
8 POZĠSYON, SEVĠYE VE YER DEĞĠġĠMĠ ÖLÇÜMÜ 

Fiziksel cisimlerin pozisyon ve yer değişimlerinin ölçümü çoğu uygulamalarda çok önemlidir. 

Örneğin geri besleme kontrol işlemi, performans ölçümü, ulaşımda trafik kontrolü, robotik sistemler, 

güvenlik sistemleri, vb. Pozisyonun anlamı seçilen bir referansa göre cismin koordinatlarının 

(doğrusal veya açısal) belirlenmesidir. Yer değişiminin anlamı belirli bir mesafede veya açıda bir 

pozisyondan diğer pozisyona harekettir. Kritik bir uzaklık yakınlık algılayıcıları ile ölçülür. Aslında 

yakınlık anahtarı pozisyon dedektörünün bir eşik versiyonudur. Başka bir deyimle pozisyon 

algılayıcısı referans noktasından nesneye olan uzaklığı çıkış sinyali olarak gösteren doğrusal bir 

aygıttır. Yakınlık anahtarı ise nesneye olan uzaklık belli bir mesafeye geldiğinde bunu göstermek için 

çıkış sinyali veren biraz daha basit bir aygıttır. Örneğin işlem ve robotik kontrolünde çok basit fakat 

yüksek güvenilirlikte yakınlık algılayıcıları kullanılır, sınır anahtarı gibi. Sınır anahtarı normalde açık 

ve/veya kapalı kontaklara sahip bir elektrik anahtarıdır. Fiziksel bir temas sonucu hareketli cisim 

anahtarı çalıştırdığında kontrol devresine bir sinyal gönderilir. Sinyalin anlamı ise cismin son noktaya 

ulaştığını göstermektedir. Bu tip kontak anahtarlarının bazı sakıncaları vardır. Örneğin hareketli nesne 

üzerindeki yüksek mekanik yük ve histerezis. 

Bir yer değişim algılayıcısı daha karmaşık algılayıcıların bir parçası olabilir ve hareketin dedeksiyonu 

ise sinyal dönüşümündeki adımlardan birisidir. Buna örnek olarak bir kapasitif basınç algılayıcısı 

verilebilir. Burada basınç diyaframın yer değişimine dönüşür ve daha sonra diyaframın yer değişimi de 

basıncı gösteren bir elektrik sinyaline dönüşür. Bundan dolayı pozisyon algılayıcıları diğer 

algılayıcıların tasarımında da önemli bir temel olmaktadır. Pozisyon ve yer değişim algılayıcıları statik 

aygıtlar olup hız tepkileri performansları açısından kritik değildir. Bu kısımda tepkisi zamanın bir 

fonksiyonu olan bütün dimamik algılayıcılar dikkate alınmayacaktır. Bu algılayıcılar bundan sonraki 

diğer bölümlerde ele alınmıştır. 

Pozisyon ve yer değişim algılayıcılarının tasarımı ve seçiminde aşağıdaki soruların cevaplanması 

gerekir: 

 Yer değişiminin büyüklüğü ve tipi (doğrusal veya dairesel) nedir? 

 İstenilen çözünürlük, doğruluk ve hassasiyet nedir? 

 Ölçülecek nesne hangi malzemelerden yapılmıştır (metal, plastik, ferromanyetik malzeme, vb) ? 

 Dedektörün monte edileceği yer ne kadardır? 

 Hareketli cismin hareket veya oynama alanı ve istenilen dedeksiyon aralığı nedir? 

 Çevresel şartlar nelerdir (nem, sıcaklık, etkileşim ve parazit kaynakları, vibrasyon, aşındırıcı 

maddeler, vb.)? 

 Algılayıcının beslemesi için ne kadar güç mevcuttur? 

 Makinanın ömrü boyunca ne kadar mekanik aşınma bekleniyor? 

 Algılayıcı elemanın ne kadar üretileceği (sınırlı sayıda, orta ölçekli, seri imalat)? 

 Dedektör ünitesinin hedef fiyatı nedir? 

Dikkatli bir analiz uzun dönemde kar ve yarar getirecektir. 

8.1 POTANSĠYOMETRĠK ALGILAYICILAR 

Bir pozisyon veya yer değişim dönüştürücüsü doğrusal veya döner bir potansiyometre ile yapılabilir. 

Bu algılayıcının çalışma prensibi direnç değişimine dayanır. Direnç değişimi ise iletkenin doğrusal 

uzunluğu ile doğru orantılıdır. Böylece iletkenin uzunluğunu kontrol edecek bir aparat ile pot’ta 

olduğu gibi yer değişiminin ölçümü yapılmış olur. Direnç ölçümü elektrik akımı gerektirdiği için 

potansiyometrik dönüştürücü modülasyonlu dönüştürücüler sınıfına girer. Şekil 8.1.1’de görüldüğü 

gibi potansiyometrenin hareketli kısmına bağlanan uyarıcı (yer değişimi) direnç değişimine neden 
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olur. Pratik uygulamaların çoğunda direnç ölçümü yerine gerilim ölçümü kullanılır. Doğrusal pot’un 

hareketli kısmındaki V gerilimi d yer değişimi ile 8.1 eşitliğinde görüldüğü gibi orantılıdır: 

 
D

d
EV   (8.1) 

Burada D tam skala yer değişimi ve E pot uçlarındaki uyartım gerilimidir. Burada arabirim devresinin 

yükleme etkisi dikkate alınmamıştır. Yük etkisinin büyük olduğu durumlarda çıkış geriliminin 

doğrusallığı bozulur. Ayrıca çıkış gerilimi uyartım gerilimi ile orantılı olduğundan sabit tutulmaması 

ise ayrıca bir hata kaynağıdır. Pot’un direnci formülde yer almadığından belirli bir sıcaklık 

aralığındaki kararlılığı doğruluğu etkilemez. Düşük güçlü uygulamalarda, yüksek empedanslı potların 

kullanılması istenilir ve bunun yanında yükleme etkisi daima dikkate alınır. Potun hareketli kısmı 

algılayıcı şafttan elektriksel olarak yalıtılmıştır. 
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Şekil 8.1.1 Pozisyon algılayıcısı 

olarak bir potansiyometre 

Şekil 8.1.2’de tel sargılı potansiyometreler ile ilgili bir problem görülmektedir. Hareketli kontak 

sargılar üzerinde gezerken bir veya iki telin üzerine basabilir. Sonuçta adım başına dengesiz bir 

gerilim ve değişken bir çözünürlük meydana gelir (şekil 8.1.2b). Bundan dolayı N sargılı potlar 

kullanıldığı zaman sadece ortalama çözünürlüğün, n dikkate alınması gerekir. 

 %
100

N
n   (8.2) 

 
(a) (b) 

Şekil 8.1.2 Tel sargılı bir potansiyometrenin neden olduğu belirsizlik 

Hareketli kısmı hareket ettirecek kuvvet ölçülecek cisimden verilir ve sonuç enerji ısı olarak kaybolur. 

Tel sargılı potlar 0,01 mm çapındaki iletkenlerden yapılır. İyi bir tel sargılı pot % 0,1 tam skala 

çözünürlük verebilirken yüksek kaliteli rezistif film kaplı potansiyometreler ise sonsuz derecede küçük 
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çözünürlük verebilmekte ve çözünürlük yüzeydeki malzemenin rezistif dağılımına ve arabirim 

devresinin gürültü tabanına (noise floor) bağlıdır. Sürekli çözünürlüğe sahip potlar iletken plastik, 

karbon film, metal film veya sermet olarak adlandırılan seramik metal karışımından yapılırlar. Hassas 

potansiyometrelerin hareketli kontağı hassas metal alaşımlarından yapılır. Açısal potansiyometrelerin 

yer değişim duyarlılığı yaklaşık olarak 10° ile dişli mekanizmalı çok devirlilerde 3000° aralığındadır. 

Potansiyometreler bazı uygulamalarda çok kullanışlı olmasına rağmen bazı sakıncaları vardır: 

 Mekanik yük gereksinimi (sürtünme).  

 Cisim ile fiziksel bağlantı gerekliliği. 

 Düşük hız. 

 Sürtünme ve uyartım gerilimi potansiyometrenin ısınmasına neden olur. 

 Düşük çevresel kararlılık. 

8.2 YERÇEKĠMĠ ALGILAYICILARI 

Yerçekiminin merkezi ile cismin doğrultusu arasındaki açıyı ölçen eğim dedektörleri yol yapımında, 

makinaların yerleştirilmesinde, ataletsel denizcilik sistemlerinde ve yerçekiminin referans alındığı 

diğer uygulamalarda kullanılır. Eski ve hala popüler bir pozisyon dedektörü civa anahtarıdır (şekil 

8.2.1). Anahtar iki elektrik kontağı ve bir damla civanın cam tüp içerisine konulmasıyla yapılmıştır. 

Algılayıcı çekim kuvvetiyle ilgili olarak pozisyonlandırıldığında civa kontaklardan uzaklaşır ve 

anahtar açılır. Anahtarın pozisyonundaki herhangi yer değişimi civanın kontaklara gitmesine ve 

kontakların ikisine dokunarak anahtarın kapanmasına neden olur. Civalı anahtarın bir kullanımı da 

evlerde kullanılan civalı oda termostatıdır. Burada civalı anahtar bimetal sargının üzerine monte 

edilmiş ve ortam sıcaklığı algılayıcısı olarak çalışır. Bimetal sargının ortam sıcaklığına bağlı olarak 

açılıp kapanması anahtarın pozisyonunun değişmesine etki eder. Anahtarın açılıp kapanması 

ısıtma/soğutma sistemini kontrol eder. Böyle bir tasarımın sınırlayıcı sakıncası ise açık kapalı işlem 

yapmasıdır. Civa anahtarı belli bir eşik değerinde çalışan bir aygıttır yani önceden belirlenmiş bir 

dönme açısına ulaşıldığında konum değiştirir. Yüksek çözünürlükte bir açısal yer değişimin ölçülmesi 

için daha karmaşık bir algılayıcı gerekir (şekil 8.2.1c). Hafif yay şeklini almış bir cam tüp kısmi 

iletkenlikte bir elektrolit ile doldurulmuştur. Tüpün uçlarında birer tane ve bir adet tüp boyunca 

uzatılmış bir elektrot olmak üzere tüpün içine 3 adet elektrot yerleştirilmiştir. Tüpün içinde bulunan 

bir hava kabarcığı tüpün salınımı ile tüp boyunca hareket edebilir. Ortadaki elektrot ile uçlardaki 

elektrotlar arasındaki elektriksel direnç hava kabarcığının pozisyonuna bağlıdır. Tüpün denge 

pozisyonundan kayması ile direnç orantılı olarak artar veya azalır. Elektrotlar AC devre ile uyartılmış 

bir köprü devresine bağlanarak elektrot ve elektrolitin hasar görmesi engellenmiş olur.  

 
(a)   (b)      (c) 

Şekil 8.2.1 İletken tip yerçekimi algılayıcıları; (a) açık pozisyonunda civa anahtarı, (b) kapalı 

pozisyonunda civa anahtarı, c) elektrolit eğim algılayıcısı 
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Ölçme devresinin salınım açısı ve polaritesi hakkında bilgi vermesi gerekir (şekil 8.2.2). Elektrolit 

algılayıcının zarar görmemesi için kare dalga osilatörü ile üretilen uyartım geriliminden bir kapasitör 

ile (C1) DC bileşen elimine edilir. Algılayıcı akım kaynağını kontrol eden bir Wheatstone köprüsüne 

bağlanmıştır. Köprünün AC diferansiyel sinyali AC akıma dönüştürülür ve polaritesi algılayıcı diğer 

yöne salınım yaptığı zaman değişir. Bu AC akım tam dalga köprü doğrultucu ile doğrultulur ve C2’yi 

yükler. Böylece 0,03 F’lık kapasitör tek yönlü olarak yüklenmiş olur. Bu kapasitördeki gerilim 2 

kazancına sahip bir diferansiyel yükseltici ile yükseltilir. Temel olarak C2 kapasitörü, diferansiyel 

yükseltici, analog anahtar ve bir karşılaştırıcı gerilim kontrollü bir osilatör meydana getirir. 

Kapasitördeki gerilim yeterli büyüklükte olduğunda karşılaştırıcının yüksek çıkışı anahtarı kapalı 

pozisyona getirerek C2’yi deşarj eder. C3 kapasitörü C2 kapasitörünün kapasitansının tamamen sıfır 

yapılması için karşılaştırıcı etrafında bir AC geri besleme sağlamaktadır. Geri besleme durduğunda 

karşılaştırıcının çıkışı düşük değere iner ve analog anahtar açılır. Bu C2 kapasitörünün yeniden 

yüklenmesine neden olur ve tüm işlem tekrarlanır. Bu osilatörün frekansı köprü kapasitör 

konfigürasyonuna verilen sabit akımın genliğine bağlıdır. Ek bir polarite dedektörü osilatör ve akım 

kaynağındaki palsleri karşılaştırır. Polarite dedektörü salınımın yönünü gösteren bir çıkış sinyali üretir. 

 

Şekil 8.2.2 Elektrolitik eğim algılayıcısının basitleştirilmiş devre diyagramı 

Daha gelişmiş bir eğim algılayıcısında bir dizi foto-diyot kullanılmıştır. Dedektör yüksek çözünürlükte 

karmaşık cisimlerin biçiminin ölçülmesinde, inşaat ve makina mühendisliğinde kullanışlıdır. Yer ve 

yol biçiminin ölçümü ve demir bir levhanın yüzey düzgünlüğünün ölçümü örnek olarak verilebilir. 

