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ÖNSÖZ 

Daha önceki üç bask ıda oldu ğu gibi, kitabın bu baskısında da lisans 
düzeyinde bulunan ikinci, üçüncü ya da dördüncü s ın ıf mühendislik ö ğren-
cilerininz ö ğrenimi için gereksinen elektrik mühend;sli ğbm'n temel kavramları -
n ın bir cilt içinde verilmesi amaçlarm ış t ır. Bu amaca ula ş abilmek için bu-

günün ye varrum teknolojik gereksinimine yan ı t verebilecek biçimde ki-
tabın büyük bir ke.4«!:, ini, yeniden düzeleyip yazd ık ve ayr ıca küçümseneme-
yecek ölçüde yeni konular ekledik. 

Konuların seçimi kitab ı  kullanacak ö ğ retim .üyesi için oldu ğu kadar ya-
zarlar ı  için de önem ta şı rna.ktaydr. Bu bak ımdan şu dört açı dan hareket etme-

yi yeğ  tuttuk: 

Uygulamaları  anlamlı  kılabilmek için temel fiziksel kavramlar ve 
devre kuram ı  yasalar ını , katMal elektroni ğ ini, elektromekaniksel enerji 
dönüş iimilnii, sürekli ve say ısal denetimi yeterli betimleme ye .çözil ıclerne 
yaparak vermek, 

2. Okuy-ucunun konu ile ilgili özel ka.ynaklaz ı  aniamasın ı  kolaylaştıracak 
biçimde her konudaki incelemeleri Yeterince derinle ş tirrnek. 

3. Okuyucuya, en zamdan kayramsal olarak,. mant ık "geçit:erini ve i ş -

lemsel yükselteçieri içeren toplu devrelerin, güç yanilerkenlerinin, say ısal 
denetimin, v.b. olanakh kıldığı  ilginç çağda ş  tekniklere ali ş tırmak. . 

4. Zaman yetersizli ğ i olduğunda ya da önemli görülmedi ğ i durumlarda 
sürekliliğ i etkilemeksizin baz ı  bE,lilm ya da kesimleri atla.yabileeek biçimde 
konuların düzendenis,ine esneklik kazand ırmak. 

Kitabı  kullanan baz ı  kiş iler elektronik devreleri incelerken kararl ı - 
durum d.a. ve a.a. kuramlarma daha çok önem vermek istey-eceklerdir. Bu 
nedenle bu ki ş iler, 3, bölümü tümüyle atiayabilir, 4. bölümden Kes. 4-1 den 

4  e kadarki k ısunlan olabilir ve 5. bölümdeki kesimlere geçebilirler. 2. 
bölfimdeki bazı  ayrınt ı larm (devre indirgeme yöntemleri gibi) kullarold ığ i 
ayrıntılı  çözümlemelezin elektronikle ilgili, bölümler& atlamin ı ası  istenirse, • 
o zaman 2. bölii ındeki bu ayrıntıları  da geçebilirler. 



X ÖNSÖZ 

Kitabın makinelerle il ğ ili kı sımlar ı  elektronikle ilgili k ı s ı 	rından'önce 
de ele Pl ı nabilir. Bu k ı sı -ii-1)am giri ş  bölümleri (elektronik için Bölüm 7 ve 8, 
rnakhıeler için. Bölüm 13 ve 14) ilgili konular ın fiziksel yönlerini toplu ve an-
lamlı  bir biçimde vermektedir. Bu - bölümler, teknik anuaçUra uygun olarak 
daha sonra gelen ve ay-rint ı lı  olarak ele al ınan bölümlerle deste.klenebilir. 17. 
bölümde denetim konusu ele al ımno.; ve bu amaçla daha önce verilen kav-
ramların büyük bir ço ğunluğu birleş tirilmiş tir. 

Bu durumda bir öğretim üyesinin, kitab ı  bir ya da iki saat gözden geçir- • 
rnesiyle farklı  uzunlukta, içerik-te ve s ı rada çe ş itli pro ğramiar z ırlayabile-- 
eeğ i. kanı sındayız. oğretieiler olarak biz, özellikle baz ı  konularda geli ştirme 
-ya da genisletme yaparak ner ş eyi.ö'grenebibrı e yetene&de olanlara imrem 

Kitabın 	baskısı  yasuldığ rridan bu yana 30 y ı l içinde elektrik rallhen- 
dis.liğ i «öğ retimi ile ilgili pek çok konferansta, dilzenleami ş  ve diizenlenme-
mi ş  to.rtış malarcla bulanduk. Bunlar ın hepsi şu ya da bu. biçimde bu. baskır 
etkiledi. (.5zellikte önceki bask ı ları  okutan pek çok öpretim üyesine de ğ erli 
uyarıları  ve önezilerindea --ötürü teş ekkür etmek isteriz. 

E. Fitzgerald 

D. E. 11;ggiabo+ham 

A. Grabel 



ÇEViRININ 	siizO 

Elektriğ in günlük -ya ş amda kullan ı lmaya ba ş lamas ıdan bu yana önemi 
gittikçe artm ış  ve imar:lar ın onsuz yaparaayaca ğı  bir devreye girilmiş tir. 
Elektrik, fizikte daha da önemli yer tut ınaktadur. Elektrikli ayg ıtlar fizik-
çinin duyu organlar ı  durumundad ır. Bir fizikçi ço ğu zama ıı  elektrikli ayg ıt-
lar ı n verdiğ i .sorıuçlara dayanarak amac ına ulaşı r. Çalış malarda güvenilir bir 
sonuç elde etrnek "-etmeğe bağl ı  olduğ -u kadar k;".11an ı lan aygı tlar ın 
işle'-iş  özelliklerine de bağ lıdır. Deneyei bu ayg ı tlar' tanımak i ş leyi ş lerini, 
özelliklerini ğ renmek ve ge-..ektiğ inde istenilen değ iş ikleri yapmak zorundadı r. 
İatenilen bir edektriksel 1,7ı r§:mbv-m eal ı sir duruma ğ etirebilmelidir 

, öğrencilerimizin okulu bitirdikten sonra kar şı laeaklar ı  bn tür güçlükleri 
veiaelailr.neleri için e ğ itimleri s ırasında temel elektrik bilgilerini almalar ı  gere-
kir öğ rencilerin büyük eo ğnnlu ğueunval-..atel dil bilmemeleri ve bu konularda 
yeteri kadar Türkçe vavm olr.na ınas ı  elektrik bil ıeileriniu s ı n.eelı  kalmasına neden 
owutur Bn k-its.bm Türkçeye çevirisiyle hissedilen güçlükle -rin 	dereee gide- 
rileeeğ i düş -linillmaş tür. 	A.C. Fen Fakültesi Fizik Bölüm:.Mde 2 s7 -3'r ö ğ - 
rencileri için ders kitab ı  olarak li-uflanı lmaktader. Bu yapt ın, diğer fen ve mü-
hendislik fa.külteleriude ve yüksek okullarda okutulabilece ği ve yararlı  
olaca ğı  karasanda.y ı z. 

Henüz Türkçe tek:aik terimlerin tam olu ş nianuş  olmas ı  yüzünden elek-
trik terimlerinin bir kis ın ı  daha önre lenliandageldi ğ i gibi aktardnuş , yanl ış  
arila ş ilmalara neden olmayaca ğı  düş ünülen sözeuklerin Türkçe kar şı b Mart 
kuiLıııı lnuş tır 

Kitab ı n Türkçeye çevrilmesi fikrinin olu şmasında tinderik eden ve kar-
şı la şı lan güçlüklerin yenilmesinde yard ımcı  olan Saym Prof. Dr. Rauf 
Nastıhoğlu'rı a ve Say ın Doç. Dr. Fevzi Köksal'a te şekkür etmeyi borç biliriz. 

Zengin, 	K. K ı vinaç, 	H. Yüksel, 	N. Serin 



1. 
Bölüm 

EINTRiKSEI:9 	VE DEVRELER 

Elektrik Mübendislir2:i temel olarak: elektre ıı iin ve elektronik 4yg,ıllarm, 
enerji dönüş üm elektrev” an;k`ilönü ş -am aygillarının, dnetins, lygıtlarmn 
ye dilzelı eklern:n de:-re kuram ı  ile Igilenac. ı u bnliimde numithendi;-4lik 
dal ı  için gerekli temel karın gaiiş tinl ıtı esi -Ve temel terimlerin tan ı m. 
lan ınas ı  ele .alınaeaktn:. Okuyucu, bu kavram ve terimlerin çob ile kar ş ilaş  
rtıı ,  olabilir. Bu bakı mdan bu bölüm, kizyl ı eular ın çoğu için, kitab ı n geri 
kalan ısmın ı n genel gürünimıiinii. yans ıtan yahu bir gözden geçirme olacak-
t ı r. 

1-1 ENERJI VE ENERJI iLETİMİ  

Elekt-rik -mühendis 'ligi temel olarak amaca uygun gelecek biçlinde, yerinde 
yete.rli giktc enerji vererek, bu enerjiyi i ş e cli3 ıfilş türmekle ilgilenir. B12 

i şlemin önemi günlük konu şmada 'kullanı lan iş ; enerji ye güç terirrılerinin. 
şünülnı esile anleşı labilir. Bununla birlikte mühendislikte temel olan bu te-
rimier çok I.neelikle ve nitel anlaullarla dü şünülmelidir. 

Bir eisim d.irengen bir kuvvete kar şı  hareket ettirilebi zaman i ş  yap ılar. 
örne ğ in, bir a ğn-l ık yer çekinaine karşı  yukarıya kaldırıld ığ uı da ya da bir 
cisim eylemsizlik kuvvetine kar şı  harekete zorlandığ uı da i ş  yapılmış  olur. 
Nice] olarak yap ı lan i ş , uygulanan kuvvetle bu kuvvetin yer deffi ş tirmesinin  
carpurandan bulunur. Böylece, 

İş 	kuvvet x uzaklık 	 (1-.1) 

Metr-  e-kilogram-saniye (NIKS) birim sisteminde; i ş  birimi joule (kı saca J) dir. 
Joule, 1 Newton'luk (0,225 1b) bir kuvvet bir metrelik bir yer de ğ işim boyunca 
etki etti ğ i zaman yap ı lan i ş  olarak tan ı tulanır. togiliz iş  birimi foot-pound 
dur, (1 J = 1 N-m ------- 0,738 ft-lb) 1 . 

Genel olarak bu kitapta, birimler say ı sal değ erleri izledi ğ i zaman losalt ı ln; , " olarak verilir; 
ak.5i halde uzun yertnr., 	ş altraalarm bit listwi ek-B'de de verilmektedir, 
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Ener ji iş  yapabilme yeten.e ğ idir; i şin diğer bir tan ımı  e.nerji ıı in iletimi 

olarak verilir. Mekanik enerji de i ş-birimleri ile ölçülür. Bir a ğı rlığı n kaldı -
nbilas ı , kişilerin ya da baz ı  kaldıncı  aygıtlann enerji harcamas ı  ile olur. 

Öte yandan bu a ğı rlık potansiyel. enerji kazanır. Yani yeryüzünden -yukarıya 

kaldırılmış  °Iduğ:4.i için iş  yapabilir.  dortınıdadir. Bn a ğı rl ık bir makara 

-yardı mı  ile di.ğ•-•e.  r bir a41r11.6.1 kald* -ye da diisınesin.e - . izin verildiğin.de 

yerde duran bir «kaz ı k üzerine dÜ şerse enerjisini kazığ a ileterek yere çakıl
rnasına neden olur. Dü ş meye baş ladığı  - andaki potansiyel enerji, yere ula ştığı  

'filaeakt•rr. Bu cin ı-n-Ada cisim 'hareketli 
aldnclan i ş  ya:,-,,,a3-.Fihne yetezeğiı_, de lz.ıcakt ır 

aynen. 

varatadi ğ i ne de -A-ck ede il.dilıi tüm 
düze:lel:lere nyglAlanabi..k-rz genel 	c?:-.e,,fiyiin- 	 1).ZZ 

-2„lkeye 	 t.ele ;-:neak 
Enerji; ı s ı , ışı k ya da ses biçimine dt'inilş tüliiiiehilir.:, 	koni= ımm va da ha- 
reketin r.A.Ğ.-kanik enerjisi -olabilir; bir ya-A ,da -ya da 'bir_ pilde, depo edilebilir; 
faJa s-;ncrii varanlinaz va, da o'k. edilme7, YirTninci 	.rna. dde 
enerjinin Lirbirine eönü ş üust reiatiyi.ik olna.yk:n olaylar için bu yasan ın 
kniliAnilıni.:„Fsınn eki etmeyen bir venilik•tir, 

tl -urn. --.Y,•,Lar-,:. 	iş  yap ı-Aa alz.3.A.--?dan 
da enerji iletira hAzından söz ediilr. bAA.I.L;w: 	dnir NI:Kg 
zad 	

• 	, 
clarak, 	 -watt, bir 	hnş iın: Nr joide"€. (j 

İ ngiliz birimierinck 	 <,harse o 	o'i.arak 
t'So 	saniye l hp 	746 \Vi 5ir. Böylece 	tanının-ida:A ; t süre- 

, siude vap İan ir. harcanan ya da t .r:Şınan 	ise t süresi içinde xm.alinna 

g.üç, 

P = 
(1-2) 

olur. Bu Bu tamiri, bir gezintide alman yolu, r_u. yolu almak için geçen süreye bb-

1:?..,rek buldu ğurcuz ortalama lüz, tan ıı °°-=a benzer, Bir araban ın hiz-ölçeriıiiu 

anl ık okunn ş iı  ile ilgilendi ğ imiz ihi ani güç ile de ilgileniriz. Ani güç tan ı mı , , 

d T V 
dt • 

ii-3) 

d W 
biçiminde vaz]labilir. burada küçük p harfi ani bir ıneeliji gösterir ve 	 dt 

de iş in yapılma bizim 	 matematiksel Mr gösterinı tlir. 

Güç ile enerji aras ı ndaki b-ağlıi ık nedeniyle çoğu kez enerjinin wau- • 

scniye ya da kiimcatt-saat -G000 x 36O 	3,6 x•1'06  wattaniye) bırımlerı le 
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ifade edildiğ ini görü ::. o.:,- ?:, Bir watt-sesziye şüphesiz bir jmıle ile ayn ıdır; 
Çünkü -watt-iani --e, gücü ,..qhit  ehir attolan bir düzeneffin bir sani>-e de 
ilettiği erierjidir. -  

Örnek 1-1 

• Elektrik enerjisi, sabit bir h ı zia bil,  pile iletiiip orada 400 W ı  kimyasal 
enerjive dön:ü ş tfirillerek ',als-lanınaktaaır. Olay süresince pile iletilen gücün 
%iiztle 20 si ı s ,  biçiminde kat bz)lmaktad ır. 

Ekvriiıı i,.:7;3."; L2S 77. 	 hare ,man enezji. 

t'CfP1`,afl .: 

ii 	ate 	
:34,W 

to3):arr: enerji. 

x 	5ne0 	 (Js.Wst. 

4Allr,- ve 

	

5(1.25) 	6,25 TL, 

CrÜCür. 	da cue.ff,:/S'a 
80 o: F, 

;-in ikieıreatireciude, 

ELEK.fliiK 

-En küçük elektriks-el ıı icelik, kkizik yii;-4; ya da elektrik niceligidir. 3.1ad-
demin temel yapi arasmda olan ekktrenlar, prfit: ınler, pozitronlax v.b. 
gibi şitli viı klü parçacıkları  hepimiz işbtik. tzerinde elektrik yikii b ıdundıı -
ran metal bir kürevi ya f19.: teli kolayca dil ş ihiebilraekle birlikte bir parçac ık 
ya da eisiınden ayr ılan üskü hayalimiz ıle canland ırmavı  9.;iiç ve olanaks ı z 
buluruz. Genel elareli elektrik vükleri ve elektrik ile ilgili 5n bilgiler 'bunlar ın 
etileriı irı  ara ş t ı r ı l ır..asryla elde edilebilir. 

Elektrik - ükleriniri etkilerinin ara?..t ırdenasında iki tür elektrik 3. 
oldu ğu gerçeği ortaya ç ı kmış tır. B- türler keyfi olarak pozit ıf 	negatif 
(---) olarak irirnierıdiriijr . Orreein, elektrOn negatif yüklü bir parçae ıktır. 
Yüksüz bir eisim, art ı lar ve eksiler birbirlerini clengele-vecek biçimde pozitif 
ve negatif 	parçarıklas.dan oluşur. Nemi al olarak, bir eisiludeld elektron- . 
lar pozitif viiklerle «kar şı la ş tı rı ldığı nda bir eiektren eksikli ğ i varsa bu cisim 
pozitif ..lara.k yüklenmi şrir Bir negatif yük clektron fazlal ığı  anlam ın- 
dad ır. Yük, genel olarak Q harfi ile gisterilir ve coulo ınh (kı sa yaz ı lı"' C) 
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olarak ölçülür. Bir elektron üzerindeki yük --1,6x1.0 - '" C dur, Buna göze bir 

eoulonıla'a e ş it bir elektrik niceliffinin olu şması  için yaklaşı k alarak 6,3x10" 

(6,3 milyar çarpa -milyar) elektron ına bir araya gelmesi gerekir. 

Bir elektrik yükünülâ en önemli etkisi, kuvvet oba ş turabilmesidir. Böylece, 

bir yük aynı  iş aretli olan diğer yükleri iteeek; farkl ı  iş-arette olan yüklesi 

çekeeektir. Bir elektrenura üzerindeki yitik negatif oldu ğu için bir eiektronu 

çeken (ya da elektron tarafand4 çekilen) herhangi bir yük do ğal olarak po-

zitif olaeaktar. yük bir proKun -ta şı dığı  pozitif yük olabilir. Çekici ya-

da itici kuvvetler, yüklerin ya da yüklü parçaeiklar ın  her biri üzerine» 
 eş it olarak. etki ederler. Yük* ili eiin ı  arasındakilıtıvvetinlyi.lkliı -gü, 

yZıkierin. uzzkl ığı n. k.resi ile ters ornt ılıdir, 

Q. ve Q2  yük.lerine sahip iki viıklii 	aras ındaki F k-uvveti, 

ipe verilir; burada d yükler ar. -,s ı ndaki Uzak''.r;, x ise kullpr,dan birim sis- 
temine ve yiikieri saran ortama ba ğ lı  olan bir sabittir, Bunun, iki kütle 
arasındaki çekini kıı v- vetici veren bağnit ı  ile aynı  biçimde -olduğur.a dikkat 

D. 	C.,_;;./.k ıab yaz,iısı  ya da ters—kora •asam. olarak bilinir. Bu 

y-asa, bir elektrik yükünün çevresinde etki bölgesi oldu ğu; bu b?.51ge-ye başka 

bir yfik zaman iki vr ıik ares ındz etkile ş me kuvvetinin olu ş ması  biçi-

minde yorumlanabilir. Bu kn ın-et, yeni vü ►  nzakia ş tı rildıkea za3, 1ay-a.eak-
t ıx. Böyle bir etki bölgesine bir alan denir. Elektrik yiiklerinin bulun:masa • 
ile kwrriları  alan bir elektrik Glant6r. Dargnaa haldeki yiikle uğ raştığı m ız 

-'.:"ZirrliR1 bu alana durgun eiektrils ieiekt.roatatik) ( ..fl'anı  denir. Bunun da ver çeki-

mi ve kütle çekimi kııı -vetlerine benzedi ğ ine dilk.al ediniz Örne ğ in, bir uzay a-

rac ı  yerin çekim alan ından kurtuldu dendiğ inde bu araç üzerine etki eden . -;ekim 

kuvvetinin savsanabileeek kadar küçüldü ğünü kasilederiz. Ş üphesiz, benzer 

bir yorum bir elektrik alan ı  içinde bulunan yüklü bir parçac ık için de yap ıla-

bilir. 

Alan kavram ı  ters—kare yasas ı  ile tanımlanan kuvvetieribetinı lemen.in 

bir yolu olmas ı  bakım ından mühendislikte oldukça yararl ıdır. Herhangi bir 
noktadaki elektrik alana, nicelik olarak o noktadaki bir birim pozitif yüke 
etki edecek olan kuvvetin yönü ve büyüklü ğü ci ı ,:luelen tan ındaan.. Her 

hani bir noktadaki toplam alana ka ı k-ilar, etki edebilecek yakınhkta olan 

• tüm -yük-ler tarafaxıdan olu şturulur. 

ş imdi. elektrik kuvvetleriyle ilgili i ş  ve enerji iletiani konusunu dü şüne-

biliriz. Pozitif bir yükü elektrik alan ı  içersinde alan yönüne ters yönde yani, 
öteki elektrik yükleririin bu yük üzerinde ol-a ş turduğu kuvvete ters yönde ha- 
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reket ettirdl 	varsayab ın. Örneğin; elektrik alan ı  pozotif yükün çok 
yakınındaki bir negatif yükün. varl ığı ndan doğmu ş  ise pozitif yükü negatif 
yiikten uzaklaş tı rchm Pozitif yük, üzerine etki eden kruv -,, etlere kar şı  hareket 
ettirildiğ inden iş  yapılm ış  olacakt ır. Bu i ş  yerin çekim alan ı  içindeki bir 
ağı rlığı n kaldı rılmas ı  ile yapılan i şe benzemektedir. Enerji kort ınumu yasas ı  
da geçerli olacakt ır, yani parçac ı k son durumda daha yüksek bir potansiyel 
durumunda olacakt ır; t ıpkı  kald ırılan ağı rlığı n dal ın büyük bir potansiyel 
enerjiye sahip oldu ğu gibi. Yerin çekim alan ında, daha alçak potansiyel dü-
zeylerine hareket eden a ğı rlıklardan yararl ı  i ş  elde etmek için yap ılan 
aygıtlar ı  yakından Milyonu. Belki de dii şiinülmesi gereken ayg ı tlardan 
bir ça ğ iavancia düş en su akı` ntis ıtı dan iş  elde etmek için kullan ılan su çar-
kı dır. DuE.. a benzer yollarla elektrik k.tivefierin21 etkisi alt ında alçak bir po-
tu,asi> 	 hareket edet ı  vU;:lerin ak, s ıııı :',..an da i ş  elde ed.ebiliriz. 

1-3 ELEKTRIK A_KIRI 

Mühendislik amaçları  için cl...urgan olan Yüklerden dal-ta çok hareket ha-
lin.deki Çiiıı k;:i. enerji ile.t ı ra: ancak hareket eden yiiklerie 
sağ lanabilir. Deneysel olarak iyi e-l-ektrilt ikikenkri olduğı  doğrulanan ali- 

ve bakır gibi maddelerden olu şan. hareketir . 	bir yol içinde sı - 
mrlanclığı  durumlarla. 	 ,,-sınds porselen, raika, caa ı  ve 
bazı  ko şullar P,I•ı:incia hava. 	 maısl ıs!eler:n oldnk 	zay ,f iletkenler 
olduğu bilinmektedir. Bu maddelere vatakanlar denir. 
yiarm çevresinde engeller olu şturarak elektri ğ in bn 5zel iletken yollar içer-
sinde kalmasın ı  sağ lamak için kntlan ıbr. Oluşt-untlar bu iletk ım y011ara ;.1. ,.kyre 
denir, Kabac ıı  söylemek gerekirse, iietkcıa yolları  ş imdilik elektrik boru 
düzeneğ i olarak dü ş iineldliriz. 

Bir devre içindeki yükün ak ış  kızma aizz ın denir. Bir devre içindeki bir nok-
tada bulunduğumuzu ve yan ım ı zdan geçen yükleri öziedi ğ imizi düşünün. 
Her t saniyede Q Coulomb'ink yükün düzgün hızda geçtiğini gördüğümüzü 
varsayabm. Öyleyse ak ım ın kararl ı  değeri, 

(1-5) 

olur, Genellikle yüklerin ak ış  hı zı  zamanla de ğ iş ix, böylece akımın değeri 
de değ i ş ir. Bu durumda bir devredeki ani i alsam, 

clq 
ya da g 	 (I-6) 

biçiminde yaz ılabilir. 
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Denk, (1-5) ve (1-6)nnt yaz ı lm ,tsinda, kitapta ba ş tan .'....,:na kadar prüle-
çek olan -.; e. elektrik millienaisli ğ ::hde çok -iyi 1,..ilinen bir all şkedahigt izledi. 
Büyük harflerle (örne ğin, 1, (:.1); zamanla dei ş rao, - en.•:-..-icelikieri, küçük harf. 
lerle (i ve q gibi) t zarnanrim fonksiyonu Olabilen d.o ğ i şkenieri gösterece ğ iz. 

Ak ı m birimi ernner (k ı :aca A) di- Saniyede bir Get-,lombluk yük akıığ ı  
zaman ortaya,ç ıkan ekim  1 ampe:dir. Akımın bilyeikliiğüntin yarı' mra y4niint. 
de helirleıneliyiz. tik zamanlar pc•zitii4ak ımın pozitif yüklerin ~den do.k. 
dağu  dfişün.rimüştür , ş imdi abmıanat  genellikle negatif elektranlar ın yer 
değ işrlrmeşinden Olu ştnğunu biliy:erui. buna kar şı n 'önceki all şkanlık ben% " ..-; değ i şmedi. Pozitif ak ım ın yönt.. tam_ olarak, pozitif yüklerin a./crt -,  Vnihiür, 
bn. yön do ğ al olarak ele.kon, ak4.yö

1, 
---,ün torsiclir.. 

Bir doğru alrz.rn için düşünülen zaman süresi içinde tüm yüklerin akışı  
:111Z bir yöndethr, on.ie ğiv, Ş ek. 1-.1 zan ı anm fonksiyonu elata.k bir do ğra 

alç:nNiı  g.i 4:.,torniekte.3. Daha a ,.;11, aulanuyla. akumn bilyüklü ğ il 
I değerinde sabit oldu ğ». i:in bu grafik hararh bir doğru akım ı  güetermektedir. 

Iman 
ş tStl- 1-1 Kacıırh dotra mı vfiefikt. 

Bir aiterıvı tif akz.mda; yükler önce bir yönde ve sonra di ğe': yönde akarlar 
ve ku cı iirtii 1>eUifrekenelkı  ylneienir. Akı mın zamana göre değ iş imi, çoğunlukla 
ş ek. 1--2de gösterildiği gibidir, bki.rada dolu çizglyle çizilen dalga, ak= bir 

 

t 

 

  

zaman 

ş EE:14. 1-2 .A.ltmla:W: ak ı  ,1 gra.fiki. 	• 



tANSİYE 

zantılar ise akımın 
(la evlerde kullanılan akını  genel Ola 

I4r freiSans14 dem  Fx0i - Sn6  
've başma bir 41:iüye eşit> olralt ,altrayr.: 

Bir elektrik akunının 	adakf yazan, c z ıun eder ı  olduga:eikllerin 
cı nizen€lıar ve bn etkiler y ıllarca çok sayıda deneylerle 

Pra-tik ve ekonomik önenii olan iki  etki. aşağtdak 

r, 	e 
eektir. 

2. Ak ıtar t 
alanindan fa 
ta şı yanök",,e1 e ya da o 
netik alan olarak isi ırdendfril 
ayın zanianda ortaya . 
scaluaat ısiu çevreiıinde oluş t 
l-8'de tart ış acaffiz, 

kenin çevresinde yukar ı  la s 
in bir kuvvet alan ı  oluşur; bn alan, 
arçaiarma kuvvet etl.n ıcine - neden 

bu alan, yüklerin neden ol6lığu elek 
Parada sözü edilen ma ğne 

daı " 	t' 

ile rı  elektrik 
er akını  

bir. 
zk anla 

b,  bir 

al iukça 
Masanda yara; 

ıyorsak bunlarveranl ıtzs bçr zeyen 
Içiilntesi e ıelli e yukardaki etki. 

- 'ken aygulartr ı  ya dik  anı  
e' ada ikin z=i etkiye dayan ır- 

niçin  

edTeıi . etkiler y anaıı cta olu 
d+^^rrelerrleki. elektrik akinu da 

k 
rik 

e dayanarak 

.4POTTıR  

evresin 	 ektedix. axıtı ., bir. 
an bir elektrik lambasma elektriksel erserj ı .taşincıasıclır. 

iş lem, pildeb, aya ve lambadan pile I akımı nı  iletmek için iki telif ba ğ -
lanniasiyla baş aribr. Böylece, tam bir iletken yol sa ğlanır ve bir tam, devre 
ya da kapalı  devre oluşur. 

✓daha çoktur. 
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öte yandan, tellerden biri çözülür ya da tellerden birine konula ı  bir 
anahtar açxl ır ise, bir uç-ilc derre olu şur. Bu durumda 1 akmaz s ıfır olur ve.en. er-
ji taşvn -ması  olmaz. Devreyi kt ırarken, larelrawm uçlar ındaki e ve d ya da pilin 
uçlarındaki n ve b noktalarına dikkatsizlik yüzünden bir . tele birle ş tirirsek 
farkla tipte bir devre ile kor şılaşı nz. Bylece olu şan devreye k4sa derrR denir. 
Bu dttrunada kayna ğan çiltiş  akımı  oldukça yüksek (y ıkıcı  olabilecek kadar 
~k) olacak, ak ımın yalnız çok az bir kasinri larabadan geçecek ve lam. 
}yaya etkili enerji iletirni olmayacakthr.. Lamban ın • dnyunclaki yal ı-dua/lar 
ktrzlarak iletken duruma gelirse ayni etki orta ya ç ıkaeakt ır. Genel olarak, 
bu tür sorunlara kar şı , bl-ıyie yanl ış l ık-lar ortaya çıktığı  zaman devreyi kendi-
liğinden açan sigorta ya da devre kesicileri yerle ş tircrek, devre korunw. 

Ş ek. 1-3'deki   ş e ınatik olarak gösterilraiktir. Bir pil için standart 
güsterim, paralel çizgilerden uz -un olanı  pozitif kutu  kut ia noktas ıni, ya da devreye 
enerji verirken. .a357in ın. pilden 4141 kvu göstereee.k biçimde kullaullir Devre 
taslağ -ımıa. değ işik Şek. ghriiimekedir. Ş ek. 1-4a'da kaynak, 
bir doğru akıxo (d.a,) itreteci için ali ş ilan bir gösteriin ile gösteribni ş  ve lamba 
çizimi-nin yerine ise bir s ıra lambanın ş ematth Osterimi- konmu ştur. şekil 
3.-4b'deki claire bir elektrik k.o.n.a ğnii ve dikdörtgen ise biz yilkü ya da enerji 
soğuran. sygıtı  (bazen tüketici olarak .adlaud ır:a ır) gösterir. Devre ş ekilleri 
iT2..0 ek gü ş teriMler zaman zaman t ıbutilacakt ır. 

9,çık ya da kasa devre sorunlanndon n ıon -m ı  olarak Ş ek. 1-3 ve 
devi-elerden :herhangi birinin elu şturthiğunn düşün-bi, Devredeld 

&kimin:nı  ik; ı:; enerji harearunasi gerekir; bir boru 
diizeneğ indeki suyun alcısuni dev arab tutmak için vo -,t:'ğun ı z gibi, Yilkbyrin 
tellerden ve lambalardan al ş .azken dağı ttı lılar.3 enerjiyi bu yüldere vermek 
için yükler üzerinde i ş  yapitmalıcli•. Bu iş  ya da enerji şüphesiz kaynaktan 
elde edilir; 0-rne ğ in, gerekli enerji Ş ekil 1-3'3eki pilde "kimyasal enerjinin elek-
trik e,nerjisine dönü şmesiyle ya da Ş ek. 1-4'tıeki .{1„a. --areteeintle mekanik 
enerjinin elektrik enerjisine dözziişza.es vle sa ğ iantr. 

b 9 	 e 	 b 	 c  

   

   

o 

 

 

(b) 

Ş ek. I4" ki de cenin iki dedik giis 



LirabaFa alma 

taşyran <eller 

OTANS EL FAItle VE G , 

tam d4uusitnü ve noktalı a   uzanWar ise  ıse akıı  bn 
gösterir. Orneğin, 

biı ..dalga nçin indediz ve 	iyıde 
bi 	 sa 'yaz:d ış -t R se ,saniye 

evlerde kullanılan 	enel Olarak' 
"lük bir frekanSIR değişir. Frekans 
Kira 

 
b nüye 

son 
Pratik 

e rik akım ın ın ttygdamadald yararı , cep 
etkiler yıllarca çok savicla deneyler 

ekonomik önemi olan 'Iki etki a şağı daki biçimde verz 
lefkenden geçen ak ını  1,1 oluş turur, 	etki kesi ı  

en oı eıug 
ırk  	 

eektir. 

2, Akım tast aza bir 
. 

aşan ı z;dan fark 
ta şı yan tr4elere ya da dem 
netik alan olarak isin-Le 
ayni zamanda ortaya 
unknaf ısıa çevreşbode 

ı  ca 

e. kezzin çevresinde y -arida s 	en elektrik 
-vet alanı  oluşur; bn alan, diğer -akını  

r 	çalarma kuvvet etidn ıesine neden olur. ,Ninğ - 
bu alan, yüklerin neden olda.:4..e. elektrik olanla 

r lirada sözü edilen rna ğnetik. alan dev=11 bir 
u_rdu ğo, etkinin ayıusım oku ur B i etkiyi kesim  

Sözü edilen etkiler  
xt devrelerdeki elek  

e elektriğie 
yız. Bir elekı  

o 

iyorsak burılar ve lıcca 

g - 

a'yarar 
=veri ett. râ.  

lerden birinin of : huasitie dayan .J. :: ölçer 
releri ğı 	Y.11.1ill yarlMt ya k şirinci'aad a i ' 
etkzy e dayanarak yap ı lanlar  yapalanfax dalin . 

-4 13T.Ç d F 

i:Fe dayanır; yaliı i 

bir 
aş loraas ıdır. 

tn devre 

ektrik dev: 	 rilnıekte 
fı ifılexı  altta 	nan bir elektrik laml asxıis elektriksel ene 
Bu iş lem, pilden lambaya ve 'arabadan pile I aluram ı  iletmek 
fanmasıyfa Laşanbr. Böylece, tam bir iletken yol sağ lanır ve 
ya da kopoir devre oluşur. 

1 
ŞRKİL 	Yalnı  Liz alrktrıl 

ı ba • 



ELEKTRİKSEL ÖĞELER VE DE ,'REL 

öte yandan, tellerden biri cozillib.- va da tellerden birine konulan bir 
anahtar aç ıhr iae t  bir <ı rk devre obı trar, Bu durumda I ak ımı  sıfır olur ve. ener-
ji taş wı n ı ası  olmaz. Devreyi kurarken, lamban ın uçlarmc14-i e ve d ya da pilin 
uçlarındaki a ve b noktalar ı:nı  dikkatsizlik yüzünden bir teile birie ş tirirsek 
farklı  tipte bir devre lie kar şılaş nız. Böylece 'olu şan devreye k ısa devre denir. 
Bu anrumda kayna ğm çıkış  akımı  oldukça yüksek (y-ı k ıcı  olabilecek kadar 
yüksek) olacak, ak ınını  yalnız çok az. bir kesi -mi laınbadan geçecek ve lana-
baş a etkili enerji iletimi olmayaeakt ır..Lambpr ı ra cluysınclaki yakkanlar 
knılarak iletken duruma gelirse ayni etki brtaYa ç ıkacakt ıx. Genel olarak, 
bu tür sorunlara kar şı-, böyle yanl ış l ıklar ortaya ç ıktığı  zaman devreyi kendi-
liğinden açan sigorta ya da devre kesici:teri yerle ş tiz-erek, devre korunur. 

Ş ek. 	lamba somatik olarak gösterilmi ş tir. Bir pil zçizı  standart 
gügtetirn, paralel çiz,gilerden uzun alan ı  pozitif kutup n.oktesin ı, ya da devreye 
enerji verirken ak ı m ın pilden ç ıkt ığı  W.:Y.1. gösterecek biçimde kullan ı l-:r. Devre 
taslağı n ın değ işik biçi ıaleri Ş ok, I--4'de gOrülmekedir. şok. i-4a'da kaynak, 
bir doğru akını  (d.a.) iiretec için al ış ilan bir göc7terim ile gösterilmi ş  ve lamba 
02~n - yerine ise bir s ıra   •ematik gösteri ıni keninu§tur. Ş ekil 
1--4b'deki aairo bir elektrik kayna ğı nı  ve dikdörtgen ise bir yükü ya da enerji 
soğuran ..4ygnı  (bazen tüketici olarak adiand ırı lır) gösterir. Devre şekitlers 
için ek g-•szeriınler zaman zaman tanatilacakt ır. 

ş invtli aç ık ya. da kısa devre sorunlarından ar ı nnoş  :olarak  Ş ok. 1-3 ve 
devreierden herhangi birinin olu şturulduğunu c üş iinün. Devredeki. 

akınunın. siirekiiii4ini sağ lamak için enerji bartant3a31 gerek fr.; bir bolu 
düzeneğ iıideki suyun akışı nı  dev arab tutmak iyi yapt ığı m ı z gibi. YüklerUt 
tellerden -sre lambalardan akarken Cağ IZ:Z.Lliiz:trı  enerjiyi bu yiLLICIC vermek 
için yükler üzerinde ş  yap ılınalıdı z. Bu iş  ya da enerji şüphesiz kaynaktan 
elde Örneğ in, gerekli enerji Ş ek 1-3'deki plide kim7-rasal.enerjinin elek-
trik enerjisi:no döniitfınesiyie ya da Ş ek. 1-4'deki .d.a. iiretecizide mekanik 
enerjinin elektrik enerjisine dönü şmesiyle sağ lamar. 

(c9 	 (6) 

ş EK11.. 1-4 Ş ek. 	devrenin iki de 



1--• POTANSIYEL PAliKI VE GER İLiM 9 

Biz devredeki iki nokta aras ında bir birimlik pozitif yükühareket ettir-
mekle yapılan işe o nokt:31Pr aras ındaki potansiy-ef fark-t ya da ,g,-riliirtz denir: 
Başka bir deyi ş le gerilim, birim yük ba şı na yapı lan iştir. Devrede iki nokta 
belirlenmelidir, çünkü i ş , yükün noktalardan birinden ötekine hareket et-
tirilmesdyIe yap ılmış tır. 1 C'Ink yükü bir noktadan dikerine götürmek için 
yapılan iş  1 J ise bu noktalar arasmdaki potansiyel fark ı  1 salt (luso. yaz-d ışı  V) 
tur. ?ki nokta arasında Q Conlombluk bir yükün hareketi ile-ortaya k ılınn top-
lam Wişd ya da enerjisi, bu ıaokta/ar arasmdaki potansiyel fark ı  E .volt olduğu 
zaman, 

W 	EQ 	 - (1-7) 

olur. 

Bir potansiyel farkı  elektrik enerji kayna ğmm potansiyel fark ı  :-)Idu ğ -..k 
zaman, buna çoğu kez elek .tromot.,:fir kn-,.:re ya da k ısaca EMK denir. Devre hein 
kaynakları  ve hem de tüketicileri içine akl ı  'zınds.-.in noktadan ikinci 
noktaya hareket eden birim -yük üzerine mi i ş  yapildığ nıa yoksa biı iınyükün 
keriditrinin mi iş  yapt ığı na dikkat etmeliyiz. ilk titranada yükün poter•siyel 

rjisi artar; ikinci durumda ise azal ır. Bir devred ,A.i a noktas ından b nok-
tas ına giderken e ğer pozitif yük üzerine iş  yapılır ve onun potansiyel enerjisi 
artırı iirsa a'dan b'ye do ğru bir gerilim rhiseLmesi. olur. Buna kar şm yük 
b'den n'ya giderken enerji kaybe,clece ğinden b'den a'ya do ğru da bir. gerilim. 
düşmesi olur. Enerji kayb ı  ya da kazatı ci acısından bakı ldığı nda gerilim 
yükselmesi/lin ve dü şmeinin birbirine kar şı t olan nieebkle• oldrığıı  görülür, 

Bu ifadeler ;Sek: -  1-3 devresi varcbmivla aç ıklanabilir. Pil nedeniyle ar'dan 
b'ye dogru bir gerilim yükselmesi (özel bir durum için120 al ınabilir) olacak-
tır. b'den c'ye doğru bir geriUm düş mesi (örneğin 2,5 V) olacakt ır; çünkü, 
yükü ak ı n"  yönünde ve tel boyunca hareket ettirmek için biraz enerji gereke-
cektir. Benzer biçimde, d'den a'ya tel boyunca bir gerilim dü şmesi (yine 
2,5 V) olacakt ır. En fazla gerilim dü ş mesi (seçilen örnekte 115 V) e'den <1'ye 
lambaüzerinde olacakt ır; çünkü buras ı, pili terkeden enerjinin çok büyük 
bir kısronun tüketilmesini istedi ğ imiz yerdi" E gösterimine iki alt hadis 
bağ layarak bu duruma bir düzen verebiliriz; örnefr En b birinci alt indisten 
ikinciye gerilim yükselmesini gösterir. Buna göre pozitif bir say ı sal değer ger-
çek bir yüksel ıneyi; negatif bir değerse bir düşıneyi gösterir. (Böylece, 4 b 

 120V;  Et., -2,5V. == -115V ve E.r -2,5V). 

Ş ek. 1-3 devresi, gerilim ve ak ımı  ölçmek için konulan ay-gıtlarla birlikte 
yeniden ş ek. 1-5'de gös.terilmekedir. I ak ııni bu yalm dev-renin her yerinde 
ayn ı  olduğundan A amper ınetresi herhangi bir noktaya konulabilir. Gerilim-
ölçme aygıt3 ya da z:o1Pnetre genel görünü şü ile ve ilke olarak anıpermetreye 

benzer, ancak uçlar ına etki eden gerilime ba ğ lı  olarak sapmalarr_ verecek bi-
çimde ayarlaımuş tır. Voltmetre, gerilimi ölçülecek olan noktalar aras ına 



bağlanmallatr. Böylece P7  voltmetresi,pilin ıı ç gerilimi olarakbilinen piliu 

tı 	ara ..52.4,dald ga~gösterir-, ps  .w>ltinettesi, lamba gaülimilii~erir- . 
BU uygular, yapanaltlan i şlemler kin şüphesiz bitaZ .  güç -ve enerji isteyecek-
ler ır: Ozel durundarda, anıpermetrPnin uçları  arasındaki gerilim düşmesi ve 

vcAtmetrenin çektiğialarn devreden &teki gerilimler akmdar ile „kar şı - 
laş tirddiğnida ,ühemsiz,..olaöak biçinide .  ayş,ı;tImut. antardu 
olur.,  Boyle :bir eçim yüksekik-eliizeyli devreler için kolaYdnr. ,% -yandan, 
aleak-gliç-diizeyli 'elektronik devreletde- . sananlar Orçek prob,enikr . 
hilirler.Rayşuk nektalarinclaki noktaların yapilail ba ğlantı-37i göstermek içiıa 

kullainldiğnia' dikkat ediniz. 

d 

ŞEKIL 1,4' .61 ,4. asy.intiazı,ierle~ dunnneln iken Şek. İ -3 finvrasi. Kavş ak nektalanndaki nok-
. takrna "faydan lınakıı~ ~emek kak ~12(ona aHekat 

.14 EixwntixsEL  ,,tiç VE E:NEW/ 

'Bir elektrik devresinde ya da devrenin bir 	yapiİazt iş  ya da 
iletilen enerji, gerilimin ve yükün çarpiim olarak Deuk. (1-7) ile 

• iş , sabit bir hızda yapiltria +e toplam Q yfil" t p.aniy-ede E N-oltInic bir gerilim 
alt:tarla 4areket ederse, e zaman güç ya da birim zamanda yap ılan iş  

olur. 

Uygularnadaki görünümü yönlinden yakten çak akrmla  il 	in. 
Denk: (1-8rin daha kullanieli bir kiraitti Denk. 	kullanarak elde ederiz:, 

•P 	EI watt ' 	 (1-;-9) 
durninda uçlarinda 

en deVre'parçaenim .sobırd* yada 
m: deL. akını  ZarninIa .de 'sirse güç de 

p e wat t 

erilinii -olan ve üzat-inden AkUrrt 

ri verdiği değardir. Reale geriruni 
zrı anla eğ iı  . Bu durumda ani güç, 

(14.0> 

1-9) ve. (1-10) denklenderin ın 	e oğal rlarak gerilim  ve akı- 
anu2alarından 	eilnkü e t: oarninunin boyutu 



TANS İ YEL ARKI VE GERIL 1‘1 9 

Bir devredeki iki nokta arasinda bir l ı irin ıîili pozitif yiikii hareket ettir-
mekle yap ı lan işe o rıoktalar aras ındaki petansi'vel fark ı  ya da gerilim denir 
Başka bir deyiş le gerilim, birint yük ba şı na yap ılan iş tir. Devrede iki nokta 

belirlenmelidir, çünkü i, yükün noktalardan birinden 6tekine hareket et-
tirikaesiyle yapılmış tır, I Cluk ükii bir noktadan di ğnrine götürmek için, 
yapılan iş  I J ise bu nektalar arasludaki potansiyel fark ı  I veli (k;sa yanliş l 
tur. 1.1r; nokta aras ında Q Coulo:mbluk bir yükün hareketi ile ortaya ç ıkan top-
lam Wişi Ya da enerjisi, bu noktclar aras ındaki potansiyel fark ı  E volt oldu ğu 
zaman, 

W EQ 

- tarisiyet faxku elektrik enerji k ayria ğ inin potar.siy 
zaman, buna çogı t kez eleki`ro ınotur k ır,:rei ya da 	EMK denir_ 	hem 

naklari Ye nem de tüketicileri içine aldi ğ2lidan birinci -,ıoktadan ken 
noktaya hareket eden birim yük üzerine mi i ş  vapıldığı na voksabi "viıicıln 
kendisinin mi i ş  yapt ığı na dikkat etmeliyiz. Ilk durumda yükün pot2 ı nsiyel 
enerjisi artar; ikinci durumda ise azal ır. Bir devredeki a noktas ından b nok-
tasma giderken e ğ er pozitif yük üzerine i ş  yapilır ve onun potansiyel enerjisi 

tiıı iırsa a'dan b'ya do ğru bir gerilim V tikselmi olur. Buna kar şın yük 

b'den a'ya giderken enerji kaybodecekind.en b'den a'ya do ğru da bir gerztir ı ,  
düşmesi olur. Enei:ji kayb ı  y i a r stit k> e aç/sir  lialublığ inda 

C dü ş mesinin birbi 	olalı 	olduğu 

Bu ifadeler Tak. 1-3 devresi 	zyla aç ı klanabilir. Pil nedeniyle a'dan 
b'ye dofr bir gerilim y i se Taesi (özel bir durum için 120 V alinabili21 olaealz 
tır. b'den c'ye do ğru bir gerilim dü ş mesi (örneğ in 2,5 V) olaeakur; çünkü, 
yixk akvm  yUniirde ve tel boyunca hareket ettirmek için biraz enerji gereke-
eektir. Benzer biçimde, d'den a'ya tel boyunca bir gerilim dü şmesi (yine 
2,5 V) olacakt ır. En fazla gerilim dü ş raesi (seçilen f3rnekte 113 V) e'der d'ye 
lamba üzerinde olacaktır; çünkü buras ı, pili terkeden enerjinin çok bay4.1k 

bir kıkmınni tfik.etilnı ek;ini istediğimiz yerdir. E gösteriırine iki alt indis 
bağ layarak bu duruma bir düzen verebiliiz; örne ğ in' E,h birinci alt indisten 

ikinciye gerilim yükselmesini gösterir. Buna göre pozitif bir say ı sal değer ger-

çek bir yükselmeyi; negatif bir de ğerse bir düşmeyi gösterir. (Böylece, .E,rt 
 120V, Et, --2,5 V. Es.,4 = —115V ve E.,,„ = -2,5V1. 

şek• 1-3 devresi, gerilim ve akımı  ölçmek içfia konulan aygıtlarla birlikte 
yeniden Ş ok. I-5'de gösterihnekedir. I ak ı m ı  bu yal ın devrenin her yerinde 
ayn ı  olduğundan A ampermetresi herhangi Sir noktaya konulabilir. Gerilim-
ölç ıne aygı t:: ya da colzmetre genel görünüş ü ile ve ilke olarak ampermetreye 
benzer, ancak uçlar ına etki eden gerilime ba ğ lı  olarak sapmalar verecek bi-
çimde ayarlanimş ur. Voltrzietre, ger ı imi ölçüleeek olan noktalar aras ına 



	 watt 	- $oule saniye 
E 

1.4.% 

itz R.EXTRİ KSEL C).E.LER VE DEVRELER 

ba0annıal ıdır, 	V. 	Iıı netxeıei, M. uç gerilinll olarak bilinen 'piln ı  
arı  arasındaki geribnll igkıste:eir. V2  voltmetresi, lamba gerilimini-gÜsterir. 

Bii..a3salar, yapacakları  işlemler kin şüphesiz liiraZ güç e enerji isteyecek- 
Ozel durumlarda ampermetreniu uçlar ı  arasındaki geriran düşmesi ve .  

N-carekettenin -çeirtiffl - .akını  devredeki. &teki gerilim:ler ve akrn ıbtr ile karşı -
laştualdığı nda:üneuı sir.....~-: biçimde ölçü . ayfrtlanına- seçllnıesi. zozindu 

. 

	

	B4Yle :bir seçim yilksek=gile=düneyli devreleriçi ıı  kolaYdir...öte yandan.; 
alçak-g4=drizeyli 'elektronik devrelerde bu sorunlar gerçek problemler 
biliider.K.avşak noktalarmdaki noktalar ın yapılan bağlantıyı  giŞş ietıtıek ilin 
kullanıldığı na dikkat ediniz. 

	

ŞIMIL 14' , 5171 	 ıseâeş srs 	durumda ike.0 Şey. 1-3: devresi, Kav ş ak nektabondaki  nok- 

	

ı 	yopian 1.410zurı  ~ek ifin. knl.n11-dığ gıa dikkat 

ELEKTRİKSEL C VE ENERJI 

	

Bir elektrik dev-resind 	da 	deı renin bit kesinıLds‘, yapılan iş  ya da 
iletilen enerji geritinlln ve yükün çarpiira olarak Denk (1-7) ileif.?..rlie edilir, 
İş , sabit bir hızda yaptbrına Ve toplam ("yükü, t saniyede E.volduk bir gerilim 
altında hareket ederse, o zaman güç ya da =birim zamarida yap ılan iş  

orüft ı roit ybıllinden yıl 	çok aknala 
Denk, (1-8)'in daha kullan ış lı  bir içimin-I Denk. ( 	?i kullanarak elde ederiz:, 

P 	I ı  wait. 	 (1=9) 

Bu güç, üzel .bir durumda uçlar ında E gerillmı  -olan ve' üzerinden ! akırm 

geçen deNare parças ının sokurduğe ya da dışarı  verdiği eleğerdir. Hem e onTurti 
hem de akımı  zamanla değiş irse 'güç de zamanla e ğ işir. Bu durumda ani güç, 

p 	ei watt 

olur. (I-9) ve (1-10) denklemlernım 	de doğal olarak gerilim ve ak ı- 
miai tatı nnianndan 	efinkii e ~mann beynin, 



• 

14 ELEKTRIKSEL GCÇ VE ENERJI- 1 

Enerji 	yük 	snerji 
yük zaman 	ZAM an 

olur; bu ise gücün tan ı mıd ır. Temel matematiksel tanimiaru ı  kullarairiies)ylar 
I)enk. (1-10) 

• 

lçimini ahr. 

E ve .rom her ikn de baniyeli> . zana 	Xanc' 4a1tIgi 
rumlar- da dış arı  atılan ya da soğnrulan toplam enerji 

W = Ek 	watt--sanniye ya da toule 
_.T. 

(1-11) 

Şu ana kadar ki.illanaca.ilçtrz!i; önerdi elektrikael nieoliklen tanrun ış  oidnk. 
Baular Çizelge 1-1'de en çok kt ıllaralio.,  510131 birimleri ve brı  birimlerin ktsal-
tılmaiw ı  ile birlikte ozetienmektedir. Baz ı  aı- lar için b ı  birimler, kullawş . 
«Sa olacak I ı i9irıt.de oldukça küçük ya da blivfık olabilirler. Daha lıfty-ak -ya 
daha küçük birimleri göstermek için temel birinin adan ın önünde bir dizi 
ön ek kullan ı llr, b05.iece erıdal ık noktadan önce ya da sonra konulacak 53.• 

dulfmnı iş  olur. Bu 4.n ekler parantez içindeki k ısoltnıalari ile birlikte 

ÇtCELGE 14 Tenaei 4ektrik laice"Ukliıda•İ  ış zeti. 

Maktriksei 
i 	Nıcalik 

; 	Birim 	Ş 	Vgili 	' galz.ardiel 
Siza&e 	; 041KS E;iitemi) ; 	13.m.kleat 	İ 	Bıruzezi 

! ; 	lild..rdlik 	! 
! 	Bt:rozet/ 

! Akıua 
1 

:=kı  .ra da 

1 

Eacrji ?.-a <la 
1 4 
[ 

41 

1).. 

-e-,W 

" 

_4,Impe7.,,,  .4.! 

Jvxiie ya da 
Watt,-3aaie' e 

1 (J ya da. We) 

i 
1 	i 	

clq 	; ......, ., 

&mama 

1,x, 

K.u.s-, t 

Elıezji 
ya da i ş  

4. 
 

;',alıcmtx) :, .-klt ,•-;-,  
& 

*İc 	i 
i 
t 
i 

laaimzç 

Esieji ya de 
.1,k 

dq 	; 

iT,,,,. 	edg, 	1 
ya da 	̀, 

. -tr;., 	I. eidt 	i 

Ç4zelP 1-de verilmektedir; bOnlarm bir .  listesi Ek-B'de de verilmi ş tir. 
Yüksek güçlü endüstride ya da halk ın kulland ığı  devrelerde çoğu kez; kilo. 
yok (kY), kilowatt (kW) ve megawatt (3/IW)'tart söz ederken alçak--göç.-
düzeyli elektronik ve ileti ş im devrelerinde nıivolt ( ınV) ve mikroamper 
(HA) ile ıı.raşırız. Ilerde göreeeğ l ıniz gibi; bn ön ekler, devre sabitleri birimleri 
ile de kullanılır. 
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ÇİZELGE 1-2 Elektrik 	 kutimulan -;"..*Yri kIr 

Kti417. nige1ildr için 

Kilo 
Mega 	clz. 
Meg (M) 

• Giga (G) 
Ter» <T) 

10° birim 	 (m) 

1W" 	 (g) .  
un birim 	 Nar.,  o (n) 

birim 	 Pikn (p) 

Örnek 1.2 

Ş ekil 1-5'..çie verilez, 4-levredeki lamba frkerir.de 115 N"ilık bir ,rerillm var-

1 	akmal 	 Lamba tararmdan aiman gç.ı 	Erterjirj.3. 

kWt ı  1,25 TL -isf,  la=b,a,run 10 saat (,--;(} 	kullarainwl sonunda 5d.'eaeeek 

ücret Lle 

çozem:  
El 	(115). 

147  , I = (300) (i0 = 3000 Wst 	3,0 k \V51, 

De ğeri = (3,0) (1,25) = 3,75 TL 4ı 1u7. 

ELEKTRIK KAY:MLATZI VE DEVRE OLER 

Bir elek. ik devresi. Lir va da daha çok.-  elektrik 	ri .LV:31 va da s, o 

ğ.tatı en ile bitleririlen bir ya da birçok kaynakla belirlenir. ideal kaynaklar 
ya sabi bir gerilim ya da sabit bir ak ım verirler. Ideal bir-uerilL: -.1 

devredeki gösteriMi şek. .1-5cı 'da veri1ektedir. ideal bir gerilim kayna. 
ğı um gerilimi rç. noktalar ına yap ılan bağ,lantila_rla de ğ iş mez. Ş ek. I-6a daki 
gerim, e gerilimi geneiiime, zazIpnuı  bir fonksiyonu olan bir gerilim kayna-
ğı nı  betirtir. e(t) fonk-siyouu ya da E pozitif ise, gerilim yiikselraesi (—) i ş a 

etli kntuptazi (-4,-; i ş aretli 1.rtha do ğ ru olur. 

ideal akı= kaynağı  g4'sterimi Ş ek, 1-61ı 'de verilmektedir; ş elcildeld ok 

pozitif akımın yöniinü gösterir. ideal bir ak ım kayna ğı . kutup baglant ılarm-

dan bağinı s ız olan bir akında belirlenir„ Etektriksel k.a?,:nakiar, ne ideal ge-
rilim Ii e de ideal akım kaynakları d ır. Bununla birlikte pek çok durumlarda ideal 
gösterizn mühendislik atuaçlan için yeterlidir. Öteki durumlarda kaynak di1- 
zeltil ın; ş  ideal bir kavnu.kla gösterilir. Kesim 2-2'de uygun de ğişiklikler 

ineeleneeektir. 

İkinci bir sınıf kaynak daha vard ır;-bunlarda Nzerilim ve ak ını  kaynakla-

r ı , devre ya da rs-çrgIrın başka bir kesiminde bulunan gerilimin ya da akımın 



1-6 ELEKTRIK KAYNAKLAR' VE DEVRE ÖĞELER İ  13 

bir fonksivonndur. içinde. bn  bagz,m17 Ichnetli) keynakiarm liniu.nclağn fiziksel 
aygı tlar, elektrik üreteeini ve 1-ransistörü içerir. Creteçde sarg ın ın birinde oh!.-. 
ş an gerilim ikinci sargı  içindeki akimna bir fonksiyom ı dur. Transistörde ise 
ç ıkış  ak ım ı  giriş  akı mı  ile orant ıh olabilir. Ba ğı mlı  kaynaklar ın dört tipi Ş ek. 
I-7 de gösterilmektedir. Söz konusn ş ekilde kaynaklar ın şiragesel gösterimleri 
de verilmektedir. G4s-terilen tipler, gerilime ba ğ lı  gerilim kayna ğı  (Şek, 1-7o), 
gerilime bağ lı  akım. kaynağı  (Şek, ahma bağ lı  gerilim kayna ğı  (fiek, 
1-7c) ve .alt ıpı a La.ğ lı  akıra kaynağı  (Ş ek. 1-7d) olarak verijz ıektediı . Örnek-
lerin her birinde he*k.-aynağm kendisinin e hem de baş:41 do ğu de'4i şkenin 
gAsterilmi ş  oldağ .,..ma dikkat ediirrelidi-,, ,. 

1 

E 	; 

1.0 
	

• 

gerilim ve (5,; 

Elektrik devreainin nitel ya dao ğ ..c.ırtieu kesimini oltış iuran bireysel bi ,. 
1(..ieniere devre iSgeleri ya da pararne$70kri denir. Deyre Ierindeki .aklm Ye 
r.rilbnler c.rasnadaki ba .ğı ntdar deneysel verilen,  dayanarak elde edilmi ş tir. Bu 
bağnı t ıl?.? farklı  üç türde Adn ğ-un cl an, bunlarm sa ğ land ı 'g ı  üç tür clev7?: 

erc•kir, Ba&.' iilar 	kar şı  i ık gelen de "e 

fc) 	 (d) 

ŞEKIL 1-7 B4ssil3ı-kaynak gösterimleri (a) 	 geri"im kaylia;1, (b) 
ks.yn47„(e) akima-ba ğh geri1i kirynaği, (dj akıma bığ h akim. 
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1, Devre q.elerinin hrinci tiirü, bu tür ö ğeden geçen ak ınala do:arn. °ren-
tal?. bir gerili ffı  9Imas ı nı  gerekli k ı lar. Oant eabitiue direnç ad ı  verilir. Bu de4- 
re sabiti ye da parainetr ı si devre lçi ıı d'e ısı  olarak kaybolan (tüketlIen) enerji 
ile çok yakandan ilgilidir. Bu durum daha geni ş  olarak geleeek'kesin ı de ara23- 
t ırılacak-t ır. 

2. Devre ö ğ eler-il-lin diğer bir tarü, gerilimin do ğrudan do ğruya:  ak ı m ı n 
 zamana gre tarevi ya da değ iş im hı z ı  ile orantıb olmas ı n ı  gerek-Ii kilar. Orantı -

sabitine devrenin indiiktuns-ş  derir. Bu devre tS ğe.si clevrenin mağnetik alan ı  ile 
çok Yakı ra.fı an ilgilidir. Bız.;alar kesim 14'de i erecektir. 

3. tçüncii tür devre > ğe 	e aLırı z ız erhm ı r znm, ena .g&re, türas'le 
Orann bitlize ru denir. Bu devre i'ezzi 

y...kındart 
.Riztı l.kral; t 

Tüm elektrik de v-releri, bu iç tür de -% re'd ğ e;i ıiixı lıirlewesiuden olu şur. 
areak u-s- gulanı a amaçları  için hz....r devrede üç türün de bulunmas ın ı  dü şünme 
gereğ i d ı, y ıı iman ı.akt ad ı ? . 

1.7 DIRENÇ; ORM YASASI 

• 
Orı eeki kesimde sözü edilen birinci tür devre. ğesi. hız Öğe iirerindeki ge. 

kentlisindel::. geçen a;;in ı la doğrı  erant ıli 	gerekli kı lı rd ıL 
Nicel r).rire.z vern.le.k gerekirse erili ı  

= 

olar. Burada i amper olarak ak ı mdı t. Orant ı  katsayı s ı  R öketı ln direneidir ve 
olarak ölr;i5,1filr. Tenı el elektriks•el izollii dire.nnie, olan fiziksel bir Z_Ii ğe-i ,t 

dli'enz debir. Denk. (1 -12) ile verilen gerilim—akan ba ğı n.t ısı  (Anı  yosasr, 
oarak 

Elektriksel direnç.; hMrelik benierindeki bora sürtiinareesi ve mekanik 
bir .düzenekte de Sfırtgı - nle ile kar ıla şta ılabilir.' Direnç va, da sfittün.me do ğ -

. radan do ğruya akını a. s ıı tısma ya da harekete kar şı  koyar ve bı-, kar.ş i 
koymayı  yenınek için hareanan enerji un olarak kavbolur. Bir elektrik yilk 
1>ix direnein içinden geçerken enerji kaybe'tti ğinden Denk. 1-12Ydeki e geriliroi, 
akını  yönünde bir geriii ın dilşınesidir. Buna kar şı lık e, akı ma ters yönde ise 
bir gerilim yiı.kselınesidir. Akı nı  yönünü/it ve gerilimin kutuplan ış nuri gri-
terimi ile birlikte bir direnein al ışı lmış  de-,.-redeki g5sterinı i Ş ok. I-8'de veril-
mektedir. Pozitif - ye negatif i ş aretler soldan sa ğa (ya da art an eks.ive) 
potJ., n•siyel az,alış :,nı  e dolayı s ıyla gerilim düşüşünü, buna kar şı lı k sağ dan sola 
(ya da, ek.siden art ıya) potansiyel art ışı n ı  dolay ısıyla gerilim .yük-ı elme:ini 
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Direnç 
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Direnç üze-rindeki güç kayb ı . Denk. fl-leu Denk, (1-12) ile birle ştirerek 

belirlenebilir: 

p 	Ri)i 	=e 	 att  
f t 

(1-13) 

EYJi -? 

Denk. (1 7 12) bir dirençten geçer - 1,-k-rn cinsinden bu direnç iStzrindeki 
gerilii verir. Gerilim ci nsinden  akmn veren e Şdeğ c.r 1.>"- ters harnt, özel du-
rumlarda ç t.:,:gu, kez daha önemli olabilir. Sonuç olarak Olun yasas ı ;  

arrıp 	 (1-1-1! 

I-t 
1 1-1.7.1 

Direncin tarsI olan Ğ  iierkenlik olar.ak adland ırf.dx e mho 	hs hiT ;  

ölçülür. iletkenlikzinsinden güç ifadesi. 

t -- 	
(1-16) 

biçimine girer, 

1-8 İNDİ .:XTANS 

Kesim 1-('da s ıralanan üç-tür devre ö ğesinden ikincisinde kendisinden 
geçen akımın değ işme 71  ile doğru orantılı  olarak uçları  arasında bir gerilimin 
oluş tu ğu söylendi, Nicelik olarak ifade edildi ğ inde gerilim, 

e ,-,---- 	
dt 
	 (1-17) 

olur, Orant ı -sabiti L öğenin öz-indüktans ı  ya da yahu olarak indükans ıdır. 
S ı rayla e, ve t; volt, amper ve saniye al ınırsa L indüktansı  henry (kı saca H) 
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olarak bulunur. Denk. (I-17)'deki e gerilimi, akwn yünündeki Idi gerilim dü ş -

mesidir ve bundan dolay ı  artan bir ak ıma kar şı  koyar -ve azalan bir ak ıma ise 

yardım eder. indüktans ı n dc, -Tedeki gösrerinai ve onunla irili ak ı nı  ve gerilim 

Ş ek. 1-9'da verilmektedir. 'mi-ak- tari ş  üzerindeki gerilim bilinirse ve ak ını  
istenen uieelikse, Denk. ( .1-17) 

L j dt 

	 (1-18) 

biçiminde va ıiahilh. 

kutupri 

Denkleın (I-18) indfiktans akımının, gzrdimin ani değerine değil de geç-

miş teki durumuna yani ilgileuilen zamandan ?'Sneeki tüm zamanlar için 

volt-saniye çarp ızularızun integraline ya da toplannna !.*.-9.ğ1ı  oldu ğunu göstLr. 

mektedir. Bir ar2a'ntarla ına sürecini (genel olarak, t= G al ı nabilen :estgele bir 

:anda olu ş an) i21,,3:3.-t. bir indiiktans akl ın ı  ile ilgili bilginin istenildi ğ i 

çok uygulamalax için Denk. (1-18) a şal',Idaki biçimde yaz ı labilir: 

P d( 	(0)■ 	' 	 (1-19 '>. 
L j 

burada, i(0) analrtarlama- anu ıdaki ilk akı md ı r ve indüktans ın analitariama 

sureeinden önce geçmi ş  biküyesinin bir ülçüsüdür. 

indilktans ın etki 	yükün akış  inz ındaki cleffi şmelere karşı  koymak 

olduğundan indiiktarı s, mekanik bir düzenekteki eylemsizli ğe ya da kütle-ye, 

bidroliklerde ise sıvıııı n .kütlesine benzer. tmliiktans. ak ını nı  ani olarak de ğ iş -

mesini Z:inder tDenk. (1-17)"den akundaki ani bir de ğ işikliğ in sonsuz bir gerili-

me neden olduğuna dikkat ediniz]; bir otomobilin kütlesinin, otomobilin ani 

olarak dırru şumı  - ya da harekete ba ş lamasını  önkdiğ i gibi.. 

Bir devredeki indüksed etkiden do ğan güç, 

. 	 - 

	

ei \vatt 	 (1-20) 
d: 

ve enerji 
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ıa = p dt 	
di 

Li 	d: • 	Lidi = 
1

Li2  joule (1-21)
J  

olur, tadükşel enerji, ısıya dönüşen direnç enerjisine benzemez ve kinetik ener-
jinin hareketli bir kütlede depoland ığı  biçimde -depo edilir. Denk. (1-21)'den 
görüldüğü üzere indüksel enerjinin de ğeri yalnız alrınıı n  büyüklüğüne bağlıdır 
ve alamam, bu büyüklü ğe erişrne biçiminde" biğurtsımdır. Depo edilen indilksel 
enerji, akını  sıfıra düşerken devrede yeniden görülür. Orne ğ in, akını  taşıyan 
bir ind ılksel devrede devre anahtarı  açılırsa akını  hızla fakat ani olmayarak 
azalır. Denk. (1-17) ye göre, anahtann ayıneı  noktaları  arasında oldukça 
yüksek bir gerilim ortaya ç ıkar ve bir kıvıleım oluş abilir. Kıvıleun, depo 
edilen enerjinin, kıvılemıda ve devre dirençlerinde ısı  olarak tilketiltmesiz ıi 
olası  kdar. 

