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OSİLASKOPLAR 

 

 

 
Laboratuarımızdaki osiloskopun önden görünüşü 

 

Osiloskoplar periyodik veya periyodik olmayan elektriksel işaretlerin ölçülmesi 

gözlenmesini sağlayan çok yönlü bir ölçü cihazıdır. Osiloskopta iki boyutlu görüntü elde 

edilir. Osiloskoplar daha çok ölçülecek işaretin zamana göre değişimini ölçmek amacı ile 

kullanılır.  

 

Osilaskopun İç Yapısı 

 

Katot ışınlı tüpün ekranı ve yapısı 

 

Ekranı 

Osiloskop tüpünün ekranı aşağıdaki şekildeki gibi yatay ve düşey çizgilerle 

ölçeklendirilmiştir. Bu ölçekler osiloskobun kazanç ve zamanlama anahtarları ile ayarlanır. 

Bu ölçeklerden yararlanarak işaretin genliği ve periyodu doğru olarak ölçülebilir.  

Genelde osiloskop ekranı 10 yatay ve 8 düşey aralık olmak üzere ölçeklendirilmiştir.  

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Yapısı 

 

Katot ışınlı tüp osiloskobun en önemli parçasıdır. Kısaca CRT (Cathode Ray Tube) 

şeklinde ifade edilir. Aşağıda gösterilen CRT elektron üreten flaman ile elektron demetini 

ekrana doğru odaklayıp hızlandıran düzenlerden meydana gelmektedir. Burada odaklama 

ve hızlandırma elektrostatiktir.  
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Katot ışınlı tüpün yapısı 

Katot ışınlı tüp osiloskobun en önemli parçasıdır. Kısaca CRT (Cathode Ray Tube) 

şeklinde ifade edilir. Aşağıda gösterilen CRT elektron üreten flaman ile elektron demetini 

ekrana doğru odaklayıp hızlandıran düzenlerden meydana gelmektedir. Burada odaklama 

ve hızlandırma elektrostatiktir. 

Flaman etrafındaki katodu ısıtır. Katot baryum ve strontium oksit tabakası ile 

örtülüdür. Isınan katot serbest elektronlar ortaya çıkarır. Katodun etrafında bulunan 

silindirik yapıya sahip ve negatif gerilim uygulanmış olan elektrot kontrol ızgarası adını 

alır. Nikelden yapılır. Kontrol ızgarasının ucunda küçük bir delik vardır. Elektronlar 

buradan geçer. Kontrol ızgarasındaki gerilim geçen elektronların yoğunluğunu ayarlar. 

Osiloskobun kontrol panelindeki parlaklık (intensity) düğmesi ile kontrol ızgarasının 

katoda göre negatif gerilimi ayarlanır. Izgaranın negatif geriliminin artması elektron 

yoğunluğunun az ve ekrandaki parlaklığın da zayıf olacağını ifade eder.  

Silindirik yapıya sahip ve ortasında ince bir delik bulunan odaklama anoduna 

katoda göre 150-500V  civarında pozitif bir gerilim uygulanmıştır. Buradan geçen 

elektronlar ışın şekline gelir. 

Mercek sistemi sayesinde elektronlar ekrana odaklanır ve elektron ışını ekranda bir 

nokta şeklinde gözükür. Elektron ışınının odaklanması osiloskop panelinde bulunan 

odaklama (fokus) anahtarı ile sağlanır. 

 

 
Bizim osiloskobun  ekranı katot ışınlı ve iç yapısı yukarıda verilmiştir. 

 

Yatay ve düşey pozisyon potansiyelmetreleri ile elektron noktasının (aşağı yukarı, 

sağa sola) ekranın herhangi bir yerine kayması sağlanır. Bu fonksiyonu sağlayan ekrandaki 

düğme x-pozisyon veya y-pozisyon şeklinde isimler alır.  

 

Flaman ile hızlandırıcı anot arasındaki elemanların tümü elektron tabancasını 

oluşturur. Elektronlar hızlandırıcı anottan sonra düşey ve yatay saptırma plakalarından 

geçer. Hızlı bir şekilde fosforlu ekrana çarpan elektronların üzerindeki kinetik enerji ışık 

ve ısı enerjisine dönüşür. Ekrandan çıkan sekonder elektronlar tüpün konik yüzeylerine 

çarparlar ve buradaki akuadag diye isimlendirilen iletken tabaka tarafından emilirler. 

 

 

Öncelikle gerilim verilmeden önce pozisyon düğmesiyle sıfır ayarı yapılır.  
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OSİLOSKOP ÜZERİNDEKİ DÜĞMELERİN ANLAMLARI 

 

 
 

Power (on-off) anahtarı: Aygıtı çalıştırıp durdurmaya yarar. 

 

Intensity: Ekranda oluşan görüntünün (çizginin) parlaklığını (şiddetini) ayarlar. 

 

Focus: Ekranda oluşan ışıklı çizginin netliğini ayarlar. 

 

Trace rotation: Ekrandaki ışığı yatay eksene paralel hâle getirir. 

 

 
 

X-position: Işıklı çizginin sağa sola kaydırılmasını sağlar. 

 

Y-position: Işıklı çizginin yukarı aşağı kaydırılmasını sağlar. 

 

AC: Alternatif akım sinyallerini ölçer. 

 

DC: Doğru akım sinyallerini ölçer. 

 

AC-GND-DC: Osilâskobun girişine uygulanan sinyalin cinsine göre üç kademeli komütatör 

ayarlanır. 

 

Volts/div.: Ekrandaki ışının dikey düzlemde bir kare mesafe için kaç voltu belirteceğini 

ayarlamamızı sağlar. Örneğin sinüsoidal sinyal dikeyde 2 karelik bir alanı kaplasın. Volts/div 

komütatörü de 2 V kademesinde bulunsun. Buna göre ekranda oluşan sinyalin tepeden tepeye 
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gerilim değeri 4 V olacaktır. 

 
 

Time/div.: Ekrandaki ışının yatay düzlemde bir kare mesafe için kaç saniyeyi belirteceğini 

ayarlamamızı sağlar. Örneğin sinüsoidal sinyal yatayda 4 karelik bir alanı kaplasın. Time/div 

komütatörü de 2 milisaniye kademesinde bulunsun. Buna göre ekranda oluşan sinyalin periyot 

değeri 8 milisaniye olacaktır. 8 milisaniye, 0,008 saniye olduğuna göre ekrandaki sinyalin 

frekansı f = 1/T = 1/0,008 = 125 Hz dir. 

 

Test sinyali noktası (Cal): Ön panelde cal .5 V ibaresinin bulunduğu yerdir. Çoğunlukla 1 

kHz çıkışlı ve 0,5 volt gerilimli olur. Bu nokta kullanılarak osilaskobun doğru ölçüm 

yapmasını sağlamak için gerekli ayarlama işlemi yapılabilir. 

 

 

 Variable, pull x mag: Volts/div'in hassasiyetini 5 kat büyütür. Bu düğme basılı ve 5 mV 

konumundayken, öne doğru çekildiğinde iki çizgi aralığı 1 mV olur. 

 

 
 

CH1 ve CH2: Osilâskobun giriş uçlarıdır. Scaleillum (illum): Ekranın aydınlatılmasını 

sağlayan lâmbanın ışık şiddetini ayarlayan pottur. 

 

Add: Kanal 1 ve kanal 2 sinyallerinin matematiksel olarak toplanmasını sağlar. (Eğer position 

düğmesi öne doğru çekilirse bu kez iki kanalın farkı görülür.) 

 

Dual: CH1 ve CH2 düğmeleri basılı konumdaysa ekranda iki sinyalde izlenebilir. 

 

Auto: Trigger (tetikleme) sinyali uygulanmadığında ya da sinyal frekansı 50 Hz nin altında 

olduğunda cihaz otomatik olarak tarama yapar. 



