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GİRİŞ 
 

      Bu çalışmada, laboratuvar ortamında çalışırken kullanılan deney elamanlarının ne amaçla 

kullanıldıklarından ve bu elemanların karakteristik özelliklerinden bahsedilecektir. Ayrıca 

ölçüm yapmak veya devreyi beslemek için kullanılan cihazların işlevlerinden ve nasıl 

kullanılacaklarına da değinilmiştir. 

      Teknik çalışan, çalıştığı düzenekteki devre şemasının nasıl dizayn edildiği ve bu 

devredeki elemanların karakteristiklerini iyi bilmelidir. Çünkü devre tasarlarken veya bir 

sistemin arızasını tespit edip düzeltme işlemi yaparken tam hakimiyet oldukça önemlidir. 

Devrede elemanların nasıl bağlanağı ve bağlandıklarında birbirlerine ve devrenin tamamına 

etkisi iyi bilinmelidir. Ayrıca devrelerde hata tespitlerini bulmak amaçlı yapılan deneme 

çalışmalarında hem tespit için kullanılan cihazların nasıl kullanılacağı hem de devre 

elemanlarının nominal akım-gerilim değerlerinin hakim bir şekilde bilinmesi oldukça 

önemlidir. Bu hakimiyet çalışana hem daha kesin hem de daha kolay ve kısa sürede tespit ve 

onarım imkanı sunacaktır. 

      İlerleyen çalışmalarda yapılacak deneylerde kolaylık sağlaması ve daha iyi bir altyapı 

oluşturulması amacıyla ilk uygulama, deneyde kullanılacak elemanların tanıtımı, özellikleri 

ve kullanımı konusunda dizayn edilmiştir. 
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1. DEVRE ELEMANLARI 
 

A. DİRENÇLER 

      Elektrik devrelerinde direnç, bir iletken üzerinden geçen elektrik akımının karşılaştığı 

zorlanmadır. Mekanik sistemlerdeki sürtünmeye benzer özellikler gösterir. Direncin 

birimi Ohm (Ω)’dur. Denklemlerde R harfi ile gösterilir. Elektronik devrelerde direncin 

sembolü 2 farklı şekilde gösterilebilir: 

 

Direnç sembolü. 

      Dirençler, elektrikli devrelerde akımı sınırlayarak belli bir değerde tutmaya yararlar. Bunun 

haricinde hassas devre elemanlarının üzerlerinden yüksek akım geçmesini önlerler, besleme 

gerilimini ve akımı bölmek için de kullanılırlar. Farklı tipteki bazı dirençler 

(LDR,NTC,PTC gibi), pasif sensör görevi görerek dış ortamdaki fiziksel değişimleri kontrol 

edebilirler. Ayrıca dirençlerin üzerlerine düşen akım değeri yükseldikçe ısınmalarından da 

faydalanılmaktadır. 

      Çeşitlerine göre dirençlerin farklı kullanım alanları vardır. Direnç, yukarıda da belirttiğim 

görevleri sebebiyle neredeyse tüm elektronik devrelerde bulunmaktadır. Fakat kullanım 

alanlarına göre diğer tipteki dirençler farklı görevlerde de kullanılırlar. Potansiyometre gibi 

ayarlı dirençler, dimmer devresi gibi çıkış sinyalini kontrol etmek istediğimiz devrelerde 

sıklıkla kullanılırlar. LDR tipi dirençler, üzerlerine düşen ışık şiddetine göre davranan bir sensör 

görevi görürler; ışığa duyarlı devrelerde kullanılırlar. NTC-PTC termistörleri ise üzerlerine 

uygulanan ısıya göre davrandıklarından dolayı yine bir sensör görevi görerek ısıya duyarlı 

devrelerde kullanılırlar. 

      Direncin birimi Ohm’dur. Elektronik devrelerde akım, gerilim ve direnç arasındaki ilişki 

ise Ohm yasası ile hesaplanmaktadır. Ohm yasası, Alman fizikçi George Simon Ohm tarafından 

1827 yılında bulunmuştur. Bu yasa, elektriğin temel yasalarındandır. Bir elektronik devrede iki 

nokta arasında bulunan iletkenin üzerinden geçen akım, üzerindeki potansiyel fark ile doğru 

orantılı, sahip olduğu direnç ile ters orantılıdır. 

https://www.robotistan.com/direnc-1
https://www.robotistan.com/5mm-ldr
https://www.robotistan.com/ntc
https://www.robotistan.com/ptc
https://maker.robotistan.com/dimmer/
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Ohm yasası. 

 

i. Direnç Renk Kodları Hesaplama 
 

 

Direnç değeri hesaplamada kullanılan renk tablosu. 

4 adet renk şeridi, soldan sağa şu değerleri ifade eder: 

1. Şerit: İlk basamak 

2. Şerit: İkinci basamak 

3. Şerit: Çarpan katsayısı 

4. Şerit: Tolerans 
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1 kΩ değerindeki direnç. 

      Yukarıdaki şekle göre : 

İlk şerit kahverengi. Bu demek oluyor ki ilk basamağımız 1. İkinci şerit ise siyah renkte. 