Örnek 1-3 

Ş ekil 1-10'daki indüktans kendisine ba ğlı  olan ideal bir akını  kaynağı  
ile nYarilmaktachr. Zaman ın fonksiyonu olan aiam eğrisi (dalga-biçimi denen), 
Ş ek. 1-11n'da görülmektedir. Zaman ı n  fonksiyonu olarak e geriliminin, p ani 
gücünün ve depo edilen enerji W'nu ı  dalga biçimlerini çizin, 

<f) 1 O 14"• 

ŞEKIL 1-lU örnek 1-3 için verilen devre. 

ÇÖZÜM: Sonuçlar Ş ek. 1-11'de verilmektedir. Gerilimin dalga-biçimi 
(Şek. 1-11b), Denk. (I-17)'ye göre indüktans ile akımın zamana göre tiirevinin 
çarpmudır. Güç (Şek. 1-11c) ve enerji ( Ş ek. 1-11d) dalga-biçimleri, s ırayla 
(1-20) ve (1-21) denkle~den bulunur. indüktanstaki ak ını  sabit (1 ile 
3slik zaman aralığı nda) ise gerilim ve gücün ikisinin de s ıfır olduğuna dikkat 
edin. Bununla birlikte bn süre içinde düzenekte depo edilmi ş  enerji 
vardır. 



2 

ta) 
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4amper 

4 ı<, saniye 
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e,v ott 
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ŞEKIL -ıı  örnek 1-3 içia 	(6) 	(e)- gılç, ve (d) eumjimiri 



M 	 
0'e 

az 

Ş EKIL 1-13 ileriki ekim makamında da akını  olması  durumunda kanahlh indtıkMas. 
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Kesim 1,6'da- iş aret edildiği gibi, bir devrenin az-indilktans ı, tiu devreyi 
saran magnetik alanla çok yak ından ilgilidir. Öz indükleme gerilimi, dev-
re akumn ın oluşturduğu matetik alan ın devre içinde indükleme ile orta-
ya çıkardığı  gerilim olarak dü ş ünülebilir. Mağnetik alan kendisini olu ş -
turan ak ımın çevresindeki bölgede bulundu ğundan bu al.n ın  sardığı  başka 

 devrelerde de indükleme ile bir gerilimin doğabileeeğ i olasılığı  vardır. Aynı  
mağnetik alanla Sanlan ılu devrenin birbirine çiftlert ıniş  olduğu söylenir. 
Mağnetik çiftlenimi belirtmek için kullan ılan devre ö ğesi Ş ek. 1-12'de 'gös-

terilmektedir. Bu ö ğ eye kar şılı kl ı  iıı rlükta ıı  s denir. Kar şı lıklı  indüktans M 
ile gösterilir ve özindüktansta oldu ğu gibi, henry olarak ölçülür. Volt-amper 
bağ-alt ısı , bir devredeki akı mın başka bir devre üzerinde indükleme ile olu ş -
turduğu gerilimi verir ve 

e z . M —2: 	 (1-22) 

biçiminde yazıhr. Şüphesiz bir i. akımının indükleme ile olu ş turdagi.  ı  bir e, 

• 	ŞEKIL '1-12, Xarolikli iiidtiktsra devradeki &sterlini. 

gerilimini veren benzer bir denkle ınde yazılabilir. Şekil 1-12°. deki kutupla ına 
(polarity) işaretleri olarak bilinen iki nokta, iki akını , ınakaras ı  arasındaki 
magnetk etkileş meyi göstermek için kullanılır; ş ekilden ve Denk. (1--22)'derı  
yararlanarak noktalar ın urış urnu ile ak ın ve .gerilim dü şmelerinin yönlerinin 
öz-indiiktans için verilen Ş ek. 1,9 ve Denk..(1-17)'ninkilere kar şı lık gelecek 
duruma getirilebileeegine dikkat edin. 

Birbiri ile çiftlenim durumunda olan her iki 	 devrede de akını  varsa, her 
iki devrede de indükleme ile öz ve kar şı lıklı  indilk-lenıe gerilinderi olu şur. Oz-- 



VE 

di 
e2 .. L

2 dt
+ M 

 dt 
(1-24) 

dt 

olur. Oğe gerilimi istenirse Denk. (1-25)'den bulunabilir, yani, 

de 
i 	C (1-25) 

20 ELEKTRIK:SEL ÖĞ ELER VE. DEVRELER 

indfikleme gerilimleri Ş ek. 1-9'da gösterilen yönde olurlar; kar şı lıklı  indfıkleme 

gerılinderi ise Ş ek. 1-12'deki örne ğe tıyarlar. Ş ek. 1 -13 böyle iki devre 6 ğe-

ş ini göstermektedir. fler bobin kendi öz-indiiktansz ile belirlenir ve iki. hobi-

nin birleşiminin bobinier arasındaki etkileşmeyi gösteren kar şı lıklı  bir in-

dilimin vard ır. Bn duram için, (1-17) ve (1-22) denklemlerinin birle ştiril-

nıesiyle volt-amper ba ğ/at ılan, 

di 	di 

	

eL 	M —2- 1 	1 at 	 <It 
(1-23) 

oinr. 

Kapalı  iki devre arasındaki etkileş me, karşı lıklı  xnağnetik alan ortamı  ara-

cılığı  ile devreler arasında enerji aktar ımını  sağ lar. Bu olay, transformatiir-
'erin  çAlış ma  ilkesinin temelidir; yaln ı z baz ı  anlarda yalralraiş  olduğu var-

sayılan devreler aras ında istenmeyen etkileşmeler doğar (örneğin; güç hatları , 

yakınındaki telefon hatlanyla etkile ş ir). 

1-9 S1ĞA 

Kesim 16'da s ıraları» üç-tür devre ö ğ ekanOtaı  sonuncusu, bu devre 
dğesi üzerinden geçen ak ımın uçları  aras ındaki gelilimin zamana göre türevi 
ile doğru orantıb olması nı  gerektirir. Nice] olarak ifade edilen ak ı n,' 

dt 
	

(1-26) 

ya da Denk. (1-6)'dan 

e 	 Ve q 	 (1-27) 

elde edilir. Orarın sabiri C, devre öğesinin yük depo etme özelli ğ ini belirler ve 
öğenin szga.s ı  olarak adiand ı rdır. Eğer, q Coulomb ve e volt atuursa, s ığ a 
fartid (kısaca F) olarak bulunur. Yaln ız, bir farad fiziksel olarak çok büyük 
bir birim olduğundan genellikle C mikrofarad (10-6  farada eş it ve F ile gös-

teritir) va da pikofarad (10 - '2  farada eş it ve pF ile gösterilir) birinden ile if..- ıde 
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ŞEKIL 1-14 Sığ anın devredeki Osterinzi. 
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ilgili akını  ve gerilim, referans yönleri ile birlikte sigaran devredeki gös-
terimi Ş ek. 1-14"de verilmektedir. Bu şekil üzerinde ve Denk, (1-25 ve (1-26)'- 
da e, akım yönündeki gerilim düşı neeidir. Denk. (1-17) ve (1-25)'in kar şı . 
laş tuel ınasz, alanı  ve gerilim üzerindeki etkileri bak ımından indüktans ve sığ a 

arasındaki benzeiliği gösterir. İndüksel etkinin akımdaki değ iş ime karşı  

koymasına benzer olarak s ığ asal etki de gerilimdeki değ işime karşı  koyar. 

	

51 .1-ga, ilıckanikScj, 	1riekj yay sabitine benzer. 

Sığ asal etkiden doğan güç, 

p er = Cej watt 	 (1-28) 

ve enerji 

	

1 	. 

	

p dt 	Ce ---- 
dt 	

C 	2 
e de --Cez Joıde 	(1-29) 

olur. Denk. (1-29) ile gösterilen enerji, s ıkış tı:eden ya da gerilen bir yay ın po-
teneiyel enerji depo etmeeinde oldu ğu gibi, sığ ada depo edilir. Bu enerjinin 
değeri yaln ı z gerilimin büyiiklıi-gune bağ lı  olup, bu büyüklüğe erişme 

bağlı  değ ildir. 

Denk. (1--29)'daki depo edilen enerji, gerilim s ı ra dü ş erken devrede yeni-
den görülür. Örneğin, bir sığ a kısa devre yap ılarak boşaltıhrsa, sağaiçinde 
depo edilen enerji, devre direneinde ve olu ş tarulabile,eek herhangi bir kavıl-
cımda ı sı  olarak kayboluncaya kadar kısa-devre ötesinde bir al ım oluş turur. 

Örnek 1-4 

Şekil 1-15'doki 0,1 F'biz sığ anın uyarılması  için ideal bir akun 
kaynağı  kıdlee ı lmaktad ır. Akım kaynağının ielga-biçimi, 0 ve 0,5 s arasın-
daki süreler için 2 A de ğerinde ve di ğer süreler için 0 olan bir at ımdir (Şek. 
1-16dya bakın ız). Sığ anın e gerilhninin, q yükünün, p gücünün ve depo edilen  
enerji Tc'nin dalga-biçimlerini zamanın fonksiyonu olarak çiziniz. 

O> = 
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Şekli ı-ıs iii«4; t-4 ilk ~Ucu "'re 

ÇÖZÜM: istenen sonuçlar Ş ek. 1-16'da gösterilmektedir. Gerilim ( Ş ek. 
1-16b), Denk. (1-26)'dan bulunur. Yak (Şek. 4-16e) Denk. (1-27)Iden Ce'dir. 
Güç (Şek. I-16d) ve enerji ( Şek. 1-16.) s ırayla, Denk. (1-28) ve (1-29)'da ıı  
bulunur. Akım atunaun değeri sıfıra diiştükten sonra sfgarun uçlar ı  arasındaki 
bir gerilimin yükli ı  kaldığı na ve enerjinin elektrik alan ında depo edildiğine 
dikkat ediniz. şüphesiz' ;enerji, sığ anın uçları  arasında bir soğurucu bağla-
yarak açığa 94kurallıblikr. 



-9 
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1-10 TEMEL DEVRE YASALARI; KIRCIII1OFF YASALARI 

Elektrik devrelerinin temel yasalar ı  doğal olarak, önceki kesimlerde tan ım-
lanan elektriksel niceliklerin özelliklerinden elde edilir. Bunlar, elektrik devre-
lerinin düzenli bir biçimde incelenmesi için gerekli yöntemlere götüriir. Bu 
yasalar, Kirchhoff yasalar ı  olarak bilinir; ilki akını  yasası drr. 

1. Bir kavş ak noktas ına doğ ru yönelmi ş  tüm aktmlann cebirsel toplam 
stfirdtr. 

Bn kitapta kullan ıldığı  üzere bir kavşak; devre ö ğelerin ya da kaynakla-
.rma aç  ya da daha fazla bağ lantunn yap ıldığı  bir nokta olarak tannalanacakur. 
Kirchhofrun akını  yasas ı  (KAY) yaln ız iki öğenin birleş tiğ i bir nokta içinde 
geçerlidir, ancak yasan ın uygulannı , iki öğe ak ı m ın ı n eş it olmas ından ve tek 

bir alianda belirlenebilece ğ i gerçe ğini ortaya koyar. 

Bu yasa wygulararken kavşağa doğru yönelmiş  akmdar pozitif, kav şaktan 
uzaklaşan akımlar ise negatif olarak dii ş iinüliiar. Şek. 1-17deki a kavşağı  
iÇxIi denklem, 

ŞEKİ L 1-17 Devre kavş41. 

i1-i2-i3 + i4-is  = 0 

olur. Bu denklem sözle: kav ş ak noktas ına gelen tüm elektrik miktar ının gene 
kavşağa terketmek zorunda oldu ğu biçiminde ifade edilir. Ak ı m yasasının 
bozulmas ı  a kavş ağı ndan serbest uzaya ak ını  aknı ası  sonucuna götürecektir. 
Bu ise olasılık dış uhr. 

Örnek 1-5 

Şekil 1-18'deki devrede a şağı da verilen Ac ı m ve gerilimler biliniyor; 

i2 	10 e-2' amper, 	4 sin t amper ve 03 = 2 e-2' volt. el 'i bulun. 
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ŞEKIL 1-18 Ornelc 1-5 çin verilen devre 

ÇÖZÜM: K.4.Y 	akını  yasası) denklemi, 

	

4- 17, 	i3  - 	= 04 

olur. i ve i4  ahmlan biliniy<fr. b 3  akımı  (1-25) denkleminden bulunur. 

d 2 
dt (2 c- --21) = -8 e--2t ampez 

Buradan, akurıı   

i t  
4 sin t - 10 e-K -I- 8 
4 sin t - 2 E-24  »Iper 

ahır. Duılr.. (1-17)'den e, geril.".mi. 

di 	o. e, 	3 	- 	3 -- - (4 abi t - 2 e*--21 

= 12 cos t + 12 e...2'i volt 

bleiroincle bdu 

İkinci Kirchlıoff yasası , gerilim yasası  (KGY)'Z....,::-.) yasaz....L 

2. Kapal ı  bir ilmek çevresinde belirlenen bir yönde alman tüm gerilim-
!erin eebirsel soplami stfirrhr. 
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İkinci yasa, enerji korımunın ilkesinin bir sonueudur ve giri ş  enerjisinin 
çıkış  enerjisine eş itlenip dengelenmesine e şdeğerdir. KGY denklemlerini ya-
zarken 'özel bir denklemde uyum sa ğlandığı  sürece her iki yönde de ilrnek 
üzerinden gidilebilir ve gerilim .,,,nikselmeleri (yani -- den ya pozitif) ya da 
gerilim diişmeleri toplanabilir. 

Genel olarak; devre problemlerinin çözümü, diğer öğelerdeki akımlar ya 
da gerılimler verildiğ i zaman belli devre öğelerindeki aiımlar ve gerilimlerin 
belirlenmesini içine al ır. Yanılgı  şansını  azaltmak için her ne kadar düzenli 
bir mühendislik süreci izlenirse de ak-in  ve gerilim değ işkenlerinin seçimi 

keyfidir. Buna göre Ş ek. 1-18 devresindeki 2 .  Plık sığ a ve 3 Inik indiiktans 
üzerindeki ekim ve gerilim değ'işkerderi; sırayla Sek. 1-9 ve 1-14'deldle ıle 
aynı  ilkeye uyarlar. Sonuç olarak Denk. (1-17) ve (1-25) voltarnper ba ğı n-

darı  olarak kullanılabilir. 

Çok özel olarak, üç devre ö ğesindeki -gerilimler 	akunlar için referans 

-)4.el ,,ri ve matematiksel ba ğı ntılar; direnç için Ş ek. 1-8, Denk. (1-12) - ve 

(1-14), indüktans içiiu Şek. 1--9, Denk. (1--17) ve (1-18) ve s ığ a için Sek.1.-14, 

Denk. (1-23) -ve (1-26) ile verilir. ideal kaynak gösterimleri Sek. 1-6 ve 
1-7'de verilmektedir. 

Örnek 1-6 

Ş ekil 1-19, bir elektrik devresinin bir kesimini göstermektedir. Bu kesimde 
e i  = 4 volt, e2 . 3 cos 2t volt ve i3  2e-4+ 5  A olduğuna göre i4  aknnmi 
bulun. 

ŞEKIL 1-19 örnek 1-6 için verilen deVre. 
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ÇÖZÜM: Sekilde gösterilen ilmek için e  KGY denklemi (a'dan ba ş layıp 

saat ibreleri yönünde dola ş arak) 

e3  e,- ef- e4 	0 - 

olur. e, ve e.t  ~ileri biliniyor. e, gerilimi Denk. (1-17)'den 

e s  a = 3 	-2F-' (2  5.4i3 "5,volt 

olarak bulunur. Buradan e 4 C  .erilizni‘ 

e,. -2 e-- tIs 4- 3 cos 2t - 4 volt 

olur. i4  ak ı m ı  Denk. (1-25)'den belirlenir ve 

de i4  = 10 	4 --, 4 e- 4/5  -- 60 cin 2t 

elde edilir. 

•••••=4■1, 

Böylece elektrik devresi problemleri, bir ya da daha çok enerji kaynak-
larıyla devre öğelerinin olu ş turduğu bir devredeki neden-etki ba ğcouları = 
am belirlenmesi olduğu görülür. Sözü edilen neden genellikle devreyi uya-
ran gerilim ya da akınakaynalclart, istenen -etki de devrenin belli bir keoi-
minde bulunan gerilim ya da akundrr. Problemin çözümü, Kirehhafrun ak ım 
ve gerilim yasaları uda üç devre ö ğesinin volt-amper bağ mtdarmın uygulan-
masıyla başarıbr. Bu kurallar ın kullandınasm ı  düzene koyan ve böylece özel 
problemlerin çözümünü kolayla ştaran bilgi dal ına devre kuram ı  denir. Bundan 
sonraki bölümlerde devre karar ın daha geni ş  olarak iş lımmektedir. 

PROBLEMLER 

1-1 Bir elektrik kayna ğı , 120 Y'luk sabit bir gerilimde bir yüke enerji 
vermektedir. Yük ak ımı  5,0 A'dır. 

tı) Kaynağm verdiğ i gücü watt olarak bulun, 

b) Kayaalp'', 24-saat içinde verdiğ i enerjiyi kilo watt-saat olarak bulun. 

1-2 Bir akkor lamba, 120 rlulc sabit bir kaynağa bağlandigı  zaman 75 
Wilk Kula elektrik enerjisi harcamaktad ır. 

a) Lamba akımmı  

b) Saatte devreden geçen elektrik yükünü 

e) Elektrik enerjisirtin de ğeri 4,8 T1,i kWst ise bir haftada (Iambalarm 
devaml ı  yandığı' 	varsayarak) kullan ı lan enerjinin değerini bulun. 
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1-3 Ş ekil 1-20a'da gösterilen elektrik ayg ıtıma akını  ve gerilim dalga-

bkitalexi Şek. 1-20b'de çizilmigtir. 

e) Zamanın fonksiyonu olarak aygrtm güç eğrisini çizin. 

b) Aygıta verilen toplam enerjiyi bulan. 

     

•ffiı..••••••■•■•■•••■•. 

    

   

saniye 

   

— 

(a) 	 tb; 

ŞEKIL 1-2O (a) kygıt, (b) Prob. 1-.1 için verilen dalga--biçbnieri. 

1-4 Bir elektrik devresi, rastgele bir t = 0 an ından önce durgun haldedır. 
 (yani, akını  ve genlinıllubrdır). t = O'dan sonra, devre gerilimi ve ak ımı  

e = 50 (1- e--") volt 

ve 

140 32* 	«iper 

bağnıtıları  ile verilmektedir. 

a) Zamanın fonksiyonu olarak akını  ve gerilimin biçimini çizin. 

b) Zamanın fonksiyonu olarak devrenin gücünü bulun. Dalga-biçimini 

1-5 Şekil 1-21'deki iki devre Ö ğesinin her birinden geçen alumlar ve fuer-

katindeki gerillıaler aşağı daki bağmtalarla verilmektedir: 

5 (3e-2t- 2) 	ir 	5 sin 2nt 	amper 

Ve 

vi 	10 (1—e--.3t) 	t>2  =t 10 000 2nt 	volt  

v 	 v 4. 

ŞEKLI. 1-21 Prob. 1-5 için verilen 

e) Zamanın fonksiyonu olarak v ı , ii  ve v„ 	 çizin. Zaman 
arahğı nı  O'dau 2 s'ye kadar alarak her öğe için ayrı  bir grafik kullan ın. 
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b) Zaman ın fonksiyonu olarak her ö ğeye verilen ani güç ba ğı ntısın ı ,inılun 

ve eğ risini çizim 

e) Oğenin bir kaynak ya da bir yük olarak davrand ığı  zaman aral ıklarun 

eğri üzerinde gösterin. 

1-6 Prob. /-1'deki yükün olanı  olarak direnci nedir? 

1-7 10 ohrn'luk bir dirence, 10 cos 377 t amperlik bir ak ım uygulanmak-

tad ır. 

a) Zaman ın fonksiyonu olarak direnç üzerindeki gerihn ıi ve gücü bulun. 

b) Ak ımın bir dönüsü süresinde direnç taraf ından soğurulan ortalama 

güç nedir? 

1-8 2 IT'lık bir indiiktansta i(t) = 1.0 cos 41 amperlik bir ak ını  vardı r 

a) Zaman ın fonks.  iyonu olarak indüktans üzerindeki gerbmi -bulun 

b) Gerilim ve akımın dalga-biçimlerini çizin. 

e) Zamanın fonksiyonu olarak indiiktansa -verilen gücün den.klen ıini 
bulun ye eğ risini çizin. 

1-4:s 

2t amper 	0 <15;5 
i(t) 

35 -- 5 ı  amper 5<t 

tüm diğer zamanlar için akım Slfir ise Prob. 14'i yeniden e,özii ıa.. 

1-10 Birbiriyle çiftlenim durumunda olan bir çift bobinin indfiktanslar ı „ 

L, =• -10 H, L. 5 H ve -M = 6 H'dir. Tanunla ına ve referans yönleri Ş ok. 
1-13'de gösterilmektedir, Her bobin a ş a ğı da verilen ideal bir ak ını  kayna ğı  
ile uyarıbılaktad ır: 

15(1-e- t) 	amper 
ve 

--10(1-e- t) amper 

ve e, bobin gerilimdcrinin değerini bulun. 

- 1-11 e(t) 	10 cos 2t voltluk bir gerilim 0„2-  Flık bir sağa üzerin-  e uy- 
gulandığ' ına göre; 

a) Zaman ı n  fonksiyonu olarak s ığ adaki akım ı  bulun. 

b) Mum ve gerilimin dalga.-biçimierini çizin. 

c) Zaman ın fonksiyonu olarak s ığ aya verilen gücün denklemini bulun ve 
eğ risini çizin. 
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ŞEKIL 1-22 Proh. 1-14 ve 1-15 için verilen devre. 
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2/ 	volt 
1-12 	e(t) 

35-5t volt 5<t<7 

ve gerilim öteki tüm zamanlar için s ıfır ise Prolı .1-11'i yeniden çüziin. 

1-13 0,5 F'hk bir sığ açtaki ak ını , 

i(t) 	St amper 

ve diğer bütün zmaular için s ıfırdır. 

a> Zamanın fonksiyonu olarak s ığ a üzerindeki gerilimi bulun ve dalga-
biçimini çizin. 

Ii) Zamanın fonksiyonu olarak sığ adaki güç ve depo edilen enerji de ğer-
lerini veren ba ğantıları  bulun ve eğrilerini 

1-14 Şekil 1-22'delci devrede, E /  45V ve E2 	bY olduğuna göre. 

a) Akımın değerini ve yönünü, 

1>) a'darı  b'ye gerilim yükselmesini, 

e) 	c'ye gerilim diişmesini, 

d) devrenin ad kesiminin !=oi%ıı reluğu gücü bulun. 

1-15 Şekil 1-22'deki devrede, n'dau I Ş 'ye gerilim yükselmesi 16,0 V re 
c'den d'ye 17,4 V oldu ğuna göre, 	. 

a) Kaynak gerilimleri E, ve E2'nin değerlerini • 

b) cd kesiminin watt-saat olarak günlük enerji çıluş liu, 

1-16 Kirehhoff yasalarını  ve öğelerin volt-amper bağı ntıhrım kullanarak 
Şek..«,1-23"deki devre kesimi için haz ırlanan Çizelge 	tanıamlaym. 



Gerilinder 

--. 5 A 
iz  
ı ı  = 1.9 sin St 

= 2 E t  
= 

PROBLEMLER 

ÇIZKLGE 1-3 Şekil 1-23 ve Prob. 1-16'daki devre kesimi için de ğerler. 

1-17 Şekil I-24'de bir devre ıı in bir kesimi gösterilmektedir. Temel ya-
saları  kullanarak v(t) geriliminin de ğerini bulun. 

Ş Eİ % 1-23 Prob. 1-16 için verilen devre kesimi. 

41 — 
ŞEKIL 1-2 -17 için verilen devre kesimi. 

1-18 Seçilen bir devre kesimi Ş ekil 1-25'de gösterilmektedir. Kirchhoff 
yasalarını  ve öğelerin volt—amper bağmulartut kullanarak v i  gerilimini ve i, 
akımın' bulun. 
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Ş EKIL I-25 Prob. 1-18 için verilen devre kesimi. 

1-19 Şekil 1-26'daki devre kesimindeki v(t) gerilimini bulun. 

t 

ŞEKIL 1-26 Prob. 1-19 için venden devre kairni. 

1-20 Şekil 1-27'deki devrede, 2 II'lik indüktansdaki ak ını  i(t) 	5z-t 

amperdir. Kirehhoff yasalar ı)» ve öğelerin volt-araper 1)4mb-1a~ katta. 
narak kaynak gerilizni e(rryi hulus. 

4 H 
	

3 ohm 

ŞEKIL 1-27 Prah. 1-20 kin verilen devre 
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.121 Ş ekil 1-28"deki devrede, 2 ohmluk direnç üzerindeki gerilim e 

20 	volt'tur. Kirchlıoff yasaların, ve öğelerin volt-amper bağıntılarun 
kullanarak kaynak akımı  i(t)'yi bulun. 

<t) 

1-22 i(t) = 10 A ipe Preb. 1-20'yi yeniden çözüm. 

1.-22 er(t) 	12 sir, (2t/3) volt ise prob. 	yeniden çözün. 



2. 
Bölüm.  

DIRENL İ  DEVRELER 

Elektrik devrelerinin çözümü, Kes. 1-10 daki Kirchhoff ak ım ve gerilim 
yasas ı  denklemierinin, ve ilk kez Kes. 1-6'da tan ı tılan ve ayrıca Böl. 
bunu izleyen kesimlerinde tart ışı lan kaynak ve so ğurnco, volt-amper 
ba ğı ntdarının kullandmalarm ı  içerir. Bu bölümün amaçlar ı , devre problem-
lerinin çözümü için gerekli -olan deıillemlerin kolayca yaz ılıp çözillebileeeği 
düzenli bir süreç geli ş tirmek ve ayr ı ca karma şı k devrelerin oldukça yahn 
eşdeğer devrelerle gösterilmelerine izin Veren yöntemleri ineelemektir. Hesap 
ların karma şı kliguı dan çok devre üzerinde dikkati toplamak ve yöntemleri 
örneklerle aç ıklamak amac ıyla sabit (zamandan ba ğı msız) akı nı  ve gerilim 
kaynakları  de tıya.rdan dirençli devreler kullarulacakt ır. 

2-1 TEMEL YASALARIN DOĞRUDAN UYG1L LANIŞ1 

En genel biçimde bir elektrik devresi, uyarmay ı  sağ layan bir ya da daha 
fazla kaynak ile çok say ı da ilmek ve çok say ıda kav şakta.n olu şacaktır. Bilinen 
nieelikler çoğu kez gerilim-kayna ğı  gerilinderi ve akını  kaynağı  Arzuları  
elaeaklar. Bilinmeyen nicelikler ise gerilim-kaynaldannu ı  akımlax ı , akım-- 
kaynaklarının gerilinderi ve devre ö ğelerindeki gerilim ve akamlar olacakt ır. 

Bilinmeyen nieehklerin bulunmas ı  için kullanılan denklemler; Kirchhoff 
akun-yasası  (KAY) denklemlati, Kirchhoff gerilim yasas ı  (KGY) denklem-

leri ve öğelerin volt-amper bağ'ustıları  (bu bölümde, Ohnı  yasası  olarak 
kullamlacaklar) olmak üzere üç s ınıfta toplanabilir. Bu ba ğı msız den.klem-
lerin toplam sayısı  bilinmeyen niceliklerin , sayısına eşit olmak zorundadır. Her 
situfta a ş ağı da belirlenen sayılar kadar bağı msız denklem bulunur: 

I. Oğelere ör,gii bağı msız -voh-:amper denklemlerinin say ısı  öğelerin 

saytsma eş ittir. 

2 . Bağı ms ı z KAY. denklemlerinin sayısı  kavş aldann sayısından bir ek-

eş ittir. 
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3. Bağı msız KGY denklemlerinin sayısı  bağı msız ilmeklerin sayısı na 
eşittir. Bağı msız bir ilmek; öteki denkiert ılerde bulunmayan  en az ından bir 
gerilimi içeren bir KGY denklemi olan bir ihnektir. 

Doğ rudan uygulama yöntemi, nygtuı  akını  ve gerilim değ işkerılerinin belli-
lenmesini, yukarıda sıralanan üç tür denldemin yanl ınasıal ve istenen nieelik-
leri bulmak amac ıyla bu denklenalerin çözülmesini gerektirir. Bilinmeyen de ğ iş -
kenlerin belirlenmesi ki şinin isteğine bağlıdır, fakat düzenleme ve yahni* 
yönünden genellikle bilinen yiiutemier izlenir. Ohm-yasas ı  denklemlerinin no-

. zitif işaretlerle yazdabil ınesi için direnç üzerindeki gerilin ı  ve akın3lar Ş ek. 
1-43 de gösterildiği gibi seçilir. Öte yandan de ğişkerderbn beiirlermesini kolay-
laştıran iki devre biçimi vard ır. Bunlardan biri Şek. 2-1 deki seri-devre; 
kesimidir. Seri konumda ba ğ l ı  ber öğedeki ya da kaynaktaki akl ın, tüm öteki 
öğeler ve kaynaklardakinin ayn ıdır. Bundan ötürü devre için tek bir T i  akımı  

ikinci yal ıalaştırma biçimi ise Şek. 2-2'deki paralel-devre kesi-
- zımiclir. Bu bağlanı a biçiminde ortak ıacelik gerilimdir. . Paralel devrelerde tüm. 
kaynaklar ve öğeler için bir tek gerilim de ğişkeni 

R, 
o 	 _ 

ŞEKIL 2-1. Serklevre 

ŞEKIL 2-2. Paralel-devre kesimi. 

Örnek 2-1 

Şekil 2-3'deld devrede görülen bilinmeyen geriliraleri ve akl ı/dala bu
-hın. Bn devrede soldaki ilmekto 140 N-olduk sabit gerilim kayna ğı  ve sağda-

ki ilmekte ise 18 .araperlik sabit bir ak ını  kaynağı  bulunmaktadır. 

Ayrıca, kaynakların devreye verdi ği gücün dirençlerin so ğurduğa püre 
eşit olduğunu gösteren bir güç dengesi yazan. 



78 A 140. V 

20 ohm 

8 	d 

- Ş EKIL 2-3. Örnek 2-1'in devrw ,i. 
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ÇÖZÜM: İ lk adım, bilinmeyen gerilimler ve ekili:dar için referans yön-
lerinin belirlen ınesidir. 140 V'luk kaynak ile 20 olunink direnç seri ba ğlı  
olduklarından her ikisraden de I, ak ımı  geçer. öğ leyse E1  gerilimiıı iıı  yönü 

Ş ek. 1,9'e göre belirlenir. Öte yandan 6 ve 5 ohm'luk dirençler ve 18 A'- 
lık ak ı nı  kaynağı  paralel bağbdırlar, öyleyse bunlar ortak bir E 2  gerilimini 
paylaşı rlar. Bu durumda I, ve I, duralar" Şek. 1-8'cle izlenen yola göre seçi-
lider. Ş imdi tüm gerekli değ işkenler seçilmiş  oldu. 

İlk grup denklemler, ö ğelerin volt-amper ba ğuıtılandır. Devrede üç di-
renç olduğundan, üç tane Ohnı-yasası  denklenai vard ır: 

E, 20 il  (2-1) 

E2  6 /, (2-1) 

5 (2-3) 

Sonra, KAY denklemleri yaz ıhr. Kavşakiarm sars  nı  belirgin duruma 
getirmek için, ab çizgi kesiminin A dii ğ iirn noktas ı  ve ed kesiminin ise B 
dfiğ iim noktas ı  olduğuna dikkat ediniz ve Ş ek. 2-4'de oldu ğu gibi devre-
nin bu kesimini tekrar çiziniz. Aç ıkea görüldüğü üzere iki kav şak vardır ve 
sonuç olarak, A kav ş ağı  için bir tek bağı msız denklem 

Ii  - /2  - I3  -I- 18 	0 	 (2-4) 

Dalın sonra KGY denklenderi gelir. Tek ba ğı msız ilmeğin soldaki ilmek 
olduğuna dikkat ediniz; öteki ilmeklerin herbirinde yaln ız iki öğe vard ır ve 
bunların KGY denklemlen ortak E2  gerilimini kapalı  olarak belirtir. 
Bu durumda bir tek bağı msız denklem vard ır, o da 

140 - Eı . - E, ---z-- 0 	 (2-5) 

dır. 

Yukarıdaki beş  clenklemm ortak çözümleri herhangi bir yöntemle buluna-
bilir, fakat, burada yine düzenli bir yol gösterileeektir. Genellikle, ya ak ını  



1 4 la A 

tı  tıfors 	 S ohm 

41.00 

B 

TEXtl, 2-4 şek. 2,-Witn A ve B kar ş aklanın gösteren kesini% 
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ya da gerilim deiğ işkenlerin.i yok etmek amac ıyla volt-amper bağnıtılan ya 
KAY ya da KGY denklenderinde yerlerine konutlar. ornesğin, Denk. (2-1) 
den (2-3)'e kadarki denklemlerin Denk. (2-4)'de yerlerine koroabnalan 

1 

	

E - 6 E2 	E_ + 18 	 (2-6) 
20  

verir. Denk. (2-5) ve (2-6) 

J 	= 140 

-3E/  -4- 22E2 	1080 

biçiminde dazenlene-bilir ve bunlardan E i  = 80 V ve .E2  60 VIrıdanur. (2-1) 
den (2-3re kadarki denldenderden, ak ı mian  I1  . 4A, I Z  = 10A ve /3  ------ 12 A 
olarak bulunur. 

Güç dengesi aş ağı da verilmektedir. Dirençteki güç kayb ı  Denk. (1-13)'den 
ve kaynağm verdiği güç Denk. (1-9)'dan bulunur. 

Devreye verilen gaç, 

	

140-Sola-ak kaynak : 	P 	(140) (4) = 560 

	

18-Amperlik kaynak : 	P = (60)(18) 	 1080 

Toplam = 1640 W dır. 

Devreden alınan gaç, 

	

5- olutduk dirençten : 	P = FR = (122) (5) = 720 
6-- ohmluk dirençter ı  : • P = (102) (6) 	 600 

	

20-- olıroluk dirençten : 	P = (42) (20) 	 320  
Toplam . 1640 W dır. 
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Örnek 2-2 

Ş ekil 2-5-"deki devrede bulunan bilinmeyen gerilinderi 4e alemdar' bulun. 
Bu devre, soldaki ilraekte bir 30 V sabit-gerilim kayna ğı  ve sağdaki ihnekte 
ise akıma bağlı  bir alım kaynağı  21 1  içermektedir. 

ÇÖZÜM: Devrede, üç direnç, iki kav şak ve iki bağı msız ilmek bulun-
maktadır. Öyleyse, üç Olun-yasas ı  denk-lemi, bir KAY denklem.i ve iki KGY 
denklemi yazilabilir. Ş imdilik, ./ 1  ve 21, aktıolan bilinmeyenler olduğu halde, 
er.lımıl refeıahs yüldeti Ş ek. 2-5'de gösterildiği üzere problemin verisinde 
belirlenmi ş  durumdadır. Sonuç olarak E l  ve E4  d.eğ işkanierinin kutuplanıt. 
ları  güsterildiğ i gibidir, E, ve /, değ işkenleri de Olun-yasas ı  denkleıninde po-
zitif işaretlemeye uyacak biçimde seçilmişlerdir. 

ŞEKİL 2-5 orne.k 2-2'nin ile re . 

	

Şimdi, devre denklenderi 	 °bin-yasası  denklernleri 

311  

E2  `=" 41, 

E4 = 10 (21 1) 

biçimindedir. A kavşağı nda KAY deuldemi 

- /2 	2/1 	0 

ve sırayla, Ise II ilmeklexi çevresinde yank ı' KGY denklenderi 

30 - 	E2  0 ve E, - E3  E, = 

(lir. 

Bu denklemlerin ortak çözümü / 1  .--,--: 2A, 2I ı  = 4A, /, = 6A EI  = 6V, 
E, = 24V, E, 64 V ve E4 = 40V verir. 

Örnek 2-1 ve 2-2 en kolay ve aç ık bir biçimde doğ rudan uygulama yön-
teminin kallamhşuu göstermektedirler. Düş ünce yönteminin tamamı  ve sonuçta 
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elde edilen denklem sistemi, iki yahnla ştınua ile daha derli toplu y-apilabilit. 
Birincisi akı nı  değişkenlerinin gerilim değ işkenleri cinsinden taiıiinlaeması  (ya 
da terzi) dar. Böyle bir yab ıllaştınna Olun yasası  denkleminüı  açık bir biçimde 
yazilınasına gereksinim duyulıtıadan Örnek (2-1)'deki (2-4) denkleminin do ğ -
rudan Denk. (2-6) biçiminde yazal ınasnu olası  'kılaeakti. Ohm-yasas ı  denk-
lenderinin yine gerekli oldu ğuna dikkat edilmelidir; denklemdeki ~an ı t 
gerilinder cinsinden ifade edilmelerinden ötürü Olun yasas ı  denklemleri Denk. 
(2-6)'da kapalı  bir biçimde görünfırler.' 

ikinci yalınlaştırmada, değişkenleri daha önceden seçilen öteki de ğişken-
ler cinsinden seçerek, ya KAY denklenderini ya da KGY denklemlerini yazma 
gereksiniminden kurtulunur. Örne ğ in, Örnek 2-1'deki KGY denklemiude, 
Denk. (2-5), E F  geriiaml (140-4) dir ve bu de ğer gerçekten şekil üzerinde gös-
terdebilirdi. Böylece, Denk. (2-6) 

+ 18 e-e O 

biçiminde yazılabilir ve devre denklentleri tek bir denkleme indirgex ıebilirdi..  
Bu yöntemler aşağı daki iki örnekte açdcl ığ a kavuş tarulmaletad ır. 

Örnek 2,--3 

Ş ekil 2-6'dıtki devrede bulunan 2 Ob ınlek diseenein uçlar ı  araseadalci geri-
limi bulun. Çözümü kolaylaştırmak için, -tüm akunlan geacilia ıa değ işkenleri 
cinsinden belirtin ve değ işkenleri seçerken KGY denklemlerini kullan ın. 

ÇÖZÜM: 2 Ohmluk direncin uçlar ı  arasındaki gerilim istendiğ inden bu 
Et ile gösterilen bir de ğ işken olarak seçilir. Bundan sonra iki_gerilirri değ iekeni 
daha seçilir, bunlar _E, ve E, dür, böylece öteki devre gerilinderinin bu üç de ğiş -
ken cinsinden belirlerıntelerine olanak sa ğlanan. iUç ilmek çevresinde yanlan 
KGY denklenderinden yararlanarak öteki devre gerilinderi kolayl ıkla 
buhınur. Onlar, Ri'in uçları  arasında (E, - +30)., kılın -uçları  arasında 
(E, --E3  --25) ve 15 Ohmlnk direnein uçlar ı  arasında (E,- E3  -25p:lir. 

Böylece tüm gerilim değişkenleri belirlenmiş  oldu. Ş imdi her akı nı  karşı -
lık gelen  gerilim cinsinden ifade edilerek KA.Y derddemlezi yaz ılır, Akımlar 
için referans yönleri Şek. 1-8'clen bulunur. Dört kavşak vardır ve bu nedenle 
üç bağı msız denklem yazılabilir; 

1 
A kavş ağmdan : 	(Ez  -E +30 	

5 
) + 	E

2 15 
 4- - (E3  -E.-25) 
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• 

15 olur 

13 kavş ağı nda : 
1 	1 

E -- 0 3 5 	- 	2  

1 
C kavşUğnıda 	 (E,-E -25) 	E..-(E-E -25) - 5 	0 3 

Denklemlerin hepsini sistemin ortak paydas ı  (bu sistemde, 30) ile çarparak vz 

terimleri birleştirerek ortak çözümleri daha da kolayl ıkla bulunur. Elde edi-
len denklemler. 

38 E2 - 30 E,- 2E, = - 850 

-6 E2  - 15 E2  - 6 E, =. 0 

-2 Ez - 30 E, +38 E,. - 650 

dir. 

Çok deb' kendi denklemlerin ortak çözümü için düzenli yöntenalerden biri 
detarmivantlarm ve Cramer kuralmin kullan ıtamidır. x„ x2  ve x, değişken-

leıi cinsinden 

aı szı  a12x2+ aux3".----- 

 “21xl1  ax2 + 	b, 

a3 ıxt± a3g£2+ u3iX3=-  bı  
biçiminde yazılan ve üç denklemden oluşan herhangi bir denklem sisteminde 
dqçişkenlerden herhangi biri, iki deterzninant ın oranından bulunabilir. örneğ in, 
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bi 	 61 13 
j. 

62 	a22 	a23 

b3 	an 	a33 
al 1 	a12 	a 

U 

<121 	 «23 

432 	a33 

Determinantlar herhangi bir uygun yöntemle hesaplanabilirler ve izlenen yol 
istenen say ıda değ işkerılerderı  olu şan deldem sistemlerini içereeek biçimde 

Elimizdeki problem için, E t 'in değeri. .4-  

-,451kr. 

	

38 -850 , -2 	-ba? 

-6 	0 	-6 

-2 -650 	38 	-360000 
10 V 

38 	-30 	--2 	- 36000 

-6 	--15 	-6 

-2 -30 	38 

dur. Öteki gerıliınler de benzer biçimde bulunabilir. Ak ındarda Olun yasas ı  
yardıanryla gerilinderden elde edilebilir. 

Örnek 2.4 
	••••••■•••••••••■•••••••■■• 

Ş ekil 2-7'deki devrede bulunan 15 Ohmlnk direr ıçten geçen abim hesap-
laym. Törn gerilimleri ak ı m değ işkenleri cinsinden ifade edin ve de ğ işkeıderin 
seçiminde KAY denklemlerim' kullanın. 

ÇÖZÜM: I, ak ı m ı , istenen nieelik ve seçilen ilk de ğ işkendir. Sonra öteki 
ili elam değ işkeni I2  ve /3  seçilir. Öteki dirençIerdeki. akrralar  KAY denk-
lenderinden bizira ıabilir, bunlar R elirentindeki (I, +1 2), 11b  direneindeki 

;- 5) ve 2 Ohmluk dirençteki (/2-1.3-5) almnlandır. 

Ş imdi içteki üç ilmeğin her biri için KAY denklemleri yazd ır. Denklenaler 
ihneklerin sol alt kö şesinden başlayarak saat yönünde yezdır; gerilim diş -
melexi ( den () ye pozitif al ınır. 
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15 ohm 

ŞEKIL 2-7 örnek 2-4131 dmeşa. 

Ilmek T : -30+4+5(11 +4) +2(443-) 	0 

Binek II : -15 /1-25-5(.11 ±13 4-5) -5(1-1 1-1) 	0 

Binek ZII : -2 (L2-13-5) + 5(1i  443 +3) +25+13  = 0 

Terimlerin birletirnmesinden, 

5/ 1 ± 812.--213 = 40 

-25/1— 512 513  = 50 

ve Cramer 

ii  — 

5/1--212 + 813 

 kurahrıdan, 

	

40 	8 

	

50 	-5 

	

[6 

 0 	-2 

= -60 

-2 

-5 

8 -2000 
5  

25 

5 

8 

-.5. 

-2 

-2 • 

-5 

8 

1000 

bulunur. Yanıttaki eksi işareti, pozitif yüklerin ak ış uun Şek- 2-7 de seçilen 
yöne zıt olduğunu belirler. Benzer bir biçimde öteki ak ınilar da bulunabilir. 
Akimlar bilindikten sonra, karşı lık gelen gerilimlerde Ohm-yasas ı  yardımıyla 
elde edilebilir. 
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Temel yasaların doğrudan uygulanma yöntemi oldukça kallara şhdır„ 
çünkü bu yöntem, söz konusu yasalar ve onların devre çözilınündeki önemi 

üzerinde dikkati toplar. Yöntem ayrıca, elektrik devrelerinin çöztuntl 
istenen deği şkenlerin sayı  ve çeşidi Be ilgili verilen ve denklenderi verir. Öte 
yandan düzenli bir yallar.mla de ğişkenlerin seçimi ve denkleirderin Yaınlış  
biçimi hakkında da derinlik kazand ım. 

Ornek 2-:3 ve 2-4, en Ima yeldati devre çözümünün nas ıl yapılabileceğini 
göstermesi bakımından bir giri şti'. Her iki örnekte de devre niaelilderi aras ın-
daki hağı ntılann toplam sayısı  Örnek 2-1 ve 2-2'deki doğrudan yöntemin 
gerektirdiğ i sayı dan az değ ildir. Buna karş ilık, her iki durumda da ortak 

çözümü i&Lea ı en denklemierin say ısı  oldukça azaltıldi; bu da çözüm kolayliğı nt 
sağladı . 

örnek 2-3'deki üç temel gerilim E „E, ve E3'ün ve Örnek 2-4'deki üç temel 
akını  ti,/, ve I,'ün seçiminin öteki devre gerilimlerinin ve almalar ını/11m temel 
değ işkenler cinsinden ifade edilebilraelerini olan akls  kılacak biçimde özenle' 
yapılması  gerektiğine dikkat edilmelidir. Yalmdurandarda seçim (ya da daha 
genel biçimde, seçimlerin kombinasyonn) oldukça kolayd ır. Daha karışı k 
devreler için seçim kolay 'ohnayabilir. Temel de ğ işken seçimi ile ilgili zorlu ğu 
ortadan kaldıran ve düzenli bir denkle ırı  yazın yöntemine olanak sağlaya-
rak devre çöztiraüncle kar şı laşı lan yanılgı  şansım azaltan iki yöntem geliş -
tirilecek. Bi 'rincisi, Örnek 2-3 -de atılan temeli izleyen ve Kes. 2-3'de geli ş -
tirilecek olan dii ğiirrı  noktası-gerilimi yöntemi, ikincisi ise Örnek 2-4'de at ılan 
temeli izleyen ve Kes. 2-4'de tan ıtılacak olan il ınek-alunn yöntemidir. 

2-2 KAYNAK GÖSTERI-1W VE Dowş trixt) 
Ideal gerilim ve ak ını  kaynağı  kavramlar ı  Kes. 1-6'da stumb ıluş tU. 

Kullanılan kaynaklar ideale ya klaşabilir, fakat hiç bir zaman ideal olamaz. 
Örneğ in, ideal bir gerilim kaynağı , sıfır dirençli bir yükün varlığı nda bile 
gerilimini değ iş tirmemelidir, bu ise devreden sonsuz bir akun geçmesini gerek-
tireceğ inden açıkta bir fiziksel olanaks ızlıktır. Gerilim-akuu belirtgeni ile 
birlikte, gerçe ğ e daha ;rakın bir kaynak Ş ek. 2--8 de görülmektedir. Belirt-
gen, devre a.çıkken (I = O) bir Eaa  gerilimi ve devre kapandıktan sonra çekilen 
akan artt ıkça doğrasal olarak azalan E değerinde bir çileış  uçları  gelirimi olan 
bir kaynağı  göstermektedir, böyle bir l ıeliztgen matematiksel olarak, 

E 	E ad --  of 

denklemi ile verilebilir. Rarada R, aç ık-devre geriliminin kısa devre aliamma 
oranuhr. Şok. 2-8'deki kaynağ a eş değer bir devre Şek. 2-9'da gösterilmektedir. 

Ş ek. -9'daki elevrenin Kirehboff gerilim yasas ı  denklemi de Denk. 
(2-7) ile verilir. 

(2-7) 
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( 4) 
ŞEKIL 2 -8 la> Kaynak (by Kay.lagin gerilim-ak ını  belirtgeni. 

Ş ekil 2--8b'deki doğrusal belirtgenin denklernini, akımın gerilime ba ğlılığı  
.biçiminde. yazarak de ğ iş ik bir gösterme biçimi bulunabilir, böyle bir denklem 

1 	rk 	G.0.E 
	

(2-8) 

dir. 

Ş ekil 2-8a'dolci kayna ğm yeni e şdeger devresi Şek. 2-10'da gösterilmekte-
dir; bunun Kirchhoff ak ını -yasas ı  denklemi ise Denk. (2-8) dir. Şek. (2-9) ve 
(2-10) daki devrelerin her ikisi de Ş ek. 2-8b'deki eğriyi sağlayan volt-araper' 
belingeulerine sahip olduklar ından ikisindeu biri; gerçe ğ e uygun bir kaynağı  
temsil etmek üzere kullan ı labilir, Verilen bir problemde hangi e şdeğer devre-
nin kullan ılmasının uygun olaeağnun seçimi, kayua ğuı  bağ lı  bulunduğu devre 

Ş EKIL 2-9 Şekil 2-8a'daki karaitğ i'm gerilitıa•kayriağı  esde#er devretti: 

ŞEK-  2-le Şekil 2-8ir'daki kaynağra ekim 
	eşdeger devresi. 
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için kararlaştırılan çözüm _ yöntemine hangi eşdeğer devrenin kolaylıkla uya-

cağ ' dkiinfılerek yap ılır. 

Ş ekel 2-9 ve -2-10 daki devrelerin her ikisi de ayn ı  fiziksel kaynağı  g4s-

terdiklerinden ç ıkış  ucu belirtgenleri özdeştir ve biri di ğerini temsil etmek 

üzere kullanılabilir. Herhangi bir gerilim-kaymağı  gösterimini al^-kayna ğı  
göStedmine dönüştürmek için, Denk. (2-7) den alma bulunana 

E 	E 
Ro  

(2-9) 

elde edilir. 

	

Eğer ikd  = Eod ; Ro  ve Go 	1 / Ro  ise Denk. (2--8) ile (2-9) un karşdaş - 
tırılnıası  Ş ek. (2-9) ve (2-10) daki devrelerin ak ını-gerilim belirtgenlerinin 
özdeş  olduklarını  gösterir. Öte yandan e ğer Denk. (2-8) den gerilim çözüliirse, 

Icd ./ 
(2--10) 

Go 	G o  

bulunur, bu ise Denk. (2-7) ile karşdaştırd  dığ uıda, Ead = 1"/ Go  ve R. 
1 / Go, olduğu düşünülürse, iki devreniu eşdek"erliğ'i gösterilmiş  olur. 

Böylece sonuç olarak 

Ead 	kd Ro  ya da Ikd 	 (2-11) 

Ve 

Gd  (2-12) 

ise, Şek. (2-9) ve (2-10) daki devrelerin e şdeğer oldukları  görülür ve bir kay-
nak gösterimini- diğerine dönüştürmek için Denk. (2-11) ve (2-12) -kullan ı la-

bilir. 

56 V 2 A 

(0) (b) 

ŞEKIL 2-11 bin (2-5) için kaynak gösterin:ler'. 
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ÖRNEK 

 

   

Ş ek. 2-11ddaki gerilim-kayna ğı  gösterinaiı_ış  eşdeğer bir akını-kaynağı  
göstetimnıe ve Şek. 2-11b'deki ak ım-kayna ğı  gösterimini eşdeğer bir geri-

lim-kaynağı  gösterimine dönıiişffiribıüz, 

ÇÖZÜM: Şek. 2.41a'daki devrede, Ead -= 56 volt ve Ro  = 2 Ohm dur. 

Denk. (2-11) ve (2-12) den ikd  56 I 2 = 28 A ve Go  1/ 2 = 0,5 nılıo 
bulunur. , 

Şekil 2-11b'deki devrede, I d  = 2A ve 	1 /4 = 0,25 mho .  dur. Denk. 

(2-11) ve (2-12) den E., 210,25 = 8 V ve la  1 10,25 4 Ohm bulunur. 
Dönüş türülmüş  devreler Ş ek. 2-12 de gösterilmektedir -. Ş ek. (2-12a)'daki 

akıııı  yönüniin .Şek. :(2-11a) daki gerilii ıi artış  yönüne ve Ş ek. (2-12b) deki 
gerilim art ış  yöntnatin Ş ek. (2-11b) deki ak ını-kayna ğı  yönüne karşı l ık geldi-

ğ ine dikkat ediniz. 

4 ohm 

 

8 V 

  

(o) 
	

(b) 

ŞEK 	-12 (a), Ş ekil (2-11 a) dald (b) , Şoka (2-11 deki devreletin kaynak dönüp:timleri 

2.3 D•CttrIWNOKTA,Si-GER İLiM YONTEW 

Devre çözümünde düğ iim-noktası  gerilim yöntemi, Kirchhoff gerilim ya-
SU' denklenderinin açık olmayan bir biçimde devre şentasi üzerine yaz ılmasını  
ve böylece yaln ı z Kirchhoff akım yasası  denkleınlerinin-çözülmesini gerektiren 
bir yöntemdir. öte yandan, yönteme göre minimum say ıda gerilim değiş - 
konlerinin kullanı lmasınaa gereksinim duy ıdur. Şöz konusu yöntem, Ş ek. 
(2-13) deki devrenin incelenmesiyle geli ş tirileeektir-. Bu devrede, iki bilir-
izleyen gerilim, EA  ve ER  , seçilmiş tir. EA gexıitiimi C düğüm noktasından A 
ilüğ tim noktasına doğ ru bir gerilim artışı  olarak, benzer biçimde E.8  ,C 
diiğürn noktasından B düğiim noktasına doğ ru bir gerilim artışı  olarak seçil-
miş tir. Bilinmeyen gerilimier C diitüm noktasından baş layarak öküldit-
günden ötibrit, C noktasına referans düğ ilta noktası  denir. 
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B diiğ iinı  noktasından. A düğün noktas ına doğru olan gerilim artışı  
devredeki bilinmeyen iiçünea ger ılinıdir, bu gerilim Kireb-buiT getillm-yasa 
d‘nkleminden 

E413  = E '7' Efi  

biçiminde bulunur. 

Devrede üç tane dükft ın noktası  vardır, *yleyse bağmisız iki Kirchhoff 
alma yasası  denklenıi yazmak olanakl ıdır. Birincisi A düğüne noktas ı  içiıı  
yazdır ve 

A: E.4 G/ (RA 	Gı 
	 (2-13) 

dir. Ikincisi ise B düğün' noktası  için yazobr ve 

B: En G 1 - (E„ - En ) G, = ı  - I, 	 (2-14) 

dur, 

Denk» (2-13) ve (2-14) deki terimlerin s ı ralarusına yeni bir düzen veri- 
lirse 

A:  

B: 

elde edilir. 

E4 (G ,.G?) - 

-£4 	En (G: 4-G3) 

(2-7 15) 

(2--16) 

Ş EK,11. 2-13. Ihit'dro,-nok.tr ısı-gerrlind »A-temini şekillendiren devre. 

Denk. (2-.15) ve (2-16)'n ın incelenmesi bir düzen giSsterir ve bu düzen, bu 
tür denkleınlerin kolayca yazdabilmesine olanak sağ layacaktır. A - dtiğ iirrı  
noktas ı  için yaz ılar: Denk. (2-15) de, E, nin katsayıs ı  .44 düğünı-noktasina 
bağlanan iletkenlik-lerin pe ıritif toplam ı , Es  nin katsayısı  A ve. B düğün: nok-
taları  arasına ba0anan- iletkenliklerin negatif toplam ı  ve eş itliğ in sağ  tarafı  
A düğ iim noktasına giren alanı  k-aynaklarmın toplamıd ır. Ş imdi B dü ğüm 
noktas ı  için yazı lon Denk. (2-16)'y ı  düşününüz. Benzer bir durum Orecek- 
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siniz: Ea  nin katsayısı  B düğüm noktas ına bağ lanan iletkenliklerin pozitif 

toplamı , E„ nın katsayısı  B ve A dii;,-oarın noktaları  aras ına bağ lanan iletkenlik 

lerin negatif toplam ı  ve eş itliğ in sağ  tarafı  ise B düğ iinı  noktas ına giren akını  
kaynaklarının töplamıdır. (1 3  ün B düğüm noktası ndan, uzaklaşan bir yönde 

oluşuna dikkat edin). Bu iki denklernin kurulu ş  bakıırandan benzer olu ş -
!amip rastlant ı  oimadıb bir gerçektir. Bu denklemlerde görülen düzen, ak ı nı-
yasası  denkienderinden ve gerilim değ işkerılerinin seçiliş  bkinıinden doğar. 

Denk. (2--15) ve (2-16)11e gösterilen türden denklemlerin yaz ılması  için uygu-

lanan, kurala dügiim-gerilimi yöntemi denir. BU yönteme göre s ıra ile yap ı -

lacak iş ler k ısaca söyle özetlenebilir: 

1. Kes. (2-2) de verilen yöntemi kullanarak, seri dirençli ideal gerilim 

kaynaklar ı  ile gösterilen her kaynak paralel iletkenlikli ak ı nı  kayna ğı  gösteri-

mine dönüş tilrülmelive sonra devre, yeni gösterime göre, yeniden çizilmelidir. 

2. Keyfi bir referans düğüm noktası  seçilir, R olsun. Devredeki öteki 

düğüm noktalar ı na A,13,....,1V harfleri verilir ve bilinmeyen gerilinder E9  
noktapandan. A,B, v.b. noktalarına doğru gerilim art ış ları  

olarak seçilirler. 

3. Diiğ ilm noktası  (akı m-yasası) denklemleri sırasıyla 

düğiı. ın noktalar ı  için ya2alırlar. Sonuç a ş a ğı da gösterilen matris biçi ıminde 

olacakt ır.. 

A: GA A EA --4;AB 	— • --GAN EN. 

B:  

N; 	E 	.E„ 

Burada 

X (Ifığ itnı  noktas ına bağ lanan iktkeniilderiu tümünün toplam ı , 

Gx5, 	X ve Y. düğ iinı  noktalar ı  aras ına bağ lanan iletkenliklerin tü- 
münün toplamı , 

X ditğ iiın noktas ına giren (ya da besleyen) ak ı nı  kaynaklarını n  
toplamıdır. 

4. istenen dü ğüm noktas ı  gerilimlerini elde etmek üzere denklemler çözü-
bir. Devredeki öteki gerilitaler ve devre airarrilar ı, Kiıchhoff gerilim yasasının 
ve Olun yasas ının uygulanmas ı  ile bulunabilirler. 

Örnek 2-6 

Düğı iııı -noktası-gerilimi yönternini kullanarak Şekil 2-14'deki devrede 
görülen gerilimleri bulun. Ayrıca 13  akımım da hesaplaym. 



Ş8X4. 2-45  şek. 	dazli~e elde "nıtn 

131iğ ri.ra nektası-gerillmi deuklemlerl 

A : 	(0,5 +0,5 ÷0„1) E4  -0,5 Ei; 	.Ec  

"."0,5-4-0,2  +1,0) ..E:a  —1,0 E 

,E;4 —1.,,CY ER  ±.(0.,1 	,0+0, 25) 

50 DIR14ÇL1-15E'vlkEt.Elt 
. • 	 ' 

ÇOZ31:: 	12-14'deki devre nin A ve D dfığ ilnı  »halen arasula bag- 
lanan.-56 V; 2 Olun kaynağı  Ckinek 2-5 de-  g0sterilen. bir , alura-kayna ve 
ona paralel bir iletkeu biçiraine dtinii ş tiirillanüştür. Bu sonuçları  kullanarak 
şek. 2-14, dein devre Ş ek. 2-15'de yeniden, çi ddı  şek. 2-14'deki devrede.1>u. 
lunan diretıçIerin şek. 2-15de karşı lık gelen iletketdik değerleri ile • belirtil-
rliklerine dikkat edin. D düğı-ini, nokta.sı  referansdgfınanektası  olarak 'Ve LA , 

E2  ve Ec  gerilinderi ise değişkerder olarak seçildiler. 

" 

Ez 
R  Ip ni 

2 ,.*•rı 	 zhrı: 

2 ohm 

ŞZWJJ. 2-1,4 Oeuek, 2-6 -14n dev.. ı . 
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A: 1,1 EA  -0,5 EB  -0,1 Ee  = 28 

B: -0,5 E,, 4-1,7 Es  -1,0 Ec  = 0 

C: -0,1 EA  -1,0 E +1,35 k -2 

dir. Bu üç düğün  :t-gerili/ni denklenderinin ortak çöziimu 

EA  -= 36V, E„= 20 V veEe = 16 V 

verir. 

dilğ inn noktas ı  gerili nin bilinmesi devredeki öteki gerilimlerin ve 
 akımların kolayca bulunmas ın ı  olanak!! kılar. Örnek olarak, Ş ek. 2-14'deki 

devrede bul ıtrı un E, gerili/ni EA -Ec  Na da 36--16 20 V' ılux. Ş ek. 2-15 deki 
devrede görünmeyen fakat Ş ok. 2--14'deki devrede verilen / 3  ak ımı , A nokta-
s ından D noktas ı na kadarki gerili/t-derin her iki devrede de ( Ş ek. 2-14 ve 
2-15) ayn ı  olmas ı  ğerektiğMi düşünerek, hesaplanabilir; böylece 

36 - 2/, 	EA  -~ 36 

Ve 

bulrıııı  

Diiğ iinı 	 Kirchhoff 	-yasas ı  denkle ınlerun 

temel olarak kullan ıp, devre plobleaderini çözmeye yarayan düzenli bir yoldur. 
Bn yöntemde ortak şısiilmesi vreken denkienderin say ı sı  devredeki düğ iirrı  
miktala ı  ıınn. say ı s ı ndan bir eksi ğ ine eş ittir. 

2 -t 11.31EK AliLMI YÖNTEMI 

Ilınek akımı  yöntemi, devre pronle ınlerini çöznıenin' naşka bir yoludur. 
Burada Kirchhoff akan-yasas ı  denklemleri aç ık olmayan bir biçimde devre 
şeması  üzerine yaz ıhr. Gerilbn-yasas ı  denklemleri ise aç ık bir ş ekilde yaniıp 
çözülür. Örnek 2-4, yöntemin nas ıl uygulandığı n ı  göstermektedir. Ayn ı  
yöntem daha düzenli bir biçimde burada da sunulacak ve böylece cebirsel 
işlemler daha kolay (ya da say ıca az) bir duruma gelecektir. 

Şekil 2-16'daki devreyi dü şüneliın. Önceki çözil ınlerde, akimlar tek tek 
öğelere ya da ö ğelerin seri birle şimlerine dağı tı lmış t ır. Ş ek. (2-16) Baki 
devrede bulanan / i ,/, ve .1 3  akunları  bu tür öğe akunlarnun örnekleridir. 

llmek akımı  yönteminde,- devredeki ilmeklerde bilinmeyen ak ı mların 
varliği düşünüliir. Böylece I ihne ğ indeki Ir  ilmek -ak ımı , ilme - oluşturan tüm 
öğelerde ve E3 bulunmaktadır. Benzer biçimde Iri  akımı ., II ilmeğini 
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• oluşturan tüm ö ğelerde -R.,,R3  ve E2  vardır. Bu ilmek akunlan ile ilgili iki 
ör.~ belirtilmesi gerekir. Birincisi, tüm aktmlar ayn ı  yönde seçilir, burada 
saat yönü alm ırı aş tır. Alumlarm yönlerinin' ayın seçilmesi, sonuçta elde edilen 
denkleırdcrin bir matris biçiminde kolayca yazdabil ınelerine olanak 8ağlar. 
İkinci özellik, ilmek alumlar ı  daha önce kullan ılan öğe akıl/Ilan cinsinden 
kolayca ifade eAlilebilirler. örne ğin, Şek. 2-16 daki devrede I I , /2  =- I ve 
I, 1/-4, olduğuna dikkat edin. 

Ş E.F.11, 2-16 Ilmek-akın).; nitemini ş ekalendiren devre, 

Eğer Kirchhoff gem-yasas ı  denklenaleri, Şek. 2-16 daki devrede bu-
lunan I ve II ilnaeideri çevresinde yaz ıhrsa, sonuçlar. I ilmeği için 

R ı lı  ±Rı(f.f- frı) 	E, 	 (2-17) 

ve ıl ameği için 

Rj„ 	 (2-18) 

bulımur. 

Denk. (2-27) ve (2-18)'e yeni bir düzen verilirse 

Iı(R, ±R3)-111R 3 	E, 	 (2-19) 

II: 	—i 1R 3.+I77(R2 ±R3)..- --E, 	 (2-20) 

elde edilir. 

(2-19) ve (2,20) denidenderi, dü ğılın noktası-gerilimi yönteınine göre 
yazıları  Denk. (2-15) ve (2-16) da Wirülene benzer bir düzen gösterirler. 1 
ilıneğ i çevresinde yazılım Denk. (2-19) da, Iris katsayısı  Iilmeğkıı i oluşturan • 
diretıçIerin pozitif toplam ı , In  nin katsayısı  I ve II ilıneklerinin ortak direnç-
lerinin negatif toplam ı  ve denklernın sağ  tarafı  devrede saat yönünde alınan 
gerilim-kaynağı  artış larmın toplamıdır. Il ilıneğ i çevresinde yazıları  Denk. 
(2-20) için de benzer yorumlar yap ılabilir. 

Denk. (2-19) ve (2-20)'ye benzer türden dez ıklenderin yazılması  kin uy-
gulanan kurala iknek akm ıu y6nterni denir. Bu yöntemin ana hatlar ı  adım  

adım aşağı da verilmektediı . 
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I. ideal tir ak- ım kayna ğı  ve buna paralel bağ lı  iletkenlikle gsterilen 
kaynaklar, ideal bir gerilim kayna ğı  ve buna seri bağ lı  dirence dönü ştürülür. 
Dönüşüm yöntemi Kes. 2-2'de verilmi ş tir. 

2. binek seçimi seçilen bir ihnek içerisinde başka bir ilmek bulunmayacak 
biçimde yap ılır ve ;bilek  akaulan saat yönünde. seçilir. Bu seçimi., öğe akan-
larnun elde edilmesini sağ lar, bu a.kımiar ya ilmek ak:unları  ya da iki ilmek 
akım ı  arasındaki cebirsel farktan olu ş ur. 

3, ilmek (gerilim-yasas ı) denklemleri, 1,11,111 	ihnekleri için 
sırayla yaz:l ı rsa sonuç aş ağı da gösterilen biçimde olacakt ır. 

Riı  li ı ,ı trıı  - • • 	R1, vIN 	4 

+ R ıı —  • • — 	 Eıı  

Burada 

IN: -
RI, 2111 R 111 I11 " 

X ilmeğini olu ş turan tüm dirençIerin toplam ı , 

X N,  e Y ilmeklerinin her ikisine de ortak olan tüm direnç- 

lerin toplantı  
Ex = Saat yönünde al ındığı nda X ilmeğ indeki kaynak-gerilizni 

artış larmın toplam ı d ır. 

4. istenen ilmek akı nları , deakienderin ortak çözümünden bulunur. 
Kirehhoff akını  yasasmin ve Ohm-yasasının kullanılması  ile öteki aknular ı  ve 
devre gerilimieri elde edilebilirier, 

Örnek 2-7 

Ş ekil 2-14 ve Örnek 2-6'mn devresindeki ak ı nları  ilmek-akımı  yöntemini 
kullanarak elde edin. Ayr ıca Es  gerilimini de bubro. 

ÇÖZÜM: Ilk adım, 4 Ohm.luk direnç ve 2 .A'hk ak ını  kaynağı' ndan oluşan 
paralel devreyi gerilim kayna ğı  ve dirençten oluşan eşdeğer bir seri devreye 
dönüştürmektir. Bn adım, Örnek 2-S'de yerine getirilmiş  ve eşdeğer devre 
Ş ek. 2--12b'de veribm ştir. Döniişümün etkisini göstermek üzere Şok. 2-14 
deki devre Şek. 2-17 de yeniden çizilmi ştir. 

I, II ve III ilrileklerine kar şı lık gelmek üzere 4, 	Tm ihnek alrimlan 
seçilir ve Kirchboff gerilim-yasas ı  denklemleri yazılırsa 
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2 *kel 	Ir D 	4 ohm 
ŞEKIL 2-17 Ş ok. 2-14 den d6allştInde elde edilen devre. 