 5 

 

Position pull x 10 mag: Ekranda taranan görüntünün yatay posizyonunu ayarlar. Yani bu 

düğme öne çekildiğinde ekranda taranan dalganın uzunluğu 10 kat genişler. 

 

Level: Ekrandaki ışıklı sinyalin durdurulmasını sağlar. 

 

Uncall: Seçilen kısmın ayarı aşıldığında îkaz eder. 

 

Ext. input: Dışardan tetikleme sinyalinin uygulanmasını sağlayan konnektördür. 

 

Ext-trig.: Osilâskobun kendi tetiklemesini keser ve dışardan tetiklemeye hazırlar. 

 

Norm: Sınırlamasız frekans tetiklemesi yapar. 

 

X-Y: Ekrandaki şekli dikey bir çizgi hâline getirir. 

 

LF: Ses frekansında tetiklemeyi sağlar. 

 

Line: Şebeke frekanslı (50-60 Hz) gerilimlerde tetiklemeyi sağlar. 

 

HF: Yüksek frekansta tetiklemeyi sağlamak için kullanılır. 

 

Trigger selector: Tetikleme seçici 

 

Time-base: Yatayda tarama hızını ayarlar. Bu komütatörün üzerinde bulunan pot yataydaki 

tarama hızının hassas ayarının yapılmasında kullanılır. 

 

Invert I: Birinci düşey kanala uygulanmış sinyalin fazını 180° ters çevirir. 

 

Dual: Çift ışınlı osilâskoplarda iki kanal girişini aynı anda gösterir. 

 

Slope +/-: Işıklı sinyalin (+) ve (-) kısımlarını seçmek için kullanılır. 

 

Fuse: Osilaskobu koruyan sigorta 

 

Filter: Dalga şeklinin görüntüsünü düzeltir. 

 

  

 

Test sinyalinin gerilim ile frekansının ölçülmesi ve kalibrasyon 
 

Osilaskop ile doğru ölçüm yapabilmek için aygıtın tüm ayarlarının doğru yapılmış olması 

gerekir. Osilaskop kullanılacağı zaman şu hazırlıklar yapılmalıdır: 

1. Cihazın beslemesi topraklı prizden yapılmalıdır. 

2. Toz ve nemin olmadığı bir ortamda kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir. 

3. Kullanılacak osilaskobun tüm özellikleri bilinmelidir. 

4. AC-GND-DC komütatörü uygulanan sinyale göre ayarlanmalıdır. 

5. Ekranda yatay çizgi yoksa, parlaklık düğmesi en yüksek değere getirilmelidir. 

6. Volt/div. komütatörü en yüksek voltaj kademesine alınarak ölçüme başlanmalıdır. 

7. Senkronizasyon anahtarı dahili (int.) konumuna getirilmelidir. 
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8. Işını düşey ve yatay kaydırmada kullanılan potlar orta değere getirilmelidir. 

9. Focus (odaklama) potuyla çizgi netleştirilmelidir. 

10. Osilaskop uzun süre kullanılmamışsa prob cal noktasına bağlanarak hassasiyet ayarı 

(calibration, kalibrasyon) yapılmalıdır. 

 

PROB KALİBRASYONU 

 Prob   

X1,X10 ve Kompanzasyon ayar vidası 

 

Işıklı çizgi ekranda belirdikten sonra Y INPUT girişine (osiloskop çok kanallı ise 

Y1 girişine) bir prob takılır. Günümüzde bütün problarda BNC tipi konnektörler 

(fişler) kullanılmaktadır. Bu fişler yerlerine oturtulduktan sonra dış taraflarındaki 

hareketli kısım saat yönünde bir miktar çevrilerek kilitlenir. Problar X1, X10 ve 

X100 olmak üzere birkaç çeşittir. Bir prob üzerindeki bir anahtar yardımı ile hem 

X1 hem de X10 özelliği gösterebilir. X1 tipi problarda ölçülen işaret olduğu gibi 

osiloskoba uygulanır. X10 ve X100 tipleri ise sırasıyla işareti 10 ve 100 kez 

zayıflatıp osiloskoba gönderir. X10 veya X100 tipi bir prob kullanılmadan önce 

aşağıdaki şekilde kompanze edilmelidir.  

Prob, osiloskop üzerindeki kare dalga üretecine bağlanır ve üzerindeki ayar vidası, 

ekranda köşeleri düzgün bir kare dalga görülene kadar çevrilir. Bu işlemden sonra 

hatasız bir ölçüm yapmak mümkündür. X1 tipi probların bu 

işleme ihtiyacı yoktur. 

 Ayarsız 

  Ayarsız 
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Ayarlı 

 
 

 

Osiloskop ile DC gerilim ölçümü 

 

 

Tam DC gerilim ekranda düz 

bir çizgi şeklinde görülür. 

Ekranda görünen DC gerilimin 

gerçek değerini bulmak için : 

V = prop çarpanı x kare sayısı 

(düşey) x Volt / division 

formülü kullanılır. 

 

 

Örnekler 

   
 

 

 

prop çarpanı x kare sayısı (düşey) x volt / division = volt 

10 x 2.8 x 0.2 = 5.6 

10 x 2.8 x 0.1 = 2.8 

10 x 0.6 x 0.1 = 0.6 

 

 

Osiloskop ile AC gerilim ölçümü 

 

 

 

AC gerilimi ekran yüzeyinde 

dalgalı bir şekil alır. Görülen AC 

gerilimi bulmak için tepeden tepeye 

uzunlukla gerekli çarpanlar alınır. 

1.DENEY 2.DENEY 3.DENEY 
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V = prop çarpanı x kare sayısı/2 (tepe noktaları) x volt / div. x 0,707 etkin 

Veya x 0,636 ort.alama değer  

 

Osiloskop ile frekans gerilim ölçümü 

 

 

 

T = period 

 

T = prop çarpanı x kare sayısı (yatay) 

x time / division 

 

Frekans = 1 / T 

 

 

 

 

 

SONUÇ: 

 

Osiloskoplar periyodik veya periyodik olmayan elektriksel işaretlerin 

ölçülmesi gözlenmesini sağlayan çok yönlü bir ölçü cihazıdır. Osiloskopta iki 

boyutlu görüntü elde edilir. Osiloskoplar daha çok ölçülecek işaretin zamana göre 

değişimini ölçmek amacı ile kullanılır. 

Osiloskop giriş direnci bakımından gerilim ölçen bir ölçü aletidir. 

Osiloskop ile ölçülebilen bazı elektriksel ve elektriksel olmayan büyüklükler 

şunlardır: 

 AC ve DC gerilimler 

 AC ve DC akım (gerilime dönüştürerek) dolaylı ölçümü 

 Period, frekans ve faz ölçümü 

 Yükselme zamanı ve düşme zamanının ölçümü 

 Transdüsörler kullanarak; basınç, gerilme, yer değişimi, ışık, sıcaklık, gibi 

elektriksel olmayan büyüklüklerin gerilime dönüştürülerek dolaylı ölçümü. 

Osiloskobun temel parçası olan tüp (CRT), televizyon tüpüne benzer. 

Osiloskopların frekans cevapları birbirinden farklı olmakla beraber dc’den birkaç 

yüz MHz’e çıkanları vardır. 

 



85 

   Diyotlu Doğrultma devreleri 

 Yarım Dalga Doğrultma 

 İki Diyotlu Tam Dalga Doğrultma 

 Köprü Tipi Tam Dalga Doğrultma 



86 

 Yarım dalga doğrultma devresinde  

tek doğrultma diyotu kullanılır.  

 Yarım dalga doğrultma devresinde 

çıkış  sinyali tam düzgün olmaz. 

 Transformatörün çıkışındaki değişken 

akım, pozitif ve negatif olmak üzere 

iki alternanstan meydana gelmiştir. 