Şekil 8.2.3’deki algılayıcı bir LED ve bir pn jonksiyon üzerine monte edilmiş yarı küresel alkollü 

seviye terazisinden oluşmaktadır. Sıvı içindeki hava kabarcığının gölgesi foto-diyotların bulunduğu 

yüzeye yansıtılır. Algılayıcı yatay tutulduğunda algılayıcı üzerindeki gölge şekilde görüldüğü gibi 

daireseldir ve her foto-diyotun gölge alanı aynıdır. Bununla beraber algılayıcı eğimlendirilğinde gölge 
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şekilde görüldüğü gibi eliptik olur ve sonuçta diyotların çıkış akımlarının eşitliği bozulur. Pratik bir 

algılayıcıda LED’in çapı 10 mm ve LED ile alt yüzey arasındaki mesafe 50 mm, yarı küresel camın 

çapı 17 mm ve hava kabarcığının çapı 9 mm’dir. Diyotların çıkışları sayısal biçime dönüştürülür ve 

değişik eğim açılarında kalibre edilir. Kalibrasyon verileri bilgisayar ile işlenip tablo haline 

dönüştürülebilir. Bir algılayıcı eğimli bir yüzeyin tüm noktalarında gezdirilerek eğim açılarının x ve y 

bileşenleri elde edilir ve cismin biçimi bir bilgisayar ile yeniden çıkartılabilir. 

 
 (a) (b) (c) 

Şekil 8.2.3 Opto-elektronik eğim algılayıcısı; (a) Tasarım, (b) yatay pozisyondaki bir gölge, (c) eğimli 

pozisyondaki gölge 

8.3 ISIL ALGILAYICILAR 

Bir tank içindeki sıvı seviyesi sıcaklık ölçüm tekniklerinin uygulanmasıyla ölçülebilir. Kullanılan 

teknik gazların ve sıvıların ısıl iletkenlikleri ve farklı fazların ısıl kapasiteleridir. Sıvı seviye 

algılayıcısı imal etmenin bir yolu sıvı ve gazın arasındaki sıcaklık farkının kullanılmasıdır. Bir sıvı 

çevre sıcaklığından farklı bir sıcaklığa sahip olabilir. Örneğin bir su ısıtıcısında 100 °C sıcaklığında su 

bulunabilir. Kazanın dış yüzüne yerleştirilen bir sıcaklık algılayıcısının ölçtüğü sıcaklık değişik 

faktörlerin bir fonksiyonu olacaktır. Bu faktörler kazan yüzeyinin ısıl iletkenliği, kazan içindeki 

basınç, su ve çevre sıcaklığıdır. Kazan yüzeyinde suyun yüksekliği boyunca bariz bir sıcaklık değişimi 

vardır (T2 - T1). Buhar ile aynı sıcaklıkta bile olsa kazan yüzeylerinin ısıl iletkenliklerinden dolayı su 

seviyesinden aşağıda sıcaklık daha düşüktür. Bu sıcaklık değişimi kazan yüzeyi boyunca yerleştirilen 

bir dizi sıcaklık dedektörü ile dedekte edilebilir (şekil 8.3.1). Dedektörler RTD veya termistör olup 

çıkışları çoğullayıcıya bağlanır, (A/D) sayısal formata dönüştürülür ve su seviyesinin dedeksiyonu için 

bir (P) mikroişlemci ile analiz edilir. Doğal olarak bu düzenlemenin seviye çözünürlüğü bitişik iki 

sıcaklık dedektörü arasındaki uzaklığa eşittir. Doğruluğun artırılması için algılayıcıların dış ortamdan 

ısıl yalıtımlarının iyi yapılması gerekir.  
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Şekil 8.3.1 Sıvı 

seviyesinin bir dizi 

ısıl dedektörü 

 
(a) Basitleştirilmiş devre diyagramı (b) Farklı üç tank sıcaklığı için ısıtıcı 

elemanların uçlarındaki gerilimler 

Şekil 8.3.2 Modülasyonlu ısıldirenç sıvı seviye algılayıcısı 

Başka bir yaklaşım ise modülasyonlu ısıl dedeksiyonuna dayanır ve ısıl algılayıcılar kazan yüzeyi 

boyunca ısı kaybını ölçer (şekil 8.3.2). Uzun bir algılama şeriti tank yüzeyinin dışında yerleştirilmiştir. 

Şerit iki ısıl bileşenden oluşmaktadır. Birisi termistör özellikleri taşımakta olup direnci sıcaklığın bir 

fonksiyonudur ve bir sıcaklık algılayıcısı gibi çalışır. Şeritteki diğer bileşen ise ısıtıcı elemandır. Şerit 

rezistif bir köprüye ve bir yükselticiye bağlanmıştır ve ısıtıcı elemanın elektrik akımını kontrol 

etmektedir. Sonuçta şeritteki sıcaklığın yükselmesi ile sıcaklık algılayıcısında da sıcaklık yükselir. 

Devreye güç verilmesinin hemen akabinde köprü sabit dirençleri ile ayarlanan belirli sabit bir 

sıcaklığa karşılık gelen bir denge pozisyonuna ulaşır. Isıtıcı uçlarındaki gerilim esas olarak üç faktöre 

bağlıdır. Bunlar ayarlanmış sıcaklık, kazan sıcaklığı ve su seviyesidir. Sıvılar gazlara göre daha iyi ısıl 

iletken olduğundan sıvı seviyesinin yüksek olmasıyla şeritten kazan yüzeyine ve içerisine olan ısıl 

kayıplar artar. Kazan duvarına olan ısı akışı, Q2 ve sıvıya ısı akışı, Q3’ün toplamı sıvı seviyesinin 

üzerinde kazan duvarından olan ısı akışı, Q1’den çok daha büyüktür. Bundan dolayı şeritin sabit 

sıcaklığının sürdürülmesi için daha yüksek sıvı seviyelerinde yükselticinin daha yüksek seviyede 

gerilim vermesi gerekir. Şekil 8.3.2 de sıvı seviyesi ve ısıtıcı elemandaki gerilim arasında bir ilişki 

kuran eğriler görülmektedir. Kazanın yüksek sıcaklığı eğriyi aşağıya indirmektedir. Bu nedenle pratik 

uygulamalar için devreye ek olarak bir sıcaklık kompanzasyon algılayıcısının konulması gerekir. 
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Doğal olarak şeritin içinde termistör benzeri bir algılayıcının olması mutlaka gerekmemektedir. Yarı 

iletkenler, RTD ve diğer sıcaklığa duyarlı aygıtlar kullanılabilir. Bununla beraber şerit boyunca 

uzatılmış bir termistör basitlik ve ucuzluk bakımından çoğu uygulamalarda daha caziptir. 

8.4 KAPASĠTĠF ALGILAYICILAR 

8.4.1 GAUGĠNG KAPASĠTĠF ALGILAYICILAR 

4.2.7 eşitliği ( dAKC /0 ) göre düz levhalı bir kapasitörün kapasitesinin levhalar arası uzaklıkla ters 

orantılı olduğunu tanımlamaktadır, burada K dielektrik sabiti, d levhalar arası uzaklık ve A levhanın 

alanıdır. Bu bağıntı pozisyon, yer değişimi, ölçekleme (gauging) ve diğer benzer parametrelerin 

ölçümü için kullanılabilir. Kapasitif, ölçek (gauge), yakınlık ve pozisyon algılayıcılarının çalışma 

prensibi kapasitenin değişimine (kapasitör levhaları arasındaki uzaklık) veya iletken veya dielektrik 

malzemelerin varlığındaki kapasitans değişimine bağlıdır. Kapasitif algılayıcıların gerçekte bütün 

malzemeleri dedekte etme özelliği çoğu uygulamalarda bunları cazip hale getirmektedir. Topraklanmış 

metallerin dedeksiyonunda bu algılayıcıların çalışma prensibi iletkenlerde meydana gelen fuko 

akımlarına dayanır ve tipik bir dedeksiyon uzaklığı 30 mm’ye kadardır. Diğer taraftan dielektrik 

malzemelerin dedeksiyonu dielektrik sabitine bağlı olarak daha kısa mesafeden yapılabilir. Örneğin 

cam ( 0,4 ) 8-10 mm’den dedekte edilebilirken polietilen ( 0,2 ) ise sadece 2 mm’den dedekte 

edilebilir. 

Bir kapasitif algılayıcının tasarımı şekil 8.4.1’de gösterilmiştir. Kapasitörün levhalarından birisi 

koaksiyel levhanın orta ucuna bağlanmış ve diğer levha hedef ile belirlenir. Prob levhası topraklanmış 

bir ekranlama ile korunarak yan etkiler azaltılmış ve doğrusallık geliştirilmiştir. Kapasitif problar 3 

MHz frekanslarında çalışır ve çok hızlı hareket eden hedefleri dedekte edebilirler. Probun tipik bir 

frekans tepkisi (elektronik arabirim ünitesi ile) 40 kHz civarındadır.  

  
(a) Kesit görünüş (b) dış görünüş 

Şekil 8.4.1 Bir koruyucu halka ile kapasitif prob 

8.4.2 ORANTILI YER DEĞĠġĠM ALGILAYICISI 

Bir kapasitif yer değişim algılayıcısı biri sabit ve diğeri ise değişken iki kapasitör ile orantılı bir 

prensipte çalışır. Kapasitans oranı (2,5 kHz’de ölçülen) nem dahil çevre şartlarındaki değişimden 

etkilenir çünkü her iki kapasitör aynı çevresel havaya maruz kalmakta ve dielektrik sabitlerinin 

birbirini takip etmesi gerekir (şekil 8.4.2). 

Gerçek algılayıcı şekil 8.4.3’te görüldüğü gibi silindire göre pozisyonları sabitlenmiş C, V ve F 

elektrotları ile silindirik bir gövdeden oluşur. Bir tüp dielektrik şaft C ortak elektrotu ve V değişken 

elektrodu arasındaki kapasiteyi değiştirebilecek şekilde içeri ve dışarı hareket edebilmektedir. 
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Hareketli şaft yer değişimi ölçülecek cisme tutturulmuştur. Çalışma prensibi çok basittir. Değişken Cv 

kapasitesinin değeri şaftın yer değişimine bağlıdır ve sabit değerli Cf kapasitesinin değeri ile 

karşılaştırılır ve bu iki değerin oranı bir elektrik devresi ile işlenir. Yer değişimi son olarak bir gerilim 

ile ifade edilerek uygun bir okuma aygıtında görüntülenir. Yer değişimi dönüştürücü devresinin çıkış 

gerilimi, Vo 

 







 12

F

V
o

C

C
KVV  (8.3) 

Burada V2 sabit referans gerilimi ve K ise devrenin bilinen kazancıdır. 

 

 

 

Şekil 8.4.2 Bir kapasitif pozisyon 

algılayıcısının eşdeğer devresi 

12 mm’lik maximum yer değişiminde algılayıcının çıkış gerilimindeki bütün değişim l0 V’tur. 21 °C 

de % 10 - % 85 arasındaki bağıl nem değişiminden dolayı çıkış gerilimindeki değişim 0,035 V veya 

tam skalanın % 0,35’idir ki bu çoğu uygulamalar için aşırı derecede yüksektir. Bu etkiyi yok etmek 

için iki kapasitör arasındaki havanın karışması için yapı üzerine hava delikleri açılmış ancak bunun da 

performansı önemli ölçüde artırmadığı görülmüştür. Bağıl neme bağlı olarak Cv ve Cf’nin bağımlılığı 

ile ilgili araştırmalar sonucunda tüm nem aralığında Cf  % 0,3 ve Cv % 0,03 artış göstermiştir. 

Kapasitanslardaki bu büyük değişim (özellikle Cf) nemli havanın dielektrik sabitine dayalı beklenen 

değişimden çok fazla olmaktadır. Ortak elektrot ve sabit elektrot bölgesindeki seramik desteklerin 

buharı üzerinde biriktirmesinin (adsorb) etkisi elektrotların buharı üzerinde biriktirmesinden daha 

fazla etki meydana getirmiştir. Nem elektrik akı hatlarını sabit elektrottan ekranlamaya doğru 

yönlendirerek kapasitör levhaları arasındaki akıyı artırmakta ve dolayısiyle kapasitansı artırmaktadır.  

 

Şekil 8.4.3 Hareketli dielektrik şaftlı silindirik kapasitif algılayıcı (elektrik alanının yönlenmesini 

engelleyen ekranlamaya dikkat ediniz) 
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Şekil 8.4.4 Diferansiyel açısal 

kapasitif algılayıcı 

Nemin kapasitans bağımlılığını azaltmak için kapasitörlerin akıyı yönlendirmeye karşı ekranlanarak 

korunması gerekmektedir. Bu şekil 8.4.3’de görüldüğü gibi topraklama parçalarının eklenmesiyle 

yapılabilir. Bu çözüm çıkış sinyalinde ölçülebilecek nem etkisi meydana getirmediğinden çok etkili 

olmuştur. Bir kapasitif algılayıcı açısal pozisyon ölçümleri için de kullanılabilir. Şekil 8.4.4’de bir 

diferansiyel kapasitör görülmekte olup her stator levhası rotor levhasına göre bir kapasitans 

oluşturmaktadır. Rotor statorun levhalarına doğru hareket ettikçe kapasitans doğrusal olarak değişir.  