10 olun 

0•1114•MıllY 	  
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4 (2 +5 +2) — In  (5) -- im  (2) = 56 

IL —4 (5) + In  (5 +1 +4) — In, (1) 8 

III: —4 (2) -in  (I) + im,(2+1 +10) 

ya da 

94-5 	- 2 Itn 	56 

İİ : --5/n  +104 	= 8 

III: —24 	+ 13  

bulunur. Bu üç ilmek-ak ımı  denkleminin. ortak çözüntii, 

10 A, In  = 6 A ve ini  , 2 A 

verir. Üç ilmek akımı  bilindikten sonra, öğe akmaları  kolayca bulunabilir. ör-
neğin, Ş ek. 2-14 deki devrede bulunan 14  öğe akımı  I -In  'ye eşit ya da 
I= 2 - 6 - 4 A'dir. Şek. 2r-I4 deki devrede bulunan Es  gerilimi D dlığ ilm 
noktasından C düğüm noktasına doğru ölçüleri gerilim artn ıtlxr. Şok. 2-17 
deki devreden de bu de ğ er 

E5  = 4 _.1,/  - 8 	(4)(6) - 8 	16V 

lır.ltınur. Doğal olarak bu örnekte bulunan sayısal değerler, Örnek 2-6 da 
bulunanlarla uynşmaktadır. 

Bu ve bundan önceki kesimdeki tart ışmalardan görüldüğü üzere, düğ ram • 
gerilimi ve ilmek akını/ yöntemleri birbirlerini tamamlarlar. Dü ğüm gerilimi 
yöntemi bilinmeyen gCrilirnleri de ğ işkenler alarak yandan Kfrehhoff akını-
yasası  denklemderini kullan ır: gerekli denldemlerin sayısı  devredeki düğ iim 
noktalarnım sayısından bir eksiktir. Binek-ak ı m ı  yönteminde ise Kirelahoff 
gerilim-yasası  denkleınleri bilinmeyen akımim cinsinden yazdır, burada 
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gerekli denklemlerin say-ısı  ba'ğunsız ilraeklerin say ısına eşittir. Bir yöntemi 
diğerinin yerine kullanma karar ı, genellikle her yöntem için gerekli denklem 
sayısına kişisi tercihe ya da her ikisine birden ba ğlıdır. 

2-5 BAA-DIBLI KAYN. AKLI DEVRELERDE DM13M-NORTAS1 VE 
.1111%EK DENKLEMLER İ  

Bağı mlı  kaynaklar ın iki temel özelliği, Kes. 2-3'deki dü ğüm noktası-
gerilim yönteminin e Kes. 2-4'deki ilrnek ak ım ı  yönteminin bağnnh kaynak 
içeren devreler için do ğ rudan doğruya geniş letilmesine olanak sa ğlar. Birinci 
özellik, ba ğı mlı  bir kaynak kendi çıkış  uçlarında bağı msız bir kayna ğı n 
davrandığı  biçimde davraın.r. Bu nedenle, her iki tür kaynak için de kaynak 
dönüşümü ve Kirehhoff gerilim ve akını  yasalarının uygulanması  aynı  
biçimde yapılır. 

İkinci özellik bağı ml ı  bir kaynağı n gücü deyre:nin diğer kesimindeki bir 
gerilimin ya da akımın değerine bağ lıdır. KAY ya da KGY denkleuderine bu 
lı ağnablığ in etkisini katmak, bağlayı cı  bir denklenıin yazılınas ını  gerektirir. 
Bağlayıcı  denklem, ba ğı mlı  kaynağm gerilim ya da akunnu, düğüm-noktas ı  
geallirei ya da ilmek denklenderini yazmak, için seçilen gerilim ya da akı n 
değişkenlerine ba ğ lamak amac ıyla kullanılır. Bağ layıcı  denklemin seçilen KAY 
ya da KGY det ıklenderi ile birleş tirilmesi, devrenin tfanünfi betimleyen dil-
ğüm-noktas ı-gerilirni ya da ilınek aklım denklenderinin doğmasına olanak 
Sağ lar. Aşağı daki örnekler, bağı mlı  kaynakları  içeren devreler için iki yöntemi 
de örneklemek anzaeryla verilmeldedirler. 

örnek 2-8 

Ş ekil 2-18'deki devrede verlen VA  ve VB  gerilimlerini bulun. 

ÇOZİYM:Düğyinn-.noktası-gerilinn yöntemi kt ıllamlacaktır. Çözüme gi-
rerken ilk adım olarak, bağımlı  kayna ğı  nağrmszz bir kaynaknuş  gibi düşü-
nerek, Kes. 2--3'de tarundandi ğı  biçimde SAY denklemlerini yazın. Denk-
lemler A ve B &gam noktaları  için, sıraylao  

(0,2+0,5) VA 	 9-2,5 

--0,5 V, -I-(0,5 +0,5) V B 	10+2,5 
dix. 

Bundan sonra, bağı mlı  kaynak için gerekli olan bağ layıcı  denklem yazı-
br. Bu, VA  ve VB  değ işkenleri cinsinden I, 'in ifade edilmesini gerektirir, 
Ş ek. 2-18 de ıı  görülebildiğ i üzere 

0,2 VA 
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O 5 V, 	 6 ohm 1 10 V 

10 olvn 
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Bu bağlayıcı  denklemin yukarıdaki denklerolerde yerine konulması  Ne benzer 

terimlerin birle ştirili~i 

1,2 VA  --0,5 	 9 

—1,0 VA  + 1,0 VB  := 10 

verir. Bu denklemlerin ortak cözlin ıfınden 

- YA  = 20 V ve Vs 	30 V elde edilir. 

0.5 ınho 

0.2 rııh 

 

ŞEKIL 2.:48 ■ •••ıtsk 2-rirt devre. 

Örnek 2-9 

Şekil 2-19'daki devrede verilen I, ve İ2  akınilarıni bulun. 

ÇOZÜM: Bmek-a.kuut yöntemi kullandacaktu. Önce, gerilime-ba ğ lı/ 
akını  kaynağı  ve onun paralel direneinn gerilime-bağ lı  bir gerilim kayna ğı  ve 
seri dirence dönüş tiiiiilmesi gerekir. Dönüşmüş  devre Ş ek. 2-20'de gösteril-
mektedir. 

ŞEKIL 2-19 -Ornek 2-9%.ın devre5i. 
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E.KIL 2-29 Kaynak dönli şiimünclela sonra Ş ek. 2-19'claki 

Tüm kaynaklar için aynı  iş lemi yaparak Ş ek. 2-20'deki devre için KGY 

denklemleri yeu ıhr. Burda], s ırayla, sol ve sa ğdaki ilmekler 

(14 -1.-• 4 + 2) 11 	/2 	110 

d ır V ile 	ve 12  degişkenleri aras ındaki bagınt ı, baglay ı eı  denkionıdır ve 

(i i  -- 12) x 2 

ile verilir. Bu ba ğı ntı  ile yukar ıdaki ihnok denklemlerinin birle ştirilrneaı  ve 

terimlerin yeniden ditzenlenmesiyle 

201, --- 212 	110 

811 ±812 =0 

ve bunlardan 

• / 	SA ve /, 	- SA elde edilir. 

örnek 2-8 ve 2-9, ilmek ak ımı  ve düğün' gerilimi yöntemlerinin ba ğı mlı  
kaynaklar bulunan devrekre de uygulanabilirli ğ ini göstermekedir. Bu örnek-

lerde tanıtı lan yöntemin temel özellikleri, istenilen devre denldemlerini yaz-
uzakta işe yarayan dört ad ını  halinde özetlenebilir. 

1. Tam kaynakları  ba ğı msız kaynaklar olarak varsayarak ilmek ve 

dağfun-noktası  derıklenı le.ini yazın. Bu adım, düğilm-garilimi yönteraiade 

tüm gerilim kaynaklar ının ve bu kaynaklaraseri olan dirençlerin, -ak ını  
kaynaklarına ve paralel dirençlere dönü ş türühnesini içine alır. ılmek-akınn 

yörıteminde ters döniiş iim geçerlidir. 

2. Bağı mlı  kaynakları  belirleyin ve her biri için ba ğ lay ıcı  birer denk-

lem yazın. 
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3. Bağ layıcı  denklemier (1) şı kkında elde etti ğ iniz denklenderle bir-
. leş tirin ve sonuçta bulunan denklem sistemini çözüm için kolay bir duran 

alacak biçimde dfizerdeyin, 

4. Bilinmeyen gerilim ya da ..plı-nn değ işenlerini bulmak için sonuçta 
elde edilen denklen ı  sistemini çözün. 

24 DEVRE INDIRGENMESİ  

Kes. 2,3 ve 2-4'deki dağ-dm-noktas ı  gerilimi ve iki:tek-ak ı- rın yöntemleri, 
Kes. 2-1'de tanıtılan temel yasaların doğ rudan uygulama yönteiniıdn mantık-
sal düzenlenmesidir. Tüm durumlarda, bu iki yöntem herhangi bir dovrenin 
her kolundaki gerilim ve ak ınını  doğrudan çözümünü olas ı  kılar. Ancak, bir 
çok devre problemleri, bilinmeyen tek bir gerilim ya da ak ınını  çözümünü 
gerektirir; öteki devre problemleri ise karma şı k bir devrenin tek bir kaynak 
üzerinde olu şturduğu etkiyle ilgilenirler. Her iki durumda, devredeki tek bir 
öğe (ya. da öğeler toplulu ğu) üzerinde, dikkatin toplanmas ı  gerektiğ i gerçeğini 
paylaşmaktadır. Bu. nedenle, ilgilenilen öğenin çevresini «saran devrenin kar-
marokb~ azaltmaya olanak sa ğlayan her yöntem, bu tür problemlerin çö-
zümünde yaraihdrr. 

Devre .karmaşı klığı m azaltmakta kullanılan yöntemlerden biri devre in-
dirgemedix. Çoğu kez bu yöntem,devre bileşenlerinin be ınen birleştirilmesine 
iciza - veren belli devre bkinderinin öncedeu tan ınmasını  gerektirir; Çünkü bu 
devre biçinderinin her birinin farkl ı  yollardan yabrılaş tıghoası  gerekmektedir. 
Söz konusu devre biçirnleri kaynaklar ya da üğelerden ohrodair. Şek. 2-21' 
deki devreler seri dev-nelerdir. Sek. 2-.21d-dal; devre gerilim kaynaklar ınmseri 
konumda ba ğ laiuşlanın göstermektedir. Aç ıkça görüldüğü üzere, KGY 
denkleminden 

EM 	 -F En 	 (2-21) 

dir ve sonuç olarak, Şok. 2-21ddaki birçok kaynağrn yerine Şek. 2-22a'daki 
eşdeger kaynak gösterian.i Oyleyse, açıkta görüldüğü üzere, seri 
konuradeki gerzli c kaynakları  toplanır. 

2 	I . 	R1 	
R: E 	 

R. 

-.-NAM---NAİV‘" 

2-21 (4) kaynakların ve (b) dire ınlerin &eri bağ lamşlan 
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Ş ekil  2-21b dirençierin seri konumda birle ş tirilın lerini göstermektedir. 
Kes. 2-1'den seri bir devredeki her bile şeniu ayn ı  akımı  taşı dığı n ı  hattrlaynnz. 
Öyleyse bu devre için KGY denklemi 

	

IR L + IR2 + 	+ 1R. 

I(R i + R2  + 
ya -da 

E IR eş  

	

Re4=-- R ı + R2  . . . 	R, 	 (2-22) 

dir. O halde, seri konumdaki dirençierin yerine, bile ş en dirençierinin toplam ı  
ile verilen, eşdeger bir direnç, Ş ek. 2-22b, 

2 

Ş EKIL 2-22 Ş ek. 2-21.14 ve h'nin seri birie şinderiabı  eşdeğ eri. 

Örnek 2.10 

Ş ekil 2-23'de verilen seri devredeki I ak ımın bulun. 

ÇÖZÜM: Tüm bileşenler seri konumda bağlıdte ve nicleştirilebilîrler, 
yalnız her bileşen Türü ayrı  eklenmelidir. E şdeğer gerilim kaynağı  (100 - 40) 

60 V ve eşdeğer direnç (15 + 40 + 5) 60 Ohm dur. (gerilim toplam ının 
cebirsel toplam oldu ğunu vurgulamak yerinde olur.) indirgenmi ş  devre Şek. 
2-24'de gösterilmektedir. I ak ımı  60 160 ^ I A dır. 

ŞEKIL 2-23 örnek 2-10.un devresi. 
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ŞEKİ L 2-24 imclirgenrala biçim ıi Ile Şok. -23'117a devresi. 

Kaynaklar ın ve dirençlerin paralel bafflanm ış  hiçimleri Sek. 2-25a ve b 
de gösterilmektedir. Orada dirençli ö ğeler iletkenlikleri ile taromlanmakta-
dır. Paralel devrelerde gerilim ortak nieeliktir ve ak ımiar tonlamr. Oyleyse 
Sek. 2-26a'nm eşdeğer kaynağı , Kirehhofrun akını  yasasından, 

izi 	/,± 	I n  

Seri korrarr ı daki' gerilim kaynaklar ı  durumunda oldu ğu gibi, paralel aklın 
kaynakları  toplan ır kyörder göz önüne al ınarak). Ş ekil 2-25b'deki dirençler, 
A noktası  için KAY denklemini yazarak, hirle ş tirilir. 

A 

ıb.  

ŞEKIL 2-25 (a) kayuaklarm ve (b) direıaçieria paralel batlamalan. 

ti 

8 

(o) • 

ŞEKİ L 2-26 Şok. 2-25a ve hain paralel. Mrleaimiesinin evie ğori. 



IEG,+ EG2  

Y.  EIG, 4- G2 -4- 

L. F.G. 

G n) 
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ya da 

burada 

EGE. 

G = 	G -L 	4- G 2 	• • • 	4 k2-23) 

O halde, paralel konunı dald iletkenliklerin yerine hirle,3enlerin iletkenliklerinia 
toplamı  ile verilen e şdeğ er bir ilethenbk, Ş eb. 2-2619, 

örnek 2.11 

Ş ekil 2-27'deki paralel devrenin uçlar ı  aras ındaki gerilimini bulun. 

5 

şEK İ L 2-27 örnek '2 --11'iu des, 

10 A d) 

o fTt 

I 

L 
Ş ekil 2-28 Şok. 	dahi devrruiu iudlrge~ durumu 

ÇOZCM: Yine, Örnek 2-10'da olduğu gibi, birleş im bileşen türüne göre- . 
(lir. Kaynaklar. (15-5) = 10 A (lekerinde, bir kaynak halinde birle şirler; 
eşaleğer iletkenlik ise 

1 	1 	1 

4 	
= 0.5 Lulu) J6-  - T 	6,67  

ya da 2 Ohm dur (Şek. 2-28'e bak).0 halde E gerilim/ (1 (2) 	20 V dur. 
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Çoğu kez kar şı laşı lan bir biçim, Ş ek. 2-29'da gösterildi ğ i gibi iki clirencin 

paralel birle şimidir. Bu ş ekle uygulanan Denk. (2-23) 

1 	- 	1 	R, -1-- R i  
G.Ş  — Ri  _ı _.. 

verir. öyleyse eş değer direnç 

R, R, 
R  — 

 
R 1  -4- R- 2 

dir. Seri ve paralel direnç biçi ııı lerinin her ikisini de bulunduran devreler, 
Denk. (2-22)'den (2-24)'e kada ıki denklenılerin uygulanmas ı ' ile, ço ğu. kez. 
indirgenebilirier. Yöntem, a ş ağı daki örnekte aç ık-lanntaktadır. 

ŞEKIL 2-.29 Iki paralel direnç: 

Örnek 2-12 

Ş ekil 2-30'da gösterilen dex;re, iki na:lant ı  noktah bir devredir. x ve y 
bağlantı  noktaları  bir kayna ğa bağ l ı d ı r. Dört yük, kayna ğ a besleyiciler ka-
nal ıyla bağ l ıd ır, 'yük ve hesleyiei dirençieri şekil üzerinde gösterilmektedir. 
Kavnakla il ili isteklerin ineelenmesine olanak sa ğ lamas ı  amacıyla, yük ve 
besleyiciden olu ş an devre kesiminin bir tek e şdeğer dirençle yerde ğiş tirilm.esi 
önerilmektedir. Gerekli direnç de ğerini bulun. 

ÇÖZÜM .. Devre indirgeme yöntemini uygularken, devrenin kaynaktan - 
en uzakta olan noktas ından baş layıp ve kayna ğa doğru giderek dirençler 
hirleş tirilecektir. 

a-b bağ lant ı  noktalarnun sa ğı nda kalan 2 ve 8 Olun luk dirençler seridir-
ler. Böylece al> nin sağ  tarafının yerini tutacak olan e şdeğer direnç 

,İ%.b  = 2 -- 8 	10 ohm 

dur. Eş değer direnç R. a-b bağ lantı  noktalarmın hemen solundaki 10 Olun 
luk dirençle paraleldir. e-d bağ lant ı  noktalarmın çağ  tarafının yerini tutacak 
olan e ş değer direnç, Denk. (2-24) den, 

(2-24) 



dur. Şhudi eşdee 	 Ohru'iu 

aut.] nektalrınm af, tarafmm ve 

I -4 	6 Ohm 

dur. 	'e 	 12 04-.3.] 

nektalaz-imil sag 

hrı n 

'r er, 

i direnç.] 	 edeele. 

e,.;.:de ğer 

d 

4 

'er e renç R„„, 3 Olirn şluk dirençle seri konumda 	x • 

talarındaı  Lakddığı nda a ğida kal 	t 3 I d.,e-renin, tamam la geri"ei  

er direnç..K.,, fı sçleee 
. 

--,--- 3 Olun 

3ı rıek 2-12' ki R,y direnei deTrenin kayna ğ a gur>duğı  eş değer diren 

Ona, çogn kez, devrenin giriş  ya da siiınte--nokt45]. diranc denh-. Bir -devrenın 

direnei, Q devrenin bir kaynak üzerinde olu ş turdu ğu yükleme etkip-_n] 

xnınc3an önemli bir niceli.ktir. 
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Genel bir kural olarak, giri ş  ve sürme- noktas ı  direnei sözcükleri, yaln ı z pa-
sif öğeleri (bu bölümde dirençler) bulunduran de .Teler için geçerlidir. Bununla 
birlikte, bu sözeükterin uygulanabildgi özel bir durum, ç ıkış ları  indirgenen 
devreninin içinde bulunan akın:dar ya da gerilimlerle do ğrudan doğruya 

orautıll olan bir ya da daha fazla ba'gradr-ka•nak olan devredir. Bn özel 

durumda direnç„ devre indirgeme yönteminden çok, -girip geriliminin ak ı ma 

oran ı  hesaplanarak bulunur (bu yöntem elektronik devrelerinde önem kazan ır). 
Yöntem, a şa ğı daki "öruekte aç ıklatı maktadur. 

Örnek 2-13 

Ş ekil 2-31'deki derrenin R giriş  direncini bulunur. 

ÇOZİS: A noktasindaki KAY denklerninden, / 3  akımı , 

/ 	2/ 	31 

e soldaki ilmek çevresinde yaz ı ları  KGY denklemi 

E . 31 + 4 (31) r.-.= 13.E 

v e 

E 
R 	 15 ohm dur 

Örnek 2-137ütt devresi. 

Yaln ız se i-paralel birle ş tirmelerle çözi:unlenemeyen belli devre biçimleri 
de vard ır. Bunlar, çoğu kez, bir dünü ş iimüniin kullanılmas ı  ile, çöziiralene-
bilir. Bu dönüşüm, bir Y şekli oluş turan üç direnein, bir ,ı\-ş ekli olu ş turan üç 
dirençle yerde ğiş tirınesine ikin. verir, ya da terside olai ı ilir. Şek. 2-32a ve b'deki 
devTeler, s ırayla _;\ ve Y de.vreleridir. E ğer bu develerin eş değer olmaları  
isteniyorsa, Y'nin herhangi bir ba ğ lantı  nok-, ası  çifti arasındaki direnei L\- 
dekine eş it olmal ı dır. Bağ lant ı  noktaları  aras ındaki dirençlerin bu eş değerliğ i-
ni belirten, üç ortak de ıı klem yaz ı labilir. Örne ğ in, t- ve • bağlantı  noktalar ı  

eş değer /_■,--direnei,. R , ve R t, bin seri bağ larunasıyla elde edilecek 
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dirençle R., nin paralel ba ğ lanmasmdan doğan direçtir, buna karşı lık eşdeğer 
Y direnci, R, ve R, nin seri ba ğ lanmas ıyla elde edilecek dire ıı çtir. Cebirsel 
olarak güsterili ,  se, 

Rx), 
.k(R a 4- Rb)  
(Ra÷ Rb) T Rc 

(2-25) 

Öteki iki bağlantı  noktas ı  çifti içinde benzer denklemler yaz ılabilir. Elde edilen 
üç denklem, i\  değerleri R„, R5  ve Rc'yi, ya da Y değerleri R,, R, ve R3'il 
bulmak amacıyla, ortak çüzülebilirier. Sonuçlar:. 

(a) 	 (b) 

Ş EKIL 2 -32 .N [f.  X eş değer devreleri. 

R b R, 
4- R b 4- R (2-26) 

(2-27) 

(2-28) 

ya da 

Ra 	Ri  R2  R211 3  4- R3 R1  
R, 

RIR2 T.  RzR3  T  R3R1 
R, 

R R, R,R 3 	3R, R, 	- 	- 
R, 

olarak bulutlu. 

(2-29) 

(2-30) 

(2-31) 
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Denk. (2-26) darı. (2-31)'e kadar verilen 6.-Y direnç ba ğnıtdarı .ş tiphesiz, 

teı s direnç ya da iletkenlik cinsinden de yaz ılabilirler. Denk. (225')e götüren 

benzer bir düşünme yolu üç biliwneyeuli üç denklem verir ve onlar ın ortak 

çkşzamii, 

Ga  

Gb 

Gc  

G,G, 
= 

G3G, 

G,G, 
G, -4- 

(2-32) 

(2-33) 

(2-34) 

ya da 

dir. 

G.Gb  ± CbGe  G.G«  

G 
'G<,G GbGc GeGu 

G

2 G413  

GaGh ± GbG, G,G. 
G, 

(2-35) 

(2-36) 

(2-37) 

Örnek 2-14 

• Şekil 2-33'deki b ve d bağ lantı  noktaları  arasındaki devrenin yerini 

tutabilecek tek e şdeğer direnci bulun. 

şEKİL 2-33 Örnek  2-14%2 devresi. 
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ÇÖZÜM: Şek. (2-33) deki devrede, dire.uçler ne do ğrudan paralel ne de 
doğrudan seri bağhder. Ancak, bac ve dac kesimlerinin her ikisindin de P-
devreleri olu ş turduğu.na dikkat edin; bunl ardan herhangi biri eşdeğer bir  Y 
devresine dönü ş törülebılir; bu durum bac kesimi için ince çizgili dirençlerle 
gösterildi. E şdeğer değerler, 

R 	(4) (8)  
4 +4 + 8 

(4) (4)  
4 + 4 + 8 

(4) (8)  
— 

4 + 4 ı .g 

2 Ohm 

1 Ohm 

2 Ohm dur. 

bac L.\--devresini, e ş değeri olan bir Y devresi ile yer de ğ iş tirmek suretiyle 
elde edilen devre Ş ek. 2-34'de gösterilmi ş tir. Bu devrede, R ea  ile, Red ve R e d 
ile 11.„ seri ba ğhd ırla- r. 

R,„1 	1+5 	6 Olun 

Ve 

2+10 	12 Olun 

bulunur. JÇ ve Rem dirençIeri paralel ba ğ lı dır ve Denk. (2-24)'ü kullanarak 
birleş tirilirlerse 

(6) 	 ) 	
4 Ohm R ed  --, 

6 4
(12 

 -12 

bulunur. Böylece, b den d'ye kadar olan ede ğer direnç, R ı„ ile R ed  nin seri 
olarak birle ş tirilmeleri ile elde edilir ve 

Rb d  = 2+4 6 Ohm 
bulunur 

ŞEKIL 2-34 Ş ek. 2-33'cleki devreuin A —Y drye.ilOraü ile akh ğ l durum. 
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Örnek 2-15 

Devre•indirgeme yöntemini kullanarak Ş ek. 2-35' deki devrede bulunan 

E- gerilimini bulun. 

ÇÖZÜM: a,b, ve e kavşaklaruun olu şturduğu üç-direnç kesimi, Y e ş -

değeri, Örnek 2-14'de ( Ş ek.2-34'de gösterildiğ i gibi) hesaplanan Şek. 2-33 

deki bac A-devresidir. Oradaki ,,_-devresinin Y e şdeğeri ile Yerdeğiştiril-
mesi ve 48 A, 3 Ohm kaynağı nın dönüşümü Ş ek. 2-36 da gösterilmektedir. 
Ş imdi bu devredeli. iki seri birle ş im yaluı laştırıhr ve 144 V.4 Ohm kay-

nağ t; akl ın kaynağ t-.-gösterirnine dönü ş ilrüdürse yeni devre Ş ek. 2-37'de 
gösterilen biçimi al ır. Bundan sonraki ad ımlarda birbirini izleyen indirge. 
'neler ve birle ş tirilmeler Ş ek. 2-38a, b ve e'de gösterilmektedir. Ş ekil - 2-38e' 
de görüldüğü üzere istenen E gerilimi 54 V dur. 

8 ot• I - 
---VV\A— 	 "" 

48 o-- • 

Ş  'Kit, 2-35 örnek 2-15'in devresi. 

Ş EK İL 2-36 A --Y ve Kaynak 3 ,3niişil  inlerinden sonra Ş ek. 2-35 deki devrenin yeni biçimi  
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36 

ŞEKIL 2-37 Yalndaş tırma iş leminden sonra Ş ek. 2-36'daki deorenin yerli durumu. 

In 	 (ol 	 (9 

ŞEKIL 2r-33 Şekil 2-37'dtki devrenhı  birbirini ialeyen yahnlaştinlmslan: (a) paralel birle ş tirme ve 
kaynak d5niiş timancLat sonra, (b) seri birle ş rale ve kaynak drnidşlimiinden sonra, fr) kinCi bir kr% 

paralel birkş tizne ve kaynak dönliş limauden sonra. 

2-7 tiST ÜSTE BiNME ILKESI 

Herhangi bir elektrik devresinde., uygulanan kaynaklara nedenler gkizit ile 
bakdırsa, öğe gerilinderi ve ahmlart, bu kaynaklar ın oluş turduğu etkiler 
olarak düş ünülebilir. Eğer devrede bir çok kaynak varsa, her ö ğe geriliminin ve 
akımının bir çok bileş enin toplamuıdan olu ştuğu düşünülebilir; her bileş en 
kaynaklardan biri tarafından üretilir. Ost üste bin ıne ilkesi sabit-dire ınli 
devrelere uygulandığı  zaman şunu belirgin kılar: Bir çok kayna ğı n birlikte 
uygulanmas ı  ile herhangi bir kolda olu şan akını  ya da gerilim, her bir kayna ğm 
ayrı  ayrı  etkisi ile o kolda üretilen ak ımların ya da gerilimlerin cebirsel top-
lamıdrı . Bu ilke, herhangi bir dirençten geçen akım ı n  doğrudan gerilimle 
orantılı  olması  gerçeğ inden doğal. Üst üste binme ilkesi, neden-etki ili şkisi 

fix), 

ffrd -4- f(x) = f(xi  + x) 	 (2-38) 

biçiminde olan her tür sistemde (elektriksel, mekaniksel, v.b.) uygulanabilir. 
- , 

Üst üste birime ilkesi devre probleralerinin çözümünde kullan ılabilir. Öte-
ki kaynaklar s ıfır değerinde imi ş  gibi varsayılarak devredeki her kaynak ayr ı  
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ayrı  düşüuiilür ve kaynaklardan her birivin belli bir kolda iuretti ği al ım ya da 
gerilim birleşeni bulturar..B4yleee, her bir koldaki toplam tepki, o koldaki tüm 
tepki birleş enlerinin colairsel toplam» e şittir. 

Ornek 2-16 

Üst üste hini:te ilkesini kullanarak, Örnek 2-l'in Şek. • 3'deki deyresinde 
verilen Iz  .4 ve 13  alumlaxml bulun: 

çaztim 140 luk kaynağm etkisi yokmu ş  gıbi diiş iiniderek (srfir kabul 
edilerek) Şek. 2-3 deki devre Şek. 2-39 da yeniden gösterilmektedir. Bu dev-
reyi çözmek için d-üğ liun-gerilirni yöntemi kullandabilir. A klin-yasasa. denklcmi 

1 
s = 18 

dir ve bundan E'3  W 43,2 V ve 	-43.2 / 20 . -2,16 A, ', 432f' f: -- 
7,20 A ve I', 	43,2 /5 = 3,61 A elde edilir. 

20 Qtels 

ŞEKIL 2•39 340 vultlak kayaak etirkia k ıltuaa Ş ek. 2-3 deki devre. 

Ş imdi 18 A lik akı n  kaynağram etkisi yokmu§ gibi dii§iinitlerek Şek. 
2-3 deki 413vre, Ş ek. 2-10 da gösterildiğ i gibi çizilir Istenen akuulari bulmak 
için aınek akım ı  yöntemi kullandaeakur. Şekilde gösterildiğ i gibi Binek akun-
lan ii  ve In  ile gösterilorok, geraini-yasasr denklemleri 
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2611 -- 6 IR  = 140 
-64 -I- 11 IIi  = O 

olur ve bunlardan Ir  = 6,16 A,41. 3,36 A,P ı. rl  = 6,16 A,P, 	- 
re.= 2,80 A ve P, = lir = 3,36 A bulunur. Kaynaklar ın her ikisininde aynı  
anda nygulruıması  ile elde edilen ak ımlar, yukarıda bulunan bileşenlerin top-
lanıları dır. 

P„ P ı  -2,16 4- 6,16 = 4,00 A 
= P, .P2  = 7,20 2,80 = 10,00 A 
= + 1.°3  = 8,64 3,36' -= 12,00 A 

Bu değerler, örnek 2-1 de bulunanlarla nyu ş rnaktadı r. 

Üst üste birime ilkesinin do ğrudan uygulanmas ı  devre problemlerindeki 
matematik-sel i ş i azaltmayabilir, çünkü her kayna ğ-,ın ayrı  ayrı  düş ürülmesi 
zorunluluğu vardır. Ancak her seferinde bir neden ya da kaynak üzerinde 
dikkatin toplanmasına izin verdiğ laden, yaln ız özel sayı sal proble ınlerde dt ğil 
özellikle, değ işen koşullar altında devre davranışı  ile ilgili genel dü ş ünmede 
de izlenecek yolu -yalınIa.ştirır. Bir baş ka katk ı sı  da, öteki devre teoremleri-
nin temelini oluşturması  gerçeğ idir. 

2-8 IlltVEININ TEOREMH 

Örnek 2-15"in çözümünde, Ş ek. 2-35'deki devreyi yah ı' araş tırmak antatyla 
Ş ek. 2-38Wdekl devreye (gerilimi istenen sonuç olan, 12 Of ı relnk direnç ve 
4 Olun luk dirençle paralel konamdald 18 A lik bir ak ını  kaynağı ) dönii' şün-
eeye kadar devre indirgemesi yap ıldı . 13 A lik akıra kaynağı  lie, paralel konum-
daki  4 Öhnfluk direnein olu şturdu ğu devre, 12 Olımluk direncin, devrenin 
geriye kalan ı  olarak gördüğü devrenin eşdeğer bir gösterimidir. Pek çok uy-
gulamalar için karma şı k bir devrenin, kaynak ve dirençten olu şan yahu bir 
eşdeğer devreyle çok kullan ılmaktad ır; çünkü bu uygulama devredeki özel 
öğeye ya da ö ğeler grubuna dikkatin yöneitilmesine olanak sa ğlar. E şdeğer 
direnç kavramı , iki bağ lantı  noktas ı  olan dirençli bir devrenin yahu  bir gös-
terimi biçiminde geli ştirilmiş tir. Bu kesimde, indirgeme yöntemi dirençlerle 
birlikte bağı msız kaynaklar da bulunduran devreleri de içerecek biçimde geni ş -
letileeek• gö-steri ınler ya gek •1.ı i ya de er.un eşı leğ e,ri efr..-r.; bir geri-
lim kaynağı  ve seri- dirençten olu ş an devre biçiminde (Kes. 2-2'ye bakm ız) 
olacakt ır. 

Th&enin teoremi dirençli devrelere uyguland ığı nda elde edilen sonucu 
şöyle ifade edebiliriz: dirençierden ve kaynaklardan olu ş an herhangi bir do ğru-
sal iki-ba ğ lantı  noktah devre ( Ş ek. 2-41a), ya bir gerilim kayna ğı  ve seri direnç- 
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ten (Ş ek. 2-41b) ya da bir ak ını  kaynağı  ve paralel iletkenlikteu (Şek. 2-41e) 
oluş an bir kaynak-direnç e şdeğeri ile gösterilebilir. Gerilim-kayna ğı  gösteri-
/nine Tlı Cıvenin eşdeğer devresi ;  akun-kayna ğı  gösteriroine ise ya The'venin 
akuu-kaynağı  eş değeri ya da Norton e şdeğeri denir. 

Ş ekil 2--41b ve c'deki devrelerin-volt-amper belirtgeni Şek. 2-8bide gös-
terilmektedir ve 

E alife'Eo  --- İR0 	 (2-39) . , 

ya da 

Io 	 (2-40) 

denklemleri ile verilebilir. Burada 

R.. 
	E. 	

(2- 41) 

dir. Tlı venirı  teoreaninin doğruiannzaın, Şek. 2-41a'daki genel devrenin vok-
amper belirtgeninin Denk. (2-39) ya da (2-40) biçiminde oldu ğunu göstererek.. 
yap ılabilir. Söz konusu lıelirtgeu üst-üste nitune ilkesi uygulanarak buluna-
caktır. 

Şekil 2-410 devresi Şok. 2-42eda yine gözönüne alunnaktatbr;bağlantı  
noktaları  açık devredir ve _E«  gerirrıı i - ıı  açık devrenin uçları  arasında görü- 

len gerilinutir. Açık devrenin geregınee, çıkış  akımı  sıfırdtr. Şekil 
2-42b, aç ık-devre gerilinti E„' ıt eş it bir gerilim kaynağı  bağ lantı  noktalarına 
uygulanmış  duranuında iken aynı  devreyi göstermektedir. Kaynak gerilimi 
söz konusu devrenin açık-devre -gerkintini tanla tanıma .dengelediğinden 
$3tekril, çıkış  akımı  1 bn &alanda da sıfırdİL Un sıfır akımı, devrenin tüm 
iç kaynakları/un ürettiğ i akını  ile E. dış  kayna ğı nın ürettiği çılkee kolu 

teplartudır. 

İ ki 1)40.iattig *---- 
 noktale ince

dirt ıı ,4i 

ŞEKIL 2-41 (4) ilki ba'glant ıt naktata olan 3(4~1 dirençli devre de (b) Tht;venin ve (e) 

Nortea eşdeğer devreleri 

Üst üste bitune ilkesine göre bir devrenin herhangi bir kolundaki akan, 
kaynaklardan her birinin o kolla olu şturduğu kol akımlarının toplamıdır. 



2-8 THEVENİN TEOREMİ  

I 

(bi 

E, hariç ~iri kaynakların ürettiğ i aklın 

4„ o 

k) 
	

((P 

Ş EKIL 2 42 1'10-yeni:e Leuze/n ın-in aıgklarala. 

Şek. 2-421> devresindeki / ak ımı  layle bir akund ır; fakat değeri sıfrrd ır. 
Ama başka bir kayna ğı nı  devreye kat ılması  (Şek. 2-42c'deki Ei) ç ıkış  ko-

lunda bir ./..„ akımı  üreteeektir, on al ım Şok. 2-42d de olduğu gibi, tüm 4teki 
bağı msız kaynaklar etkisiz k ılınarak devreyi ç'<ıznıekle bulunabdir.. Tüm kay-
naklar etkisiz k ı luınıu4 durturıdayken Şek. 2-424 dev rzsi bir Ro  giriş  direnei 

ile belirlenir ve Olun yrısasından, 

Et 	I İ RD 
dir. Şekil 2-42c den 

E ,----- 	E.„ - 

olduğundan 

E = E„- liR0  

elde edilir, bu ise Denk. (2-39) an ayn ıdır. Bn nedenle, Ş ek. 2-41b ve c gösterim-
leri Ş ek. 2-410 devresinin yerini al ınak üzere kullandabilirler. 

Thlwenin eşdeğer-devresi parametrelerinin bulunmas ı ' Ş ek-2-41b ve c' 

deki Osterlınlerin ineelennıesinden ve teoremi d ı-ığ rıdayan yukardaki tart ış -
madan çıkar. 

I. Şekil 2-41b'deki eşdeğer devrede Evin değeri devrenin ç ıkış  uçların-

daki açık-devre gerihn' 

2. Ş ekil 2-11c'deki eşdeğer devrede Io'ın değeri devrenin ç ıkış  uçlarına 

bağlanan herhangi bir k ısa devredeki ak ı mdır. 
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dir ve bn eşitlikten 

E 0 . 190 V 

7+18 
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3. Ro' ın değeri, ba',6,"-nnuz kaynaklar ın hepsi etkisiz b ırakılmış  durumda 

iken devrenin giriş  direncidir ya da;  Denk. (2-41) den açık-devre çıkış  geri-

li ızûııin kısa-deVre ç ıkış  akınuna oraludır. 
4.fiç değer arasındaki bağmtılar, kaynak dönii şümleri kin Kes. 2-2 

de geliştirilen bağı -atılan iderler. 

The'venin teoreıni temel olar 	; karma şı k bir-devrenin herhangi bir ç ıkış  
ucu çiftinden bakıldığı  zaman y bir biçimde gösterilmesine izin verir ve tu- 
mut  sonucu olarak, devrenin ç ıkışı na bağlanan bir yük üzerindeki etkisinin, 
ya da tersine yükün devrenin ba ğ lantı  noktasın ın davran ışı -  üzerine yapacağı  
etkinin kolayca bulrınmasz,na olanak sa ğlar. 

örnek 2.17 

Şekil 2-43 deki devreden, en yüksek gücü so ğurabilecek R direncini ve bu 
gücü bulun. 

20 ahm 

2-43 örnek 2-1 'nin devre-si. 

4-,',OZ:13M: Gücü .bulmak için I akninn ın ve R dircmcinin bilinmeleri ge-
rekir. Bn nedenle, R'nin bir fonksiyonu olarak .ry: veren bir ba ğmatı  bulun-
malıdır. 

R direncinin bulunmas ı  istendif,finden, devreden ç ıkarılır ve devrenin geri 
kalarunın Thevenin eşdeğer devresi oluş turulur. R'ılin çıkar ı lmış  durumundaki 
devre Ş ek. 2-44a'da görülmektedir. Ş imdi aç ık-devre gerili/ni Eo  
Ş ekil 2-446 de gÖsterildiğ i biçimde, 140 V, 20 Ohm kayna ğı  eşdeğer bir akını-
kaynağı  gösterimine dönüş türülür. Bu devre için Kirsı bheff akım7yasas ı  denk-
lemi 

bakır 
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E ş değer direnç Ro'l bulmak için kaynaklar s ı fıra indirgenir. Kaynaklar ın 
varlığı nın ortadan kalkmas ıyla yani, gerilim-kaynağı  gerilimini s ıfı r (bir kısa 

devre) ve ak ım-kaynağı  akmara s ıfır (bir aç ık devre) olu şturulan devre 
Şok. 2-45 de gösterilmektedir. Şek. 2-44 deki devrenin her ikisi için de sonuç 
aynıdır. 20 ve 5 Olun hı k dirençler, a ve b bağlant ı  uçlar ı  aras ında paralel 

konu.mdalar. Denk. 2-24 den eşdeğer direnç R, 

(20)(5)  
4 Ohm 

20+5 

bulun.ur. 

ChM 

(a) 	 (b) 
-Ş EKIL 2-44 B direueS ç ıkankuş  iken Ş ek. 2-43 deki cievrv. 

Öyleyse, a ve i bağlant ı  noktaları  aras ında, Ş ek. 2-44 deki devrenin The-
venin eş.değer devresi, 4 Olun Ini( bir dirençie seri konuratlaki 100 V h ık bir 
kaynaktan olu şur. R dir' enci eklendiğ'i zaman elde edilen devre, R' ılen bakıl-
dığı nda, Şok. 2-43 deki devreye tamam ıyla eş değerdir. Yeni devre Ş ek. 2-46 
da gösterilmektedir. 

Ş ekil 2-46 daki ilmek çevresinde KGY denklenıi, 

100-41-R/ 	0 

ya da 

100 
4 +R 

ı a, -. R direriain soğa ,r-lağa güç, Denk. (1-13) den 

10000  R 
(4 -FR) 2  

dir. :rtlakainıumı  güç Soğuran direnei bulmak  için, gücün dirence göre türe-
ini alır ve türevi s ıfıra e ş it kilarız. Yani, 

P /2R 
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şEKİ L 	Kaynaklar sıfıra inerırgenade durumda iken Şek. 2-44 dı ki dek-re. 

b 

ş EKIL 2-46 	. 	3 deki devrenin Thvenin. ecleteri. 

dP 	10000 (4.+R)-20000 (4 	o  
Cr-R—  = 	(4 +144  

bn ise 

R= 4 Ohm 

verir. Öyleyse, yak akum 

100 T 	 12,5 A 
- 4+4 

ve midtf..inuını  güç 

Pmak  w  (12,5)2(4) = 625 W 

örnek 2-17 deki devrenin Örnek 2-1 inkine özde ş  olduğuna dikkat edin, 
yalruz Örnek 2-1 deki 6 Ohm hık dkrenı= Örnek 2•17 de değ işken bir R direnci 
de yer değ iştirilmiştir. Bu örnek, Th‘venin teoremi yard ımıyla bir tek devre 
öğesine glire bir devrenin belirtgenlerini bulabilme olana ğ itu gösturir. Ayin 
zamanda maksimum göç ilerin ı i için gerekli çik- ış  direnci R nin uçlarmdan 

Ii/daldığı nda kaynağna eş değer direnciac eşit olduğuna dikkati çekelim. Bu 
bir tesadiif olmay ıp, genellikle böyledir. E şdeğer kaynak direncine okş  
direnci denir ve ç ıkış  direncini yük dirent.Me e ş itleme yöntemi direnç uy/L.1~- 

st olarak bilinir, 
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Örnek 2-18 

Ş ekil 2-47 deki devrenin a-b ba ğlantı  noktalarından bak ı ldığı  zamanki 
Thevenin eşdeğer devresini bulun. 

80 V 

ş EKİ L 2-47 Örnek 2-18'in devre4. 

ÇOZUM: Devrede bağı mlı  bir kaynak vard ır; bu nedenle yaln ız bağı m-
s ız kaynakların bulunduğu devrelerden ayrı  bir biçimde incelenmesi gerekir. 
Buradaki genel yakla şı m, açık-de-- --rz.-- gerilimi ve kısa devre ak ım ı  ln 
bulunmas ı  ol ıcakt ır; sonra '-' ş değ er direnç ??,,, Denk. (2-41) den bultrnnr. 

iAçı k devre c 	mi aş ağı daki biçimde bul ıumr. 	3,;:av ş a ğı nda KAY - 
denklerni 

12 = /, 	51, 	61 ) 
ve dış  ilınek çevresinde KGY denkle ıni 

101. 	5/2 — 101, ± 5(61) ) = 80 

bulunur. Bu denklemlerden 

-=-• 2A ve /, 	12A 

elde edilir )  öyleyse 

E0 =-- 512 =  60 V 

bulunur. 

Devre, ç ıkış  uçları  biı leş tirilmiş  durumda. Ş ek. 2-48 de yeniden çizilmi ş -
tir. K ısa devrenin sonucu olarak ç ıkış  gerilimi ve ona ba ğ l ı  olarakda 5 Olun 
luk dirençteki akını  :sıfırdır. Devrenin KGY ve KAY denklemleri 

104 80 V ya da 1 	8A 
Ve 

/0 = /, 4- 5/1  .---- 48 A 
verir. 
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Ro'ua değeri, Denk. (2-41) den, 

E 	60 
r ° 	= 1

'  25 Olan ya da Go= 
48  / o 

0,80 mho 

bulunur ve Thevenin eş değereri Ş ek., 2-49a ve lı'de gösteriblikleri gibidir. 

ŞEKİL 2-48 (Aa* uçları  kısa devre yaalıı lmış  du.-unı tla Ş ek. 2-47'24in elevresu 

1 25 or■ rn 

48 A 

• ı ) 

ŞEK İ L 2-49 Şek. 2-47'deki ..levre ıtiu (4) Th4veıtin eşdeğeri ve (b) Nortou eş değeri. 

örnek 2-19 

Ş ekil  2-50 de gösterilen devre, direnç rilçülme,sinde knllandan dengelen-
memiş  bir köprünün. devresidir. Verilen devre verilerine göre, A ampermet-
resinden. geçen Ak ı mı  bulun. Ampermetrenin direnei 9 Ohm dur. 

ÇOZUM: Bu problemin çözümü, devrenin Tbevenin e şdeğer de-vresinin 
kull ►nılmai ı  ile, büyük ölçüde yal ınlaştmlabilir. İ lk adım, a.mpermetreyi 
devreden çrkarmak ve aç ık-devre gerilinıi .E„'i çözmek (bak Ş ek. 2-51). 
Bu ş ekilde, 



8 T 
	

ORElii  

      

      

  

Cıt) V 

  

Ş EKIL 2-50 ekmek 2-19'an devrffi 	8e,EK11, 2-51 Aeapermetre ç ıkarılmış  durumda iken 
Şek. 2-50'deki devre. 

100 
20 30 

,as>rıs  dan, 

201, -- 1012  = (20)(2)-(10 

• E şdeğer direnç R. gerilim s ıfira indirgenerek a i'e b (bak Şek. 2-52) ara-
sındaki eş değer direncin değeri hesaplanarak bulunur. Ş ekil 2-52 de görüldüğü 
üzere /Çin bulunmas ı  için devreye yeni bir düzen verildi. 

şEK1I. 2-52' Gerilim laırila.gfıra indv2enmi ş  durumda iken 	deki devre. 

A 
	 100 	

1A 
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(20)(30). 	(10)(90)  
R 	 ---- 21 Ohm 

20 + 30 	10 + 90 

o halde, Thevenin eşdeğerdevresi, 30 V luk bir kaynak ile seri ba ğlı  21 
Olun hık bir dirençten olu şur. Ampermetre yine yerine takihrsa devre Şek. 
2-53 de gösterilen durumu al ır. Ampermetreden geçen akl ın 

30 
lA I — 

dir. 

21—: 9 

30 ¥ 9 ohm 

ŞEKIL 2-53 Ş ek. 2-5O deki devrenin Thevenin e şdeğeri. 

PROBLEMLER 

2-- 1 Temel yasalar ı  doğrudan uygulayarak Ş ek. 2-54 deki devrede göste-

rilen V gerilimini bulun. 

• 5 ohm 	 6 ohm 

ŞEKIL 2•54 Problem 2-rin devresi. 

2-2 Ş ekil 2-55 deki devrede gösterilen I akımını  bulun. Çözüm için te-

mel yasaların doğrudan uy-gulanmasuu kullanın. 



PROB MLER 31 

3 ohm 

20 A 40 A 

ŞEKIL 2-55 Problem 2-2'nin. devresi. 

2-3 Bir d.a. miliaınpermetresinin direnci 20 Ohm dur. ölçe ğ in sapmas ı  
sarunlarındaki akuula doğrudan orant ılıdır; tam-ölçek sapmas ı  10 mA 
(0,010 A) lik  bir akı rala olu ş turulmaktad ır. 

a) Miliampermetreyi ve uygun bir seri direnci (bir çarpan denen) kulla-
narak bir d.a. volt ınctresi yap ılması  önerilmektedir. Tam-ölçek sapmas ı  için 
gerekli gerilim 300 V olacakt ır. Çarpanın direncini bulun. 

b) Eğer miliampermetre ile paralel ba ğ l ı  olacak biçimde küçük bir di-
renç yerle ş tirilirse, elde edilen düzenek bir d.a. ampermetresi olarak kul-
lamlabilir. Toplam ak ını  10A olduğu zaman miliarnpermetrenin tam ölçek 
sapmasma olanak sağ layan, gerekli paralel direnci  bulun. 

2-4 ş ekl. 5-56 daki devrede gösterilen E gerilimini bulun. 

.§-arAişj 

6 ohm 

ŞEKIL 2-56 Problem 2 'an devresi. 

2-5 Ş ekil  2-57'de görülen devre, kaba ölçüler yaparken ölçü_ aygıtlarmın 
chıryarlıbğı nı  azaltmak için kullan ılan bir Ayrton şüıı tûniiaı  devresidir. M 
metresi Prob. 2-3 deki miliampermetredir. / alcom 10 mA dir. 

a) Anahtar a'ya getildi ğ i zaman miliampermetreden geçen akı= Lulun. 

b) Anahtar b'ye getirildiğ i zaman miliampermetredcn geçen alonu  bulun. 

c) 100 Olun lak bir direnci olan bir ampermetre için a ve b şı klarnu 
yineleyin. Çeş itli metreler için şöntiin etkisiyle ilgili herhangi bir sonuca 

vanlabilir mi? 
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6 

ŞEKIL 2-57 Problem 2-5 de kulleindan Ayrtori ontfi. 

2-6 Ş ekil 2-58 deki devrede bulunan dirençlerin her birindeki akm ı  ve 
uçları  aras ındaki gerilimi bulun. Dirençlerdeki güç kayb ını  bulun ve bu de ğeri 

kaynakların yard-4i güçle karşda ştırm. 

15 ohm 

4/ 1  

ŞEKIL 2-58, Problem 	devre.. 

2-7 Ş ekil 2-54 deki devrede verilen gerilim kaynaklar ın: eş değer akını   
kaynaklarına dördiştürün. Yeni devreyi kullanarak V gerilimini bulun. 

2-8 Ş ekil 2-55 deki devrede verilen ak ına kaynaklar ını  eş değer gerilim 

kaynaklar ına dönüştürün. Yeni devreyi kullanarak / ak ın ını  

2-9 Ş ekil 2-3 deki devrede bulanan 6 Olun luk direnein uçlar ı  aras ında-
ki gerilimi dü." -g0m-nektası  yöntemin' i kullanarak bulun. 

2-10 Drığ üm-rıoktas ı  gerilimi yöntemi& kullanarak, Sek. 2-59 daki dev-
rede gösterilen V gerilimini bulun. 

2.41 Dü ğ iim-noktas ı  gerili:ni yöntendni kullanarak Ş ek. 2-6 daki dev-
rede bulunan 15 Olun luk direnein uçlar ı  arastndaki gerilimi bulun. 

2-12 Dü-gdm-noktası  gerilimi yöntemini kullanarak Ş ek. 2-60 daki 
devrede gösterilen Vb gerilimini!), değerini bulun. Ayrıca 13  akıelım da bulun. 



5 ohm 

3 A f) Cr/ 60 ohm 	V 11 2A 
-4- 

30 V 

5 ohm e 

PROBLEMLER 83 

2 ohm 

64 V B A 

Ş EKIL 2-59. Problem 2-10'an devresi. 

10 ohm 	 20 ohm 

şEK11.2-60. Problem 2-12'nin devresi« 

2-13 Düğ ütrı-noktas ı  gerilimi yöntemini kullanarak ş ek. 2-61 deki 

devrede gösterilen V©  gerilimini bulun. Ayr ıca bağı ml ı  kayn.a ğı n bağlı  oldu& 

akı m ı  da bulun. 

Ş EKIL 2-61 Problem 2-13'ün devres..i. 

2-14 Diiğ iim-noktas ı  gerilimi yöntemini kullanarak Şek. 2-62 deki 
devrede gösterilen E4  gerilimini bulun. ( İp ucu: 8 V luk kaynağm seri direnei 
olmadığı ndan aklın-kayna ğı  eş değ erine dönkş tiirillemez. D diiğ i-iııı  noktasını  
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referans noktas ı  olarak seçin ve ah şı lagelen biçimde düğ iirn-noktas ı  gerilimi 
denklemlerini yamn. EB  bilindiffine ve 8 V luk kayna ğı n verdi ğ i 
.1 akımının bir bilinmeyen oldu ğuna dikkat edin) 

'1 atan 

2A 

ŞEKIL 2-62. Prabieas 2-14'iin devresi. 

2-15 İ lmek-aknu ı  yentemini kullanarak Ş ek. 2-3'deki devrede bulunan 
20--Ohm luk dirençten geçen akımı  bulnıı . 

2-16 İ lm.ek-akı m ı  yöntemin:1' kullanarak Ş ek. 2-59 daki devreden geçen 
I akımana bulun. 

2-17 İhnek-akımı  yetemini kullanarak Ş ek. 2-6 Baki devrede bel -Iman 
15 Olun Ilik dirençten geçen ak ım ı  bulun. 

2-18 Binek-ak:2ml yöntemini kullanarak Ş ek. 2-58 deki devrede gösteri-
ln 	akimmı  bulun. • 

"" 19 Binek-akı mı  yönteraini kullanarak Ş ek. 2-60 daki devrede göste-
rilen I, ak ı m ın bulun. 

2-20 Druck akımı  yöntem:dili kullanarak Şek. 2-61 deki devrede göste-
rilen I akımın' bulun. 

2-21 Bmek-akımı  yöntendrui ku.11anaak Ş ek. 2-62 deki devrede verilen 
/4  akımmı  bulun. ( İp ucu: 2-A lik akım kaynağı nın paralel direnci olmadığı n-
dan gerilim-kaynağı  eşdeğerhie dönkstiirillernez. ihnek ak ım ı  olarak seçe-
rek alaşdagelen biçide ilmek denklenderini yazm. Eco  gerilimi bir bilinmeyen 
dir. fakat I i  akı mı  2-A lik akım kaynağı nın alamıdır. Bu problem ve Prob. 
2-/4 kaynak dönü şümü yapmaksızvn düğüm-noktasi gerilimi ve ilmek-
akımı  yönteuileri ile çözümün mümkün olabilece ğ i gerçeğ ini göstermektedir) 

2-22 Devre indirgeme yönteraini kullanarak Ş ek. 2-63 deki devrede 
gösterilen E gerilimini bulun.. 
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2 nho 

mho 

ŞFX İ I, 2-63. Problem 2-22'niar devresi. 

2-23 Devre indirgeme yöntemini kullanarak Ş ek. 2-64 deki devrede 
gösterilen V, gerilimini bulun. 

L__ 
2-64. Problem 2-23'iba devresi. 

2-24 Ş ekil 2-65 deki devrede bulunan 1 akımı  bulun. Çöztimde dev-
re indirgemesi ve kaynak dönü ş iimiiiıii kullanın. 

2 ohm 
	

8 ohm 
	

5 ohm 

5 A 

ŞEKIL 2-65. Problem 2-24'iln devresi.' 

2.25 Devreyi indirgeyerek Ş ek. 2-66 devresinde görülen ./ alurnm ı  bulun. 
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3 ohm. 	 2 ohm 
	

2 o!lm 

100 

Ş EKIL 2-66 Problem 2-25'in devresi. 

2-26 Ş ekil 2-67 deki devrenin giriş  direncini bulun. 

6 ohm 

ŞEKIL 2-67 Problem 2-26'nui dvrei 

2-27 Şekil 2-58'deki devrede verilen 100-V luk kayna ğı n gördüğü eş değer 
direnci bulun. 

2-28 Ş ekil 2-61 deki devrenin 213-A Ilk ak ım kaynağı na sundu ğu giriş  
direncini (Rab) bulun. 

2-29 Ş ekil 2-68 deki devre için: 

a) S anahtarı  b konumunda iken ii  12  ve 13  alandan/ıl bulun. 

b) Üst üste birime ilkesini ve (a). şı kkındaki sonuçları  kullanarak S 
anahtarı  a konumunda iken ii  .1-2  ve /, akımlarım bulun. 

2-30 a-b bağ lantı  noktas ı  çiftinden bak ıldığı nda Ş ek. 2-56 daki devrenin 
Th6venin e.ş değerini b ulun. 

2-31 Ş ekil 2-69 daki devre için a-b bağ lantı  noktalarmdaki Thevenin 
eşdeğerini 
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2-63. Problem 2-29"un devresi 

ŞEKIL 2-69 Problem 2-8Pla evresi. 

2.32 Ş ekil 2-70 deki devre için: 

a) R direnci aç ısından bakıldığı nda Thevenin eşdeğerini bulun. 

b) Devreden en büyük gücü so ğurabilecek R direncini bulun. 

e) Bu maksimum güç nedir? 

2-33 Thevenin teoremini kullanarak Ş ek. 2-20'deki devrede bulunan 
6 Olun luk dirençten geçen ak ım ı  bulun. 

2-34 Thevenin teoreraini kullanarak Şek. 2-61 deki devrede verilen 
10 Ohm luk direncin uçlar ı  aras ındaki gerilimi bulun. 
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3 A 

şEIC.11 2-70 Problem 2-32'ssi ıı  devresi. 

2-35 a) Ş ekil 2-71 dahi devreden R direncini çıkarın ve elde edilen iki 
beglanti noktah devreden Th6venin eşdegerini bulun. 

b) a ş ikktnın sonucunu kullanarak / akuoinı  R elirencine  bağ layan bir 
denklens bulun. 

Ş -F; T,  2-71 	 d 



3. 
Bölüm 

TEMEL DEVRE T P1( LER! 

Bu bölümde zamanla de ğiş en akun ve gerilim kaynaklar ının devrelere 
uygulanması  halinde devrelerin ç ık ış ta göstereceği tepkiler iş lenecektir. Özel-
likle ansızın uygulanan veya birden de ğiş tirilen kaynağa gösterilen tepkiler 
ineeleneeektir. Tepkinin enerji depo edici ö ğelerle düzene ğin tepkisi aramada 
nyuşunıtın kurulmas ı  gereksinimi ve kayna ğ in özelliğ i sonucu ortaya çıkan 
bir doğ al bileşen ve bir de zorlannuş  hileşen olmak üzere iki beile ş enden olu ş -
tuğu görülecektir. 

Yalnız kararli--duructı llı 	devrelerinin çözümünü amaçlayan ukuyu- 
atlar bu bölümü atlayıp Kes. 4-1 ve 4-4"ii inceleyerek do ğrudan BM. S'e 
geçebilirler. 

3-1 DEVRE TEPKILER İNİN ÖZEll İĞİ  

Devre tepkileriniu özelli ği Şek. 	incelenmesiyle tamtdaeaktir; dev- 
re sabit bir gerilim kayna ğı  (hatarya) hir S anahtarı  bir R dir" enei ve bir de C 
sığ aemdan oluşmaktadır. S anahtar ının istenen bir ana (kolayl ık için çoğunlukla 
t = denen) kadar aç ık olduğunu ve C sığ as ının yüklenmemiş  olduğunu var-
sayın. Öyleyse t == 0 anından önce hiçbir şey olmanıaktadır, yani devrede 
akını  yoktur ve sığ aem uçlar ı  arasındaki ve  gerilimi s ıfırdır. t = 0 anında anah-
tar kapazursa ko şullar değişmeye baş lar. Kaynaktan ç ıkan yükler devre üze-

rüıden akarak sığ aea ulaşı r, bu akış  sığ aç üzerindeki gerilim, kaynak gerili- 

ŞEKIL 3-1 RC devresi. 
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mine, eşit oluncaya kadar sürer; böylece, r c 	olacak biçimde yeni bir denge 
kurulur ve yüklerin akışı  da durur Zaman ın fonksiyonu olarak -v e  geriliminin 
çizimi Ş ek. 3-2'de görülmektedir. 

ş'F,KİI, 3-2 •ek. 3-1 devri için gerilim dalgabikinn. 

Ş ekil. 3-2'deki dalga biçimi, iki denge durumu (ya da karurit durum) 
periyodu arasmda, geçici bir periyod obl ıı un ı r ••e bu n.1;-fll re5in.03.e yeni bir 
sürücü kuvvet etkisiyle devreuin bir denge durumundan ötekine yeniden ayar-
lanışı n ı  göstermektedir. Devre, enerji depo edici ö ğeler bultı nduruyorsa ve 
sürücü kuvvet soniu ise, bu  ayarlama için geçici bir periyodu gereksinim du-
yulux. 

Bir devrenin ans ı zın uygulanan uyarmaya tepkisi rahatl ıkla iki bileşene 
Şek. 3-3, Şek. dalgabiçielini olağan. iki bileşene ayrılmış  

olarak göstermektedir. Tepkiniu zor/anınış  bile şeni, sürücü gerilimin etkisiyle 
doğan bileş endir. Tepkinin. flop/ bile şeni ise uyarmayla olu şacak son tepkiyi 
uyarma uygulanmadan önceki ba ş langıç durumuna ıtya şı tm sağ layacak gerekli 
bileşendir. Genel olarak, zorlaumi ş  tepki, uyarma şiddetiyle ve devre de ğ iş -
kenleriyle belirlenen bir geeli ğe ve uyarmanın üzelli'giyle belirlenen bir biçime 
sahiptir. Ote yandan do ğ al tepki ise, hemen hemen tümden devre özellik-
leriyle belirlenen biçizulere ve özgün durumla yeni zorlanra ış  tepki arasındaki 
uyuş mazlık derecesiy-le belirlenen genliklere sahiptir. 

Pek çok uygulamada yaln ı z zorlanm ış  tepki için çözüme gereksinim 
duyulur. Bu durumlarda geçici periyod ilgilenilen di ğer zamanlar yan ında 
çok küçük kalı r, bu yüzden geçici periyod boyunca devre davran ışı  için çözüm 
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gereksiz olur. Öteki durumlarda ise geçici periyad ilgilenilen tek periyod ola-
bilir. Kı sa süreli bir zorlama fonksiyonu, zorlanm ış  ve doğal tepkilerin iki-
sinin de helirlenrnesini gerektirir. 

ŞEKIL 3-3 Zerlatuniş  ve clorr,a1 tepkıle,r. 

Zorlarımış  ve doğal tepkilerin (bunların toplamma ço ğ u kez tam tepki 
denir) bulunmas ı  için baş vurulan devre çözündenı esi, Kirchl ı off gerilim 
ve akını  yasalarını  ve devre de ğ işke.nleri için yazdan gerilim -akı nı  bağmt ı -
larını  kullanmayı  içezir. Gerilim—akı nı  bağı n.tıları  zamana göre tiirevleri ve 
integrallezi kapandığı ndan elde, edilen Kirchhoff yasas ı  denklenderine integre-
diferensiyeller ya da, daha yahu olarak, differensiyel denkle ınler denir. Bu 
denklemleri çözmek için burada sunulan yöntem ;  temel olarak anlamaya 
yardım edecek ve matematiksel vurgudan çok fiziksel aç ıklamaya yer verecek 
biçimde olacaktır. Bu yöntem, denWine bak ıp en uygun çözümü tahmin 
etmek ve bunu denemekten ibarettir. Ilk bak ış ta pek çekici olmayan geli-
şigiizel bir taslak görünümünde olan bu teknik sonuçta daha yahu ve daha 

kestirme bir yöntem olarak ortaya ç ıkar. Bu yöntemle zorlan ınış  ve do ğal 
tepkiler çözümün ayr ı  parçalar ı  olarak bulunur. (Daha matematiksel anlamda, 
zorlanm ış  ve doğal  tepkilere, s ırasıyla, özel çözüm ve taınamlayiel fonksiyon 
denir.) 
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3-2 DOĞAL TEPKi 

Bu kesimde devre tepkileriein doğal bileşenlerini bulmaya yarayan bir 
yöntem t anıtilaeaktır. Önceki kesimde do ğal tepki, devrenin uyar ılışı  değiş tirll-
diğinde bir zorlanren ş  tepkiden di ğerine ad ım ad ım geçişin sonucu ortaya ç ıkan 
devre tepkisi bileşeni olarak ta ıntılmış tı . Bu geçiş in özelliği, Ş ek. 3-4'de görü-
len yalın. GC devresi ile betimlenebilir. Devredeki C s ığ asınm t 0 an ında 
Ya  gerilimi ile yüklü oldu ğunu ve düzenek tepkiSini de siğa enerjisinin  ilet-
keniikte isıya dönüş erek da ğı lışı  olduğunu varsaym. Devrede di ş  kaynak ol-
madığı ndan devre tepkisi yaln ız doğ al tepkideu olu şacakt ır. 

Ş ekil 3-4'deki devre için KAY denkle ıni, 

C 
 dv(t  

dt
) 	

• G ı (t) 	O (3-1) 

biçiınindedir. 

Devre geriliminin zamana ba ğ lılığı nı  vurgulamak için v(t) yazımı  kulla-
nılmış ur. E ğer Denk. (3-1) -in zanı zum her de ğeri için geçerli olmas ı  gereki-
yorsa- v(t) fonksiyonu türevi ile ayn ı  biçimde ohnalıdıx, Böyle bir fonksiyon 
üstel bir fonksiyorı dur. -  Bundan dolayı  çözüm için 

e(t) 	K En 	 (3-2) 

fonksiyonu denenir, burada K Ne s belirlenmesigereken sabitlerafr. Denk. 
(3-2) Denk. (3 , -.1) de yerine . konurs,a, 

Ş F.IC İ L 3-4 GC devresi. 

C 
t 
 K en -4- GK 	O 

ya da 

IC6-41  (sC +G) = O 	 (3-3) 
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bulunur. v(t) yerine özel biçi ındeki KEL" konulduğunda Denk. (3-.l)'in • 

Denk. (3-3) oldu ğu görülmektedir. Son denklem ya K = 0 için ya da 

se +G ------ O 	 - (3-4) 

için geçerlidir. Birinci durum (K e= 0) ş üphesiz 1-a şhıngıçta sığf,aç 

olsayd ı  bile, Denk. (3-1) için biz çözürodiir. Ikinci hal daha genel bir çözümdör 
ve s sabitinin değerini verir; böylece 

s , 	- 	 (3-5) 

Ve 

v(t) = K E-G` i c 
	

(3-6) 

olur, 

K sabitinin değeri, özel bir zamanda (genellikle, t , 0) v(t) in değerini be-

lirlemekle. bulunur. Baş langıç ko şulu denen bu de ğer, Kirchhoff yasalar ının • 
ve di ğer fiziksel yasalar ın devreye uygulanmas ı yla elde edilir. Kesim 3-5, 

bu ba ş langıç koşulların ı  blirleyen yöntemlerle ilgilidir Denk (3-6), K = 
olduğunu göstermektedir; burada V o  v(t) nin t =-.-r 0 an ındaki değeridir. 

Örnek 3.1 

Ş ekil 3-5'ıleki EL devresi verildi ğ ine göre: 

a) i(t) doğ al tepki ba ğı ntısıtu bulun. 

b) i(0).5Aie i(t) nin sayı sal değ erlerini bulun. 

(AZA:131: a) Kirchhoff gerilim-yasas ı  (RGY) e ş itliğ i 

L --dit(-2-1 	Ri(t) 	O 

dir. 

t =2H 

Ş EKIL 3-5 RL devresi. 
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Bu e ş itlik Denk. (3-1) ile aynı  biçimdedir, bu nedenle çözüm, C yerine 

L , G yerine R koraılduğunda Denk. (3-6) ile aynı  biçimde olacakt ır. 

i(t) 	K e RriL 

b) Problemde verilen R ve L değerleri ve i(0) 	SA olgusu kallan ı lırsa 

i(0) = 5 = K E- ı4,2)0) 	K 	ve 	i(t) = 5 E--git  amper 

buluntu. 

