde doğru polarmalandırılmış olur
ve ölçü aletinde düşük bir direnç değeri okunur. Ölçü aletinin uçlarını diyotun ters uçlarına
bağlarsak diyotu ters polarmalandırılmış oluruz ve bu durumda diyot uçlarındaki direnç çok
yüksek (idealde sonsuz) olmalıdır. Sayısal multimetrelerin çoğu;
(diyot) sembolüyle gösterilen bir diyot test özelliğine sahiptir.
Diyot tek yönde akım geçiren yarı iletken bir devre elemanıdır. Diyot uçlarındaki
gerilim diyotun iletimde olmasını veya kesimde olmasını belirler. Eğer anot gerilimi katot
geriliminden daha pozitif ise diyot akım geçişine müsaade eder ve buna ileri yönde doğru
polarmalandırma denir. Eğer katot gerilimi anottan daha pozitif ise diyot akım geçişine izin
vermeyecektir. Buna ters polarmalandırma denir. Eğer ters polanmalandırma durumunda
diyot üzerine düşen gerilim arttırılırsa öncelikle küçük bir sızıntı akımı akacaktır ve ters
polarmalandırma gerilimi diyotun dayanma noktasını aştığında ise diyotun bozulmasına
neden olacaktır.
Doğru polarmalandırma durumunda diyot iletimde iken tipik silikon diyotlar
üzerindeki voltaj yaklaşık 0,7V’tur. (Germanyum diyotta yaklaşık 0,3V) Eşik geriliminin
(0,7V) altındaki doğru polarmalandırma gerilimlerinde diyot sadece küçük bir akım (sızıntı
akımı) akmasına izin verecektir. Diyot üzerindeki gerilim ile üzerinden geçen akım arasındaki
ilişki doğrusal olarak değişmediğinden dolayı, diyot direnci doğrusal olmayarak değişir.
Aşağıdaki eşitlik diyotun dinamik (ac direncini) vermektedir.
rD 

V
26mV


I
ID

(4.1)

Burada;
V
= Belli bir bölgedeki voltaj değişimi
I
= Aynı bölgedeki voltaja karşılık gelen akım değişimidir.
ID
= Diyot üzerinden geçen dc akım
Diyotun belli bir çalışma noktasındaki direncine dc veya statik direnci denir. Statik
direnç herhangi bir nokta için ohm kanunu kullanılarak bulunabilir.

RD 

VD
Ω
ID

Burada;
V
= Diyot üzerindeki voltaj
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(4.2)

I
= Diyot üzerinden geçen akımdır.
Bu ilişkiler Şekil 4.1’de diyot karakteristik eğrisinde görülebilir.
I

Doğru polarmalandırma
bölgesi

ΔI

Q

I

V

V

Ters polarmalandırma
bölgesi
ΔV
Şekil 4.1. Diyot karakteristik eğrisi

Şekil 4.1’de gösterilen Q noktası, diyotun dc çalışma noktasını göstermektedir.

İşlem Basamakları
1. Diyotun doğru polarmalandırması karakteristiğini oluşturabilmek için Şekil 4.2’de
verilen devreyi kurunuz.
VR
1K 

+

+
1N4001

E

VD

-

Şekil 4.2. Diyotun doğru polarmalandırılması

2. Tablo 4.1’deki her bir VD değerini elde etmek için E gerilimini (kaynak gerilimini)
ayarlayınız. Kaynak gerilimini değiştirilerek elde edilen Tablo 4.1’deki her bir VD
gerilimi için kaynak gerilimi E’yi, R üzerindeki gerilim VR’yi ölçün ve kaydediniz.
3. Diyotun ters polarmalandırma karakteristiğini oluşturabilmek için Şekil 4.3’de verilen
devreyi kurunuz.
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Tablo 4.1
VD

E (Volt)

VR (Volt)

0V
0.2 V
0.3 V
0.4 V
0.5 V
0.6 V
0.7 V
VR
+

+

1K 
1N4001

E

VD

-

Şekil 4.3. Diyotun ters polarmalandırılması

4. Tablo 4.2’de verilen her bir VD değerlerini elde etmek için E kaynak gerilimini
ayarlayınız. Kaynak gerilimi değiştirilerek elde edilen Tablo 4.2’deki her bir VD
gerilimi için kaynak gerilimi E’yi, R üzerindeki gerilim VR’yi ölçünüz ve kaydediniz.
Tablo 4.2
VD

E (Volt)

VR (Volt)

0V
-5 V
-10 V
-15 V
-20 V
5. Diyotların paralel ve seri devrelerde kullanımını incelemek için aşağıdaki devreyi
kurunuz.
6. Şekil 4.4’de verilen devrede VD1, VR1, VR2 gerilimlerini ve D1 diyotu üzerinden geçen
akımı ölçünüz ve kaydediniz.
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1N4001