8.5 ĠNDÜKTĠF ALGILAYICILAR 

8.5.1 LVDT VE RVDT 

Pozisyon ve yer değişimi elektromanyetik metotlar ile algılanabilir. İki sargı arasındaki manyetik akı 

kuplajı bir cismin hareketi ile değiştirilebilir ve akabinde gerilime dönüştürülür. Akı yolunun 

relüktansını (manyetik direnç) değiştiren mıknatıslanmayan ferromanyetik ortam kullanan değişken 

indüktanslı algılayıcılar aynı zamanda değişken relüktanslı dönüştürücüler olarak da bilinir. Çoklu 

indüksiyonlu bir dönüştürücünün temel düzenlemesi primer ve sekonder olarak iki sargıdan oluşur. 

Primerdeki AC uyartım gerilimi (Vref) sekonder sargıda kararlı bir AC gerilim indükler (şekil 8.5.1). 

İndüklenen gerilimin genliği sargılar arasındaki akı kuplajına bağlıdır. Kuplajı değiştirmenin iki 

tekniği vardır. Birisi akı yolu içerisinde ferromanyetik malzemeden yapılmış cismin hareketidir. Bu 

akı yolunun relüktansını değiştirir ve akabinde sargılar arasındaki kuplajı değiştirir. Bu teknik LVDT 

(doğrusal değişken fark  transformotoru), RVDT (döner değişken fark  transformotoru) ve ortak 

indüktanslı yakınlık algılayıcılarının çalışmasının temelidir. Diğer metot ise bir sargıya göre diğer 

sargının fiziksel hareketidir. 

 

 

 

 

Şekil 8.5.1 İndüktif 

algılayıcının devre 

diyagramı 

LVDT mekanik olarak hareketlendirilmiş nüvesi ile bir transformotordur. Primer sargısına kararlı 

genlikte sinüsoidal dalga uygulanır. Sinüsoidal dalga  transformotorda harmoniklerle ilgili hataları 

ortadan kaldırır. Sekonder sargılarında bir AC sinyal indüklenir. Ferromanyetik malzemeden yapılmış 

bir nüve sargılara fiziksel olarak dokunmaksızın sargıların içindeki silindirik bölgeye yerleştirilir. İki 

sekonder birbirine ters fazda bağlanmıştır. Nüve  transformotorun manyetik merkezinde olduğunda 

sekonder çıkışları birbirini götürür ve çıkış gerilimi yoktur. Nüvenin manyetik merkez pozisyonundan 
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uzaklaştırılmasıyla sekonder sargıları arasındaki indüklenen manyetik akı oranının dengesi bozulur ve 

bir çıkış gerilimi meydana gelir. Nüve hareket ettikçe akı yolunun direnci değişir. Bu nedenle akı 

kuplajının derecesi nüvenin eksenel pozisyonuna bağlıdır. Kararlı durumda, nüvenin yer değişimine 

göre doğrusal çalışma bölgesinde indüklenen gerilimin genliği orantılıdır. Sonuçta gerilim yer 

değişiminin bir ölçüsü olarak kullanılabilir. LVDT yer değişiminin büyüklüğü yanında yönünü de 

verebilmektedir. Yön primer (referans) gerilimi ile sekonder gerilimi arasındaki faz açısı ile belirlenir. 

Primere uygulanan uyartım gerilimi kararlı bir osilatör ile üretilir. Uygun bir devre şekil 8.5.2’de 

görülmektedir. Şekil 8.5.2 de senkron dedektöre bağlı bir LVDT görülmektedir; senkron dedektör 

sinüs dalgasını doğrultur ve çıkışta bir DC sinyali olarak verir. Senkron dedektör bir analog 

çoğullayıcı (MUX) ve çoğullayıcının kontrol girişi ile uyumlu, sinüs dalgalarını kare dalgaya 

dönüştüren bir sıfır geçiş dedektöründen oluşmaktadır. Sıfır geçiş dedektörünün bir fazı nüvenin 

merkez pozisyonunda sıfır çıkış için ayarlanmalıdır. Çıkış yükselticisi bundan sonraki katlar ile 

uyumlu sinyal üretimi için istenilen bir kazanca ayarlanabilir. Çoğullayıcıdaki senkron saat 

yükselticinin girişinde RC filtreye gelen bilginin genlik ve faz’a duyarlı olduğunu göstermektedir. 

Çıkış gerilimi nüvenin merkezden uzaklığını ve hangi tarafta olduğunu gösterir. 

 

Şekil 8.5.2 Bir LVDT algılayıcısının arabirim devresinin basitleştirilmiş diyagramı 

LVDT’nin ani yer değişimlerini ölçebilmesi için osilatör frekansının hareketin en yüksek frekansından 

en azından 10 kat daha büyük olması gerekir. Yavaş yer değişim işleri için kararlı osilatör yerine 50-

60 Hz’lik besleme kaynağı frekansı kullanılabilir. 

LVDT ve RVDT’nin avantajları aşağıdaki gibidir: 

 Algılayıcı çok az sürtünme direnci ile kontaksız bir aygıttır. 

 Manyetik ve mekanik histerezis ihmal edilebilir. 

 Çıkış direnci çok düşüktür. 

 Gürültü ve parazitlere karşı az duyarlılık. 

 Sonsuz kademede çözünürlük mümkündür. 
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LVDT algılayıcısının kullanışlı uygulama yerlerinden birisi de aygıtların kalite kontrolü ve ölçekleme 

aygıtı (gauging) olarak kullanılmasıdır. Bu durumda LVDT nüvesine ölçme başlığının önceden 

ayarlanmış referans pozisyonuna gelebilmesi için bir yay monte edilmiştir. 

RVDT  LVDT ile aynı prensipte çalışır; tek farkı döner ferromanyetik nüve kullanılmasıdır. 

RVDT’nin öncelikli kullanılma yeri açısal yer değişiminin ölçümüdür. Ölçümün doğrusal aralığı % 1 

civarında doğrusalsızlık hatası ile 40° dir. 

8.5.2 EDDY AKIM ALGILAYICILARI 

Manyetik olmayan iletken malzemelerin yakınlığının algılanmasında çift sargılı bir algılayıcıda eddy 

akımları kullanılır (şekil 8.5.3a). Sargıların birisi referans olarak ve diğer sargı ise iletken cisimde 

indüklenen manyetik akımların algılanılmasında kullanılır. Eddy (dairesel) akımları algılama 

sargısının tersi yönünde manyetik alan meydana getirir ve sonuçta referans sargısına göre bir 

dengesizlik oluşur. Cismin sargıya yakınlığı manyetik empedansta daha büyük değişim meydana 

getirir. Eddy akımlarının meydana geldiği cismin derinliği 

 
Gf


1

  (8.4) 

ile ifade edilir. Burada f frekans ve G cismin iletkenliğidir. Doğal olarak etkili bir çalışma için cismin 

kalınlığının bu derinlikten daha büyük olması gerekir. Bundan dolayı eddy dedektörleri metalik film 

veya folyo cisimlerin dedeksiyonunda kullanılmamalıdır. Genel olarak sargı empedansı ve cismin 

uzaklığı, x arasındaki ilişki doğrusal değildir ve sıcaklığa bağımlıdır. Eddy akımı algılayıcılarının 

çalışma frekans aralığı 50 kHz ve 10 MHz arasındadır.  

 

 

 

 

 

 

(a) Elektromanyetik yaklaşım 

algılayıcısı 

(b) uç kısmı ekranlanmış 

algılayıcı 

(c) ekranlanmamış algılayıcı 

Şekil 8.5.3 

Şekil 8.5.3b ve 8.5.3c de eddy algılayıcılarının ekranlı ve ekranlı olmayan iki konfigürasyonu 

görülmektedir. Ekranlı algılayıcının ferit nüvesi ve sargısının etrafına bir metal koruyucu kaplanarak 

manyetik alan algılayıcının uç kısmına odaklanmıştır. Bu şekilde dedeksiyon uzaklığı etkilenmeksizin 

algılayıcının bir metal yapı içerisine konulması sağlanmıştır. Ekransız algılayıcı ön tarafından olduğu 

gibi yanlardan da algılama yapabilir. Sonuç olarak ekransız algılayıcının algılama aralığı aynı çapta 

ekranlı algılayıcıya göre biraz daha büyüktür. Düzgün bir çalışma için ekransız algılayıcıların 

etrafında metal olmayan cisimlerin olması gerekir. 

Pozisyon dedeksiyonuna ek olarak eddy algılayıcıları malzeme kalınlığı, iletken olmayan kaplama 
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kalınlığı, iletkenlik, kaplama kalınlığının ve malzemedeki çatlakların belirlenmesinde kullanılır. 

Çatlak ve yüzey kusurlarının dedeksiyonu bu algılayıcılar için çok popüler uygulamalar olmuştur. 

Uygulamalara bağlı olarak eddy problarında farklı sargı konfigürasyonları olabilir. Bazıları çok küçük 

çaplarda (2-3 mm) olabildiği gibi diğerleri çok büyük (25 mm) çaplarda olabilmektedir. Bazı şirketler 

müşterilerin isteğine göre problar üretmektedir. Eddy akımı algılayıcılarının en önemli avantajı 

çalışmaları için manyetik malzemelere gerek duymamalarıdır. Dolayısıyla yüksek sıcaklıklarda (bir 

manyetik malzemenin Curie sıcaklığının üzerinde) oldukça etkili olabilmekte ve iletken sıvıların 

(erimiş metaller dahil) seviye ve uzaklığının ölçülmesinde kullanılabilmektedir. Dedektörlerin diğer 

bir avantajı da cisme mekanik olarak bağlanmaları gerekmemekte  ve dolayısıyla yükleme etkileri çok 

düşüktür. 

8.5.3 FIRÇASIZ ABSOLUT AÇI ALGILAYICISI 

Fırçasız açının algılanılması oto  transformotor aygıtı meydana getirilerek değişken indüktansın 

etkisinin kullanılmasıyla mümkün olabilir. Bu aygıtın çalışma prensibi bazı yönlerden LVDT ve eddy 

akım algılayıcılarına benzemektedir. Şayet iki eşdeğer indüktans bir AC kaynağına seri bağlanırsa 

gerilimi eşit olarak paylaşacaklardır. Birinin indüktansı artırılırken diğeri azaltılırsa her iki sargıdaki 

gerilim eşitliği bozulacaktır. Şekil 8.5.4 de bu çalışma prensibi görülmektedir. Oto  transformotor 

sargısı ferromanyetik statorun kutupları etrafına sarılmıştır. Sargının üç terminali vardır ve B terminali  

transformotorun orta ucunu göstermektedir.  

 

 

 
 

(a) Fırçasız indüktif algılayıcı stator sargılarındaki V1 ve V2 

gerilimlerini karşılaştırarak dönüş açısını dedekte eder 

(b) eşdeğer devre 

Şekil 8.5.4 

Ferromanyetik statorlar manyetik akıyı halka biçimindeki hava aralığından geçirirler. Bu hava 

aralığındaki yarıdairesel ekran bir giriş şaftı ile döndürülür. Bu ekranda indüklenen eddy akımları bir 

karşı akı üretir ve ekransız statorun indüktansına göre yakınındaki ekranlı kutupların indüktansını 

azaltır. Bu yüzden B orta ucu ve C terminali arasındaki V2 gerilimi şekilde görülen ekranın pozisyonu 

için A ve C besleme terminal uçları arasındaki gerilimin yarısından daha fazla olacaktır. Şaftın dönüşü 

180° lik aralık boyunca V2 geriliminde bir azalma ile düşük indüktans bölgesini giderek A-C bölgesine 

kaydıracaktır. İki gerilim arasındaki fark doğrusal değiştiğinden 180° ’ye kadar olan açılar 

ölçülebilmektedir.  Transformotordan ek uçlar çıkartılarak 360° lik dönüş açısı çıkış gerilimine uygun 

elektronik devre işlemi yardımıyla ölçülebilir. Algılayıcının çok sayıda ekonomik üretimi için ferro-

plastik manyetik devrelerin kalıp dökümü kullanılarak tasarımlanabilir. 
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8.5.4 ENĠNE ĠNDÜKTĠF ALGILAYICI 

Diğer bir pozisyon algılama elemanı enine indüktif yakınlık algılayıcısı olarak adlandırılır ve 

ferromanyetik malzemelerin çok büyük yer değişimlerinin algılanmasında kullanışlıdır. Adından da 

anlaşıldığı gibi algılayıcı sargısındaki indüktansı değiştiren cisme olan uzaklığı ölçer. Sargı indüktansı 

harici bir elektronik devre ile ölçülür (şekil 8.5.5). Öz indüksiyon prensibi böyle bir dönüştürücünün 

çalışma prensibinin temelidir. Yakınlık algılayıcıları ferromanyetik cisimlerin yakınına hareket 

ettiğinde manyetik alan değişerek sargının indüktansı değişir. Algılayıcının avantajı kontaksız bir aygıt 

olması ve cisimle etkileşiminin manyetik alan ile olmasıdır. Sınırlayıcı etken ise çok kısa 

uzaklıklardaki ferromanyetik cisimler için kullanışlı olmasıdır 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.5.5 Enine indüktif 

yaklaşım algılayıcısı 

Enine dönüştürücünün modifiye edilmiş bir versiyonu şekil 8.5.6’de görülmektedir. Sadece 

ferromanyetik cisimlerin ölçülmesi sınırlamasını aşmak için sargının sabit pozisyonunda cisme 

ferromanyetik bir disk tutturulmuştur. Alternatif olarak sargı cisme tutturulabilir ve nüve sabit olabilir. 