Tabloya göre bu da 0 anlamına gelmekte. Elde ettiğimiz sayı 10. Üçüncü basamağa 

baktığımızda kırmızı şerit görüyoruz. Bu da 102 yani 100 değerini ifade ediyor. Yani 10 x 102 

= 1000 Ω değerinde bir direncimiz var. Son şerit altın renginde. Bu renk bize elimizdeki 

direncin %5’lik bir hata payı ile üretildiğini gösteriyor. Direncimiz 1000 Ω değerinin %5’i yani 

50 Ω daha yüksek veya düşük dirence sahip olabilir. 

      Elimizdeki direnç 5 şeride sahip olsaydı, katsayı değerinden önce bir hane daha elde etmiş 

olacaktık. Yine 1 k Ω ± %5 örneğimizden gidecek olursak, bu değere sahip 5 şeritli bir direncin 

renkleri kahve-siyah-siyah-kahve-altın olacaktır. 

ii. Ayarlı dirençler (Potansiyometre ve Reosta) 
 

      Potansiyometre aslında ayarlanabilen bir dirençtir. Genel olarak üç bacaklıdırlar ve ortadaki 

bacağa ait içerisinde hareketli bir mekanizmaya sahiptir. Bu hareketli mekanizma ile farklı 

direnç değerleri oluşturulabilmektedir. Dışarıdan fiziksel bir müdahale ile değeri istenilen 

değere getirilebilir. Potansiyometrelerin daha güçlü ve daha yüksek akım değerine 

sahip devrelerde kullanılanlara ise reosta adı verilir. Görev olarak aynı işlemi yaparlar sadece 

görünüşlerinde fark vardır. Potansiyometrelerin yapısı karbon veya yine karbon içerikli direnç 

elemanlarından oluşurken, reostalar krom ve nikel direnç tellerinden yapılmaktadırlar. 

Potansiyometrelerin ve reostaların temel amacı devrelerde akımı sınırlamak veya gerilimi 

bölmektir. 

      Potansiyometre üç bacaklıdır. Aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi bacakların iki tanesi 

sabit (bir ve üç) bir tanesi de hareketli yapıdadır (iki) Direnç elemanı boyunca hareket eden 

kadran, potansiyometrenin direncini değiştirir. Bir tarafa doğru gittikçe sıfırlanırken diğer 

tarafa doğru direnç büyür yani maksimuma ulaşır. 

 

http://www.dijitalteknoloji.net/tag/potansiyometre
http://www.dijitalteknoloji.net/tag/reosta
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Potansiyometre. 

      Potansiyometrenin dirençli elemanı düz veya açılıdır. Direnç elemanı düz ise, kadran 

doğrusal olarak hareket eder. Diğer taraftan, direnç elemanı açılı ise, kadran döner şekilde 

hareket eder. Potansiyometrenin direnç elemanını oluşturmak için kullanılan malzemeler 

arasında plastik, grafit, dirençli teller, sermetler (seramik ve metallerin kombinasyonu) karbon 

bileşenleri bulunur. Diyelim ki elimizde 1 ve 3 uçları arasındaki direnci 100 Ω olan bir 

potansiyometre olsun. Döner düğmenin ucunu 2 ucuna getirirsek 1 ve 2 uçları arasındaki direnç 

50 Ω, 2 ve 3 uçları arası direnç de 50 Ω olur. Döner 2 ucunun sağına ya da soluna hareket 

çevrildiğinde direnç değeri değişecek ama toplamı yine 100 Ω olacaktır. Aşağıda 

potansiyometrenin devreye bağlantı şekilleri verilmiştir. 

 

 

Bağlantı şemaları. 

 



6 
 

Temel potansiyometre bağlantısı: Potansiyometrenin ortadaki bacağı yukarıdaki gibi kontrol 

bacağı olarak kullanılır. Bu bağlantı yöntemiyle birlikte iki farklı noktanın kontrolü sağlanmış 

olur. 

Ses kontrolü potansiyometresi bağlantısı: Temel bağlantıdan farkı 1 ucunun 

topraklanmasıdır. 

Değişken potansiometre bağlantısı: Ortadaki bacak ile yanındaki bacaklardan biri kısa devre 

yapılır. Böylelikle kontrol edilebilir bir direnç elde edilmiş olur. Bu bağlantı şekli kullanılırsa 

potansiyometrenin direnç seviyesini 0 yaptığımızda devredeki o noktadan çok yüksek akımın 

geçmesini önlemek için potansiyometrenin yanına başka bir direnç seri bağlanmalıdır. 

iii. Ortama etkili değişken dirençler 

❖ Isı Etkili Dirençler 

      Isınınca direnci değişen elemanlara termistör denir. Termistör ısı ile değerleri değişen bir 

direnç türüdür. Ortamdaki ısı değişimini algılayan cihazlara ısı veya sıcaklık sensörleri denir. 