1N4001

D2

D1
R1

10V
R2
3.3KΩ

1K 

1N4001

D3

Şekil 4.4. Diyotlar ile gerçekleştirilen örnek devre
İstenenler
1. Tablo 4.1’deki değerler için Şekil 4.2’deki devreden geçen akım değerlerini
hesaplayınız. Ayrıca Tablo 4.2’deki değerler için Şekil 4.3’deki devrede direnç
üzerine düşen gerilimi (VR) ve devreden geçen akımı hesaplayınız.
2. Tablo 4.1 ve Tablo 4.2’deki VD değerlerini ve hesaplanan I akım değerlerini
kullanarak diyot I -V karakteristik eğrisini dikey eksen akım( I ) , yatay eksen gerilim
( V) olacak şekilde milimetrik kağıda çiziniz.
3. Tablo 4.1’deki VD ve hesaplanan I değerlerinden yararlanarak 0.1V, 0.5V, 0.6V
değerleri için statik diyot direncini hesaplayınız.
4. 0.1V, 0.5V ve 0.6V diyot gerilim değerleri için dinamik diyot dirençlerini
hesaplayınız.
5. Tablo 4.2’deki değerlerden yararlanarak -10V ‘da statik diyot direncini hesaplayınız.
6. Şekil 4.4’deki devrenin analitik çözümünü yaparak, İşlem basamağı 6’da ölçümler
sonucu elde ettiğiniz değerlerle karşılaştırınız ve yorumlayınız.
7. Şekil 4.4’de verilen devrede iletim durumunda D2 diyotunun üzerinden 100μA akım
aktığı kabul edilirse, R2 direncinin maksimum kaç kilo ohm olabileceğini teorik olarak
hesaplayınız ve nedenini açıklayınız.
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DENEY NO : 7
DENEY ADI : DOĞRULTUCULAR
Amaç
1. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucu oluşturmak
2. Dalgacıkları azaltmak için kondansatör filtrelerinin kullanımını incelemek.
3. Dalgacıkları azaltmak için RC-Π filtresinin kullanımını incelemek.
Teorik Bilgi
dc güç kaynağının temel bileşeni ac giriş sinyalini dc çıkış sinyaline çeviren (ac-dc
çevirici) doğrultmaçlardır. Yarım dalga bir doğrultmaç yük direnci üzerinden sinüs giriş
sinyalinin sadece yarım saykılının geçişine izin verir. Tam dalga doğrultmaç ise girişin her
yarım saykılında akımın geçişine izin verir fakat o yük direnci üzerinden her zaman aynı
yönde geçişini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Şekil 7.1’de yarım dalga ve tam dalga
doğrultulmuş dalga şekillerini göstermektedir.
Sinüs dalga girişi

a

Vm
t

Yarım dalga doğrultmaç
çıkışı

Vm

b
t

Tam dalga doğrultmaç
çıkışı
c

Vm

t
Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı,
(c) tam dalga doğrultmaç çıkışı
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Şekil 7.4, dört diyot kullanılarak yapılmış tam dalga doğrultmacı göstermektedir ve Şekil 7.8
ve Şekil 7.10 tek diyotla yapılmış yarım dalga doğrultmaçları göstermektedir. Şekil.7.4’deki
devrede diyotlar köprü şeklinde bağlandığı için devre tam dalga köprü doğrultmaç olarak
adlandırılır. Şekil 7.1’de görüldüğü gibi çıkışta dalgalanmalar meydana gelmektedir. Bu
dalgalanmalar ripıl olarak adlandırılır başka bir deyişle ripıl, dc güç kaynağının çıkış
geriliminin dalgalanmasıdır. Ripıl genel olarak dc gerilim üzerindeki ac bileşenleri veya tepe
noktalarını oluşturur. Ripıl miktarının dc çıkış gerilimine oranına ripıl faktörü denir. Ripıl
yani dalgalı kısmın miktarı yüzde olarak ifade edilirse, buna ripıl yüzdesi denir. Ripıl yüzdesi
Eşitlik 7.1 kullanılarak hesaplanır.
(7.1)
%r = (rms ripıl gerilim değeri / doğrultulmuş sinyalin ortalama(dc)değeri) x 100
Burada rms gerilim değeri yarım dalga doğrultmaç ve tam dalga doğrultmaç için
sırasıyla Eşitlik 7.2 ve Eşitlik 7.3 kullanılarak hesaplanabilir.
(7.2)
Vrms = 0,385 x VPR (Yarım dalga doğrultmaç için)
(7.3)

Vrms = 0,308 x VPR (Tam dalga doğrultmaç için)
Burada;
VPR

= Doğrultulmuş sinyalin tepe değeri

Ripıl yüzdesi küçük olursa dc güç kaynağı tam doğru akıma yakın gerilim verir. Yarım
dalga doğrultmaçta ripıl frekansı düşük ve iletkenlik yarım saykılda olduğundan ripıl
yüzdesini küçük değerde tutmak zordur. Tam dalga doğrultmaçlarda küçük ripıl yüzdesine
ulaşmak daha kolaydır. İdeal bir doğrultmaç için ripıl değeri %6.5 değerinin aşağısında bir
değer olmalıdır.
Yarım dalga doğrultmaç