Bu yakınlık algılayıcısı LVDT’ye göre doğrusallığın zayıf olduğu sadece küçük yer değişimlerinin 

ölçümleri için kullanışlıdır. Bununla beraber katı malzemeden yapılmış cismin yakınlığının 

algılanarak varlığının gösterilmesinde çok kullanışlı bir yakınlık dedektörüdür. Diske olan uzaklığın 

bir fonksiyonu olarak çıkış sinyalinin büyüklüğü şekil 8.5.6’da görülmektedir. 

  
(a) Yardımcı bir manyetik disk ile enine algılayıcı (b) uzaklığın bir fonksiyonu olarak çıkış sinyali 

Şekil 8.5.6 

Ferromanyetik malzemelerin dedeksiyonunda kullanılan bir algılayıcı bir metal kutu içine 

yerleştirilmiş ve dış yüzeyindeki vida şekli ile montajı kolay hale getirilmiştir (şekil 8.5.7). 

Anahtarlama hızı oldukça yüksek olup -25 kHz aralığında- hızlı hareket eden cisimlerin algılanmasını 

sağlar. 
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Şekil 8.5.7 Ferromanyetik 

malzemelerin dedeksiyonu için 

indüktif yakınlık algılayıcısı 

8.6 MANYETĠK ALGILAYICILAR 

8.6.1 REED ANAHTARLARI 

Manyetik yakınlık algılayıcılarının en basit olanlardan biri şekil 8.6.1 de görüldüğü gibi bir reed 

(kamış) anahtarı ve bir sabit mıknatıs veya elektromıknatıstan oluşmaktadır. Bir reed anahtarı kapalı 

ve sızdırmaz bir çubuk içine yerleştirilmiş bir çift kontak olup manyetik akı ile aynı eksene 

konulduğunda kontakları kapanır. Tipik kullanma yerleri güvenlik sistemleridir, kapının açılmasını ve 

kapanmasını gösterecek şekilde kapının bir köşesine monte edilir. Reed anahtarları oldukça hızlıdır. 

Çalışma zamanları 1 ms’den az ve büyük değerde histerezis’e sahip olduklarından manyetik akıdaki 

küçük değişimlere karşı bağışıklıkları vardır. Sabit mıknatıs anahtara 5 mm civarında yaklaştığında 

çalışırlar ve mıknatıs 10-15 mm uzaklaştığında kontakları serbest kalır. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
(a) bir ve iki kontaklı reed anahtarı (b) Uyartım sargısı (c) Devre bağlantısı 

Şekil 8.6.1 Reed anahtarı 

8.6.2 HALL ETKĠLĠ ALGILAYICILAR 

Bir Hall levhası 4. Bölümde açıklandığı gibi tipik olarak küçük, l uzunluğunda w genişliğinde ve t 

kalınlığında ince bir metal veya yarı-iletkendir. Şekil 8.6.2 de gerçek ölçüleri ile bir Hall algılayıcısı 

ve işlemsel yükseltici ile çıkış sinyalinin yükseltildiği bir devre görülmektedir. 

Hall algılayıcılarının iki tipi vardır: doğrusal ve eşik tipi (şekil 8.6.3). Bir doğrusal algılayıcı kontrol 

devresi ile uygun etkileşim sağlanması için ekseriyetle içerisine bir yükseltici yerleştirilmiştir. Geniş 

bir gerilim aralığında çalışırlar ve gürültülü çevrelerde daha kararlıdırlar. Bu algılayıcıların çıkış 

gerilimi manyetik alan yoğunluğuna göre çok doğrusal değildir (şekil 8.6.4a) bu yüzden hassas 

ölçümlerde kalibrasyon gerekir. Eşik tipi algılayıcılarda yükselticiden başka histerezisli Schmitt 

tetikleyici vardır. Çıkış gerilimi şekil 8.6.4b’de görüldüğü gibi manyetik alan yoğunluğunun bir 

fonksiyonudur. Sinyal iki seviyelidir ve manyetik alana göre bir histerezis göstermektedir. Uygulanan 
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manyetik alan yoğunluğu belli bir eşik gerilimini aştığında tetikleyici açık ve kapalı pozisyonları 

arasında bir geçiş sağlar. Histerezis bir ölü bölge oluşturarak sahte osilasyonları engeller ve eşik 

gerilimi değiştiği zaman anahtarlama durum değiştirir. Hall algılayıcıları tek parça çipler olarak 

yapılırlar ve epoxy veya seramik paketlere yerleştirilirler.  
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(a) Bir Hall elemanının gerçek 

ölçüleri 

(b) Manyetik alan yoğunluğunun ölçümü için Hall elemanı çıkışının 

işlemsel yükselticiler ile yükseltilmesi 

Şekil 8.6.2 

 

(a) doğrusal (b) eşik tipi 

Şekil 8.6.3 Doğrusal ve eşik tipi Hall etkili algılayıcıların devre diyagramı 

Pozisyon ve yer değişimi ölçmeleri için Hall etkili algılayıcıların bir manyetik alan kaynağı ve bir 

arabirim elektronik devre ile kullanılmaları gerekir. Bu karakteristik uygulama için manyetik alanın 

önemli iki özelliği; akı yoğunluğu ve polarite veya yönüdür. Daha iyi bir tepki için manyetik alan 

hatlarının algılayıcının düz yüzeyine dik (veya normal) ve doğru polaritede olması gerekir. Eşik 

versiyonlu algılayıcılarda üretime bağlı olarak güney kutbu anahtarlama yaptırırken kuzey kutbu bir 

etki yapmamakta veya bunun tersi olabilmektedir. 

Bir Hall algılayıcısı ile bir pozisyon dedektörü tasarımlamadan önce bazı durumların analiz edilmesi 

gerekir: Öncelikle mıknatısın alan şiddeti araştırılmalıdır. Alan şiddeti kutup yüzeyinde en büyük 

olacak ve mıknatıstan uzaklaştıkça azalacaktır. Alan bir gaussmetre veya kalibre edilmiş bir Hall 

algılayıcısı ile ölçülebilir. Eşik tipi Hall algılayıcısı için algılayıcı çıkışının yüksek durumdan düşük 

duruma geçtiği en uzun mesafe bırakma noktası olarak adlandırılır. Bu nokta algılayıcının kullanışlı 

olabileceği kritik uzaklığın bulunmasında kullanılabilir. Manyetik alan şiddeti uzaklık ile doğrusal 

değildir ve mıknatısın şekline, manyetik devreye ve mıknatısın aldığı yola önemli ölçüde bağlıdır. Hall 
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iletken şeriti algılayıcı kutucuğunun içinde belli bir derinlikte yerleştirilmiştir. Bu minimum çalışma 

uzaklığını belirlemektedir. Bir mıknatısın belirlenen çalışma alanı içinde etkili olarak işlem yapması 

gerekir. Mıknatısın ayrılan yere sığması, monte edilebilmesi, bütçeye uygun olması ve piyasada 

mevcut olması gerekir. 

 

(a) Doğrusal (b) eşik tipi 

Şekil 8.6.4 Doğrusal ve eşik Hall etkili algılayıcıların transfer fonksiyonları 

Hall algılayıcıları hareketli cisimler ile kesme (interrupter) anahtarı olarak kullanılabilir (şekil 8.6.5). 

Bu mod’da mıknatıs ve Hall algılayıcısı küçük bir hava aralığı ile karşı karşıya yerleştirilmiştir. Bu 

şekilde mıknatıs sayesinde algılayıcının çıkışında sürekli gerilim vardır. Eğer bir ferromanyetik levha 

veya kanat mıknatıs ile algılayıcı arasına yerleştirilirse levha veya kanat manyetik bir şönt oluşturarak 

manyetik akıyı algılayıcıdan uzaklaştırarak bozar. Bu algılayıcıda iletim durumundan iletmeme 

durumuna bir pozisyon değişimi meydana getirir. Hall algılayıcısı ve mıknatıs bir kutucuk içine 

yerleştirilmiştir ve böylece pozisyon ayarlama problemleri çözülmüş olur. Manyetik akıyı kesen 

ferromanyetik kanat doğrusal veya döner harekette olabilir. Böyle bir aygıta örnek olarak 

otomobillerdeki ateşleme distribütörü verilebilir. 

 

(a) manyetik akı algılayıcının çıkışında iletim 

meydana getiriyor 

(b) manyetik akı bir kanat ile şöntlenerek iletim 

kesiliyor 

Şekil 8.6.5 Kesme anahtarlama modunda çalışan Hall etkili algılayıcı 

Hall etki algılayıcısının küçük yer değişimlerinin izlenmesinde nasıl kullanıldığını göstermek için 

otomobilin yakıt tankındaki yakıtın seviye kontrolü açıklanabilir. Algılayıcının basitleştirilmiş 

diyagramı şekil 8.6.6’da görülmektedir. Tasarımda kullanılan parçalar: kimyasal maddelere dayanıklı 

ekonomik ve sert plastik, iki adet tutturma yayı, bir mıknatıs ve bir Hall algılayıcısı. Yakıt içindeki 
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yüzen plastik şamandranın seviyesi sıvı seviyesinin minimum ve maksimum değişmesiyle sadece 2 

mm civarında değişmektedir. Şamandranın üzerine Hall algılayıcısının yakınına bir mıknatıs 

yerleştirilir. Şamandra tüp içine bir çift yay ile tutturulmuştur ve aşağı yukarı gidip gelebilmektedir. 

Sıvı şamandranın altındaki küçük deliklerden içeri girer. Algılayıcıya yakın üst noktadaki yarıklardan 

sıvı yükseldikçe hava çıkışı olur. Bununla beraber mıknatısa yakın yerde hava kabarcığı tutulmaktadır. 

Bu sıvı içinde oluşabilecek manyetik parçacıkların manyetik alanı bozmasını engellemek için alınmış 

bir tedbirdir. Mıknatısın 2 mm tam skala yer değişimi algılayıcının çıkışında doğru ve tekrar edebilir 

bir çıkış meydana getirmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.6.6 Bir Hall etkili 

algılayıcı ile sıvı seviye 

dedektörü 

8.6.3 MANYETO-REZĠSTĠF ALGILAYICILAR 

Bu algılayıcılar Hall etkili algılayıcı uygulamalarına benzemektedir. Fonksiyon görmeleri için harici 

bir manyetik alana gerek duyarlar. Bundan dolayı manyetorezistif algılayıcılar yakınlık, pozisyon veya 

dönüş dedektörü olarak kullanıldığı zaman bir manyetik alan kaynağı ile birlikte kullanılmaları 

gerekir. Ekseriyetle manyetik alan algılayıcıya monte edilmiş bir sabit mıknatıs ile sağlanır. Şekil 

8.6.7 doğrusal yer değişiminin ölçümü için basit bir algılayıcı ve sabit mıknatıs kombinasyonunu 

göstermektedir. Algılayıcı bir manyetik alan içine yerleştirildiği zaman x ve y yönlerinde manyetik 

alana maruz kalır. Şekil 8.6.7a’da görüldüğü gibi şayet mıknatıs x yönünde yönlendirilirse algılayıcı 

mıknatısın meydana getirdiği iki alanın, xH


 ve yH


 etkisinde bulunacak ve yH


’deki değişim x yer 

değişiminin bir ölçüsü olarak kullanılabilir. Şekil 8.6.7b  xH


 ve yH


’nin ikisinin birden x ile nasıl 

değiştiğini ve şekil 8.6.7c ise ilgili çıkış sinyalini göstermektedir. Bu örnekte xH


’in sınırları ˆ xH


’i 

(algılayıcının karakteristiğinin dönmesine –flipping- neden olabilecek alan) asla aşmaz ve algılayıcının 

karakteristikleri kararlılığını sürdürerek ölçme alanı boyunca iyi davranış gösterir. Bununla beraber 

mıknatıs çok güçlü olur veya algılayıcı mıknatısın çok yakınından geçerse çıkış sinyali çok farklı 

olacaktır. 

Algılayıcının başlangıçta mıknatısın enine ekseninde (x=0) olduğunu varsayalım. yH


 sıfır ve xH


 

maksimum değerinde olacaktır (> xH


). Algılayıcı +x yönünde yönlenmiş olarak çıkış gerilimi şekil 

8.6.8b’de görüldüğü gibi değişecektir. Algılayıcının +x yönünde hareketi ile yH


 ve Vo artacak ve xH


 

sıfıra düşecek ve daha sonra yH


 xH


 ’i geçinceye kadar xH


 negatif yönde artacaktır. Bu noktada 

algılayıcının karakteristiği dönmekte (flipping) ve çıkış geriliminin yönü şekil 8.6.8b da A’dan B’ye 

doğru değişim olarak görüldüğü gibi değişmektedir. x’in daha fazla artışı algılayıcı geriliminin BE 
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boyunca değişmesine neden olur. Şayet algılayıcı zıt yönde hareket ettirilirse xH


 xH


 ’i aşıncaya 

kadar artar ve Vo  B’den C’ye kayar. Bu noktada algılayıcı karakteristiği yeniden döner ve Vo  C’den 

D’ye değişir. Bu şartlar altında algılayıcı karakteristiği ABCD histerezis döngüsünü takip edecek ve 

benzer bir döngü –x yönünde olacaktır. Şekil 8.6.8b ideal durumu göstermekte olup gerçek durumda 

yön değiştirmeler görüldüğü gibi ani olmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.6.7 Manyetik eksene paralel x 

yer değişiminin bir fonksiyonu olarak 

sabit mıknatıs alanındaki manyeto-

rezistif algılayıcının çıkışı 

 

Mıknatıs yardımcı ve enine alanları 

meydana getirir. Mıknatısa göre 

algılayıcının ters döndürülmesi 

karakteristiği tersine döndürecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.6.8 Çok kuvvetli bir 

manyetik alan ile algılayıcı 

çıkışı 

Şekil 8.6.9a KMZ10B ve KM110B manyeto-rezistif algılayıcılarının bir metal nesnenin pozisyonunun 

ölçümünde kullanılmasını göstermektedir. Algılayıcı levha ve sabit mıknatıs arasına yerleştirilmiştir. 

