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I. GİRİŞ 
 

    Bu uygulamada yangın alarm devresi gerçeklemesi yapılacaktır. Asıl amaç daha önceki 

uygulamalarda da gördüğümüz transistör, led, diyot, kondansatör gibi elemanları bir arada 

kullanarak devre üzerindeki akım değişimleri ve buna bağlı olarak kontrolün nasıl sağlandığını 

incelemeye çalışacağız. Deneyin sonunda bir devrede transistör, LED, diyot gibi temel 

elemanlar kullanarak nasıl anahtarlama yapılacağı ve bir uyarı sisteminin nasıl tasarlanacağını 

öğrenmiş olacaksınız. 

    Çalışmada NTC elemanı yerine onu gerçeklemek amacıyla potansiyometre kullanılmıştır. 

Bilindiği üzere NTC soğuk ortamda üzerindeki maksimum direnç değerini gösterirken sıcaklık 

arttıkça bu direnç değeri düşmektedir. Bu durumu gerçeklemek amacıyla potansiyometre ilk 

olarak en yüksek haliyle devrede bulunmalı ve ortam ısınıyormuş gibi yavaş yavaş direnç değeri 

azaltılabilir. Bu şekilde ısınan bir NTC’ nin gerçkelmesi yapılarak yangın alarm devresi 

benzetimi yapılabilmektedir. 

    Doğrudan devrenin gerçeklemesine geçmeden önce ilk olarak bir NPN transistörün 

üzerindeki değerleri bilmek ve anahtarlama yapan bu eleman için gerekli koşulları bilmek 

devreyi anlamak ve gerçeklemek açısından oldukça yardımcı olacaktır. Bu sebeple II. bölümde 

bir NPN transistörlü devre gösterilmiş ve üzerindeki değerler tanımlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. NPN Transistör Parametreleri 
 

    Aşağıdaki şekilde basit kutuplama yapılmış bir transistör devresi gösterilmiştir. Bu devre 

üzerinden transistörün iyi bir çalışma sağlayabilmesi için olması gereken gerilim değerleri 

anlatılacak ve formül bazda küçük bir inceleme sağlanacaktır.  

 

 

NPN Transistör Devresi (Yükselteç Devresi). 

 

Devrede notasyonlar açıklanacak olursa şu şekildedir ; 

Vcc : Besleme voltajı, 

Vc : Kollektör voltajı, 

Vb : Baz voltajı, 

Ve : Emitör voltajı, 

Ib : Baz akımı, 



Ic : Kollektör akımı, 

Vout : Çıkış voltajı. 

    Burada Vout ile Vc aynı gerilim değerleri değildir. Buna dikkat edilmeli. (Vout = -Rc . Vin) 

Vin burada girişteki alternatif sinyal olarak düşünülebilir. 

    Tasarım yapılırken, transistörün iyi bir şekilde şekilde çalışması için besleme voltajı değerine 

dikkat ederek Rb ve Rc değerleri iyi seçilmeli. Örneğin baz-emiter voltajı Vbe ≈ 750 mV 

seçilebilmektedir. Buradan seçilecek Rb değeri şu şekilde basitçe hesaplanabilmektedir (DC 

Analiz); 

Vcc – Ib.Rb = Vb 

Vbe = Vb-Ve  (Ve=0V) 

Vbe = Vb ≈ 750 mV 

Vcc – Ib.Rb ≈ 750 mV 

olacaktır. Bu denklemde Vcc besleme olduğundan bilinen bir değerdir fakat Ib ve Rb 

bilinmemektedir. Bir varsayım daha yapılabilir. Ic kollektör akımı Ib baz akımından çok 

büyüktür (Ic >> Ib). Genelde analiz yapılırken Ic ≈ 100. Ib alınabilir. Dikkat edilirse devrenin 

üst kısmında oluşan düğümü çözerek bu değerler de bulunabilmektedir. 

    Transistörün çalışma bölgelerinden bahsetmek gerkirse 3 çeşit çalışma bölgesi 

bulunmaktadır ; 

Aktif Bölge 

Transistörü normal bağladığımız zaman örneğin, NPN bir transistörün kollektörü pozitif, 

emitörü kollektöre göre negatif ve beyzi emitöre göre pozitif olduğu zaman aktif bölgede çalışır. 

Aktif bölgede kollektör akımı Ic, kollektör geriliminden bağımsızdır. Kollektör voltajı 

Vc değiştirilirse Ic akımı değişmez. Ic akımı Ib akımına bağlı olarak değişir. Vce voltajı 

Vc voltajının yarısı civarında yada Vc den küçük, 1-2 volttan büyüktür. 

Doyum (Saturation) Bölgesi 

Emitör ve Kollektör voltajları birbirine çok yaklaştığında transistör doyum bölgesine geçer. 

Doyum bölgesinde Ic akımı artık en büyük değere ulaşmıştır. Ib tarafından kontrol edilemez 

hale gelir. Vce voltajı çok küçülür. Transistör hızla ısınarak bozulabilir. Bu nedenle transistörler 

özellikle doyum bölgesinde uzun süre çalıştırılmamalıdır. 

Kesim (Cut-Off) Bölgesi 

Beyz ve Emitör arası ters bayaslandığı zaman yada Beyz ve Emitör arası voltaj transistörün 

Vbe açma voltajına eşit yada küçük olduğu zaman transistör artık kesim bölgesindedir. Bu 

durumda Vcc voltajı ne olursa olsun Ic akımı akmaz. Vce voltajı Vc voltajına eşit olur. Şekilde 

çalışma bölgeleri akım eğrisi gösterilmiştir. 

 



 

Çalışma Bölgelerine Göre Kollektör Akım ve Voltaj Değerleri Değişim Grafiği. 

 

    Sonuç olarak önceki uygulamalarda da anlattığımız gibi transistörler, küçük akım ve küçük 

gerilim değerleriyle büyük akım ve büyük gerilim değerlerini kontrol etmeye yarayan yarı 

iletken bir elemandır. Çalışma bölgesini belirlerken transistör üzerindeki voltaj değerleri 

transistörün davranışını belirlemektedir. Yani uyarı devrelerinde  transistörler ile dizayn 

yapılırken sistem üzerinde akan akım değerlerine bakarak kontrol sağlanmaktadır. Kuracağımız 

yangın alarm devresinde de bu şekilde bir kontrol mekanizması işlemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Yangın Alarm Devresi 
 

1. İlk olarak aşağıda belirtilen devre kurulmadan önce tüm elemanlar test edilmeli ve uçları 

belirlenmelidir. 

 

2. 5 kΩ değerindeki potansiyometre 1 kΩ değerine ayarlanmalıdır. 

 

3. Devreyi kurduktan sonra, bu sistemde NTC’ nin işlevini 10 kΩ’ luk potansiyometre 

sağlayacaktır. İlk olarak potansiyometre en yüksek değerine ayarlı şekilde devre 

çalıştırılmalı ve LED yanana dek potansiyometre değeri düşürülmelidir (İlk olarak NTC 

soğuk gittikçe ısınıyor direnç değeri düşüyor!). 

 

4. Son olarak potansiyometrenin durumuna göre tabloda istenilen değerler ölçülerek not 

edilmeli. Burada Ib akımının değerine bakarak transistörün çalışması hakkında bilgi 

alabiliriz. LED’ in üzerinden geçen akım ile Ib akımını karşılaştırın. 

 

 
 
 

 

Yangın Alarm Devresi Şeması. 
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