Kondansatör voltajı

a

Tam dalga doğrultmaç

Kondansatör voltajı

b

Şekil 7.2. Filtrelenmiş; (a) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (b) tam dalga doğrultmaç çıkışı
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Çıkıştaki dalgalanmaları azaltmak için çıkış sinyali filtreleme işlemine tabi tutulur. En
basit filtreleme işlemi, Şekil 7.4’te gösterilen tam dalga doğrultmaç ve Şekil 7.8’de gösterilen
yarım dalga doğrultmaç devrelerinin çıkışına kondansatörün direkt bağlanmasıdır.
Şekil.7.10’de gösterilen RC-Π filtresi de kullanılabilir. Böylelikle yüzde ripıl değeri azaltılır.
Şekil 7.2’de kondansatör ile filtrelenmiş yarım dalga ve tam dalga doğrultmaç çıkışları
gösterilmiştir.
Filtreler voltaj dalgalanmalarını tamamen yok edemezler. Kondansatörün yük direnci
üzerinden şarj olup deşarj olması ripılları meydana getirir. Şekil 7.3 (a) filtre çıkışındaki dc
üzerine eklenmiş tipik bir ripıl dalga şeklini göstermektedir. Şekil 7.3 (b) tek başına ripılları
göstermektedir. Küçük RC zaman sabitine sahip filtreler daha büyük ripıllara neden olurlar.
V PP

t
(b) Ripıl dalga şekli

t
a
Şekil 7.3. (a) Filtrelenmiş doğrultmaç çıkışı, (b) çıkışta oluşan dalgalanmalar
Filtrelenmiş çıkışa sahip doğrultmaç için ripıl yüzdesi Eşitlik 7.4 kullanılarak
hesaplanabilir.

%r 

1
2 3f r R L C

x100

(7.4)

Burada ;
RL
= Yük direnci
C
= Filtre kondansatörü
fr
= Yarım dalga doğrultmaç için; fr = Giriş sinyalinin frekansı
Tam dalga doğrultmaç için; fr = 2 x Giriş sinyalinin frekansı’dır.
Şekil 7.10’da gösterilen RC-Π filtresi genellikle kapasitör filtrelerinden daha iyi bir
filtreleme sağlar. Fakat R1 ve RL arasındaki gerilim bölücüden dolayı gerilim düzenlemesini
ters olarak etkiler ve dc çıkış geriliminin düşmesine neden olur.
İşlem Basamakları
1. Tam dalga doğrultmaç yapısını incelemek ve çıkışta dc sinyal elde etmek amacıyla
Şekil 7.4’deki devreyi kurunuz.
2. Osiloskop kullanarak 10K  direnç üzerindeki çıkış sinyalini izleyiniz ve Şekil 7.5’de
verilen osiloskop ekranı üzerine çiziniz. Daha sonra voltmetre kullanarak dc çıkış
gerilimini ölçünüz ve kaydediniz.
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(Diyotlar 1N4001)

+

12V
50Hz

10K 

VL
ooooo

Şekil 7.4. Tam dalga doğrultmaç

Kanal 1
Time/Div = ……..
Volt/Div = ……..

Kanal 2
Time/Div = …….
Volt/Div = …….

Şekil 7.5. İşlem basamağı 2 verileri için osiloskop ekranı
3. Şekil 7.4’deki devrede giriş sinyalini devre dışı bırakarak çıkış sinyalini filtre etmek
ve dalgalanmaları azaltmak amacıyla 10K  ’luk dirence paralel 10μF ’lık bir
kondansatör bağlayınız. Devreye aynı giriş sinyalini uygulayarak çıkış sinyalini tekrar
gözlemleyiniz, ripıl ölçümünü yapınız ve gözlemlediğiniz çıkış sinyalini Şekil 7.6’da
verilen osiloskop ekranı üzerine çiziniz. Çıkışın dc (ortalama) değerini osiloskop ve
voltmetre yardımıyla ölçünüz ve kaydediniz.
4. Devrede giriş sinyalini tekrar devre dışı bırakarak 10μF ’lık kondansatöre paralel
470μF’lık bir kondansatör daha bağlayınız ve işlem basamakları 3’te gerçekleştirilen
işlemleri tekrar ediniz. Gözlemlediğiniz sinyalleri Şekil 7.7’de verilen osiloskop
ekranı üzerine çiziniz.
5. Yarım Dalga doğrultmacın çıkışındaki dalgalanmalar üzerinde küçük dirençlerin
yükleme etkisini incelemek için Şekil 7.8’de verilen bir diyot, bir kondansatör ve bir
direnç ile gerçekleştirilen yarım dalga doğrultmaç devresini kurunuz.
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Kanal 1
Time/Div = ……..
Volt/Div = ……..

Kanal 2
Time/Div = …….
Volt/Div = …….

Şekil 7.6. İşlem basamağı 3 verileri için osiloskop ekranı

Kanal 1
Time/Div = ……..
Volt/Div = ……..