Hem denklem (3-6) "V e hem de 3-l'in sonuçlar ı  çözüm biçiminin üstel 

olduğunu göstermektedir. t'stel çözüm biçimi yaln ız yukarıdaki durumlar 

için değ il; genel olarak, do ğ rusal bir düzeneğ in tepkisinin do ğ al bileşeni, ya 
bir üstel terimle ya da fisteilerin toplannyla ifade edilebilir. Bir i: ısteli bazı  
ayrıntı larıyla incelemek için özel sayilardan çok oranlar ın dü ş iinüleceğ'i nor-
malize edilmi ş  bir fonksiyon seçileeektir. E ğer 

i(t) 

ile verilen bir ak ını  fonksiyonu varsa, normilize edilmi ş  biçimde, 

i (t  ) 
I , 

(3-7) 

olarak yeniden y -az ılabiiir, burada -7 = 1 i x dir. 

t /7 ıı un fonksiyonu olarak i(t) /1„ orau ı  Ş ek. 3-6'da çizilmi ş tir. E ğ ri tipik 
bir üstel bozunnum göstermektedir. Kuramsal olarak i(t)// 0'in sıfıra gitmesi 
için sonsuz zaman gerekti ğ i halde t / 5 de 0,007 ye ula ş an ozan değerinin 
(ilk I değ erinin yüzde I 'inden az) mühendislik amaçlar ı  için savsanabilecek 

bir doğal tepki olduğuna dikkat edin Buna göre e de ğerinin, doğal tepkinize 

sönmesi için gerekli zaman uzunlu ğunu/1 bir ölçe ğ i olduğu görülür. 7 değerine 

devrenin zaman sabiti denir. Öyleyse, uzun zaman sabitli devrelerin do ğal 

tepkisinin bezunraas ı  için geçen zamanın k ı sa  zaman sabitli devrelerinkinden 
uzun olmas ı  beklenir; ba şka bir deyi ş le, uzun zaman sabitli devrelerin uyan-
eıdaki değ işme etkilerine kendilerini uydurmalar ı  için kısa zaman sabitli 
devrelerden daha uzun zaman gerekir. 

Ş ekil 3-4 ve 3-5'deki devreler keynalcs ız devrelerdir, yani bunların içinde 
gerilim ya da ak ını  kaynakları  yoktur. İ çinde al ım ya da gerilim kayaklan 

.bulunan devrelerde ise do ğal tepki, kaynak de ğerlerini sı fır (gerilim kayna ğı nı  
kısa-devre, ak ını  kayna ğı nı  aç ık-devre) yapmakla bulunur. Ayr ıca bağı mlı  
kaynaklar da varsa, do ğal tepkiyi bulurken bu kaynaklar de ğiş tirilmez. 
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ŞEKIL 3-6 ..NTornu.İ4ze- ed İ1mi tistPL 
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Örnek 3-2 

Ş ekil 3-7'deki devrenin 	; tepkisinin do ğ al bileşenini bulun. 

ÇÖZÜM: Ilk ad ı m kayna ğııı  etkisini ke,Id ırmaktır. E ğer gerilim kay-

nağı  sıfır kil ınırsa (yani, yerine bir k ı sa devre kol:m ı-sa) devre, ş ek. 

daki biçime dönlişür. Ş ek. 3-8a' ınn ineeleninet,iyle Flik sığ apn uçlarındaki 

gerilimin s ıfı r olmaya zorlancl ıtı  görülür, bundan 6til ıü sığ-aç devrede etkin 

de ğ ildir. Öyleyse sığ aç da kald ırı lırsa devre, şok. 3—fib'deki biçime dünü,- 
türülebilir. Ş ekil 3—Bb'nin o noktas ında yaz ılan Kirehlıoff akını  yasas ı  

v n (t) 	f v n(t) dt 	O 

olur. Burada n altsinı gesi, .toplam tepkinin do ğ alı  bileşeninin bulunduğunu 

ŞEKIL  3-7 Ornei 	devresi. 

(3-8) 
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göstermek için kullan ıldı . Denk. (3-8) deki integral, Denk. (3-8) in zamana 
göre tilreviUi alarak kald ırılabilir. Böylece 

1 dr„(t) 	1 
3 	dt 	v n(t) 	° (3-9) 

bulunur. 

3 ohm 	
3 ohm 

v jt) 

 

2 H 

   

(o) 

   

 

(b, 

 

Ş E7C71. 3-8 Kaynağı  kaldıramss durumda Şair. 3-7 devresi. 

Voc3r biçiminde bir cozilm varsayil ırsa, Deulk (3-9) 

haline gelir, bu ba'&t:idan 

s 	- 1,5 

bulunur. Öyleyse çöznmûn 

v n (1.) 	Tıoe- 1,5Y 

biçiminde olaca ğı  göriiliir, burada Ve  , v n(t)nin t := O'daki değeridir. Vf, 
hesaplanmadan önce toplam tepkinin bulunmas ı  gerekir. Toplam tepkiyi 
elde etmek iizere zorlamni ş  ve doğal tepkileri"' birleştirilme yöntemlerini 
Kes. 3-6'da bulabilirsiniz. 

Yukarıdaki sonuç, do ğ al tepkinin, 1 /1,5 ya da 0,67 s'lik bir r zaman sa-
bitiyle ûstel bozunum özelliğ inde olduğunu gösterir. Vo  , kaynak gerilirainin. 
(blgabiçimine ve geldi ğine bağlı  olduğu halde zaman sahili ve iistel biçim 
bunların her ikisiıı den de bağı msızdıx. 
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3-3 DAHA KARMAŞ IK Dti-ZE'NLERIN DOĞAL TEPKISI 

Kes. 3-2'de dü şünülen devreler, enerji-depo edici yaln ız bir öğe içeri-
yordu (bir indüktans veya s ığ aç). Bu kesimde, enerji-depo edici birden fazla 
öğesi olan devrelerin tepkisinin do ğal bileş eni incelenecektir. 

Ş ekil 3-9'daki RLC devresini dü şünün. Bu devre için KGY e şitliğ i 

dir. 

?c> 
- 	 ıc> 

e> 

Ş EKIL 	RLC devresi. 

di(t) 
Ri(t) -I- 	--'-- 	 i(t)dt 	vs(t) 

dt 
(3-10) -  

E şitliğ in çözümü, zamana göre törev alarak kolaylaş tudanilir ve bn türev 
iş lemi 

L 
d2i(t) 	di(t) 	1. 	, 

diz 	R  d-  7 t 	T; t  
(3-11) -  

verir. İçinde ikinci türev bulunduran Denk. (3-11)'e ikinci-mertebe denklf•,7,t:= 
denir. Ş ekil 3- 9'daki devreye de ço ğu kez ikinci-rnertebe düzenek denir. 

Devrenin doğal tepkisi, Ş ek. 3-9'da görülen gerilim kayna ğı nın etkisiz 
katılmasıyla hesaplan ır. Bu etkisiz kı lına iş lemi göz önüne al ınarak KGY 
denklemi 

Ri„(t) -I- L 	di 'ffti)  in(t) cl: 

, 	el  ijt) 

0 

0 

(3--12) 

(3-13) 

*.iznini alır ve tilıev alinrs-a 

d2in(i) 	R 	din(t) 
dt2 	' 	dt 

elde edilir. Denk. (3-10) ve (3-11) in sa ğ  taraflar ının sıfıra eş itlenmesiyle 
Denk. (3-12) ve (3-13) ün elde edilece ğ ine dikkat edilmelidir. Devredeki 
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kaynağı n etkisiz k ıhn ınan, devre denklernlerinin kaynak ya da ?;orlayı  
bilesenlerinin s ıfıra esitler ı me-sine  esde ğerdir. Bn. nedenle Denk. (3-1.2) ve 

(3-13) 1e zo ılayı eısz esitlikler denir. Zorlayıeı sız eş itlikler, üstel bir çözüm 
varsayarak ve bunu özgün denkleme yerlestirerek çvzülür. i b (t) nin Ke"? 
biçiminde olduğu varsayıhrsa Denk. (3-13) 

(3-14) 

ya da 

/4/, 	sR = r = O 	 (3-15) 

olur. 

Denklem (3-15) ikinci dereceden bir denkle ındir. Bundan ötürü denklemi 
sağ layan iki s değeri vard ır. Bu nedenle doğal tepki, her ikisi de Denk. (3-151'i 

sağlayan iki iistel teriroden oluşur. Yani 

in(t) = Kı esi' 	K1 Es2t 	 (3-16) 

biçimindedir; burada s i  ve s z  Denk. (3-15) in. k'nkleri ve K i  ve K, ise da' redeki 

başlatı gıç koşiillarmdan bulunması  gereken sabitierdir. 

()utak 3-3 

Ş ekil 3-10'daki devre t. 	O an ında ba ğlant ıs ı  kesilen bir ak ı rn  kayn ağ lyla 

uyarılıyor. Kayna ğı. bağ lantısı  kesildiğ i anda e sığ a veriliroi 4V ve ii  indiik-
tan$ ak ım ı  IA'dir. 

t> O için v(t) gerilimini bulun. 

ÇOZ:ü31: t = O anında kayna ğı n bağlant ı sı  ke.5:ilditinden tepki tam 
olarak doğal tepkidir. Çözüm iki adımdan oluşur: devreniu da ğal tepki biçi-
mini bulma ve özel başlangıç koşullarım kullanarak sayısal katsayılarm 
-değerini bulma. 

Devre için KAY eş itliğ i, 

3 
v( 
	, 	1 	de(ı) 
ti  -t- 

4 	 4 	dt 
«t) dt 	O 	(3-17) 

Ya da tarev abrup düzenlenirse 

dz ıı (1) 	dy(t) 
-7- ---E-1/5— 4- 3 	dt  2 (t) — o (3-18) 
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olur. Doğru çözümün v(r) = K e s' olduğu varsayıhrsa Denk. (3-18) 

en 3sK  t  2K est = 0 

olur, buradan 

+ 3 s -1- 2 	0 

ve 

s 	- 2 ve -1 

bulunur. Bundan ötilrii tepki. 

, (t) 	 -H K, 

biçimindedir. 

(3-19) 

(3-20) 

ŞEKIL 3-U orı,ek 3-3'iirı  dvr 

Bundan sonra K i  ve K, katsayıları  belirlenir. İki katsayı  olduğundan iki 
ko şula ya da değ ere gereksinim vard ır. Bunlar v(t) de ğ erinin ve onun birinci 
tûrevinin t 0 arandaki de ğerleri olarak seeileeektir. Denk. (3-20) den. 

v(0) 	K, H- .K, 

ve Denk. (3-20) nin türevi a 

dv 
dt 

(0) = - 2K,- K, 

bulunur. 

0 konursa 

(3-21) 

(3-22) 

v(0) ve (dv fdt) (0) biliniyorsa K, ve K, katsayılari bulunabilir. Bunlar 
ö ğelerin volt -amper ba ğnattları  ve devre KAY e ş itliğ inden bulunur. Ö ğelerin 
voW-aruper ba ğı nt ıları , sonsuz bir alum yoksa bir s ığ ae ın uçları  aras ındaki 

ansı zın değ iş memesini [bak. Denk. (1-25)] ve benzer biçimde sonsuz 
bir gerilim yoksa indüktans akumn ın »sızın değ işmemesini gerektirir [bak. 
Denk. (1-17)]. Sonuç olarak, kaynak ba ğ lautısmın kesilmesinden hemen sonrs 
sığ a g,erilimi ve indüktans ak ımı  sırasıyla 4V ve 1A'dir (Bu de ğerler kaynak 
bağ lant ısı  kesilmeden önceki değerlerdir). 



2,5 3;2: 3,5 4,0 4,5 	5,5 8.0 

100 TEMEL DEVRE TEPKILER/ 

Sığ aem uçları  arasındaki gerilim devre geritimidir. Bundan ötürü, 
v(0) 	4V 

dur. t = O'da KAY eşitliğ i 

3 	 d 
—4-  v(°) 	

1 	
v (°) 	(°) =.4  ° 

3 	1 	4/v 
--ir-  (4) -11- -T- 	(0) 	1 	0

dt 

ve volt ,; saniye birinderinde 

dv 
ii-  (0) 	- 

16 

ya da 

olur. Belirlenen bu baş langıç koş ullarını n Denk. (3--21) ve (3-22)'de kulland-
maatyla 

K, 	 4 

-2K, 	.= - 16 

buradan da 

Ki y 12 ve ..K 	- 8 

bulan« ve tepki, 

v(t) 4. 12 6:-2t  - 8 e' yok 

olur. Tepkiniz( dalgabiçimi Ş ek. 3-11'de çizilmi ştir. 

Ş 'EKI.L 3-11 Şek. 3,10`claki devrenin tepkisi. 
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Örnek 3-3'ün sonuçlar ı  Ş ek. 3-11'de görüldü ğü üzere sığ a geriliminin' t=0 

da 4V'dan ba ş layarak ls'de -1,3 V yakınlarında çabucak mini -mum değere 

düştüğünü ve sonra bu noktadan ad ım adım sıfıra doğru bozımduğunu g53- 

göstermektedir. Gerilimin -negatif de ğerlere gidiş inin nedeni ba şlangıçta in. 

düktans ve sığ açta depolanan enerjinin iletkenlikte büsbütün kaybolmadan 

önce indüktans ve s ığ aç aras ında ahnıp verilmesindendir. İki ya da daha fazla 

enerji-depo eden ö ğesi bulunan birçok devre, doğal 'tepkisi sürmeden önce 

defalarca de ğ i ş-tokuş  salmınu yapar. Bu düzenekler için çöziimleme yöntemi 
aş a ğı daki örtylte ardat ılmal tadır. 

Örnek 3-4 

1 
Ş ekil 3-12'deki devrede bulunan --5-- Fl ık sığ a t 	0 zamaıundan  

önce ikinci bir devreyle ( şekilde gösterilme-y-en) yillenntiştir, bundan ötürü 
t < 0 için ve  = 10 voltt ıı r. t = O'da S anahtarı  kapanıyor. 

t -..> 0 de ğerleri için devredeki i(t) akunım bulun. 

ÇÖZÜM: Burada KGY eş itliğ i 

ya da 

di(t) 
1 — 2i(t) + 5 	dt =-- 0 

(12-i(0 	di(t) 
dt2  

	

2 
dt 	

r 5i(t) 	O 

dir. i(t) := K Est biçiminde bir çözüm varsay ı lırsı , Denk. (3-23) 

Ke."(s2 ± 2s ' 5) 	0 

ya da 

s2 + 2s + 5 	0 

biçimine girer. 

(3-23) 

(3-24) 

 

ŞEKIL 3-12 örnek 	devresi. 
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Denk. (3-24) ün kökleri, 

s = - 1 j2 

bir çift karmel e şlenik köktür ve bunlar ın kullandrnasry a do ğal tepki, 

i(t) 	Et- ı-unt + K2  

ya da 

i(t) 	ei2t 	K, e'rzt) 	 (3-25) 

olur. Denk. (3-25)'de parantez içindeki terimin fiziksel M ı  değerlendirmesi 
Euler deliklerden yard ımıyla sanal üstellerin sinüs ve kosinüs toplarama 
çevrilmesiyle yapilabilir. Euler e ş itlikleri 

efe= coS 	j sin 

ve 
E-jo 	cos6- j sin 0 

aramsanarak Denk. (3-25) içinde kollaralmas ıyIa 

i(t) 	{Ki(cos 2t 	j sin 2t) 4- KAcos 2t -j sin 2t)) 

ya da 
i(t) 	E-t  (A cos 2t 	B sin 2t) 	 (3-26) 

bulunur; burada A -,--, K, + K2  ve B 	K,) dir. Sonucun üstel olarak 
bozunan bir ainüsel fonksiyon oldu ğu görülmektedir. K. ve IÇ ş lindilik bilin-
meyen sabitler olduklarından onlar ın olu ş tuduğu A ve B katsayılan da bilin-
memektedir. 

Ancak A ve B sabitlerinin. de ğerleri Sek. 3-12 deki devrede t == 0 elim-
deki fiziksel ko ş allarclan bulunur. Örnek 3-3'de oldu ğu gibi iki baş langıç 
koşulu gerekmektedir; burada da bunlar for ıksiyonun ve onun birinci tü-
revinin t O'daki değerleri olarak seçiLirler. Fiziksel k ıs ı tlamalar ise, sığ aç 
gnriliminin ve indületans akımının ansıran değ işmediğ i, Kircblıoff yasas ı  eş it-
liklerin.in v e öğelerin volt-amper ba ğı nt ılarmın sağ lanması  gereğ idir. 

Anahtar kapanmadan hemen önce indiiktans ak ımı  sıfır ve sığ e gerilimi 
10 V'tur; bu koşullar anahtann ka.pann ı astudan hemen sonra da geçerlidir. 
Sonuç olarak; 

i(0) . O 

ve Denk. (3-26)'dan 

i(0) 	A 	O 

bulunur. 

t 	0 anında devıenin KGY eş itLğ i 
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1 -dr  (0) 	2i(0) 	vc(0) 	0 

ya da i(0)'in s ıfır olmasından 

âi 
 7ıt - (0) 	10 

bulunur. A sabitinin değer; sıfır bulundu; böylece Denk. k3-26) 

i(t)•. E-Y.8 sin 2t) 

ve 

di 
(0) = 2B --- 10 va da B 	5 

dt 

olur. Bundan. ötürü çözüm. 

i(t) = 3 	2t anaper 

olur. Bu sonucu betimleyen e ğ ri Ş ek. 3-13'de çizilmi ş tir. 

amper 

ŞEKIL 3-13 3-12 devrenin 

Bu ve bundan önceki kesimde incelenen yöntemler zorlayıelsn  eşitlik-
ler için üste! hir çözüm varsar ız ı rım s'ye bağ lı  bir polinom verdiğini 
gösteririr. Denklem (3-4), (3-15) ve (3-24) böyle bir e şitliğ in örnekleridir, 
bunlara.devrenin belirtgen denklemleri denir. Çözüm yöntemlerinin daha ay-
rıntılı  incelenmesi, belirtgen denklemin zorlay ıcıs ız eş itlikten kolayca buluna:- 
bileceğ ini gtosterir. En genel biçimde zorlayıc ı gi15. eşitlik 
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ClaX(0 	A 	dir"z(t.) 	 A l  dx(t)   -1-4,x(t)---: 0 (3-27) 
at" 	 " 	 at 

dır. x(t) = Ke-st genel iistelin Denk. (3-27fde yerine konulmas ıyla 

Kit (A n?+ An_lsw" 	... 	A is + 	0 

A,is n 	An_Y" 	• • • -i-- A1s  + An 	0 	 (3-28) 

elde edilir. Zorlay ıeısız eşitliğ i Denk. (3-27) olan bir devre için Denk. (3-28) 
belirtgen deklemdir. Bu denklem zorlay ıeısız esittikte bağ lı  değ i şkenin 
n'inci türevinin yerine s" koymakla doğrudan bulunabilir. Böylece, Denk. 
(3-27)'de K- E st nin araya girmesine gerek kalmadan Denk. (3-27) den Denk. 
(3-28) yaz ılabilir. 

Belirtgen clenkleroin kökleri, do ğ al tepkide ortaya ç ıkan çeş itli üstel-
lerin. dereceleridir. Gerçel katsayil ı  bir cehirsel denklemin kökleri ya gerçel 
ya da eş lenik çift (yani a ± jb) olduğundan iistellerin dereeeleri bu biçinaler-
dedir. Ustel olarak gerçel kökler, azalan (genellikle) ya da artan hile şenleı i 
verir. Bir çift e ş lenik kök ise, üstel olarak azalan. (ya da ço ğalan) siniis ve ko- - 
siniis verir (örnek 3-4'iin sonucu son s ınıflarnaya girmektedir). Denk. (3-28) 
biçimindeki genel helirtgen denklemin n kö'ke sahip oldu ğuna dikkat ediniz. 
Bunun anlamı  -doğal tepkinin n iistele sahip olmas ı  demektir. E ğer Denk. 
(3- 28)'in kolleri p„ p2  ...p„ olarak gösterilirse; do ğal tepki, 

x n(t) 	 + K2  E,2t 	+ K. sp„t 	 (3-29) 

olur. K„K„....,Kn  saLitleri devre içincield s ı nı r ya da ba şlangıç koş ullarından 
hesapların-, Bilindiği üzere bu ko ş ullar x(t) nin ve bunun n- ı  türevinin 
t=0'daki değerleridir. 

3- ZORLANIWİLŞ  TEPKI 

Kes. 3-1'de bir devrenin anstran uygulanan bir uyarmaya tepkisi iki 

bileşeue ayrilmış tır: u,yarmanm neden olduğu zorlan-tınş  tepki ve sığ açlarda 
ve indüktanslarda depo edilen enerjinin uyarma uygulanmadan önceki de-
ğerinden uyarmas ın etkisiyle doğan değerine adım adını  ayarlanma gereksini-
minden doğan doğal tepki. Kesim 3-2 ve 3-3 do ğal tepki ile ilgili idi. Bu 
kesimde zorlanmış  tepkiyi bulmaya yarayan bir yöntem geliştirilecektir. 
Beklendiğ i gıli, sonuçların uyarmaturt özelliğ ine bağlı  olduğu .hulanacaktır. 

Ş ekil 3-14 devresinin KGY eş itliği 

dj(t)  
L  

di 	
Ri(t) 	vs(t)t) (3-30) 
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dir. Eğer if, tepkinin  zorlanmuş  ve i nede doğal bileşeni olarak tammlaıursa 

toplam ya da tam tepki 

if(t) 	in(ı) 	 (3-31) 

ŞEKIL 3—I4, RL devresi. 

olur. Denk. (3-31)'i, Denk. (3-30)'da yerine koyarak 

d 
L 	[y0 	in(t)] 	R [if (t) 	in(t)1 = vs(t) 

ya da 

rı din(o 
L dt 

di  (t) 
Rin(01 + [L  fdt 	 vh (t) 	(3-32) 

bulunur. Ş imdi doğal tepkinin, üstei bir çözüm -varsayuntyla zorlay ıcıs ız 
eşitliğin çözümünden bulundu ğunu Kes. 3-2'den anunsayal ım. Buna göre 

Denk. (3-32) deki do ğ al tepki terimleri 

[L din 
it
(t) 	Rin(t)] 

< 

elfıte eşit ve sonuç olarak da zorlannu ş  tepki terimleri 

[L  difdt(t) 	Rif  (t)] 

vs(t) ye eşit olmalıdır. Öyleyse, tepkinin zorlannu ş  13ileşeninin bulunması , 

özgün devre deJiklemi (3-30fu sa ğ layan bir if (t) fonksiyontuı  bulunması  
demektir. 

Denk. (3-30)'u sa ğlayan if (t) yi arama hem çözümü bulmaya yarayan ve 
hem de genel olarak diğer durumlarda izlenecek dü şünce sürecini gösteren 

yöntemsel bir biçimde yürütülebiliz. ilk seçim olarak, if(t) nin uyancı  ile 

aynı  biçimde oldu ğunu varsayalum; yani if (t) Bt diyelim. Denk. (3-30)°da 
i(t) yerine Bt koydu ğumuzda 
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LB 	RBt At 

buluruz. Bu eş itlik t'nin tüm değerleri için sağlanmadığı ndan varsayılan 0- 

zam yanhşt ır. Ote yandan eğer varsayılan çözüm, hem zorlayıeı  fonksirmun 
hem de töreviain, biçimlerini keriyorsa, yani it (t"; Et-4,--C ise Dnık. (3-30) 
sağ lanabilir. Böylece 

d 
L 

dt 
 --- (Bt -- C) 	R(Bt C) = At 

ya da 

BL 	RBt •-- RC 

burada da 

BL Re = 0 ve RB , A 

ya da 

B 	A f R Ve C 	- AL „, R2, zorlaruaus tepke de 

biçiminde olur, 

A 	AL 

R2  (3-33) 

Genel halde zorlanintş  tepkinin, zorlaywt fonksiyonu re onun tiint tan ındı  
türevierı ni içeren bir fonksiyon oldu ğ u gösterilebilir. Böyle bir tepki fonksiyo-
yortu, tanımlanan e ş itliğ in sağ  ve sol tarafı  aras ındaki dengenin sa ğlanmasuu 
olası  kılar. 

Örmek 3-5 

Şekil 3-13'deki devrenin sinüsel ak ıma tepkisinin vf(t) zorlaıı mış  bileş e-
uini bulun. 

ŞEK İL 3-15 Onuk 3--S'in devresi. 



3-4 ZORLANMI$ TEPKI.  107 

ÇÖZÜM: Bu devre için _KAY e ş itliğ i, 

C (11)(1) 	Gv(t) 	1 sin wt 
dt 
	 3- 4) 

dir. Zorlannuş  tepkiyi bulmak için, vf(t) yi zorlay ıcı  fonksiyon ve onun türev-
biçiminde, yani 

vs(t) = A sin <ot 	B cos wt 	 (3-35) 

olduğunu vaxsayal ım. Birinci türevden sonraki tirevlerin eklennıesinin yal- 
n ı zca sinüs ve kosiniis terimlerinin ay ısmı  artnacağma dikkat ,ediniz; bu 
türevlerin hepsi de yeni belirlenecek olan A ve .8 sabitleri içinde bulunacakt ır. 

Denk. (3-35)'i Denk. (3-34) içinde kuliamrsak 

C.(c.ıA cos wt - ıı  Bsin ot) G(A sin wt -4- B cas ot)= I sin eı t (3-36j 
buluruz. Eğer Denk (3-:36)'ınn zamanın tüm değerleri için sa ğ lanmas ı  gere-
kiyorsa sol taraftaki kosirrös terimlerinin katsay ıları  toplam ı  sıfır olmalı  ve 
benzer biçimde siniis.teriuderinirtki de 1" olmal ı , yani 

A ıLı C 	BG 

AG B Q C 

olmalıdır, buradan 

A I 
G2  + (coe) 2  

Ve 

B ^ I 
G° 	(wC) 2  

bulunur. Böylece zorlanmış  tepki 

G 	 C  
o) 

tif (t) 
( G2 	

 (G)C,)2 `in "t 	G-(C)2 
cos nıt 

olur. 

örnek 3-6 

Ş ekil 3-16 devresine 	anında e t (r) = 10 E-4i m Vluk bir uyar ım 
uygulanm ış t ır. ejt) ç ı kış  geriliminin zorlanm ış  bileşenini bulun. 

ÇÖZÜM: Devre davran ışı nı  tanımlayan iki eş itlik, sol ilmekte uygula-
nan KGY eş itliğ i ve A düğ iim noktas ındaki SAY eş itliğ idir; bunlar s ırasıyla 

G 

-e£ 



ŞEKIL 3-16 Örnek 3-6'zun devresi. 

108 TEMEL DEVRE TEPKiLERi 

2 di(t)  -4- 10 i(t) = e t (t) 
	

(3-37) 

Ve- 

deo(t)  
0,015 	 ; 0,1 e (t) = 100 i(t) 

dt 
3-38 

dir. Uyarım üste! biçimde oldu ğundan tepkileriri de aynı  mertehede üsteller 

olduğunu varsayalun. (estel fonksiyouun., üzgün fonksiyonun tüm tiirevierini 
içeren bir fonksiyon oldu ğuna dikkat ediniz). ve c o(t)=E,e-" 
yi Denk. (3-37) ve (3-38)'de kulla ıntsak 

_8/ E-4t -i- 10/ e -4i = (10 ;< 10') 
	

(3-32) 

—0,06 E°  E-41  -4- 0,1 Ea 	100I 
	

t3--10) 

bulutlu. Denk. 3--39)'dan I==S x.10 ---'A ya da 5mA bulunur, nu de ğer Denk. 
(3-40yda kJiatabssa 

12,5 V ve e,;  (t) .= 12,5 e.7-4t volt 

bulunur. Bu pronlemdeki 100 i(t) lik  bağı mlı  kayna ğm varlığı , bir gerilim 
yükselmesi olu ş turmuş tur, yani ç ıkış  gerilimi giri ş  geriliminden daha büyük-
tür. Sek. 3--16'ya benzer devreler elektronik yükselteç modelleri olarak s ık 

s ık kul ıa.nalmaktad ır. 

• 10 ohm 

Örnek 3-7 

Şekil 3-17'deki devrede v(t) 	5t2  volt ise i(t) zorlanmış  tepkiyi 

bulun. 
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2 ohm 

ı  
3 

ŞEKIT. 3-17 Orriek 3-7 ...çin devre. 

ÇÖZLINI: Sözü geçen devre ı çin KG eş itliğ i,  

	

1  di(t) 	9i(t) -4,- 5 S 	 v(t) 

daz a da türe,: al ındığı nda 

	

d:it t) 	di(t) 	 dv(t)  5(t) 
dt 

(3-41) 

(3-42) 

olur. Zorlan ıxuş tepki Denk. (3-42)'yi sa ğ lamabd ır. Öyleyse zorlanan§ tepki, 

if (t) 	At2 4. Bt ± C 	 (3-43) 

biçiminde, t' fonksiyonurat ve bina ti'revlexîni i.ç.ereeek biçimde 	Dek. (3-43), 

Denk. (3-42) içinde kullarul ı rsa„ 

2A ± 2(2At-4,.-. B) 4- .'5(Atz + Bt 	10 t 

ya da 

(5A)tz ± (4A 4- 5B) t --F (2A 	2B + 5C) 	10 t 

bulunur, buradan A= O,. B 	2 ve C -0,8 oldu ğu gö'riüür ye zorlan ınış  
tepki 

if (t) 	2t - 0,8 amper 

olur. 

BAŞLANGIÇ KOŞ ULLA,R1 

Örnek 3-3 ve 3-4, devre alumlarnun, gerilimlerinin ve bunlar ın tilrev- 
za.manlardaki. de ğerlerinin bulunmas ı  gerekti ğini gösterir. Bu 

kesim bu başlangıç ya da sın ır koşullarının kuramsal olarak bulunmaslyla 

ilgilidir. Bu liesaplamada kullan ı lan kurallar, Kirehhoff yasalar ı  -ve sığ a ge- 
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riliiaui ile indüktans ak ı rn ımn siixeklitiğ i ilkesidir. Sonuçlar, do ğal tepki terim-

lerinin katsaydann ı  hesa-plamada kruland ı r. 

Anahtarlama sürecinin ço ğu kez kolay olsun diye t.0 da olduğu varsayal-

afğaıdan analıtarlanı anın yap ılınasnıdan hemen önce ya da hemen sonra 
oluşan olayların belirlenntesini olas ı  kalan bir kavram geli ştirilmesi uygun 
olacaktır. Anahtarlaman ın yap ılmasmdan hemen önceki an ı  göstermek için 
(0-) simgesi, hemen sonraki an ı  göstermek için de (0+) simgesi kullandaeakt ır. 
Sağa Şek. 3-18), tan ı nitay ıer denklemleri Kes. 1-9'da verilen enerji depo 

edici bir öğedir. Gerilim-ak ını  bağı ntı .sı  

(c 	C 

şıc  

ŞEKIL 1-18 Sıge. 

de 
i  , 

dt 

ve depolanan enerji 

Wc 	4- C rec2  
dir. 

(3-44) 

(3-45) 

Denklem (:3-44) ve (3-45), s ığ a gerilimindeld bir anlık bir tle ğ işı n::ye 
(yani (Ipe / cit = co) sonsuz bir akımın e ş lik etmesi gerekti ğini gösterir. Bundan 
tıdı ,!ka böyle bir de ğ iş im, depolviag enerjinin sıfıra çok yakın bir zaman 
aralı nda bir değ iş ikliğe Uğramasına neden olacak, bu ise sonsuz bir giiç 
kaymağı  gerektireeektir. Öyleyse sonuç olarak ş u ilke kurulabilir: Sonsuz 
büyüklükte bir ak ını  verilmedikçe bir ,stgart ın uçlar ı ndaki gerilim anstz ın de-
ğ iş tirij etnez [ya da •v c(0-) c(913. 

Ornek 3-8 

Ş ekil 3-19'da görülen devrede St anahtar ı  t=0 zamazundan çok önez, 
kapan ın ış tır. S, anahtarı  da t.0 da kapan ıyor, Anahtar kapand ıktan hemen 
sonra vc(0+) sığ a gerilimini ve i r. (O+) sığ a akun ım bulan. 

Anabtarla.rm şekilde gösterilen kenumlarda oldu ğunu ve anah-
tarlarm bu konumu almalar ı  için yap ılan analatarlama sûreeinden do ğ an 
doğal tepkiniz-1 sönmesi için yeteri kadar bn durumda tutuiduklar ı  -varsay ı -

Lusa sığ a 10 V'a kadar yüklenmi ş  ve devreden geçen alum da s ıfır olmuş  olur; 

yani vc(0+) 10 volt ve i,(01 O d ır. 
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ŞEKIL 3-19 örnek 3-8"in demesi. 

O annadaki anahtarla.rna süreci ikinci 10 Ohm'luk direnci devreye 
bağ lar. Sığ a geriliminin sîzreklili î ilkesinden, 

vc(0 -') 	rc(0- ) .r.-= 10 

bulunur. ic(01'yi bulmak için devrede t= U annulaki KGY ve KAY e ş itlik-
leri yaz ılar. Bunlar 

10 - 10 4(01 vc(01 	O 
Ve 

ve(V)-10 	= O 

birineiden 	O. ve ikineiden i2(0-) 	1. A bulunur. 

i ı (01 
olduğundan 

,= -1 A 

bulunur. 

  

   

indiiktans kş ek. 3-20), Kes. 1--8'de verilen e şitliklerle betimlzneu enerji 
depo edici nir 	Betimleyici e ş itlikler; 

,----- 
dt 

(3-46) 

ile verilen gerilim-akı n bağantisi Ni e 

4. L P 	 (3 -47) 

biçimindeki depo-edilen enerji ba ğnettlandir. Denk. 13-46) ve (3-47)'ye göre 
indüktana akinfindaki «Ilik bir de ğ işmeye sonsuz bir gerilim ve güç e şlik 
eder. Bu olgudan yararlanarak indüktans akurımin sürekliliği ilkesi formül-
lendirile.bilir: Sonsuz büyüklükte bir gerilim uygulanmadtkça bir incliiktanstaki 
akını  birdenbire değ iştirilmez [ya da ii, (O-) iL  (Ol]. 

ŞEKIL 3-20 Indliktaw. 
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Örnek 3-9 

Ş ekil 3-21"de gösterilen devredeki S anahtarı , t=Q altından önce uzun 
zaman aç ık tutulmuş  ve 1=0 anında kapatılın ış tir.. Analitarın  kapanmasm. 

dan hemen sonraki an ında 

, (de/ dt), iz  ve (k/ dt) yi bulun. 

5 A 5 A 

ŞVKIL 3-21 önıck 	devıe-, 

	

ÇÖZÜM: Istenen terinaler, 	atundaki v(t) sığ a geriliminhı  v-e irp) 
indüktans akımı nın belirlenmesi ve anahtar kap; ı l,.. iken bu fonksiyoakra 
süreklilik iIkesinin ve devreye de Kirchhoff yasalanum uy.Ç;rilanntastyla bu-
'anar. 

Anahtar kapanmadan önce, ş ek. 3-21'deki devrenin a No b kısı mları  
bağı nısızdır. Her iki devrede doğru akunla uzun zaman beslendiklerinden 
zerlanmış  tepkileri sabittir ve 

v(0 ") = = 10 V ve it  (0-) 	SA 

<lir. Süreklilik ilkelerinden, 

v(0+) == 10 V ve it  (04') 	SA 

Eğer ı, (01 = 10 V ve indüktans gerılimi de 10 V ise Denk. (3-16) dalı  

i 
t 

10 	
d
d

(01 

ya da 

dt
- 	 (01 	25 A. js 

buhruur. 

(dv / fil) nin değeri t= 0 an ında Kirehhoff akını  yasasının uygulanmas ıyla 
bulunur; bu uygulama 



3-6 TAM TEP  Ki 113 

verir, 

5 - v(04-) - 1  d 
dv 

—t— (01^L (O+) 	v (0k) -I- 5.0 

ukad an 

ritı  
 dt 
(01 	-10 V ila 

bulunur. 

3-6 TAM TEPKİ  

Kes. 3-1'de aç ıklandığı  üzere, bir devrenin, bir uyarmaya ya da bir anah-
tarlama süreci nedeniyle uyarinada olu şan bir de ğiş ikliğe tepkisi iki bileşene 
ayrdabilir: bir zorlannu ş  bileş en ve Lir de do ğ al bileşen. Bu bileşen tepkilerin 
her birinin bulunmas ı  önceki kesiralerde tart ışı ld ı , Bu kesimde toplam ya da 
tam tepkinin bulunnı a.s ı  için yukarıdaki bileşenlerin IıirIeş tirilmesiyle 
lendeeektir. Tam tepkinin hesaplanma, u ıda kullanılan temel yöntem birbirini 
izleyen aş ağı daki adımlarla verilir. 

1. Devre için diferensiyel denklem yaz ıhr. Eğer denklem.de integralli 
terinder bulunnyorsa, bunlar ı  türev alarak kald ırmakla denklemin çözümü 
çabuklaştırdhr. Denklem, ba ğı msı z kaynakları  kapsayan terimler eş itliğin bir 
tarafında ve devre parametrelerini ve ba ğı mlı  kaynakları  kapsayanlar di ğer 
tarafında olacak biçimde dfızenlenraelidir. 

2. Zorlayı eısız eş itlik yazı lır ve bunlardan belirtgeu denldem ve onun s i , 
82,s3  vb. köleleri hesaplamr. Tepkinii ı  doğal bileşeniniu biçimi 

K, Esi' 	K2  €32r  --H K, E33r 

dir. 

3. Zorlanm ış  tepki bulunur. Kes. 3-4'deki yöntemler, for ıksiyorran 
alaca ğı  biçimi olduğu kadar sa-yısal katsaydarm bulunmas ını  da olas ı  kı -
laeakt ır. 

4. Zorlarm ış  ve doğal bileşenler toplanır. Bunların toplamı  tam tepkidir, 
ama doğal tepkinin K i ,K„K 3  vb. katsayıları  şimdilik bilinmemektedir, 

5. Baş langıç koşulları  belirlenir. Genel olarak, gerekli ba ş langıç ko-
şullarının sayısı  belirtgen denklemin köklerinin say ısıyla belirlenir. Bundan ö-
türü, belirtgen denklemin bir kökü varsa fonksiyonun t= a an ındaki değeri, 
iki kökü varsa fonksiyonun kendisinin ve birinci türevinin t=0 anu ıdaki 

değerleri, vb., bulunmal ıdır. 
6, Baş langıç ko şulları  kullanılarak K katsayılaiauın değerleri bulunur. 

Bu adamda tam tepki biçimi kullan ılmalıdır. 

Baştan sona bu yöntem, birkaç örnekle a ş ağı da betiralen ınektedir. 



dvc(t) 
dt 

dir . 

vc(t) --.----- 2 
5 	' 

1 A 

114 TEMEL DEVRE TEPKILERI.  

Oirack 3-10 

nek 	devresinde (Şek. 3-19) t j 0 için v<(t) değerini bulun. 

ÇOZ13141: 10 Olun ve 10 Vhık seri 	eşdeğer bir akını  Idıpıağı  ve 
paralel direnclUe "rdlebilir. Bu d6niiş iinıiin sonucu Şek. 3-22'de 0- 
raL ınektedir. ÇA5zanı  için yukarıda 4ğEttlenta adımlar izlenecektir. 

1. Devre için KAY eşitliğ i 

I dv 	1 
10 	(t) I 	2 	dt

t) 	
10 v  

ŞEX1T 3-22 kaynak slOrnIşanninden sonra r>0 için Şek. 3-1,9'un devresi_ 

Zorlayıcısız eş itlik 

avc(0  j_ 2  
dt 	5 (I) ----- o 

dır ve karşı lık gelen belirtgen denldern 

s 	-5- 	0 ya d.a s 	
- 5 

du-; öyleyse doğal tepki, 

vott) = K c."--af 

olarak bulunur. 

3. Uyarma bir sabit oldu ğundan zorlaumış  hileşen, 

vcf(t) 	, 

biçirrdndedir, bu de ğer baş langıçtaki diferensiyel denklemde yerine konursa, 

t) = 1 
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, 
0 -4- - A 	2 ve .4 	5 

bulunur. 

4. Tanı  tepki, 

ve(t) --,-- 5 ÷ K 
dir.. 

5, Ornek 3-8'in sonuçlar ından 

vc(0+) 	10 volt. 

olduğu görülür, 

6. Ba ş lang ıç ko şulların ın tam tepkide uygulanmas ıyla 

re(t) 	5 	5 E-2t:5  

bulunur. 

Örnek 3-11 

Ornek 3-7'nin Ş ok. 3-17 devresinde, e ğer t < O için v(t) 0 ve t > 0 
iu v(t) ----- 10 E.'" volt ise t > 0 için i('tynin tam teplc!ini bulun. 

ÇOZUM: 1, KOY eş itliğ i Denk. (3-42)'di ,:, kola->bk sağlaması  bakı -
mından burada yine yazal ım: 

d2i(t) 	di(t) 	, 	dv(i) 2 --c-rt- -- 5 ı (t) 	—j-t--- 	- 40 E 

2. Zorlay ı eısız eş itlik, 

d2gt) 	2 	5  
dt1 	dt 

i(t) 	0 

ciır ve bundan belirtgen denklern 

sz + 2s + 5 = 0 

bulunur. Belirtgen denklerain köleleri 

s 	1 ± j2 

du% Örnek 3-4'ün sonuçlar ından doğal tepki biçiminin, 

i„(t) 	E`r(A cos 2: + B sil]. 2t) 

olduğu görülür. 
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3. T kLuin zorlatınnş  bileşeni tel le-44-  biçiminde olacak, bu KGY 
kullazuldiğmda, 

(-4)2İ 	2(-4) 	-4  -i-- 5 / 	 e-4r 

ve buradan 1 	-3,08 bulunur. Öyleyse :park ının/4 tepki de, 

if(t) 	- 3,08 e't 

olur. 

4. Tam tepki biçimi 

i(t) 	-3,08 E-4'" 	.€*--t (.4 cos 2t 	B sin 2t)  

dir. 

5) iki baş lang ıç koşuluna gereksinim vardır: i(0') ve (cliielt) (01. t.O'dan 
önce Ş ek. 3-17'deki devrede v(t) kaynak gerilimi, uzun zamand ır sıfır idi, 
bu nedenle tüm Acun ie gerilimler sıftra gidecek biçimde devre durgun durum-
dadır. Bundan ötürü 

i(0) 	0-ve V(O-) 	0 

dir. t 0-4* anında süreklilik ilkeleri 

0 ve vc(0-<') 	0 

obt~ tweektirir. Bn durumda birinci 	 koşulu (<01 	0 diz. 
Ikimizi, KG:Y eş itliğinden, 

di 	
1- 2 i ‘s°1 
	

') 	rtol — 10 

ya da 

di (O+) 	10 

~t. 

6. i(0÷) 	0 koşulunun Denk. (3-48)'de kiillaniluras ıyla 

404) == 0 	- 3,08 -1- 

ve buradan A 3,08 bulunur. Bu A değerinin Denk. (3-48)'de kulIand ınas ıyla 

i(t) 	- 3,08 e + 	(3,08 co, 2$ -4- B cin 2t) 	(3-49) 

elde edilir. B katsayısı , önce Denk. (3-49)tun birinci türevi al ınarak 

.(4) 

 

12,32 E:-.4t  + e-  (-6,16 cin 2t + 2B ece 2t) at 

cos 2t 	B sin 21) 
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ve burada (di /dt) (O+) = 10 baş langıç ke ş-ah/onu kullanılmastyla 

di  
dt (0) = IQ = 12,32 	2B - 3,08 

ya da 

B 	0,38 

bulunur. Böylece tam epki 

i(t) 	-3,08 e-" 	.e-t  (3,08 cos 2t 4- 0,38 sin 2t) amper 

biçimini am-. 

örnek 3.12 

Şekil 3-23'cleki devrede bulunan v(t) uyar ıeisı , sıfırdan küçük zamanlar 
in sıfır ve t >0 için 100 V'tur. Buna göre t >0 için devre akl ınıza bulun. 

100 ohrn 	2 14 	aTı ' F  

ŞEKIL 3-23 Örnek 3-12:t ı1n devresi. 

ÇÖZÜM: önceki iki örnekte olduğu gibi, bu bölümün başmda verilen 
adımlar izlcnecektir. 
1, Devrenin KGY eşitliğ i 

100 	
di( 

i(t) 2 	
t) 
	80 j 	dt = v(t) -9vdt) 	(3-50) 

dir. v(t) --.-- 100 V ve indüktans volt -amper ba ğnatısından bağı mlı-kaynak 
geriliminin 

9v.t, (t) = 9 { 2 fdi(t)Idtil 

olduğu gözönüne al ınarak, Denk. (3-50) 
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100 L(t) 	(2 -t- 18) -- 
di(t) 

 

ya da ttirev al ıp yaludaş tırarak 

d2i(t) 	
5

di(t) 
dt 2 	dt 

	i(t) 	0 	 (3-52) 

olarak yazılabilir 

2. Denk. (3-52)'nin sa ğ  tarafı  sıfır olduğundan bu eşitlik zerlape ısız bir eş it-
liktir; buna karşı lık gelen belirtgen deklem 

s2 + 5s + 4 	0 dır, buradan s 	-I ve -4 

bulunur ve doğal tepkinizi 

• n (t) .= Ki  E-t 4- K, ' 

biçiminde olduğu görülür. 

3. Denk. (3-52)'den görüldü ğü gibi zorlan ıniş  tzpki sıfirdir, 

4. Tam tepki 

i(z) y K , E e  -' K, 	 ( -433) 
dir 

5. İki başlangıç .koşuitına. gerek 	t( 	ve (di ş  dt) (01, Dev-re uzan za- 
mandan beri du.nil ınalsta...ildu ğundan 	enerji depolaurn.a ın ış  durum- 
dadır. Bundan ötürü i(0-) ve,  tı c  (0Tnin ikisi -  de sifırd ır. Süreklilik ilkesi 

i(01= i(0) 	O ve vc.(0+) = vc(0) = 0 

olznasına gerektır: ir. Bizincide,n 

O 	. 

olaca ğı  açıktır. Ikinci başlangıç koşulu, süreklilik ilkelerinden ve KGY 
Denk. (3-51) in 	O• arundaki değeriuden bulunur: - 

di 	, 
100 i(Ot)20 	(Cr) ± tıc(0-) = 100 

buradan 

olur. 

6. Sın ır koşullarının Denk. (3-53)'de kullan ılması  

i (0) 	K2  = 0 
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di  
dt (0) -K,— 4K2  = 5 

verir, buradan K I 	 13 ve tam tepki 

5 
i(t) — (E-t — E-9 amper 

. 3 

bulunur. 

PROBLEMLER 

3-1 Ş ekil 3-24 de özel bir devre için gerilim tepkisi e ğrisi zamanın 
fonksiy-oau olarak görülmektedir. Devrenin bir ö ğesi anında anahtar-
lanır. 

a) Anahtarlamadan önce zorlaniros tepki nedir? 

b) Anabtarlaroadan sonra zorlanr ıuş  tepki nedir? 

e) Doğal tepkiıı in eğrisini zamanın fonksiyos.a.olarak 

ŞEKIL 3-24 Pro ►. 3-1'in tepki devreei. 

3-2 t> 0 için aş ağı daki zamana ba ğ lı  fonksiyonlann eğrisini çizîn. Eğri 
üzerinde anlamlı  nieelikleri kedinin. 

a) fl  (t) = 50 (1 - e-st) 

b) f2  (t) 	10t 6E-2' 
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3-3 t> 0 için aşabıd ►ki akımların dalgabiçimleaLini zaman ın fonksiyonu 
olarak çizin. Eğri üzerinde anlamlı  nicelikleri belirtin. 

n) iı  (t) 	50 — 40 e-2'.  -I-- 10 e-4' anıper 

b) i2  (t) = 50 e-°-2-' cos 2m amper 

3-4 Bir devrenin uçları  arasındaki gerilim 

2 --dr ± 8 v = 5 cos. 4t 

denklemittin ç0zütniinen 

Gerilim tepkisinin do ğal bileşeni ne biçimdedir? 

3-5 Şekil 3--25 devresinde S anahtarı , açıldığı  t 	0 aminn çok neesin- 
den beri kapalı  durumdadır. Anahtar açıldığı nda devre için: 

a). Sağ  taraftaki ilınek çevresinde KGY 	yazın. 

b) Sağ  taraftaki ilmekte ak ınını  doğal tepkisinin biçimini bulan. 

O 

24 ohm 

ŞEKIL 3-25 Prob. 	dgvre,si- 

3-6 Ş ekil 3-26 Baki devrede S anahtar; 	amma çok öncesinden beri 
açıktır. Anahtar t=0 anında kapanıyor. 

ıı ) t > 0 için RAY eş itliğ ini yazın. 

b) t > 0 için devre gerilimini*,  doğal tepkisinin biçimini hesaplay ın 

12 A 

1 
ŞEKIL 3-26 Prob. 3-6•nıa devreei. 
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3-7 Ş ekil 3--27'deki devre için, 

a) S anahtarı  kapalı  iken -tanı mlanan KGY e ş itliğ ini, 

b) S anahtar] aç ık iken tan ı mlanan. KG'ır 

e) a ve b bentlerinde betimlenen ko şullar altında devre tepkilerinin 

bi ,imlerini bulun. 

o v 

2 ohm 

ŞEKIL 3-27 Prob 3-7'rtin dev ı esi, 

3-8 12 Ohm"luk bir direnç. 2 	.bir irtdüktans--
1
-- Yhk. bir 

16 

atğa seri bi 	olu ş turacak hiçirnik Jı alarorn ıstı r. Devre ak ımının doğal 

tepkisinin biçimini bulun: 

3-9 Ş ekil 3-28 devresinde 

a) Devre için KAY e ş itliğini, 

b) Devre geriliminin doğal tepkisinin biçimini hesapiaym. 

i< 

ŞEKIL 3-28 Prob. 3-9 az devresi. 

3-10 Şekil 3-29 devresindeki S anahtar ı , uzun zaman kapalı  tutulduktan 
sonra r=O an ında açılıyor. 

a) Anahtar kapalı  iken KGY e ş itliğini,  

b) Anahtar aç ık iken KGY 

e) a ve b koşulları  altında i(t) devre akımının doğal tepkilerinin biçim-
lerini hesaplayın. 
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40 V 

4- 

• 	 
ŞL1KII. 3-29 Prob. 3-10'w..n devresi. 

- 3-11 Ş ekil 3-26 devresi için gerilim tepkisinin zorlanm ış  bileşenini 

a) Anahtar aç ık iken, 

b) Anahtar kapalı  iken bulun. 

3-12 Şekil 3-27 devresi için ak ını  tepkisinin zorlanm ış  bileşenini, S 
anahtarı . 

a) Açık iken 

b). Kapal ı  iken hesaplaym. 

3-13 Şekil 3-29 devresi için alum tepkisinin zoilannu ş  niler-ini S 
anahtarı . 

a) Kapalı  iken 

b) Açık iken bulun. 

3-14 Bir devrede bir nokta çifti aras ındaki gerilim 

<1-2 12 	dv 

dt2 	r-  6 de 
10 v = 	- (1- 

denkleminin çirziimisyle beti ınlenehildiğ ine göre gerilimin zorlanmış   bile- 
ş eeııirii nnl ım. 

3-15 Şekil 3-28 devresinde ak ını  

10 
(t) 	10 ± 10t 

110 

—on < t < 0 
0 S t < 10 

10 < t < co 

biçirnindedir. «eç zaman arab:On ın herbiri için gerilim tepkisinin zorlanmi ş  
bileşenini bulun 	anaper, t zaman ı  saniye birimlerinde). 

3.16 Şekil 3-30 devresi için uyarma gerilimi 

a) -6 E-St  volt 
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b) 10 ej'" volt 

ise aklın tepkisinin zorlanro ış  bil şenini bulun. 

0.05 F 

ŞEKIL 3-30 Prob. 3-16'xim devresi. 

3-17 10 .Ohnı 'lak bir derençle 2 Frlik bir indüktans seri olarak ba ğ lan-

mış tı r. 	anında 100 V'Ink bir kaynak bu seri düzene ğe bağ lanıyor. 

anında her ü ğenin nçlan arasındaki getilimi ve devre akinun ı  bulan. 

348 .  :Nuh. 3-5 ve Ş ok. 3-25 devres.ind.e, iftfl, 4'01, v<01 ve v(0 4')yi 

hesaplar ı'. 

3-19 1 F' ık sığ a, 2 mholuk iletkenlik e 0,25 Irlik indüktans para. 

bi olarak bağ lannuş tır. z=0 anında 25-.A.Iik t ı r akım kaynağı  paralel alhene ğe 

bağ lanzmış tar, t=0+ adındaki devre gerilimini ve türevini hesaplaym. • 

3-20 Ş ekil 3-28'deki devreye Prob. 3-12'de betiodenen uyarma uygulam ı -

yor. t.--=-0+ an ındalti devre- gerilimini ve türevini 

341 :Nalı . 3-10 ve Şek. 3-29 devresinde, t.--0+-  anında devre nkızonı  ve 
tilrevini huhu', 

3-22 Şekil 3-31'deki devrede S anahtarı  unm zaman açık ılımlı -1okt» 
sonra t=.0 anında kapanıyor. t>0 için v(t)'yi bulun. 

gx-tı , 3-31 Prol). 	devı e&l. 
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3.23 Şekil 3-32 devresIndeki s ığ a, t 0 anuıdan önce vc(0-) = 16 V olacak 

biçimde yükleniyor. S anahtarı  t=0 anında kapanryor. t> 0 içim i(t)'yi bulun. 

= 

ŞEKIL 3-32 Prob 3-23iin devresi. 

3-24 Şekil 3-27 devresinde. S anahtarı  t=0 on ından önce uzun zaman 
uttd.muş tur. Anahtar t...a0 anında açilıyor. t > O için i(t) devre $kluonnt  

3-25 Şekil 3-33 devresinde t > 0 ieir ı  v(t)'yi bulnn. t= 0 an ında alım 
kaynağı ndan kira devre durumu kald ırdmaktadır. 

2 A EN 

ŞEKİL 3-33 Preb. 3-251n devresi. 

3-26 Şekil 3-34 devresi 	anından önce anahtar aç ıkken denge duru- 
munu alchğuıa ve O anında anahtar kapardığma göre t > 0 için i(t) 
num bulun. 

—F 
10 

ÖA 2 H 
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3-27 Şekil 3-35 devresindeki aklın kaynağı  t.-----O'dan önce sıfır ve 
dan ,2onra i(t) 	9t amper'lik alim vermektedir. S ıfırdan büyük Cler için 
tı(t)'yi bulut. 

Ş,,..-ERIL 3-35 Ptob, 3-27'11;11 



4. 
Bölüm 

• 

WEL UYAN VE DONÜ ŞMOŞ  DEVRELER 

Bu bölümde gerilikleri zamanla üste' olarak de ğ işen uyar ı mlara karşı  
devrelerin -verdi ğ i tepki ele al ınacaktır. Sinüsel (a.a.) nyar ımlar ve zama-
na göre de ğ iş me-y-en (d.a) uyar ı mlar, üste] fonksiyonlarla gö!terilebilen 
kaynaklar aras ındadı r. Bu bölümde geli ş tirilen yöntemler devre tepkilerinin 
genelleş tirdmi ş  bir analizini verirler. Buna göre üste' biçiradeki özelbir uyar ı  -
mili neden olduğu her tepki genel durumdan kolayca elde edilebilir, 1. -Istel 

bir fonksiyonun, hem tilrevinin ve han de integralinin, kendisi ile ayn ı  biçim-
de olmasından ötürü ek bir maternatiksel astibilia ğ -ii vardır: Bu özellik, 

Kiirchhoff yasalannm uygulanmasayla elde edilen diferensiyel denklenderin 
cebirsel eş itlilder biçiminde y=lınalanna olanak Sa ğlar ve gerekli i--idemlorl 

oldukça valiala ştulr. Sonuç elariik böylece elde edilen denklemler, 
2. bölümde betimlenen yöntemlerin, direnein yan ı  s ı ra siğa ve indüktansı  da 

içeren çok thiğ irmnoktalı  ve çok ilmekli dev relere de uygulanmas ına olanak 
sağ larlar. 

Bu bölümde i şlenen konular aras ında sinilsel fonksiyonların üstel fonk-
siyorılar biçiminde gösterilmesi, üste] uyar ımlara bireysel ö ğelerin tepkisi, 

impedans ve edmitans kavram ı , dönü şmüş  devre= ve bunun kutup ve 
miii-  noktaları= kallaınlışı . say ı labilir. Bu yöntemler, 5. bölümde daha geni ş  
olarak ele alman siniisel kararl ı-durum çözündenn3esinin tannalmasu ıda ve 3. 

bölikmdeki kavramlarm devre akta ı-ım fonksiy-onuna dayanan daha genel 
bir biçimde geniş letibnesindc kullan ılır. 

3. bölümdeki konuya anlayan bir ö ğrenci için, bu konu do ğ ru.sal düze- 
neklerin' uyarım-tepki belirtgenlerinin geli ş imirı deki gelecek basama ğı  oluş-
turur.. As ıl amacı  siztüsel kararl ı-dar= çözümlenmesi yapmak olan ö ğ -

renciler, 3. bölümü bırakarak yalnız 4 l'den 4.4'c kadar olan kesimleri Oku-
yabilir Sonra, 5. liöltimdeki konu süreklili ğ i kaybetrucksizin ele al ınabilir. 

4-1 UYARBILARIN tSTEL FONKSİ YONLABLA GOSTERİLMFSİ  

Uygulamada karşı laşı lan nyarmılarm pek çoğu iistellerle gösterilebildi'ffin- - 
den devre .tepkilerinin araştırrImas ında A'e-", biçimindeki kaynaklar kallan ı - 



128 İSTEL LTYAR1M VE DÖNÜŞMÜŞ  D YRELER 

br. Est deki t zaman değişkeui ile çarp ılan s çarpan ı , gerçel,sanal ya da kannal 
değerleri olabilen genel bir değ işkendir. 'est boyutsuz oldu ğundan ve t saniye 
olarak ölçüldü-glinden s'nin boyutu 1 / saniye dir. Bu nedenle çoğu kez, s'-
ye karmel-frekans de ğ işkeni denir. Belli bir uyarım için s'nin şüphesiz belli 
bir sayısal değeri olacaktır. 

Sinüsel fonksiyonlarm üste' fonkaiyoularla gösterilmesi Euler e şitliğine 
dayanır. Bu eş itlik, 

et0 =  cos 6 ± j sin O 	 (4-1) 

biçiminde verilir; burada, j sanal sayı 	ifade etmek için kullan ılır. Denk. 
(4-1)'deki 8 yerine -O konulursa aşağı daki ifade elde edilir: 

	

J0 	cos 6 - j sin 8 	 (4-2) 

(4-1) ve (4-2) denkleraleri kullan ılarak; 

ele 	0 

	

cose 	
e-4 	

• (4-3) 
2 

sin0 	 4-4) 
• 2j • 

hağnıtılari elde edilir. (4-.3) 	(4-4) denklemleri ş  Sinüseiterie her biri bix .  
sanal üste sahip, iki i ı:Stel fonksiyonlu gösterilebileeeffiri belirttnekie4ir. 

lece, 

e(t) = Em  cos (tat 	) 	 (4-5) 

biçiminde verilen bir uyarım (burada, Şek. 4-2'de görüldü ğü gibi Em. maksi-
mum genlik ve o' de evre - farkı  aeısıdıry, 

Ş EKIL 4-1 Sirıb'sel bir uyarım gerilimi. 

E  -i() 



sin (wt 	 cos (ta 	
2 

ve 

A cos uşt 4- B sin 	VA 2  + .B2  cos (wt - tg- 
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e(t) = 
E„, 

 
2 (4-6) 

biçiminde yazılabilir. 

s'nin değeri, üstün t ile çarp ılan kısmuhr; böylece e('t)ryi a ş ağı daki 
çirrule ifade etmek uyguw olur, 

burada 

e  f )

• Jot ,--J Em--.5—  

 

-563 t (4-7) 

ve E, = 2 . 

  

aç 

 

dir. 

    

Yukarda koyu siyah olarak yazı lan E i  ve E2  nicelikleri karrual say ılarla 
gösterilen gerilimlerdir. Ileride görece ğimiz gibi gerilimleri, ak ıı nları , gerilim 
akını  ya da aklın-gerilin oranlar ı nı  karmal sayılar olarak ifade etmek, ço ğu 
kez oldukça uygun olmaktad ır. Bütün gösterind belirtmek için koyu siyah 
yazan biçiminin kullan ılması  kitabın geri kalan kısımlarında da izlenecektir. 
(Karma] say ılara al ış kın olmayan okny-acularm Ek A'y ı  incelemeleri sal ık 
verilir). 

Denk. (4-5)'deki gerilim fonksiyonu bir kosiniis fonksiyon -ad-ur. Bununla 
birlikte sonuçlar ın tamamen genel oldu ğuna dikkat edihnelid,ır, çünkü her 
hangi bir sin üs, kosinüs ya da ayn ı  fekansl ı  siıı iis ve kosinüs dalgalarnur birle-
ş imi, yeni bir evre aç ıs ıyla bir kosinüs dalgas ı  biçiminde yazılabilir. Bu gös-
terim ile ilgili trigonometrik e ş itlikler, 

- burada, hoyutca uyum bak ımından tg- i 
B 

radyan Olarak tammlarnr. 

inek 4-1 

Ş ekil 1  2'de görülen dalga-biçimi azalan bir sinü.sel fonksiyondur ve ge-
nellikle fiziksel ditzeneklerde kar şı laşı lır. Bütün dalga-biçimleri sürtünme- 
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den dolayı  sönfunlii bir sarkacın (söniiinlü harnienik sal ını cı) hareketini, 
sıkış tı rılarak =sızıu serbest b ırakılan bir yayın hareketini ve birçok RLC 
seri devresinin do ğal tepkisini içine alır. Dalgabiçimi t > 0 için aşağı daki 

biçimde ifade edilir; 

Ş EIZil. 4-2 Vstel 	bozulma stniisel fonksiyon. 

e(t) = 100 E--2t Siil (21  

e(t)'yi, iistel bir uyar olarak gösterin. 

ÇOZOM; önce, k3in(2t 	.Jr/ 4) niteliğ i Denk. (4-8)"m kPilarolmasiyla 
kosinils biçimine daniiştüriilör, böylece e(1), 

e(t) = 100 e-zt cos(2t 	 —nr) 	100 E-2e tas (2t - —4-) 

olur. Ikinci ad/Yılda cos(2t--n /4)'fi üste' biçime döna ştfırmek için Denk. 
(4-6) kullandir ve sonuç, 

e(t) 	100 e-2' 

liigirrtini i411r Üsteller çarp ılip birleştirildikten sonra, 

e (i) = 50 	(2- 12) +. soeirrı ae- r(2+.72-> 

olur. Böylece, söniinıbi siniisel fonksiyon fıstel iki fonksiyon= toplam olarak 
ifade edilebilir. s değeri, birinci terim için -(2-j2), ikinci terim için -(2 +j2) 

E.itzt—re ,4> 4_ e—fizt—npo 

2 
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dir. Aç ıkça görüldüğü itweres ?nin her iki de ğeri de karraal saydarchr. Her 
teriınin üstünde Cnin çarpan ı  durumundaki nicelin s değeri olduğuna dikkat 
etmek önemlidir 

Diğer uyarıralarm bir çoğu da üstel olarak ifade edilebilir. Zamana göre 
değ işmeyeu kaynak (la), yaluıca s = 0 konularak A e'3I  deri elde edilir. 6, 
bölümde betimlenen, periyodik uyar ıralar ve at ımlarm her ikisi de, her biri 
bir sin.fısel ya da sabit uyarundan olu şan, birçok bile şenden oluşmuş  gibi 
dilşünalebilirier. estel gösterim, her siniisele ya da sabit bile şene uyarı -
lanabilir; sonuç olarak, geli ştirilen bu ifadeler 6. halümdeki karma şı k uyarım-
lara da ayn ı  ölçüde uygulanabilir. Böylece, bir Aestuyannuna karşı  bir devre 
tepkisinin bilinmesi üstel olarak göste,rilebilen herhangi bir -uyarma kar şı  
da tepkinin belirlenmesine  olanak sağlar. 

4-2 TEK - ÖĞE TEPKILERI 

Bir uyarım olarak Ac:" nin kullan ılmasını  göstermek için, üç devre 
öğesinde, gerilim' ve akımarasındaki bağı ntılar ele alınacaktı r. Ş ekil 44 delai 
devrede bulunan akını  kaynağı  i(t), devre 13ğeIerinin her birinde bir Ve" 
gerilimi oluşturma görevini yarialmektedir. Her ö ğeden geçen akını , e öğeye 
uygun volt-amper bağnatasnıalan (hak 1. bölüm) belirlenir. Böylece 

	

ir(t) 	GVest == ./ c  est 	 (4-10) 

da (t)  

	

(a) 	C  dt = Cs Vesraa- Icap` 	 (4- 11) 

1
s  

v(t) dt — 
L 	

= CSt  (4-12) 

ia) 

ŞEKIL 4-3 Paralel GCL devresi. 

elde edilir. (4-10)'dan (4-12)'ye kadar olan denklemlerle verilen ak ımların her. 
 biri, üstü, öğelerin uçlar ı  arasındaki gerilimle ayn ı  olan bir üstel fonksiyon- 

dur. Akımın her birinin geldi ğ i, gerilimin gealiğ ine şu biçimde ba ğ lanabilir: 



GV ya da 

I = esV va da 

ya da  41,_ 
= 

V G 

' C 	es 
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<4-14) ve (4-15) denkiernierindeki baguat ılar, Denk. (4-13)'deki Ohm-yasas ı  
bağmusı  biçimindedir. Her terim ak ımın gerilime göre oran ı  olduğu için G, 

Cs ve nicelikIeri ruba (1 İ  ohm) boyutuna sahiptir. G terimi idetkenlii -zi 

gösterir; ak ınını  goriliıne göre aran ıza tanımlamak için kullanılan çok genel 

bir terim, Y(s) simgesi ile gösterilen edmitansd ır. Edmitansm, karmel-frekans 

değ işkeni ?nin bir fonksiyonu oldu ğuna dikkat edilmesi gerekir. 

Pek çok uygulamalar için, iki uç arasuidaki gerilimin ak ı ma oran ı  4nenili- 

(Ur.. Ba orana impedans 	Z(s) simgesi ile güst , i!':::_; hayata ise oh ıre'dar. 

bir çift uç aras ındaki Z(a), 	 Y(sfplir ve ayni biçimde s'nin 
bir fouksiyoundur. 

Ç.izelge 4--I, üç devre ö ğesi için simgesel gösteri/ni ve tamminyzel baginti-
lar/ gösterir. Zamana-bağ l ı  (zaman bölgesindeki) - voIt-an ı per baguıtılan 
Çiaelge 4-1e'da verilmektedir. 4--lb çizelgesiude ö ğeler, listel gerilim ve ak ını  
durumları  için, impedansları  ve edmitanslar ı yla gösterilmektedir. Genel 
olarak; impedans ve edmitanslar s'nin fonksiyonu oldu ğ u ve ayr ı ca iistel geri-
lim akımların gerilikleri aras ındaki bağuitdarı  oluş turdukları  için bu volt-
=iper bağı ntılarma öğelerin frekansa bağ lı  frek-ans bölgesindeki gösterimleri 
denir. 