Diyotlar tek yönlü olarak akım 

geçirdiğinden transformatörün 

çıkışındaki sinyalin yalnızca bir 

yöndeki alternansları alıcıya 

ulaşabilmektedir. 

 

Yarım Dalga Doğrultma: 

Örnek Uygulamalar/Yarım Dalga Doğrultma.DSN
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 Tam dalga doğrultma devresinde, 

sekonderi orta uçlu bir transformatör 

ve iki adet doğrultma diyotu kullanılır. 

 Tam dalga doğrultucuda,  AC gerilimin 

pozitif alternanslarında  diyotlardan 

biri, negatif alternanslarda ise diğeri 

iletken olur. 

 İki diyotlu doğrultma devresinin 

çıkışından alınan DC gerilim, 

uygulanan AC gerilimin etkin 

değerinin            0,9’u kadardır. 

İki Diyotlu Tam Dalga Doğrultma: 

Örnek Uygulamalar/İki Diyotlu Tam Dalga Doğrultma.DSN
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 Köprü tipi doğrultma devresinde dört adet 

doğrultma diyotu kullanılmıştır. 

 AC 'yi en verimli  şekilde DC 'ye dönüştüren 

devredir. 

 Şekilde verilen devrede görüldüğü gibi 

transformatörün sekonder sarımının üst 

ucunun (A noktası) polaritesi pozitif 

olduğunda D1 ve D3 diyotları iletime geçer. 

 Transformatörün sekonder sarımının alt 

ucunun (B noktası) polaritesi pozitif 

olduğunda ise D2 ve D4 diyotları iletime 

geçerek RY üzerinden akım dolaşır. 

Köprü Tipi Tam Dalga Doğrultma: 

Örnek Uygulamalar/Köprü Tipi Tam Dalga Doğrultma.DSN


    Çift Kutup Yüzeyli Transistörler (BJT) 

     BJT (Bipolar Junction Transistor ) çift birleşim 

yüzeyli transistördür. İki N maddesi ve bir P maddesi 

ya da iki P maddesi ve bir N maddesi birleşiminden 

oluşur. 

    Girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve 

akım kazancı sağlayan, gerektiğinde anahtarlama 

elemanı olarak kullanılan yarı iletken bir elektronik 

devre elemanıdır.  
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TRANSİSTÖRLER 



90 
NPN Tipi Transistör  PNP Tipi Transistör 
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Transistör Görüntüleri 



  Transistör’ün sağlamlık kontrolü ve uçlarının bulunması. 

92 



93 

Transistörün anahtar olarak kullanılması 



94 

Transistörün yükselteç olarak kullanılması 
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2. TRANSİSTÖRLER 
 

Transistörler 1948 yılında Amerika’da William Shocley tarafından nokta temaslı 

olarak yapılmaya başlanmıştır. 
 

Transistör sözcüğü transfer- rezistör kelimelerinden türetilmiştir. Transistör, emiter ve 

kolektör uçları arasındaki direncin beyz ucuna uygulanan akım değeri ile azaltılıp 

yükseltildiği elektronik devre elemanıdır. 
 

Değişik işlevli bütün transistörlerin esası yüzey birleşmeli olmasıdır. Bu nedenle, 

yüzey birleşmeli transistörün incelenmesi, transistörlerin yapısı, karakteristikleri ve çalışma 

prensipleri hakkındaki gerekli bilgileri verecektir. Transistörler kendi aralarında PNP ve 

NPN diye iki tipe ayrılır. 
 

2.1. PNP ve NPN Tipi Transistörler 
 

2.1.1. Yapısı  
 

PNP tipi transistör iki P tipi germanyum arasına çok ince (0,025 mm) N tipi madde 

yerleştirilmesi ile meydana gelir.  P tipi madde içinde negatif iyon hâlinde indium atomları 

ile aynı sayıda oyuklar ve az sayıda elektronlar mevcuttur. N tipi germanyum ise pozitif 

olarak iyonize olmuş arsenik atomları ile hareketli serbest elektronlar ve az sayıda 

oyuklardan meydana gelmiştir.  
 

PNP tipi transistör de devreye oyuklar hakim, NPN tipi transistor de ise devreye 

elektronlar hakimdir. Transistörlerde üç adet ayak vardır. Bunlar emiter (yayıcı), beyz 

(taban) ve kollektör (toplayıcı) uçlardır. Emiter kısaca E, beyz kısaca B ve collektör ise 

kısaca C  ile gösterilir. 
 

neu
Rectangle
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PNP tipi transistörde akım taşıma işini çoğunlukta bulunan oyuklar, NPN tipi 

transistörde ise akım taşıma işini serbest elektronlar yapar. PNP  ve NPN  tipi transistörün iç 

yapısını birbirine ters seri bağlı iki diyoda benzetirsek transistörün sağlamlık kontrolünde 

çok büyük kolaylıklar sağlarız. Aşağıdaki şekilde NPN ve PNP tipi transistörün ters seri 

diyoda benzemiş şekli görülmektedir. 

  

Şekil 2.1:Transistör yapısı ve sembolü  Resim 2.1:Transistör çeşitleri 

2.1.2. Çeşitleri 
 

Transistörler yapım şekillerine göre dört gruba ayrılır: 
 

 Nokta temaslı transistörler                                             

 Yüzey temaslı transistörler                                                      

 Alaşım yöntemiyle yapılan transistörler 

 Alaşımlı yayılma yöntemiyle yapılan transistörler 
 

Bütün bu transistörlerin çalışma sistemi aynıdır. 
 

Transöstörlerin başlıca şu çeşitleri vardır: 
 

 Yüzey birleşmeli (jonksiyon) transistör 

 Foto transistör 

 Nokta temaslı transistör 

 Tetrot transistör 

 Unijonksiyon transistör 

 Alan etkili transistör (FET) 
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OPTOCOUPLER 

 

OPTOCOUPLER NEDİR? 
 

Optocoupler, kaynak ve yük arasında elektriksel izolasyon sağlayan devre elemanıdır. Optik 

yalıtıcı olarak da isimlendirilir. İçinde bir infrared diyot (led) ve onun karşısında bir foto transistör 

vardır. İçerdiği malzemelerden de anlaşılacağı gibi ışık yardımıyla iletişim sağlanır. 

Optocouplerin bir ucuna gerilim uygulandığında led ışık verir ve kontrol ucu ışığa hassas olan 

alıcı eleman yani foto transistör iletime geçer. Ayrıca transistör,triyak,mosfet,tristör,ttl,lojik,cmos 

vb. farklı çeşitleri vardır. Optocoupler devreler arasında izolasyonu sağlamanın yanı sıra farklı 

işler içinde kullanılabilir. Mesela geri besleme elemanı olarak, anahtarlama elemanı olarak ya da 

birden fazla devrenin çıkışlarını toplamak için kullanılabilirler. 

Optokuplörlerin Çalışma Prensibi 

 

Foto diyot kullanılan optokuplörde led diyottan yayılan ışığın şiddeti arttıkça diyot iletime geçer 

ve diyot üzerinden geçen akım ışık şiddetiyle doğru orantılı olarak artar. Bu şekilde foto diyot 

transistör veya başka bir devre elemanını iletime geçirebilir.Foto diyot ters polarizasyon altında 

çalışmalıdır. Foto transistör kullanılan optokuplörde beyz yüzeyine düşen ışığın şiddeti artmaya 

başladıkça emiter – kollektör arası iletime geçerek istenen bir elemanı kontrol edebilir.Bildiğiniz 

gibi ışık istenen yüzeye düştüğünde burada küçük bir gerilim düşüşü olur. İşte bu gerilim ile 

eleman akım geçirmeye başlar. 

 

 

http://mekatronikmuhendisligi.com/wp-content/uploads/2014/07/optokuplor.jpg


REGÜLE DEVRELERĠ 



 Güç kaynaklarında aranan en önemli 

özelliklerden birisi de giriş gerilimindeki veya çıkışa 

bağlı yükte meydana gelen değişimlerin çıkış 

gerilimini etkilememesidir. Güç kaynaklarının çıkış 

gerilimlerini sabit tutma işlemine regülasyon, bu iş için 

kullanılan devrelere de regülatör devreleri denir. 