Bir çok maddenin elektriksel direnci sıcaklıkla değişir. Sıcaklığa karşı hassas olan maddeler 

kullanılarak sıcaklık kontrolü ve sıcaklık ölçümü yapılabilir. Sıcaklık ile direnci değişen 

elektronik malzemelere; term (sıcaklık) ve rezistör (direnç), kelimelerinin birleşimi olan 

termistör denir.Termistörlerin bazı tipleri ısı ile doğru orantılı, bazı tipleri de ısı ile ters 

orantılı olmak üzere dirençlerini değiştirirler. Termistörler genellikle yarı iletken 

malzemelerden üretilirler. Termistör yapımında çoğunlukla oksitlenmiş manganez, nikel, bakır 

veya kobaltın karışımı olan maddeler kullanılır. 

Termistörler ikiye ayrılır. Termistör Çeşitleri; sıcaklık sabitine göre; 

• Negatif ısı katsayılı direnç (negative temperature coefficient-NTC) 

• Pozitif ısı katsayılı direnç (positivie temperature coefficient- PTC) 

olarak sınıflandırılabilirler. 

 

NTC: 

      NTC’nin çalışma prensibi; Bulunduğu ortamın veya temas ettiği yüzeyin sıcaklığı arttıkça 

elektriksel direnci azalan devre elemanıdır. PTC’lerin tam tersidirler. Metal oksit, germanyum 

ve silikon gibi maddelerden yapılır. 

      NTC’lerin kullanım alanları; NTC’ler – 300 C° ile +50 C° arasındaki sıcaklıklarda kararlı 

bir şekilde çalışabilirler. 0.1 C°’ye kadar duyarlılıkta olanları vardır. Daha çok elektronik 

termometrelerde, arabaların radyatörlerinde, amplifikatörlerin çıkış güç katlarında, ısı denetimli 

havyalarda kullanılırlar. PTC’lere göre kullanım alanları daha fazladır. 

 



7 
 

NTC termistör kullanım alanları; 

• Trafo ve motor gibi aşırı ısınmadan dolayı devreden çıkarılması istenen sistemlere NTC 

termistör yerleştirilir. Koruma ve alarm devresini harekete geçirir. 

• Su seviye kontrolü için yerleştirilen NTC ler (düşme yükselme durumlarında) pompa 

devresini çalıştırır veya durdurur. 

• Motora seri bağlanan NTC direnç küçük akım çeker. Böylece motorun güvenli yol alması 

sağlanır. 

• Röleye seri bağlanan NTC direnç röleyi gecikmeli çalıştırır. 

 

 

NTC sembol ve dış görünüşü. 

 

PTC: 

      Pozitif sıcaklık sabitine (PTC) sahip dirençler, ısındığında direnç değeri artar, sıcaklık 

azaldıkça direnç değeri azalır. Metaller, fungsten ve baryum titamatın bu özellikleri vardır. 

      PTC’nin çalışma prensibi; Bulunduğu ortamın veya temas ettiği yüzeyin sıcaklığı arttıkça 

elektriksel direnci de artan elektronik devre elemanlarıdır. 

      PTC’lerin kullanım alanları; PTC’ler – 60 °C ile +150 °C arasındaki sıcaklıklarda kararlı 

bir şekilde çalışabilirler. 0.1 °C’ ye kadar duyarlılıkta olanları vardır. Daha çok elektrik 

motorlarını fazla ısınmaya karşı korumak için tasarlanan devrelerde kullanılırlar. Ayrıca ısı 

seviyesini belirli bir değer aralığında tutulması gereken tüm işlemlerde, tüm devrelerde 

kullanılabilir. 

      PTC termistör kullanım alanları;  örnek olarak röleye paralel bağlı PTC direnç, rölenin 

gecikmeli çekmesini sağlar. Floresan lambalara da starter yerine PTC kullanılabilir. 

Termistörler foto dirençlerin kullanıldığı tüm devrelerde kullanılabilir. 
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PTC sembol ve dış görünüşü. 

 

❖ Işık Etkili Dirençler 

Fotodirenç (LDR): LDR (fotodirenç, light dependent resistance), karanlıkta yüksek, 

aydınlıkta az direnç gösteren devre elemanlarına ışık etkili direnç denir. Başka bir ifadeyle 

LDR’nin üzerine düşen ışık değerine göre gösterdiği direnç değişimi ters orantılıdır. 

LDR’ler, CdS (kadmiyum sülfür), CdSe (kadmiyum selinür), selenyum, germanyum ve 

silisyum vb. gibi ışığa karşı çok duyarlı maddelerden imal edilirler. 

 

 

LDR sembol ve dış görünüşü. 

 

❖ Voltaj duyarlı direnç / voltaj kontrollü direnç 

Varistör (VDR): Uçlarına uygulanan gerilim miktarı ile ters orantılı olarak direnç değeri 

değişen elemanlara varistör adı verilir. Varistörler frekans kaymasını  yada aşırı gerilimden 

korunmak için gerilim sabitlemesi istenen rezonans devrelerine yardımcı, limitör devrelerinde 

kullanılmaktadır. 

 

Varistör sembol ve dış görünüşü 
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B. KONDANSATÖRLER 

      Kondansatörler (sığaçlar), ya da diğer ismiyle kapasitörler, elektrik enerjisini elektrik 

alan olarak depolayan iki uçlu bir devre elemanlarıdır. Temelde iki adet iletken plakanın 

arasına yalıtkan bir madde koyulması ile elde edilir. Devrede ve denklemlerde C harfi ile 

gösterilir ve birimi Farad (F)‘dır. 