Şekil 4-3'deki kaynak akım ı  i(t), 1<...ü.ebhoff - akını  yasasın ın uygulanma-
sıyla belirlenebilir. Böylece 

i(t) ---- ic  (t) + ic  (t) ± ii, (t) = Ur(t) + C 
d

dv  .(1)  —1  f v(t)dt (4-16) 
t 	L  

Denk. (4-10)'dan (4 -12)'ye kadar olanlar ı  Denk. (4-16)'da yerlerine koyarak 
ve terimleri düzenleyerek, 

i (t) 	sC 	) Ve" 	e" Ls 	 (4-17) 



+ + V 

ı ; 	s t İlaptdanfi (Ohilt) 	t, 	R 

Simge ve 	 —2"-^NW--- 
denklernier 

v,= 

	APIIMMION•WM,..1•Os 

(mho) 

detıldemler 
s  le 	sC 

+ V — 
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ÇİZELGE 4-1 (a) Zamana göre değ iş en uyarun, (b) üstei uyar ım ve (e) sinilsel uyar ım 

kullanıldığı  zaman öğelerin yok-anıt/er bağı nulaa 

DIRENÇ 
	 PASIF 

(ILETKENLIK) 
	

INDOKTANS 
	

SIĞ A 	DEVRELER 

a) zamana göre değ işen, yani, .ı, v(t) ve ii (t) olan nyancıdas 

Simge ve denklemlex 

dfferensiyel denklem. 	y. 
ler 	 + - 

b) V = Ve't ve i 	jest olan iistel nyarımiar 

v 	Ynı  css (cot-1-6) ve i— Im cos (olt-f-a) 

ımpedans (olun) 

Simge ve 

denklender v, 

. 	Se, 

	

- 	 I 

+ V - 

el, 
	 V, = /4 l a 	

vc 
	 V = ZI = + lX;s1 

ifxc 

■••••••••••■•=1“•••■ 

   

Edınitana (mbo) 

Simge ve 

delikler/der 

14 G  

Gy, 

vı  

iwc 

+ vc  - v - 

ı c •-joicve 	vv -IG +13.P.f 

gkve 
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elde edilir. Yine, Denk. (4-17)'de görüldü ğü gibi, kaynak akımının da gerilim 
ile ayni iist'e sahip -üstel bir fonksiyon olduğuna dikkat edilmelidir; böy- 
lece bir kimse üstel uyas ızaların iistel tepkiler olu ş turduğu sonucuna yara- 

bilir. V — oran ı  devrenin edmitans ı  Y(s)'dir, devre iznpedans ı  Z (s) ise 

Tr 
oranıarr. Bunlar 

Y(s) c=a 	G Cs 
ii 	1  

	

Z(s) = I = G 4- Cs 	iLs 
(4-18 

dı.T. Denk. (4-18)'den ğörüle,..:e ğ i üzere, iı..:Jalel 	temsil eder. Yfsinin, 
paralel iletkenliklerin 2. böllirn.ündeki dirençli devrelerde birle ş tirilmelerinde 
olduğu gibi, her öğenia edmitanınam toplanmasıyla elde edilebildiği/le dikkat 
edilmelidir. 

Çizelge 4-la'daki genel devre, zaman bölgesinde, Denk. (4-16) biçimin-
deki bix diferenaiyel denklende gösterilir. Üste! uyarunlar için, Çizelge 4-lb'de 
gösterilen Z(s) ve Y(s) bir cebirsal denklem arac ılığı yla, I ve rnin değerlerini 
birbirine bağlamak için kullanılır. Çizelge s=jıs değerini aldığı  durum 
için, bir dizi nicelik de ğerini göstermektedir; bn de ğerlerin önemi Kes. 4-4'de 
sinüsel uyarım/ara kar şı  zorIannu ş  tepkiler ele al ındığı  zaman anlaşdaeakt ır. 
Ancak ş imdilik bir seti. olarak Denk. (4-5)'den (4-7)'ye kadarki denkle ırder-
den esinlenerek s=jw durumunun dılukça önemli olabileceğ ini söyleywbğ l 

Çizelge 4-lb ve 4-le'deki simgeler kullan ılarak 	 devrelere, dönü ş - 
müş  devreler denir. Bu devreler, devre kurala-unu), derinli ğ ine incelenmesinde 
önemli bir rol oynayacaklar. Bu bölümün geri kalan k ısm ı, üstel uyar ımlarla 
devrelerin incelenunesine ayrdaeakt ır. Bundan ba şka, sinüsel uyarmılara karşı  
devre tepkileri Kesim 1 4'de ele alınacak ve 5. bölümde daha ayrıntılı  olarak 
geliştirileeektir. 

4-3 tiSTEL 	 ZORLA~ TEPKI 

Bu kesimde, Ait biçimindeki bir üste! uyarımın oluş turduğu zorlanrei ş  
tepki bile şeni belirlenecektir. Zorlan ın ış  bileşen, tepkinin özel bir uyar ım ız' 
uygulanmas ıyla ortaya ç ıkan kesinaidir. Sinilsel ya da zamana göre değ iş -
izleyen (d.a) forı ksiyonlar gibi periyodik fonkgiyonlarla uyar ıları  devreler için, 
zorla/elma tepkiye ço ğu kez, kararl ı-dun ım olarak bakılır.. 
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Zorlanzn ış  topkinin nasıl belirlendiğini göstermek için Şekil 4-4'deki 

devreler kullanılabilir. Ş ekil 4 4a'daki devre, Kirelı hoff gerilim  yasasmm 

uygulanmasıyla aşağı daki biçimde yazıhr: 

e(t) = R i(t) + L 4.<1 	 dt 

Kesim 4-2'de gösterildiği gibi, iistel bir uyarım, üstel bir tepkiyeeden i ıliar ve 
her ikisinin de s de ğeri aynıdır. fiız nedenle tepkinin zorlanm ış  bileşenı  
I?' diz. fyı  belirlemek için, çizeige 4-lb kullan ılarak her ö ğ e • kendi inape-
dans .' ile temsil edilir. ve Ş ek. 4-4b'deki dönüş müş  devre olu ş turulur. Ş ekil 

4-4Fı 'deki devre için Kirehhoff gerilim yasas ı  (KGY) bağı ntısı , 

Ş EIÇIL 4-4(a) z 

(I)) 

bölgesinde ve (b) ı  10.1gesine dan RLC seri devresi. 

E 	LsI --s--c— 	 (4-20) 

olur. Denk. (4-20yden Prim değeri bulunarak 

E 	E 
1 /sC 	Z(s) 

(4-21) 
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elde edilir. Denk. (4--21)'in paydasm ın devre impedansm ı  ifade etti ğ ine ve seri 
imped.anslarm toplanmas ıyla elde edilebildi ğ ine dikkat edilmelidir. Denk. 
(4-21) deki frekans bölgeli tepkiye kar şı lık gelen Z£11113.11 fonksiyonu 

E 	 
i(t) = /e" 	 " 

R Ls ÷11sC 
(4-22) 

dir. Tepkiyi bulmak için gerekli basamaklar a ş ağı daki şekilde özetlenebilir: 

1. Uyarım A6-st biçiminde tanunlardr. 

2. Çizelge 4-lb'ain kullanılmasıyla devre dönüşümü yapılır. 

3. Uygun Kirehhoff yasas ı  deıaklemleri yazı lır ve frekans bölgesindeki 
tepki bulunur. 

4. (3) Şı kta bulunan frekans-bölgesindeki tepki, €sr ile çarp ılazak zaman 
fonksiyomma dönüştürülür. Kullanılan s değeri (lyde verilen uyarımız s de-
geridir. 

ÖRNEK 4-2 

Şekil 4-5a'daki devrede i(t,ruiz:: a) ler 	b) 	değerleri i0i! s ı kaç- 

tan geçen akunzn zorlanunq bileşenini buten. 

rb ı  
ŞEKXL 	ösnask 4-2'nin (4) zamana hath (b,> a hISIgend içine dbati ş türülen deyreei. 
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ÇÖZÜM: a) Uyarım, s = -2 olan üstel biçiindedir; bu nedenle tepki de 

üstel bir biçimde olur. Çizelge 4-lb'deki edmitanslar ın kullanı lmasryla oluş-
turulan dönü ş mü ş  devre Ş ek. 4-e5b'de• gösterilmi ş tir. V ve I Kirchhoff akun 

yasasının kullandmastyla aş ağı daki biçimde birbirlerine ba ğ lanabilir. 

./ .1 V±sV buradan 

V --e- s- olux. 
1

Sığ açtary geçen _T c  akım ı  

S V 	 dir. 
1 -4 s 

s = -2 ve I = 10 de ğerleri yerlerine konursa 

20 elde edilir, buradan 

zo E.-2t olur. 

b) Sabit uyar ım, 10e.." biçiminde ifade edilebilir, buna göre (a) şı kkıre 
daki Ic  denkleminde s =0 de ğerinin konulmas ıyla .1-c  ,--- 0 elde edilir ve sonuç 

olarak jc(t) eze 0 olur. Bu sonuç, ınğ aem da kararl ı  cluxumtuıda bir açık devre 
olarak davrandığı nı  gösterir.A.yr ı ca bu sonuç s 0 için sığ aeı n impedansının 
sonsuza gitti ğ i düş ilutilerek de doğ rulanabilir (Sonsuz impedans bir aç ık dev-
reyi anlatmak için -kullan ılır). 

4-4 SİNITSEL UYARMA. ZORLANMIŞ  TEPKİ  

Bir önceki kesimde ana çizgileri ile verilen yöntem, siniisel kararl ı-du-
rum tepkisini belirlemek için de kullan ılabilir. 

e(t) = E„, cos wt biçimindeki bir kaynak gerilimi ile uyar ıları  Ş ek. 
4-6a devresini dü ş auelim. -Kaynak gerilimi, Denk. (4-6)' ıla verildiğ i gibi 
iki Vestel fouksiyonun toplam ı  olarak tanunlanabilir ve böylece Ş ek. 4-6b'de 
çizilen devre elde edilir. Şok. 4-6b'deki kaynaklar, e, (t) için s değeri jw ve 
e2(t) için ise (-jw) olmak üzere üstel birer fonk.siyondur. Zorlannn ş  tepki i(t), 

üst üste binme ilkesinin kullandmas ıyla belirlenebilir. Hem e,(t) ve hem de 
e2(t), Aest biçiminde olduğu için, devre Ş ek. 4 4b'deki dönüşmüş  devre ile 
betimlenebilir.' Bu durumda tepki bileş enle.ri, Denk. (4-21)'den elde edilir 
ve bunlar, 

1 2 	 Em / 
R -I- juıL 	lj jtvG ve 12 	R—juT 	1 (-jtve) 

(4-23) 
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e(t) 	E. ten U: 

DÖNÜŞ MÜŞ  DE~ER 

ip3 

(1,/ 

lbt 

şzıeu. 44 fıti *demi bir forılogloubt ve (ii) iki ilıtel fcraluilyenun toplamı  biçiminde g 	aya- 
rtrokı  ~Ii olarak ~boz seri RLC devresi. 

olur. Il  bileşeui, ei (t)'»in ned"r.1."75,4'.1 frakanqa bağb top16 olup, Denk. 
<4-21yde s = jw alınarak elde edilmiştir. Benzer olara ► ., c2 (t)' ılin oluşturduğu 
tepki I, olduğundan ba tepkinia hebirlenme,sinde ise s == -jw kullanTirr Denk. 
(4-23)'deki terimlerin bar biri üste.1 biçimde a şağı daki gibi güsterilebilir; 
flıalıt ek A), 

i i  = 	ve l3  xa .r2h32 
	 (4-24) 

burada 

 

l ı = I 

 

Em /2 

   

ve 
N/R2 	(w.L-1 / teC)2  

(4-26) 

(4-27) 

(4-28) 

tg- 

da. Bunlara kar şı lık gelen zaman fonksiyonları  ise 

it (t) 	liejet e-fo' ve i,(t) = I2  F ı  e-J(4)t 
olur. Toplam tepki i i (t) ve i2(t)'rlin üstüste binmesiyle elde edilir ve 

i(t) 	il(t) 	 [e.ı ewt48,>+ e-i<we4-0,ı 1 

biçimini ahr. Bu bağmtıda Denk. (4•2.5) ve (4-26)'raa konulması, ve Denk. 
(4-6) nın kullanılması  ile 



4-4 S -INCSEL UYARIMLA ZORLANMIŞ  TEPKI 139 

i(t) =    cos (urt-r9,) 	cos (wt+0) (4-29) 
(Lın - 1 ,ı  we) 2 

elde edilir. 

Denk. (4-29)'daki toplam tepki, I. genliğ i ve.0, evre .aç ısı  ile belirlenir. 

Denk. (4-25) ve (4-26)'daki bağmtilara göre, Tepki genli ğ i ve evresi ile il-

gili bilgileri I/  ve I, de içermektedir. Bu olgu gerekli hesaplam.elar ın indirgen-

mesine olanak sağlar, çünkü toplam tepki, tepkinin yaln ız bir bileşeninden 

belirlenebilir. I36yIece, sinÜel kararli--dUrum tepkisini elde etmek için, devre 
uyaxımı  olarak Sek. 4-6b'deki yaln ız c(t) biçiminde olan bileşen düşünüle-

bilir. Sonuç olarak, bir 

f İ E 6) 

tepkisini oluş turan bir, 

(E,„ eio) e>< = E„, ei (L' ı  

uyarım fonksiyonu, 

e(t) 	cos (set H- O) 

biçimindeki bir sinüsel uyar ım fonksiyonunu ve onun 

i(t) 	cos (set -- 8) 

biçimindeki tepkisini belirlemek için de kulla ınlabilir. Bu yararlı  bir sonuçtur, 
çünkü Denk. (4-23)'deki bile şeulerden birinin kullan ılması , Denk. (4--29)'u 
yazmak için gerekli tüm bilgileri sağ lar. 

Sinüsel uyarım ve onun tepkisini belirleyen ve s değeri in; olan (s=jtv) 
bir tek üstel fonksiyon«. kullambnas ı . Çizelge 4--lc'de verilen volt-an ı per 
bağı ntılarma götiirür. Devreler ço ğu kez, sinüset olarak uyarıblığ nı da öğ e-

lerin frekansa ba ğ lı  gösterimlerinin ayrıca belirlenmesi daha tayg ım olur. 
Çizelge 4-lb ile 4-le aras ındaki farklar, ak ını  ve gerilim için koyu siyah 

simgelerin [bak Denk. (4-7)] kullan ılması  ve s yerine ju değerinin konul-
masıdır. Her iki fark da siniisel uyar ı m ve tepkiyi gösterir. 

Çizelge 4-1Wdeki genel impedans Z(s) ve edmitans Y(s) fonksiyonlar ı -
nın yerine Çizelge 4-lc'de, karmel Z(ise) ve Y (jto) fonksiyonlarının konul-
duğu« dikkat ediniz. Z ve Y karma! sayılar olduğu için, gerçel ve sanal 
bileşenleri cinsinden ifade edilebilirler. Böylece impedans 

Z R jX 	 (4-30) 

ve edmitans 

Y 	G 4- . -7.8 	 (4-31) 
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olur, burada R ve C, Z ve Y'nin gerçel bile ş enleridir ve .sarasryla direnç ve ilet-

kerdik olarak tan ımlanırlar. impedans ve edmitansan sanal "bileşenlerine s ı -
rayla, reaktans ve saseptans denir. Denk.. (--30)'daki. ta ınundan ve Çizelge 

4-1c'deki ha ğı ntılardan indüksel ve sığ asal reaktanslann, s ırayla, 

r, 	ıeL ve Xe 	0.;C, 
	 (4-32) 

olduğu;. görülür. Benzer biçimde, indüksel ve s ığ asal sasentanslar, 

Bi , 
1 

--i .-- ve B G. 	6.ıe (4-33) 

dir. Denk. (4-32) ve (4-33rdeki eksi i ş aretler, değ iskenlerin vmurnlarından ve 

1 ii -j olgusundan ortaya ç ıkar Çok karışı k devrelerde; uyar ım frekansm-

da bir devrenin, indüksel mi yoksa sığ asal m ı  davranclığ na göstermek için 
reaktans ya da saseptansm i şareti kullanılı r. Öğelerin Çizelge 4-lc'de veril-
diği gibi- gösterilmesi ve sinüsel uy-an -ft/ların yerine Acjor nin kullanılması  
tepkinin aş ağı da belirtildiği gibi bulunmasına olanak Sağlar. 

I. Sinüsel uyarım, Acil'" -biçiminde tanunlatar. 

2. Çizelge 4--le'yi kullanarak devre dünü ş türtilf!r. 

3. Uygun olan Kirehhoff yasas ı  denklerıderi yazdır ve frekaaz:a bağ lı  
tepki bulunur., 

4. (3);leki frekansa ba ğ lı  tepki; (11'de verilen ej 6)t ile çarpilarak zamana 
bağ lı  fonksiyon biçimine dönüş -tür-6111r. 

5. -  (4)'deki zamana ba ğ lı  fonksiyon aftı açlanan siniisei fonksiyon biçi-
minde yazdın (1)'delıi uyarım kosinüs (sinii.$) biçiminde bir dalga ise, tepki 
de kosinüs (sinüs) biçiminde bir dalga olur. 

Örnek 4-3 

i(1) = 10 cos 2t için Şok. 4-5ddaki devrede bulunan s ığ açtaki akımın 
zorlannnş  bileşenini bulan. 

ÇÖZÜM: Sinüsel nyarımin. yerine 10ej2i fonksiyonu kullanılır. Çizelge 
4--1e'de verilen edrnitansa dayanan ve s j2 kullanılarak elde edilen dönü ş -
müş  devre Şek. 4--'de g6.steril ınektedir. Bu devrede Kirehhoff ak ını  yasasının 
kullanılmasıyla V ve /, 

V 
-y 

1 	
2i 

 

biçiminde birbirine ba ğ lanır, buxadan 
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O A 

ş EKLİ - 

elde edilir ..S.e,.<;tan geçen I c  

I 	2 1V 	-2j  
2/ 

°bu% I 	10 değeri kmularak, 

/e  = 4 VS ei26'4-  

olur ve bu, 

lc (t)---- 4 -v/5 es (2t 	26,6 -') 

olduğunu belirtir. I c'uin değeri ay ın zamanda. Örnek 4-2'deki I c (s) ba ğı nt ı -. 
anda s = 2j konulaı ak da bulunabilir. 

Örnek 4-4 

Ş ekil 4-8a devresi için e(t) aş ağı daki değerleri aldığı  zaman indüktür 
üzerindeki gerilimi bulun. 

a) 10 eos 2t volt 

b) 10 V 

ÇOZVM: a) Uyarım, 10e 2t olarak al ınabilir; dönüş müş  devreler, Ş ek. 
4-8b ve s 2j için Ş ek. 4-8e'de görülmektedir. Ş ek. 4-8b'deki devre için 
KGY denklemi, 

E 	1 I -+ si = (1 + s)I ya da / 
	

E s 

olur. VL  • gerilimi si olduğu için 
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i ohm 

fnj 

1 ohm 

1 ohm 

2 ohm 

(r.1 

ŞEKIL 4-4 elıasok 4•4 için verilen devre; (a) UMM bagesimia olan, (4) e balgesine ani~ olan ve 
(c) clAniişmii; davada ır•ej2 kantslaank elde 

ES
-  = 1 -I- S 

2.1 ve E = konnlarak, 

20j  
ı  + 2j 	4 V 5 eiz" 

bulunur. Buradan vi, (t) = 4 -‘,/75- 	26,6 °) sonucuna var 
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b) Sabit uyarım 10 cer ile gösterilir; (a) bendindeki VL  ifadesinde s 	0 

konnlarak. V, 	0 elde edilir ve sonuç olarak v i, (t) , 0 bulunur. D.a. kararlı  
durumunda indüktans ın kısa-devreyrni ş  gibi davran ışı , burada oldu ğu gibi 
indüktans geriliminin s ıfır oluşuyla gösterilir. Çizelge 4-lb'den, saa0 için in- 

ktauaan impedans ınm sıfır olduğu görülür, sıfır impedaas ise do ğal olarak 

kısa devre anlamına gelir. 

4-2'den 4-4'e kadar olan örneklerde a L  (t) ve i c(t) için elde edilen say ı -
sal sonuçlar özde ş tir, paralel ve seri devrelerin ikilili ğini ortaya koyarlar. 
İki elektrik devresinde; birinci devrenin KGY denklaralari, say ısal olarak 

ikinci devrenin KAY denklemleri ile ayn ı  ise bu deyrelere birbirinin ikilisi 
denir. Yukar ı da sözii-  edilen örneklerdeki durum budur; tepki ve uyar ını z 
birbirine bağ layan devre fonksiyonlar ı  (Örnek 4-2'ileki IDI ve Örnek 4-4'- 

deki VL  /E) ?nin azdea forksivonlartdir. Böylece, say ı sal olarak 'e ş değer 

(10 cos 2t ve 10 . -0 ') olan uyarımlar için, bunlara kar şı lık gelen tepkilerde say ı -

sal olarak eşdeğer olmak zorundad ır. Bu nedenle ikiliik kavram ı, hem ö ğe N e 

hem de şekillenim ıtygurıluğanu gerekli k ılar. Eğer B devresi, A devresinin 
ikilisi ise, A devresindeki tüm 1,,R ve C değerlerinin yerine sı rayla, B devre-

siudeki C,G ve nalı/ sayısal olarak e şit değerleri konur. Benzer biçimde, A 
daki tüm gerilim ve akua kaynaklar ı , sayısal olarak B'de buna kar şı lık gelen 
ak= ve gerilim kaynaklar ına eş it olurlar; A'daki seri (paralel) ö ğeler, B'deki 
paralel (aeai) ö ğelere karşı lık gelir. 

İkiliuik kavram ı, benzetme yoluyla, elektriksel olmayan di ğer 
zeneklere de ger.iş letilebilir. Örneğ in bir dinamik diizenekde bir M kütlesi. 
aş ağı daki biçimde ifade edilen Newtan yasas ına uyar, 

OZELGE 4-2 1Vit:kaıliksel-Elekulksel lıerverlikler. 

NIcelfic 
- 	

Simge 
Tanı mlayıel 

Baxı tı  
Kavvet-~ 

Benzerliğ i 
Kuvve t.-Gerili.. 

Benzerl:ffl 

....__.... 	 ,i 

Newtu yasası  
du 

i(t) 
v(t) 

C 

L 

v(t) 
i(t). 

C 

Il 

Kuvvet 
Hız 

Kütle 

Esneklik--= 

1 • 

.L.Ile  

C, 

•—••0  0 O 	F  

dt 

Hook ',aftan 

---= —I  j u dt 

D 

Szkış abilrrhic 

Viııkosduk 
Stlitünmesi 

1"--4' 
ıj  _.—... 

F Cin  

F = Du 

1---1-11--1 	
1 
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du  
F(t) 	M dt  ya da u(t) 	F(t)dt 	 (4-34) .  

burada; F(t), kütleye etki eden kuvveti, u(t)'de h ı zı  gösterir. Denk. (4-34) 

deki bağnıtıların biçimi, Çizelge sığ a ve indüktans için verilenlere 
özde ştir. İki-benzetnı e olana ğı  vardır; ilkine kutTet-uyum benzerliğ i, ikinçi-
sine ise kuvvet -gerilim ben.zerligi denir. E ğer kuvvet-gerilim benzerli ğ i kul-
tanahrsa; h ı z ve kütlenin benzeri s ırayla ;  akım ve indiiktans olur. Çizelge 4-2, 
meltanikse.1 bir düzene:4;in elektrik niceliklerine benze ı li&i göstermektedir. 

Çizelge 4-2'deki benzerlikierin önemi, sa ğ-taraftaki iki sütundan berhan- 
bir.indeki nieeliklerir say ı sal olarak mekaniksel düzenekdekine özde ş  kıl ın-

ınası nı n., benzer.elektriksel duzene ğin tepkisinin, sayısal olarak kar şı lık gelen 
mekanik düzene ğinkine e'.-;cle ğer olınasındad ıx. Böylece, mekaniksel-düzene ğ in 

e ş değ er bir elektrik:sel devre ,. -ard ınnyla arast ırilabilir. Benzerlik 
bilgisayarlarının kullanı lması  ba ilkeye dayan ır. Termodinamikte ve sıvı  
akışı nda karşı laşı lan diğer düzen.ekler de benzer elektrik devrelerle 

4-5 DüNeŞ 3117,5 DEVRE 

Devre tepkilerinin çözümünde, Çizelge 4-16 ve c'deki dönü şmüş  devre 
öğelerinin kullan ılmas ı  kesim 4-3 ve 4-4'de verilmi ş tir. O kesimlerde, heti/311mm 
devreler, davran ışı  bir tek diferensiyel denklenale betindenebilen y -alın devre-
lerdi. Bu kesimin • amac ı , bu kavramlar ı  bir çok e ş aniı  denklemlerin ortak 
çözümüxı ix gerekli kılan çok kav ş aklı  (dilOrıx noktal ı ) ve çok ilmekli devrelere 
geniş letmektir. Ayn ı  zamanda, dönü ş müş  devrenin devre çöziXtrı lenrriesinde,ki 
yaran aç ıklığ a kavuş turulaeakt ır. 

Ş ek. 4-9'daki C-Le devresini dü şünün, burada i(t) = /est dir. C s ığ as ı  
üzerindeki v2(t) gerili/ni istenilen tepkair. Deyimin. üç &I/küm noktas ı  oldu-
ğundan, çözüm için iki düğiim noktası  denklemi gereklidir. Bunlar; a düğün/ 
noktas ında, 

Gv i (t) (vi-4'2)W 	 = (4-35) 

ve b diiğ iixn nolctusmda ise 

dt 
dv,(t) 

dı  
(4-36) 

olur. Her iki denklemin de türevi al ı nırsa 
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? 

	 (4-37) 

ve 

-- 	(v.--122)(t) 	dzv(:) 
	0 

denklemleri elde edilir. Denklemlerde iki ba ğı ,mlı  değ işken, 
vardır. Değişkenlerin zorlanun ş  bileşer.leri, 

v,f (t) 	11,est 

ve 

(4-38) 

ve 

(4-39) 

^. (4-40) 

hiçiroindedir. Zorlarımış  bileşenlerin her ikisinin de Üstel e't terimini içer-
digine dikkat ediniz. Tüm zorlanxtu ş  bileşenler aynı  hiçinıdedir fakat, genel-
likle katsayıları  farkl ıdır. 

(4-39) ve (4-40) denklenderini, (4-37) ve (4 -38) denklemlerinde yerlerine 
koyarak, 

Vi  e" 4- 	(VI-V2) e 	il esr 

ve 

(V -V)+ 82.CV 5 t= o 

ya da yalmlaş tırıp yeniden düzenleyerek, ••• 
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Ve 

elde edilir, 

ŞL 

± v2 (se 	s—c ) =2 8)  

içi:,ı  ortak çözüm, 

(4-41) 

(4-42) 

  

(4 43) 
s2LCG sC + G 

verir ve zorlanram bileşen, V2f(t) 

1648: 
s2.LCG 	se + 

olar. 

Şekil 4-9'daki devrenin ç ğailiml, doğrudan doğruya bu devrenin bir 
dıkiliş tkmit ile de anlaşılabilir. Dönüşmilş  devre Ş ek. 4-1(i'da görülmektedir. 
netkenlik, indüktans ve sa ğa 4-1Iı 'deki güsterina kullanılarak edmi-
tansa dörritş trtrahnüştür. Ak ı m kaynagı  gerilim değislenleri büyük simge-

lerle gŞaterlIntiştr'r ancak bunların e" terimi ile çarpilaeri unutulmamal ıdı r. 
2. bğliimıleki iletkeıllik terimlerinin yerine ş ek. 4-10'daki edmitanslarm kn-
nıtbnasiyla Kesim 2-3 deki dilğthu-noktası  geriliari yöntemi doğrudan uygu-
lanabilir. 

KAY (Pağ iiııı -gerılimi) denklemleri 

VI(G -rt 	Vz 

Ve 

—vi 	($ e + --) ° 
olur ve bu de.nklemlerin (4-41) ve (4-42) denkleralerine 'Sade* olukları  görülür. 

Ş ekil 4-9'daki devre ve orn ınto  ilgili (4r-35)"den (4-38)'e kadar olan di-
ferensiyel dtinklenı ler za ındana bağh olarak ifade edildi. Denkleinlerde bağı nı -  
siz değ işken zamandır ve volt-amper bag ıntaları  zamana göre türevleri ve 
integş alleri içerirler. Ş ekil 4-10'daki devre ve ona kar şı lık gelen (4-41) ve (4-42) 
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ŞEKn, 4-10 Ş ekil 4-9'dan d5niiş türlilen devre. 

cebirsel denklemleri s'ye ya da frekans bölgesine dön.üş türülmilş tür. Dönü-
ş iirnün etkisi , aç ıkça görüldüğü üzere, 4-- 35'den 4-38'e kadarki diferensiyel 
denkleralerin yazilma gereksinimini ortadan kald ırmakta ve cebirsel denk. 
lemlerin do ğrudan s cinsinden yazilmalanna olanak sa ğ lamaktad ır. Bu dönü ş -
mü ş  devreler için, üste' bir uyar ım ve buna kar şı lık gelen zorlanzak bir üstel 
tepki varsay ılır. 2. bölümde direngli devreler için gei ştirilen tüm yöntemler, 
dönüş müş  devreler için de kullan ı labilir 

ornek 4-5 

impedans parametrelerini kullanarak Ş ok. 4-11 d.evreşini döniâş türiar.  1. 
Dönöş iinıle elde edilen devre üzerinde ihnek-atan ı  v5ntenin ş  kullanarak bir 

aktarıra fonksiyonu olarak isinı lendirilen V  orannu bulun. 

ŞEKIL 441 örnek 4-5 için verilen devre. 

ÇöZinlif: Dönüşen devre ,sek. 4-12'de gösteribnekte ve impedans de ğer-
leri Çizelge gösterimlere upmaktadır. ilmek:•kıntt denkleraleri 
(bak kesim 2-4), 

10- ) 	10 

Ve 



o m 

7Ss, 

5 ohm . 2s ohm 	 3 ohso 	4s ohm 

• 1 ı  fl 

t. 

1:~1.)ŞMÜŞ  

denklenderia 'ortak 

'1 

değerini verir. 

4-12 Şek. 4-11'deki devre2xisx' dâ 

Oun-tta*k ama i ikz . ke.inui"  dizen4 devreler iç ı  .1141, 'de verilen. 
Ttlate. 

 

ve y ntemteiCın.d4bilşzAik 4evzeleze mygolaruffşbn göateten öradrier 
ele aitixaciktır.  

44 Gilltş  ~N% vE EDmITAmt 

Pek çok elektrik devr~, devre kaynağa= uygulan bir çift 
ucu vardır. Bu tür 	• • ıaçiaz d~der ya da tek 04U devreler denir.- 

Bu devreler için kaynak geraiminin akıma arzu oia3ı. , değerine.giriş  ya 

da sanrie-aolaan impedan-sı  denir. Bız oral= olan 	ıse er: ya y 

• 

da siir ına-aakta4:adazitataWd ıt. Giri ş  .!Ii4a~ 7.69), yai. 0~1 ''17a.) 
olan 1.:*44e. 	de*e.,$4. .443 	 gti-441 4719,  * kirta • 
gatotes~ ..- İı npeda 03 ya :4'0 'InitS"f‘iiksii0 
dakı  

 
aa<i* 	tümden Ietrıiihr. 	 44.11- -1> 

-Stre
, 
 eııet 
	- 	. 	- 	- 

derme indugeine gaeniıeıı yle be'elsiîr  

Bir iiirnek olarak Ş ek. 4-14'deki devreYi kallanabra. Bireysel "Wğeler z ira-
ieedarialart _ şekilde veribnekte v gizli inaliedarita ve 	istenineirte.dir. 

adıni, ,aô 
 tirmektir.. /1yieee, 

11°Iklalanta: 
 er Xosin.1 



Z„,,,  (5) 	R 

elde edilir. Siğas 
 edualtaxıs kkıll o-o-d neak 
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3 Tek girişU ovıe:gdeterimi. 

Ve 

YL, 	 -1- 	(s) 

sC 
	1 

sL 

s2LC sR1C 
-I- R1  

Giıriş  irapedausı, R3  ile Zbi,,(spnin toplamda. Böylece, 

Rı  
Zbbs (3) 	yb 	 S214C 	5R3C j 1 

&L 
Z(5) 	R2 + 521£ sR IC 1 

4-44) 



'1 0 
45) ohm 

d 

10 
10 

""rohdı  , 	chn, 

3 1  
L 	1>  

5 alsın 	 5s c>hm 

150 ÜSTEL LTYARIM VE 'DON-05140$ DEVRELER 

s2li2 LC 	s(R 1R2C 	L) ' 	R, Z(s) 
s2LÇ sR iC + 1 

olur. Giriş  edinitansi Y(s), giriş  impedanei Z(siniu tersidir ve 

1 	 s2LC 	sR,C 1-  1  
Y(s) 	 s2R2LC ± s(R,I1 2C -I- 	R/  + R2 

olur. 

iirı ek 4-6 

(4-45) 

(4-46) 

Şekil 4-15"deki. devrenin. Z(s) giriş  irapedansnu 

ÇÖZÜM: önce, ab dağ ra.slinnnsa;.."1". ndaki paralel RC devresinin edrai-
tinsını  Indult:04 

s 
Yab(s) 	-I-  -TC 	ı o 

olur. Sonra seri bağlı  olan' R.Unin impedansua Z„b(sfye ekleyelim. 

1 Zah 1.5 = 	Ip)  

ve 

10 	 ı  Los  -4-15 
Zcis) = S ± 5 s s + 1 — S I  

bulunur. Giriş 	 1;i2.....2 1( için 10 01unit:k dirence karşı lık gelen ilet- 
kenlik değ eri Y"(s) cAbriir:nunna eklenir: 

ŞEKIL 4-15 örnek 4-6 için verilen deyre. 

1 	1  
Y(s) =-ilır  Zcd(s) 

10 
s 
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s + I 
17(s) 	552 _İ- 10 s + 

5s2 20 s + 25 
= 50s2 4- 100 s + 150 

ve giriş  impedansı  Z(s), Y(s)'nin tersidir, yani 

1 	 s2, 2s + 3  
Z(s) —  	10 

Y(s) 	s2 	4s 	5 

dir 

4-7 DON-Crş 1İ2Ş  DEVRELER KULLANARAK oztilıumn 
Denk. (4-43)'e götüren Ş ek. 4-10'daki devrenin geli ş imi ve Örnek 4-5, 

düğiim-noktası  gerilimi ve ilmek-ak ınn yöntemlerinin dönAş nı iiş  devrelere 
nygulanışı rn açıkça anlatntaktad ır. Bir önceki kesim dönti ş raftş  ve tek girişli 
devrekrle ıl ıh idi, Bu kesimde", 2. bölöindeki yöntemleri ve teorcreleri bu 
tür devrelere uygulayarak ek örneklerin konulmas ıyla dönüşmüş  devrelerin 
çöziinalenmelerine devam edilecektir.  

örnek 4-7 

Şekil 4-16'daki Wnüş rnüş  devredeki E4  gerilimini bulun. 

ÇOZUM: istenilen nicelik E ‹rerilimi oldu ğu için 7  onun eksi ucu Tefe- b  

rans dfiğ tim-noktas ı  olarak seçilecektir, A ve Il ne41.= Ve E. geı llinai Ş ekil 
4-16'da göridclüğ ii gibi taxuaılanacaktr. K.AY (dfiffiim noktas ı  geriliwi)  
denklexrderi, A noktasında 

mho 
2$ 

Ş EKIL 4-16 iitızek 4-7 icin verılerç Afrire.. 
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İ  1 	S 

EA 	 —±11 —  
E 	I 

5 

ve B noktasında 

1 	• 	( 1 
E 	E .4-1«  - (.1 1  + 12) 

olur. 

Bu tür denklenderin ortak 02 Firaik, terimlerin birle ştirilip Cramer kuralı -
n/II kullnılmastyla daha yahu bir biçimde yap ılır. Terimlerin birlestirilmei, 

2s2 + s + 5 	I ..., 	7
E=  

1 r ı_ 2s -+ 5 E  
lp 	 3  

var -ve Cramer kurahmian 

— 	 + 12) 

lOs 

10 	1 

2s ± 
20s 

elde edilir ve buradan 

50s/ — 20-012  
J  

453  1042  + 1S8 	ZS 
(4-48) 

Örnek 4-?'nin sonucu olan Denk. (4-48)'in paymdaki iki tern:nden birinci-
sinin bir çarpar olarak 12 'i ikineisiııin ise ./2'yi bulundurduğuna dikkat edi-
nin Bu sonuç, iki kaynağm etkisiyle doğan toplam devre tepkisinin ayr ı  
ayrı  tepkilerın toplamı  ve bu tepkilerin birbirinden bağı msız olduğunu be-
lirleyen üst üste binme ilkesini k ıı i.-vetlendirir ve aç ıklar. 



3i ohm 	10 ohm E 

3 si 
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örnek 4-8 

Ş ekil 4-17'deki devre için ab uçlarmdan görülen Tb.evenin e ş değer devre-

inI 

ÇÖZÜM: Th6venin eşdeğeri (Kes. 2-8), kaynak dönli ş,iiıttö (Kes. 2-2) 

ve devre indirgenmesi (Kes. 2-6) yöntemlerinin kulbmilmainyla bulunacakt ır. 
Önce, paralel düzenlen/ni§ olan 1 ak ını  kayna ğı  ve 3s Olimiluk •impedans, 
seri bağ lı  bir gerilim kayna ğı  3s(I) ye 3s olı nfluk impecbms'a dönüstürülür. 
Bu döniiş timiin sonucu Ş ek. 4-18'de gösterilmektedir. Daha sonra seri im-
pedanslar ve seri gerilim kaynaklar ı  Ş ek. 4-19'da gösterildiğ i gibi birleş tirilir. 

Şaki.l. 4-17 örnek 4-8 için verilen devre 

Şekli 4-18 Kaynak dOnUş ileatınden sonra 4-11`i devresi 

Tbevenin eş değer gerilimi olan aç ık-devre gerib ıni E, iki basamakta 
Ş ek. 4-19 devresiuden bulunabilir. Akan. 

____ 	3sI — E 	s(3s I — E) 
— 3s + 10 ± 5 1s --- -3- 52 	10s ± 5 

ve gerilim 
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= 135. 10) ohm 

(3sl — E G  

135 ± 30 z = 	 tr 

35= +10s + 5 

t 5s t — 

	ob 
şEkiL 4.20 Şek. 4—Irdekl sievrezda kvertin eşdeğeri. 

ŞEKİL 4-19 Seri kaynaklarm ve impeehauslann birle ş tirilmesi/1am %nye. Ş ek. 4-18 devre$i. 

5 	15s1  —  SE 
E, =---; 	--- 

s 	382 	108 -- 5 

olur. Eğer Şek. 4-19'daki gerilim kayna ğı  etk 	durıima geririlirse (yerine 

kısa) ab uçlarından .lı kıldığı  zaman Z inrıpedansı  ve —5  ohnfluk direnç 

paralel olarak birleş i ı-ilir. BÖylece Denk. (2-24)'e -göre, ThAvenin impedans ı  

(3s + 10) (51s) 15s 50 
(3s + 10)+ 5/s 	32 	10s ± 5 

bulunur. Th ı venin eşdeğer devresinirı  tamamı  Ş ek. 4-20'de görülmektedir. 

Örnek 4-9 

Ş ekil 4-21'deki devre, geribeslemeli yahu bir Yilkselteç modelidir. Ç ıkış  

gerilinıiıiin • giri ş  gerilimine oranm ı 	) bulun. 

ÇÖZÜM: Devre denklenaleri, E, ve EX i  tammlayan denkremlerle birlikte 
iki de KGY denk  emi olmak -üzere dört tanedir. SGY der ıklemlerini yaaarken, 
ihnek akını  yönteminin _değiş ik bir biçimi kollarulacakt ır. I bil;Tieli biçimde  
Eeçildiğ i halde I, akunının tam diş  ilmeğin çevresinde ortaya ç ıkacak biçimde 

Z, 
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ÇÖZÜM!, ME 

seçildiğ im dikkat ediniz. Bu seçimin sonucu olarak, EL  ile seri bağ lı  10 ohnflak 
dirençteki akı n/ I , ve. .12"nin toplanndir ve bu nedenle KGY denklemindeki 
katsayilarm cebirsel i şaretleri bu gerçe ğ i yansitmaluhr. KGY denklemleri; 
I, ilmeğ in çevresinde, 

(4-49) 

ve diş  ilmeğ in çevresinde, 

10f, -!- (20 Et 	1 Ex 	 (4-50) 

dir. Gerilimleri taramlavan rlekTeı tle 

ve 

olur. 

Akım değişkeiderinin beklenihneyen bir biçimde seç,Liturini önemli bir 
sonucu, Ex  geriliminin, daha önce abşda.n biçimde seçimin sonucu olarak iki 
akı nı  farkı  ile ozan-şah oleak yerde ya ıraz fonksiyonu oldu odur. 

10 ohm 

ŞEKIL 4-21 Örnek 4-9 ii,411 verilen devre. 

KGY denklemi (4-50)'deki bağı mlı-kaynak terimi, Denk. 	51.)'i 
Denk. (4-50) içine koyarak yok edilir; 

10.1, -F (20 	
10) I

z 
^= Ei  -I- 100 —10 - I ı  

ya da 
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1000 ( ı o 10 
20 + -- 

s s 
4 '3) 

Dek. (4-49) ve (4-53)0n ortak çözümü, 

5.Ei(s 	1) 
, 1 ' 	1052 	1030 

verir ve Denk. (4 -51)'den 

10 	 E i(s -T- 1) 
1035 -- 1 

bulunur. Son olarak. Denk. (4-52)'den., 

	

100 E i  (s 	1) 
E°. 	100 E.„ 	-- 	 loss 	 (4-4) 

a. 

100 (5 1- 1)  
82 ± 1038 -4- 1 

elde edilir. 
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Devre fonksiyo ıdarı , bn böltoste. ilk kesimlerinde tıyarLmın üste' biçimde 

olduğu dilzeinels.16.- için tepkinin zorlanm ıs bileş eniıfin uyarmıa oranı  olarak 

tanımlan ı rzış ek Ornekia Denk, (4-47), ş ok. 4-15'deki devrenin giri ş  irape-

da/mıd ır. B ı .. denkleıni burada yeniden yazal ım; 

52  28 + 3 	Ve" 
Z(8) = 10  82  + 4s  +  

Denk. (4-55)'in biçiminden, impedansu ı , akını  uyarı m iew"nin neden olduğu 
gerilim tepkisi ı (t) Ve" ye oraıunın tersi olduğu açıkca görülmektedir. 

Denk. (4-55)'in eebirsel düzenlenmesi ile 

52Ven ± 45 Ve" + 5 Ve" 1052/e" 205/e" -4- 30/ Ğ 't 	 (4-56) 

elde edilir. sVe" teriın ınin Işe""nin zamana göre birinci t-üsevi; 52Vg"nin 
VE" nir ı  zamana göre ikinci türevi, v.b. olduk-Ima dikkat ediniz. Denk. (4-56); 
bundan dolayı , diferensiyel denklem olarak a şadAlri biçimde yazı labilir. 

d2v(t) , 	de(t) 
-t 4 	ji 	

	

zi( 	&ft) 
5v(i) 	10 

 dt)  fitz 	--E 20 	cit  30 i(t) (4-57) 

(4-55) 
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,0ylikee4 d!,>.tenin nyitrini ve teOrisinileirlji.~ 141:aya:Ii; diferer ı4el astik= 
dere  Prat6i -~âaıt aide-  a4p:p14¥[ g§ 	Bte. 004 deve".. 

ve de41~ frekanS-1:41geszlne4~ 
lariıi-~istini'biasinfla bir yarar 

ortSkdiTereneiyel delsk100eiin 	kolay ya  h§i: bii$nte;,  

şekil 4--221eki devrede, 4(t) nin in ı  v(t) gerilimine bağlayan &for ►

-siyel denklemi 

3 H 

Y(t) 

ŞEKIL k.22.Naek .4-30 ki;1 

çöZükt: finee de 	4-23'de gösterildiği gibi frek 	e 
dönfiştün-~" Dönilşmilş  devre 	KGY (inek) denklenderi,, 

,3s + 

 

4.-48 

 

'10 
+ 2s + 0- 

   

Olur. Bu denklegderin 4. için ortak çozündi devre fauksiyoniasu verir; 

3f atan 	4 

ŞEXIX. 4-23 Şei. 442'deki devinnin daraftşints 
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1,6'7 . 
(s) 	s' 	2,67 s2 	9,66 s. 	 10 

Buna karşı lık gelen diferensiyel delikleri' ise 

413i2(:)   -I 2 67  "2(1) 	; 9,66  elis(t)   ± 10 i„a(t) 	1,67v(t) 
dt3 	' 	diz 	 dt 

olur. 

Genel olarak devre fonksiyonları , s değ işkenine bagli iki polinonnın  bö-

liin [bak örnek olarak, Denk. (4-55)]. Her polinenrun polinom içindeki 
s'nin en yüksek istûnün .(kuvvetirtin) derecesi kadar kökü vard ır. Eğer s 
değ işkeni, payın köklerinden birinin değerini alırsa, devre fonksiyonaa s ıfı r 
ve paydainn köklerinden birinin de ğerini alırsa devre forıliyorın sonsuz olur. 
Bu nedenle payın kök değerlerine stfi• noktalar ı  ve payılanan kök değerlerine 
ise.htıtup noktalar ı  denir.. Denk. (4-55)'deki -  devre. fonksiyonunun - pay ındaki 
polinern,-  

_ 	. 	. 
10(.0 + 2s -F 3) 

dür ve kükleri 

dir. Paydasuıdaki polinom is 

s2 -+ 4s 	5 

dir ve kökleri 

2 	j1 

olur, Böylece, fonkaiyouun -1 ± j N/Tde iki sıfır noktası  ve -2 ± jI de de -
iki kutup rk9ktas./ Vardır. 

Biz devrenin doğal tepkisinin öaelbğ i, devre fonksiyor ıundan kolayca 
belirlenebilir, Denk. (4-55)"den (457)'ye «eçisteki olu şum sürecini ve Kes. 
(3-2) ve (3-3)'de verilen doğal tepkiyi bulma yüntemini yeniden gözden 
geçirip. Böyle bir yinelemeden sonra, Denk. (4-57)'ye paralel olan sorlayieis ı z 
denkleverin 

d24,(t 
4  -

dıı (t) 
Sv(t ) dt2

) 	
(it 	. (4-61) 

ve buna karşı lık gelen beiirtgen deklemin ise 

s2 	4s -4- 5 = O 	 (4-62) 

olduğu gürülilr. Bu denklemin sol taraf ı  Denk. (4-55)'in paydasrna eş ittir. 

Genel olarak bir dev rehin belirtgen denklemi 

sm 	 IL b is + bo  T 0 	 (4-63) 

biçiminde olacaktır.- 

(4-60) 
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Belirtgen -  denklemin kökleri, doğal tepkilerin iistel kuvvetlerindeki za-
manın katsa-yı larıd ır. Böylece, Denk. (4-63)'iin kökleri 
ise doğal tepki 

rn(t) 	 KzeP. 2t 	Km e-Pmt 	 (4-64) 

olur. 

Denk. (4-64)'deki üstel kuvvetler (p i.p, v.b.), devrenin-.do ğal davranı -

şı nı  betiinlerler. Bu nedenle bunlara çoğu kez devrenin doğal frekanslan denir. 

(4-55) ve (4-62) denklemleri, belixtgen denklerafii devre fonksiyonunun 
paydas ı  o.hilığ aüv. gösterirler. Bu demektir ki, belirtgen deklemin kök-leri 
(doğ al frekanslar) devre fonksi -yonunun kutup noktalar ına (devre fonksiyo-

nunun pa•clas ının kökleri) e ş ittir. Bundan ötürü, do ğal tepki do ğrudan devre 
fonksiyenundan 

örnek 4--11 

Örnek 4-10 ve Şek. 4-22'deki devrede bulunan 4(0 ve i2(t) akımlarının 
d oğ al tepkilerinin biçimlerini buinn. 

ÇÖZÜM: Taınnılayı el devre denklemleri, Denk. (4-58) ve (4-59)'dar. Bu 
dealclender.in ortak çözümü ;  istenilen iki devre fonksiyonunu verir. Bunlar, 

(8  -- 	0,33 (S? ± 2s 	5) ,) 
V, 	s' 	2,67 s2 -j,-- 9,67 s 

Ve 

(s 

	

Vi  • 
) 
	s3 	2,67 $2 -ir  9,67 s -I- 10 

dı r, Bu devre fonksiyonlar ının her iksinin de paydası  ayn ıdır. Bu paydanm 
kökleri -1,27 ve -0 ;70 j2,72'dir. 0 halde akımların her ikisi içinde do ğ al 

tepki, 

	

KIE-127t 	K2E (-0,70-'-j2, 72) r 	K3  (-070 -j2,72-Ş t 

ya da 

(Acos 2,72t 	B sin 2,72t) 

biçimindedir. K, A ve B sabitleriniu say ısal değerleri, şüphesiz her akını  için 
farklı  olacaktır. 

1,67 

Örnek 4-11'deki iki akını  için do ğal tepkinin biçimlerinin özde ş  oluş u 
gerçeğ i bir rasiant ı  değildir. Bu akımlar ay ın devrenin. farkl ı  kesimlerinin 
tepkileri Olduğu için, onlar ın benzer biçimde davranaea ğı nı  varsa.ymak akla 
yatkındır. Bir devrenin herhangi bir kesimindeki do ğal tepkinin ayn ı  devrenin 
başka bir kesimindeki ile ayn ı  biçimde olacağı  genel olarak doğ rudur. 
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Tek giriş li bir de ı.'renin doğal davran ışı  uyarım bir ak ını  kaynağı  ya da 
bir gerilim kayna ğı  olsa da onun bir fonksiyon-adın. Giriş  impedansı  

Z(s) 

 

(8) 

 

nin bir geriliin tepkisinin ak ı nı  nyarmnna oranı  olduğumu anımsaym. O 
halde devre bir akını  kaynağı  ile nyanIdığy zaman, impedans fonksiyonunun 
kutupları  doğal frekanslardar. De.sre bir gerilim kayna ğı  ile uyarıhrsa, devre 

fonksiyonu 

 

Y(s) (ir. Bu fonksiyon devrenin giri ş  edraitanıa olup 
1' 

devre bir gerilim kayna ğı  ile uvarıldığı nda Yrsfnin kutuplar ı  doğal fre-
kanslard ı r. 

PROBLEMLER 

4 -1 Aş ağı daki foıcı ksiyouları , Denk. (4-5)'deki ,gibi kosiniis dalgalara biçi-
minde ve Denk. (•-7)'deki gibi iistei biçinderiyle ifade edin. 

a) 3 cos (4t 	i 6) 

b) 4 sin (5t 	/ 4) 

e) 3 oos 	.÷ 4 sin 2t 

4-2 Aş ağı daki fonksiyonları  tistel biçimde ifade edin. 

a) ı j  == 30 nos (103 + 30') 

b) vz 	40 G-2i cos (St-60") 

3 	50 a "" cin (20t-kiı  /4) 

4-3 A ş ağı daki üste' fonksiyonları  üste) olarak azalan kosinüs fonksiyon-

ları  yani, Ae'r cos (mt 	a) biçimine dönüş türtin. 

a) 20(e--o.-i ııı  

b) +. E ( 4 -is ı g 

e) 10G —:t12  

4-4 Ş ekil 3-27'deki devrede bulunan sabit gerilim kayna ğı nın yerine 

10est biçiminde üstel bir gerilim  kaynağı  konuyor. Aşağı daki koşullar 

altında i(s) ak ı m ını n  zorlannuş  bile şenini bulun: 

tı ) S anahtar ı  kapalı , s 	- S 

b> S anahtar ı  kapalı , s 	0 

e) S anahtar ı  aç ık„ s _,- 5 
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d) S anahtar ı  aç ık, s 

e) b ve d şı klarındaki s=0 ko ş ultınun anlamı  nedir? 

4-5 Şekil 4-24'deki devrede, v a(t) çıkış  geriliminin zorlauınaaş  bileş enini 
bulun. 

ti 
20 

	

Ş EKIL 4-24 Problem 4-5 	rn ilen devre. 

4-6 v (t)-z.- 10 C-'t  ise Şok. 4-25 devresindeki i(t) ak ın:1min zorlaumş  
bileşenini 

It) ah ı r+ 	10 Il 

Şeldi 4-25 Problem 4-6 içen verilen devre 

4-7 Ş ekil 3-27'deki devrede bulunan sabit gerilim kayna ğı nın yerine 
v 10 cos2t biçiminde siniisel bir kaynak kallan ıldığı nda; S anahtarı  aş a-
ğı daki durumlarda iken i(t) ak ı mı n ın storlannaş  bileşenini bulan. 

a) kapalı  

h) açık 

4-8 Vstel uyarımın yerine v 	20 cos4t biçiminde siıa' .iisel bir gerilim 
alarak Prob. 4-5'i yeniden çöziin. 

4-9 Kaynak gerilinıi v(t) ---- 15 cos 2t ise Prob. 	çöızün.  

4-10 Ş ekil 4-26 devresindeki v(t) gerilimini bulun. 
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14.14 cos (5f 10`) 2 F 

ŞEKtt. 4-26 Preb. 4-10 1<fte, venles ı  devre. 

4-11 Aşağı daki veli k,y_llanarak Sek. 1-21 devre ,kni 	böesine 

deuılkatiisirn: 

a) impedans parametrele 

b) Ed ınitaus Parametreleri 

4-12 Aşağı daki veri 	kailanarak Şek. 1-28 de,>resini s bölgesine fiş. 
türün: 

a) trapedans pararnetnieri 

b) Edrait.  mı  ParauItrderi 

4-13 Aşab&ulak-i erileri kullanarak Ş ek. 4-27 devresini s 
türün: 

a) l ınpodans Parametreil,; ,,4 

h) Edmitane Paranıetreleri 

asitle dd ıı iıs. 

ŞEKIL 4-27 Prolı. 4-13 Için veritıa atm. 

4-14 a) Ş ek. 4-27 devresinin giri ş  ittipedansıra ve ednutgus ını  bulun. 

b) v(t) 5 E bir gerilim kaynağı  ayarım uyguloirsa giri ş  alnını  
iNenıı.  zorlanınk bileşenini bulun. 
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4-15 Ş ek. 4-28 devresinin giriş  impedanrana ve edrnitausint bubu ı . 

2 1.1 
	

0.5 F 

ş EKİ L 4-2a Prub. 4-15 için verilen devre. 

4-16 ş ek. 4-29 devresinin giri ş  inipedansini e edmitansuu 

2 obm 
	

1 H 
	

4 ohm 

Ş EKIL 4-29 Prr>b. 4-16 için' verilen devre. 

4-17 Ş ek. 1-27 devresiein giriş  impedansi ve cami-turizmi bulun. 

4-18 Şek, 1-28 devresinin giriş  inxpedansnai bulun. 

4-19 Ş ek. 4-30 devresi için (--17,-2 -V  ) oranın' bulun. 

ŞEKIL 4-30 Prob, 4,19 için verilen devre. 



- F 
20 2 11 

(t' ,. 

Y 

C.,",3 

0.5 	0.2 H 	vi.t; ohm 

ŞEJLIL 4-32 Prıgı . 4-22 iOnt verilen devre. 
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4-20 Ş ek. 4-31 devresinde, V, I ve s'ıı iıı  fonksiyonu olarak i l (t) alcmunin 

zorlanıxaş  bileşerıini bulan. İlmek -ak= yöntemini kullanarak, sonucu s'ye 
bağlı  polinondarın bölümü (oranı) olarak ifade edin. 

ŞEKIL 4-31 Prob. 4-20 içiy. ı -erileıl devre. 

4-21 Kaynağm Ves: biçiminde bir gerilim kaynağı  olduğunu kabul 
ederek Ş ek. 4r-27 devresini dönü ş türim* Dönüş ünde elde edilen devrenin utr 
uçlarındaki Th‘venin eşdeğer devresini bulun. 

4-22 şuk. 4-32 devresini daniiştarraa. Dordiştarülen devrimin ab uçların-
daki ThEvanin eşdeğer evresini bulun. 

4r-23 Şok. 4-33 devresiniade, uyan= vah cinsinden 

40 t > 0 
e(t) 	

t o 	t < 0 

n) Dön.iişUm yöntemlerini kullanarak (---Yyi s'nin fonksiyonu olarak 
bulun. 	 E 

b) n'aın sonucunu kullanarak t > 0 içti i(trnixt de ğerini bulun. 
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2 H 
	

5 ohm 

ŞEX.İ L 4-33 Pre,b, 4-23 için vrr len d«ex -re. 

-24 a) Ş ek. 1-27"den dönii şümle ekle edilen devre için (Prob. 4-11) 
iki iirx-k-ak ıım denk;e ıni yan. Bu deuklemleri çözerek devre fonksiyonu 

b) a şı kk ı ndaki sonuçları  kullanarak ç ıkış  akımı  i(tfyi 

gerfli ıni e.(t)ye balayan bit diferensiyel denklen ı  bıdun. 

4-25 a) ş ek.1-28'den d&nü şı imie elde edilen devre için, devre tansiyonu 

bdıx' leurnesi için diço-,il ın-n.oktası  gerilimi yöntemini kullan ın. 

b) a'daki :30nulla ı dar. yararlanarak e l:gerilimini giri ş  ak:,, rin 

bağ layan bir diferenziyei denklem bulun. 

4-26 Ş ek. 4-34 devreinde if t) akl ın kayna ğı  a ş ağı daki denklemie 

Ş EKIL 4-34 	-26 için verilen devre. 

1 12 ik t > O 

O 	 O 
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u) Devreyi s-bölgesindeki e şdeğerine döniiş türiin. Sırayla, i(tfyi g6s. 

ternlek için /(5)'Yi; vA (t) ve va (VTi göstermek için ve  V.4 (5) ve Va (s)'yi 
Icallanın. 

b) Devre fonksiyonlar ı  (-
v 

) ve ( 
V 

 B )'yı  belirlemek için a'daki dev. 

reye dfığ ana-nektası  gerilimi yöntemin/ uygulaym.- 

b) a şı klundaki sonuçlardan yararlanarak i, (t) ve t B  (t)'yi i() kaynak 
alumma bağlayan diferensiyel denklemleri bulan, - 

d) ffer gerilimin zoriAnnuş  bileşenini bulun. 

e) t > O için vd  (t) ve vz  (t) ile gösterilen tam tepkileri bulun. Her 
sonuçta, farklı  sayısal katsay ılar bulunsada do ğal tepki biçiminin aynı  olduğu-
na dikkat edin. 



5. 
Bölüm 

KARARII DURUMU, LA. DEVRELERI 

Bu bölüm, akl ın ve gerilim kayna ğı  uyarmalarm ın zamanın sinüsel fonk-

siyonu olmas ı  durumunda, des-relerin zorlanmış  bileş en:mi ya da kararl ı  durum 

tepkisini kapsayaeakt ır. Sinüsel uy-am/alar çe ş itli nedenlerden ötürü önemli-
dir. Tüm geniş  yetenekli üretici düzenekler taraf ından üretilen zaman fonksi-
yonları  sinüseldir. Frekans ı  ayarlanaMlen sinüsel i ş aretler, elektronik ay-
gı tlarm denetlenmesinde en çak kullan ı lan iş aretlerdir. Periyodik fonksiyon-
ların çoğu sinüsellerin toplam ı  olarak gösterilebilir; böyle bir gösterim için 
geli ş tirilmiş  yöntemler periyodik olmayan fonksiyonları  da içerecek biçimde 
geni ş letilebilir. 

Bölümün ilk birkaç kesimi, a ğı rlık siniiselde olmak üzere, periyodik 
fonksiyorılarnı  mx;zematiksel tan ımı  ve belirtgenleri ile ilgilidir. Kesim 4-4 
deki sinilsel olarak uyar ıbmş  devereiere giri ğ , burada a.o. devrelerinin çözüm-
lenmesine olanak sa ğ layacak olan evreli-vektör yönteminin geli ş tirilmesin-
de kullan ılacak-tır. Son olarak, a.a. devrelerinde güç, maksimum güç ko şullan 
ve devre çözii ırdenı esinde kullan ılan volt-a ınper yöntemi  i şlenPCektir. 

5.1 PERIYODIK FONKSIYONLARA GIRIŞ  

Eğer herhangi bir f(t) fonksoyommun (yani, f(t) nin t'ya göre çizimi) 

Î(t) = fit -1-  T) (5-1) 

ile verilen bir dalgabiçin ıi varsa, bu fonksiyon T periyodu ile yinelenir. Böy-
le bir fonksiyon Şek. 5-I'de gösterilmiş tir. Söz konusu şekil periyodik bir 
fonksiyonun iki özelli ğ ini gclatermektedir: (1) T saniye ~Iade yinele-
nen ve (2) zaman ın tüm değ erlerinde var olan bir dalgabiçimi. Dalgabiçirainin  
bir periyodluk süreye kar şı lık gelen ►esimine  bir dönii, bir saniyedeki dünü 
sayısına da dalga= frekansı  denir. Frekans birimi hertı  dir (Hz olarak kı -
saltdır). Yukarıdaki tan ımlara göre 

1  
f   hertz 	 (5-2) fi 

olduğu görülür. 



t 
t 
t 
t 

T 	 t saniye 

7i• 	cok e!ektı ikiel radyart 

360° 	ot ele#orik,1 

168 XA,RARLI DURUMU A.A. DEVRELERI 

Sinii.s ya da kosinüs dalgası  elektrik mühendislerinin ilgikndikleri özel 
bir periyodik fonksiyon biçimidir. Bir ak ımı  gösteren ve zamanla de ğiş en bir 
kimsin% fonksiyonun dalgabiçizni Şek. 5-2'de görülmektedir. Bu akı mın za-
mana bağlı  fonksiyonu 

i(t) 	eosaıt 	 (5-3) 

f<i) 

r -- 
r 

t  
t 

■•• •110. 

T 

ŞEKIL $—I Pariyoctik ftm1uRip , ı .uı  

ŞEKIL 5-2 Al ım dalgabi  
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dir, burada i.(-tj herhangi bir t zaman ında akı rran ani degeri ve Ii, ak-ınun ın 
maksimum de ğ eri ya da genliğ idi.r. Dalgan ı n Oab k ısmı  bir dönüdür. 

Ş ekil 5-2'de gösterildi ğ i üzere, (5-3) e ş itli"ğ indeki alım, saniye cinsin-
den t zamanma göre ya da elektriksel radyan veya eIektrikel derece cinsin-
den oıt açısına göre çizilebiliı . Dalgalara bir tam dönüsit a ır elektı iksel radyanda 
ya da 360 elektriksel derecede tarnamlan ır. ca niteliği açma' frekanst ır ve saniye 
ba şı na elektriksel radyan olarak tampalamr. Oyleyse, 

f,a7t  

dir, dolayıslyie (5-3) e şı t- .aMak-..: değ iş ik biçimlerde 

i = Im eas e.) t 
9 .,:t 

cos 2 :rı 	I-eos --- t•
T  

Şekil 5-2'de, zaman ba ş langıci ya da zaman referans ekseni, ak ımın pozi-
tif ve maksimum bir de ğer aldığı  yerde seçilmi ş tir. Ancak genel olarak, 
baş langıç noktas ı  dalga üzerinde herhangi bir noktada seçilebilir ve ineelenen 
problem için en uygun biçimde belirlenir. Birçok devrede, ak ını  -ve gerilim 
dalgalara aynı  zamanda s ıfırdan geçmez ya da rnaksimuma ula şmaz; bir evre 
aç ıs ıyla bir birinden ayr ılırlar. Ş ekil  5-3, birbirleriyle - ayn ı  evrede olmayan 
ve .t=0 an ında maksimum de.;-'rerlerini almayan ak ını  ve gerilim dalgalar ızu 
göstermektedir; bu dalgalar ın eş -itliUeri 

ŞEKIL 5-3 SiMieel olarak uyarıları§ devrede ani gerilim, akan ve güç. 
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eLm cos (wt -4- x) 	 (5-6) 

ece (cot 	t3) 	 (5-7) 

dir. iki dalga arasındaki evre farkı  O dar. Gerilim dalgas ı  akını  dalgasında') 
sonra tepe de ğerine ulaştığı  için gerilimin akımı  O açısıyla geriden izlediğ i 
ya da tersine, ak ım ın 0 açısı  kadar ileride gittiği söylenir. Kosinüs ter-halindeki 
ret niceliğinin boyutunun radyan olduğuna dikkat ediniz; bag'ıntının dogru 
olması  için, (5-6) ye (5--7) e ş itliklerindeki a ve 3  değerlerinin de radyan. cin-
sinden olması  gerekmektedir. Örnegin e gerilimi, 

E ( ,-,-._.- 155 cos 	377t 

ucak, ço0,-u kez, evre RçiiF derece cinsinden belirtilir ve e gerilimi o zemin-. 

e 	155 cıos 0771 --e 301 

olur. 

Dalgamı ' ani değerlerinin hesaplan ır-asnada, boyatlar ı n tutars ı z olmaması -
na dikkat edilmelidir. Gerilim e ş itliğ inde evre aç ısmın derece cinsinden belir-
lenmesi besaplamalarda daha çok kolayl ık Sağ lar. 

kitapta kullanılan siniisel uyarı m kavrannyla - maksimum uyarimm 
ne zaman oldu ğuna bakmaksı zın dalgalıkiminin sinıı seI olduğu uyarıman-
la şı lı r. Bundan ötürü (5-6) ve (5-.7) ile betin ılenen gerilim ve ekim fonksi- 
yenlanna fonksiyonkr denir. Siniisel ak  ınlarla. gerilimlerle uyar ı - 
/an devrelere, çega ı  kez de#Ş e72 (alternatif) aktra' a.a.) devreleri denir; benzer 
biçimde sabit akuularla ve geriUnderie uyar:dini. =.2.eıvrelere de dora-alura 
(d.a.) devreleri denir. 

Eğer Denk. (5-6) ve-  (5-7) deki ak-ı :ın ve 	feriksiyerilare 
devresinin bir kesiminden geçen ak ımive bu kesimin uçları  arasındaki gerilimi 
gasterirse, devzenin bu kesimindeki ani güç, (1-10) e şitliğine göre, ei çarpman ıa 

eşittir. Çarpun eğrisi p.ei Ş ek. 5-3 de gösterilmi ştir, burada her dönihrian yar ı -

s ında e ve :nin negatif olmas ına kar şı n gücün etkili bir biçimde pozitif ol-
duğuna dikkat edilmelidir. (6 90* olduğu durum hariçtir.) Bundan dolay ı , 
gücün ve enerjinin ta şı nmas ında alternatif akını  ve geri/hallerin kullanılması  
en etkin yoldur. Güç dönüsünün akını  ve gerilim arasındaki 0 evre açısına 

eşit olduğu bir kesimin de, güç negatif olur ve bundan ötürü enerji ak ışı nı *, 
 yönü ters döner. D.a. durumu ile kar şı laştırıldığı nda, ani güç ta şı umasnam 

değerinin sabit olmayışı  şüphesiz bu ters dönii ş te istenmiyen bir olgudur. 
Ancak istentuiyen bu durumlar, alternatif alt -1m ve gerilimin, trpnsformatövr-
lezin. kullan ılmaina olanak eaglanıamyla yenilmiş tir. Transformatörler; elek-
trik üretimini en ekonomik üretici gezilitainde, güç ta şuunarma eD ekonomik 
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taşı ma geriliminde ve herhangi bir tüketim aygı t ı  için güç tüketimini en 

ekonomik ve en etkin gerilimde yapmay ı  olası  .k ı larlar. Elveri ş li tarafları  o 

kadar çoktur ki, elektrik genellikle her yerde a.a. biçiminde üretilir ve ta şı nır. 
Eğer ezel bir uygulama için do ğ ru akım istenirse, bu akını  tüketim noktas ında 
ya da yakınında alternatif ak ıramdan dönüşümle elde edilir. 

5--2 KOK, YA DA ETKİN, AKEY VE GERILIM 

(5-6) ve (5-7) e ş itlikleri, sinüsel dalgubiçimindeki ak ımların ve gerilim-

larin tgrn gr,sterinileridir. Sioil6e1 olmayan periyodik biçimlerini tam ( ılarak 
belirleyen ba ş ka eş itliklerde vazilabilir. Ancak, bn e ş itlikler farkl ı  dalgabi-
çimlerindeki akımlar ın ya da bir alternatif ve bir do ğ ru akrurn, yararlı  görev-
ler yapmalar ı. bakı mından, Lirbirlerine göre etkinliklerinin dogı-Juclan görü'. 
mesini zorla ştı rırlar, Bu amaçla akını  ve gerilim kuvvetinin ek ya da de ğ i ş ik 

bir biçimde betimlenmesi gereklidir: 

.13ayle bir betimleme için gerekli temel, akam ya da gerilim tarafa ı dan 
oluş turulan etkilerin gezününe almmas ı yla. geli ş tirilehibr. Böyle bir etki. di-
rençteki ısunnad ı r. 1 amper de ğerindeki doğru akım için, direrı çte ısı  olarak 

harcanan güç sabittir (zamandan ba ğunsı zdır) ve .T2lrye eş ittir. Zamanla 
periyodik olarak değ iş en bir ir akım ı  için, güç iı R'dir ve bu güç zamanın bir 
fonksiyonudur. E ğ er periyodik bir alt ında do ğru bir akun ı n ıs ı tma etkilerinin 
karşı la ştirdınası  gerekb-se periyodik ak ı mın ortalama ısıtma gücü ırez3nü'ae, 
alınmalıdır. Akını  dalgasm ın bir drynfış ii içip.„ bu, ortalama güç, 

1 
. 	dt 

o 

dir ve bu ortalama, d.a. gücünün 	değeriyle kar şı laşt ı rılmanchr Öyleyse 
I doğru akı mı  ile aynı  ortalama gücü verecek periyodik ak ını  

/%1 T 

olmalıdır, çünkü her iki akım niceliğinin de karesi alınır ve R direnciyle 
çarpık'« ortalama gücü verir. 