Kanal 2
Time/Div = …….
Volt/Div = …….

Şekil 7.7. İşlem basamağı 4 verileri için osiloskop ekranı
6. Osiloskobu herhangi bir kanalını devrenin çıkışa bağlayınız. Çıkışta meydana gelen
ripılı gözlemleyiniz ve rıpıl genlik şeklini Şekil.7.9’da verilen osiloskop ekranı üzerine
çiziniz. Çıkışın dc (ortalama) değerini osiloskop ve voltmetre yardımıyla ölçünüz ve
kaydediniz.
7. Şekil 7.8’de verilen devreden kondansatörü çıkartınız. RL yükü üzerindeki dalga
şeklini gözlemleyiniz ve işlem basmakları 6’da elde edilen çıkış sinyalinden
farklılıkları not ediniz.
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1N4001

47µF

12V
50Hz

+

4.7K

VL

Şekil 7.8. Yarım Dalga doğrultmaç

Kanal 1
Time/Div = ……..
Volt/Div = ……..

Kanal 2
Time/Div = …….
Volt/Div = …….

Şekil 7.9. İşlem basamağı 6 verileri için osiloskop ekranı
8. Ripılın RC-Π filtresi tarafından azaltılmasını incelemek için Şekil 7.10’da verilen
yarım dalga doğrultmaç devresini kurunuz.
1N4001

470Ω

R1

12V
50Hz

47µF

+

47µF

+

RL
4.7K

Şekil 7.10. RC-П filtreli yarım dalga doğrultmaç

24

VL

9. Çıkış sinyalini gözlemleyiniz, ripıl ölçümünü yapınız ve Şekil 7.11’de verilen
osiloskop ekranı üzerine çiziniz. Çıkışın dc (ortalama) değerini osiloskop ve voltmetre
yardımıyla ölçünüz ve kaydediniz.

Kanal 1
Time/Div = ……..
Volt/Div = ……..

Kanal 2
Time/Div = …….
Volt/Div = …….

Şekil 7.11. İşlem basamağı 9 verileri için osiloskop ekranı

İstenenler
1. İşlem basamakları 2, işlem basamakları 3 ve işlem basamakları 4’te elde edilen dalga
şekillerini çiziniz.
2. İstenenler 1’de çizilen her şekil için yüzde ripıl değerini hesaplayınız.
3. İşlem basamağı 2’de elde edilen çıkış şekli için ortalama (dc) gerilimi hesaplayınız ve
voltmetre kullanarak ölçtüğünüz değer ile karşılaştırınız.
4. İşlem basamakları 6’daki gözlemlerinizi temel alarak yük direncinin ripıla etkisini
RLC zaman sabitini referans alarak açıklayınız.
5. İşlem basamağı 7’de gözlemlenen dalga şeklini İşlem basamağı 2’de gözlemlenen
dalga şekli ile karşılaştırınız. Her birini ismiyle tanımlayınız. Hangi dalga şeklinin
filtreleme kolaylığı açısından daha fazla tercih edilebilir olduğunu açıklayınız.
6. İşlem basamağı 9’da ölçülen tepeden tepeye ripıl ile İşlem basamağı 6’de elde edilmiş
olan ripılı karşılaştırınız (Not: her iki devrede aynı yük direncine sahiptir). Aynı
zamanda İşlem basamağı 9’da elde edilen dalga şeklinin dc değeri ile İşlem basamağı
6’de elde edileni karşılaştırınız. Farklı ripıl değerlerini ve dc değerleri nasıl
açıklayabilirsiniz?
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DENEY NO : 8
DENEY ADI : KIRPICILAR VE KENETLEYİCİLER
Amaç
1. Kırpıcı devreleri incelemek
2. Kenetleyici devreleri incelemek
Teorik Bilgi
Diyot uygulamalarının bir başka bölümü de kırpıcı devrelerdir. ac sinyal dalga
biçiminin bir kısmını bozmadan diğer kısmını ‘’kırpma’’ özelliğine sahip devrelere kırpıcı
devreler denir.
Yarım dalga doğrultucu, bir diyotlu kırpıcının en basit örneklerindendir. Diyodun
yönüne bağlı olarak giriş sinyalinin pozitif veya negatif bölgesi kırpılmaktadır. Kırpıcılar seri
ve paralel kırpıcılar olmak üzere iki kategoriye ayrılırlar. Seri kırpıcılarda diyot yüke seri,
paralel devrelerde ise paralel bağlanır. Şekil 8.1 (a)’daki devrenin çeşitli ac dalga biçimlerine
tepkisi Şekil 8.1 (b)’de gösterilmiştir.