 

 Regülatör devrelerinde, zener diyot, transistör 

veya entegre gerilim regülatörleri kullanılır. 



 Zener Diyotun Regülatör Olarak Kullanılması 

 Zener diyotlu regülatörde, zener diyotun belirli bir ters 

gerilimden sonra iletime geçme özelliğinden yararlanılmaktadır. 

Zener diyot, yük direncine ters yönde paralel olarak bağlanmakta 

ve yüke gelen gerilim belirli bir değeri geçince zener diyot iletime 

geçerek devreden geçen akımı arttırmaktadır. Bu akım, devreye 

bağlanan seri dirençteki gerilim düşümünü arttırdığından yüke 

gelen gerilim sabit kalmaktadır. 

 

 Zener diyot yapısı gereği, uçlarına uygulanan gerilim 

zener geriliminden fazla bile olsa zener uçlarında sabit bir gerilim 

meydana gelir. Yalnız zener diyotun regülasyon yapabilmesi için 

uçlarına zener geriliminden daha fazla gerilim uygulanması 

gerekir. 



Zener diyodun regülatör olarak kullanılması (Uygulama Devresi) 

Malzeme Listesi: 

 1 X 220V/12V 4W transformatör 

 4 X 1N4001 Diyot 

 1 X 1000 μF Kondansatör 

 1 X R1 100Ω Direnç 

 1 X R2 1 KΩ Direnç 

 1 X Z 9.1V Zener diyot 

Örnek Uygulamalar/Zener Diyotun Regülatör Olarak Kullanılması.DSN


  Seri Regüle Devresi 

 Zener diyotun tek başına kullanıldığı regüle devresinden 

çekilen akım sınırlıdır. Bu sebeple daha fazla akım ihtiyacı 

olduğunda zener diyotun bir transistörün beyzine bağlanmasıyla 

çalışan seri regüle devreleri kullanılır. Bu devrelerde zener diyot, 

transistörün beyz gerilimini sabit tutarak regülasyon yapılmasını 

sağlar. 



Seri regülatör (Uygulama Devresi) 

Malzeme Listesi: 

 1 X 220V/2X6V 4W transformatör 

 4 X 1N4001 Diyot 

 1 X 1000 μF Kondansatör 

 1 X R1 330Ω Direnç 

 1 X R2 1 KΩ Direnç 

 1 X 9.1 V Zener diyot 

 1 X BD 135 Transistör 

Örnek Uygulamalar/Seri Regülatör.DSN


 Seri regülatör, yük akımını sabit tutmak için kullanılır. Bu 

tür bir uygulama bir veya iki transistörle gerçekleştirilebilmektedir. 

Transistör yük hattına seri bağlandığından, bu tür devreye seri 

regüle devresi veya seri regülatör adı verilir. 



Entegre (IC) Gerilim Regülatörleri 

 Regüleli güç kaynaklarında, entegre regülatör elemanları 

da yaygın olarak kullanılmaktadır. En çok olarak kullanılan gerilim 

regülatör entegreleri ve özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

ENTEGRENĠN ADI 
ÇIKIġ GERĠLĠMĠ 

(VOLT) 

ÇIKIġ AKIMI 

(AMPER) 

BACAK 

BAĞLANTILARI 

7805 +5 1 a 

7905 -5 1 b 

7809 +9 1 a 

7909 -9 1 b 

7812 +12 1 a 

7912 -12 1 b 

7815 +15 1 a 

7915 -15 1 b 

7824 +24 1 a 

7924 -24 1 b 



Bacak Bağlantısı(a) 

1: Giriş ucu 

2: Ortak uç 

3: Çıkış ucu 

Bacak Bağlantısı(b) 

1: Ortak uç 

2: Giriş ucu 

3: Çıkış ucu 



Pozitif Gerilim Regülatörü 

 Şekilde 7805 entegresi ile yapılan +5 Voltluk regülatör 

görülmektedir. Bu entegrenin girişine regülesiz 6 Volt pozitif gerilim 

uygulandığında, çıkışında regüleli +5 Voltluk bir gerilim elde edilir. 

Aynı zamanda bu entegrenin çıkış akımı 1 Amper olduğuna göre, 

çıkıştan en fazla 1 Amper akım çekilebilir. 

Malzeme Listesi: 

 1 X 220V/6V 4W transformatör 

 4 X 1N4001 Diyot 
 1 X 1000 μF Kondansatör 

 1 X 1 KΩ Direnç 

 1 X 7805 regüle entegresi 

Örnek Uygulamalar/7805 (Pozitif gerilim regülatörü).DSN


Negatif Gerilim Regülatörü 

 Şekilde 7905 entegresi ile yapılan -5 Voltluk Negatif Gerilim 

Regülatör devresi görülmektedir. Bu entegrenin girişine regülesiz   

6 Volt pozitif gerilim uygulandığında, çıkışında regüleli -5 Voltluk bir 

gerilim elde edilecektir. Bu devrede de çıkış akımı 1 Amperdir. 

Malzeme Listesi: 

 1 X 220V/6V 4W transformatör 

 4 X 1N4001 Diyot 
 1 X 1000 μF Kondansatör 

 1 X 1 KΩ Direnç 

 1 X 7905 regüle entegresi 

7905 

Örnek Uygulamalar/7905 (Negatif gerilim regülatörü).DSN


 78XX ve 79XX serisi gerilim regülatörü entegrelerinin ortak 

(GND) uçlarına bir direnç bağlayarak çıkış gerilimleri arttırılabilir.  

 

 Örneğin 7805 entegresinin 2 numaralı ayağına bir direnç 

bağlanıp çıkış gerilimi 6 Volta (veya giriş gerilimi ile sınırlı olarak 

daha yüksek bir değere) çıkarılabilir. 



İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER 



İŞLEMSEL YÜKSELTECİN YAPISI 

1. Yükselteçlerin Genel Özellikleri 

Şekil 1.1: Yükselteç sembolü ve yükseltme 

 Elektronik sistemlerle işlenecek sinyallerin hemen hepsi düşük genlikli yani zayıf 

sinyallerdir. Örneğin insan vücudundan alınan biyoelektrik sinyaller ya da cep telefonumuza 

ulaşan elektromanyetik dalgalar son derece zayıf elektriksel sinyallerdir. Elektronik 

sistemlerin pek çoğunda yeterli derecede yükseltilmiş elektriksel sinyallere ihtiyaç duyulur. 

Elektriksel sinyallerin istenilen derecede kuvvetlendirilmesi için yükselteç (amplifikatör) 

devreleri kullanılır. Yükselteçler akım ya da gerilim, dolayısıyla güç kazancı sağlamak 

amacıyla kullanılan devrelerdir. 



 Yükselteç, girişine uygulanan küçük elektriksel sinyalleri, kaynaktan aldığı 

enerjiyi de kullanarak, devresindeki aktif devre elemanları yardımıyla çıkışına büyütülmüş 

olarak aktarır. Bunu yaparken güç kaynağından almış olduğu enerjiyi giriş sinyaliyle aynı 

özellikte, fakat güçlendirilmiş bir çıkış sinyali elde etmek üzere işler. Yani yükseltecin 

çıkışından alınan elektriksel sinyalin gücü, girişine uygulanan sinyalin gücünden daha 

büyüktür. 

Şekil 1.2: Ses yükseltme işlemi 

 Elektrik elektronik teknolojisinde ihtiyaca göre pek çok türden yükselteç 

kullanılmaktadır. Çalışma şekline göre, kullanım şekline göre, bağlantı şekline göre , 

frekans durumuna göre, yükün rezonans durumuna göre yükselteçleri sınıflandırabiliriz. 