      Kondansatörler, doğru akımı (DC) iletmeyip, alternatif akımı (AC) iletme özelliğine 

sahiptir. Bu özellikleri sayesinde çoğu devrede farklı amaçlar ile kullanılırlar. Güç kaynağı 

devrelerinde filtrelemede, rezonans devrelerinde istenilen frekansı üretmede ve güç aktarım 

hatlarında gerilim düzenlenmesi ve güç akışının kontrolünde kullanılırlar. 

 

Kondansatör devre sembolü. 

      Kapasitörler iki adet iletken arasında yer alan yalıtkan ile oluşturulabilmektedir.  Yalıtkan 

kısım boş olabileceği gibi dielektrik özelliğe sahip bir maddeden de oluşabilir (örneğin kağıt, 

cam, plastik, seramik, mika vs). 

 

Kondansatörün temel yapısı. 

Çalışma yapısı : Kapasitöre gerilim uygulandığında iletken plakalar birbirlerine göre ters ve 

eşit değere sahip elektrik yükü ile yüklenirler. Bu durum, plakalar arasında bir elektrik alan 

oluşmasına sebep olur. Bu iki plaka arasında yalıtkan maddeden dolayı herhangi bir yük akışı 

(elektrik akımı) olmaz. Yük değişimi yalnızca kapasitörün iki ucu aracılığıya bağlı olduğu 

devre üzerinden gerçekleşebilir. 

      Bir kapasitörün kapasitans değeri, plakalar arasındaki elektrik yükünün (birimi 

Coulomb’dur) plakalar arasında oluşan gerilime (Volt) oranıdır. Yani Farad biriminin boyutu 
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Coulomb/Volt’tur. Elektrik devrelerinde çoğunlukla Farad’ın trilyonda biri (pikofarad, pF), 

milyarda biri (nanofarad, nF) ve milyonda biri (mikrofarad µF) mertebelerinde kapasiteye 

sahip kapasitörler kullanılır. 

 

Kapasitör içerisindeki elektrik alan. 

 

 

 

Elektrolitik kapasitörler (solda) genellikle mikrofaradlar mertebesinde, seramik 

kapasitörler ise (sağda) genellikle nanofarad ve pikofaradlar mertebesindedir. 

 

i. Kondansatör Çeşitleri 

• Seramik kapasitör: Şekillerinden dolayı aynı zamanda mercimek 

kapasitör ismiyle de anılırlar. Ses ve RF devrelerinde tercih edilir. Pikofaraddan 0.1 

mikrofarada kadar kapasitelere sahiplerdir. Ucuz ve güvenilir olmalarından dolayı 

en sık tercih edilen tipteki kapasitörler arasında yer alırlar. 

• Elektrolit kapasitör: Polarize tipte (kutuplu) kapasitörlerdir. Yüksek kapasite 

değerlerini sağlayabilirler (çoğunlukla 1µF ve üzeri). Silindirik yapıdadırlar. 

Sıklıkla güç kaynağı devreleri ve ses devrelerinde ayırma (decoupling) gibi düşük 

https://maker.robotistan.com/wp-content/uploads/2017/11/elektrolitik-seramik-kondansator-min.jpg
https://maker.robotistan.com/wp-content/uploads/2017/11/elektrolitik-seramik-kondansator-min.jpg
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frekans işlerinde kullanılırlar. SMD (Surface Mount Device – devre kartının 

yüzeyine lehimlenen) tipte veya through-hole (devre kartındaki deliklere 

lehimlenecek şekilde) tipte çeşitleri mevcuttur. 

• Tantal kapasitör: Tıpkı elektrolit kondansatörler gibi tantal kapasitörler de kutuplu 

yapıdadır. Boyutlarına oranla yüksek kapasite değerleri sunabilirler. Tantal 

kapasitörlerin ters gerilime toleransları çok düşüktür, yüksek dalgalanma akımları 

ve gerilimlerine maruz kaldıklarında veya yüksek stres altında patlayabilirler. Bu 

kapasitörler de SMD ve standart tipte üretilebilirler. 

• Mika kapasitör: Günümüzde çok fazla kullanılmasa da, yüksek stabiliteye sahip 

olmaları ve yüksek frekansta çalışabilmeleri sebebiyle boyut kısıtı olmayan RF 

devrelerinde kullanılırlar. Maksimum 1000pF civarında kapasiteye sahiptirler. 

• Trimer kapasitör: Kapasite değeri bir tornavida aracılığıyla değiştirilebilen tipteki 

kapasitörlerdir. Genellikle ekipmanların kalibrasyonu için kullanılırlar. Hassasiyet 

ve toleransları oldukça düşük olduğundan genellikle son kullanıcı ürünlerinde tercih 

edilmezler. Çoğunlukla en düşük 0.5 – 10pF ve en yüksek  1 – 120pF arasında 

değişebilen kapasiteye sahip tipleri mevcuttur. 

• Süper kapasitör: Süper kapasitörler (ultra kapasitör ismiyle de anılır), 12kF 

(=12.000 Farad) gibi çok yüksek kapasite değerlerine sahip olabilen kapasitörlerdir. 