+

Diyot

Vi

-

-

+
R

VO

a
Vi

+V

Vi

VO

+V

+V

VO
ooooo
+V

-V

-V

b
Şekil 8.1. (a) Yarım dalga doğrultmaç devresi, (b) devrenin giriş (Vi) ve çıkış (V0) sinyalleri
Bir başka diyot uygulama devresi de “kenetleyiciler” dir. Kenetleyiciler bir sinyali
farklı bir dc düzey üzerinde tutabilen devrelerdir. Devrede bir kondansatör, bir diyot ve
dirençsel bir eleman bulunmaktadır. Fakat ek bir kayma elde etmek için bağımsız bir dc
kaynak kullanılabilir. Direnç ve kondansatör değerleri, т = RC zaman sabiti, kondansatör
üzerindeki gerilim diyotun iletim durumunda olmadığı zaman aralığı içerisinde önemli ölçüde
boşalmasını önleyecek büyüklükte seçilmelidir. Şekil 8.2 (a)’daki devrenin ac kare dalga
biçimine tepkisi Şekil 8.2 (b)’de gösterilmiştir.
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+

+

C

V0

R

Diyot

Vi

-

a
V0

Vi

+V

-V
-2V
b
Şekil 8.2. (a) Kenetleyici devresi, (b) kare dalga giriş ve çıkış sinyalleri
İşlem Basamakları
1. Paralel kırpıcı devresini incelemek için Şekil 8.3’deki devreyi kurunuz.
Vi

VO
2.2K 

1N4001

+
-

1V

Şekil 8.3. Paralel kırpıcı devresi 1
2. Şekil 8.4’de verilen sinyal şeklini,sinyal jenaratöründen paralel kırpıcının giriş sinyali
olarak ayarlayınız ve devreye uygulayınız. VO çıkış sinyalini osiloskop yardımıyla
gözlemleyiniz ve Şekil 8.5’te verilen osiloskop ekranı üzerine çiziniz.
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Vi(V)

3.5
t(ms)
2.5

5

-3.5
Şekil 8.4. Paralel kırpıcı devresi 1 için giriş sinyali

Kanal 1
Time/Div = ……..
Volt/Div = ……..

Kanal 2
Time/Div = …….
Volt/Div = …….

Şekil 8.5. İşlem basamağı 2 verileri için osiloskop ekranı
3. Paralel kırpıcı devresinin başka bir bağlantı şeklini incelemek için Şekil 8.6’da verilen
devreyi kurunuz.
1V

1N4001

Vi

VO
2.2K 

Şekil 8.6. Paralel kırpıcı devresi 2
4. Şekil 8.6’daki devrenin girişine Vi = 6 sin 3141t sinyalini uygulayınız. VO çıkış
sinyalini osiloskop yardımıyla gözlemleyiniz ve Şekil 8.7’de verilen osiloskop ekranı
üzerine çiziniz.
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Kanal 1
Time/Div = ……..
Volt/Div = ……..

Kanal 2
Time/Div = …….
Volt/Div = …….

Şekil 8.7. İşlem basamağı 4 verileri için osiloskop ekranı
5. Kenetleyici devresini incelemek için Şekil 8.8’de verilen devreyi kurunuz.
47µF

1N4001

Vi

2.2K 

VO

1V

Şekil 8.8. Kenetleyici devresi

V i (V)

3
t(ms)
2

4

-3

Şekil 8.9. Kenetleyici devresi için giriş sinyali
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Şekil 8.9’de verilen sinüzoidal
sinyali, sinyal jenaratöründe üretiniz
ve giriş sinyali olarak kenetleyici
devresine uygulayınız. VO çıkış
sinyalini
osiloskop
yardımıyla
gözlemleyiniz ve Şekil 8.10’da
verilen osiloskop ekranı üzerine
çiziniz.

Kanal 1
Time/Div = ……..
Volt/Div = ……..

Kanal 2
Time/Div = …….
Volt/Div = …….

Şekil 8.10. İşlem basamağı 5 verileri için osiloskop ekranı

İstenenler
1. İşlem basamağı 1’de elde ettiğiniz çıkış dalga şeklini çiziniz ve devreyi teorik olarak
çözümleyip çıkış dalga şeklini yorumlayınız.
2. İşlem basamağı 1’deki devre için çıkış noktasından geçen akımı hesaplayınız ve
şeklini çiziniz.
3. İşlem basamağı 3’de elde ettiğiniz çıkış dalga şeklini çiziniz ve devreyi teorik olarak
çözümleyip çıkış dalga şeklini yorumlayınız.
4. İşlem basamağı 3’deki devre için çıkış noktasından geçen akımı hesaplayınız ve
şeklini çiziniz.
5. İşlem basamağı 4’de elde ettiğiniz çıkış dalga şeklini çiziniz ve devreyi teorik olarak
çözümleyip çıkış dalga şeklini yorumlayınız.
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DENEY NO : 9
DENEY ADI : β KAZANCI
KULLANILMASI

VE

TRANSİSTÖRÜN

TERSLEYİCİ

OLARAK

Amaç
1. Transistörün β akım kazancını ölçmek
2. Transistörün tersleyici olarak kullanılmasını incelemek
Teorik Bilgi
Transistörün kollektör akımı IC’nin, beyz akımı IB’ye oranı transistörün β akım
kazancı olarak adlandırılır ve Eşitlik 11.1 kullanılarak hesaplanabilir.