1.1. Kazanç 

 Yükseltecin girişine uygulanan sinyalin çıkışta ne kadar yükseltildiği “kazanç 

katsayısı” ile ifade edilir. Kazanç katsayısı ürün bilgi sayfalarında G (gain) ya da A 

(Average) olarak gösterilmekte olup, bundan sonraki bölümlerde biz K olarak kullanacağız. 

Kazanç bir sisteme verilen girdinin çıkışta ne kadar arttığını ifade eden bir katsayıdır ve 

birimsizdir. Herhangi bir sistemin kazanç katsayısı aşağıdaki bağıntı ile ifade edilebilir. 

1.2. Giriş Direnci 

 Birden fazla elektronik devre art arda bağlandığında, kaynak devrenin çıkışından, 

alıcı devrenin girişine doğru bir akım akışı olur. Bu akımın miktarı kaynak devrenin çıkış 

direnci ve alıcı devrenin giriş direncine bağlıdır. Giriş direnci, bir devrenin kendinden önce 

gelen devrenin çıkış akımına karşı ne kadar zorluk göstereceği ya da kendinden önce gelen 

devreden ne kadar akım çekeceğini ifade eden bir özelliğidir. 

 

 Bir devrenin giriş direncinin düşük olması, kendisinden önce gelen devreden, yani 

kendisine sinyal sağlayan devreden fazla akım çekmesi, anlamına gelir. Bu durum önceki 

devrenin yeteri kadar akım verebilmesi, yeteri kadar güçlü olmasını gerektirir. 



1.3. Çıkış Direnci 

 Bir devrenin çıkış direnci devrenin çıkışından ne kadar akım çekilebileceğinin, bir 

başka anlatımla devrenin ne kadar akım verebileceğinin bir göstergesidir. Çıkış direnci aynı 

zamanda, bir devrenin çıkış terminali ile toprak arasında görülen direnç olarak ta tarif 

edilebilir. 

 

 Maksimum güç transferi ile ilgili bilgilerinizi hatırlayınız. Bilindiği gibi bir 

devreden maksimum enerji çekebilmek için devrenin çıkış direnci ile alıcı devrenin giriş 

direncinin eşit olması gerekir. Eğer önceki devrenin çıkış direnci yük devresinin giriş direnci 

ile uyumlu değilse bu durumda önceki devrenin çalışmasında sorunlar ortaya çıkacaktır. 

Kaynak devre bir osilatör ise, çalışma frekansında kayma ya da tamamen osilasyonun 

durması, bir yükselteç ise kazançta değişme gibi sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu tür sorunlar 

ile karşılaşmamak için kaynak devrenin çıkış direnci ile yük devresinin giriş direncinin 

birbirine eşit olması hedeflenir. 



2. İşlemsel Yükselteçlerin Özellikleri 

 İşlemsel yükselteçlerin temel özellikleri arasında, son derece yüksek gerilim 

kazancı, yüksek giriş direnci ve düşük çıkış direnci, sayılabilir. İç devre yapısı tek bir yonga 

üzerine bir ila dört adet işlemsel yükselteç oluşturabilmek için, yüzlerce son derece küçük 

transistör ve devre elemanından oluşur. Bu devreler sadece BJT (bipolar junction transistor), 

JFET (junction field effect transistor) ya da MOSFET (metal oxide semiconductor FET) 

kullanılarak yapılabilir. Günümüzde yüksek giriş dirençleri nedeniyle JFET işlemsel 

yükselteçler yaygın olarak kullanılmaktadır. Şekil 1.3’ te en çok kullanılan LM741 işlemsel 

yükseltecinin iç devre şeması görülmektedir. 

Şekil 1.3: LM741 işlemsel yükseltecinin iç devre şeması 



 İşlemsel yükselteçler yüksek kazançlı, kazancı geri besleme ile ayarlanabilen, iki 

ayrı girişi olan yükselteçlerdir. Çok amaçlı kullanılan devreler olduğundan işlemsel 

(Operational) denilmiştir. İşlemsel yükselteç üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar, giriş 

devresini oluşturan diferansiyel (fark) devresi, gerilim yükselteci ve çıkış yükselteç 

devreleridir. 

 

 Genel olarak işlemsel yükselteç, çok yüksek (teorik olarak sonsuz) kazançlı bir 

yükselteçtir. Bu entegrelere dışarıdan bağlanan direnç ve kondansatör gibi bir kaç devre 

elemanı ile kazancı kontrol edilebilmektedir. 



2.2. İşlemsel Yükseltecin Yapısı ve Çalışması 

Şekil 1.5: İşlemsel yükseltecin fonksiyonel blok şeması 

 Şekil 1.3’te de görüldüğü gibi işlemsel yükselteçlerin iç yapıları oldukça 

karmaşıktır. Ancak bunları kullanabilmek için içyapılarının ayrıntılarını bilmeye gerek 

yoktur. İşlemsel yükselteci kullanmak için, dış devre bağlantılarını, temel bazı özelliklerini 

ve nerede kullanılacağını bilmek yeterlidir. Temel olarak işlemsel yükselteç üç ana bölümden 

oluşur. Şekil 1.5’te görüldüğü gibi bunlar giriş devresindeki fark yükselteci, kazancı 

sağlayan gerilim yükselteci ve çıkış yükselteci devreleridir. 



2.2.1. Fark Yükselteci 

 Fark yükselteçleri, işlemsel yükselteçlerin giriş devresinde bulunan en önemli 

parçasıdır ve çok çeşitli uygulamalarda kullanılan özel bir devre türüdür. Şekil 1.6’da iki 

girişli temel bir fark yükselteci devresi görülmektedir. Bu devrelere fark yükselteci 

denmesinin nedeni, girişlerine uygulanan iki sinyalin farkıyla orantılı bir çıkış sinyali 

üretmeleridir.  Şekil 1.7’de ise temel fark yükseltecinin açık devre şeması görülmektedir. 

Şekil 1.6: Fark yükselteci sembolü 
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Şekil 1.7: Temel fark yükselteci devresi 

Vg2 

 Devrenin çalışabilmesi için negatif ve pozitif gerilim verebilen yani simetrik güç 

kaynağı kullanılmıştır. Ancak yükselteç tek bir güç kaynağıyla da çalışabilir. Devreye 

uygulanan iki ayrı giriş gerilimine bağlı olarak, iki girişin farklarıyla orantılı ve birbirinden 

180
 

 faz farklı çıkış gerilimi alınabilir. Bu tip montaj şekli hem DC hem de AC yükselteç 

olarak birkaç MHZ’ e kadar olan giriş sinyallerinin farkını kuvvetlendirebilir. 



 Devredeki giriş Vg1 ve Vg2 gerilimleri birbirine eşit ya da sıfır olduğunda, 

transistörlerden geçen akımlar da birbirine eşit olacağından çıkış gerilimi Vç=0 volt olur. Eş 

değer transistörlerin eşit gerilimle sürülmesi durumunda içlerinden geçen akım miktarı eşit 

olacak dolayısıyla uçlarında düşen gerilimler de birbirine eşit olacaktır. Her iki transistor ün 

de kollektörlerindeki gerilimler birbirine eşit olduğundan iki uç arasında bir potansiyel fark 

bulunmayacaktır. Dolayısıyla bir voltmetre ile kollektörden kollektöre gerilimi ölçtüğümüzde 

0 V görürüz. Bu duruma devrenin denge hali denir. 

 

 Devrenin giriş gerilimlerini değiştirirsek, örneğin Vg2 sabit tutulup Vg1 

değiştirilirse çıkış gerilimi Vç de Vg1 ile aynı yönde değişir. Bu nedenle Vg1 kaynağının 

bağlı olduğu uca "non-inverting" ya da evirmeyen uç adı verilir. Eğer Vg1 sabit tutulup Vg2 

değiştirilirse çıkış gerilimi Vç Vg2 ye ters yönde değişir. Bu nedenle de Vg2 nin bağlı olduğu 

uca "inverting" ya da eviren uç adı verilir. Çıkış sinyali girişlerden hangisinin genliği büyükse 

onun işaretini alır. 