Periyodik olarak de ğ iş en i akımının etkin değeri, 

T 
= 	 amper 

ha‘prıtısıyla 

Aynı  hağnıtida akını  gerilimle yer değ iş tird4inde periyodik gerilimin 
etkin_ 'değeri bulunur. Etkin de ğerlere, tan ı/Idama biçimine uygun olarak 
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Kök-ortalama-kare (kak) degeri de denir.. Kök-ortalama-kare. tan ımı  geriye 
doğru okuxtursa, yap ılan iş lem sürecini özetle': İ lk olarak dalgamı" değerinin 

karesi alınır; daha sonra karesi al ınmış  dalgan ının ortalama degeri bulunur ve 

son olarak da bu ortalama de ğ erin kare kökü al ı nır. 

Sinilsel. ak ını  için etkin de ğ er 

1 2  COS a
2nt 

dt 
T 

--221 	0,707 Ir-, 
'e> 

(5-9) 

dix. 

(5-8) eş itliğine kadar yap ılan tartış malar yaln ı z /51 etkisine dayan-
dırdrıtış  olmasına kar şın, kok değerinin ekim geriliminin etkinli ğ ini tanım-
larnad aki yarar ı  o kadarla kısıtlannaanlısitır. Esas olarak, herhangi bir elektrik 
devresinin yararı  güç ve enerji ta şı ması dı r; güç de enerji-de aklin ve gerilimin 
çarpınnyla, • ya da sabit bir devre parametresi sadece ak ımın ya da geri-
limin. kare,siyle orant ıhdır. Bundan ötürü, kök-ortalama-kar' e 
kadar uygundur ki, alternatif ekim ve, gerilinilerin 	 belirlen- 
mesi için hemen hemen daima kullanılır. Böylece 110 	lük bir ev-ayalm- 
latına. devresi . 110 voltink bir kok 	 ve _6 voltlak tranfor ınatrde 
6 voitlak bir kek gerilim değeri veriyor demektir. Ba ş ka bir üstünlüğü de %La. 
h`ki::isünck kullan ılan aygltlarra çoğunun etkin değ erleri g'östennesidir, 

Etkin cleğ erlerMin çak kullamb şı ncian dolay ı , genellikle etk alt indisi 
at ı l ı r; E ya da I ile gösterilen alternatif gerilim ► er ya da akl ı/dar etkin de ğer-
lerdir. .E„ ve - 1„, gösterinderi maksimum de ğ erleri betinder. 0 zaman, (5-6) 
ve (5-7) e ş it.Werinin z;- ıman fonksiy-ouları , 

e 	1.12  E cos (wt 
	

(5 10) 

ve 

cos 	k3) 
	

(5-11) 

olarak yaz ılabilir. 

Örnek 5-1 .  

Bir dogrul" tneudaki ak ı mın dalga biçimi Ş ek. 5-4'de gösterilmi ştir. •Dalga, 
ız /3 ve ;z radyanlan, aras ında sinüsel ve dön-ünü-ıl geriye kalan diğ er zaman-
larında sıfırdır, A.kun ın etkin değ erini bulun. 
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ÇÖZUNI: Burada ak ı nı  fonksiyonu siirek.sizdir ve 5--8 e ş itliğ i ile beüm- 
lenen yalnız eyi değ işken olarak almaktan çok, weyi değ işken alarak 
üç farkl ı  bölge üzerinden yap ı lacakt ır. Böylece, 

ı e-, 3 	 77. 

	

I 	 i 2d cı>t 	J i 2d (mt) 	id(col)] 

ilahi O, ..r/3 ve r, 27( arab ğmdaki değeri sıfır olduğundan, eş itlik 

İ 	, 	77 
f 	1r  

--,--,,— 	I 1.0:  S ırt-  <...'9:. d(e.,-...4 ,i = -1.-.,$y. ....-1. 
.....,5,.: 	i 

olur. 
Periyodun büyük bir k ı sm ında. aklın .. ıfı r olsa bile, dayani&ın tam 

perlYod olduğuna dikkat edilmelidir. 

Ş EKIL 5-4 Örnek 3-1'iu alam 4alg ıi 
	..ı i ıipmeıee•mon. 

5-3 EVRELİ  VEKTölt YÖNTEMI 

Eyreli vektör yöntemi, devrelere uygulanan ak ım ve gerilim uyarım-
lannın tümü aynı  frekansh siniiseller oldu ğu zaman devre problenalerini 
çözmek için kullan ılan bir yöntemdir. (E ğer üst üste binme ilkesi de kul. 
landırsa doğal olarak öteki durumlar da çözülebilir). Asl ında bu yöntem, 
4. Böliimdeki tekniklere ve özellikle Kes. 4-1 den 4-4 e kadarki geli şmelere 
dayanan bir dönüşüm yöntemidir. Devredeki akimlar ı u ve gerainı lerin, 
yanı  

cos ((zı t' 	.z) ve e 	E cos (cot 

nin bu yöntemdeki göstcrimi 

I = / 
	

(5-12) 
Ye 
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E = E a 	 (5-13) 

(S- -12) 	-- 13) zış Sit"- .'erind-,...zins-' 	vz 	-gös- 

termek için kullan ılan 1 ve E karm.al nieeliklerine evren vektör denir. 

Kesim 4-1 ve 4-4 de oldu ğu gibi, akımların ve gerilinderin 
gösterimi için koyu harf kulla ıuhr. (Karma]. saydarin eebirsel işlemini 

öğrenmek için A ekili° bak). Bunların, özgün fonksiyonunun kok de ğerine 

eş it. bir büyüklüğü ve kosinüs fonksiyonunun t O anındaki argameıltine eşit 
bir açı  değeri vard ır. Dönü ş ümlerde zaman fonksiyeular ının tepe değerlerin-
den çok kök-ortalama-kare de ğerleri kallanely., çünkü, Kes. 5-2 de belirtildi ği 

gibi  kek '1  eğ e,"±, periyodik bir gerliniir. va daakin-ir, betimleme:le 
kullanılan daha anlaml ı  bir sa..yı d ı r. 

Direnç, indiiktarts ve s ığ a gibi iiç devre ö ğesinde,ki ak ı nı  ve gerilim 

aras ındaki ha ğı ntılar, dön  devreleri tanindayan e ş ithldere ayar-

lar. Impedans ve edmitans parametrelerini içeren hag ıntılar Çizelge 4-le de 
verildikieri gibidir. .Evreli--•vek-Vir veli-amper eş itlikleri direnç için, 

V 	RI ya da İ  = GV 	 (5-14) 

indüktans 

si ğa için. 

. 	1 
joıLl ya da 	- 

e)11.: 
V - -- V 

j 	 co 
(5-15) 

1 
V 	 j 	I ya da t 	.f.o. V 	 (5-16) 

ve genel durum için 

V 	IZ veya t = YV 	 (5-17) 

dil-, burada Z ve Y, sırayla, uygun akım-gerilim evreli-vektör ba ğurtılar ını  
veren, impedans ve edn ı itans evreli vektör operatörieridir. Evreli-vektör 
eperzı.t6.h" deyimi Z ve Y için kullan ıl-, çfirA-t; bunlar ilgili 	 

evreli -vektörlerinin büyüklüğ ünü ve aç ısını  değ iş tirmek üzere etki eden kar-
mal  	KGY ve KAY - denklenderi de evreli-vektör biçiminde 
yazilabilir. 

Bir devredeki çe şitli gerilim ve ak ı nı  evreli-vektörleri, her evreli yok-
türün kendisine kar şı lık gelen ve ölçeğ e göre çizilmiş  yönlü bir okla betimien-
diğ i bir evreli rektör gösterimi üzerinde gösterilebilir. Evreli vektör gösterim-
leri özellikle , XGY ve KAY eş itliklerinın  grafiksel olarak toplanmasını  göstere. 

bildiğ inden, çoğu kez bir problemin eebirsel çözümünün gözle görülür bir 
denetimin.eolanak sa ğ larlar. 
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örnek 5-2 

Şekil 5-5'deki devrede i akımın). bulun. Yaln ız zorianmış  tepki isten-
mektedir. Evreli-vektö .r yöntemini kullan ın ve devre geriliralerini ve alumuu 
gösteren bir evreli-vektör Osterirei çiziu. 

3 ohm 

• 	İ  

ıf2 	2i' Y 

ŞT.Kil. 5-5 Orrı4-. 5--2 nin 

ÇOZVAI: Uyar ım ve devre 4ğeleri, dönüş türülmüş  olarak Ş ekil 5-6 da 
gösterilmi ş  ve bu devrede impedans parametreleri kullaralnu ştır. Devre eş it- 

3 ohm 

ŞE:KiL 5-6 Şekil 5-5 deki daymin dt:nilşümder. suracki dt.ruinu. 

VR  = 31 
Ve 	- j41 

ve 

Ve 	10-  10 
dir, 

ki buradan 

1 = 2 /53,1' ve i 	vri 2 cos (2t + S3,1°) Amper bulunur. 

Evreli-vektör gösterimi Şek. 5-7 de verilmiş tir. 
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Ş ekil 5-7 deki evreli—vektör gösterimi, üç gerilim ve bir ak ını  evreli 
vektözünü göstermektedir. VR  ve Ve  nin toplamının kaynak gerilimi vektö-

x-rı nü oluş turduğuna dikkat ediniz. Bu KGY e ş itliğ i üzerinde bir denetim ola-

na ğı  Sağ lar. Yine V R  1 doğ rultusunda olduğuna (aynı  erıede oldukları  
söylenir) ve Ve  'nin raın 90° gerisinde bulunduğuna (I'nm Ve  'nin önünde 
gittigi veya ters olarak V e  'nin l'nı n gerisinden geldiğ i söylenir) dikkat ediniz. 

Genel olarak, öğ elerin evreli—vektör ak ı m—gerilim bağı ntılarım ve Kirehhoff 
eşitliklerini gözönüne alarak a ş a ğı daki gözlemler yap ılabilir: 

1. Bir direuçten geçen ak ı nı , .direnç uerilinı lyie aynı  evrededir. 

2. Bir indliktanstan geçen alim i--.,düktans 	 90' geriden izler. 

3. Bir siğadaki akını  geriliminden 90' önden gider. 

4. Devre gerilim ve akı mlari. Kirchhoff yasalar ına uygun olarak, ey -

Teli vektör gösteriminin kallan ılmastyla grafiksel olarak toplanabilir. 

V,- 	a ı  
ş EKIL 5-7 örnek 5-9 nin evreli vektör Osterimi. 

Ş ekil 5-5 deki devre zaman bölgesindedir; ö ğe değerleri olun, henry 
ve farad einsindendir, gerilimler ve akunlar zaman ın fonksiyonudur. Öte 
yandan dönü ş türülmüş  Ş ek. 5-6 devresinde ise öğe değ erleri elim cinsinden 
impedansiardır, gerilim ve akunlar evreli—vektör olarak ifade edilrni şlerdir. 
Bir çok problemler, için Ş ek.• 5-6'nın verdiği bilgiler problemin verileri ara-
sındadır; edinittans ya da impedans de ğerleri do ğrudan verilir; uyar ım kak 
değ eriyle belirlenen bir evreli—vektördür, istenen sonuç ise tepkinin kok de ğeri 
ve evre aç ısuhr. Bu açı  ya uyarunya ya da da keyfi bir zamana göredir. Bn 
durunal.arda yaln ı z :evreli—vektör uösterimi Ve dönü ş türülmüş  devre kullanılır. 
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Örnek 5-3 

ş eir;!  5-8 deki derede E = 10 /O' Vink bir gerilim oluşması  için ge-
rekli kaynak alunumn değerini evreli vektör gösterimi kullanarak bulun. 

Ş eg, 5-8 örnek 5-3"ü ■-; 	re 

ÇÖZÜM; I II . l e 	I L  (5-.4.4) e şitliğinden (5-16) e ş itliğ ine kadar ki ba ğui- 
niardan bulunur ve 

	

l e  = j0,6 E = /6 	6 /901-  

= j0, 2 E 	- /2 =2 /-90' .  dir. 

E gerilimini, üç ü ğe alumuu ve bunlar ın toplanurn gUteren evreli vektör 
güsteriini Ş ek. 5-9'da verilmektedir. Kirelahoff'un ak ını  y-asasmdan, 

I = R  	 I c  + IL 	5 /53,1 A bulunur. 

ŞEKİL 5-9 Örnek 5-3'ruı  evreli vektAr gerstericai. 



178 KARARLI DURUMU.' A.A. DEVRELERI 

Aşağı daki üç kesimde, 2. bölilındeki dirençli devre yöntemlerinin ev-

reli-vekrör yöntemini kullanarak a.a. devrelerine uygulanmas ı  ineeleneeektir. 

5-4 DEVRE INDIRGENMES1 

Dirençli devrelerde, karmaşık bir devreyi tek bir e şdeğer dirence, indirge-
me yöntemi son derece yararb bir ineeleme yoludur. Ayn ı  yol a.a. devreleri 

için de kullanılabilir. E ğer Şok. 5-10'daki devreye kaynağuı  uygulandığı  a 
ve b kutuplarından bakılırsa, bu devrenin silrme noktas ı  ya de eş değ er 1m- 
pedanu, 

E z 

va eşdeğer edmitamu 

z 

  

(5-18) 

(5-19) 

    

	0 0 

 

     

 

04.`4 ;";;,; 

  

Genel olarak, impedans ve edin/tam; gerçel ve sanal k ısunlannın her iki-
ainini de bulunduran evroli-vektör operatörleridir. irripedans, dik keerdinat 
sisteminde yaz ılıma, 

Z 	R -÷ jX 	
(3-20) 

olduğu görülür, burada R devrenin eşdeğer direnci ve X mikansultr. (5-15) ve 
(5-16) e ş itlikleri reaktansu ı , içinde akını  ve g.:,rilinı  eNrreli-vektörlerinin 90 
lik eVre farkı  oluş turduğu indüktarı dann ve sığ alarm behrtgeni olduğunu gös-
terirler. Etbnitans dik koordinat sisteminde behrlenirse, 

Y 	G -4- j B 	 (5-21) 



E 
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bkığı ntı sı  elde edilir. Burada G eş de ğer iletkenlik ve B ise saseptansur. İmpe-

danstaki reaktans gibi saseptans da s ığ alarm Ve indüktanslar ın belirtgenidir. 

Karmal bir impedans ya da edmitans ın eş de ğer devre gösterimi (5-18) 

e ş itliğinden (5-21) e şitliğ ine 'kadar ki e ş itliklerden kolayca bulunur. Böylece. 

E= I Z= 1 .R 	jiX 	 (5-22) 

ve 

I 	EY = E G jEB 	 (5-23) 

(5-22) e ş itli ğ in-in hera R ve i_.ers2de X ter ı ntierinde bulunan (.1-tak akun, 

gösterimde R ve X kollar ını n seri ba ğ lanmas ı  gerekti ğ ini belirtir. Bunun ter-

sine, (5-23) e ş itliğ inde G ve .8 ö ğ elerinin uçlar ı  aras ında ortak eerilimin bu-

l ımuş zı  paralel Lir clüzenlerne.i gerektirir. :Erer iki gösterim 	Ş ek. 5-11 de 

verilmektedir. X ve B Ziğ eleri kutu biçiminde gösterilmi ş tir, bunlar va indük-

sel ya da sığ asal  olabilirler. (5--20) e şitliğindeki tan ıma göre (5-15) ve (5-16) 

eş itlikleri indüksel reaktans 	pozitif ve s ığ asal reaktans 	negatif 

olduğunu gösterirler. Benzer biçimde (5-21) e ş itliğ i, (5--15) ve (5--16) 

lerine göre indiiksel saseptans B negatif ve s ığ  asalz-....geptans Be  pozitiftir. 

Eğ er dirençler ve iletkenlikler karmal evreli-vektör impedansları  ve enai-

tansları  ile yer değ iş tirilbse. Kes. 2-6'daki tüm yöntemler a.a. devrelerinde 

de devre indirgenmesi için kullan ılabilir. Aş ağı daki örnek buna uygun bir 
gösteri olacakt ı r. 

(b,  

ŞEKİL 3-11 (e) İmpedar4 	b) edmitsms eşdeer devre gösterimi. 

Örnek 5-4 

Sürıne fonksiyonunun aç ısal frekans ı  10 rad olduğuna göre Şek. 5-12 

deki devrenin giri ş  impedansmı  bulun. 
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ÇOZVM: a.a' do ğ rusunun sağuidaki, 30 olinfluk direnç, 10 ottavlak 
direnç ve 1 Erlik boliinin seri dizili ş i ile paraleldir. seri k ısmin impedawn 

10 ± jco1,0 = 10 -2!-- j10 	14,14:45'; ohm 

ve eamitansi. 

0,05-0.05 
14.14 !45 -'' 

O zaman. na' dorusunun 424-tudz kalan ki3min toplam edraitan ı  

Y, = 0,05-j0.05 

0,0833-j0,05 = 0.0970 g-31 nalio 

Inalamar. 

b' 
	

a' 

ŞEKIL 5-12 Örnek 5-4•52: de% - • 

bb•dottustuaun sağ  tarafutun inrpedans ı , 

1 	 1 
Z,, »* 10 

Y, 	1° 	0,0970 1-31' 

18,83 = ,j5,30 = 19,60 /15,7:-  ohm dur. 

Stkannı  edınitausi 

jo.> (0,001) = j0,01 mho 

-,7e giriş  edmitansi 

1 



z 
0,0493 — 

	 — 20,2 ;4.A' 
1 

5-5 İLYIEK VE DOĞUM NOKTASI YÖNTEMLERI M 

Y = j0,01 	= j0,01 
b 

1 
19,60 /15,7° 

0,0492 -- j0,0038 = 0,0493 )1-4,4' mho 

buradan giri ş  impedans ı  

elim elde edilir. 

Örnek ("5-4)%n çözümü giri ş  impedası sm ı u fr karı s ı]] bir fonksiyonu ol-
duğunu belirt ı nektetlir. şayet reaktans saseptans de ğerleri Yerilmiş se, 
değerlerin o frekans de ğeri için doğ ru olduğu varsayılır. Frekans değ işiminin 
etkileri 6. bölümde ineeleueeektir. 

5-5 ILMEK 'E Dt.itl:i'M NOKTASI YONTER1 R İ  

BUyikk miktarda gücün. bir -yerden bir yere- iletimiude ve da ğı hinunla 
birden fazla enerji kayna ğı  devreyi besler Ye önemli .yilk.merkezlerl-en az ın- 
dan iki (çoğ u kez daha fazla) ilethn ve da ğı tım kmaalıtulan beslenir. Elektronik  

düreneklerin ço ğunda hem diizeneklerin kendilerini ve hem de bile şenlerini 
oluş turan ayg ı tlar birçok devre kollar ı  içerirler. Sonuç olarak, dilzenek 
eşdeğer devreleri ço ğu kez oldukça karma şı ktır. Dirençli devreler için Kes. 

2-3 don 2-5'e kadar sun ıduraş  olan ilmek ye düğ ilm noktası  yikatenderi sözü 
edilen 'daha karma şı k-devrelerin çözümünde de s ık s ık kullanı lır: Bunlar, 

ve düzenliçözündesere Y2internleri olmalar ı. bakumadan ol- 
dukça Yararl ı  görünürler. Ancak yine, 1;,9.rnı aşı k impedans ye ed ınitanslarm 
kullandmasayla elde edilen evreli-vektör den.klemlerine gereksinim duyalur. 

hnek 5- 

5-13 devresindeki kararl ı  durum akurn i t 'i 

ÇOZİS: Şek. 5-14 de gösterilen dönü ştürülmüş  devrede ilmek akımı  
yöntemi kullonı laeaktır. Söz konusu devrede impedans parametreleri kul-
lan ı lm ış tır. Dönüş türülmüş  devredeki öğeleri belirlemek için, kayna ğnı  • 
açısal frekans ı  co = 8 red / s ve sonuç olarak, jw terimlerinin tümü j8 alrnd ı . 

i ► ısıek-al ı rr, ı  e şitlik-leri 

+j8 /4)1, (j8 j4)1.„ V 30 
ve 
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—(j8 j4)1, ± (4 	/8 j4) 12 	j20 

diz. Bn eş itliklerin yahnlaştırılması  
(3 4- j4) 	j4I 2 	30 

ve 
—j4l 3  ± (4 ± j4) 1 2 	-j20 

verir, bu son iki bağı ntıdan 

I L 	7,65 /---35,8° 

bulunur. 

Zaman fonksiyonu 4(0 hemen yaz ılabilir; (co 	8 ol ıban ıt an ı msayarak) 

i. 	7.65 V ees (8t - 	Anı ppr 

e. .4 30 cos 8f volt 

ŞZKP: 	Ornek 	dev. 

ŞEKIL 5-14 Şekil 5-I3 dan~ devr1544. 

Örnek 5-6 

Ş ekil 5-15 besleyici hatlar kanalıyla iki kaynaktan beslenen bir yükün 
egdeğer devresidir. Kaynak üreteçIeri ideal gerilün kaynaklar ı  olarak dil şünül-
ıxtektedir, yük ve besleyici impedanslar ı  şekilde verilmiş tir. 1 ve 2 kaynakla-
num kutup gerilimleri s ıras ıyla 460 ve 451 V olur. 2 numaral ı  üretecin geri - 
'timi 1 nurnarahnın gerilimini 5' geriden ialen ıek-tedir. 
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14-.* 460 

ŞZR İ L 	 5-15'run rievreFi, 

binek ak ım ı  yuntcmini kullanarak yük gerilimi, yük ak ımı  ve her bir 
üreteç tarafından sa ğ lanan akı m ın değ erini bulun. 

ÇOZCM: İ lmek akımlar ı  I I  ve I Z  Kes. 2-4 de geliş tirilen yönteme geıre 
saatin dönmesi yönünde al ı nır. KGY e şitlikleri, I ilmeği çevresinde, 

1,1(1,4 	/1,6) 4- (11,66 + j8,75)]-1 2(11,66 	j8,75) 	460 /0"-; 

ve It ilmeğ i çevresinde' 

—11(11,66 4- /8,75) 	I2 [(11,66 +/8,75) 	(0,8 + ./1,00)1 	451,1-5' 

'yazı labilir ve bunlar ın düzenleumesiy-le 

(13,06 -4-- 1 1 0,35) I, - (11.66 4-- .18;75) 	46010° 

---(11,66 	/8,75)1, 	(12,46 + /9,75)1, = -451,'-5° 

beğı ntıları  elde edilir Bu e ş itliklerin ortak V-1,zürnünden çber iki ak ım ın da 
yalı n bilyükIiikler olmadığı nı  ve evreli-vektör nieelikler oldu ğunu akılda tu-
tarak 

19,5 /-5,2" A, I 	- 17,8 i-76.4° A bulunur. 

Yük akım ı , 

IL 	 30,4 '-38,9° A diz. 

Ttk gerilimi, 

IL  ZL  = (30,41-38,9°) (11,66 -t /8,75) =444/-2' V dur. 

Yük gerilimi ve alumuun bilyüklülderi s ırayla 444 V ve 30,4 .A d ır. Yilıke 
1 ~arab üreteç 19,5 A ve 2 numaral ı  üreteç ise 17,8 A lik ak ını  sağlamak-
tadı r. 

5-4 örneği, çoğu kez elde edilen devre ak ımlarının ve gerilim' lerinin 
briyaklükleri istenen de ğerler olduğu zaman, çözümleri bu değerleri Veren 
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eş itl;klerde karma şı k sayı lar eebirinin kullanılmas ı  gerektiği olgusunu g5s-
temek-tedir. i , ve 1;nin bilyiikliiklerinin toplam ının. yak Hkumn ı  vermediğ i-
ne §zellikle dikkat edin. 

Omnek 5-7 

Şekil 5-16!daki E, ve E, gerili ırderini düğ iisn -ge:ilirzs ,:önteroini kul-
lanarak bulun. 

çoZeM: Öncelikle 2C, V ve 10 Olım, gerilinı-impedans kolu alum-kay-
nağı  eş değerine d nii ştüri liir. Kesim 2-2 ye g6re bu. E 1Z1  -- 
(201901 /(10 /90'= 2,0:0' - A hit bir ak un kayna ğı  ile paralel kor...-dındzık 

nallo luk bir edmitansa dönfwar. ş ekil 5-17 (»ni/- 
On:Klett sonraki devreyi göstermektedir. 

5 /30° 

 A 

ŞEKIL 346 örnek 5-.7 nin devresi, 

5 /30°  
A 

Ş EKIL S- -I? Kaynak d6nilşiirailaden snrra şekil 5-16.1an devresi. 

Alt çizgi, referans dliğ Litm noktası  olarak seçilir ce KAY e ş itlikleri I -ve II 
ddğûnı  noktalari için yazihr Bunlar, 
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(0,1 +. j0,2) 	(10,2) E , 	5 30 -  

Ve 

(j0,2) E 	(0„2-.70,1) E. 	2 ,'Oc.  

dir. B ı es;itiiklerin ortak çözümleri. 

	

38,8 ;80,1 V ve k 	58.0 ,76,7' V. 

verir. 

THE'VENt.N-  TFOREMİ . 

Ş i ır ş;i ,:e kalar_ de...re ak ım ı 	gerili ıni 

y?..-ı te. ırder.:nhı . 	 P.f!. devrekri m genellikle. avn 	iarr g0rdük: 

yninı  dirençli devrcic ı. için kullanılan akı mların, gerilimlerin 	direm;lerin 

yaim cebirsel de ğerlerinin yerine ı .a. devleri 	akıc:lurm. gerilivalerin 

impedansların evreli-vektör göSterintlerinin ku1landrea.57 şarttır. Bu yer 

değ iştirmeler, Kes. 2--6 daki Y-A dönik ş iluderinip, Kes. 2-7 deki üst üste 

biume ilkesinin ve Kes. 2-8 deki rne'venin e ş değerinin a. devre çözümlen-

mesi için <le hemen nygulanabilmelerit ıe olanak sağ lar. özellikle, Tb<weniu 

tenrerni gkl. önüne alm ı rsa. Kes. 2-8 de özetienmi5, olan be ş  ad ım ayni zamanda 

a.a. durumu için de izle.nir. Aç ık devre gerilimi E, ve eşdeğer impedans Z0  

kartrıal dik keordinat sistemindeki va da kutupsal biçimde bulun-
ınalıdir. Süreç, iki özel örnek vard ı nnyla anlatılacak:2r. Bn örnekler ayr ıca dat, 

kuramIarm ın i.a. problemierinin çözümüne de a.g ıllaıı abileefllerini ga:ste-

reeektir. 

Ornek 5-8 

Thvenin teotemini kullanarak Örnek 5-7 nin dev resindeki E gerilimini 

bulun. 

ÇOZe31: Devrz.,, Şek. 5-16 da gösterilmiş tir. E. gerilimi istenildiğ ir.den 
b bağ lant ı  noktalann ı n sağı ndaki devre' The's'enin e şdeğ eriyle. yer değiş -

tirilecektir. 

İ lk (-durak akını  Itayran kaldwılır ve aç ık devre, gerilimi E,, bulunur. 

Edrnitans değerleri impedans değerlerine dÖnüştürüldiiğ linde bu devre, Ş ek. 

5-18 de gösterilen biçimi al ır: Ş ekil 5-18 devresindeki ak ımı , 

20 ;90 
I 	 1 .78 63,4' 	A 

10-j5 4- jlO 

S'e aç ık devre gerilimi, 



t 	 
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Er 101 = 17,8 •163,4'- 	V 

tur, 

e§değer impedansi Z, Ş ek. 5-19 da gösterildiğ i gibi gerilim 

kaynağının s ıfıra indirgeninesi:y-le bulunur. 

Ş EKIL 3- 18 klum kaynağı  kaldırılmış  durumda iken Şek. 5-16 riski devre. 

	

o 	 

- 4 ahrn 

	

70 -- 	1. ohm 	;10ehrn 

	 Tbo 	  

Ş EKIT, 5-19 "Kaynak. 	;=4:rger 	 ikm Sek. S -1:3 	devre. 

5/30°  A ,v77.8/63.4' V 

b 

ŞEKIL 	2tt Şekil 5 -i6 daki Aevreri, V,‘,$•:;;;;., 1  
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Böylece Z, inıredans ı . (2-24) e ş itliğinde•flirverme impedauslar-
in kullanilmas ı yla 

(10) (i5)  - 4 I" <63.4' Ohm 
Z" ;-"- 10 

olur. Ş imdi, The'venin eş de ğer devresi olu ş turulur -ve akını  kayna ğı  yine yerine 
takı l şrsa Şek. 5-20 deki devre elde edilir. Sonuç tek bir ihnek oldu ğ undan. 
ak ı nı , ak ı nı  kayna ğı n ı n 	değerdir. E, gerili ıni. Kirelı hoff yas.as ı ndan, 

E. 	(5 ;30 ') (-4,47 63,1') - 17-8 :63,4,  

38,3 .8G- 

olarak-  bulunur 
Bu değer, Örnek 5-7 de ;..-,u-lunan de ğer 	uyu:"., Irtak 

Orıı ek 5-9 

Ş ekil 5-21 devresinin 	eş değerini bulun. 

ÇÖZÜM: Devrede ba ğı mlı  bir .kaynak bulunduğundart Tlı verrin impe-
dans ı  'açık-devre gerjliminin k ı sa-devre akl ın ıza oran ı  olarak bulunacakt ır. 
Bunun için ilk tdarak ba ğı mlı  kaynak üzerinde, kaynak döni4- anaii- yap ıl ır ve 
Şek. 5-22 de görüldüğ ü gibi devre yeniden çizilir. Aç ı k devre gerilimi E, ş imdi 
hesaplanabifir (sa ğ  taraftaki :Erick aç ık olduğundan buradaki ak ım ın sıfır 
olduğuna dikkat edin). Devre eş itlikleri, 

1 	- -T 
ı m 	„,/,\ 

IT) lo , v 
+1, 

:20 ohm 

Ş EKtL 5-21 örnek 5-9'un devresi. 

(200 -- j20) 	100 '0' 
ve  

E D= 1201 - '-j501) = /701 



1001.2.1'_ 20 ohm 

200 ohm 

Nİ  

EKtL 5-23 Çaikz; uçları  inan dram,  yaptidıktan ıenra Şek 5-22 cleki devee. 
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100.  1_02" V 

Ş :£1(11.5-22 Kaynak dblaş iltaiinden ş O,iTa şek. 

Buradan. 

t f> 	35,0./84,3' V 

bulunur. 

Kasa devre akımı, Şek. 5-23 de oldu gibi Ş ek. 5--22 dek devrenia ç ık ış  
uçlarını  kısa devre yaparak bulunur. İ lmek akınıı  (SGY) 

(200 	j20) 1-j201 0 	100 /0 

—j201 	(j20j10) 1„ 

Yaluılaştırarak, 

(200 ± j20) 1- j201 ° 	1000 

—j701 ± j10 1. = 0 

Bu eg.ltlikierin ortak çözümü yapı larak, 

1. 	3,00 /31,0" A 

elde  



Th ,. 	etiQns1.7,- 

EAKTiF Geç_ 

Z 	. 8,3 
1,66 53,3° Ohm 

3,00 '31.0' 

du. 	eşdeğoz devr ıı i Ş ek. • .5— 

  

ş ekil 3-21 dc,,ki dırvrenin Th., .,-eritı  e 

5-7 GtÇ VE - RE_ 	GÜÇ 

dö'wa s eSi ıYtdEy hera aitim  x-e hem de gerilimkezyön de ğ iş tirdi-
ğ inden gikeiin zamanla degişnu giistermeginin yaln ız ci.a. devreierir ıde bulun-
mas ı  do ğ ald ır. örnek olarak. 

e 
	

E 	(WC — 6, 	 ,.>`-'4‘1 ,1 

altFruatif geri 	uygıı iandigi ve e ş değer impe 

Z 0. 	/X 

5-25 deki-  devreyi 	aLm.. 

Devredeki .ak ım. 

\./,,-7.; 1 eosci>t 

 

(5-26) 

 

ş F 
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Kaynak tarafınd devreye sağ lanan ani güç p, (1-10) e ş itliğ inden, 

p =-- ei 	.E cos (o.ı t .  -H- O) ıi2:I eosait 	 (5-27) 

dir. Gerilim. ak ın ı  ve güç dalga biçimleri Ş ek. 5-26 da gösterilmi ş tir. 

Kes. 5-1 de i ş aret edildiğ i gibi, alternatif ak ını  ve gerilinılerin enerji 

taşı y ı c ı lar olarak günlük bayattaki önemi, salimm yapan bn gücün zamana 

göre ortalama değerinin sıfır olmamas ı  olgızsuna dayanmaktadır. Zamana 

göre ortalama al ınarak bulunan P gücü.;  alternatif ak ını  ve gerilimin -  enerji 

=nas ı l -rola yezeilerini   -k$n lzulh,r‘br. 

T ..;onornE:trik dünü ş ütnlerin kullandmas ıyi (5-27 

-o 	cos 	<1 	cos 70t) 	El in J sin 2wt 	(5-28) 

biçiminde yeniden Yaz ılabilir. 

Bu e ş itiikteki cos 2eit ve s.:in 2uit terinilerinin zaman ortalama de ğ erleri 

sıfırdı r. Ortalama-ya yaln ı z El cos O terimi katk ıda bulunur. Bundan dolay ı  
devreye verilen ortalama güç P, 

P 	El eos0 

dır. 

 

w t 

ş EKIL, 5--2 ir a,a, devıcesimieki ani gerilim, akını  ve güç . 
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Genel bir RLC devresinde bulunan üç i4,,eder ı  yaln ız direç belirli bir 
enerji va da belirli bir ortalama güç so ğ arar. Direnç taraf ından al ı nan ani gik 

p 	ı ef, 	i (iR) 

▪ .\/;?- I eos <ot .\ş/r2 RI cos cot 

▪ I'R (1 	eos 2mt) watt 
	

(5-30) 

dır ve Ş ek. 5-27'deki kesikli siyah çizgilerin olu şturduğu eğ riyle verilir. Or-
talama al ındığı  zaman (5-30) esitli ğ indeki parantezin içindeki ikinci terim 
gittiğ inden, devre.nin tamam ın ı n ald ığı  ortalama güç, 

P 	R watt 
	

(3-31) 

d ır. Bu 50.Ç Kes. 3-2 deki tok ak ı m ı  tan ı m ındatı 	doğ rudan vaz ı labilirdi. 

ö

20

teki iki devre sesi, indükt.an_s ve s ı ;,dsa, ani gücü etkiler fakat ortalama 
güce katkıda bulunmaziar. Bir indüktanstan geçen ak ı nı  artarken, enerji 
devredenntagnetik alana aktard ı/ fakat bu enerji akl ın azahrken geri al ınır. 
Benzer jiçimile. s ıgan ın uçlar ı  arasındaki gerilim artarken, enerji devreden 
elek,-trikalan ına aktar ı hr fakat bu enerji gerdim azabrken geri al ın ı r. Bu etki-
ler,- reaftans ın ald ığı  ani güç p x  için gerekli ba ğı ntıyı  yazarak analitik olarak 
gürülel'ilir. Bir indüktans için, 

ŞEKIL 3-27 Toplam aı i güç p, 	dirw ı r, taraf:truhn Liman P R  ve reaktans tzrafı nthm 

alınan 	kısımları . 
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, 
px 	 zjj 

dt 

•I cos o_a 	siu tui 

X L  sin2 cut 	 (5-32) 

slua için, 

. 

I X 

• 

I 
1.5 	''Q`\ 	 --) 	Wt 

< C 0 	, 

2 

(sığ asal reaktans ı n değerinin negatit ol ıbı onu hatı rlayını z). 

bir devrenin ani gücü 0, Sek. 5-27 deki kesildi beyaz:çizgilerin 

oluş turduğu eğ ri ile verilir. Kesikli siyah ve kesildi beyaz- e ğrilerin'topiamı  
dolu,- e ğ riyie gds terden toplam güç p yi verir. 

•eğ ri.i.yle belirlenen enerjinin a şağı  yukarı  mekik gibi gidip gelmesi 
net enerji iletiminin ba şarilinası  yönünden istenmeyen bir ko şul göstunıek-

tedir. Bu, enerji taşı masına hiç bir katkıda - bulunmaz ancak cihaz ın y\klen-
mesine katk ı da bulunur. Güç sahn ı rrımut 

Q 	I2X 	El sin 	 (:.'>; 34) 

bu istenmeyen 	kolay bir öiçiisüdür. Buna, reaktif (aktif olma* 3.) 

ya da watt.slz güç denir ve reaktif volt-amper cinsinden ölçülür (veli, arni.40 

 reaktif sözeiiklerinin ilk harfleri al ınarak t nr birimi belirlenir; 1000 var 

reaktif kilovolt-arrıper ya da kilovar, k ı saltilın ış  olarak kvar (lir). Güç, iir\. 

tim, da;.6,ıtını  ve tikketirn alanlar ında oldukça_ çok kallan ı lan bir terinyclii! 

.fleaktif Q gücü ile ortalama P gücü arasındaki fark ın vurgulaınuas ı  bak' 

mından P'ye çoğu kez aktif ya da gerçek güç denir. 

ekim ve gerilim dalgalar! Ş ek. 5-26 da gösteril ınekte olan, Ş ek. 5-25 

dev-resindeki gerilinı i geriden izler. bu devrenin e ş değ er reaktaas ı  
açıkça görüldüğü üzere indükseldir. Bilim dilinde kabul edildi ğ i üzere indüksel 

reaktif güç pozitif reaktif güç olarak tammian ır  Bir sığ adaki ani güç salnum-

ları  bir indüktanstakilerie z ı t i şaretli olduklar ından sığ asal reaktif güç negatif-
tir. Sığ asal reaktans uegatif bir say ı  olduğundan; (5-34) e ş itliğindeki 

soğundanreaktif güç için do ğal olarak do ğraiş aret verir. Bundan do-

lay ı , bir indükta ıı s dazenektea pozitif reaktif güç, s ığ aç ise negat:if reaktif 

güç çeker. S ığ aç, o zaman, pozitif reaktif bir güç kayna ğı  olarak kabul edile-

bilir ve bu kavram güç mühendisliğ iude özellikle faydal ıdı •. Bu görü ş  Kes. 

5-9 da daha ayr ıntı li bir biçimde ele al ınacakt ı r. 



E02  
4- R i) 2 
	

2 

4,2  Z 1  Cos Oi  
(Zo  Cos 00 	Cos O i ) 2 	(ZoSin 8n 	Z I  Sin 0,)2  

PI = DR i  (5-35) 

(5-36) 
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5-8 MAKSİMUN Geç KOŞULLAR' 

A.a. gücünün ya da eneriisinin de ğerlendirildiğ i herhangi bir devre, bir 

kaynak ile kutuplarma bağ laı2mış  d ış  bir devreden ola şabilir. D ıg devre, 
kaynak uçlar ına doğ rudan bağ lan ınış  yalnız bir yükten ya da kaynak ve yük 
aras ı na konmu ş  bir çiftlenim devresi ile birlikte yükten olu ş abilir, Her iki 
durumda da, d ış  devrenin tamam ı , devre indirgeme yöntemi ile kayna ğı n iki 
ucu aras ında etkisini gösteren tek bir e ş değer i ınpedansa indirgenebilir. Bu 
tek e ş değer impedans diş  devrenin giri ş  ya da sürnı e noktas ı  impedans ıdu.. 

Giriş  impedansı , dış  devrenin kaynak üzerindeki - etkisini tahmin edebil-
mek için önemli bir niceliktir, çünkü- kayna ğı n kendisinin davranışı  ineelen-
inek istendiğ i zaman, d ış  devre mümkün olan en yahu biçimde gösterilmek 
istenebilir. TWvenin teorerni gere ğ ince (ve bu teoremin temelini olu ş turan 
doğrusall ık .varsayı mlarma uyarak), kayna ğ nı  kendisi, bir Z o  impedansı  ve 
bununla .seri komundaki bir E. gerilimiyle gösterilebilir. Bu duruma- gare, 

kaynakve onun d ış - devresi Şek. 5-28 deki yalı n gösterime indirgenebilir; 

Ş ekil 5-28 deki devrede. 

Zo 	Ro ./X0 	Zo P90 

ve 

Z i 	jXi 	Z i  /O t  

olsun. ./ ak ımın ın büyüklüğü, 

I 

 

E„ 

 

   

   

V(R0  R( ) 2  (X 0 4- Xi)2 

 olur.öyleyse dış  devreye giren güç, 

dir. 

i ındi kaynak gerilianinin ve impedans ı n.ı n sabit oldu ğunu, bunun yan ın-
da d ış  devrenin impedans ında baz ı  ayarlamalar ı n yap ılabilir olduğunu var-
sayal ı rn. Maksimum giiç P i 'nin bu d ış  devreye iieti ıni istenmektedir. Maksi-
mum güç iletimi için gerekli ko ş ullar dış  impedansta y-ap ılabilen ayarlamalar ın 
özelliğ ine bağ l ı dı r. Eğer yaln ı z X, reaktans ı  değ iş tirilebiliyorsa (5-35) e ş itli-
ğ inin incelenmesi, 
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X, = - X. 	 (5-37) 

olduğu zaman maksimum Pi 'nin elde edilebileceğ ini gösterir. 

Eğer yaln ız R i  değ iş tirilebilirse, (5-35) e şitliğ inden dPi ldR i'nin. sıfıra 

eşitlenmesi Pi  nin maksimum değerinin, 

-VP2, (X °  ± Xif 	 (5-38) 

olduğu zaman gerçekle ş eceğ ini gösterir. 

uv  

L. —J 

1 

	-J 

uç 

Kaynak 	 Yiik 

ŞEKIL 5-28 Gerilim kayna ğı nın ve yükünün eşdeğer devreei. 

Eğer Ri  de X i  de birbirlerinden bağı msız olarak de ğ iş tirilebilirse, en iyi 

değerler (5-37) e ş itliğ i ve 

R 	Ro 	 (5-39) 

koşulu ile verilir. Denk. (5-39)- ba ğı ntıs ı  (5-37) eş itliğ inin (5-38) e ş itliğ inde 
yerine konulmas ıyla elde edilmi ş tir. 

Bununla birlikte, yayg ın kullanılan bir ba ş ka koşul da ZI büyükliiğ linün, 
impedans aç ısı  .fi, sabit kalmak koşulu ile değ iş tirilmesidir. (5-36) e ş itliğ inden 

s ıfıza eş itleme 

Z, = Z. 	 (5-40) 

olduğu zaman Pl 'uin maksimum de ğerini alaca ğı nı  gösterir. 

Böylece, bir kaynaktan' mümkün olan en yüksek gücün al ınması  gerektiği 
zaman, impedanslarn ı  eş itliğ ini sağ lı yacak biçimde devre sabiticri ayarlar ı -
mabd ır. Bu ayarlaraaya impedans uyumam denir. Bundan ba ş ka, giri ş  im-
pedansmm reaktif bileşeni kayna ğı n reaktansuıa eş it ve z ı t yap ılabildiğ i zaman, 
en yüksek enerji aktarma ko şullar ı  elde edilir. impedans uyu ş urnu, genellikle, 
düşük düzeyde güç ile ilgilenilen elektronik ve ileti ş im aygitlarinda Önemli 
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bir yer tutar. Öte yandan, ilreteçler, motorlar ve iletim hatlar ı  gibi güç ay-
gıtlar' için impedans urış umn, ilgili düş ük verim nedeniyle hiç bir zaman ö-
nemli bir ilke değ ildir. Örneğ in eğer Zo  ve Z i  tamam ıyla saf direnç özelliğ i 
gösterirlerse impedanslar uyu ş turulduğu zaman kaynakta ı sı  olarak kaybolan 
güç d ış  devreye iletilen güce e ş ittir, 

5-9 VOLT - AMPER YONTEM İ  

Bir u.o. devresinde aktif P gücü için Denk. (5-29) ve (5--31) ile verilen 
iki e ş değer ba ğı nt ı dan sonuncusu bir da. devresindekinin ayn ı , birincisi ise 
cos O indirge ıne çarpan ından ötürü farklıd ır. Bu indirgeme çarpan ının ortaya 
ç ıkmasın ın nedeni, genel durumda, devre geriliminin yaln ız bir kesinduin e ş-
değer direnin uçlar ı  aras ında belirmesidir. cos O terimine güç çarpımı  denir. 
Benzer biçimde Denk. (S--34) deki reaktif-güç ha ğıntısında görülen sin O teri• 
mine ise reaktif çarpan denir Akı m ın evre bakımından gerilimin gezisine dü ş -
tüğü bir devrede (yani bir indilksel devrede) ,bir geri b ı raku ı  güç wpoınından. 
söz edilir Öte yandan ;  akı m ı n evre bak ımmdan gerilimin önünde gitti ğ i bir 
devrenin (yani bir s ığ asal devrenin) ileri götürücü güç çarpantria sahip -oldugu. 
söylenir. 

Denklem (5-29) ve Denk, (5-34yte gözüken El terixıı ine devrenin 
lt-amperi (VA) denir: 

VA 	EI volt-amper (VA) 

El  
1000 kilovolt-anıper (kVA) 

Bu nicelik, kuşkusuz. P ve Q'rrını  bir birleş imidir, çünkü 

VP2 -I-  Q' 	Vi(E/} 	 VA 

dir. Böylece güç çarpan ı , gücün volt-auıpere oran ı  ve reaktif çarpan ise 
reaktif gücün .volt-arnpere oramd ı r. 

Volt-amper çok önemli bir niceliktir ç lnkîi üreteçier, transformatörler 
ve kablolar gibi a.a. ayg ı tları  genellikle wattan çok voll-an ıper cinsinden 

ölçeklendirilir. Bir elektriksel ayg ı ttan elde edilen ç ıkış , ı sınmayla ve dolayı -

s ı yla aygı ttaki kay ıp ile sm ı rlıd ı r, bu kay ıplar ise gerilim ve ak ı mla belirlenir 

Ve hemen hemen güç çarpatundan ha ğı nı s ızd ırlar. Sonuç olarak, verilen 'bir 

yükü beslemek için gerekli eletrik >el ayg ı tı n say ı sı  genellikle yaln ı z güçten 

çok, o yükün volt-amper'i ile belirlenir. Öte yandan bir üretim istasy-mundaki 

ı s ı t ı c ı  ve türbin büyükleri ve yak ı t gereksinimi (su ile çal ış an elektrik istas. , 

 ■,,onlar ında türbin büyüklü ğü ve gerekli su miktar ı) volt-amperden çok -  çıkış  
giicü ile belirlenirler. Bu nedenle, elektriksel yap ı  özelliklerini beni güce ve 
hem de vott-ampere ya da reaktif güce ba ğ l ı  bulmak tamam ıyla mant ığ a 
uygundur. Bu bilyilkIüklerin üçünün de ekonomik önemi vard ır. _ 
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Ornek 4-10 

Ortalama çab şı na koş idlan alt ı nda, 230-volt 60 Itzlik bir besleyiei 

üzerinde bulunan bir grup küçük indüksel motor geri b ırak ı e ı  güç çarpan ı  
0,70 olduğu zaman 10 kW l ı k bir yük isteinekedir. Besleyieinin toplam direnei 

ve indüktxel reaktans ı  (iki tel için), Ş ek. 5-29'da güsteribli ğ i f,ibi, sırayla 0,10 

ve 0,40 Ob ı n'dur. Besleyicinin ç ıkış  ucundaki gerilim 230 V dur. Besteylei-

uin giri ş  ucundaki gerilimi ve güç çarpan ı n ı  bulun. 

OZVM: Besleyici ak ı m ı . Denk. 5-29'dan. 

10 Ooo 

(230)(0.70) 	62, 1  A 

bulunur. Bu, motor düzene#ine giPi ş teki gerilimi cos -  0,70 ya da 45.6• ile 

geriden izler. Bu gerçeklerden ~tü, besleyicinin giri ş  ucundaki gerilim ve 

onun ak ı ma giire evre aç ı s ın ı  bulmada evreli-vektür ybrı terni doğ rudan 

kullanılabilir bu açmın koeinüeü o uçtaki güç çarpaludır. Fakat burada devre-
deki güç ve reaktif güç durumlar ı n ı  iyice belirgin k ılacak yeni bir yöntem 
izlenecektir. 

0.10± p.ao ohm 

I 
-}. 	 I 	Y ıik ft, kg 

230 V ı g-cride nix ı n .i.;.,.. 
(..-arpa ııı  0.70 

Ş EKIL -29. örnek 5--10'ut ı  

"Yük gücü. 

Py,k 	10000 W dtr. 

Denk (5-42)'den, reaktif yük gücü, 

Qyük 	V(230x62,1) 3-(10000) 2  = 10200 var 

bulunur. Hattaki güç kayb ı . Denk. (4-31)'den. 

P,„„ 	(62,1) 2(0.1) =. 387 W 

• ve hattaki reaktif güç kayb ı  Denk. (5-34)'den, 

(62,1) 2(0,4) --.:--- 1549 var 

dır. O halde, hat giri şindeki (beeleyieinin vericiden taraftak ı  ucu) güç, vüke 
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verilen güç art ı  hatta kaybedilen güç olmal ıd ı r, yani 

PS  = 10000 + 387 N  10390 W 

Benzer biçimde, hat giri ş indeki. reaktif güç, 

Q = 10200 	1549 	11750 var. 

elde edilir. Hat giri ş indeki volt-amper, Denk. (5-42) den, 

(VA), w V(10390) 2  - (11750) 2 	15700 VA 

ya da 15.7 kVA bulunur. Bu durum kar şı sında hat giri ş indeki güç çarpan ı  

P, 	10390  

(")$ 	15700 	
0,66 (geri b ı tak ıel) 

Son olarak, hat giri ş indeki gerilim Denk. (5-41) den 

15700 
253 V 

bulunur. 

A. ıı . proble ınlerinin çözümünde kulland ım, örnek 5-10 da izlenen biçim-
deki yaklaşı ma ,,olt-amper yöntemi denir. Bu yöntem uyguland ığı  zaman, 
bireysel devre ö ğele:ri tarafından alınan güçler ve reaktif güçler hesaphuur ve 
bunların ilgili toplamlar ı  kaynağua güç ve reaktif gücüne e ş itlenir. Izlenen 

yol, Kirchnofrun gerilim-yasas ı n ı  evreli vektör biçiminde yazmaya e ş değer- 
dir. Hem güçlerden ve reaktif güçlerden ak ımlara, gerilimlere ve evre aç ı-
kı rma geçiş ler hem de ters geçi ş ler Denk. (5-29) ve (5-34) yard ım ıyla elde edi-
lir. Bu yöntem, bir noktadaki güç ve güç çarpan ı  ya da volt a ınper bilindiğ i 
ve diğer noktalardaki kar şı lı k gelen de ğerler istendiğ i zaman özellikle kul-
lantşh olabilir. Bununla. birlikte, bu yakla şı m yaln ız akmdar, geribuder ve 

impedanslar ya da edmitanslar i ş e girdikleri zaman, gereksinim duyulnıayan 
bir yakla şı m olabilir. Volt-amper yöntemi tek kaynak taraf ından uyarıları  
dikzeneklerde oldu ğu kadar çak • kaynakh problemlerin çözümünde de kul-
hı nda bil ir. 

Güç, reaktif güç ve volt--an ı per aras ındaki ba ğ n ı tdar Sek. 5-30`daki 
volt-amper üçgcni yard ı mı yla kolayca an ı msanabilir. Bu üçgen, Denk. 
(5-29), Denk -. - (5-31), Denk (5-34) ve Denk. (5-42) de sunalan li4; ı ntilar ı , 

grafiksel olarak göstermektedir. 1:)ç,genden, 

Q 	P tan O 	 5.43 

biçiminde bir ek bağı nt ı  da elde edilebilir. Ayrı ca bir grup devre ö ğ esiniu volt-
amperi, reaktif güçler için uygun i ş aretleri kullanmaya dikkat ederek, güçlerin 
e reaktif güçlerin ayr ı  ayrı  eklenmesiyle 

62,1 
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Q = El sint9 =I 2X 

ŞEKIL 5-3U Volt-ampe 

Örnek 5-11 

Şekil 5-31, gösterilen impedanslardaki hatlar üzerinden iki üretecin 
beslediği bir yükün eşdeğer devresidir. Yük, geri-b ırakı cı  giiç-çarpan ı  0,80 
olduğunda 10 kW l ık bir güç ister. G ı  kayna ğı  460 voltluk bir çıkış  ucu geri-
limin& çalışı yor ve 0,80 geri b ırakıeı  güç-çarpan ında 5 kW veriyor. Yük 
gerilimini ve G2'nin çıkış  ucu gerilimini, güç ve reaktif güç ç ıkışı nı  bulun. 

ÇOZUM: Bu örnek, yok-an:yer yöntemiyle kolayl ıkla çözülebilir. 

P, 	5000 
I 	 — 13,6 A 

cos O, 	(460)(0,80) 

P„. P,- IfRi = 5,000 - (13,6) 2(1,4) = 4740 W 

Q i - 1, 2X,---= 5,000 tan(cos - i -0,80)-(13,6) 2(1,6) = 3450 var 

E
VA 	"V(4740) 2  -I- (3450) 2 	432  

= akını 	 13,6 13,6 

Yük 10000 watt ve 10000 tan(cos-'0, 80) y-aiı i 7500 var istedi ğ inden ötürü, 

Pr2 	10000 - 4740 ---. 5260 W 

Ve 

r=,  750-3450 ,-... 4050 var 

VA 	V(5260) 2 	(4050) 2  
/, 	

432 	
- - 15,4 A 

P2  = 	 5260 	(15,4) 3(0,80) = 5450 W 

("ı rz  + P2  X2 = 4050 ±(15,4) 2(1,0) = 4290 var 
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YA 	,‘,/(5450) 2 	(4290) 2  
E, —  	 451 V 

ak ım 	 15,4 

Ş EKIL 5-31 Örnek 5-11 için basit güç sistemi. 

Bu kesime giri ş te belirtildiğ i gibi, verilen bir yükü beslemek için kurul-
ması  gereken elektriksel aygı t yükün volt-amper gereksinimi ile belirlenir ve 
bu nedenle doğ rudan doğ ruya yükün güç çarpanma ba ğ lıdır. Bir güç düzeneğ i 
üzerindeki herhangi bir endüstriyel yük bir geri h ırnk ıcı  güç çarpanı  ile ça-
lışı r ve çoğu kez bu güç çarpan ı  oldukça düşüktür, bu nedenle ekonomik 
bakımdan yükte düzeltme yap ılma gereksinimi doğar. Bu amaca yönelik 
bir güç-çarpan ı  gelişmesi veya düzeltmesi, yüke paralel konumda bir s ıra 
sığ acın bağlanmas ı  ile elde edilir. Sığ açların büyüklüğü paralel birle ş imin güç 
çarpan ı , istenen de ğere ulaş acak biçimde seçilir. Bu amaç için kullan ılan sı -
ğaçlar kilovolt-amper ya da reaktif kilovolt-amper cinsinden de ğerlendirilir. 

PROBLEMLER 

5-1 Alternatif bir gerilimin mili oh cinsinden e ş itliğ i, 

e 	10 cos (6280, 	101 

dir. 

a) Frekans ın ı  

h) İ lk negatif maksimum de ğere ulaş t ığı  t zamanını  mili saniye cinsinden 

e) b ş iklunda sözü edilen türden iki de ğer aras ındaki zaman aralığı n]. 

bulun. 

5-2 100 Hz'lik alternatif bir ak ı mın geldiğ i 28,2A dı r. Bunun sıfırdan geçip 

pozitif yan dönüye giri ş i t--,0 da olmaktad ır. 	- 
a) Bu akımın zamana göre değ iş imini yazın. 

b) Akımın ilk -10.Alik değere ulaş ması  için ne kadar zaman geçer? 

e) t = 0,2s de akımın ani de ğeri nedir? 
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5-3 Bir devre gerilimi ve ak ım ı  için e ş itlikler 

e = 155 cos (377 t 4- 45°) volt 

ve 

i = 42,4 cos (377 t —15'1 amper 
dir. 

a) ani güç için gerekli e ş itliğ i 

b) ani gücün en büyük değerini 

e) ortalama gücü. 

d) Güç değ i ş iminin bir dönüsii siiresinde devreye verilen net enerjiyi 

watt saniye (joule) cinsinden bulun, 

e) Ortalama değerin her iki taraf ından güç salt um ı n ı n maksimum/ de-

ğerini bulun. 

5-4 Şekil 5-32'deki periyodik dalga biçiminin etkin de ğerini bulun. 

ŞEKIL 5-32 Problem 5-4'iln periyodik dalga biçimi, 

5-5 Ş ekil 5-33'deki üçgen gerilim dalgas ın ı)/ etkin de ğerini bulun. 

.5.EK 
	

5-33 Problem 5-5'deki gerilimiu dalga biçimi, 
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5-6 Şekil 5-34 deki vamuksal dalga biçiminin etkin de ğerini bulun. 

4BK.11. 3--3 1Nvition ı 	m ı 	 ı  biçin ı i 

54 Ş ekil 5-35 de periyodik dalga biçimi verilen gerilimin etkin de ğ erini 

bulun, • 

SEMI. 5-35 5-T. Problemin imrilim ıisi ıı  iı   

5-8 Bir devre 	2 ve 3 numaral ı  ı,eri lia#1] üç ►*licl o u şı naktad ı r. Bn 
öğ elerin uçlar ı  aras ı ndaki ani gerib ı rı lrr. 

▪ 70,7 eos,  (377/ + 30 ) 

r, 

• 

42,4 cos (3771 — 201 vali 

99.0 ro ı,  (3771 -- 	) yok 

Her ge„rilimi kend ı ..>ine kar ı lik. gelen ev i-vektt‘re 	 've bn 

gerilimleri ve sonuçtaki devre. gerilimini güstereu bir evini-vekt& g'ib3teritni 
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5-9 Seri bir .1-U,C devresi, 100 Ohm Ilik bir direnç. 1,0 H lik bir im üktaus 
ve 5 /4F lik bir :siğ adaii oluş mu ş tur. DeVreN er.)::. 37 71 voltluk t ı ir 

ge ı ilirıı  ityguland ığ ma göre: 

a) Uygulanan gerjlimi uygun b ı r ev- reli-vektöre d.4 

Devredeki I evreli-vektör alumnu bulun. 

e) 1 aknuin ı n f) ters dö ı iü-ş iimünü 

d) S ı rayla. direnç. indüktans ve ığ aç ii%erindeki E. E ı .  ve-E,gerilimlerini 
belirleyin. 

e) d ş ikkindaki lteriiünlerin terıi dönüşiluderini bulun. 

F) De•redeki akl ın ve gerilim:ler için ölçekli bir evreli-vektör görterimi 
çizim 

5-10 a) Ş ekil 5-36 daki devreyi dönü ş tilrün. elğ e değerleri için edmitans 
pararnetreiesird kullanm. 

b) Dönüş türülmü ş  devrenin uçlar ı  aratmidaki evreli--vektör gerilimini 
bulun. 

e) b ş ikkmdaki nrı nuçfarı  l¢ıı lla ıı arak r(t) yi bulun. 

5-11 a) Şekil 3-37 deki devreyi, zyğ e değerler ;çin impedans de ğ i ş ken-

lerini kullanarak don-a ş türan. 

10 >12 cos 2 + -4-- 

T 

J 

F- 

Ş EKIL 4-.36 :;-10, Pr ı ■ bit ı nit ı  

b) Dönü ş mü ş  devre de kaynak 	yaparak devreyi tek bir seri. 

ilmeğ e iudirgeyin. 

e) V, evreli-vektö• gerilimini bulun. 

ıl) Zamana ba ğ l ı  e. (t) gerilimini bulun. 
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7 ohm 

70 tas (2, - 

Ş EFZIL, 5-37 5-11. Problemin 

5--12 Ş ekil 5-38 deki devrede.: 

a) ab dağ rusuuun $ağuidak.i impedausk 

b) devrenin giri ş  impedans ı n ı . 

e) Kaynak tarafından sağ lanan I ak ım ın, b tiun. 

ŞEKIL S-38 5-12. Problemin ,lovren 

d) Kirehboff yasalann ı  kullanarak öteki 	ak ı mları n,' ı e F;erii.imlerixii  
bulun. 

e) Çeş itli devre ak ı mlar ı n] ve gerilin ı lerini I ı ir 	 gösterimi 

lizerinde gösterin. 

5-13 Ş ekil 5-3b'daki cTevrııı itı  giriş  edn ı itansuu bulun, 

5-14 Ş ekil 5-37"deki devreuin giri ş  i/iı pedansm ı  bulun. 

5--15 Ş ekil 5-39'daki devrenin giri ş  impeilans ı n ı  bulun. 
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Ş EK 	5- 15. Problemin devresi. 
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5-16 Ş ekil 5--40 Baki devredeki E gerilimini, 

a) Düğüm noktas ı  gerilimi yöntemini 

lı ) İ lnı ek ak ı n ıı  yCmtemini kullanarak huhu). 

10 ohm 

Ş EKIL 5- P) 3-16, Problemin devresi, 

5-17 Ş ekil•S-41'deki devrede V i  gerilimini bu . 	ilmek-akma yön- 
temini kullanın, 

100 10° V 

Ş EKIL 5 -4i 3 7. Problemin devresi. 



PROBLEMLER 205 

lg Ş ekil 5 	kleVretkki I cwrtli -ekii;r aktm ı n ı  

to- A 

ş EKII, 5-42 	Problemin dere,,i. 

• 5- 19 Ş ek , I 5 -43'deki devrede I 3  ak ı n ı n ı ' bulmak için ilrnek ak ı m ı  yönte- . 
mini kullan ı n. 

4 al ı m 
	 10 ohm 

 

O 

 

4- 

25 (. 0° o 1 	12 ohm ''''''" -16 ohm ! 

ş EKti: 5-43 5-49. Problemin dr-k resi. 

5-20 Şekil 5-44'deki devrede VII 	ı n bulun. 

00 ohm 

Ş EKIL 5-44 5-20. Problemin devresi. 



206 KARA.R.LI DURUMLU A. A. DEVRELERI 

5-21 Ş ekil 5---43'deki devreni ıı  devrenin b uçlar ı ndan bak ı ld ığı nda görülen. Thevenin 
esdeğ erini bulun. 

5-22 Ş ekil 5-45'deki devrenin ab uçlarından görülen Thevenin esdeğerini 
bulun. 

6 ohm 

ş EK İ L, 5-43 5-22. Problemin. devresi, 

5-23 Ş ekil 5--44'deki devreuin atı  uçlar ından görülen Thevenin esde-
ğ erini bulun. 

V 	1010 V olduğunu varsaym. 

5-24 Gerilim ve ak ım eş itlikleri problem 5-3 de verilen devrenin P orta-
lama gücünü Q reaktif gücünü ve güç çarpa ınn ı  bulun. 

5-25 Bir devredeki ak ını  ve gerilim, 

10 	ens 400/ amper 
o{  

r = 100 N, cos (400/ - 601 -volt 

d ı r. Devrenin ortalama gücünü ;  reaktif gücünü ve güç çarpanun bulun. 

5-26 Belirli bir yükün uçlar ı  aras ı ndaki gerilim ve içinden geçen akl ın 

v = N/2 208 cos (377/ 	60') volt 
Ve 

1/2 10 cos (377t + 30') anaper 

dir. Yüke verilen ortalama gücü, reaktif gücü ve, volt-amperi bulun. 

5-27 Ş ekil 5-46'daki devrede, e ğ er 

a) I i  'nin hem büyüklü ğ ü ve hem de aç ı s ı  avarlanabilirse, 

b) Yük yaln ı z saf bir direnç ise. 
maksumum yük gücü için Z L  'nin değerini bulun. 

e) Her iki duiuni için de yük gücünü bulun. - 



1 + il ohm 

- 5 100/0°  
olviı  T . v 

t • • Yük 
1.000 VV 

0.707 güç 
çarpant 
(geride) 
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-- 13 ohm 	2 ohm 

sEK İ ). 5--.11ı  5 - ..!7. PrOldernin devrfsi. 

5-28 Ş ekil 5-47 de verilen devredeki yük, (l,7 güç Qa aninda (geri 
Intakıcı) 1000 W çekmektedir. - 

a) I, akı nı nıı  bulun. 

li) 	akı mı n) ve E, kaynak gerilin ı ini bulun. 

e) (i) her bir birle şenin güç ve reaktif gücünü toplayarak (ii) E )  kaynak 
gerilimi ve I, akımının değerlerinden, kayık  ağı n verdiğ i gücü ve reaktif gücü 
bulun. 

Ş EKIL 5 	5-28. Problemin devresi. 

5-29 İ ki yük, 2300 V'luk bir hattı n uçlar ına paralel bağ lannuş tır. A yükü 
0,80 güç çarpan ında (geri b ırakı c ı) 100 kW ve B yükü ise 0,60 güç ça ılıatunda 
(ileri götilriteü) 100 kVA çekmektedir. Birle ş tiribui ş  yük için, gücün, reaktif 
gücün, voltrımper'in ve hat ak ı mın ın değerlerini bulun. 

5-30 Bir dağı t ı m düzcneğ i kanalıyla iki yükü besleyen bir ti ıreteein yahu 
gitsterimi Ş ek. 5-48 de güsterilmi ş tir. L, yükü 0,60 güç çarpantr ı da (ileri gti-
tilriicü) 4kW; L, yükü 0,80 güç çarpan ında (geri b ırakıcı) 5kW çekmektedir. 

yükündeki gerilim 215 V'tur. L , yitkiindeki gerilimi ve üreticisi gerçek gü-
cünü, reaktif gücünü, volt-amperini ve kutup gerilimini bulun. 



208 KARARL1 DURUMW A. A. DEVRELERi- 

0.2 	j0.4 ohm 	 0.2 4-  i0.4 ohm 

Ş EK İ L 5-.1fi. Problemi]] güç ıbizene ğ i: 

5-31 Ş ekil 3-49'daki iki-makine düzene ğ inde, 

a) tki üreteciu kutup gerilimlezini 

13) G, üreteeinin, güç , reaktif güç ve volt-an ıper çiki ş uu 

j1.6 ohm 
	

Z 2  =0.80+ j1.0 ohm 

tiEltiii, 5-49. 5 -31 Problemin iki.makineli güç dfizene ğ i. 



6. 
Bölüm 

DAHA KARMAŞ IK UYARMALARA KAR Ş I DEVRE TEPK İ LERi 

Pek çok denetim ve iletim düzeneğ inin kullanış lı b ğn karma şı k dalga 
biçimleri ile gösterilen uyar ı mlara kar şı  olanlar ın tepkilerine dayan ır. Uyarı - 

, Mara seçkin örnekler; say ı sal denetim ve bilgisayar ayg ıtlarında zamanlama 
s ı ras ı nı  oluş turmak amac ı yla periyodik olarak aç ı l ıp kapanma, kaynaklar, 
televizyon ve osiloskopta katod - ışı n ı  tüplcrine uygulanan yatay sapmay ı  
olu ş turmak için zamanla de ğ iş en gerilimler ve almalar, ve bir radar ahc ı s ında 
hedefim yans ımaları  gösteren "atmalar ı " oluşturan k ısa atmı lar verilebilir. 