Tipik bir elektrolitik kapasitörün birim hacimde depoladığı enerjinin yaklaşık 10 ile 

100 katı kadarını depolarlar. Bu yüksek kapasiteyi elde etmek için klasik olarak 

kullanılan dielektrik malzeme yerine ikili mekanizmaya sahiptirler. Bunlardan birisi 

elektrostatik, diğeri de elektrokimyasal prensip ile çalışır. Süper kapasitörler şarj 

edilebilir bataryaların yerini alması için tasarlanmıştır. Elektrikli 

araçlarda rejeneratif frenleme ile üretilen enerjiyi depolamada kullanılırlar. 
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C. DİYOTLAR 

      Diyot, elektrik akımının yalnızca bir yönde geçişine izin veren, yarı iletken maddelerden 

yapılmış iki uçlu bir devre elemanıdır. Devrelerde aşağıdaki sembol ile gösterilir. 

 

Diyot sembolü. 

      Diyotun anot ve katot olmak üzere iki bacağı bulunur. Diyotlar, akımı üzerlerinden 

yalnızca anottan katoda doğru iletirler. Su ile benzerliğinden örnek vermek gerekirse diyotlar, 

bir boru üzerindeki çef valf gibi davranırlar. 

 

Hayali çek valf gibi düşünülebilir! 

i. Diyotun yapısı, özellikleri ve karakteristiği 

      Diyotlar p-tipi ve n-tipi olmak üzere iki farklı yarı-iletken malzemenin birleştirilmesi ile 

elde edilir. 

 

Diyot, P ve N tipi yarı iletkenlerin birleşimiyle oluşur. 
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Görselde de görebileceğimiz üzere anot ucuna pozitif gerilim uygulanıp katot ucuna 

negatif gerilim uygulandığında (bu duruma ileri kutuplama denmektedir), p-tipi yarı-iletken 

malzemede bulunan pozitif yükler n-tipi yarı-iletkenin negatif yüklerine doğru hareket 

edebilecek, bu sayede diyot üzerinden elektrik akımının geçişi mümkün olacaktır. Gerilimleri 

tam tersi duruma çevirmemiz durumunda ise (ters kutuplama) herhangi bir yük hareketi 

olmayacağından diyot üzerinden elektrik akımı geçmeyecektir. 

 

Diyot karakteristiğini gösteren akım-gerilim grafiği. 

Bu grafiği okuduğumuzda bize şu temel bilgileri veriyor: 

• Diyotun ileri kutuplama bölgesinde çalışırken akım geçirmesi için Vf ile belirtilen 

eşik gerilimine ulaşması gereklidir. Genellikle bu değer silikon diyotlarda 0.7V, 

germanyum diyotlarda ise 0.3V civarındadır. 

• Diyot ters kutuplama bölgesinde Vbr ile belirtilen maksimum ters gerilimine kadar 

akım geçirmez. Bu değer aşıldığında ise diyot artık kırılma bölgesindedir, yani diyot 

üzerinden ters yönde de akım geçişi olur. Örnek verecek olursak, 1N4001 diyot için 

bu değer 50V’tur. 

ii. Diyot çeşitleri. 

Zener diyot: normal şekilde bağlandığında standar bir diyot gibi çalışır. Devreye ters 

bağlanması durumunda ise, Zener Gerilimi adı verilen seviyeye kadar akım 

geçirmezler, bu gerilim aşıldığında ise iletime geçerler. Zener diyotu, bu özelliği 

sayesinde güç kaynağı regülatör devrelerinde kullanılırlar. Devre sembolleri 

aşağıdaki gibidir 

https://www.robotistan.com/1n4001-50v-1a-aksiyel-tipli-diyot-paketi-10-adet
https://www.robotistan.com/smd-zener-diyot


14 
 

 

Zener diyot sembolü. 

 

Schottky diyot: Akım, diyodun üzerinden anottan katoda doğru akarken, diyodun yapısı 

gereği, gerilimde belirli bir miktar düşüş olur. Bu düşüş miktarı standar silikon diyotlarda 

genellikle 0.7V kadardır. Schottky diyotlarda ise, bu değer çok daha düşüktür. Ayrıca bazı 

standart silikon diyotlar (örn. 1N4007), yüksek frekanslarda yeterince hızlı çalışamazlar. Bu 

durumun önüne geçmek için schottky diyot kullanılabilir. Tüm bu avantajlarına karşın schottky 

diyotların bir dezavantajı mevcuttur: Diyotlar her ne kadar akımı sadece anottan katoda doğru 

iletse de, belirli bir miktar kaçak akım ters yönde iletilir. Schottky diyotların kaçak akım 

değerleri silikon diyotlara göre çok daha yüksektir. 

 

Schottky diyot sembolü. 

 

Lazer diyot: İki çeşit yarı-iletken madde bulunur: elektron barındıran n-tipi ve pozitif yüklü 

“delikler” barındıran p-tipi yarı-iletken maddeler. Bu iki yarı-iletken bir araya getirilerek diyot 

elde edilir. 