Sabit mıknatısın manyetik ekseni metal levhaya dik yani normaldir. Levhanın yapısındaki bir delik 

veya manyetik olmayan malzeme gibi bir süreksizlik manyetik alanı bozacak ve algılayıcının çıkış 
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sinyalinde bir değişim meydana getirecektir. Şekil 8.6.9b d aralığının iki değeri için çıkış sinyalini 

göstermektedir. Boşluk ve algılayıcının tam olarak aynı eksene geldiği durumda d  uzaklığına ve çevre 

sıcaklığına bağlı olmaksızın çıkış sıfırdır. 

  
(a) Algılayıcı bir sabit mıknatıs ve metal plaka arasına 

yerleştirilmiş 

(b) mıknatıs ve metal plaka arasındaki iki 

uzaklık için çıkış sinyalleri 

Şekil 8.6.9 KMZ10 manyetorezistif algılayıcı ile bir nokta ölçümü 

Şekil 8.6.10 açısal yer değişiminin ölçümü için diğer bir düzenlemeyi göstermektedir. Algılayıcının 

kendisi döner çerçeveye monte edilmiş RES190 sabit mıknatısının ürettiği manyetik alana 

yerleştirilmiştir. Algılayıcının çıkışı çerçevenin dönüşünün bir ölçüsü olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.6.10 KMZ10 manyetorezistif 

algılayıcısı ile açısal ölçüm 

 

(a) Bir manyeto-rezistif modülünün optimum 

çalışma pozisyonu, sabit mıknatısın algılayıcının 

arkasına yerleştirildiğine dikkat ediniz 

(b) Modül devresinin blok diyagramı 

Şekil 8.6.11 
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Şekil 8.6.11a KM110 algılayıcısı ile dişlinin dönüşü ve yönünün dedeksiyonunu göstermektedir. Bu 

metotla dönüş yönünün dedeksiyonu algılayıcının iki yarım köprü çıkışlarının ayrı ayrı sinyal işleme 

prensibine dayanır. 

Algılayıcı dişli veya pinler algılayıcının önünden geçerken meydana getirdiği manyetik durumlardaki 

asimetrik durumların ölçüldüğü manyetik bir Wheatstone köprüsü gibi çalışır. Algılayıcının ve 

mıknatısın montajı kritik durumlar içerir; algılayıcının simetri ekseni ile dişlinin ekseni arasındaki 

açının sıfıra yakın ayarlanarak çakışması gerekir. Şekil 8.6.11b daki devre köprü çıkışlarını ilgili 

yükselticilere ve düşük geçiren filtrelere bağlayarak akabinde kare dalga çıkışları oluşturmak için 

Schmitt tetikleyiciden geçirmektedir. Her iki çıkış arasındaki faz farkı (şekil 8.6.12a ve b) dönüş 

yönünün bir göstergesidir. Bir manyetorezistif algılayıcı modülünün tipik teknik özellikleri tablo 

8.1’de verilmiştir. 

Tablo 8.1 KM110BH/31 modülünün teknik özellikleri 

Karakteristik Değer 

Besleme gerilimi 5V (4-10V, 40 mV pp. ’ye kadar dalgacık) 

Çıkışlar 0 ve 5 V sayısal 

Sıcaklık aralığı -40 - +125 °C (500 saat için max. 150 °C) 

Ölçüm uzaklığı 0,5 – 2 mm 

Frekans aralığı 2 Hz – 20 kHz 

Çıkış direnci 100  düşük, 10 k yüksek 

Minimum harici yük 100 k (pull-up dirençsiz) 

Boyutlar 25,4 x 11,8 mm (terminal pin’siz) 

 

(a) (b) 

Şekil 8.6.12 (a) 1 ve (b) 2 dönüş yönleri için yükseltici çıkışları 

Manyetik Alan Algılayıcıları ile Muhtelif Uygulamalar 

Hall levhaları veya manyeto-transistörler ve sabit mıknatısların bir kombinasyonu pozisyon, 

yerdeğişimi, hız, ivme ve açı gibi mekanik parametrelerin elektriksel parametrelere kontaksız 

dönüşümüne izin verir. Bu yapının bir avantajı manyetik alan kolaylıkla manyetik olmayan 

malzemelerden nüfuz edeceğinden algılayıcının kutulama işleminin problem olmamasıdır. Örneğin 

optik yaklaşım algılayıcıları kullanıldığında optik dedektörün optik şeffaf kapağının ve ışık kaynağının 

belli bir zaman sonra kirlenmemesine dikkat edilmelidir. 

Şekil 8.6.13 de görüldüğü gibi entegre Hall algılayıcısı bir Schmitt tetikleyici ile kullanıldığında 

kontaksız anahtarlama ile pals’li bir çıkış elde edilebilir. Bu özellik kontaksız anahtarlama olarak 

adlandırılır ve entegre Hall levhasını çok kullanışlı hale getirir ve milyonlarca uygulama yeri vardır. 
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Bu uygulamalardan biri bilgisayar klavyeleridir. Bir tuş’a küçük bir mıknatıs ve Hall levhası monte 

edilir. Tuşa basıldığı zaman mıknatıs ve Hall levhası arasındaki mesafe azalır ve Hall levhası Schmitt 

tetikleyiciyi aktif hale getirir. Parmak tuş’tan çekildiği zaman Schmitt tetikleyici orijinal durumuna 

döner. Schmitt tetikleyicinin histerezisi mıknatıs ve Hall levhası arasındaki değişik mesafelerde açık 

ve kapalı anahtarlamaya neden olur. Schmitt tetikleyicinin aktif olduğundan emin olmak için Hall 

geriliminin offset geriliminden çok büyük olması gerekir. Bunun için kuvvetli mıknatısların 

kullanılması gerektiğinden maliyet artar. Daha iyi offset doğrulama devrelerinin Hall algılayıcı 

çip’inin üzerine entegre edilmesiyle maliyet düşürülebilir. 

Gerilim
regülatörü

Hall
levhası

Fark
yükseltici

Schmitt
tetikleyici

çıkış

 

Şekil 8.6.13 Schmitt tetikleyicili entegre Hall levhasının şematik diyagramı 

 

   

a) Manyetik alan ve hareketin 

yönünün ikisi birden Hall 

levhasına dik 

b) Manyetik alan dik ve 

hareketin yönü Hall levhasına 

paralel 

c) Sürekli mıknatısın eksenleri ve 

hareketin yönünün ikisi birden 

Hall levhasına paralel 

Şekil 8.6.14 Hall levhaları ile yer değişimi ölçümü 

Analog çıkışlı Hall levhaları pozisyon ve yer değişimlerinin ölçümlerinde kullanılabilir. Şekil 8.6.14 

de görüldüğü gibi 3 düzenleme mümkün olabilir. Hall gerilimi uzaklığın bir fonksiyonu olarak 

bilinirse (a) düzenlemesi doğrusal olmamasına rağmen doğrudan bir uzaklık ölçümü verir. Tersine (c) 

düzenlemesi Hall gerilimi ve uzaklık arasında dar bir aralıkta oldukça doğrusal ilişki verir. (b) 

düzenlemesi sayılacak nesnelere küçük bir mıknatıs bağlandığında nesnelerin sayım işinde 
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kullanılabilir. Hall levhaları fırçasız elektrik motorlarında da kullanılır. Burada sürekli mıknatıslı rotor 

veya özel olarak monte edilmiş mıknatıslar bir veya daha fazla sayıdaki Hall levhaları ile algılanır. 

Hall levhasının sinyali stator sarımlarındaki akımın ardışık alternasyonunun zamanlanmasında 

kullanılır. Hall levhaları krank milinin veya taşıt motorlarının hareketli parçalarının pozisyonunu 

belirlemede de kullanılır. 

8.7 MANYETO-STRĠKTĠF DEDEKTÖR 

Uzun mesafelerdeki yer değişimlerini yüksek çözünürlükte ölçebilen bir dönüştürücü manyetostriktif 

ve ultrasonik tekniklerin kullanılmasıyla yapılabilir. Dönüştürücünün önemli iki parçası vardır. 7 m’ye 

kadar bir dalga klavuzu ve sabit halka mıknatıs (şekil 8.7.1). Sabit mıknatıs dalga klavuzuna 

dokunmadan dalga klavuzu boyunca hareket edebilmektedir. Bu mıknatısın bir pozisyonu bir uyarıcı 

olarak algılayıcı tarafından elektriksel sinyal çıkışına dönüştürülür. Dalga klavuzunun içindeki 

iletkene uygulanan elektrik palsi iletken boyunca bir manyetik alan meydana getirir. Sabit mıknatısın 

manyetik alanı ise sadece etrafında mevcuttur. Böylece sabit mıknatısın bulunduğu noktada iki 

manyetik alan oluşmaktadır. İki alanın toplam bileşke alanı vektöriyel toplamdan bulunabilir. Sabit 

mıknatısın bulunduğu yerde dalga klavuzunun etrafındaki bu helizoidal alan dalga klavuzunun çok 

küçük bir gerginliğine veya bükülmesine neden olur. Bu bükülme Wiedemann etkisi olarak 

adlandırılır.  

 

Şekil 8.7.1 Bir manyetostriktif dedektör sabit mıknatısın pozisyonunun dedeksiyonunda ultrasonik 

dalgaları kullanır 

Bu yüzden dalga klavuzu içindeki koaksiyel iletkene uygulanan elektrik palsleri mekanik bükülme 

palsleri meydana getirir ve malzemeye bağlı olarak dalga klavuzu boyunca ses hızında yayılırlar. Pals 

algılayıcının uyarıcı başına geldiği zaman gelişinin tam zamanı hassas olarak ölçülür. Böyle bir palsin 

dedekte edilmesinin bir yolu ultrasonik titreşimi elektrik çıkışına dönüştüren bir dedektör 

kullanmaktır. Bu piezoelektrik algılayıcılar ile veya şekil 8.7.1’de görüldüğü gibi manyetik relüktans 

algılayıcısı ile yapılabilir. Algılayıcı iki küçük mıknatısın yanına yerleştirilmiş küçük iki sargıdan 

oluşmaktadır. Sargılar dalga klavuzuna fiziksel olarak bağlanmış olup dalga klavuzu bükülmeye 

başladığı zaman yavaş yavaş çekilmeye başlarlar. Bu çekilme sargılarda kısa elektrik palsleri meydana 

getirir. Koaksiyel iletkendeki uyartım palsleri ile bu palsler arasındaki zaman gecikmesi halka 

mıknatısın pozisyonunun tam bir ölçüsüdür. Uygun bir elektrik devresi bu zaman gecikmesini dalga 

klavuzunun üzerindeki mıknatısın pozisyonunu  gösterecek şekilde sayısal sinyale dönüştürür. Bu 
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algılayıcının avantajı doğrusallığının yüksek olması (tam skalanın % 0,05’I ) tekrar edilebilirliğinin iyi 

olması (3 mm civarında) ve uzun dönem kararlılığıdır. Algılayıcı yüksek basınçlı, yüksek sıcaklıklı ve 

kuvvetli ışınıma maruz ortamlara dayanıklıdır. Bu algılayıcının diğer bir avantajı ise düşük sıcaklık 

duyarlılığıdır ki iyi bir tasarımla 20 ppm/°C seviyesi elde edilebilir. 

Bu algılayıcının uygulama yerleri hidrolik silindirler, enjeksiyon kalıp makinaları (kalıp tutturma 

pozisyonu, kalıp malzemesinin enjeksiyonu ve dökülmüş parçanın hareketinin dedeksiyonu), 

madencilik (25 m kadar küçük taş ve kaya hareketlerinin dedeksiyonunda), değirmenler, presler, 

döküm ocakları, asansör ve büyük boyutlarda hassas çözünürlüğün istenildiği yerlerdir. 