Bu bölümde, önceki bölümlerde geli ş tirilen kavramlar ve yöntemler, üç 
çeş it uyarı m ve bunlara kar şı lık gelen düzenek tepkilerini inceleyerek geni ş -
letilecektir. Birincisi dalga biçimi sinüsel fakat frekans ı  geniş  bir aralıkta de-
ğ iş ken olan bir uyarı md ır. Bu uyarımm incelenmesinden frekans-tepkisinin 
(frekans değ i ş iminden doğ an tepki ) ve rezonans olay ının anlaşı lmas ına ola-
nak doğ acakt ı r. İkincisi, bir Fourier serisi ile gösterilebilen periyodik fonksi-
yonlarm bir çe ş ididir. Bu kitapta incelenen do ğ rusal düzenekler için, üst 
üste binme ilkesi, bölüm 5'de verilen vektör yöntemleri ile, düzenek tep-
kilerinin bulunmas ına olanak sa ğ lar. Ço ğu kez bir anahtar ı  açarak ya da 
kapayarak bir gerilim ya da ak ı mı n uygulan ışı nı  atımlarm teker teker s ıtala-
nış mı  ve ç ıkış lar ı  zaman ın doğ rasal fonksiyonlar ı  olan kaynaklar ı  gösterme-
nin yararl ı  bir yolunu oluş turur. Bu tür gösterme, basamak, meyil ve itme 
fonksiyorı larına götüzür. Bu uyarmalara kar şı  düzeneğ in tepkilerini bulmak 
için Böl 3 ve 4'deki yöntemler kullan ı lır. 

6-1 YALIN DEVRELER İN FREKANS TEPKISI 

Pek çok değ iş ik türden elektriksel ayg ıtm denenmesi için oldukça yayg ın 
kullan ılan i ş aretlerden biri, frekans ı  değ iş tirilehilen bir sinüs dalgas ı dı r. 
(Bu i ş areti üreten ayg ı ta osilatör denir). Elde edilen frekans tepkisi, hem 
bir büyüklüğü hem (le bir aç ı s ı  olan (yani bir evreli vektör operatörü) bir 
giri ş  / ç ıkış  oran ı ehr. Bu oran ı n büyüklüğü de evre aç ı sı  da aç ısal frekans 
w'nin fonksiyonudur. Bu kesim, frekans-tepkisini bulma yöntemlerine bir 
giri ş  sağ lıyaeak yeni geli ş meler gerekli oldukça ileride sum ılacakt ı r. 

Ş ekil 6-l'elek .  GC devresini dü ş ününüz. Akım-kayna ğı  nyar ımmın, sabit 
bir genli ğ i / ve değ iş en bir aç ısal frekans ı  iyi 	27ıf olduğunu varsayahm. 
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Devre gerilimi V, kaynak ak ımı  ile ayni frekansta olacak; ancak gerilimin 
genliğ i ve evre açıs ı  frekans ın bir fonksiyonu olacakt ır. V gerilimi 

(6-1) 

(6-2) 

v  • 	= 
Y 	G jo ı C 

if_oC mhc, 

ŞEKIL 6-1 Paralel GC devresi. 

dir. Eğer I = I /0° ise kutupsal biçimde V, 

v = 	I = V /a 

olur. V'nin büyüklüğü ve evre aç ısı , Ş ek. 6-2'de, e ı 'nin fonksiyonu_ olarak 
verilmektedir. Eğ ri, frekans artt ıkça gerilimin azald ığı nı  ve evre bak ımından 
akımın daha gerisinde kald ığı m göstermektedir. 

Ş EK11. 6-2 Şekil 6-1'deki devrenin frekans tepkiei. 
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G 
-C- 

(6-3) 

de gerilim, maksimum de ğerinin 0,707 sine düşer ve evre kaymas ı  -45° dir. 
Bu frekansta, devreye verilen güç ( V2G) maksimum gücün yarısına eş ittır 
ve bu nedenle co, ço ğu kez yan-güç açısal frekanss adım alı r. co , belli frekanslan 
geçirmede ya da yok etmede bir devrenin etkinli ğ inin bir ölçüsü olarak ol• 
dukça yayg ın bir biçimde kullan ılmaktadır. Bu anlamda, Ş ek. 6-1'deki devre, 
0 ile o>, aras ındaki ama' frekanslar ı  geçirecek ve wi 'den sonsuza kadarki aç ı -
sal frekanslan geçirmeyecek demektir. Geçen frekanslann bölgesi geçirini 
şeridi ve bu frekanslaz ın en küçüğ ünden en bityiiğ iine kadarki aralık da şerit-
geniş ligidir. Geçirimin oldukça azalarak yok olduğu bölgeye de durma-
şeridi denir. 

Örnek 6-1 

Ş ekil 6-3'de verilen devre için V, J V oraum ı  frekansm fonksiyonu olarak 
çizin. Yar ı-güç noktas ın ı  ve geçirinı  ş eridini bulun. 

10 ohm. 

Ş EKIL 6-3 örnek 6-l'is ı  devresi. 

Ç Z C1-111: Devre denklemleri 

 

I 
V 

ve 

10 + j0,1e) 

'01 I 	j°3wV  r=" 	 10 	j0,1to 

d ı r. Böylece, 

Vr. 	 0,1w 	 0,1 o) 
	  / 
V102 	(0,1co)2 	

90' 	
10 
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Ş EKIL 6-4 Örnek 6—l'in devresi/kin frekans tepkesi. 

bulunur. Sonuçlar ın çizimi Ş ek. 6-4 te verilmektedir. Yan-güç noktas ı  tv = 
100 rad / s ya da ro/27-c = 15,9 Hz frekans ı ndad ı r. Geçirim-- ş eridi, 100 rad/8 
(ya da 15,9 Hz) nin üzerindeki timi frekanslar ı  içetir. 

6-2 RESONANS OLAYLARI 

Seri bir RLC devresinin do ğ al tepkisinin incelendi ğ i Örnek 3-4, R, L ve 
ve C'nin çe ş itli düzenlernelerini kapsayan devrelerde do ğ al salm ı ndarm 

giistermi ş ti. 13u devreler, kendilerinin do ğ al frekanslarma yak ın ya 
da eş it frekansta sinüsel kaynaklarla uyar ı ldıkları  zaman ilginç olaylar olu ş -
turulur. Bu olaylar ı  açıklamak amac ı yla üç devre incelenecektir. Birincisi 
Ş ek. 6-5'dek., RLC seri devresidit. Bu devrenin giri ş  edmitans ı , 

Y ( jco) 1 
	

1 
R + jcoL + 1 lja£ — R + j (ctıL-1 coC) (6-4) 

C 

Ş EKIL 6-5. Seri RLC devresi, 

dir. Ed ınitans ın frekans ı n bir fonksiyonu oldu ğuna ve bu olgusu vurgulamak 
için Y(jw) biçiminde yaz ı ld ığııı a dikkat edin. Denklem (6-4)'ün incelenmesi, 
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1 
° 	VLC 

frekansında edmitansm 

YUco.) 

olduğunu gösterir. Bu da 	ulaş abileceğ i ınaksimıtun değerdir. Ayr ıca (£),, 

da YOnı ofin gerçel bir say ı  olduğuna dikkat edin. Bir RLC devresinin im-

pedansmın ya da edmitansm ın gerçel oldein nı °  frekans ına rezonans frekansa 
denir. Denk. (6-4) den (6-6) ya kadarki denklemlerle belirlendi ğ i gibi seri 
rezonans, maksimum edmitans ve elinin:num impedans ko şuludur. Bundan ötü-  

bir gerilim uyarmas ı  için ak ı n maksimum ve bir ak- ım uyarmas ı  için ise 

gerdim minimunı dur. 

:Incelenecek olan ikinci devre, Ş ek. 6-6 daki paralel GLC devresielfr. Bu-

111111 giriş  impedans ı , 

1 	 1 
Zii<o) 	G 	jwC + 1 //nı ', = G j(a>C-1 /coL 

dir.,13u paralel devrenin maksimum impedans ı , 

1 
Ct.> o 	

N/LĞ  
de dhişur ve 

Z( jco o) = 	= Z G 	o 

dir. 

Ş EKIL 6-6 Para1e1 GLC devresi. 

Delikleri/ (6-8) ile belirlenen paralel rezonans frekans, bir maksimum 
impedams ya da bir minimum edrbitans ko şuludur. Bu, seri durumda olanın 

tam tersine bir olgudur. Seri devre için yaz ılmış  olan Denk..(6-4)'den (6-6) 
ya kadarki denklemlerle paralel devre için yaz ıları  Denk. (6-7) den (6-9) a 
kadar olan denklereler aras ındaki benzerli ğ e dikkat edilmelidir. Her iki dev- 

(6-5) 

(6-6) 

(6-7) 

<6-9) 



—V  v e 
Y o 

Yar ı  güç noktalar ı , 

1 	1.5 	6 O, 

w2. 	 LU 

ŞEKIL 6-7 Evrensel rezottans 
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renin belirtgenleri de Ş ek. 6-7'de verilen bir evrensel rezonans eğ risi ile gra-
fiksel olarak gösterilebilir. E ğrinin elde edili ş i seri devreye dayanacakt ır. Bu 
devre için, edmitans Y(jeo)'nin [Denk. (6 il)'ün J  maksimum edmitansa [Denk. 
(6-6)'ya] oran ı  

Y 
R 	j(aıL - 1 /aıC) — 

	
j (L IR) ( ıo-1 IcoLC) 

(6-10) Y (.7°J)  

dir. Denklem (6-5)'den 1 /LC = o>02. olduğu görülür. Öyleyse, Denk. (6-10) 

Y 	.. 
yo  Lİ C°) 

1 
(6-11) 

co oL 	 (o°  ) 
1 	j  	- 

coo   

biçiminde yaz ılabilir. Ş imdi, rezonans frekan.s ındaki indüksel reaktansm seri 

dirence oran ım bir nitelik çarpant Q, olarak tan ını layal ım, yani 

Q, 

	 <o 	
(6-12) 

olsun. Qs  cinsinden, Denk. (6-11) 

R 1 
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Y 	. 
yo  

  

(6-13) 

olur. 
Y 

Q;nin çeş itli değerleri için, —' ın bir fonksiyonu olarak -- büyük1ü- 

a><> 	 I o 
ğünün de ğerlerini çizerek, bir e ğ riler 	oluş turulabilir. Ancak, daha kul- 

lanış lı  bir eğ ri akdbea yapilan ek çal ış malarla elde edilir. Bu e ğri, rezonansta 

rezonans frekans ınm yakın çevresinde diizene ğ in davranışı nı  daha belirgin 

kılmak amac ı yla düzenlenir. Çoğu kez, ilgilenilen düzene ğ in davran ışı  eğ - 

rinia alt ında kalan aland ır. E ğer kaynak frekansm ın rezonans frekans ından 

sapmas ımn rezonans frekans ına oranı , 

biçiminde tan ımla= ve Denk. (6-13fde w yerine 

w o  (1 	<5) 

komılursa Denk. (6-13) <5 cinsinden yaz ı labiı ir. Bazı  eebirsel i ş leir  

Denk. (6-13) 

Y 
(la)) = 

2 	<5 
-I- 	

\ 
) 

olarak bulunur. Rezonans frekans ı  çevresinde küçük frekans sapmalar ı  için, 
yani, 

1 	j2öQ8 
(rezonan yakınında) 	(6-16) 

denklemine indirgenir. Denklern (6-16), Sek. (6-7)'de verilen evrensel rezo-
nans eğrisinin denklemidir. Seri devre için tiiretilerek çizilen bu eğ ri, seri 
devre için olduğu kadar Sek. (6-6)'daki paralel devre içinde de geçerlidir. E ğer 
eğ ri, paralel devre için kullandirsa, Q' ının değ eri 

<o C Q, ---- -fr- 	 (6-17) 

olduğu zaman, Z Zo'ın değerlini verir. Paralel durum için geçerlili ğ inirı  görül-
mesi, Denk. (6-16)'ya götüren geli şmelerle, Denk. (6-4) ile Denk. (6-7)'nin 
karolaş t ınl ınas ı  yolu' ile bulunur. 

(6-14) 

n sonra, 

(6-15) 

1 -I- jc5Q, 

<5 < 1 
için Denk. (6-15), 

Y 	 1 00) = 
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Şekil 6-7'de verilen rezonans e ğ risi, aynı  zamanda, seri rezonans devresin-

de frekansm fonksiyonu olarak ba ğı l akımı  ve paralel rezonans devresinde ise 

bağı l genlimi göstermede de i şe yarar. E ğer I Ş ek. 6-5'deki devreden geçen 

akımsa, 
I EY 

dir. Rezonans du ı tımunda Y -= Yo, olduğundan, rezonanstaki ak ını  ise 
10=E1'0  dir. Bu eşitliklerden, I / Io  oran ının do ğrudan Y / Yo'a eş it olduğu gö-
rülür, çünkü gerilim kayna ğı nı n genliğ i bütün frekanslarda sabittir. Bu ne-
denk, I/ I, ayn ı  zamanda, Denk. (6-16)' un sa ğ  tarafı  ile de gösterilebilir. 
Şekil 6-6'daki paralel rezonans devresinin uçlar ı  arasındaki V gerilimi için 

de benzer bir inceleme yap ılarak, Denk. (6-16) da verilene benzer bir sonuç, 
V / V , Z / Z, biçiminde ekle edilir. 

Ş ekil 6-7'de gösterilen frekans tepki .i, açısal frekans ı  rao'a yak ın olan 

işaretlere kar şı  tepkilerin co o  dan yeteri kadar uzaktaki frekanelar için olanlar. 
dan daha az zay ıfladıklannı  göstermektedir. Yüksek ve alçak zay ıflamanın 

olduğu frekans bölgelerini ay ı rdetmek için Kes. 6 -1'de sunulan ş erid-geniş -

liği kavram ını  katlanmak daha kolayd ı r. Bir rezonans devresiude şerid-geniş -

Iıii ve yarı-güç noktslan Denk. (6-16)'dan kolayca bulunabilir. 
26Q = + I 

olduğu zaman, Y / Y. (ya da Z / Zo)ın büyüklüğü 0,707 der. 6'nm Denk. (6-16) 

de verilen tannınndan, alttaki yan-güç noktas ı  (26Q = 1) 

2Q -I 
(4>° 	2Q 

ve üstteki yar ı-güç noktas e>, 

2Q -I- 1 

(6-20) 

Örnek 6-2 

Bir radyo alıcı sı , iki vericiden eş it genliklerde i şaretler almaktad ır. 
Birinci verici 1000 klIzlik ve ikinci verici ise 1020 knzlik bir frekansla yay ın 
yapmaktadır. Birinci vericiden yayınlanan program ın dinleailmesi isteniyor. 
Işaretler aras ındaki etkileşmeyi rainimuma indirgemek için akordlarna dev-
resinin tepkisinin iküxci vericinin işaretini dört kez zay ıflat ınası  gerekmektedir. 

(6-18) 

<o, 	aı o   	
2Q 

bulunur. Bu eltınımda 

.ŞG = nı, - 

elde edilir. (6-18)'den (6-20)'ye kadar verilen denklemlerdeki Q'lerde hiçbir 
simge kullanılmad ı , çünkü bu denklemler seri ve paralel devrelerin her ikisi 

içinde geçerlidir. 

(6-19) 
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Frekans seçimini yapmak amac ıyla Ş ek. 6-6'da gösterilene benzer bir paralel 
rezonans devresi kullan ı l ır. 

a) E ğ er L =-- 50pH. (50x1(Y6H) ise G ve e'lına değerlerini bulun. 

b) Devrenin ş erid-geni ş liğ i nedir? 

a) Devre birinci vericiye akordlanaca ğı ndan ötürü, rezonans 
frekans ı  1000 kHz dir. Denklem (6-8)'den 

2:t x 1000 x 10 3 

 ve bundan C'nin değ eri, 

1 

 

   

x 10-4C 

C 	5,07 x 10- I 0  F = 507 pF 

bulunur. 1020 kHz de dört kezlik bir zay ıflama için, ba ğı l tepkinin 0,25 
olması  gerekmektedir. Azalmay ı  Q'ya ba ğ lamak için Denk. (6-16) kullan ı l ı r. 
Once ba ğı l tepkinin 

-frış: 	,V1 ± (2(5Q)' 

1 
biçiminde bulunur. 	yerine 	alınırsa 

1 	1 
4 x'x ıJi ± ,26Q2) 

elde edilir. Bu e ş itlikten N'ının değeri 

1,94 

bulunur. Denkleın (6-14)'den i ıı iıa değeri 

2n x 1020 x 10 3  2r x 1000 x 10 3  
= 

2n x 1000 x 103  

böylece, 

1,94 97 
0,02 

olur. G'nin. değeri, Denk. (6-17)'yi kullanarak. 

— 0,02 

97 = 	 
x 1000 X 10 X 507 x 1(Y' 2  

 

G 	32,8 x 10-d rnito bulunur. 

li) Ş erit-geniş liğ i, Denk. (6-20)'deu, 
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2n x 1000 x 103  
ŞG = 	

97 	
— 64,8 x 10 3  rad I s 

ya da ŞG = 10,3 kHz elde edilir. 

ş erid-geni ş liğ i için elde edilen bu değer, ticari GM radyolarmda bulunan-
lara seçkin bir örnektir. Yak ın veı iciler aras ındaki 1 /4'lük zay ıflama, ayrıca, 

pek çok ucuz al ı c ılarda da yayg ındı r. 

	

Rezonans olayı  gösteren üçüncü bir önemli devre de, Şek. 	de görülen 

değ iş ik paralel devredir. Bu devrenin önemi, indiiktanlar ın pek çoğunun sarim 
direncinin olmas ı  gerçeğ inden ileri gelir. Ço ğu kez , bu direnç, ilgilenilen frekans-
lardaki indiiksel reaktanslara göre küçüktür. Bu durum, söz konusu devrede 
de evrensel rezonans e ğ risinin kullanı lmasına izin veren varsaymı lann yap ı l-
mas ına olanak Sağ lar. şekil 6-8 deki devrenin giri ş  inıpedansı  

1 	 R  + jwL  
Z(jw)  jwC + 1 1( R + jwL) ~ 1 + jaı RC - wzLC 

dir. Eğer R < aıL ise, Denk. (6-21rin pay ının yerine jwL yaklaşı m ı  alınabilir 

ve denklemin tamam ı  

Z(jaı ) jwL 1  
( Re 1L) 	j(coc_i wL)  (6-22) 

1 ± jwRC--co2LC 

biçiminde yazılabilir. 

ŞEKIL 6-8 Değ iş ik paralel devre. 

Denklem (6-22Nin Denk. (6-7) biçiminde oldu ğu görülmektedir. Bu 
nedenle, Ş ek. 6-6'daki GLC devresi için varı lan sonuçlar Ş ek. 6-8'deki de ğ iş ik 

devreye de uygulanabilir. Rezonans aç ısal frekans ı , 

1 
<no = 	 (6-23) 

(6 -21) 

nitelik çarpan ı  
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Q 
cooL 

R 
(6-24) 

ve maksimum irapedans, 

L 
Zma k.  — 

RC 117 
(6-23) 

Evrensel rezonans eğ risi ve ondan elde edilen sonuçlar bu devreye de uygun-

dur. Bu sonuçlar ın, yaln ız wL > R olduğu zaman geçerli oldu ğunun vur-

gulanmas ında yarar var. Genellikle yetinileeek önemli bir kural, bu sont ı çlann 

Q > 10 oldu ğunda kullandmas ı dı r. 

6-3 FOURİER SERİ Sİ  
Periyodik fonksiyonlar Kes. 5-rde verilmi ş  ve orada bu fonksiyonlar ı n 

baz ı  belirt . genleri ve özellikleri de tan ımlanm ış tır. Baz ı  periyodik fonksiyon-
lar, firneğ in kosinüs, iyi davran ış l ı d ır ve yahu matenı atiksel gösterimlerle 
taruntlanmas ı  olanakl ı dır. Ötekiler, örne ğ in periyodik bir at ı m treni, kosinüs 
fonksiyonu gibi yal ın olarak göster ılemez. Fourier serisi, pek çok periyodik 
fonksiyonları  sinüs ve kosinüs terimlerinin bir toplam ı  biçiminde gösteril-
melerine izin veren matematiksel bir seridir. Bu seri ile ilgili teorem, peri-
yodik bir f(t) fonksiyonunun 

	

f(t) = a 0  +a ı  cos aıt 	a, cos 2cut ±... 	b, sin <ot 	b 2 8in 2cot 	(6--26) 

ya da 

f< t) = 	a oos ncot 	b n  sin no) 	 (6-27) 

	

rt-o 	 n=1 

biçiminde yaz ı labildiğ ini beli ı tir. Burada cu.27r/T temel açtsal frekans, 

ya da seriye aç ı lan periyodik dalgam ı' frekansm ın 2n kat ı d ı r. ao  terimi ortalama 

değ er ya da dalganın d.a. bile ş enidir. 

cos (Ot ± b ;  sin cut 

terimi, temel bile şen olup, frekans ı  ve periyodu seriye aç ı lan dalgayla ayn ı dır. 

a „ 

 

cos noı t 	b, sin naı l 

biçiminde çiftler halinde olan geri kalan terimleri ise fonksiyonun 

harmonik bile ş enini verir. 

a ve b katsayı lar ın ı n de ğ erleri a ş ağı daki yöntemle bulunabilir. a r, katsa-
y ı sı  f(tfnin ortalama de ğeridir ve 

1 
00 -T- 

T 

f(t) tit 

 

(6-28) 

   



e ş itliğ i ile lı etinalcnir. am'yi bulmak için Denk. (6-26) daki her terimi cos ınaı t 
ile çarp ıp sonucu 0 dan T'ye kadar integre ederiz. Bu i ş lemle, Denk. (6-26) 

T 	 T 	 T ıt..m_ 

J f( t) ç°8 	dt 	j.  an  cos tbı iı t cos mcot dt +- 	cos mcut dt 
nrt 

0 	 O 	 o 

Tt4 İ  
(4 a """"" 	Emdt 

o 
.Emdt) 

E 
2 

3T/4 
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+ 

r 

a n  C9:13 nwt cos atm dt 

T i , 	 . 

o 81,.•vıaı 	rıt t cos tut dt ı „,, 	
(6-29) 

o 
T 

am  cos' /not dt — 	'
T 

terimi bt, yana, Denk. (6--29)'un sa ğ  tarafmdaki 
2 

o 

tüm integraller s ıfırdı r. Böylece, 

a
n' 	

—
2
j f(t) cos mwt nı 	0 	 (6-30) 

Benzer bir biçimde 
T 

2 
bn,T

J 
f(t) 

o 
olduğu gösterilebilir. 

sin mo ı t (6-31) 

Örnek 6-3 

Ş ekil 6-9 da gösterilen periyodu dalga biçimine kare dalga denir. Bu 
dalga dönünlin bir yarısında aç ılan v0öteki yar ı sında kapanan bir uyarmay ı  
göstermede i ş e yarar. Ş ekil 6-9'daki ait uyarma E m, ilk periyod süresince, 

0 < t< T /4 ve 3T /4 < t< T arabklarındöygulanmaktadı r. T /4 < t< 3 T /4 aralığı  
süresince ise uyarma kapanmaktad ırare dalgalar, ayarlanabilir-frekansb 
motor aygı tlarında Kes. (17-4) ve aytika say ı sal bilgisayar ve denetim düze-
neklerinde (Kes. 17-6) zamaala ı rı a 11ras ını  saptamakta kullan ı lır ve çoğu 
kez-titre ş kenlerle iiretilir (Kes. 12-4) 

Ş ekil 6--9'daki kare dalgam ı]. Fourrer 5eri.5iıii bulun. 

ÇÖZVM: a r,'m de ğ eri Denk. (6-28:Yden bulunabilir, ve 

dir. a t , a2, v.lı .'nin. değ erleri Denk. (6-30)klan bulunur; böylece, 
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am 2= 
2 

( E„, 	cos nın)/ dt E„, cos ı► tot 	dt 7, 
3r4 

0 (m çift ise) 

2Em  
nı:r 

(nı  tek ise) 

(m = 1 için cebirsel i ş aret -I- d ır ve bundan sonra birbirini izleyen her terim 

için değ i ş ix). 

b katsaydar ı , Denk. (6-31) deri, 

T, 4 

(J E,,, sin maı t dt 4- 
0 

bulunur. öyleyse, Fourier serisi 

T 

sin ma,t dt 	et 

3T/4 

2 
T 

E 	2E„, 
B = 	 cos Ct1t 

biçiminde yazılabilir. 

2Em  
Sar 

cos 3cot 
2E„, 
5n 

cos 5oıt —... ((i-32) 

Ş EK İ L 6-9. Örnek 6-3'iin gerilim kare dalgas ı . 

Sinüsel olmayan periyodik fonksiyoularm tam gösterimi Fourier serisinde 
sonsuz say ı da terim gerektirir. Bununla birlikte, Denk. (6-32)'deki harinonik-
lerin geldiğ inin harnıoniklerin derecesi artt ıkça giderek azald ığı na dikkat 
edelim. Bunun anlam ı , bir kaç terimle iyi bir yakla şı m elde edilebilir. Yakla-
şı k gösterimin kesin bir smamas ı , düz-tepeli ve sonsuz e ğ ilim kenarları  
nedeniyle kare dalgalarla yap ılabilir. Kare dalga ve onun Denk. (6-32) de 
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verilen Fourier serisinin ilk be ş  terimi ile gösterimi aras ındaki bir kar şı la ş -
t ırma Sek. 6-10fda gösterilmektedir. 

6-4 PERIYODIK FONICSIVONLARA KARŞ I DEVRE TEPKISI 

Herhangi bir periyodik dalga-biçiminin bir Fourier serisi biçiminde ya-
zdabilme olgusu ve siniiseljuyar ını ları  içeren problemlerin nas ıl çözüldü-
ğünün bilinmesi, herhangi hir periyodik uyarunh problemlerin çözümünün 
olas ı  olabileceğ i sonucuna gtürür. Söz konusu uyar ım için Fourier serisi 
yazıhr ve serinin her terimi ayrı  bir kaynakmış  gibi dü şünülür. Sonra üst 
üste binme ilkesine göre toplam tepki, her bile ş enin oluş turdu ğu tepkilerin 
toplam ı  olarak al ınır. Önceki kesimde i şaret edildi ğ i gibi, pek çok periyodik 
fonksiyon, Fourier serisinin teri kadar az terimi ile yakla şı k olarak gös-
terilebilir. Bu olgu, i ş leınselNığ raşı yı  yeteri kadar azalt ır. Terinderden her-
hangi birini içerme ya da s4sama karar ı , mühendislik yargısuu gerektirir 
vegenellikle sonuçlar ın hangr4loğrulukla bilinmesi gerekti ğ ine ve ayrıca veri- 
lerin do ğ ruluk derecesine b ıdır. 

+90°  

l--  
Ş EKIL 6-10 Gerilim kare dalga Nye unan Fourier serisiuM ilk be ş  terimiyie gösterimi. 

r 
Periyodik bir uyarımın rOtarier serisi gösterimi ve üst üste hinme ilkesi, 

Böl. 5 deki evreli vektör yönt(Irninin, düzenek tepkisini bulmak için kullan ıla-

bilmesine olanak Sa ğ lar. TepkIiıı in frekans bileşenlerinden her biri, uyarnurr ı  
karşı l ık gelen harmoniti tarafırıdan oluş turulur. Bu tepkilerin toplam ı  dil-
zenek tepkisinin Fourier serisidir. Evreli vektör yönteminin kullamlmasm-
daki tek eksiklik, bulunan teiikinin zorlanmr ş  ya da kararl ı-durum tepkisi 
olu şudur. Zorlanmış  tepkiyle birlikte geçici ya da doğal tepkiyi de içermek 

için Böl. 3'de betindenen yöntemler kullan ı lır. 
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Örnek 6-4 

Dalga biçimi örnek 6-3 ve Şek. 6-9'dakine benzeyen bir gerilim kayna ğı  Ş ek. 
6-11 deki RC-devresine uygularımaktad ıı . Gerilimin maksimum de ğeri Em, 
10 V ve periyod T, 2n s. olduğuna göre, 

a) e c (t)'nin Fourier serisinin s ıfır olmayan ilk dört terimini bulun. 

b) a şı kkında bulunan dört bileşeni ölçekli olarak çizim ve bunları  bir. 
birine ekliyerek e,.(t)'nin yakla şı k dalgabiçinı ini elde edin. 

ÇOZCM: a) Kaynak gerilimi için genel Fourier serisi, Denk. (6-32)'de 

verilmiştir. Eğ er Em  = 10 V ve temel açoıal frekans o) ------ — T 	1 rad/ s 

ise, yaln ı z s ıfır olmayan ilk dört terim k ıtIlanddığ nıda, seri 

e(t) = 5 ± 6,36 cos t-2,12 cos 3t 	1,27 cos 5; 	(6-33) 

biçimini alır. 

Şekil 6-11'deki devre Ş ek. 6-12 de gösterildi ğ i üzere evreli vektör devre-
sine dönüş türüliir. Fourier serisindeki her, terimin frekans ı  farkl ı  olduğundan 
sığ asal impedans ı n co cinsinden gösterildiğ i« dikkat ediniz. 

Ş F:Ktl, 6-11 Örnek 6-4111i devresi. 

Ş EKIL. 6-12 Ş ekil 6-11'in rikiii ş ttirilltnii, de ı rrçi. 

mdi E, için genel evreli vektör gösterimi geli ş tirilecektir. Devre-
deki ak ını  
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E 
2 H- 1 /jw 

ve E, geri!imi 

1  
E< 	

jw 

ya da 

E 
Ec  

1 + j2ca 

bulunur. Ş imdi Fourier serisidin her terimi ayr ı  ayrı  
Denklem (6-33)'ün ortalama >4 da d.a. bileş eni 5 V tur. 

0 dır ve dolayıs ıyla Den . (6-34)'den, 

Eco = Eda = 5  V 

elde edilir. 
(2) Denklem (6- 33)'ün temel bile şeni ei  = 6,36 cost dir ve bu 

E, = (6,36 /-414° biçimine dnii şür. Denkleın (6-34)'den 

(6,36  /V2)102  
Ec, = 	j2  	(2,84 /1/2) /-63,4° V 

ve buna kar şı lık gelen zamana lı,ağ lı  fonksiyon, 

2,84 cos (t-63,41 volt 

bulunur. 

(3) Üçüncü-harmonik (ca :----- 3) bile şeni e, 	- 2,12 cos 3t dir 

E, = -(2,12 /-V-2--)/0° biçimine döniisiir ki bundan, 

	

- (2,12 /Ş 2-  ) /O° 	
V Ec, 	İ ' 	j2) (3)  	— 	(0,35 /-V.2) /-80,5°  

ve 

s„ = - 0,35 cos (31-80,5°) volt 

bulunur. 

(4) Beş inci-harmonik (co = 5) bile şenı  e, = 1,27 cos 5t dir ve 

E, = (1,27 1,12) /O" biçimine donü ş ür, bundan 

(1,27 /V2 	0° ) _ 
(0,13/V2) /--84,5° V 

Ec5  = 
 

1  + İ  (2) (5) 
ve 

e„ = 0,13 cos (5t-84,5°) volt 

elde edilir. Öyleyse, oc'nin Fourier serisi 

ve 

(6-34) 

ineeleneeektir. (1) 
D.a. bile ş eni için 
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Ş EKIL -13. örnek 6--VC,r ı  d.a. temı el, ikiirı cdi-lı arznonik, Le ş ini-hannnnik ve l ıuulann 
toplanunt gösteren dalga biçinı leri. 
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3 	2,84 cos (t- -63,4 °)-0,35 cos(3t-80, 5') + 0,13 eos (5t - 84,5') vett 

olur. Her bir frekans bile ş euiui bulurken evreli vektor yöntemi kullan ıldığı  
halde, seriyi olu ş tururken zamana ba ğ lı  bireysel fonksiyonlann kullan ılması  
gerektiğ ine özellikle dikkat ediniz. 

b) a) şı kkındaki çe ş itli bile ş enler Sek. 6-13'de çizilmi ş tir. Daha çok terim, 
sonucu daha da iyi bir ş ekilde olu şturacakt ı  ama e c(t)'nin genel biçimi aç ıktır 
(iistellerin bir serisidir). 

Örnek 6-4'ün çözümünde kullan ı lan yöntem, uyar ım]. bir Fourier serisi ile 
gösterilebilen tüm do ğ rusal düzeneklere uygulanabilir. Öte yandan bu yöntem 
frekans aralığı ndaki tüm -veriederi duyan radyo ve televizyon al ı edannda 
olduğu gibi aynı  anda farkl ı  frekar ı slarda birçok siniisel i ş aretlerle uyar ı lan 
düzeneklerin tepkisini bulmakta da kullan ı lır. 

6-5 BASAMAK. FONKS İYONLARI 

Örnek 6-3'deki kare dalga, periyodik olarak aç ılan ve kapanan sabit 

bir uyarı m gibi düşünülebilir, Bu süreci göstermek için Sek. 6-14'deki devre 
kullanılabilir. S anahtarının d ış ar ı dan bir erkene (yani, devre ö ğelerinden 

ba ğı ms ı z bir biçimde) aç ıldığı  ve kapand ığı  varsayı lmaktad ı r. Gösterimin 
bu biçiminde, do ğru gerilim kaynağı  E ve aç ıp-kapama i şleri, her an 
- co < t < 00 ) ıtygulanmaktad ır. Bu nedenle ç ıkış  dalga biçimi e(t/de 

her an bulunmaktad ır. E ğer, özellikle kaynağn ı  her zaman varlığı  ve aç ı p 

kapaınanın periyodikliğ i yok edilirse, bir kayna ğı  aç ı p kapama kavram ı  iş e 

yarar. Dilzeneklerin ço ğunda, uyar ım belli bir zamanda uygulan ır, genel-

likle kolay olsun diye t 0 an ı  seçilir ve tepki hakk ında bilgi uygulama 

zamandan sonra (t ;: -___>-0) istenir. Kullan ış lı  olması  bakımından belli bir 
uyarım sonla bir zaman aral ığ uıda sürer. Bu süre uyar ımın uygulandığı  
andan kapatı ldığı  ya da yeni bir uyarı mm uygulandığı  ana kadar geçen 

zamandır. 
Bir uyarı m! açma fikri bu uyar ı nı n so ıı lu süreli kaynaklar ı  göstermede 

kullamhşı  ile birleş tiren ve belli yöntemlerle tepkinin bulunmas ı na Olanak sa ğ -
layan bir teknik istenmektedir. Bu amaçla şekil 6-15 de gösterilen, birim-
basamak fonksiyonu ya da birim basuma.  k kullan ılan temel uyarm ı dı r. Ra 

uyarım t < °için s ıfır ve t > O için birim olan ve t = 0 da s ıfırdan birime geçi ş  
yapan bir fonksiyondur. Birim-t ı asamak fonksiyonu için kullan ılan mate-

matiksel gösterim rif t) (lir; böylece 

u(c) 	
t < 0 

(6-35) 
1 	t > O 

Birim basamağı n fiziksel önemi, daha önce s ıfı r olan bir ş eyin t = 0 an ında 
aç ı lmas ıdır. 



5 

l ı nahtar 2 kimi:manda 

ŞEK/L, 6-14, Periyodik aç ıp kapama ile kare-dalga üretimi, 

Ş EKIL 6-15. Birim•basamak fonksiyonu, 
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Denklem (6-35)'deki gösterim, t = 0 an ında aç ılan öteki uyar ımlara da 
belirterek biçimde genisletilebilir. Böyle üç fonksiyon, 

v,(t) = 10u(t) 	 volt 	 (6-36) 

v,(1) = (115 ,s,/1 cos 377t) ıı (i) 	volt 	 (6-37) 

ry,(t) = 206- ' u(t) 	 volt 	 (6-38) 
dir. 

Periyodik olarak çal ış an anahtar 
Anahtar 1 konumunda 

(6-36)'dan (6-38)'e kadar olan denklemlerle tanunlanan kaynakların dalga 
biçi ı nleri Ş ek. 6-16 da gösterilmektedir. Ş ekil 6ı-16a da gösterildi ğ i gibi, vi (t) 
genliğ i 10 Y olan bir basamak fonksiyomıdur. Denk. (6-36) daki tan ım, t.0 
anında uygulanan sabit bir gerilimi göstermek için kullan ılı r. Benzer biçimde 
Ş ek. 6-166 ve c'deki dalga biçimleri, t 0 an ında aç ı lan, sırayla, bir sinüsei 
ve bir üsteldir. Genel olarak, t = 0 da uygulanan bir kayna ğı  göstermek için 

v(t) = f( 1) ıl(t) 
	

(6-39) 

tan ı m ı  kullan ıl ır. 

	

Referans zaman ı  olarak alınan t 	0 isteğe bağ lı d ı r ve genellikle kolay 
olacak biçimde seçilir. Bir çok uygulamalar için, uyarnr ılar t = 0 dan farklı  
zamanlarda uygulanrrlar. Örne ğin, bir radar düzene ğindeki referans zaman ı  



228 DAHA KARMA Ş IK UYARMALARA KARŞ I DEVRE TEPKILERI 

bir at ımm gönderildi ğ i zamand ır. Alman at ı m bir T zamanı  sonra olu şur, bu 
zaman aral ık", gözlenen cismin vericiden olan uzakl ı k' ile orant ı lıdır. Bu 
nedenle, cismi gözlemek amac ıyla alı nan at ı m' iş leyen alı c ı , t 	0 dan çok 
t 	T an ında uyard ım§ demektir. Ikinci bir örnek, içinde bir s ıra iş lemin 
yilrütüldüğ ii otomatikle ş tirilmiş  bir falı rikadır. Referans zaman ı  bu iş lem 
sırasmın ba ş ladığı  an olarak al ınır. Otomatik ayg ıt ı  uyarmakta ve denetle-
mekte kullanı lan elektriksel i ş aret, s ıradaki her i ş lem için farklı  zamanlarda 
uygulan ır. t = T anında bir "'yan ının uyguland ığı nı  belirtmek için, a ş ağı daki 
Denk. (6-40) da tan ımlanan ve Ş ek. 6-17'de gösterilen gecikmi ş  birim basamak 
u(t-T)'yi vermek yararl ıdır; 

u(t-T) 
	{ 1 	t > T 

	

0 	t < T 

Birim basamak ya da gecikmi ş  basamak bir devreye uyguland ığı  zaman, 
tepki Böl. 3'de geli ş tirilen yöntemlerin kullan ı lması  ile elde edilir. Bu tepki, 
seçilen uyaruna, devre ilkeleri ve onlar ın bağ lant ılar ına ve devrald ı' baş tan-
gı çtaki durumuna ba ğ lı d ır. Basamak fonksiyonu., dilzenek tepkisinin ba ş tan-
gıçtaki durumundan ayr ılmas ına neden oldu ğundan bu üç faktör de önem-
lidir. Uyar ım yalnız basamak fonksiyonu oldu ğu zaman, bu fonksiyonlu' 
özelliğ i gere ğ i, bu uyarım uygulanmadan önce devrede hiç bir enerji bulun-
madığı ndan emin olmalıdır. t < 0 için basamak fonksiyonunun de ğeri sıfird ır, 
bundan ötürü, bir gerilim kayna ğı  kı sa devre ve bir ak ını  kaynağı  ise açık 
devre olarak gözükür. t < 0 iken devreye etkin bir uyar ım nygulan ınanuş  
ise, t = 0 an ında herhangi bir s ığ aem uçları  aras ında hiç bir ba şlang ıç gerilimi 
ve herhangi bir indüktansta hiç bir ba ş langı ç akı mı  söz konusu olamaz. 

Örnek 6-5 

a) e(t) = 0,25 u(t) 

b) e(t) = 0,25 u(t-1) 

oldu ğu zaman, Ş ek. 6-18'deki devrede verilen v o (t) gerilimini bulun. 

ÇOZe M: Çözümdeki ilk ad ım, tepki de ğ iş kenini uyar ım ve devre ti ğ eleri-

ne bağ layan tütevli denklemi bulmakt ı r. A. dükürn noktas ındaki KAY 
denklemi, 

1 	 1 	dv o(t) 
 -61), 	vo(t) 

20 	dt 	
0 

d ır. Bakıml ı  kaynak için ba ğ layıcı  denklem i, akım ı  ile belirlenen ilmek için 
yazılan KGY bağnı tısından elde edilir ve 

0(0 	6i, ve v, = 4i, 

(6-40) 
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vi  (t) 

v.2, (t) 

ŞEKIL 6-16 (o) Genliğ i 19 olan basamak fonksiyonu; (b) (115 %/2 cos 377t) u. (t) 

(c) 20 E-t n(t). 

Ş EKIL 6-17 Gecikmi ş  birim-basamak fonksiyonu. 

böylece 

v i= -S-  e(i) 

bulunur. Bu bağ lay ıc ı  denklemin RAY ba ğı ntı sında yerine konulmas ı  ile 

devrenin türevli denklemi ortaya ç ıkar; sonuç 
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Ş EKIL 6-18 örnek 6-5'in devresi. 

1 	 1 	dv o(t) 	4eit)  

v ğ (t)  + 0 dt 

(a) e(t) 	0,25 u(t) için, t<0 olmas ı  durumunda hiçbir uyar ım yoktur ve bu 

nedenle s ığ aç üzerinde herhangi bir • ba ş langı ç gerilimi ,sz konusu de ğ ildir. 

t > 0 için, e(t) r 0,25. (devreye uygulanan sabit uyar ım) ve türevli denk-
lem, 

1 	dv a(t) 
vo(t) 

20 	dt 
	 — 1.0 

biçimini ahr. vo (t)rnin zorlanmış  bileş eni V, gibi bir sabit olup 

1 
Vo + 0 	1 den lıo 	rof  (t) 	10 

bulunur. Belirtgin denklem, 

+ —2-0- —0yada s = 

diz ve bundan doğ al tepki vo „(1), 

vo„(0 = 1('-2t  

elde edilir. Toplam tepki, v on (t) ve v,1- tf nin toplam ıdı r ve toplam tepki 
olarak 

vo(t) .---- 10 + Kc -2' 

sonucu bulunur. Depolan ınış  hiçbir baş langıç enerjisi yok varsaymundan ve 
sığ a gerilinı i siirekliliği ilkesiuden, v„(04) 0 ahnabilir. t = 0 alarak ve bunu 

yukar ı daki sonuçta yerine koyarak, 

0 = 10 K ya da K = -10 

buluruz. Öyleyse, toplam tepki, 
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v(t) 
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v o (t) 	10 	ı.qt) 

oku. v o(t) için elde edilen bu ba ğı nt ıda ItUfriin _kullanı lmas ı  Denk. (6-36) 
da ıı  (6-38)'e kadar verilen denk-k ılı k/in y-azun biçirninden dogar. u(t)'nin 
kullanı lmas ı , bu tepkinin t > 0 için geçerlili ğ ini ve t < 0 için s ıfı r cidıtğunu 

b) e(t) 	0,25 u(t-l) olduğ u zaman, t=1 den önce hiç bir uyar ım uygu-. 
lanma ın ış  demektir. t 	0 dan çok t = 1 de uyar ı n ı n' trygulanin 	ması  
bir yana, tii ın devre ko şullar ı  a şı kk ındakinin ayn ı s ı  olduğundan, t=i 	ba ş - 
lamas ı  bir yana tepkinin ayn ı  olmas ı  gerekir. Böylece, 

vo(t) 	10 [1-e-.-- -'(")] u(t-1) 

olmal ı dı r. Bu cennetin do ğruladığı  üzere referans zaman ının seçimi, t=0 
tamam ıyla isteğe kalmış t ı r. a ve b şı k-knun :her ikisinde de ayn ı  uya_n ın aynı  
baş langıç durumunda bulunan ayn ı  devreye uygulann ıaktad ır. Bu nedenle, 
her iki durum için de tepki, uyarn ıun uyguland ığı  zamandan ba ş layarak 
özdeş  olmalıdır. Ş ekil 6-19'daki dalga biçimleri zaman bakmundatı  gecikmiş  
özde,ş  tepkileri göstermektedir. 

vo(t) 
1 

i °  

tiEKtL 6-19 (a) ba.airiak giri,i ve (b) ge ı ikm ı ybaFemal girigiadea ı  doğ iiii tepki dalga-biçimleri, 
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6-6 UYARIIVI OLARAK KULL.kINILAN ATIMLAR 

Denetim, ileti ş im ve bilgisayar düzeneklerinde oldukça çok kullan ılan bir 

uyarım dalga biçimi Ş ek. 6- 20'de gösterilen dikdörtgen at ı mdır. Bu atım, 
t=--0 da uygulanan (aç ılan) ve T saniye sonra kaldırılan (kapat ılan) sabit bir 
Uyarıyı  hetimlemek için kullanılı r. Atma süresi, uy-arımm devam etti ğ i za-
mand ır ve Şek. 6-20'de 0 < t < T zaman aral ığı  ile belirtilmektedir. Elek- 

e(t) 

ŞEKIL 6-24 Dikdörtgen atım. 

(a) 

(e) 
ŞEKIL 6-21 Dikdörtgen atma l ıagamak ve gecikmi ş -basamak fouksiyonlan ile Ostmimi. 
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triksel diizeneklerin ço ğunda, at ı mlar k ı sa zaman aral ıklar ında uygulanan 
uyarnalar ı  gösterirler. Kar şı laşı lan seçkin at ı m süreleri, baz ı  denetim dii7e-
neklerinde saniyeuin onda birinin bir kaç kat ı  kadar uzunlukta ve yüksek 
hızl ı  say ısal bagisayarlarda ise 10 - T° saniyenin bir kaç kat ı  kadar kısal ıktad ı r. 

Atı m, matematiksel olarak 

co < t < O 
e(t). (A 	 0 < t < T 	 (6-41) 

T < t < 	Go 

biçiminde tamodanal ıilir. Bir att ım ı  betimlemenin kolay bır yola, iki basamak 
fonksiyonunun toplamı  olarak almakt ır. Bu yöntem, devre çözümünde ol-
dukça iş e yarar. Ş ekil 6-21, basamak fonksiyonlar ının toplam ı  olarak Ş ok. 
6-20'deki ataman geli ş imini göstermektedir. Şekil 6-21a da gösterilen ilk 
basamak fonksiyonu An(t), at ılma 0 < t < T zaman aralfgmaki de ğ eridir. 
ikinci basamak fonksiyonunun, -Au(t-T), eklenmesi ile ilk basamak fonksi-
yonunun t > T kesimindeki etkisi yok edilir. Negatif basamak Şek. 6-21b'de 
gösterilmektedir. Şekil 6-21c, Şok. 6-21a ve b'deki dalga lıkinderinin topla-
mmı  gösterir ve temsil edilmek istenen atund ır. Bu geliş imin kullanılması  
ile Denk. 6-41'de tan ımlanan at ım, 

e(t) = Au (e)- Au (t-T) 
	

(6-42) 

biçiminde verilebilir. 

Herhangi bir atun uyar ımma karşı  devrenin tepkisini bulmak için 

Denk. 6-42'deki her birle ş en ayr ı  bir kaynaknuş  gibi düşün.ülür. 'Ost Uste 

binme ilkesinin kullan ı lması  ile, her bile şene kargı  olan tepki bulunur ve bile-

şen tepkileri toplayarak devrenin toplam tepkisi elde edilir. Söz konusu yön-

tem aşağı daki örnekte aç ıklantaaktadır. 

Örnek 6-6 

Ş ekil 6-18 ve Örnek 6-5'in devresi Ş ek. 6-22'de gösterilen at ında uyard ı -

yor. v a(t) gerilimini bulun ve tepkiyi çizin. 

e ft) 

ŞEKIL 6-22 örnek 6-6'nm al ım nyannu. 
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4 OZC31.: Çözüm için istenen basamaklar anlarda: 

1) Devrenin tiireyli denkleminiu bulunmas ı . 

2) Ak ımın iki basamak fonksiyonunun toplam ı  biçiminde tammlarunas., 

3) Her basamak fonksiyomma kar şı lık gelen tepkinin bulunması . 
4) Toplam tepkiyi elde etmek üzere bu tepkilerin toplanmas ı . 

Türe-vli denklem, 

1 	 1 	dr  (t) 
- - 	(t) İ . 	 e(t) 

10 ° 	20 	dt 

biçiminde örnek 6-5'de bulunmu ş tu. 

Denklem (6-42)' ı lin kullanılmas ı  ile, Ş ek. 6-22'deki at ı m 

e(t) 	0,25 a(t)-0,25 u (t-1) 

biçiminde yazılabilir. ilk basamak fonksiyonundan do ğan tepki bile ş eni 
v o ,(t), Örnek 6-5'in (a) şı kkında verildiğ i üzere 

v o,(t) = 10 (1- e -zt) It (t) 

Buradaki gecikmiş  basamak fonksiyonu, Örnek 6-5'deki gecikmi ş  basamak 
fonksiyonunun negatifidir. Bir x(t) nyar ımmın bir y(t) tepkisi oluş turduğu 
doğrusal bir düzenekte, Kx(t)'nin uygulanmas ı  (burada K bir sabittir) bir 
Ky(t) tepkisini olu ş turur. Bu nedenle, gecikmi ş  basamak fonksiyon ımundan 
ileri gelen v„_(t) tepkisi Örnek 6-5'in (b) şı kkı nda verdenin negatifidir. Öy-
leyse, 

v„(t) 	- 10 [1 -c -2 (t:-  "1 at (t-1) 

vo,(i)'y ı  bulurken ba ş langıçtak ı  enerji depolanmasman dü şünülmesnıe gerek- 

sinim duynl ınadığı na dikkat ediniz. Üst üste binme ilkesi kullan ıldığı  zaman, 
her, uyar ı m fonksiyOn ınnın tepkisinin bir hile şenine neden oldu ğu ve her 

bir uyar ım düş ünülürken tüm öteki uvar ı mların s ıfı r olduğu varsay ı l ır. Böy-
lece, gecikmiş-basamak giri ş i uyguland ığı  zaman, ilk basamak fonksiyonunun 
s ıfır olduğu ve ba ş lang ıçtaki enerji depolannaasma hiçbir katk ıda bulunma-
d ığı  dü ş -ünü:tür. t < - 1 için, gecikmi ş  basamak fonksiyonu s ıfı rd ır ve bu nedenle 
baş langı çtaki enerji ,depolan ınasi da s ı fırd ı r. 

Toplam tepki, v o ,(t) -ye vo,(t)'nin toplam ı , 
v o(t) = 10 (1-e-") u. (t) - 10 . [1-E 	u (t-1) 

dir ve Ş ek. 6-23b'de gösteribnekedir, 0 < t <1 aral ığuı daki tepki yaln ı z vo,(t) 
den oluş maktad ı r, çünkü gecikmi ş  basamak fonksiyonu henüz uygulatu ıaa-

miş  dınumdad ır. - I >I için, tepki her iki basamak fonksiyonunun da etkisiyle 
doğ ar. Ancak, t'nin de ğeri artt ıkça vo ,(t) bileşeni 10 V luk sabit bir değere 
yakla şı r, bu nedenle t'nin büyük değ erleri için zamana bağ lı lık, Ş ek. 6-23 b'de 
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gösterildi ğ i gibi, hemen hemen r.„(t) bile,enininden ileri g Br. Ayr ı ca, ç ıkış  
dalga biçiminin böyle oldn ğ uru ı  deA-renin fiziksel özelli ğ i de do ğrnlar. 0 
da at ı m uygulan ır ve s ığ a üst-el olarak yüklenmeye ba ş lar. t=1 de uyar ı m 
sıfira gider ve kısmen yüklenmi ş  olan sığ aç.direnç üzerinden be ş alı r ve devresi 
durulmu ş  durumuna geri getirin. 

rb; 

Ş EKIL ir-23 Orlirrk 6-6 .da bfflurran tepki dalga I ı içiııı leri (o) Hxaniatrrru geci ıı -aiş  bz~air, 

epkil(rr4. /O Top km tepki . 

Herhangi bir uyar ı m, hasam.ak ye gecikmi ş  hasii ın ak fonksiyonlar ının 
toplarn ı ndan olu ş muş  ise, tepkiyi hul ınak için -üst üste bl ırme ilkesi kulla-
n ıl ı r. Topkinin her bile ş enini bulurken, baş larig ı çtaki enerji depolann ı asirut ı . 
sıfı r olduğunu varsaymak, liasamak fonksiyonu ve üst üste bi-n ıne ilkesinsin 
do ğ al özeiliğ idir. Ancak fiziksel. olarak, gecikmi ş  bir basamak fonksiyonu 
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uygulandığı  zaman, uygulanan ilk fonksiyondau ötürü devrede depolannu ş  
bir enerji bulunur. S ığ a-geriliminin süreklili ğ i koş ulun ızn sağ landığı n ı  doğru-
lamak için Örnek 6-6 da bulunan sonuçlar kullan ılabilir. 

Lif) 

Ş EKIL 6-24 Atun trtui. 

Ş ekil 6-23b'de gösterilen v o (t) tepkisi Ş ek. 6-18'deki devrede verilen 
sığ an ı n uçları  aras ındaki gerilimdir. t < 0 için hiç bir uyarım nygulan-
mannş t ı r ve v o(t) sıfırdır. 0 < t < 1 için, tepki yalr ı z voı  (t) den oluş maktad ır. 
vo,(0') in değeri sıfırdır, bu nedenle s ığ a-geriliani süreklilii ba şardır. Gecik-
miş  basama ğı n uygulanmaundan hemen -önce, t=1 -, siğaem uçları  aras ın-
daki gerilim vo , (1-) 8,65 V dur. Gecikmi ş  basamak uyguland ıktan hemen 
sonra, t=a1+, tı „, .(1+) = 8,65 V <bır, çünkü v„,( t) sikreklidir. v,, (O -) ve 
v,„ (01'in sıfır olma nedeniuden ötürü, v„,(1.-) ve vo,(11'in her ikisinin değ eri 
de s ıfırdır (Ş ek. 6-23a'ya baktım). Öyleyse, tepkinin her bile şeni  sağa gerilimi-
nin sürekliliğ ini göstermektedir, bu nedenle toplam tepki de süreklilik özelli ğ ini 
sağ lamak zorundad ı r.Benzer bir incelemeyle, bu yöntemin indüktans-akıraı-
mn sürekliliğ ini de sağ ladığı  kolayca gösterilebilir. 

Bir atun, iki basamak fonksiyonu ile gösterme yöntemi, bir grup at ı ma 
ya da atım trenine de uygulanabilir. Ş ekil 6-24, üç at ımdan oluş an bir at ı m 

trenidir. Her atım, Denk. (6-42) de verildi ğ i gibi bir basamak ve bir gecikmi ş  
basamak fonksiyonu ile tarn ınlanabilir; atun treni için sonuçta elde edilecek 
bağı nt ı , bireysel at ı mlarm toplanamdan ba şka birşey değ ildir. Ş ekil 6-24 deki 
dalga-biçimi için bu, 

e(t) = V<,u(t) 	Von (t-T) -F Vo u(t-ST) 	Vou(t-47') 

	

Tıon(t-57) 	Vou(t-6T) 	(6-43) 

olur. Atun trenitıe bir devrenin tepkisi, Örnek 6-6'da kullan ılan yöntemle 

bulunur. Bununla birlikte, timdeki her atun için iki olmak üzere alta bireysel 
tepki bileş eni bulunmak zorundadır. Atama benzeyen dalga-hiçi ınlerinin 
basamak fonksiyonlarma parçalanmas ı  oldukça çok kullan ılır. Baş at kazanç, 
bir devrenin, basamak fonksiyonuna da gecikmi ş  basamak fonkeiyanuna da 
aynı  tepkiyi göstermesi olgusunda yatmaktad ır, tek fark tepkinin ba ş lama 
zaraamdır. 
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K ı sa atmalar sayı sal bir bilgi-sayarlarda bir s ıra i ş lemi ba ş latan tetikle-
me i ş aretleri olarak kullan ı l ır, sinema ve televizyon da ses ve resimin uy ıış ma-
sun sağ layan i şaretin bir kesimini olu ş tururlar ve ayr ıCa sayısal denetim 
düzeneklerinde zamanlama s ıraların ı  ba ş lat ınak amac ı yla kullaruhrlar. K ı sa 
at ım, uyguland ığı  devrenin zaman sabiti ile kar şı laş tı r ı ldığı nda, süresi daha 

kısa olan bir atund ı r. Bölüm 3 de, zaman sabitlerinin, do ğ al tepki ifadesindeki 

üstelleri belirleyen ve devrenin belirtgin denk-lernini sağ layan s değ erlerinin 
tersleri oldu ğu gösterilmi ş ti. 

K ı sa bir tanrım devre tepkisi üzerinde yapt ığı  etkiyi göstermek için, 
Örnek 6-6'da at ım tepkisi elde edilen devreyi kullanmak, kolayl ık Sağlar. 
Devre, Ş ek. 6-25 de yine çizildi ve toplam tepki, 

va (t) = 10 (1-e-") u(t) - 10 [1-e-2nt-i) u(t-1) 	(6-44) 

idi. Devre uyarmas ı  0,25 u(t)-0,25 u(t-1) ile belirtilen bir at ımdır ve dev-
renin zaman sabiti x = â s dir. Eğ er at ınun süresi lusalt ıhrsa, daha az bir 
gecikme belirleyecek biçimde uyar ımın yaln ız gecikmi ş  basamak kesimi 

değ iş tirilir. Benzer biçimde, v o (t) tepkisi de yaln ız gecikmi ş  terimde de ğ iş ik-

lik gösterir, böylece yine daha k ısa süreli bir at ım belirlenir, Uyar ım atıramın 

genli ğ'ini K çarpam kadar art ırmak, tepkinizi genli ğ inde K çarpau ı  kadar bir 
artış a neden olmak demektir. 

Önceki paragrafta verilen ön bilgilerin ışığı  altında, Ş ek. 6-25'deki 
devreye uygulanan a şağı daki atun nyannalarm ı  düşünfınüz ı  

(a) e(t) = 0,25u(t) — 0,25u (t — 0,025) 

(k) e(t) = 0,50u(t) — 0,50u (t — 0,0125) 

(e) e(t) = 1,00u(t) — 1,00u (t — 0,00625) 	 (6-45) 

ş EK İ I. 6-25 K ı sa : ı tı m ı n ılygukındığı  det re. 

Ş ekil 6-26'da gösterilen atm:ilerden her birinin süresi devrenin zaman sabit-
inden çok daha k ısad ı r. Denk. (6-44) den esinlenerek yaz ıdan. ve  yukar ı daki 
at ımlara kar şı lık gelen tepkiler, 



e(t) 

0,25 v 

O  
O 

• 

0,0 25s 

0 	0,01255 
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("< ) ,,(t ) = 	10(1 -- 	) u ( t ) 'F 	10 [1 — e . " 2 (T -M")i ıı ( t — 0,025) 

(b)  r,,(t) .= 	20(1 -- E. -2t)u(t) t- 20 [1 — eş -2 <t:°ol 21(r — 0,0125) 

(c)  v„(t) 	40(1 — -I- 40 [1 --- 	714 ° 62 9z ı (t — 0,00625) 

(,6-46) 

olur. 

e t 

Ş EKIL 6-26 Atun. dalga 



o.s v 

25 

id 

0,5v 

0.25v 

niye 
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Bu tepkiler s ı rayla, Ş ek. 6-27a. h ve ede gösterilmektedir. Bu şekillerde, 
sığ ac ın tam boş almas ı n ı  göstermek üzere, zaman ölçe ğ i zaman sabitinin be ş  
kat ı  seçilmiş tir. Her durum için at ı m uygulandığı  zaman s ığ aç yüklenmeye 
başlar. Ancak, alim süresi zaman sabitinden oldukça k ı sa olduğundan sığ u 
tamam ı yla yüklenmeden. önce uyar ı m sıfır olur. Sonra, s ığ aç gerilimz üstel 
olarak s ıfıra do ğru azal ır. Kullanılan zaman ölçe ğ inde her tepki, uçlar ı  ara-
sında bir ba şlangıç gerilimi olan bir s ığ ac ı n boş abnasuıdan elde edilene benzer 
bir görünüm al ı r (Kes. 3-2'ye bak ı n ı z). Ş ekil 6-28'de gdsterildiğ i gibi, tepki- 

Ş EKIL 4-27 Sek. 6-2edaki at ım uyan/Mar:1Am her birine karş , ş ek. 6-25deki tlevrenin 

tepkisi. 
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ler aynı  yere çizildikleri zaman gerçekten ay ırdedilemezler. Çünkü atun süresi 

azaltı l ı rken, ayn ı  yüzde ile atun genli ğ i art ır ı lmakta ye böylece at ı rn ın al-

t ı nda kalan alan sabit kalmaktad ır. 

v„(t) 

Ş EKIL 6-28 Ş ek. 6-27'de Osterilen tepk ı lerin birbirlerine giire dununian. 

Ş ekil 6-25'deki devrede, s ığ aca uyarma bakımlı  akım kayna ğı  Sağ lar. Bu 
kaynağı n genh ğ z e(t) ile doğ rudan orant ıb oldu ğundan, dalga-biçimi e(t)'- 
nin ayn ıs ı dir. Ba ğı mlı  kaynağı n akı nı  atmunin alt ında kalan alan ın boyutları  
amper çarp ı  saniye, ya da coulobmdur, bu ise yük birimiclir. Etki bak ım ından, 
bu ak ını  at ım ı , çok kısa bir zamanda, s ığ aca bir yük aktar ınarun fiziksel --
önemini taşı r. Bu yük, atnn ı n kesildi ğ i andaki sığ acm uçlar ı  aras ındaki geri- 
ııı e v:---.g /C denkle ıni ile bağ lıdı r. 

Örnek 6-5'deki gerilime-ba ğ l ı  ak ını  kaynağı n ı n 4e(t) amperlik bir de ğ erde 
olduğu görülmektedir. Çizelge 6-1, birincisi yük aktarun ım düşünerek ve ikin-

cisi Denk. (6-46) yard ı m ıyla hesaplanan iki s ığ aç geriliminin at ı m ın kesildi ğ i 

andaki de ğerlerini karşdaştırmak amac ıyla haz ı rlanm ış t ır. Çizelge 6-1'deki 
iki somıcun kar şı laş tı rılmas ı  her iki yönteminde hemen hemen ayn ı  gerilimi 

verdiğ ini gösterir. Ayr ı ca, Ş ek. 6-28'de gösterildi ğ i üzere, at ımların üçü i-
çinde si ğ aç ho ş almalar ı  gerçekten özde ş tirler. Bu olgular ın her ikisi de, k ı sa 

at ı m ın etkisinin sığ ac ı n uçlar ı  aras ına bir ba ş lang ı ç gerilimi vermek ve sonra 

s ı kac ı  direnç üzerinden bo ş almaya b ırakmak olduğunu aç ıkca göstermek-

tedir. Bu nedenle, düze-Elek tepkisi, d ış ar ıdan hiçbir uyar-ima verilmeyen bir 

ÇiZ£I.GE 6-1 Kapama tı.itmdaki sığ aç gerilimi 

- 13uktnill kaytilti/11 
tı kl ım, 4e (t) 

At ım 	 S ığ iK,  gerilimi 	S ığ nı; gerilimi 
Su V=qt eden 	Denk. (6-46)'dan 

1,00 0,025 0,50 0,488 
2,00 0,0125 0,60 0,494 
4,00 0,00625 0,50 0,496 
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devredeki yüklü bir sığ aem bo ş alreas ı  biçiminde ortaya çıkar. (Atun kesildik-
ten sonraki tüm zamanlar için bu olgu gerçektir). D ış  uyarım olmad ığı  zaman, 
tepki yalnız doğal tepkiden olu şur ve Bölüm 3'de kısaca belirlendi ğ i gibi 
gerekli sabitleri balmak için ba ş langı ç gerilirai kullan ılır, 

Kısa süreli atıaniarm etkilerini ve onlar ı n olusturdujn tepkileri göst"r-

mek için biri ın-it ırıe foaksiyonu b(i) kavramını  sunmak kolayl ık sağ lar. Ma-
tematikael olarak, birim itme 

e 
3 (t) dt 	1 

3 (t) 	O 	t ;2-L O 	 ( ►-47) 

biçiminde tarundatur. Denk. (6-47)' ırin yolumu: birim-itme fonksiyonu, 
t = O daki değeri bir yana, her yerde s ıfır olan va birim alana sahip olan bir 
fonksiyondur. Bu koşulun sağ lanmas ı  için (t), t = O da sonsuz olur. 3(t)'- 
nin sembolik giisterimi Ş ek. 6-29 da voriltnektedi ık Be şekildeki ettim ucu, 
t -= O da (3 (t) = co değ erini aldığı nı  belirtmektedir. Fiziksel düzenekler de 
itme, kısa bir gerilim ya da ak ı nı  at ı mınm altındaki alanı  gösterir. itme, 
tepkiyi bulabilmek için yap ılan i ş lemi genellikrke azalıAamsa bokaramdart ol-
dukça yararlı dı r. 

lune fonksiyonu ayrıca, t p daa farklı  ataıtaıı iarda  oluşan ve abim bi-
rimden farkl ı  olan kısa atmı lan göstermek için ile kall:ı nılabilr. 

e (t) 	A S (s -7') 	 (6-48) 

nin yorumu şöyle yapı labilir; (5 (t-T)'deki de ğeri bir yana her yerde ınfırdir, 
bu nedenle gerilim itmesi T zamanında oluşur ve e(t)'ıı in altındaki alan At 
dır. 

Bir anma karşı  bir devrenin tepkisini bulmak için, iki hasarın* gerekir. 
Birincisi &ilim 3 de geli ştirilen yhotemberho doğal te'pkinin biçiminin elde 
edilmesini içerir. İkinci basamak ise Itış langwtaki sığ aç geriliralerini ve 

in! 
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indliktans akımların' hesaplarnakt ı  . Bu, bir s ığ aya uygulanan bir itme ak ı . 
~In 

vc(0 	1— 	 (6-49) 

ile verilen bir baş langıç gerilimi sağ laması  olgusunu göz önüne alarak başarı-
hr. Burada q'nün değeri itme fonksiyonunun alt ındaki alandır. Benzer bi-
çimde bir indüktansa uygulanan bir gerilim itmesi, değeri 

i,(01 
	

(6-50) 

;le belirlenen bir ba ş langıç akımı  Sağ lar, burada ;.•gerilim itmesinin alamd ı r. 

itme fonksiyonu, devrelerin özelliklerini belirtmede hem teorik hem 
de deneysel bir ayg ıt olarak kullan ı lmaktad ır. Teorik bir ayg ıt olarak 
düzeneğ in doğal tepkisi cinsinden devrelerin belirtilmesine izin verir. Bu 
tepki, yalnı z  devre ö'ğelerine ve mliarn ı  bağ lanişma bağ lıdır. K ısa atmilarm 
kullanılmas ı  ile deneysel olarak itme fonksiyonlarma yakla şı hr ve kolay bir 
iiiçinide do ğal tepkinin deneysel yoldan bulunmas ına olanak sağ larar. Ayr ı ca, 
itme tepkisi bilinirse hemen hemen tüm uyar ımlara karşı  dilzenek tepkisini 
verme yeteneğ i olan yöntemler bulunmaktad ır (fakat bunlar bu kitab ın amacı  
dışı nda kalmaktadır.) 