IC
IB

(11.1)

Herhangi bir transistörün β akım kazancı, ölçü aletinin hfe kademesi kullanılarak veya
Şekil 11.2’deki devre kullanılarak hiçbir akım ölçümü yapmaksızın bulunabilir. Günümüzde
kullanılan ölçü aletlerinin çoğunluğunda mevcut olan β akım kazancı ölçme seçeneği ile bir
transistörün β kazancının belirlenmesi işlemi çok kolay hale gelmiştir. Bu deneyde ölçü aleti
ile belirlediğimiz β değeri ile deneysel yolla elde ettiğimiz β değerini karşılaştıracağız.
Şekil.11.2 ’de gösterilen devre üzerinde yapacağımız gerekli ölçümlerle transistörün β akım
kazancı, Eşitlik 11.2 kullanılarak hesaplanabilir.



VRC * R B
R C * (VCC  VBE )

(11.2)

Önemli bir mantıksal devre uygulaması da transistör kullanılarak yapılan tersleme
devresidir. Mantıksal tersleyicinin çıkışı giriş durumunun tam tersidir. Mümkün olan iki
mantıksal durum, ikili rakam sisteminde; düşük voltaj 0 ve yüksek voltaj 1 ile temsil edilir.
Bu yüzden tersleyici girişi 0 ise çıkış 1, giriş 1 ise çıkış 0 olur. Şekil 11.1 (a)’da mantıksal
tersleyicinin dijital sembolü ve (b)’de tersleyiciye uygulanan giriş sinyali ile tersleyici
çıkışında elde edilen sinyal gösterilmiştir.

a
Vi

V0

t

t

Giriş sinyali

Çıkış sinyali
b

Şekil 11.1. (a) Mantıksal tersleyicinin sembolü, (b) tersleyici giriş ve çıkış sinyalleri

31

Şekil 11.3 transistör ile gerçekleştirilen tersleyici devresine örnektir. Transistörlü
tersleyici devresinde dc gerilim transistörü doyurabilecek kadar yüksek, uygulanan beyz
akımı da transistörü sürebilecek kadar yüksekse, kollektör akımı akacaktır ve bu çıkış
geriliminin kollektörden toprağa 0V olmasını sağlayacaktır. Eğer beyz gerilimi 0.7V ‘dan
daha düşük olursa beyz-emiter kavşağı doğru beslenmemiş olur ve transistör kesime gider.
Transistör kesimde iken kollektör gerilimi VCC’ye eşit olur.
BJT tersleyici devreyi oluşturabilmek için transistörün β kazancının bilinmesi
gerekmektedir. Belirli bir Vi giriş voltajı ve RB beyz direnci için beyz akımı IB hesaplanabilir.
Elde edilen beyz akımı akım kazancı β ile çarpılarak kollektör akımı IC elde edilebilir. İşlemin
kusursuz yapılabilmesi için kollektör akımı akıyorken transistör doyuma ulaştırılmalıdır. Bu
yüzden kollektör direnci RC, kollektör akımı akıyorken gerilimin tümünü üzerine
düşürmelidir. Eşitlik 11.3 doyum için gerekli olan minimum RC değerini verir.

RC 

VCC * R B
 * (Vi  VBE )

(11.3)

İşlem Basamakları
1. Ölçü aletini hfe kademesine getiriniz. Transistörün β akım kazancını ölçünüz ve
kaydediniz.
2. β kazancını deneysel olarak belirleyebilmek için Şekil 11.2’de verilen devreyi
kurunuz.
BC 337

V CC = 15V

E

B

C

Alttan Görünüş
RC
1.5M

RB

4K7

BC 337

VBE

Şekil 11.2 β kazancının deneysel olarak belirlenmesi ve BC337 ayak yapısı
3. Kollektör direnci üzerindeki VRC gerilimini ve beyz-emiter arasındaki VBE gerilimini
ölçünüz ve kaydediniz.
4. Transistörün tersleyici olarak kullanımını incelemek için Şekil 11.3’de verilen devreyi
kurunuz.
5. Vi = 0V iken çıkış gerilimi VO‘ı ölçünüz ve kaydediniz. Bu işlemi Vi = 5V için
tekrarlayınız.

32

V CC = 15V

RC

470Ω

RB
BC 337

Vi

VO

10K

Şekil 11.3. Transistör ile gerçekleştirilen tersleyici devre
6. Şekil 11.3’de verilen devreye giriş sinyali olarak Vi = 10VPP 500Hz testere dişi sinyal
uygulayınız. Çift kanallı osiloskop kullanarak Vi giriş ve VO çıkış sinyallerini
eşzamanlı gözlemleyiniz ve Şekil 11.4’te verilen osiloskop ekranı üzerine çiziniz.
Çıkış sinyalinin bir seviden diğerine değişiminde giriş sinyal seviyesini not
ettiğinizden emin olunuz.