2.2.2. Gerilim Yükselteci 

 Gerilim yükselteci istenilen yüksek kazancı sağlayabilmek için art arda bağlanmış 

birkaç yükselteç devresinden oluşur. Gerilim yükselteci katı giriş ve çıkış direnci oldukça 

yüksek ve yüksek kazançlı bir devredir. Ayrıca bu katın çıkışı ile çıkış yükselteci katları 

arasında tampon yükselteçleri ve seviye kaydırıcı devrelerde bulunur. 

2.2.3. Çıkış Katı 

 İşlemsel yükselteçlerin çıkış katlarında düşük çıkış direncini elde etmek amacıyla 

simetrik kolektörü şase yükselteç devreleri kullanılır. Bu düşük çıkış direnci sayesinde 

yeterli yük akımları elde edilebilir. 



2.3. İdeal İşlemsel Yükseltecin Özellikleri 

 İdeal bir işlemsel yükselteçten beklenen özellikler şu şekilde sıralanabilir: 

 Açık çevrim (geri beslemesiz) kazancı sonsuzdur. (K=∞) 

 Bant genişliği sonsuzdur.(BG=∞) 

 Gürültüsü yoktur. 

 Hem iki giriş arası hem de her girişle toprak arası direnç sonsuzdur. (Rg=∞) 

 Çıkış direnci sıfırdır. (Rç=0) 

 Çıkış direnci sıfır olduğu için sonsuz akım sürebilir. 

 Gerilim kaldırma kapasitesi sonsuzdur. Yani her gerilimde çalışır. 

 Yukarıdakilerin hepsi her sıcaklıkta doğrudur. 

 Yukarıda ideal bir işlemsel yükseltece ait özellikler sıralanmıştır. Ancak uygulamada 

bu özellikler tam olarak kullanılamaz. 



2.4. Pratikte Kullanılan İşlemsel Yükseltecin Özellikleri 

 İşlemsel yükselteçlerin idealde istenen özellikleriyle, ortaya çıkan ürünün 

özellikleri arasında farklılıklar vardır. Bu özellikler üreticilerin ürün bilgi sayfalarında (data 

sheet) ayrıntılı olarak verilir. Ürün bilgi sayfalarında verilen bazı önemli özellikler aşağıda 

başlıklar halinde incelenmektedir. 

2.4.1. Giriş Dengesizlik Gerilimi 

Şekil 1.8: Giriş dengesizlik gerilimi ayarı 

 İdeal durumda (Vg2-Vg1=0 V) olması gerekir. Yani giriş gerilimlerinin birbirine 

eşit olduğu durumda çıkış geriliminin ( Vç=0 V ) olması istenir. Ancak işlemsel yükseltecin 

girişinde bulunan fark yükselteci devresindeki transistör çiftleri tam olarak eş değer 

özelliklerde üretilemeyebilir. Bu durumda fark devresindeki transistörlerin beyz emiter 

gerilimleri az da olsa değişiklik gösterir.  



 Bu değişiklik, işlemsel yükseltecin içindeki yükselteçler tarafından 

kuvvetlendirilerek çıkışa ulaşır. Sonuçta (Vg1=Vg2=0) yapıldığında çıkış gerilimi (Vç ≠ 0) 

olur ki bu istenmeyen bir durumdur. Çıkıştaki bu gerilime “çıkış dengesizlik (ofset) 

gerilimi” adı verilir. İşlemsel yükselteçlerde giriş dengesizlik gerilimi özelliği daha çok 

kullanılır ve bu gerilim, çıkışı (Vç=0) olmasını sağlayacak olan (Vg2–Vg1) fark giriş 

gerilimi olarak tanımlanır. 

 

 Uygulamada dengesizlik gerilimi, Şekil 1.8’de görüldüğü gibi kolaylıkla 

ayarlanabilir. LM741 entegresi için, 10 k Ω’luk bir potansiyometre, orta ucu –Vcc ye (4 nu’ 

lu ayak) ve 1 ile 5 numaralı ayaklar arasına bağlanır. Giriş uçları doğrudan ya da 50 Ω 

dirençler üzerinden toprağa bağlanır ve çıkış gerilimi voltmetreden Vç = 0 V oluncaya 

kadar ayarlanır. Eğer uygulamada geri besleme kullanılıyorsa dengesizlik gerilimi ayarı geri 

beslemeli durumda yapılmalıdır. 



2.4.2. Giriş Direnci 

 İşlemsel yükseltecin fark girişleri arasında görülen ya da girişlerden herhangi biri 

ile toprak arasında görülen direnç olarak tanımlanır. Bu değer genellikle ürün bilgi 

sayfalarında sadece giriş direnci olarak verilir. İdeal işlemsel yükselteçte bu direnç sonsuz 

olarak ifade edilmekle birlikte pratikte giriş direnci LM741 için Rg = 2 MΩ kadardır. FET 

girişli LM13741 işlemsel yükselteci için giriş direnci Rg = 5x1011  kadardır. Çok yüksek olan 

bu giriş direnci nedeniyle işlemsel yükseltecin girişine ihmal edilebilecek düzeyde küçük 

akımlar akmaktadır. Bu da işlemsel yükseltecin kendinden önce gelen devrelerden çok az 

akım çekeceği, yani yüklemeyeceği anlamına gelir. 

Şekil 1.9: İşlemsel yükseltecin giriş ve çıkış direnci 



2.4.3. Çıkış Direnci 

 İşlemsel yükseltecin çıkış terminali ile toprak arasında görülen direnç olarak 

tanımlanır. Tipik olarak 100 Ω olan çıkış direnci, çıkış sinyalini yüke uygulamak için 

kullanılan çıkış katına bağlı olarak gösterilir. İdeal işlemsel yükselteçte sıfır olarak 

tanımlanan bu parametre pratikte çok düşük bir değerde olup, LM741 için yaklaşık Rç = 

75Ω’dur. 

 Giriş ve Çıkış Direnci Nasıl Ölçülür? 

 

Giriş direncinin ölçülmesi işlemi ohmmetre ile yapılan bir ölçme işlemi değildir. 

Giriş direnci, giriş gerilimi değişiminin girişlerden birinin toprağa göre ölçülen akımındaki 

değişime oranı ile bulunur. Aynı şekilde çıkış direnci de, çıkış gerilimindeki değişimin, 

çıkış akımına oranı ile bulunur. 

2.4.4. Çıkış Kısa Devre Akımı 

 Çıkış kısa devre akımı özelliği, işlemsel yükseltecin çıkış ucu kaynak ya da 

toprakla kısa devre olduğunda ya da aşırı yüklendiğinde verebileceği maksimum akımı ifade 

eder. Bu aynı zamanda devreden alınabilecek en fazla çıkış akımını da gösteren bir 

parametredir. LM741 için kısa devre durumundaki çıkış akımının tipik değeri yaklaşık 25 

mA en fazla 40 mA’ dir. 



2.4.5. Açık Çevrim Gerilim Kazancı 

 İdeal bir işlemsel yükselteç için sonsuz olarak tanımlanmış olan bu parametre 

pratikte çok yüksek olmakla birlikte sonsuz değildir. LM741 için açık çevrim kazancı 

200.000 (200V/mV) olarak verilmektedir. Buna göre birkaç milivoltluk bir giriş gerilimi 

uygulanan işlemsel yükselteç birkaç volt düzeyinde çıkış gerilimi üretir. Bu derecede yüksek 

kazaçlı bir devrenin daha büyük giriş gerilimleriyle kullanılabilmesi için geri besleme 

devresi ile kazancının sınırlandırılması gerekir. 