8.8 OPTĠK ALGILAYICILAR 

Mekanik kontaklı ve potansiyometrik algılayıcılardan sonra optik algılayıcılar muhtemelen pozisyon 

ve yer değişimi için en popüler algılayıcılardır. Ana avantajları basit yapıları, yükleme etkilerinin 

olmaması ve oldukça uzun çalışma aralıklarının olmasıdır. Kaçak manyetik akılara ve elektrostatik 

parazitlere karşı duyarsız olduklarından çoğu duyarlı uygulamalar için çok kullanışlıdırlar. Bir optik 

pozisyon algılayıcısının önemli üç elemanı vardır. Bir ışık kaynağı, bir foto-dedektör ve mercek, ayna 

veya fiber optik gibi ışık yönlendirme aygıtları. Benzer uygulamalar ışık bir odaklayıcı mercek ile 

yönlendirildiği ve yansıtıcı ile geriye döndürüldüğü durumlarda fiber optik kablo kullanılmaksızın 

yapılabilir. Günümüzde teknoloji çok gelişmiş olduğundan daha karmaşık ve akıllı sistemler 

yapılmaktadır. Gelişmelerdeki ana amaç seçicilik, gürültü bağışıklığı ve optik algılayıcıların 

güvenilirliğidir.  

8.8.1 POLARĠZE IġIK ĠLE YAKINLIK DEDEKTÖRÜ 

İyi bir opto-elektronik algılayıcı yapmanın bir yolu polarize ışık kullanmaktadır. Her ışık fotonu 

birbirine ve yayılma yönüne dik belirli manyetik ve elektrik alan yönlerine sahip olacaktır. Elektrik 

alanının yönü ışık polarizasyonunun yönüdür. Işık kaynaklarının çoğu polarize fotonlu ışık üretirler. 

Işığı polarize etmek için ışık bir polarizasyon filtresinden geçirilir. Filtre malzemeleri ışığı yek yönlü 

geçirir ve yanlış polarizasyondaki ışığı yansıtır veya emer. Bununla beraber polarizasyonun herhangi 

bir yönü birisi filtre ile aynı diğeri ise filtreden geçmeyen iki ortogonal polarizasyonun geometrik 

toplamı ile gösterilebilir. Böylece polarizasyon filtresinden önce polarizasyonun döndürülmesiyle 

filtrenin çıkışındaki ışık şiddeti ayarlı olarak değiştirilebilir (şekil 8.8.1). 

 

(a) Polarizasyonun yönü filtre ile 

aynı 

(b) Polarizasyonun yönü filtreye 

göre dönmüş 

(c) Polarizasyonun yönü 

filtreye göre dik 

Şekil 8.8.1 Bir polarizasyon filtresinden geçen polarize ışık 

Polarize ışık bir cisme çarptığı zaman yansıyan ışık polarizasyonunu sürdürebilir (speküler yansıma) 

veya polarizasyon açısı değişebilir. Polarizasyon açısının değişmesi metal olmayan cisimler için 
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kullanışlıdır. Böylece yansıtıcı yüzeylere (metal kutular, folyo levhalar, vb.) duyarsız bir algılayıcı 

yapmak için birbirine dik yerleştirilmiş biri ışık kaynağında ve diğeri dedektörde iki polarizasyon 

filtresinin kullanılması gerekir (şekil 8.8.2a ve b). 

 

(a) Polarize ışık aynı polarizasyon düzlemi 

içinde metal cisimden geri döner 

(b) metal olmayan cisimler ışığı depolarize eder bundan 

dolayı polarizasyon filtresinden geçmesine izin verir 

Şekil 8.8.2 Birbirine 90° dik açı ile yerleştirilmiş iki polarizasyon filtresi ile yakınlık dedektörü 

Birinci filtre giden ışığı polarize etmek için ışık kaynağındaki merceğin önüne yerleştirilmiştir. İkinci 

filtre alıcı merceğin önüne yerleştirilerek giden ışığın polarizasyonuna göre 90° dönmüş ışık 

bileşenlerine geçiş verir. Speküler yansıtıcıdan ışık yansıtıldığı zaman polarizasyonunun yönü 

değişmez ve alıcı filtre foto-dedektöre ışığın geçmesine izin vermez. Bununla beraber speküler 

olmayan bir davranışla ışık yansıtıldığı zaman ışığın bileşenleri alıcı filtreden geçebilecek yeterli 

miktarda polarizasyon içerecekler ve dedektör çalışacaktır. Bundan dolayı polarize elemanlarının 

kullanılması metal olmayan cisimlerin yanlış algılamalarını azaltır. 

8.8.2 FĠBER OPTĠK ALGILAYICILAR 

Fiber optik algılayıcılar yakınlık ve seviye dedektörü olarak oldukça etkin olarak kullanılabilirler. 

Örneğin bir yer değişim algılayıcısında yansıtılan ışığın şiddeti yansıtıcı yüzeye olan  d  uzaklığı ile 

modüle edilir. 

İki fiber ve bir prizmadan oluşan bir sıvı seviye dedektörü şekil 8.8.3’de görülmektedir. Yararlanma 

prensibi havanın (veya bir malzemenin gaz fazı) ve ölçülecek sıvının kırılma (refractive) indisleri 

arasındaki farkların kullanılmasıdır. Algılayıcı sıvı seviyesinin üzerinde olduğu zaman fiberden gelen 

ışık prizmanın toplam dahili yansıtmasından dolayı alıcı fibere gönderilir. Bunun yanında prizmanın 

toplam dahili yansıma açısından daha küçük açılarda prizmanın yansıtıcı yüzeyine gelen bazı ışık 

ışınları etrafa yayılarak kaybolur. Prizma sıvı seviyesine ulaştığı zaman sıvının kırılma indisi havadan 

büyük olduğundan dolayı prizmanın iç yansıma açısı değişir. Bunun sonucunda ışık şiddetinde daha 

büyük kayıp meydana gelerek alıcı fiberin ucundaki dedektörle algılanır. Işık şiddeti uygun bir 

fotodedektör ile elektrik sinyaline dönüştürülür. Algılayıcının diğer bir versiyonu şekil 8.8.4’de 

görülmektedir. Fibere U şekli verilmiştir ve sıvının içine daldırıldığı zaman içinden geçen ışığın 

şiddeti değişir. Dedektörün fiberin bükülmüş kısmında, bükülme yarıçapının en az olduğu yerde 

duyarlı iki bölgesi vardır. Algılama elemanının hepsi 5 mm çapındaki bir prob içine yerleştirilmiş ve 

tekrar edilebilirlik hatası ise 0,5 mm’dir. Algılama elemanının şekli prob sıvı seviyesinden 

uzaklaştırıldığında üzerinde su damlacığı kalmayacak şekilde yapılmıştır.  
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Şekil 8.8.3 Kırılma 

indisindeki değişimden 

yararlanan optik sıvı 

seviye dedektörü 

 

(a) Algılayıcı sıvı seviyesinden yukarıda olduğunda 

çıkıştaki ışığın şiddeti en fazladır 

(b) Duyarlı bölgeler sıvıya dokunduğunda 

fiberden yayılan ışık azalır 

Şekil 8.8.4 U biçimli bir fiber optik sıvı seviye algılayıcısı 

8.8.3 IZGARA BĠÇĠMLĠ ALGILAYICILAR 

Bir optik yer değişim dönüştürücüsü ışık şiddeti modülatörü gibi çalışan, birbirine yakın iki ızgaradan 

meydana gelmektedir (şekil 8.8.5a). Gelen ışık öncelikle sabit ızgaraya çarpar ve ışığın % 50’si ikinci 

hareketli ızgaraya düşer. Hareketli ızgaranın şeffaf kısımları duran kısmın ışığı ileten kısımları ile tam 

olarak ayarlandığından geçen ışık tamamen kesilebilir. Bundan dolayı iletilen ışık şiddeti pilot ışığın 

% 0  ile % 50’si arasında modüle edilebilir (şekil 8.8.5b). İletilen ışık fotodedektörün duyarlı yüzeyine 

odaklanarak elektrik akımına dönüştürülür. 

Tam skala yer değişimi şeffaf veya açık ızgara kısmının büyüklüğüne bağlıdır. Modülatörün dinamik 

aralığı ve duyarlılığı arasında bir seçim yapılabilir. Izgaranın adımı büyükse duyarlılık küçük olacak 

ve tam skala yer değişimi büyük olacaktır. Yüksek duyarlılıklar için ızgaranın genişliği çok küçük 

yapılarak ızgaranın çok küçük yer değişiminde büyük çıkış sinyali alınabilir. Bu tip modülatör bir 

diyaframın yer değişiminin ölçülebilmesi için duyarlı bir hidrofonda kullanılmıştır. Izgaranın genişliği 
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10 m yapıldığında tam skala yer değişimi 5 m olmaktadır. Işık kaynağı 2 mW He-Ne lazer olup 

ızgaraya fiber optik kablo ile bağlanmıştır. Hidrofonun test sonuçları 1 kHz’e kadar frekans tepkisi ile 

1 Pa’lık referans basıncında 125 dB dinamik aralığında bir duyarlılık göstermiştir. 

 

(a) şematik (b) transfer fonksiyonu 

Şekil 8.8.5 Izgara ışık modülatörlü optik yer değişim algılayıcısı 

8.8.3.1 MĠL KODLAYICILAR 

Işık modülasyonunun ızgara prensibinin kullanılması döner veya doğrusal kodlayıcılarda (enkoder) 

çok popülerdir. Hareketli parça disk şeklinde yapılır ve üzerinde ışığı ileten şeffaf ve ışığı iletmeyen 

koyu kısımlar vardır (şekil 8.8.6). 

 

(a) Artımsal optik kodlayıcı disk (b) mutlak (absolut) optik kodlayıcı disk 

Şekil 8.8.6 Artımsal ve mutlak optik kodlayıcı diskler 

Kodlayıcı disk ışık hüzmelerinin bir opto-yalıtıcı içinde kesilmesiyle fonksiyon görür. Işık diskin koyu 

renkli kısmından geçerken dedektörün çıkışı sıfır ve şeffaf kısımlardan geçerken dedektörün çıkışı 

maksimum veya sayısal olarak 1’dir. Optik kodlayıcılar 820-940 nm spektral aralığında çalışan 

kızılötesi alıcı ve vericiden meydana gelir. Disk plastikten yapılmıştır ve koyu kısımlar fotografik 

işlem sonucunda gerçekleştirilir. Diskler hafif, düşük ataletli, ucuz maliyetli ve şok vibrasyona karşı 

dayanıklı yapılırlar. Bununla beraber çalışma sıcaklık aralığı sınırlıdır. Daha geniş sıcaklık aralığı için 

diskin metal kazıma ile fabrikasyonu yapılır. 
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Enkoder disklerin iki tipi vardır: Artımsal bir adım açısı miktarında döndüğünde bir çıkış verir ve 

absolut tipte açısal pozisyon, şeffaf ve koyu kısımların bir kombinasyonu şeklinde kodlanır (şekil 

8.8.6). Kodlama işlemi uygun bir dijital kodlama ile gerçekleştirilir. En çok kullanılanları grey kodu, 

ikili (binary) ve BCD  (ikili kodu desimal) dir. 

Grey kodunda bir adımdan diğer adıma geçerken en az sayıda rakam değişir (şekil 8.8.7). Rakam 

değişimi az olduğundan hata oranı en aza düşer. 4 bit kodlu bir disk 360°/2
4
=22,5° ’lik açısal 

çözünürlüğe sahiptir. Yani 360°’lik açı 16’ya bölünmüştür. Daha iyi çözünürlük için ek eş merkezli 

segmentlerin eklenmesi gerekir. 
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(a) Grey kodlu disk (b) Kodlamalar 

Şekil 8.8.7 Grey kodlu disk’in şematiği ve kodları 

Artımsal kodlama sistemleri mutlak kodlama sistemlerinden daha çok kullanışlıdır. Çünkü fiyatının 

düşük ve karmaşık olmamasından dolayı özellikle pozisyon yerine sayma işlemi gereken yerlerde 

artımsal kodlayıcı disk kullanılır. Artımsal kodlayıcı diskler kullanılırken hareketin temel algılanması 

bir tek optik kanal yani bir alıcı verici dedektör çifti ile yapılabilirken hız ve artımsal pozisyon ve 

yönün algılanmasında iki dedektör kullanılır. En çok kullanılan yaklaşım çeyrek algılama olup iki 

kanalın çıkış sinyallerinin bağıl pozisyonları karşılaştırılır. Karşılaştırma işleminden yön bilgisi 

çıkarılabilirken her bir kanal ayrı ayrı sadece sayma veya hız bilgilerini verebilmektedir (şekil 8.8.8). 

 

 

Şekil 8.8.8 İki opto-yalıtıcı 

ile yön algılama. Disk saat 

yönünde dönerken (CW) A 

kanalının sinyali B’den 90° 

ileridedir; disk saat yönünün 

tersinde dönerken (CCW) B 

kanalının sinyali A’dan 90° 

ileridedir 
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8.8.4 DOĞRUSAL OPTĠK ALGILAYICILAR 

Kısa ve uzun mesafelerde hassas pozisyon ölçümleri için yakın kızılötesi bölgede çalışan optik 

sistemler çok etkilidir. Bir örnek hassas pozisyon algılama ve fotoğraf ve video kameralarının 

otomatik odaklaması için üretilmiş pozisyona duyarlı dedektördür (PSD). Pozisyon ölçme modülü 

modülasyonlu tip olup bir LED ve foto dedektif PSD’den oluşmaktadır. Bir cismin pozisyonu üçgen 

ölçüm prensibi uygulanarak belirlenir. Şekil 8.8.9’da bir (collimator) mercek ile dar açılı ışık hüzmesi 

(<2°) üreten bir yakın kızılötesi LED görülmektedir. Işık hüzmesi 0,7 ms genişliğinde bir palsdir. Işık 

cisme vurduğunda dedektöre geri yansır. Alınan düşük şiddetli ışık PSD’nin duyarlı yüzeyine 

odaklanır. PSD daha sonra yüzeydeki ışık spotunun merkez pozisyondan x uzaklığı ile orantılı bir çıkış 

sinyali üretir (IB ve IA akımları). Alınan ışığın şiddeti cismin yansıtıcı özelliklerine çok bağlıdır. Yakın 

kızılötesi spektral aralığının yansıma yayıcılığı görünür aralığa çok yakın olduğundan PSD üzerindeki 

ışık şiddetinin değişim aralığı çok farklı olabilir. Bununla beraber ölçmenin doğruluğu alınan ışığın 

şiddetine çok az bağlıdır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.8.9 Üçgen prensibi 

uygulanarak uzaklığı ölçen 

PSD algılayıcısı 

Bir PSD foto etki prensibi ile çalışır. Bir silikon fotodiyotun yüzey direncinin kullanılmasına bağlıdır. 