 

Lazer diyot sembolü. 

https://www.robotistan.com/sotki-diyot-schottky
https://www.robotistan.com/1n4007-1000v-1a-aksiyel-tipli-diyot-paketi-10-adet
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Diyot, normal ileri şekilde kutuplandığında (anota pozitif, katoda negatif gerilim uygulanması 

durumu), güç kaynağının negatif terminalinden hareket eden elektronlar, pozitif gerilime 

gitmek isteyeceklerdir. Bu durumda N tipi malzemeden p tip malzemeye geçiş olacaktır. Bu 

esnada ortaya çıkan enerji, foton olarak açığa çıkar. P ve N tipi malzemelerin buluştukları 

noktada yansıtıcı bir kaplama kullanıldığından bu foton ışık olarak ortaya çıkar. Ortaya çıkan 

ışığın bir lens ile bir araya toplanması ile lazer ışık elde edilir. 

Fotodiyot : Işığı elektrik akımına dönüştüren bir yarı-iletken devre elemanıdır. Fotonlar, 

fotodiyot tarafından emilerek elektrik akımına dönüşür. Kullanmış olduğumuz güneş panelleri, 

çok geniş yüzeye sahip fotodiyotlardır. 

LED: Light Emitting Diode (ışık saçan diyot) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir 

kısaltma olan LED, günlük hayatımızda en çok kullandığımız diyot tiplerinden birisidir. 

Elektronik cihazlarımızın güç ve durum göstergelerinde kullanıldığı gibi, verimli olmalarından 

dolayı günümüzde aydınlatma amaçlı olarak da sıkça kullanılırlar.  

 

LED devre sembolü. 

➢ LED’in çalışma voltajı veya çalışma gerilimi, üzerinden 20 mA akım geçerken 

bacakları arasında oluşan voltaj farkıdır. LED üzerinden ne kadar fazla akım 

geçerse o kadar parlak yanar. Tabii ki her LED için bu akımın bir maksimum değeri 

var. Elektronik marketlerde satılan standart LED için maksimum akım değeri 

yaklaşık olarak 30 mA’dir. Gerçek devrelerde, LED için yeterli parlaklık düzeyi 

için gereken akım genelde 20 mA olarak düşünülür. Diğer devre elemanlarının 

değerleri genelde bu akım şiddetini sağlayacak şekilde seçilir.  

➢ LED’lerin çalışma gerilimleri, imal edildiği maddeye göre ve rengine göre değişir. 

Renk skalasında kırmızı’dan maviye giderken çalışma voltajı artar.  

➢ Aşağıdaki tabloda kızılötesi dışındaki LED’lerin çalışma gerilimleri 20 mA’e, 

kızılötesi içinse 50 mA’e göre ölçüm sonuçları verilmiştir.  

➢ LED’in çalışma voltajını iki farklı şekilde ölçebiliriz. 

• Sabit bir voltaj kaynağı kullanırsak, 20 mA’i yakalayana kadar direnç değerini 

değiştirerek veya 

• Sabit bir direnç için 20 mA akımı yakalayana kadar voltaj değerini değiştirerek.  

Her iki durumda da 20 mA akım değerini sağladığımızda, LED üzerindeki voltaj, bize 

çalışma voltajını verecektir. 
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D. TRANSİSTÖRLER 

Transistör, küçük elektrik sinyalleri yükseltmek veya anahtarlamak amacıyla 

kullanabileceğimiz bir yarı-iletken devre elemanıdır. 3 veya daha fazla bacağı bulunan 

transistörün bacaklarından birisine uygulanan elektrik sinyali ile diğer bacakları arasındaki 

elektrik akımını kontrol edebiliriz. 

 

Transistörün elektrik akımını kontrol etmesini, suyu kontrol eden bir vana gibi 

düşünebiliriz. 
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i. Transistör çeşitleri ve yapıları 
 

BJT ve MOSFET olmak üzere iki tip transistörden bahsedebiliriz. 

BJT’lerin collector, emitter ve base olmak üzere 3 adet bacağı bulunmaktadır: 

 

 

          NPN BJT bacakları. 

 

MOSFET’lerde ise gate, drain ve source olmak üzere 3 adet bacak bulunur: 

 

                  MOSFET bacakları. 

 

Bipolar transistörler, yapılarındaki yarı-iletken dizilimine göre NPN ve PNP olmak 

üzere iki çeşittedir. 
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➢ NPN ve PNP Transistörlerin Farkı: 

      Temelde aynı işi yapsalar da, NPN ve PNP transistörlerin devreye bağlanış şekilleri 

ve kutuplanmaları için gerekli gerilimler terstir. NPN transistörler, açık konuma 

getirilmeleri için pozitif baz akımına ihtiyaç duyarlar ve devrede yük ile negatif gerilim 

(GND) arasına bağlanırlar: 

 

NPN tipi bir transistörün devreye bağlantısı. 

PNP tip transistörler ise iletime geçmek için negatif baz akımına ihtiyaç duyar ve yükün 

pozitif tarafına bağlanarak kullanılır: 

 

NPN tipi bir transistörün devreye bağlantısı. 
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Transistör ile LED anahtarlama devresi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

2. ÖLÇÜM VE BESLEME CİHAZLARI 

A. MULTİMETRE 

Elektrikde gerilim, akım ve direnç değerlerini ölçmek için kullanılan ölçü 

aletine multimetre denir. Bunun yanına ek olarak kısa devre kontrolü,transistör sağlamlık 

kontrolü gibi bir çok fonksiyonu vardır.  Piyasada ölçü aleti ve avometre diye de adlandırılır. 