Kanal 1
Time/Div = ……..
Volt/Div = ……..

Kanal 2
Time/Div = …….
Volt/Div = …….

Şekil 11.4. İşlem basamağı 6 verileri için osiloskop ekranı
7. Giriş sinyalini Vi = 10VPP 1KHz kare dalga sinyal ile değiştiriniz. Vi giriş ve VO çıkış
sinyallerini eşzamanlı gözlemleyiniz ve Şekil 11.5’te verilen osiloskop ekranı üzerine
çiziniz. Anahtarlama seviyelerini not ettiğinizden emin olunuz.
8. Giriş sinyalinin frekans değerini 100KHz’e getiriniz. Giriş ve çıkış sinyallerini
gözlemleyiniz ve çıkış sinyalinin, işlem basamakları 7’de elde edilen çıkış sinyalinden
farklılıklarını not ediniz.
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Kanal 1
Time/Div = ……..
Volt/Div = ……..

Kanal 2
Time/Div = …….
Volt/Div = …….

Şekil 11.5. İşlem basamağı 7 verileri için osiloskop ekranı
İstenenler
1. İşlem basamakları 3’de elde edilen değerleri kullanarak transistörün β kazancını
hesaplayınız. Ölçü aletinde okuduğunuz β değeri ile karşılaştırınız.
2. İstenenler 1’de elde ettiğiniz sonuçları kullanarak Şekil 11.3’deki devreyi analiz
ediniz. Hesaplanan gerilim değerleri ile işlem basamakları 5’te elde ettiğiniz gerçek
gerilim değerini karşılaştırınız. Devrenin tersleme işlemi yapıp yapmadığını belirtiniz.
3. İki adet tersleme devresi arka arkaya bağlanırsa çıkış şekli nasıl olacaktır? (bir
tersleyicinin çıkışı diğer bir tersleyicinin girişine bağladığımızda) Giriş sinyali 5Vpp
500Hz testere dişi olduğunda ikinci tersleyicinin çıkışı nasıl olması gerektiğini çiziniz.
4. Şekil 11.3’deki devreyi kullanarak 10Vpp 2KHz giriş sinyali için, RB = 47KΩ ve
β=100 olan bir tersleme devresi tasarlayınız ve tasarladığınız devreyi çiziniz.
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DENEY NO : 10
DENEY ADI : İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER
Amaç
1. Eviren işlemsel yükselteç devresini incelemek
2. Evirmeyen işlemsel yükselteç devresini incelemek
3. İşlemsel yükselteçleri gerilim takipçisi olarak incelenmesi
Teorik Bilgi
İşlemsel yükselteçler basit bir gerilim yükseltecinden, çok karmaşık devrelere kadar
uygulama alanları olan ve çok sık kullanılan doğrusal devrelerdir. Bu deneydeki yükselteç
devreleri modern elektronik devrelerinin temel yapılarındandır. İdealde sonsuz açık devre
kazancına ve direncine sahip olan işlemsel yükselteç devreleri eviren ve evirmeyen olarak iki
temel yapıdadır. Açık devre, giriş ve çıkış arasında geri besleme direncinin olmaması, kapalı
devre ise böyle bir direncin olması demektir. Bu direnç negatif bir geri besleme sağlar ve bu
nedenle çıkış geriliminin bir kısmı giriş geriliminden çıkarılır. Her iki tip işlemsel yükselteçte
gerilim kazancını kontrol edebilmek için negatif geri besleme prensibiyle çalışır.
Şekil 5.1 tipik bir eviren işlemsel yükselteci göstermektedir. Bu yükseltecin ideal
gerilim kazancı Eşitlik 5.1 kullanılarak elde edilebilir.
Av =

R f
R1

(5.1)

Burada;
R 1 = Giriş direnci
Rf = Geri besleme direncidir.
Eşitlik 5.1’deki eksi işareti her zamanki gibi faz değişimini göstermektedir. Şekil 5.4
ise tipik bir evirmeyen işlemsel yükselteci göstermektedir. Bu yükseltecin ideal gerilim
kazancı Eşitlik 5.2 yardımıyla elde edilebilir.
Rf

Av = 1 + R
1

(5.2)

Şekil 5.5’te verilen gerilim takipçisi devre evirmeyen yükseltecin özel bir durumudur.
Bu şekilde bağlanmış işlemsel yükselteçler gerilim takipçisi olduğundan çıkış ve giriş
birimine eşittir yani kazanç 1’dir. Eşitli 5.2’ye göre, Rf direnci sıfıra, R1 direnci ise sonsuza
yakın bir değere sahip olduğundan gerilim kazancı bu devrede yaklaşık 1’e eşittir.
İşlem Basamakları
1. İşlemsel yükselteçlerin eviren yükselteç olarak kullanılmasını incelemek için Şekil
5.1’deki devreyi kurunuz.
2. VS girişi ve VO çıkışlarını, aynı anda inceleyebilmek için osilaskobun iki kanalını
birlikte kullanınız. Rf direncini 470Ω olarak seçiniz ve VS’ye, sinyal jenaratörü
yardımı ile sinüs 1kHz - 250 mVpp sinyal uygulayınız. Giriş ve çıkış sinyallerini
osilaskop üzerinde gözlemleyiniz. Gözlemlediğiniz sinyalleri Şekil 5.2’de verilen
osilaskop ekranı üzerine çiziniz.
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Rf
+15V

R 1 =1K

2

7
6

741

VO

4

3

-15V

VS

Şekil 5.1. Eviren Yükselteç

Kanal 1
Time/Div = ……..
Volt/Div = ……..