MOS ve CCD algılayıcıları gibi çok elemanlı fotodiyot dizilerinin aksine PSD kesintisiz bir algılama 

alanına sahiptir. Algılayıcı yüzeyi üzerinde hareket eden ışık şiddeti ile tek boyutlu ve iki boyutlu 

pozisyon sinyalleri sağlayabilir. Algılayıcı bir yüzeyi n+ tipi ve diğer yüzeyi p tipi malzeme ile 

kaplanmış yüksek dirençli silikon bir parçadan yapılmıştır (şekil 8.8.10). Bir boyutlu algılayıcının p 

tipi direnç ile elektrik kontağı yapmak için iki elektrodu (A ve B) vardır. Alt tabakanın ortasında ise 

bir ortak elektrot bulunur. Foto-elektrik etki üst p-n jonksiyonunda meydana gelir. Üstteki iki 

elektrodun arasındaki uzaklık D ve buna karşılık gelen direnç  RD’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.8.10 Bir boyutlu 

PSD’nin tasarımı 
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Işık hüzmesinin A elektrodundan x uzaklığında yüzeye vurduğunu varsayalım. Bu elektrot ile ışığın 

vurduğu nokta arasındaki direnç Rx olur. Işık hüzmesinin ürettiği foto-elektrik akımı, Io ışık şiddeti ile 

orantılıdır. Bu akım dirençlerin ilgili oranları ile algılayıcının her iki çıkışında bir akım akmasına 

neden olur ve bu yüzden ışığın vurduğu nokta ve elektrotlar arasındaki uzaklığa göre 
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   ve 
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R
II   (8.5) 

Şayet direnç ile uzaklık değişimi doğrusal ise dirençler yerine yüzeyde buna karşılık gelen uzaklıklar 

konulabilir. 
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Işık şiddeti ile foto-elektrik akımı arasındaki bağımlılığı kaldırmak için orantılı teknik kullanılabilir 

böylece akımların oranı 
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alınıp x’in değeri için yeniden yazıldığında 
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Şekil 8.8.9 ölçme sistemindeki farklı uzaklıklar arasındaki geometrik ilişkileri göstermektedir. İki 

üçgen  Lo  için çözüldüğünde 
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o   (8.9) 

Burada f alıcı merceğin odak uzaklığıdır. Burada x yerine eşitliği yazılırsa akım oranı vasıtasıyla 

uzaklık bulunmuş olur. 

 )1()1(  PkP
D

L
fL B

o  (8.10) 

Burada k modülün geometrik sabitidir. Bundan dolayı modülden cisme olan uzaklık PSD’nin çıkış 

akım oranını doğrusal olarak etkiler.  

Benzer çalışma prensibi bir endüstriyel yer değişim algılayıcısında uygulanmıştır (şekil 8.8.11). PSD 

burada birkaç cm’lik küçük çalışma uzaklıklarının ölçümünde kullanılmaktadır. PSD’nin algılayıcı 

modülünün tipik teknik özellikleri tablo 8.2’de verilmiştir. Böyle optik algılayıcılar bir aygıtın 

yüksekliğinin ölçümleri (Bilgisayar kartlarının denetimi, sıvı ve katı seviye kontrolü, lazer ışını 

yükseklik kontrolü, vb.), dönen bir cismin eksantrikliğinin ölçümü, kalınlık ve hassas yer değişim 

ölçümleri, bir cismin varlığı ve yokluğunun dedeksiyonu (ilaç şişesi kapakları vb), vb. de sürekli (on 

line) ölçüm için oldukça etkindirler. PSD’li optik yer değişim algılayıcısının en büyük avantajı 

doğruluğudur ve bu doğruluk PSD’nin kendisinin doğruluğundan çok daha büyük olabilir. 
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Şekil 8.8.11 Optik 

pozisyon yer değişim 

algılayıcısı 

Tablo 8.2 

Karakteristik Değer 

Ölçüm uzaklığı 40 mm 

Ölçüm aralığı 5 mm 

Spot çapı max. 3 mm 

Çözünürlük 10 m 

Doğruluk 20 m 

Sıcaklık salınımı 0,05%/°C 

Çevre çalışma aydınlanması max. 1000 lüx 

Çevre çalışma sıcaklığı 0  - 50 °C 

 

(a) bir boyutlu (b) iki boyutlu 

Şekil 8.8.12 Bir boyutlu ve iki boyutlu pozisyona duyarlı dedektörlerin eşdeğer devreleri 

PSD elemanları bir ve iki boyutlu olarak iki temel tipte yapılır. Her ikisine ait eşdeğer devre şekil 

8.8.12’de görülmektedir. Eşdeğer devre dağıtılmış kapasitans ve dirence sahip olduğundan PSD zaman 

sabiti (=RC) ışık spotunun pozisyonuna bağlı olarak değişir. Giriş adım fonksiyonuna tepki olarak 

PSD’nin küçük bir alanı 1-2 s’lik bir yükselme zaman aralığına sahiptir. Spektral tepkisi yaklaşık 

olarak 320-1100 nm aralığındadır ve mor ötesi (UV), görünür ve yakın kızılötesi spektral aralığı içine 

alır. Küçük alanlı bir boyutlu PSD’lerin duyarlı yüzeyi 1×2 ile 1×12 mm arasında değişirken büyük 
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alanlı iki boyutlular ise 4  ile 27 mm arasında değişen kare biçimli alanlara sahiptir (şekil 8.8.13). 

Minyatür bir PSD’nin teknik özellikleri tablo 8.3’de verilmiştir. 

 
 

a) Bir boyutlu b) İki boyutlu 

Şekil 8.8.13 Bir ve iki boyutlu pozisyona duyarlı dedektörler 

Tablo 8.3 Bir boyutlu S3274 PSD’nin karakteristikleri 

Karakteristik Değer 

Aktif alan (mm) 13,5 

Algılayıcı boyutu (mm) 4,15,0 

Pik spektral tepki (nm) 920 

Paketin kırılma indisi 1,53 

Merkez pozisyon doğruluğu (m) 200 

Pozisyon dedeksiyon hatası (m) max. 35 

Elektrotlar arası direnç (k) 140 tipik 

Karanlık akımı (nA) 0,05 

Terminal kapasitansı (pF) 15 tipik 

Yükselme zamanı (s) 10 tipik 

 

8.9 ULTRASONĠK ALGILAYICILAR 

Kontaksız uzaklık ölçümleri için bir çeşit pilot sinyali gönderen ve yansıyan sinyali geri alabilen bir 

algılayıcı tasarımlanabilir. Gönderilen sinyalin enerjisi herhangi bir ışınım sinyali (örneğin optik 

PSD’de olduğu gibi), elektromanyetik, akustik, vb. olabilir. Ultrasonik enerjinin gönderilmesi ve 

alınması çok popüler olan ultrasonik ölçerler ve hız dedektörlerinin temelidir. 20 kHz üzerindeki 

frekans aralığındaki ultrasonik dalgalar mekanik olup insan kulağının duyma sınırının üzerindedir. 

Bunun yanında bu frekanslar köpek, kedi, kemirgenler, sinekler gibi küçük hayvanlar tarafından 

kolaylıkla algılanabilir. Gerçekte ultrasonik dedektörler yarasa ve yunusların biyolojik uzaklık ölçme 

aygıtlarıdır.  

Dalgalar bir cisme geldiği zaman enerjinin bir kısmı geri yansıtılır. Çoğu pratik durumlarda ultrasonik 

enerji yayılımcı bir davranışla geri yansır. Yani enerji geldiği yönden bağımsız olarak, 180° ’ye 

yaklaşabilen geniş bir katı açıda hemen hemen düzenli olarak yansıtılır. Eğer bir cisim hareket ederse 

yansıyan dalgaların frekansı gönderilen dalgaların frekansından farklı olacaktır. Bu Doppler etkisi 

olarak adlandırılır. 

Cisme olan bir uzaklık, Lo ortamdaki ultrasonik dalgaların hızı ve  açısı ile hesaplanabilir (şekil 

8.9.1a). 
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vtCos

Lo  (8.11) 

Burada t ultrasonik dalgaların cisme ve cisimden alıcıya geri yansıdığı zamandır. Şayet bir verici ve 

alıcı cisme olan uzaklığa kıyasla birbirine yakın yerleştirilmişse bu durumda 1cos   olur. Ultrasonik 

dalgalar mikrodalgalara göre açık bir avantaja sahiptirler. Ses hızıyla hareket ederler ve bu 

mikrodalganın yayılma hızı olan ışık hızından çok düşüktür. Böylece t zamanı uzun olur ve ölçümü 

daha kolay ve ucuz yapılabilir. 

 

           (a) temel düzenleme (b) bir piezo-elektrik dönüştürücünün empedans karakteristiği 

Şekil 8.9.1 Ultrasonik uzaklık ölçümü 

Ultrasonik içeren bir mekanik dalga üretmek için bir yüzeyin hareketi gerekir. Bu hareket ile gaz 

(hava), sıvı veya katı ortamda sıkışma ve genleşme meydana gelir. Ultrasonik yüzey hareketi meydana 

getiren bir uyartım aygıtının en çok kullanılan tipi motor modunda çalışan piezo-elektrik 

dönüştürücüdür. Adından da anlaşıldığı gibi piezo-elektrik aygıt elektrik enerjisini doğrudan mekanik 

enerjiye dönüştürür. 

 

(a) giriş gerilimi elemanı esneterek ultrasonik dalgalar 

yayar, aynı elemana gelen dalgalar çıkış gerilimi üretir 

(b) havada çalışan bir ultrasonik 

dönüştürücünün açık görünüşü 

Şekil 8.9.2 Piezo-elektrik ultrasonik dönüştürücü 
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Şekil 8.9.2a uygulanan giriş gerilimi ile seramik elemanın esneyerek ultrasonik dalgalar yaymasına 

neden olduğunu göstermektedir. Piezo-elektrik olayı tersine dönüşümlü bir fenomen olduğundan 

ultrasonik dalga elemana geldiğinde esneyerek gerilim üretir. Verici piezo-elektrik elemanın tipik 

çalışma frekansı 32 kHz civarındadır. Daha iyi bir verim için sürücü osilatörün frekansının elemanın 

duyarlılığı ve veriminin en iyi olduğu piezo-elektrik seramik’in rezonans frekansına, fr ayarlanması 

gerekir. Ölçme devresi palsli modda çalıştığı zaman aynı piezoelektrik eleman hem verici hem de alıcı 

olarak kullanılır. Sistem ultrasonik dalgaların sürekli verilmesini gerektirdiğinde verici ve alıcı için 

ayrı piezo-elektrik elemanların kullanılması gerekir. Şekil 8.9.2b’de havada çalışan bir ultrasonik 

algılayıcının tipik bir tasarımı görülmektedir. 

8.10 JĠROSKOPLAR 

Manyetik bir pusula ile beraber jiroskop çok kullanılan bir yakınlık algılayıcısıdır. Çoğu durumlarda 

yerin manyetik alanı örneğin uzayda olmayabilir veya bazı parazitler tarafından değişebilir. Bir 

jiroskop bir aracın pozisyonunun tanımlanmasında vazgeçilmez bir aygıttır. Bir jiroskop kısaca jiro 

(yön tutucu) olarak söylenir ve bir saatteki sarkaç (zaman tutucu) gibi düşünülebilir. Bir jiroskopun 

çalışması açısal momentin korunumu temel prensibine dayanır. Herhangi bir partikül sisteminde 

sistem üzerine dış kuvvetlerin etki etmemesi şartıyla boşluktaki sabit noktaya göre sistemin toplam 

açısal momenti sabit kalır. 

8.10.1 MEKANĠK JĠROSKOP 

Mekanik jiroskop bir eksende dönebilen ağırca bir diskten oluşmaktadır (şekil 8.10.1). Eksen bir veya 

iki eksen etrafında dönebilen bir çerçeve ile kuşatılmıştır. Bundan dolayı eksen dönüş sayısına bağlı 

olarak jiroskoplar bir veya iki serbestlik dereceli tipte olabilir. Jiroskopun kullanışlılığını belirleyen iki 

nitelik aşağıdaki gibidir. 

 Serbest jiroskopun dönüş (spin) ekseni üzerine dış kuvvetlerin etki etmemesi şartıyla uzaya göre 

sabit kalacaktır. 

 Jiroskop bir tork veya çıkış sinyali üretecek şekilde yapılabilir, bu spin eksenine dik bir eksen 

etrafındaki açısal hızla orantılıdır. 