Ampermetre ile akımı, voltmetre ile gerilimi, ohmmetre ile direnç ölçülür. Multimetre bütün bu 

fonksiyonları yapan ölçüm cihazıdır. 

Analog Multimetre 

Bu multimetreler günümüzde fazla kullanılmamaktadır. Analog multimetrenin üzerinde 

skala vardır. Dijital ölçü aletlerine göre avantajları vardır. Gerilim değişimleri skala üzerinde 

görülmesi daha kolaydır. Daha çabuk bozulur. Fiyat olarak basit fonksiyonlara sahip olanlar 

dijitallere nazaran daha ucuzdur. Ayrıca analog sistemler sevenler için vazgeçilmez bir ölçü 

aletidir. 

 
Dijital Multimetre 

Dijital multimetre fiyatları ucuz veya pahalı olabilir. Multimetre firmaları tarafından imal 

edilen dijital multimetre fiyatını, dayanıklılığı ve hassasiyeti belirler. Ölçülen değeri ekranda 

numaralar ile gösterir. Kullanmadan önce mutlaka talimatlarını okumalısınız. Ayrıca bazı 

modellerin, ısı sensörü gibi harici özelliklere sahip olduğunu bilmenizde fayda var. Bir çok 

modelde yüksek akım ve yüksek gerilim için sigorta koruması var fakat buna güvenip 

bilmediğiniz aralıktaki değerlere doğrudan bağlanmayın. 

 

 

 

 

Analog (sol) - Dijital (sağ) multimetre. 

 

https://devreyakan.com/direnc-nedir/
https://devreyakan.com/transistor-nedir/
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1 Bölümü: Akım ölçerken problardan biri buraya takılır. 

2 Bölümü: Voltaj, Direnç, Diyot(Kısa Devre) ölçerken prob buraya takılır 

3 Bölümü: Common bölümü, siyah prob sürekli buraya takılır. 

A Bölümü: DC Voltaj ölçmek için mandalı buraya getiririz, ölçeceğimiz kaynağın potansiyel 

farkını bilmiyorsak, en yüksek değerden başlamalısınız. 

B Bölümü: Direnci ohm cinsinden ölçerken kullanırız. 

C Bölümü: Buzzer, diyot, kısa devre ölçümü için kullanılır, iki prob bir birine temas 

halindeyse ses ile uyarır. 

D Bölümü: Cihazdan cihaza değişir fakat bu multimetede kare dalga sinyali üretir. 
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E Bölümü: Transistör ölçümü yani sağlamlık testi yaparken kullanılır. 

F Bölümü: Yüksek DC Akımı ölçerken kullanılır, maksimum 10A kadar çalışır. 

G Bölümü: DC Akımı ölçerken kullanılır. 

H Bölümü: AC Voltaj ölçerken kullanılır. 

T Bölümü: Transistörün hFE değeri için kullanılır. Ayrıca elinizdeki transistörün NPN veya 

PNP olduğuna karar veremiyorsanız kullanabilirsiniz 

B. OSİLOSKOP 

Osiloskop, elektrik gerilimindeki zamana bağlı olan değişimleri görebilmemizi sağlayan bir 

ölçüm cihazıdır. Normal koşullarda elektrik gerilimini ölçmek için voltmetre kullanıldığını 

biliyoruz. Voltmetre, bize sadece devredeki gerilimin büyüklüğünü ve yönünü sayısal olarak 

gösterebilecektir. Osiloskop ise gerilimin zamana bağlı olarak değişimini iki eksenli bir grafik 

olarak anlaması daha kolay bir şekilde sunar. 

 

Osiloskopu temel olarak gelişmiş bir multimetre olarak düşünebiliriz! 

 

Osiloskoplar dijital ve analog olmak üzere iki çeşittir: 

Analog osiloskoplar günümüzde tercih edilmese de, tıpkı eski tüplü televizyonlar gibi çalışırlar. 

Gelen sinyalin, katot ışın tüpünde oluşturulan elektron demetini saptırmada kullanılan bobinlere 

iletilmesi prensibi ile bir fosfor ekranda görüntü oluşması tekniği ile çalışırlar. 

Dijital osiloskoplar ise yüksek hızlı mikroişlemciler sayesinde girişten gelen sinyalin 

örneklenmesi prensibi ile çalışırlar. Bunun avantajı ise sinyalin istenildiği zaman durdurulması, 

istenilen seviyede tetiklenmesi, kaydedilmesi ve tekrar oluşturulabilmesidir. Buna yanı sıra 

olarak analog osiloskoplarda teorik olarak herhangi bir frekans limiti bulunmamasına 

karşın, dijital osiloskoplarda ölçebileceğiniz sinyalin maksimum frekansını satın alacağınız 

cihazın örnekleme hızı belirleyecektir. 

https://maker.robotistan.com/mikrodenetleyici-mikroislemci/
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Osiloskop ekranında oluşan görüntünün dikey (y) ekseni, ölçülen sinyalin genliğini, yani 

şiddetini göstermektedir. Yatay eksen ise zamanı göstermektedir. 