2.4.6. Bant Genişliği 

Şekil 1.10: İşlemsel yükseltecin frekans bant genişliği 

  



 Bant genişliği, işlemsel yükseltecin kazancının 1’e düştüğü noktadaki üst frekans 

değerini belirtir. İdeal işlemsel yükselteçlerin özellikleri tanımlanırken bant genişliğinin 

sonsuz olduğu belirtilmişti. Sonsuz bant genişliğine sahip bir devre elemanının her frekansta 

aynı kazancı vermesi gerektiği düşünülebilir. Ancak pratikte işlemsel yükselteçler frekansa 

bağımlı devre elemanlarıdır.   

 

 İşlemsel yükselteçlerin iç yapısında, yüksek frekanslarda osilasyon yapmamaları 

için, devrenin uygun yerlerinde kondansatörler kullanılır. Bu kondansatörler nedeniyle 

kazanç frekansa bağlı olarak azalır. İşlemsel yükselteç devresine uygulanan sinyalin 

frekansı yükseldikçe açık çevrim kazancı düşmektedir. Şekil 1.10’da kazancın frekansa göre 

değişimi grafiksel olarak gösterilmiştir. Dikkat edilecek olursa (kazanç * bant genişliği = 

sabit ) olmaktadır. Bu sabite 1 Mhz’dir. Grafikte görüldüğü gibi 5-6 Hz frekansa kadar açık 

çevrim kazancı yaklaşık 200.000 iken, frekans yükseldikçe kazancın doğrusal olarak 

azaldığı ve 1 Mhz civarında kazancın yaklaşık 1 olduğu görülmektedir. Sonuç olarak 

işlemsel yükselteç düşük frekans uygulamalarında yüksek kazanç sağlamakta yüksek 

frekanslarda ise kazanç düşmektedir. 



2.5. İşlemsel Yükseltecin Sembolü ve Ayak Bağlantıları 

 Şekil 1.14’ te görüldüğü gibi işlemsel yükselteç iki girişli tek çıkışlı bir yükselteç 

sembolü ile gösterilir. “–“ işaretinin bulunduğu uç işlemsel yükseltecin eviren girişini “+” 

işaretli olan uç ise evirmeyen girişini işaret etmektedir. Bazı işlemsel yükselteç 

sembollerinde besleme uçları da gösterilirken, çoğu zaman bu uçlar sembol üzerinde 

verilmez. 

Şekil 1.14: İşlemsel yükseltecin sembolü 

 İşlemsel yükselteçler kullanıldıkları devrelere, çalıştırıldıkları frekansa, kullanım 

amacına, montaj şekline bağlı olarak çok çeşitli karakteristik özelliklerde ve farklı kılıf 

tiplerinde üretilir.  



Şekil 1.15: LM 741 iç yapısı ve ayak bağlantıları 

 Şekil 1.15’te görüldüğü gibi LM741 işlemsel yükselteci 8 uçlu, genellikle plastik 

bir kılıf içinde bulunmaktadır. 2 nu’ lu uç eviren giriş, 3 nu’ lu uç evirmeyen giriş, 6 nu’ lu uç 

ise çıkış ucudur. 7 nu’ lu uç +V ve 4 nu’ lu uç –V besleme gerilimi için kullanılmıştır. 1 ve 5 

numaralı uçlar giriş dengesizlik gerilimi ayarı için kullanılmaktadır. 1 ve 5 nu’ lu uçlar 

gerekmedikçe kullanılmaz ve boş bırakılır. 8 nu’ lu uç ise kullanılmamaktadır. 



Şekil 1.16: LM747 nin iç yapısı ve ayak bağlantıları 

 Şekil 1.16’da içinde iki adet LM741 işlemsel yükselteci bulun LM747 entegresi 

görülmektedir. Her bir işlemsel yükselteç için ayrı ayrı uçlar kullanılmış olup yalnızca “–“ 

besleme gerilimi ortak kullanılmıştır. Yine her bir işlemsel yükseltecin giriş dengesizlik 

gerilimi ayarı için ayrı ayrı uçlar bulunmaktadır. 



2.6. İşlemsel Yükselteçlerin Beslenmesi 

Şekil 1.17: İşlemsel yükseltecin  

simetrik kaynaktan beslenmesi 
Şekil 1.18: İşlemsel yükseltecin  

tek kaynaktan beslenmesi 

 İşlemsel yükselteç sembolünde +V ve -V uçları, besleme kaynağının bağlandığı 

uçlardır. Bir işlemsel yükseltece 
 

5 V, 
 

12 V, 
 

15 V, 
 

18 V gibi besleme gerilimi 

uygulanabilir. Entegrenin hangi gerilimlerde çalışabileceği ürün bilgi sayfalarında ayrıntılı 

olarak yer almaktadır. İşlemsel yükselteçli devrelerin çalışma gerilimleri genellikle simetrik 

kaynaktan sağlanır. Şekil.1.17'de bir işlemsel yükseltecin simetrik kaynaktan beslendiği 

devre bağlantısı görülmektedir. İşlemsel yükselteç olarak 741 entegresi kullanılacaksa, 

entegrenin 7 nu’ lu ucuna pozitif besleme, 4 nu’ lu ucuna ise negatif besleme gerilimi 

uygulanır.  

 

 İşlemsel yükseltecin beslenmesinde bazı durumlarda tek güç kaynağı kullanmak 

yeterlidir. Şekil 1.18’de ise işlemsel yükseltecin tek kaynaktan beslendiği devre şeması 

verilmiştir. 



2.7. İşlemsel Yükselteçlerin Kılıf Şekilleri 

 Şekil 1.19’da LM741 entegresi için National Semiconductor firması internet 

sitesinden alınan kılıf şekilleri gösterilmiştir. Görüldüğü gibi işlemsel yükselteç entegreleri 

ihtiyaca göre çok çeşitli boyut ve kılıf şekillerinde üretilebilmektedirler. Örneğin genel 

amaçlı ya da eğitim amaçlı kullanılacak devre elemanları için plastik kılıflı entegreleri tercih 

edebileceğimiz gibi, otomatik makineler tarafından montajı yapılacak ya da cep telefonu gibi 

son derece sıkışık alanlarda çalışmak gerektiğinde yüzey montajlı küçük entegreler tercih 

edilir. 

a-741 Metal Kılıf b-Plastik kılıf c-Seramik kılıf 

d-Seramik yüzey montaj e-Seramik yüzey montaj e-Küçük entegre boyutları 

Şekil 1.19: İşlemsel yükselteç kılıf şekilleri ve boyutları 



2.8. Ürün Bilgi Sayfaları 

 Aşağıda LM741 için ürün bilgi sayfalarından bazı bölümlere yer verilmiştir. 
National Semiconductor tarafından üretilen LM741 entegre sinin ürün bilgi sayfasına 
ulaşmak için www.national.com/pf/LM/LM741.html adresini kullanabilirsiniz. 

Şekil 1.20: LM741 ürün bilgi sayfası , genel açıklamalar 

 Şekil 1.20’de LM741 ürün bilgi sayfalarında giriş bölümünde, ürünle ilgili genel 

açıklamalara yer verilmiş. Bunu yanında entegre nin iç devre şeması ve ofset ayarının nasıl 

yapılacağını gösteren örnek bir devre mevcuttur. 



Şekil 1.21: LM741 ürün bilgi sayfası , sınır değerler 

 Bu bölüm entegreye uygulanabilecek sınır değerleri göstermektedir. Örneğin 

besleme gerilimi, kısa devre akımı, çalışma sıcaklığı, kılıf tipine göre lehimleme sıcaklıkları 

gibi değerler karşılaştırmalı olarak verilmektedir. ayrıca askeri veya uzay uygulamaları için 

firma ile irtibata geçilmesi gerektiği belirtilmektedir. 