Kanal 2
Time/Div = …….
Volt/Div = …….

Şekil 5.2. İşlem basamağı 2 verileri için osilaskop ekranı
3. Tablo 5.1’deki her Rf değeri için VO çıkış geriliminin tepeden tepeye değerini tabloya
kaydediniz.
Tablo 5.1
R f (Ω)

VO (Volt)

A v = VO/Vs

470
1K
2.2K
4.7K
10K
100K
4. Eviren yükseltecin bir yükselteç olduğunu doğrulamak için, sinyal jeneratörünü bir
güç kaynağıyla yer değiştiriniz. Rf = 10 KΩ ve Vs = 1 Vdc olarak ayarlayınız. Çıkış
gerilimini ve VS ile arasındaki faz açısını kaydediniz.
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5. VS = 150mVpp sinüs 1KHz iken Rf direncini 1MΩ olarak seçiniz ve giriş-çıkış dalga
şekillerini gözlemleyerek Şekil 5.3’te verilen osilaskop ekranı üzerine çiziniz.

Kanal 1
Time/Div = ……..
Volt/Div = ……..

Kanal 2
Time/Div = …….
Volt/Div = …….

Şekil 5.3. İşlem basamağı 5 verileri için osilaskop ekranı
6. İşlemsel yükselteçleri evirmeyen yükselteç olarak kullanılmasını incelemek için
Şekil.5.4’de verilen devreyi kurunuz.
Rf
+15V

R 1 =1K

2

7
6

741
3

VO

4
-15V

VS

Şekil 5.4. Evirmeyen yükselteç
7. VS girişi ve VO çıkışlarını aynı anda incelemek için, osilaskobun iki kanalını birlikte
kullanınız. Rf direncini 470Ω olarak seçiniz ve VS’ye, sinyal jenaratörü yardımı ile
sinüs 1kHz - 250 mVpp sinyal uygulayınız. Giriş ve çıkış sinyallerini osilaskop
üzerinde gözlemleyiniz. Kazanç değeri Av’yi ve faz farkını not alınız.
8. Tablo 5.2’deki Rf değerlerini kullanarak işlem basamakları 3’ü evirmeyen yükselteç
için tekrarlayınız.
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Tablo 5.2
Rf (Ω)

VO (V)

A v = VO/Vs

470
1K
2.2K
4.7K
10K
100K
9. Evirmeyen yükseltecin de bir yükselteç olduğunu doğrulamak için, sinyal jeneratörünü
bir güç kaynağı ile yer değiştiriniz. Rf = 10 KΩ ve VS = 1 Vdc olarak ayarlayınız. Çıkış
gerilimini ve VS ile arasındaki faz açısını kaydediniz.
10. İşlemsel yükselteçleri gerilim takipçisi olarak kullanmak için Şekil 5.5 ‘deki devreyi
kurunuz.
+15V
2

7

741
3

6

VO

4
-15V

VS

Şekil 5.5. Evirmeyen yükseltecin gerilim takipçisi olarak kullanılması
11. VS’yi 1kHz sinüs 5 Vpp değerine ayarlayınız. VO çıkış geriliminin tepeden tepeye
değerini ve VS ile arasındaki faz açısını kaydediniz. Bu işlem basamağını Vs = 10 Vdc
ve 2 Vdc değerleri için tekrarlayınız.
İstenenler
1. Şekil 5.2’de verilen devre için Tablo 2.1’deki her Rf değerini kullanarak gerilim
kazançlarını hesaplayınız. Aynı şekilde, işlem basamakları 4’ün verileri için gerilim
kazançlarını hesaplayınız. Her Rf değeri için, teoriksel gerilim kazançlarıyla deneysel
olarak elde ettiğiniz sonuçları kıyaslayınız. Ayrıca giriş ve çıkış geriliminin faz
ilişkisini teorik bilgilerle kıyaslayınız.
2. İşlem basamakları 5’te elde edilen sonucunu açıklayınız. VS değeri 500 mVpp veya 50
mVpp olsaydı, VO gerilimi ne olurdu?
3. İstenenler 1’i işlem basamakları 8 ve işlem basamakları 9’da elde edilen sonuçlar için
tekrarlayınız.
4. İşlem basamağı 11’deki gerilim takipçisi için verilen değerler için gerilim kazançlarını
hesaplayınız ve ölçüm sonuçlarınızla karşılaştırınız.
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