 

 

 

 
(a) Dış görünüş (b) Tek serbestlik dereceli mekanik jiroskop 

Şekil 8.10.1 Mekanik jiroskop 
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Bir teker veya rotor serbest olarak döndüğünde eksenel pozisyonunu korumaya meyillidir. Şayet 

jiroskopun platformu giriş ekseni etrafında döndürülürse jiroskop dikey yani çıkış ekseni etrafında bir 

moment üretir böylece spin eksenini çıkış ekseni etrafında döndürür. Bu fenomen bir jiroskopun dönüş 

yalpası (precession) olarak adlandırılır ve  Newton’un dönme hareket kanunu ile açıklanabilir. Verilen 

bir eksen etrafında açısal momentin değişiminin zaman değişimi verilen eksene uygulanan momente 

eşittir. Yani giriş eksenine bir T momenti uygulandığı ve tekerin (rotor)  hızı sabit tutulduğunda 

rotorun açısal momenti giriş eksenine göre sadece spin ekseninin izdüşümünün döndürülmesi ile 

değiştirilebilir, örneğin çıkış ekseni etrafında spin ekseninin dönüş oranı uygulanan moment ile 

orantılıdır.  

  IT  (8.12) 

Burada  çıkış ekseni etrafındaki açısal hız ve I ise spin ekseni etrafındaki jiroskop tekerinin 

ataletidir. Yalpa’nın yönünü belirlemek için şu kural kullanılabilir. Yalpa uygulanan momentin dönüş 

yönü ile tekerin dönüş yönünü aynı hizaya getirecek bir yöndedir. 

Mekanik jiroskopların doğruluğu istenilmeyen moment ve sürüklemeye neden olabilecek etkilere çok 

bağlıdır. Bunların kaynağı sürtünme, balansı bozuk rotor, manyetik etkiler, vb. dir. Rotorun 

sürtünmesini en aza indirmek için kullanılan yaygın metotlardan biri rotor ve sürücü motorun yüksek 

yoğunluklu bir sıvı içinde (florokarbon gibi) yüzdürülmesiyle süspansiyonun elimine edilmesidir. Bu 

metot sıvının sürekli sıcaklık kontrolünü gerektirir ve zamanla özelliğini yitirebilir. Sürtünmeyi 

azaltmanın diğer bir metodu gaz yatak kullanmaktır. Rotor mili yüksek basınçlı helyum, hidrojen veya 

hava ile vakumlu olarak yataklanır. Daha iyi bir çözüm rotoru elektrik alanı (elektrostatik jiroskoplar) 

ile vakumda yataklamaktır. Bir manyetik jiroskop ise manyetik alan ile yataklanmış bir rotordan 

oluşmaktadır. Bu durumda rotor süper iletken olur ve sistem düşük sıcaklıkta (cryogenic) soğutulur. 

Daha sonra harici bir manyetik alan rotorun içinde bir ters alan meydana getirir ve rotor vakum içinde 

yüzer. Bu manyetik jiroskoplar düşük sıcaklıkta soğutulmuş (cryogenic) olarak da adlandırılırlar. 

8.10.2 MONOLĠTĠK SĠLĠKON JĠROSKOP 

Son yıllarda seri imalata uygun ataletli enstrümanlar’ın (jiroskoplar ve ivme ölçerler) geliştirilmesi 

için teşebbüsler yapılmıştır. Böyle bir aygıta en uygun kavram mikro-makina tekniği ile yapılmış 

vibrasyonlu jiroskoptur. Aygıt esnek gerdiriciler ile tutturulmuş iki gimbal yapıda olup alt kısım ve 

aktif alanda serbestçe hareket edebilmektedir (şekil 8.10.2). Çalışırken dış kısım veya ‘motor’ çok 

yakınına yerleştirilmiş elektrotlar ile elektrostatik olarak sabit genlikli bir moment ile sürülür. 

Osilasyonlu bu hareket atalet elemanı ile osilasyonlu moment meydana getirerek içerideki 

gerdiricilerin katı ekseni boyunca iç gimbal yapıya iletilir. Aygıtın düzlemine normal bir açısal dönüş 

oranının varlığında Coriolis kuvveti sürme frekansına eşit bir frekansla ve momentsel giriş oranına 

oranlı bir genlikle içerdeki gimbal’in zayıf etkisi etrafında osilasyona neden olur. Maksimum 

çözünürlük dış gimbal’in iç gimbal’in rezonans frekansında sürüldüğü durumda elde edilir. Çıkış 

hareketinin okunması iç gimbal ve çift elektrot arasındaki kapasitansın fark değişimi ile sağlanır. Açık 

döngüde çalışırken içerdeki gimbal’in çıkış ekseni etrafındaki açısal yer değişimi giriş oranı ile 

orantılıdır. Yani çıkış açısı,    bir atalet oranı terimi, sürme açısı, o, mekanik Q ve giriş oranı,  ile 

orantılı ve sürme frekansı ile ters orantılıdır. 

 
n
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Pratik uygulamalarda aygıt kapalı döngüde çalışır ve iç gimbal sıfır faz ve çeyrek (quadrature) 

durumuna dengelenir. Jiroskopun detaylı açıklaması başka kaynaklarda da bulunabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.10.2 Vibrasyon 

oranlı jiro kavramı 

8.10.3 OPTĠK JĠROSKOPLAR 

Rehberlik ve kontrol uygulamaları için algılayıcıların modern gelişimi Sagnac etkisinin kullanılması 

prensibine dayanır (şekil 8.10.3). Bir lazerden üretilen iki ışık hüzmesi R yarıçapında n kırılma 

indisinde bir optik halka içinde zıt yönlerde yayılır. Işık hüzmesinin biri saat yönünde (CW) giderken 

diğeri saat yönünün tersine (CCW) gider. Işığın halkayı dolaştığı zaman miktarı ncRt /2 ’dır. 

Formülde c ışık hızıdır. Şimdi halkanın saat yönünde  açısal hızında döndüğünü varsayalım. Bu 

durumda ışık iki yönde farklı yollar alacaktır. CW hüzmesi tRRlcw  2  kadar CCW ise 

tRRlccw  2  kadar yol alacaktır. Buradan her iki yol arasındaki fark 
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Saat yönüSaat yönünün tersi



2R  

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.10.3 Sagnac etkisi 

Bu yüzden ’nın doğru bir şekilde ölçülmesinde l’nin belirlenmesi için bir tekniğin geliştirilmesi 

gerekir. Alınan yolun dedeksiyonu için bilinen üç metot vardır: 

 optik rezonatörler 
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 açık-döngü  interferometreleri 

 kapalı döngü interferometreleri 

Halka lazer jiroskop için l’nin ölçümleri optik kavitenin lazer ışığını yayma karakteristiğinin 

avantajları kullanılarak yapılır. Kapalı bir optik kavitede oluşan lazer ışığının yayılma özelliği için 

halkanın tamamında tam sayıda dalga boylarının olması gerekir. Bu durumu sağlamayan ışık 

hüzmeleri optik yol içinde ardışık hareketlerle kendileri ile etkileşime girerler. Dönüşten dolayı 

çevrede (perimetre) meydana gelen bir değişimi kompanze etmek için dalga boyu,  ve ışık frekansı, v 

değişmelidir. 
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Yukarıdaki formül frekans, dalga boyu ve halka lazerdeki perimetre değişimi ile ilişkili bir temel 

eşitliktir. Eğer halka lazer  hızında dönerse l  eşitliği halka boyunca tam dalga sayısı kriterini 

karşılamak için ışık dalgalarının bir yönde boylarının uzadığı ve diğer yönde boylarının kısaldığını 

gösterir. Bu iki ışık hüzmesi arasında net bir frekans farklılığı ile sonuçlanacaktır. Şayet iki ışık 

hüzmesi beraber karıştırılırsa sonuçtaki sinyalin frekansı aşağıdaki gibi olur. 
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Burada A halkanın kapladığı alandır. 

 

 

 

(a) Fiber optik 

halka rezonatör 

 

 

 

 

(b) Fiber optik 

analog sargılı jiro 

Şekil 8.10.4 Fiber optik jiroskop 

Pratikte optik jiroskoplar fiber halka rezonatör ile veya optik fiberin belli sargı sayısında fiber sargılı 

halkadan tasarımlanırlar. Şekil 8.10.4a’da görülen optik halka rezonatör çok düşük çapraz kuplaj 

oranına sahip  bir fiber ışık bölücüden oluşan fiber halkadan oluşmaktadır. Gelen ışık fiber halkanın 

rezonans frekansında olduğu zaman ışık fiber kavite ile kuplaja girer ve çıkıştaki ışık şiddeti düşer. 

Şekil 8.10.4b deki fiber sargılı jiroskop bir ışık kaynağı ve fibere bağlı bir dedektörden oluşur. Hem zıt 

ve hem de yayılan hüzmelerin fiber optik sargı içinde aynı yolu almalarını sağlamak için ışık 

polarizatörü dedektör ile ikinci kuplaj elemanı arasına yerleştirilmiştir. İki ışık hüzmesi karışır ve 

dedektör üzerine vurur, dedektör hüzmeler arasındaki  rotasyonel olarak indüklenen faz değişimlerinin 

neden olduğu kosinüsoidal ışık şiddet değişimlerini gözler. Bu tip optik jiro’nun maliyeti oldukça 
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düşük ve 10000’e kadar dinamik aralık ile küçük boyutlu rotasyon duyarlı algılayıcı içerir. 

Uygulamaları rota ve yalpalama ölçümü, duruş kararlılığı ve jiro-pusula gibi yerlerdir. Optik jiroların 

ana avantajı mekanik jirolar için uygun olmayan zararlı ortamlarda çalışma kabiliyetleridir. 

8.11 ÇALIġMA SORULARI 

1. Pozisyon ve yer değişimi algılayıcılarının seçiminde hangi faktörler dikkate alınmalıdır? Bu 

faktörleri teker teker açıklayınız. 

2. Fiziksel cisimlerin pozisyon ve yer değişimlerinin ölçümü niçin yapılır? 

3. Yakınlık anahtarı ile pozisyon dedektörü arasındaki fark nedir? 

4. Pozisyon, seviye ve yer değişimi dedektörlerinde histerezis’in anlamı nedir? 

5. Tel sargılı potansiyometreler ile pozisyon ölçümü yapılırken dikkat edilmesi gereken faktörler 

nedir? 

6. Yer çekiminin etkisi ile çalışan eğim algılayıcılarının çalışma prensibi nedir? 

7. Isıl algılayıcılar ile sıvı veya gazların seviyesi nasıl ölçülür? 

8. Kapasitif yaklaşım algılayıcılarının çalışma prensibi nedir? 

9. Kapasitif pozisyon algılayıcılarının çalışma prensibi nedir? 

10. Diferansiyel açısal kapasitif algılayıcının çalışma prensibi nedir? 

11. LVDT’nin çalışma prensibi nedir? 

12. RVDT’nin çalışma prensibi nedir? 

13. RVDT ve LVDT’nin avantajları nedir? 

14. LVDT’ye uygulanan frekansın aralığı neye bağlıdır? 

15. Eddy akımı algılayıcılarının çalışma prensibi nedir? 

16. Eddy akımı algılayıcılarında uç kısmın ekranlanması neyi değiştirir? 

17. İndüktif yaklaşım algılayıcılarında algılanılacak malzemenin ferro-manyetik veya metal olması 

neyi değiştirir? 

18. Fırçasız mutlak açı algılayıcısının çalışma prensibi nedir? 

19. Enine indüktif algılayıcının çalışma prensibi nedir? Ferro-manyetik malzemenin yakınlığı ile 

indüktans nasıl değişir? 

20. Reed (kamış) anahtarının çalışma prensibi nedir? 

21. Hall etkili algılayıcıların çalışma prensibi nedir? 

22. Hall etkili algılayıcılar nerelerde kullanılır? 

23. İnterrupter (kesici) algılayıcı ile pozisyon, doğrusal yer değişimi, seviye, açısal değişim, vb. nasıl 

ölçülür? 

24. Manyeto-rezistif algılayıcıların çalışma prensibi nedir? 

25. Manyeto-rezistif algılayıcı ile ferro-manyetik malzeme üzerindeki bir delik veya çatlak nasıl 

ölçülür? 

26. Manyeto-rezistif algılayıcı ile pozisyon, doğrusal yer değişimi, seviye, açısal değişim, vb. nasıl 

ölçülür? 

27. Manyeto striktif algılayıcının çalışma prensibi nedir? 

28. Wiedemann etkisi nerede kullanılabilir? 

29. Polarize ışık ile yakınlık dedeksiyonu nasıl yapılır? 

30. Polarizasyon ne demektir? 
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31. Fiber optik algılayıcılar ile sıvı seviyesi, yakınlık, yer değişimi, vb. nasıl ölçülür? 

32. Izgara biçimli algılayıcıların çalışma prensibi nedir? 

33. Artımsal ve mutlak optik kodlayıcı diskler ile pozisyon nasıl ölçülür? Hassasiyetleri neye bağlıdır? 

34. Doğrusal optik algılayıcılar ile 1 ve 2 boyutlu uzaklık ölçümü nasıl yapılır? 

35. Ultrasonik algılayıcıların çalışma prensipleri nedir? Nerede kullanılır? 

36. Jiroskop nedir? Pusula ile arasındaki fark nedir? Jiroskopların tipleri ve çalışma prensipleri nedir? 

 