 

Osiloskop ekranı. 

 

➢ Düğmeler ve görevleri: 

• Volts/Div: Osiloskopta görüntülenmekte olan sinyalin dikey çözünürlüğünü 

belirler. Ekranda görünen her bir karenin dikey adımlarda kaç V gerilime denk 

düşeceğini bu düğmeyi çevirerek ayarlayabiliriz. Genellikle 1mV ile 5V arasında 

çeşitli adımlarla bu çözünürlüğü değiştirme imkanımız mevcuttur. 

• Secs/Div: Ekrandaki sinyalin yatay çözünürlüğünü belirler. Her bir yatay karenin 

kaç saniye, milisaniye ya da mikrosaniyeyi temsil edeceğini bu düğme aracılığıyla 

ayarlarız. 

• AC/DC Coupling: Osiloskopun göstereceği sinyalin referansının, DC yada AC 

gerilim farkı şeklinde ayarlanmasını sağlar. Bu şu demektir: Elimizde bir 9V batarya 

olduğunu düşünelim. Osiloskopumuz da DC coupling modunda olsun. Osiloskop 

probunun uçlarını bataryanın + ve – kutuplarına bağladığımızda düz bir çizgi 

şeklinde bataryanın gerilimini görmüş olacağız. Fakat AC coupling seçeneğine 

getirdiğimizde, bataryanın gerilimi herhangi bir AC sinyal içermediğinden dolayı 

ekranda herhangi bir görüntü olmayacaktır. Fakat 9V batarya yerine bir 
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anahtarlamalı güç kaynağını ölçtüğümüzü düşünelim. Bu durumda ölçeceğimiz 

sinyalde yüksek hızlı anahtarlamadan kaynaklı bazı AC sinyaller bulunacağından 

dolayı, AC coupling modu, sinyalin üzerindeki küçük AC varyasyonlarını daha 

kolay görebilmemiz mümkün olacaktır. 

• Trigger: Bu ayar yalnızca dijital osiloskoplarda bulunur. Osiloskopun sinyal hangi 

seviyeye ulaştığında ölçmeye başlayacağını bu düğme ile ayarlarız. Ekrandaki 

görüntü sürekli olarak sağa soğla doğru sıçramalar yapmaktaysa bu ayar oldukça 

işimize yarayacaktır. 

• Horizontal Pos: Ekrandaki sinyalin yatay olarak konumunu ayarlamak için bu ayar 

kullanılır. Ekrana sığmayacak uzunlukta sinyaller için oldukça kullanışlı bir 

fonksiyondur. 

• Vertial Pos: Ekrandaki sinyalin dikey konumunu ayarlamak için bu ayar kullanılır. 

Özellikle aynı anda iki farklı sinyal incelenirken bu özelliği kullanarak iki sinyalleri 

dikeyde farklı konumlarda bulunması oldukça faydalı olabilmektedir. 

• Auto: Bu buton yalnızca dijital osiloskoplarda bulunur. Ölçülen sinyalin ekrana en 

uygun bir biçimde dikey ve yatay çözünürlüğünü bu butona basarak kolay bir şekilde 

ayarlayabiliriz. 

• Stop: Yine sadece dijital osiloskoplara özel olan bu buton, sinyalin o anki halinin 

anlık bir görüntüsünü alıp daha detaylı şekilde incelememize olanak tanır. 

 

C. SİNYAL JENERATÖRÜ 

Laboratuvarımızda AA-TECH firmasının AWG 1010 sinyal jeneratörü kullanılmaktadır. AWG 

(Arbitrary Waveguide Generator)’ yi keyfi dalga formu üreteci olarak söyleyebiliriz.  

 

Sinyal jenatörünün şekli. 
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Ürünün özellikleri. 
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A: Sisteme verilecek sinyal üzerinde değişikler yapmayı sağlayan tuşlar (Genlik, frekans, 

periyod, genişlik, vs.) 

B: Hangi türde frekans verileceğinin seçimi yapılan tuşlar. 

C: Tuş takımı. 

D: Kanal çıkış. Problar takılır. 

E: Manuel olarak tuş takımı olmadan yapılan kısım. 

F: USB port 

G: Power 

 

D. DC KAYNAK 

      Laboratuvarımızda AA-TECH şirketinin ADC-3303D ayarlı DC Güç Kaynağı 

bulunmaktadır. Bu cihazla devrelerimize akım ve gerilim kontrolü yaparak DC besleme 

yapabiliriz. Aşağıda cihazın ürün özellikleri ve tuşların kullanımı ile ilgili bilgi verilmiştir. 

 

A 
B 

D

 

C 

E 

F 

G 



27 
 

 

 

 

 

A: Power. 

B: CH2 voltaj akım ayarı. 

C: CH2 çıkış uçları. 

D: CH2 çıkış uçları. 

E: CH1 voltaj akım ayarı. 

F: Sabit nokta. 

A 

E 
B 

C D 
F 
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