Şekil 1.22: LM741 ürün bilgi sayfası , elektriksel karakteristikler 

 Şekil 1.22’de LM741 için elektriksel karekteristikleri farklı modeller için 

karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Parameter sütununda, ele alınan özellik yer almaktadır. 

Conditions sütunu verilen değerlerin hangi koşullarda elde edilebileceği, diğer üç sütunda 

LM741 in farklı modelleri için en az tipik ve en fazla karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Son 

olarak units sütununda ise verilen değerlere ait birimler gösterilmiştir. 



Şekil 1.23: LM741 ürün bilgi sayfası , kılıf şekilleri ve fiziksel ölçüler 

 Şekil 1.23’te ise LM 741’e ait çeşitli kılıf şekilleri ve ayrıntılı fiziksel ölçüleri yer 

almaktadır. 



İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ (OP-AMP) NEDİR? 

Elektronik sistemlerde işlenecek sinyallerin hemen hemen hepsi düşük genliğe sahip yani zayıftır. Bu 

sistemlerin pek çoğunda yeterli derecede yükseltilmiş elektriksel sinyallere ihtiyaç duyulduğundan, 

sinyalleri istenilen derecede kuvvetlendirmek için yükselteç yani amplifikatör devreleri kullanılır. 

Yükselteçler gerilim ya da akım yani sonuç olarak güç kazanmak için kullanılır. 

 

Bir yükselteç, girişine uygulanan zayıf elektrik sinyallerini, devresindeki aktif devre elemanları 

yardımı ile çıkışına büyütülmüş olarak aktarır. Bunu yaparken güç kaynağından aldığı enerjiyi 

kullanır. Bu enerjiyi, giriş sinyali ile aynı özellikte fakat daha güçlü bir çıkış sinyali elde etmek üzere 

işler. Sonuçta, yükseltecin çıkışından alınan elektriksel sinyalin gücü, girişine uygulanan sinyalin 

gücünden daha yüksektir. 

 

Günümüzde kullanılan yükselteç türleri, çalışma şekline göre, kullanım şekline göre, frekans 

durumuna göre, bağlantı şekline göre veya yükün rezonans durumuna göre sınıflandırılabilir (düşük 

frekans yükselteçleri, ses frekans yükselteçleri, ultrasonik yükselteçler, geniş band yükselteçleri, 

radyo frekans yükselteçleri, enstrumantasyon yükselteçleri, video yükselteçleri, küçük ve büyük 

sinyal yükselteçleri gibi).  İşlemsel yükselteç terimi dilimize İngilizce “ Operational Amplifier “ 

teriminden geçmiştir ve kısaca op-amp olarak kullanılmaktadır. 

 

İşlemsel Yükselteçler ile İlgili Terimler 

 

Kazanç : Kazanç bir sisteme verilen girdinin, çıkışta ne kadar arttığını belirten bir katsayıdır. Bir 

yükseltecin girişine uygulanan sinyalin çıkışta ne kadar yükseltildiğini ifade eden birimsiz bir 

katsayıdır. Ürün bilgi sayfalarında Gain (G) ya da Amplitude Voltage (Av) şeklinde gösterilir. 

 

Giriş Direnci : Elektronik devreler art arda bağlandıkları zaman, kaynak devrenin çıkışından alıcı 

devrenin girişine doğru akım olur. Giriş direnci, bir devrenin kendinden önce gelen devreden ne kadar 

akım çekeceğini ya da bu devreden gelen çıkış akımına ne kadar direnç göstereceğini ifade eder ve 

ürün bilgi sayfalarında Ri ile gösterilir.  

Giriş direncinin düşük olması durumda devre, kendisinden önce gelen devreden fazla akım çeker. Bu 

nedenle önce devrenin bu akımı sağlayabilmesi için yeteri kadar güçlü olması gerekir. Giriş direncinin 

yüksek olması durumunda ise, devre kendisinden önce gelen devreden az akım çekecektir. Böylelikle 

önceki devreninn aşırı yüklenmesine ve sinyal bozulmalarına sebep olmaz. Bu sebeple, giriş direnci 

yüksek olan devrelerin girişine, çıkış gücü düşük olan devre herhangi bir yükseltme işlemine gerek 

olmadan bağlanabilir. 

 

Çıkış Direnci : Çıkış direnci, bir devrenin çıkış terminali ile toprak arasındaki dirençtir. Diğer bir 

deyişle bu direnç, devrenin çıkışından ne kadar akım çekilebileceğini (devrenin ne kadar akım 

verebileceğini) gösterir ve ürün bilgi sayfalarında Ro şeklinde belirtilir. Bir devreden azami enerji 

çekilebilmesi için kaynak devrenin çıkış direnci ile alıcı devrenin giriş direnci eşit olmalıdır. Bu 

dirençlerin uyumlu olmaması durumunda, kaynak devrenin çalışmasında sorunlar çıkabilir. Böyle bir 

durumda kaynak devre bir yükselteç ise kazançta değişme, bir osilatör devresi ise, çalışma frekansının 

kayması ya da osilasyonun tamamen durması gibi problemler oluşabilir. 



İşlemsel Yükselteçlerin Özellikleri 

İşlemsel yükselteçlerin temel özellikleri; yüksek giriş direnci, düşük çıkış direnci ve yüksek gerilim 

kazancıdır.  

 

İşlemsel yükselteçler 1940 lı yıllardan beri biliniyor olmalarına rağmen, yükselteçlerin yapımında direnç, 

kondansatör ve transistör gibi çeşitli devre elemanları gerektiği ve karmaşık iç yapıları nedeniyle çok gerekli 

olmadıkça kullanılmamışlardır. Entegre teknolojisnin gelişimi ile işlemsel yükselteçlerin üretimi kolaylaşmış 

ve kullanımları hızla artmıştır.  

 

Günümüzde işlemsel yükselteç denildiği zaman akla tümleşik devreler gelmektedir. İşlemsel yükselteçler 

BJT (bipolar junction transistor), JFET (junction field effect transistor) ve ya MOSFET (metal oxide 

semiconductor field effect transistor) kullanılarak üretilir. Giriş dirençlerinin yüksek olması sebebiyle JFET 

transistörler yaygın kullanılmaktadır. Aşağıda yaygın kullanılan bir op-amp olan LM741 'in iç yapısı 

gösterilmiştir. 

 

İdeal ve Pratik İşlemsel Yükselteçler 
İdeal bir işlemsel yükseltecin açık çevrim (geri beslemesiz) kazancı sonsuzdur ve çıkış direnci sıfırdır. Çıkış 

direnci sıfır olduğundan dolayı sonsuz akım sürebilir. Gerilim kaldırma kapasitesi kapasitesi sonsuzdur, yani 

diğer bir deyişle her gerilimde çalışır. Gürültüsü yoktur ve bant genişliği sonsuzdur. İki giriş arası ve girişler 

ile toprak arası direnç sonsuzdur. İdeal işlemsel yükseltecin özellikleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

 
Her zaman ideal değerler ile gerçek değerler arasında farklılıklar vardır. Bu farklılıklar üretim teknolojisi, 



hammadde ve diğer etkenlerden kaynaklanır. Bu nedenle tüm diğer elektronik elemanlar gibi işlemsel 

yükselteçlerin de idealde istenen özellikleri ile pratikteki özellikleri arasında farklar vardır. Üretici firmalar, 

devre elemanının özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgiyi ürün bilgi sayfalarında (data sheet) verirler. Op-amplar 

ile ilgili bilgi sayfalarında da; giriş dengesizlik gerilimi, giriş dengesizlik akımı, giriş kutuplama akımı, giriş 

direnci, çıkış direnci, çıkış kısa devre akımı, açık çevrim gerilim kazancı, bant genişliği, ortak işareti 

bastırma oranı ve çıkış değişim hızı gibi özellikleri belirtilir. Aşağıdaki tabloda ideal işlemsel yükselteç ile 

LM741 'in özellikleri karşılaştırılmıştır. 
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