6-8 DIEYIL FONKSİYONLARI 

Aygıtlarda, denetimde ve ileti ş imde kullanı lan pek çok elektriksel dü-
zeneğ in, belli dalga biçimlerini ya da bilgiyi göstermeleri istenir. Katod-
işuu tüpleri ve zy çizieiler seçkin gösterme ayg ıtlarıdır. Bu aygıtların  asilos- 
koplarda, televizyon alıellarmda, bilgi-sayar ç ıkış larında ve elektro-kardi-

yogramlarda uygulanmas ı  oldukça yayg ı nd ı r. Bu gösterme yöntemlerinin 
her biri, gösterilen dalga biçimlerini bozmayacak biçimde do ğ rusal bir zaman 
ekseninin elektriksel olarak olu ş turulmas ını  gerektirir. Bunu ba ş armak ve 
saman eksenini kalibre etmek için, genlikleri zamanla do ğ rusal olarak değ i ş en 
gerilim ve akı nı  kaynakları  kullanı lır. ş ek. 6-30'Ja güsterilene benzeyen bu 

çe ş it uyarım fonksiyonlarma ıneyil fonksiyonlar ı  denir. Birim meyil fonksiyonu 

r(t), matematiksel terimlerle, 

t 	t > O 
r(t) --, 	 (6-51) 

0 	t < 0 

biçiminde tanunlamr. Denk. (6-51), basamak fonksiyonu kavram ını  kulla-
. -rak da 

r(t) 	t u (t) 	 (15-52) 
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Ş EKIL 6-30 Birim amyil fonksiyonu. 

biçiminde belirlenebilir. Ayr ıca, eğ irui s ı fı rdan farklı  olan ve t 	() dan farkl ı  
zamanlarda ba ş layan ıneyil fonksiyonlar ı  da vard ı r ve bunlar 

e(t) -- K (t-T) u (t-T) 	K r (t-T) 	 (6-53) 

biçiminde tanı rnlanabilir. Denk. (6-53)'de verilen uyarma, Ş ek. (6-31)'de güs- 
terildi ğ i 	e ğ irni K olan ve t ,-=T rb, ba ş layan bir trı l fonks.iyoritınn r.4, - 

termektedir. 

7ıfeyil fonksiyonu -,-,yar ırnw.l ıı a karşı  devrelmin tepkisi, B3lil ın 3'deki 
yişintemlerie bulunur. ıDnee, belirtgin denkle ınden yararlanarak do ğ al tepki 
bulunur. Zorlanm ış  tepki, ıneyil fonksiyonu ve onun türevi (yani At -1- B); 
bieinlindedir A ve B sabitletinin de ğerleri bu ba ğ int-iyi türevli denklenıde 
yerine koyarak bulunur. Meyil fonksiyonu t < 0 için s ı fır olduğundan devre, 

e(t) 

Ş EKIL 6-31 Gecikmi ş  meyil foulmiymm. 
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uyarım uygulanmadan önce durulmu ş  durumundad ır. (baş langıçta hiç enerji 
depolanmas ı  yok). Do ğ al tepkide görünen sabitleri huhr ıak için bu ba ş langı ç 
koşulları  kullanı l ı r. 

(6-51)'den (6--43)'e kadarki denklenderde tanunland ığı  üzere neyi[ 
fonksiyonu sınırs ı z olarak artar. şüphesiz hiçbir fiziksel düzenek bu helirt-

geni gösteremez. Bununla birlikte, senin, özel bir zaman arabj; ına snurianan 
meyil fonksiyonu nyarımlar, kolayca firetilebilir. Kesim 12-6'da betirrilenen 
tarama devreleri, bu çe ş it fonksiyonlar ı  üretmek için kullan ı lan devrelerin bir 
sınıfım olu ş tururlar. 

PROBLEMLER 

6-1. Ş ekil 6-32'deki devre için devre fonksiyonu (E„/E,)'yi bulun. Önemli 
nicelilderi belirterek, frekans tepkisinin hem büyülelü ğünün hem de aç ısını  
kabaca çizin. 

10 11 

Ş EK L 6-32 Problem 	devresi. 

6-2. Ş ekil 6-33'deki devrede aNch uçlar ı  arasındaki reaktans eğrisinin genel 
biçimini frekansa bağlı  olarak kabaca çizin. Reaktans ın s ıfır ya da sonsuz 
olduğu noktalar için devre sabitleri cinsinden ilgili frekans denklemlerini 
verin. 

Ş EKIL 6-33 Problem 6-2"rtin seri-paralel devresi. 

6-3. Ş ekil 6-34'deki devrenin (EJE,) fonksiyonu için, frekans tepkisini 
kabaca çisin. 
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1 ohm 	 2 H 

4- 

I chm T  50 

Ş EKIL 6-34. Problem 

6.-4. Ş ekil 6-35, gerilim kayna ğı  üzerindeki yükün bir kesimi olarak 
akordu (paralel-rezona ıı s) Lir devre kullanan bir elektronik yükselteein e ş -
değer dcvresini göstermektedn. C, s ığ am bir çı ftlenim sığ acıdir ve çal ış ma fre-
kansı  olan 500 kHz de savsanabilir bir reaktans ı  olduğu varsayilabilir. 

a) C, sığ as ı  100 pF d ı r. Mümkün olan maksimum ç ı k ış  gerilimi 
elde edilebilmesi için L indüktansm ın değ eri ne olmalıdır? 

b) a .şı kkındaki koşullar altinda E, ç ı kış  gerilimini buhın. 

5 X 
ohm c, 

106  ohm 

ŞEKIL 6-45 Problem 6-4.1in devre'', 

6-5. Bir RLC de; sesi, sabit genlikte, de ğ işen-frekansta bir gerilim kay-
nağı  ile uyar ılmaktad ı r. Devre akıır ın ın, 1000 Hz de maksimum, 950 den 1050 
Hz'e kadarki aral ı kta yeteri kadar yüksek ve öteki frekat ıslarda dü şük olmas ı  
istendi ğ ine göre., eğer C ^ 100 pF ise L ve R için gerekli değerleri Lelirleyin. 

6-6. Seri bir RLC devresinin giriş  edmitans ı , 

1  
ir<jw) 	0,01 + j(2 x 10'w-1 / 0,050)) 

dir. Söz konusu deN•-ren ııı  rezonans frekansm ı ., şerit-geni ş liğ ini ve rezenans-
taki edrnitansun bulun. 

6-7. Ş ekil 6-8'deki devre, pek çok farkl ı  frekauslarda sinüsel dalgalan 
bulunduğu bilinen bir akını  kayna ğı  ile uyarı lıyor. Devre geriliminin yaln ız 
1950 ile 2050 rad / s aral ığı ndaki aç ı sal frekanslar ı  içermesi istenmektedir. 



246 DAHA KARMAŞ IK UYARMALAR.A KARŞ I DEVRE TEPKILERI 

Bu amaca ulaş mak için i ı nerilerden biri R, L ve C'riii ı , aç ı .s.al  rezonans frekans ı  

2000 rad / s ve ş erit geni ş liğ i 100 rad / s olan bir rezonans devresi olu ş turma1R-

mi sağ lamaktır. E ğer C = 1,0 iı  F ise R ve rnin uygıı .n değerlerini bulun. 

6-8. Şekil 6-36'da gösterilen periyodik gerilim dalgab ıçimi için Fourier 
serisini bulun. 

Ş EKIL 6-36 Problem 

6-9. Ş ekil 6-37'deki dalgabiçiminin Fourier serisinin s ı fır olmayan ilk 

üç terimini bulun. 

2 

	

—5 	-3 	ı 	0 	ı  

Ş EKIL 6-37 Problem 6-9'un d alga liiçuni. 

6-10. Ş ekil 6-38'deki gerilim dalgabiçiminin Fourier serisini 

6-Il. Fourier serisi gösterimi 

	

e(t) 	200 (1 - 	- os 200t - 	cos 400 	volt 
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olan bir gerilim kayna ğı , 100 ohm luk bir direnç ile 1-H lik bir indilktans ı n 
seri birle ş irainden olu şan bir devreye uygulanmaktad ır. Devre ak ım ı  için 
Fourier serisin1 bulan. 

Ş EKİ L 6-38. Problem 6-10 için dalga şekli. 

6-12. Fourier-serisi g6sterirni, yakla şı k olarak. 

i(t) = 7,07 cos 	2,83 cos 104 amper 

yaklaşı mı  ile verilen bir ak ım kaynağı , 4 ınholuk bir iletkeulik, 31110-H 
lik bir indüktans ve 2 İ  3-Flak bir s ığ anın paralel diziliş ine uygulanınaktachr. 

 i a 	t 	iyi yakla şı mını  bulma. 

6-13. Ş ekil 6-39'daki devre, ç ı kış  geriliminden üst-frekans bile şenleri. 

ni  ayı rmak için kullan ı lan bir süzgecin devresidir. Giriş  geriliminin Fourier 
serisi, yakla şı k olarak. 

e(t) 	100 -I- 50 cos 400t volt 

ile verildiğ ine göre 

a) Ç ıkış  gerilimi v(tfnin yakla şı k Fourier-serisini bulun. 

b) Giri ş  geriliminin her bile şeninin çıkış ta azalma oran ıııı  bulun. 

100 ohm 
	

I OC ohm 

e ( 

Ş EKİL 6-39 Problem 6-13Nin süzgeç devresi. 
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6-14. e(t) = 10 u<t) volt/uk bir gerilim ay/sa ğı , 5-ohnı  luk bir direnç ve 

2-11 lik indüktnns ın seri birle ş imine uygulandığı na göre: 

a) Giriş  gerilinı inin dalgabiçimini kabaca çizin. 

b) Devre akumn ı  bulun. 
c) Akımın dalgabiçimini kabaca e,i7in. 

6-15. E ğer giriş  gerilimi e 	u(t-3) v olt ise Prob. 6-14'ii 

6-16. a) S anahtar ı  kapal ı  iken 

b) S anahtar ı  aç ık iken 

Ş ekil 3-29 daki devrenin birin-basan:ak tepkisini bulun. 

6-17. 0,1-mho'luk bir iletkenlik ve 2-11 lik bir indüktans ın paralel bir-

leş imi, dalgabiçin ı i Ş ek. 6-40 da verilen bir kaynak ak ımı  ile nyarlid4,rina göre: 

a) Kaynak ak ı m ı n] basamak fonksiyonlar ın ın bir toplamı  Liçiminde 

belirleyin. 

-üste binnie 	kıdlanai.-alı  devre gerilimini bulun. 
e) Gerilimin dalga-biçimini kabaca çizin. 

t1  scıoiye 

Ş EKIL 6-40. Problem 6-17 için ak ımın dalga biçimi. 

6-18. Ş ekil 6-41'deki gerilim dalga-biçimi Prob. 6-14'ün devresine ıtygu-

landığ nı a göze: 

t<  S arkie 

Ş EKIL 6-41 Problem 648 için gerilimin dalga biçimi. 



4 ohm 7 H 
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a) Kaynak gerilimini basamak fonksiyordar ı nm bir topliıı n ı  biçiminde - 

bekleyin. 
b) Üst üste binin e ilkesini kullanarak de'.-re akurrun bulun. 
Ç) Akım dalga-biçimini kabaca çizin. 

6-19. Ş ekil 6-42.'deki merdiven dalga-biçiniini basamak fonksiyonlar ı n ı n 

bir toplam ı  biçiminde belirleyin. 

Ş EKIL 6-12 Problem 6-19 ieı a merdivey ı  

Sekil 	 7:7 

kar şı l ık gelen gerilim tepkisini bulun, 

6--21. Ş ekil 6-43a daki devreye uygulanan gerilim Ş ek. 6- -43b de gösterilen 
dalga-biçiminde oldu ğuna gö're, 

iı ) Gerilim fonksiyomınu bir itme fonksiyonu biçimine yakla ş t ırin. 

k) a şı kkınnı  serruzunu kullanarak devre akımın' bulun 

(o) 	 (k) 
Şekil 6-43- Problem 6-21'irt (a) devresi v (h) gerilim dalga biç;.tui 

6-22. Ş ekil 6- 44'deki ak ı nı  dalga-biçimini lı lirleyen, basamak ve nı cyil 

ibnksiyoularından olu ş an bir denklem bulun. 
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Ş EKIL 6-44 Problem 6-2Toin dalga biçimi. 

6-23. Uyar ı m, e(t) 	10 r(t) volt olarak verildiğ ine göre Prob. 6-14'ün 

çözümünü yineleyin. 



7. 
Bölüm 

ELEKTRON İ K AY TLARIN FIZIKSEL TEMELLERI 

Devre çözümlenmesini içeren önceki lıölümlerde ba ğı mlı  kaynak, temel 
devre bileş enlerinden biri olarak tan ı tıld ı . Bağı mlı  kaynakların belirtgenlerini 

verdiğ i bilinen çeş itli aygı tlar pek çok elektronik devrenin temelini olu ş turur. 
Bu bölümün amac ı , bu aygıtlar ın iş leyiş ini anlamak için gerekli temel fiziksel 
kavramları  -vermektir, Bu uygulamalarda yar ı -iletken aygıtlar önemli 
olduğundan yaln ızca bu tür ayg ı tlar aulat ılaeaktır. Eitlem-transistör, 
alan-etkili transis ı  iir ve eklem dil odun i şleyiş i ve belirtgenleri büyük vurguy-
la yer alacakt ır. Hem sabit ve hem ıle zamanla değ işen uyarımlara karşı  
elektronik aygıtlar-in tepkilerini geli ş tirmek için yarı-iletkenierin elektrik/3e] 
5zeilikleri uyarımm tepkisi (La. .):* da dıngun belitgerderi, 
'zamanla değişenler ise a.a. ya da dinamik belirtgenleri verir. 

7-1 ELEKTRONIĞİ N YAPISI 

Elektronik, elektromagnetik enerji arac ı lığı yla bilginin aktar ılması  ve 
işlenmesi ile ayrıntılı  olarak ilgilenen bir elektronik milbendisliğ i &bay. 
Elektromagnetik enerji kullanı lmasının nedeni, onun hemen ekle edilebilmesi, 
hızı  ve taşı nahilirliğ indeki kolaylığı  ve bu amaçla kullan ılan bileşenlerin 

uygun kiiyüklükte olmas ı d ı r. 

Bilgi aktarnm, ileti ş im, denetim ve l ı esaplaman ı n çeş itli alanlar ı  için 
ortak bir özelliktir. En yalm. biçimiyle bu bilgi aklama', bir ııs ıtıelyı  açıp 
kapama i ş levini yapan kangal ı  uyarmakta kulland ım hir termokap ı l ın çıkışı  

olabilir. Bu teknik çoğu kez hem evlerdeki hem de endiistrideki s ıcaklık de-

netleme düzeneklerinde kullan ıl ı r. Öte vandan, bir televizyon yay ın düzene-
ğ inde stüdyoda haz ı rlanan program ı n ses ve görünüm bilgileriyle 
Başka bir örnek de bir uzay aracın ı n tepkili-roketi ıı i ateşlemesi için emir 

vermede kullandandan bilgid:r ki burada kullan ı lan karma şı k i ş aret, bir 
bilgi sayarı n iş lediğ i verilere dayan ı r. 

Çoğ u kez, baş langı çtaki bilgi ve ç ıkış ta istenen bilgi elektromagnetik 
enerjiye dlinüş türülmeb ya da bunun terli olu ş turuirnAidır. Dönüşüm süreci, 
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l ı em 	dağ arcığı  bak ı m ı ndan ve beni de elektreinagnetik enerjiyi kullanma 
bakumndan doğ al üstünlü ğü olan aygı t ve devrelerle gerçekle ş tirilmelidir. Tele-
vizyon kameralar ındaki nı ikrofen -ve resim tüpleriyle ses ve ışı k bilgileri 
stüdyoda elektrik-sel iş aretlere danii ştürüliir; program gözlem yerindeki hopar-
lör ve katot- ış inı  resim tüpleriyle ise ters eilree olu ş turulur. Çe şitli denetim 
ve hesaplama dilzeneklerinde dönikeilen sürecini oln ş turnı ak içiia termekap ıl, 
elektro-optiksel ayg ı tlar ve h ı z Cılçerler 

Bilgi ;  elektronnagnetik enerjiye dönü ş türüldükten sonra, düzenekten 
istenen amaca ula şacak biçimde süreçlenmelidir. Örne ğ in, terrnokap ılın çı -
kışı ndaki enerji, bobini uyaraeak kadar yeterli de ğiLse enerjiyi gereken düzeye 
çıkaracak bir y- iilıseiteç kullan ılır Benzer biçimde, televizyonun özel bir ka-
nalına akerdlanmas ı  için istenen i ş aret öteki kanallar ın iş aretlerinden ayrıl-
mal ı dır (süzülmelidir). Süzme süreci, yaln ız belli frekans bileşenlerinin dike-

nekten geçmesine izin verir ve bu i ş leve seçicilik denir. 

Istenen bir biçimde çal ış ması  gereken baz ı  düzeneklerde temel elektronik 
iş levlerin yap ı lması  için gerekli yeni bilgi üretimi sürecine ba ş vurulur. Tele-
vizyon düzene nde ses ve gii ı iintüyü ay ın anl ı  yapmak ve uzay gemisinin top-, 
kili-roketini at.e ş lemcde zamanlama s ıras ı nı  belirlemek için kullan ılan işaretler, 
üretilmesi gereksinen yeni bilgilere örnek olu ş tnrurlar. 

Süreçte gerekli olan enerji istanen sonuç de ğ il, yalnızca istenilen amaca 
ulaşı lmas ı nı  sa ğ layan bir araçt ır. Bundan ötürü ay'dan işaretleri yansit ıp 

algdama yönünden, küçük bir geminin radar düzene ğ i ile bir megawatt'l ı k 
dilzenek aras ında pek fark yoktur ve bunlar ı n belitgenleri hemen hemen özde ş -

tir. Gereksinen enerjideki fark elektronik siireçten çok . dilzene ğ in gücü ile 

belirlenir. Elektronik süreç, eygitlar ve 'onlarla ilgili devreleri YarduirlYba -
iş aret iletilen özelliklerinin uygulanmas ını  içeririr. 

Elektronikte iki konu üzerinde çal ışı labilir. Bunlardan birisi elektronik 
aygrtlarm devre özellikleri ve fiziksel çal ış ması . öteki ise istenen bilgi ile-
timixie uygun düzenekler ve devre i ş levleridir. 

7-2 ELEKTRONIK AYGITLAR 

Pek çok elektronik aygetiar ı n iş levi, devre özellikleri hemen hemen .her 
elektronik ı le -trede kullanilan bağı ml ı  kaynak belirı genlexini sağ lamaktad ı r. 
Bn tür ay-guların çalış masını  anlamak için çok s ık kullanı lan devre özellik-
lerinin ilk olarak incelenmesi yararl ı dır. 

Bu ösellliklerden ilki Ş ek. 7-1 de betiralenmektedir. Bu ş ekil dört rıçln 
.. bir devre öğesi olan gerilime. bağ lı  bir akını  kaynağı nı  göstermektedir. 
1-1' giriş  uçları  V denetim gerilimini verir, ç ıkış  uçları  ş iddeti gV olan 
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şEIsIL. 7-1 1 (kal bir gerilitne•bağ lı  vIom Ika) o:4;am g5e ıerizeı i. 

bir ak ı n ı  kaynağı n ı n etkisini ortaya ç ı karır. Mke bitiminde anlaml ı  olan g 
parametresi, kayna ğı n ş iddeti ile denetleme gerilla ı i arasında tıağnıtı  kurer. 
g, giriş  ve ç ıkış  nicelikleri arasındaki bağı ntıp belirlediğ inden buna genellikle 
aktararn iledoenligi denir. l' ve 2' »Oen, ço ğu zaman şekilde kesik siagilierle 
belirtildiğ i gibi ortak olabilir. Sonuç olarak, bir devre ö ğ esi olarak ba ğı ml ı  
kaynak gösterimi için y ıdn ı zea üç uca gereksinim duy ıı lt ı r. t.'ç ya da dört 
açl ık bir devre ö ğ esi ktıllanmakla denetim uçlar ını  kaynak uçlarına bitimi» 
ö'ğelarden uzak ülkelere ha ğ layabil ıne olanağı  doğru.. Sağı mh kaynağa "belli 
bir uzaklıkta etki olu ş turma gözüyle bak ı lelı ilir. %Orit-e çeş itli devre ?,■ğe-
leri birbirlerinden fiziksel olarak yal ıtılmış  biçimde dü ş tinfilebilir. 

İ kinci kullanış l ı  devre özelli ğ i ise devre bile şenlerinirı  elektriksel yalıtım ı -
nın da yap ı labilmfflidir. Giriş  ve ç ı kış  uçlarına sı rayla Vs  ve I, uyarma iş e-
lerinin uygulandığı  Ş ek. 7-2a da bağı mlı  bir kaynak görülmektedir. R s  ve 
R,, dirençleri Vs  ve K, ile ilgili kaynak dirençlcridir, k ise yiik direncini *as-
termekredir. Bunun her ikisi de fıst üste birime ilkesini') kullandmas ı yla hesap-
lanabilir. V, tarafından olu şturulan V ve VI.  bi/minderi şek. 7-2Vde gliredea 
devrenin, .1„ tarafından olu ş tu ı ulan bileşaıderi ise Ş ek. 7-2c deki devrenin 
Lilian as ı  ylit bulunur. 

Ş ekil 7-2b'deki giri ş  devresine Kirchlıoff gıriiinı  yasası n ı n uygulanmasıyla 

1,1{, ± V 

sonucu bulunur. 1-1' uçları  aç ı k devre ollıtğudan I, .sıfırıier. Buna 	re 
V 	T's  olur. 

Çı kış ta Kireld ı off akun yasas ının uygulannı.aslyla 

e '71" « 	- -T 	O Ili 	R„ 

yaz ı lar. Buradan. V 	bağınt ı smın kullandrawnyla, 



R o  

2' 

(bi 
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-gV 
 1/Re  + 1 I R, 

bulunur. Ş ekil 7-2e'nin ç ık ışı nda ise KAY 

— 10 	 = O 

d ır. Buradan 

(c) 

Ş EKIL 7-2 (e) Giriş  ve ç ıkış  uçlarında etkili uyarmaya sahip gerilime ba ğ lı  bir ak ını  kaynağa (k) Y ıl!' 
m ı  Vs  nin etkisini diiş iinül ınesinde için (e) Io'm etkisinin dli ş iluanesiude Şı k. 7-2 a'ntu gasterfienesi, 

Tıt = 1 R,, -1- I R4  

elde edilir Giriş  devresi için KGY bağ intısi ise 
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,R, + V O 

dir. 1-1' uçları  açık devre oldrığ umla ./, stfırdır ve bn nedenle V nin de e ıfır 
oidugn görülür. 

V ve Tı„ için toplam tepkilea• V, ve In  ı n olnş tardnğu tepkilerin top-
lamı d ı r ve bunlar 

V = Vs  - g
• 

1 R . + 1 RL  

dir. Bu tepkilerin incelenmesiyle, 	yalluzaa V ye bağ lı  olduğu belde VI.  

nin hem Vs  ye ve hem de I, a bağ h olduğu anlaşı lır. Giri şteki V., nin etkisi 
bağı mlı  kaynak kanal ı yla ç ı k ış a iletildi. Bana kimlik / o  na etkisi ise ba ğı mlı  
kaynak kanalıyla çı kış ları  girişe iletilrnedi ırr 1..„ elektriksel olarak giri ş ten 
yaht ı ldı . Bu sonuç elektriksel i ş aretlerin ba ğı ml ı  bir kaynak içinde yaln ı zca 
bir yönde iletilebildi ğ i ~nen anlatmaktadir. Blı  yön ise denetieyielden 
kaynağa doğrudur. Böyle, yalnız bir yönde iletim yapan devre ve a*,7g ıtiarıt 
tek•yönlü denir, 

Üçüncü ve en önemli devre özelli ğ i PL  ve Ps  güçLariQ ıia kargdiş uni-
maslyla gösterilebilir. Burada sözü. edilen P, ve Ps  Şı k, 7-3 deki devre için 
sırayla, RL  yükü üzerinde harcanan güç ve V, kaynağının sağladığı  güçtür. 
Giri ş  ilmeğ i için K GY eş itliri 

.110111. •11.. 

 

7 

Ş EKIL 7-3 Uyzenet ve yilkie hirklute pared ıne 

— Vs  + Is  R. + V = O 

d ı r. 1-1' uçlar ı  aç ık devre olduğ undan I S  sıfı rdır. Buna göre 	Vs  ve 
Ps 	1. V. z---= O sonuçlar ı  bulunur. P„ de ğeri IL 2 RL  ile verilir. Burada f.„ , 
g Vs  dir. Bundan ötüril P„,82 .1?„V s2  ye eş it olur. Pb  6.1fIr P, ise sı fır olmadı-
ğı ndan ek enerji ba ğı mlı  kaynak tarafından sağ lanmalı dı r. PL  nin Ps  den. bü-
yük olma olgusu çok önemlidir, çünkü bu olgu, bağı mlı  kaynağnı  devrenin bir 
noktas ındaki iş aret enerjisini ba şka bir noktas ı xıdakine göre art ırabilme 
yetene ğ inde oldu ğunu göstermektedir. Bundan bmka çok fazla enerjileri 
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denetlemek için çok az enerjilerin kullan ı labilece ğ i anla şı lmaktad ı r, Çoğu 
kez güç kazanc ı  olarak betimienen bu devre özelli ğ i, elektronik yükseltmeniu 
temelini oluş turur. E ğer yükseltme olana ğı  olmasaydı  elektronik dilzenek-
lerin çoğu ya kullan ı n,  bakı m ından oldukça sınırlandı rılacak ya da tamamen 
iş e yaramayacaklard ı . 

ön besleme denen ek enerji, ba ğı ml ı  kaynak belirtgenlerini sağ layan 
fiziksel aygıta genellikle dış arıdan verilir. Elektronik ayg ı tlarm çoğ unda 
ön besleme - enerjisini sağlamak için d.a. (sabit) enerji kaynaklar ı  kullanı lır. 
Buna karşı n, iş aret enerjisi gücü zamanla de ğ iş en bir kaynak arac ı lığı yla uy-
gulan ır. Ba ğı mlı  kayna ğı n ç ıkışı nda iş aret enerjisindeki art ış  aygı da verilen 

ön besleme enerjisinden elde edilir. 

• 	Çe şitli elektronik aygı tiar ın ba ğı mlı  kaynakların belirtgenlerini nas ıl 
olu ş turduğunu anlamak için çe şitli maddelerde olu ş an fiiksel ve elektriksel 
olaylar hakkında bir bilgiye gereksinim duyulur. Benzer biçimde, enerjinin 
biçim ve büyüklüğü ve aygrtiar ı n bn enerjiye tepkileri geli ş tirilmelidir. Ay-

rıca. pek çok elektronik ayg ı tla ilgili genel azelliklerin ve özel dayirr ılerin be-
rimlerımesine gereksinim vard ı r. 

Tüm elektronik aygrilara temel olan ş ey yüklü parçac ıkları  denetli 
akış nun kullaralmas ıdir. Elektromıı gnetik enerjiye dönü şmüş  kı lan bilgi, 
yüklerin akışı nı  denetlemede kullan ılan işaretleri obış turuı . Birçok elek-
tronik ayg ıt için temel olan parçalar- ş unlardı r: 

1- Yüklü ve hareketli parçac ı kları  olu ş turan bir kaynak 

2- Bilgi içeriğ ine göre yüklü pareac ıklann ak ışı n ın herhangi bir biçimde 
denetlenmesini sa ğ layan parça, 

3- Yüklü parçac ıkların toplanması nı  ve istenen iş levi yapmak üzere 
son bilginin ç ıkarı lmas ını  sağ lamak için kullanı lan parça. 

Yukarıdaki şı klardan bir ya da daha fazlas ın ı /1 elde edilmesinde yararl ı  
olan belli fiziksel özellikleri gösteren ayg ı t parças ı na ö ğe ya da elektrat denir. 
Çoğu kez bu ö ğeler bir metal ;  cam ya da seramik kap içine alı nır ve elektrik-
sel hağ lant ılar dış ar ı ya ç ıkar ı lan uçlarla sa ğ lanı r. Yüklü parçac ıklann akı -
ş ii= oluş tuğu ve denetimin yap ı ldığı  ortam kat ı  ise bu aygı tlara kau-hal 

aygulart denir. 

Diyorlar iki-Ilçin elektronik ayg ı tlardır. Yük akışı , söz konusu aygıt-
/ara bir d ış  devre bağlandığı  ve enerji verildi'«i zaman olu ş ur. Parçac ı k akış mın 
denetimi diyodun uçlar ına uygulanan bir d ış  gerilin ı k yap ı lı r. 

Ekle ın transistörle ı  ve alan-etkili transistörler gibi üç-li ğeli aygı t:ların 

üğelerinin ikisi diyoddaki gibi davrann. Uçlar d ış  devrelere ba ğ laxı dığı nda 
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yük ak ışı  oluş abilir. Enerjinin ana kayna ğı  genelikle ö ğelerdeu ikisini bağla-
yan bir devreyle sa ğ la/ur. Denetim, temel enerji devresinin yan ısıra üçüncü 
öğ eye ba ğ lanan d ış  devrenin kullanı lmas ı yla yap ılı r. Ozeleamaçh ayg ıtlarda 
olduğ u gibi silisyum-denetin ı li doğ rultucularda da (içten daha fazla ü ğ e 
kullan ı lır. Fazla ö ğ eler istenen do ğal ve kal ı c ı  helirtgenleri elde etmek kin 
yerle ş t irilir. 

Verilen bir 'ayg ıtrn kullansan için uç özelliklerini veren fiziksel olaylar ın 
anla şı lmaseaa gereksinim d ılyulur elektrikel bile şenlere bağ lanabildiği 
ve olçiimieri ı i yapı labildi ğ i yerler açlar olduğundan ay-gı tın uç belirtgenleri' 
üzerinde vurguyla durmak yerinde olur. 

Genel olarak ayg ı tlara doğ ru (sabit) ve alternatif ak ı m (zamanla deği ş en) 
enerjinin her ikisi de uygulan ır. Doğru akını  enerjinin ço ğ u, ana güç kayna ğı  
(ön besleme) taraf ı ndan sa ğı anıeve ayg ı t ı  etkin bir biçimde kullanabilmek için 
gereksinen özel çat ış ma geriiinı i ve akımının düzeylerini belirler. Altermatif 
enerji ço ğ u kez bilgi içerir ve denetli yük ak ış mın etkilerini yansı tan gerilim 
ve akimlar ı  olu ş turur. Bundan ötürü, ayg ıt içindeki geriliraler ve ak ı miar hem 
doğ ru ve hemde zamanla - de ğ i ş en bile ş enleri içerirler. Bu ve bundan eonraki 
dört bölümde her bile ş eni ayr ı  ayrı  bulmak çoğ u kez kolaylık sağ layacakt ı r. 
d.a. ya da dursun davranış , çoğ u kez aygı t ii ğelerinin gerilim ve akımlarının 
uç de ğerlerini ba ğ layan bir ya da daha çok voh arrı per .belirtgenieriyle 
betinelenir. a.a. ya da dinamik özellik ise, çoğ u kez eş değer devre ya da model 
denen bir çok devre öğesiyle gösterilir. Bu durum Böl. Irde ele almaeakt ı r. 

7-3 YARI ILETKENLER 

öz direnç değ erleri, iletkenlerinki ile yâxtketniarraki aras ında olan katda" 
yart-iletkenler denir. Birçok elektronik ayeetta yan-iletkenler hareketli 
yüklerin kayna ğı n ı  sa ğ lamak için kullanı lır ve yüklerin akt ığı  ve derıetlen-
di ğ i ortam ı  olu ş turur. En çok kullan ı lan yar ı  iletkenier silisyurn (Si) ve ger-
manyam (Ge) dur. Bunlar ın her ikisinin de 4 bağ  elektronu vard ır ve kristal 
yap ı lar ı  da ebnas ınkine benzer,. Kristal içindeki atomlarla ha ğelektronlen 
aras ı nda beığ lan ına; kuvvetleri oldukça I ı iiyılletür. Yalı aese ı  -ataırdarın neden 
oldu ğ u kimyasal-safs ı zhklarm lenbeineerds ğe 've - yapseeel bozukluklar ı n olmadığı  
saf durumdaki bu maddelere doğal- yart-iletkenler denir. 

Germanyum ve silieyum kristalleri ı!Iektriksel olarak yüksüz olduklar ı  
halde uygun biçimlerde ve niceliklerde enerjinin uygulanmas ı yla kristalin 
tümünün elektriksel yüks -üzlüğ tinii bozn ı adan taşıy ı ci denen hareketli 
yüklerin olu ş turulması  olasebr. Do ğ al yar ı  iletkerderdeki hareketli yükler 
genellikle 0"K den daha yüksek s ı cakl ı klarda bu sı cakl ıklara eş lik eden 
ı .iı sai enerjiyle - ba ğ laxı ma kuvvetlerinin üstesinden gelerek olu şturulur. Bu 
süreçle, elektron-bo ş luklar ı  ve elektronlae olmak üzere iki türlü ta şı yıcı  
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oluş turulur. Bir ba ğ  kı r ı ld ı ktan sonra bir ba ğ  elektrenu hareket serbest-

isi kazanır. Serbest hale gelen elektron, kristal içindeki bir ba ğda elektron 

bo ş luğu yarat ır. Bu elektron yoklu ğ una bir elektron - boş luğ u denir ve 
hu, bağı msız hareketli pozitif bir yilk ınüş  gibi davran ı r. Elektronlar ve 

elektron-boş luklann ı n her ikisi de e ş it say ıda oluş rurulduğ undan kristalin 
elektriksel yüksüzlü ğTü korunur. Bununla birlikte, her iki ta şı y ı c ı  da kuv-

vetlerin etkisinde kalabilir ve böylece yük-ak ış  sürecine katk ı da bulunabilir. 

Doğ al yar ı  iletkerderdeki kuvvetli ba ğ lanma yüzünden oldukça fazla ek 
enerji harearnad ıkça oldukça az say ı da ta şı yı c ı  olu şur. Bundan ötürü elek-

triksel özellikleri yabtkaular ı nkine benzer ve elektronik ayg ı tlarcla kullan-

mak için pek uygun de ğ ildirler. 

Çok sayı da ta şı y ı cı  olu ş turmak için kullan ı lan en yayg ın yöntem, yar ı  

iletken içine dikkatli bir ş ekilde belirlenmiş  safstzhk maddesi kat ınak.tır. 
Safs ızhk kat ılmış  yar ı-iletkenlere yapay yan-ilethenler denir. Ço ğ u kez, 

arsenik (As) ve antimen (Sb) gibi be ş  bağ-elektronlu atomlar ya da galyum 

(Ga) ve bor (B) gibi üç ba ğ -elektronlu atomlar safs ı zlık Maddesi olarak kul-

lanı lır Her tip safs ı zl ı k, bir çeş it ta şlyı cl ınn çoğunlukta olduğu bir yan-

iletken olu ş turur. 

Hareketli ta şı yı cı lar, kristal içindeki çe ş itli noktalarda ana madde 
ato ıadan yerine safs ı zlık atomlar ını n yerle ş tirilnıesiyle oluş turulur. Genellikle 

kullanılan safsızhk yoğunluğu, 106  ile 108  aras ında ana madde atomuna kar-
şı hk 1 safs ı zlik atomudur. Bundan ötürü, fiziksel ve kimyasal özelliklerin 
çoğu temel olarak ana  yar-iletkenin özellikleridir. Yaln ı z elektriksel özel-

likler dikkati çekecek biçimde de ğ iş ir ve yapay maddeninin daha çok metal-

lere benzemesine neden olur. 

Ta ş lyı e ı lann nası l oruş turulduğıanu anlamak için iki ayr ı  silisyu ın 

yarı -detken örne ğ i düş ünelim. Birinciye arsenik safs ı zlıklan ikinciye de 

galyum safs ı zlı klan kat ı lmış  olsun. Bir arsenik atornu bir silisyum atomunun 
yerini aldığ inda arsenik atomunun be ş  ba ğ -elektronundan dördü krist al 

içinde ba ğ lanma yapmak için kullan ı l ı r. Ba ğ lanma yapmada kullandmay-an 
elektron, krisialin ı s ı sal enerjisinin sa ğ ladığı  küçük bir ek enerjiyle hareket 

edebilecek serbestli ğe sahip olur. Bu yolla üretilen ve Ba ş at olan ta şı yı c ı lar 

negatif yüklü elektronlard ı r. Sonuç olarak, bu tip yapay yan-iletkeule•e 
n-tipi denir.. 

Ikinci örnekte ise bir galyum . atonau kristal içindeki bir silisyum ato-

munun yerine geçer. galyum atmam, ba ğ ları  oluş turmak için gerekli dört 
bağ -elektronun-dan yaln ı zca üçünü sa ğ layabilir. Ba ğ lan ına sonucu bir elek-

ronunun eksik kalmas ı  elektron bo ş lu ğu olu ş turur. Kristalin ı sısal enerjisi 

biraz artt ığı nda elektron bo ş luğu 'hareketlilik kazan ır. Ba ş at olan ta şı yunlar 
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pozitif yüklü elektron-bo ş luklar ı  olduklarından bu tip yapay yar ı -iletkenle c 
p-tipi denir. 

Is ı sal uyar ı m elektron•elektron bo ş luğu çiftleri olu ş turduğundan yapay 
yarı -iletkenler içinde her iki tür ta şı y ı cı  da bulunur. Bununl ı  birlikte, nor-
mal çalış ma s ı cakhklar ında safs ı zlık katk ılarından doğan ta şı y ı c ı lar daha 
etkindir. Yapay kristallerde ço ğunlukta olan hareketli yüklure çogunluktaki 
taşıy ı erlar, azı nl ı kta olanlara da azml ıktaki taşıy ı c ı /dr denir. 

7.4 YOK - AKIŞ  Ş eREÇLERI 

Yük-alu ş  süreçleri deyimiyle ta ş tyleı larm hareketini betimleyen mekaniz-
ma amaçlazımaktad ı r. Yapay yan-iletkenlerde denetimli yük ak-ış m ı  etkile-
yen iki mekanizma vard ır. Birincisi ta şı y ıtuların hareketini etkileyen elek-
triksel kuvvetlerin uygulamas ı ' sonucu değ er. Bu zorianm ış  harekete sürük-

lenme denir ve elektriksel iletimin olu ş um ınekanizma ındir- 

Yarı -iletkerderde ta şı y ı c ı larm hareketi yul ı n bir biçimde betimlenemez. D ış  
kuvvet u-ygulanmanu şken maddelerin ı sı sal enerjisi elektronlar ın ve atoralaım 
titre ş inderine neden olur. Bu titre ş inder, uzayda rastgele olur, ama tüm parça-
elklann verilen bir yöndeki net ortalama h ız ı  s ı fı r olacak biçimde s ıa ırlenı.r. 
Eğer ortalama h ı z sıfır olmasayd ı  bir ak ı m oluşurdu. Titreş imler kristal için-
deki hareketli • elektronlarm ve atomlar ın birbirleriyle etkileş melerine neden 
olur. Birçok e ı kbeşı neter yüzünden bir tek parçaoığı n hareketini betin ı le-

yenı eyiz, ancak bir grup parçae ığı n ortalama hareketi hakk ında konuş abiliriz. 

Alışı lmış  olduğ u iizere bir elektrik alan arac ı lığı yla bir dış  kuvvet uygu-
landığı nda parçae ıklar, rasgele ı sısathareketlerinin üzerine, yönlendirilmi ş  bir 
hareket binecek biçimde etkilenirler. Bu, uygulanan alan do ğ rultusunda net 
ortalama hı z olu ş turur. Böylece elektronlarnı  ve elektron bo ş luklannın 
hareketinin katk ı sıyla sonuçlanan. bir ak ım doğan. Elektronlar ve elektron bi ş -
luklar ı  zı t yönlerde hareket ederler, ancak yiiklerinin de z ı t oluş u nedeniyle 
her ikisi de ayn ı  yönde ak ı m oluş turur. Yapay yar ı  iletkenlerde bu. ak ı n ı , 
hemen hemen tümüyle ço ğunluktaki ta şı nc ı ları n akışı yla oluşur. 

Ikinci önemli akış  mekanizmas ı  difizyon'dur ve düzenekteki ta şı y ıdarnı  
da ğı lı mının düzgün olma yiş mdan doğan kuvvetten anılmış  bir süreçtir. 
Süreç, gazIar ın kinetik kuram ındaki yalm klasik problemle betinalenebilir. 
Ş ekil 7-4 de görülen düzenekte N i  gaz molekülii V,İ  hacmi içine düzgün olarak 
ve N, gaz moleküliı  V, hacmi içine düzgün olarak da ğdnu.ş tır. Ni  /VI  ve .N, 
inolektı l yo ğ untuklari e ş it değ ildir. Eğer aradaki engel kaidirilaca,k olursa Lir 
zaman sonra gaz yeni bir bas ı nca ula ş acak Ve gaz rnoiekülleri tüm hacim içine 
düzgün olarak da ğı lm ış  olacaklard ı r (lı er duvardald bas ı nç ayn ı  olaacakt ı r). 
Yeni da ğı l ıma, kab ın iki billiiı i ı iintickı  farkl ı  voğurduklar üzerine kurulan 
difüzyou süreciyle ula şı hr. Gaz molekülleriniu ak ışı  yüksek yoğunluklu böl-
geden alçak yo ğ unlıtklu bölgeye do ğrudur, 
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Engel 

Ş EKIL 7-4 Bir ideal gaz ı n kat ı  engelle iki hazine syrd ınwsı . 

Engel yerinde durdu ğu zaman bile difitzyon eğ ilimi vardır. Böyle olmakla 

birlikte, engel duvarının kat ı  oluş u parçacıkları  bulundukları  bölmede kal-

maya zorlar. Engel kald ınlır kaldırdınaz difügyou süreci ba ş lar. 

Yan-ilctkenlerde difazyo n, alan  uygulamaya gerek katmadan ak ım 

oluş turur. Yüklü parçac ıklarm akışı , ta şı yıcı  yoğunluğunun yerel değ iş i-

minden ötürü do ğ an. Elektron ve elektron bo ş luğu-difilzyon ak ından onların 
zı t iş aretli yüklerin; yans ı tı r. Hareket yönü alçak yo ğ unluklu bölgeye doğ ru 
olduğundan difüzyon, az ınlı ktaki ta şı yı c ı  akışı nı  betimleyen önemli bir et-
kendir. 

Yan-iletkenlerde olu ş an üçüncü olay ise bir elektron ile bir elektron 
bo ş lu ğ unun çarp ışı nasu ıdun doğ an yine--birle ş me olay ı dı r. Yine-birleş me 
süreci, asl ında bir elektronun kristal baglar ı ndaki bo ş  bir yere dönn ıesidir. 
Bu süreç, taşı yıcı  yoğunluğuyla orantıhdır, yani ta şı y ıeılarm sayı sı  artıkça 
elektron elektron-bo ş luğu birleş iminin olu ş um hızı  artar. Yine-birle ş me, 
az ı nl ıktaki taFsylcılarrn akışı nı  betbrı lernede önem ta şı r. Çünkü, bu süreçten 
etkilenen yüklerin yüzdesi oldukça büyüktür. Madde içinde öte yandan 
elektron elektron-b oş luğu çiftleri de üretil ınekte olduğ undan yine-birle ş me 
ve üretilme h ı zları  arası ndaki farkla belirlenen net yine-birk ş me h ız ından söz 
etmek daha do ğ ru olur. 

Bir yan-iletken içindeki ta şı yuc ı lann toplam akışı n ı  betimlernek için 
yukarıda açıklanan üç akış  olayı  da gözöniinde bulundurulmalıd ı r. Her çeş it 
taşı yı cı  ayrı  olarak iş leme tutulmal ıdır; örnektea ayr ı lan elektron ya da elek-
tron bo ş lakiarı nın say ısı  silırliklenme, difüzyon ya da net yine-birle ş me 
hızıyla belirlenir. Yine-birleşme terimi elektronlar ve elektron boş lukları  
için aynı dır. Çünkü bu süreçte her iki tür ta şı reıdan da binr tanesi orta-
dan kalkar. Buna göre örnek içindeki ak ım, elektron ve elektrou bo ş luğ un-
dan oluş an bileşen.lerin toplamıdır. Bu etkiler, alımalan ve aygıtlann. uç 
belirtgenlerini nicel olarak betimlemeninin temelini olu ş tururlar. 
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7-5 EKLEM DiYODLAR 

Tüm yan-iletken ıtygrtlar ı n yap ı m ı nda p-n eklemi temel olu ş turur. 
Eklem fiziksel olarak p-tipi ve n-tipi yan iletke ► lerin Ş ek. 7.5 de gösteril-
diğ i gibi birle ş tirilmesiyle oluş turulur. Ayr ı ca p---n eklemi, ekle ın diyod ola-
rak bilinen iki !için ayg ıt olarak da kullau ı hr ve devre simgesi Ş ek. 7-6 da 
gösterilmektedir. 

  

	o 

  

E klem 
Ş EK İL 7-5 Bir p-n 

 

4- v 

 

Ş EKİL 7-6 Bit ekim divvdatı  devre simgesi. 

Diyodlar ın birçok yararlı  devre özellikleri vard ı r, bunlar en önemlisi, ço ğu 
kez durgun bolirtgenlerle ya da volt-umper eğ rilori yardı mı yla betimle ınin Ş ekil 
7-7, ideal bir diyodun durgun behrtgenidir. E ğ rinin incelenmesi ayg ıtta 
akı mın yabuz bir yönde akt ığ un, bu yüzden diyodun tek yönlü devre öge.si 
olarak davrand ığı nı  gösterir. Aygı tın bu tek yönlü özelliğ i; açnı a-kapama 
yapabildigi içirı  anahtarlamada ve yalnız uygun yönlü i ş aretler alg ı latıabli-
digi ve i ş lenebildi ğ i için de dalga bioimlendinne ve doğrultma i şlemlerinde 
oldukça önem kazan ı r. 

Ş EKIL 7-7 Ideal bir diyodun volt-arat,ere belirtgeni. 

Eklemin fiziksel olarak i ş leyi ş i önceki kesimde tart ışı lan akış  süreç-
len yard ı m ıyla betimlenir. ller tip yan-iletkende düzgün dagı lluı l ı  safsı zlık 
katkı s ı  bulundu ğ u varsayım ı  göz önünde tutulmak ko ş ulu ile p bölgesinde n 
bölgesinden daha büyük bir elektron bo ş lu ğu yoğunlu ğu ve benzer olarak n 
bölgesinde p bölgesinden daha büyük elektron yo ğunluğ u vard ır. Yoğunluk 



Elektrik alan 

Elektroa boşlu
N 
ğ , 

siirüldentaci 
Elektro!, 
^ii riikfenmesi  

P 
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farkları , eklemde bir gradyent olu ş turur ve litı  gradyent taşı peiların difilz-
yonuna neden olur; elektron-ho ş lukları  p den ta bölgesine ve eIektronlar ise 

n, den p bölgesine doğ ru difüzyo ıı a u ğ rarlar. Ş ekil 7-8 de görüldüğü gibi, 

dirtizyon sonucu eklemin her iki yan ında da ait yüklü Lareketsiz iyoular olu-

şur. a ve p bölgelerine doğru geniş leyen bu bölgeye boş alma bölgesi ya da 
yerel-yük bölgesi denir. Taşı yıcılar ya p-tipi ya da n.-tipi maddelere doğ ru 

diruzyona uğ radığı ndan sözü edilen bölgede harektli ta şı yıcılar yoktur. 

Elektran bo ş lu ğ u 

P 	
Elekiran 
difiizynnu 

fal 

Haleketsiz 
iyoniat 	, 

Abc' 

Bo ş alma bölgesi 

(b.1 

(e) 
Ş EKIL 7-8 (a) Elektrott-bo şluklan ve elektranlarm difiizport yönüniin, (6) bo ş alma bglgegluiu ■ 

(c) elektronlann ve elektron-Logliklarlaut siirükleranesiain gösterildi ğ i bir p—o eklerai. 

Eklemin her iki taraf ında bulunan alt kutuplu hareketsiz iyonlar ya da 
yerel yükler bir elektrik alan ı  oluş turur. Bu alanın iki etkisi vardır, bunlar 
potansiyel engeli olu ş turmak ve siiriiklennıe akı mı  yaratmakt ır.  Siiriiklenmc 
akı mı  elektron boş luklannın. II den p bölgesine ve elektronlar ın p den n böl-
gesine hareketine neden olur. Dengede ve d ış  de-vre yokken net aklın s ı fırd ı r; 
yani eklemi geçen hem elektron ve hemde elektron bo ş lukların ın net say ıs ı  
s ıfırd ır. Sonuç olarak, ak ı m ı n süriiklenme ve difiizyon bile ş enleri eş it ve zı t 
yönliidür. 
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Boş alma bölgesinde olu ş an potansiyel engeli, bir d ış  kaynaktan enerji 
uygalanmazsa ta şı yıedarın engelden akmastın önleyecek biçimde davrantr. 
Ş ekil 7-9a da görüldüğü gibi p ve n bölgelerine bağ lanan bir d ış  kaynak, 
ek elektrik enerjisi sa ğ lamada kullanı lı r. önbeslente denen V gerilim 
kaynağı , potansiyel engelini ya ytikseltir ya da alçalur ve ekleruden geçen 
taşı yı cı  akışı nı  denetler. V 0 olduğunda, erı gek etki edilmez ve devre aç ık 
devre p-n eklemi gibi davran ır. Vnin pozitif değerlerine doğ ru yönde önbesleme 

denir, bu besleme potansiyel engelini kiiçültür ve böylece ekleinden difilzyon-
la geçen elektron ve elektron-bo ş lukları  sayısı  artar. Artm ış  difüzyon net 
bir aklın doğrurur, buna doğ ru yön akı m ı  denir ve yönü p den n bölgesine 
doğ rudur. V artırıldığı  zaman akunda h ızlı  bir artış  gözlenir, çünkü engel 
daha da küçülür. öte yandan V yi negatif yapma (ters yönde önbesletne) 
potansiyel engelini art ım ve sınırdan difüeyou yapan taşı yiedarın sayısını  
azaltır. Böylece ters yön aklım ya da deyim okulu, 4, (temel olarak elektrik 
alanının oluş turduğu sürilkiennıe bileş eni) denen n den p bölgesine akan 
küçük bir akını  oluş ur. Ters önbeslemenin artırdmaloyla kelime oluşuncaya 
kadar ters yön ak ımının değerinde önemli bir değ işiklik olmaz. Day ına akı-
mının büyüklüğü, p-tipi ve n--tipi maddelerdeki katk ı  düzeylerine ve ekle-
»lin fiziksel büyüklüğüne bağhdır. Şekil 7-9b, p-n ekleminin ya da diyodun 
ve dış  devresinin simgesel gösterimidir., 

(a)  

(b)  

Ş EKIL 7-9 (e) On'uoslemai ş  p--n ekimi (b) Diyad finı ged. 
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Eklem diyodun Ş ek. 7-10 da görülen durgun belirtgeni, cklernin d.a. 

davranışı nı  belirtir ve / diyed akumn ı  V önbesleme gerilimine ,ba ğ lar. Bu 

belirtgenler, çoğu kez Boltzmann diyod e ş itliğ i olarak bilinen Denk. (7-1) 

ile analitik olarak betimlenir. 

	

Ş EKIL 7-10 Bir p-IL diyodullun 	per belirtgeni. 

egviliT1) 	( ı.="Y-1) 	 <7-1) 

Burada q elektron yükünün büyüklüğünü, k = 1,38 x 10 -" JI-K- ile verilen 

Boltzmann sabitini, T Kelvin derecesi cinsinden eklem s ıcaklığı n" ve A 

simgesi iistelde kullanılan q / kT -yi göstermektedir. Oda sıcaklığı nda (293°Kj 

A = q / kT nin değeri 40 d ır. 

Örnek 7-1 

Belli bir p-n diyoduna 0,225 V'luk bir do ğ ru yönde önbesleme uyguland ığı  

zaman 20 mA akl ın geçiriyor. Eklem s ı caklığı  293' K olduğuna göre diyo-

dun doyma ak ımın.' belirleyin. 

ÇÖZÜM: Denklem (7-1) den 

20 X 10' 
Is = eı v _İ 	Ğ 40 ıı ,215_1 2,5 x 10-6 	2,5 şı A 

Örnek 7-1 de bulunan doyma akı m ı , doğ ru yönde önbesleme küçük 

olduğu halde diyod akim ı ndan oldukça küçiiktür. Bu fark ço ğu kez Ş ek. 



Vs  

Ş EKIL 7-Il G ıxbesli bir ditod 	yiik Jire, ıei (kvro,i. 

VB13 	4- li (7-2) 
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7--10 daki belirtgen üzerinde do ğ ru ve ters yönde önbesleme için farkl ı  ak ı n ı  
ölçekleri kullan ı lmas ı nı  gerek-ı.i rir. Öte yandan V s ıfırdan büyük, oldu ğ undan 
EAr  birden çok büyük olur, bundan ötürü do ğ ru yönde önbesleme durumun-
daki akı mı  /-s.Av yakla şı m ı  ile göstermek kolayl ık sağ lar, Aynı  biçimde, 
negatif V için birden çok' ktı çiiktür bu nedenle ters onbeslemede diyod 
akımı  Yakla şı k olarak-.lv dir. 

Diyodlar, genellikle geçirilebilen mak! imunı  doğ ru yön akı mı  ve uygulana-
bilen ters tepe gerilimi denen ters yönde önbesleme geriliminin maksimum 
ani değ eri ile de ğ erlendirilirler. Maksimum doğ ru yön ak ı m ı nın değeri eklemin 
ı sı  biçiminde 	da ğı tma yetene ğ ine bağ lı d ı r. Ters tepe w;riliminin de ğeri 
ise bo ş alma bölg 	bulunabilen maksimum elektrik , alan ına dayanan bir 
s ı mrlamad ı r. 

7-6 DİYOD DEVRELERİ NİN GRAFİKSEL ÇÖZUMLENMESİ  

Ş ekil 7-10 daki durgun belirtgen, eklem diyodun Ş ek. 7-7 ile verilen ideal 

diyod belirtgenine yakla ş tığı nı  gösterir. idealden sapma do ğ ru yönde 
önbesli diyodun uçlar ı  aras ında s ı fırdan farkl ı  bir gerilim dü ş mesi olmas ı dı r. 
Diyod Sek: 7-11 devresinde kullanddığı uda diyod üzerindeki gerilim dü şüş ü 
de gözöniinde tutulmalıdı r. Gerilim ve akını  değerleri diyodun belirtgenlerin-
den ve 

ile verilen gerilime-yasas ı  bağı ntuundan elde edilir. Denklem (7 -). Ş ek. 7-12 
de verilen do ğru çizgi ile betinılenir ve buna yükdoğ rusu denir. Çözüm, 

yük doğrusu ile diyod belirtgeninin kesi ş ti ğ i Q noktası ndaki V ve / de ğerleri-
nin belirlenmesiyle elde edilir. 

Matem.atiksel olarak çözüm süreci, urtak çözümü olan denklemlexi 
çözmenin alışı lmış  grafiksel yöntetnidir. Fiziksel olarak, Q 11. ı rn diyod ve 
hemde d ış  devresi taraf ı ndan zorlanan sm ı rlamalan sa ğ layan tek ko ş uldur. 
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D iyod 	Ya 	 V,is  
	 geri   .eizerindeki --V 

° 	. ger ilim 
ş EKIL 7-12 Sek. 7--11 devresi için yük do ğ rusu, 

Iki eğ rinin kesim noktasi olan Q'ye durgun nokta ya da çaltş nta noktasa 
denir ve bu noktadaki diyod akı mının ve geriliminin de ğerleri çoğu kez IQ 

 ve VQ  ile gösterilir. VB,-VQ gerilimi direnein uçları  arasındaki gerilimdir 
R direncinin de ğ i ş imi ile yük doğ rusurtnn eğ imi değ i ş ir ve sonuç olarak 
Ş ek. 7-13a da belirtildi ğ i gibi Q değ i ş ir. Benzer olarak e ğ er R sabit tutulur-
ken Vw, besleme gerilinü de ğ iş tirilirse yatay eksen üzerindeki kesim yeri 
değ iş ir. Ş ek. 7-131> de gösterildiğ i gibi yeni yük doğ rulara özgün doğruya 
paralel olarak çizilebilir. Bunlar ın her biri özel bir f/j3 .3  değ erine kar şı lık gelir. 
Her yük doğrusu -volt--amper helirtgenini farkl ı  bir noktada kesere ğ i için çalış -
ma noktası  yine kayar. 

Sabit gerilime ek olarak devreye Ş ek. 7,-14 deki devrede gösterildi ğ i gibi 
eğer bir alternatif ya da zamanla de ğ işen bir gerilim uygulan ırsa diyodun 
mik (a.a.) luelirtgenleri elde edilebilir. Diyod gerilim; e ve diyod akurkt inip 
her biri iki bile ş en içerir. Bu bilesenlerin biri sabittir di ğeri ise zamanla de ğ iş ir. 

Eğer 

es (t) 	 san a>1 
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(b ) 

Ş EKIL 7-13 (o) FArki ı  di.ten ı;ter ve b) fa .rid ı  ı b1etıc genlimicri î ı;in yiAk dotruhu. 
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v,(1 .) 
V83 

Ş EKIL 7-14 aa ve ela kaynaklar ıyla «tiyod devresi. 

• 

ise deyrenin uçlar ı na uygulanan toplam ani gerilim 

v2 Vs  Sir/ <ot 

olur. Gerilim yasas ı  her an 

v, 	v 	iR 
	

(7-3) 

olmas ı nı  gerektirir. (ot, sin <ot yi s ıfı r yapan 7r nin tam katlar ı  olduğ unda 
ıı ,VPH ye e ş it ob ıt ve Denk. (7-3), Denk. (7-2) olur. Sonuç olarak, yük 
doğ rusu Ş ek. 7-15a ve b de görüldüğü gibi -çizilebilir. Sözü edilen zamandan 

baş ka zamanlarda v s  de ğeri VrR  den ayr ılı r ve yiik do ğ rusu önbesle ıne 
geriliminin değ i ş mesi halinde olduğu gibi kayar. Zaman sürekli de ğ iş ken ol-
duğ undan, belli bir anda yiik do ğ rusunu» konumu vR  nin o andaki özel de-
ğ erine karşı lı k gelir. Yük doğ rusun ım hareketi ş ekilde görüldü ğü gibi belirt-

genlerin giilgeli alan ın ı  tarar ve bu alan t ı p  nin maksimum ve miniınum de-
ğ erleriyle belirlenir. Bu de ğ erler V„ -‘,/"/ Vs  ve V„ NP-2, dir ve sırası yla 
sin tat nin 1- 1 ve -1 de ğerlerine kar şı l ık gelirler Ş ekil 7-15b V„ değ erine 
yak ın Vy  de ğerleri için yük doğ rusimun gezinimini gösterirken; Ş ek. 7-15a, 
V„ den çok küçük Vs  de ğerleri için yükdo ğ rusunu» gezinimini gösterir. Q,-Q, • 
çizgi parças ı  Q çalış ma noktas ı nın konumlarm ı n gezinim bölgesidir. Dalga 
biçi ınleri zamana ba ğ li olarak diyod w?•ilirnizin ve akı mın ın de ğ erlerini 

gösteririr. Dalga biçimlerinin çizimi için noktaya kar şı  nokta yöntemi kul 
tan ı tım al ı  d ı r. 

V„ ile kar şı laş t ırı ld ığı nda Vs  küçük kalı yorsa 	 (ş ek. 

7-15a) siniiseldir ve diyo-d tepkisi, sakin düzey üzerine altern.atif dalgaum 
bin ınesiyle oluşur. Bikş enlerden biri VBB  ye tepkiyi (sakin düzey), ikincisi 
ile v s (ı ) ye tepkiyi gösterir, bu tepki ise sözü edilen gerilimie orant ıltdı r. Bu 

ko ş ullar alt ı nda., diyodun doğ rusal olarak da vrand ığı  diiş iiniiIiir ve 
parças ı  doğru bir çizgiye yakla ş ttrıhr. Öte yandan Vs  ve V„„ bilyükliik ba-
k ı mmilan ayni mertebede oldu ğ unda divod tepkisi Ş ek. 7 -15b deki dalga bi- 



1 Q  üzerindeki 
-- diyod ak ı m ı  

a.e 
_ 	 — 

Vi, 2 V, 

IVın - İ -2V, 
V 

\IQ üzerinde,ki diyod 
geriUrni cı .a 

Ş EKIL 7-15 (e) Küçük i ş aretler i4 ı  akun ve gerilim ılskto bieinı ter;. 

Yük değ rulan 
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çimivle gösterilir. Bu. tepki bozulmu ş  bir bkinı dedir, do ğ ru ve alternatif 
tepkilerin yal ın bir toplum ını  temsil etmez. Tepkinizi zamanla de ğ iş en kısm ı  
v,(i) ile doğ rudan orant ı l ı  olmad ığı ndan davran ış  dvğ rns©i 

Şekil 7-16 da gösterildi ğ i gibi diyod tere yönde önl ıeslendi ğ i zaman yük 
doğ rusu-num kullan ımı  gereksizdir. Devreden geçen ak ı nı  diyodnn I doyma 
alcıı n ı dı r. Devre için KGY citliinin kullaralmawyla 

I R --f-  

yw4lie ve bu bakı ntidan diyod gerilimi V belirlenir. 

Doğ ru yönde linbesienmi ş  bir diyod için IQ  değerinin belirlenmesinde 
kullanı lan değ iş ik bir yöntem, 1"Q  niin genellikle Vo  değerinden kiktik ol-
ınas ı  gerçe ğine dayanı r. Böylece diyod behrtgeni Şek. 7-17 şdeki gibi ideal 

belirtgenine benzer biçimde gösterilebilir. Ancak>  diyodun uçları  aras ı ndaki 



R./ LA.Crs. 1 ICI.J1,11.P. H 1 U111,PL1( 11,4 riziKar.ı _ 

BozulmaLar 
Doğ ru  ve zamanla 

I 	de ğ i ş en dazeyterin 
bileş imi. 

c.r 

Ş EKIL 7-15 (b) Büyük i şaretler için ak ı nı  ve gerilim dalga biçimleri. 

ŞEKIL 7-16 Ters y.  Z■nde iStıbesierunie bir diyotl devresi. 

sonln gerilim düş mesi VoN  ile gösterilir ve bu gerilime açma ya da sıfirlama 
geriiiıni denir. Denk. (7-2) nin kullandmasiyla, Şek. 7-11 deli devre için .r, 
değeri 
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Ş EKIL 7-17 B ■ ı- vkkiu diyod için eK V-I giisAcıirni. 

(7-5) 
olarak verilir. 

Çok kullan ı lan eklem diyodlardaki Vo „ de ğerleri, büyük ölçiide kullatitUn 
yarı  iletken maddelerin özellikleri ne ba ğ lı d ı r. - Seçkin değ erler; silisyundu 
diyodlar için 0,4-0,7 V ve germenyumlu diyediar için 0,2--0,3 V dur. 

7-7 EKLUI TRANSİSTÖRLERİN BELİRTGENDEAti 
Eklem transisiör, ba ğı  usu bir kayna ğı n devre öze ıı iklerini olu ş turrnada 'kullan ılan temel ayg ı tt ı r. Şekil 7-18a da (gösterildi ğ i gibi eklem transistör iki 

eklemden olu ş muş  üç öğ-eli bir ayg ı thr. İki tane p-.tipi bölgesi oldu ğundan bu tip traiis ı störe pnp ad ı  verilir ve simgesel olarak Şek. 7-18b deki gibi gösteri-
lir. İ ki n-tipi bölgesi kullan ı ldığı uda np ıi transistürii olu ş ur. Ş ekil 7---19a 

N 

(o) 

Ş EKIL 7-18 Bir pup transigiiirki ve bunun. 
(b) 



Metalik 

toplay ı et 

dekgeni 
Metelik 

taban ckkgeni 

Metalik yaytel dret{eui J` n-tipi yaytet bölgesi 
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rıpn, transistüriinii betirolemektedir ve Ş ek. 7-19b de bunun simgesel gösteri-
midir. Transistörün sözü edilen bu üç ö ğ csine yayw ı , taban ve toplay ın 

denir. Yay ı cı  hareketli ta şı yı ellar ı n kayna ğı  gibi, toplay ı c ı  da bu yükteri 
çekerek kullan ış lı  i ş  yapt ırarak biçimde' davran ır. Taşı rc ı ları n yay ı cı dan 
toplay ı c ı ya doğru akış mın denetlenmesi de tabanda yap ı lır. 

(°) 
tbi 

ŞEKIL 7-19 Bir npn transist;tra ve bunun simgesel g0sterirni. 

.Bir Lklem transistörün uygulamada kullan ılan bir yap ı m biçimi difüz-
!ermis tabakalı  epitaksiyel transistör denen yapı d ır ve bu yap ı  Ş ek. 7-20 de 
betimlenmektedir -. Yayı cı , yüzey bak ımından küçüktü?' ve ço ğu kez yüksek 
yoğ unlukta safs ı zlık bölgesidir, bundan ötürü önemli say ıda ta şı yı cı  vardı r. 
Yayıenlan taban bölgesine geçen ta şı yı cılar taban bölgesindeki az ınlıktaki 
laşı reilarla aynı  cins olduklarından yine-birleş me etkisini /Dinini-ama indir-
mek için taban bölgesi dar yap ılır. Isı  kayb ıı u sağ lamak için toplay ı cı  yüzey 
genellikle en büyüktür, çünkü yararl ı  iş  toplay ı eı dan elde edilir. 

Şı ESIL 7-20 DIfti2lentni§ tabakall epitaksiyel transistör yap ısı , 
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(a) 	 (b) 

ŞEK İ L 7-21 Aluillintş  aklın "'ünlerini güsteren (4s) pop ye (b) npn transistürlerinin 

simgesel güsterinsleri. 

Hem pop ve hem de npn tipi transistiirler .bulundu ğundan Şek. 7-21 de 
belirtildiği gibi akını  referans yönlerini transistörün içine do ğru gösterecek bi-
çimde bir gelenek olu şturmak kolayhk Sağ lar. Devre simgelerindeki yay ı cı  
uçlardaki oklar her iki tip rransistör için de yayla bidgesinde poritif yüklerin 
akış  yönünü, gösterir. Transistörün çal ış masindaki fiziksel süreç npn ve p ıtp 
tiplerinin her ikisi için de ayn ı dı r. 

ŞEKIL. 7 —22 Aktif bölgede çalış acak biçimde bulmalentnis bir pop transistürit. 

Transistörün, ba ğı mlı  bir kaynak elde edilen çalış ma bölgesine aktif 
bblge denir. Ş ekil 7-22 de görüldü ğü gibi aktif bölgede eklemlerdeki gerilim- 
ler, yayı cı-taban ekleminde do ğru yönde önbesleme ve toplayı cı-taban ek-
leminde ise ters yönde öubesleme olu ştururlar. Ba ğı mlı  kaynak davranışı , 
toplayıcı  akımının yayıcı-taban ekim gerilimiyle denetlenmesinden do ğ ar. 
Yayıcı -taban önbeslemesi doğ ru yönde olduğundan yayıel, taban bölgesine 
çok sayı da taşı yıc ı  salar. Bu ta şı pcı larm çoğu tabandan s ı zarak toplayı cı -
taban eklemine ula şı rlar. Bu ekleindeki ters besleme ta şı yı cılar toplay ı cıya 
süriikler. Taban bölgesindeki yine-birle şme h ı zı  minixımmda tutuldu ğ undan 
toplayı cı  ve yayı cı  akımları  hemen hemen ayn ı  biiyilklüktedir. Yay ını  ve top- 
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iare' ak ı mlan aras ındaki farka taban ak ı m ı  denir ve bu ak ını  yine-birle ş me 

süreciyle kaybolan ta şı yı c ı lar' lıelirler. Yay ı n ı-taban eklemi eklem diyodda 

olduğ u gibi davran ı r. Yay ı cı-taban eklecaindeki do ğ ru önbesleme düzeyindeki 

bir değ iş im yayı cı  akunında bir de ğiş im oluş turur, Sonuç olarak, toplay ı c ı  
akımı  da aynı  oranda de ğ iş ir, bu değ iş im toplayı cı  akı mının yard-taban 
geriliraine nas ıl bağ lı  olduğ unu gösterir. Transistöriin aktif bölgedeki çal ış -

ması , matematiksel olarak yard-taban eklemix ı deki diyod davran ışı  ve top-
larculaki ba ğı mlı  kaynak etkisi cinsinden betimlenir. Bu bagu ı t ı lar, 

IE 	/£0 ea VE8 (7-6a) 

Ic  = CCK  1E0 e
AY 	

-I 	 (7-6b) 

eş itlikleriyle 

/„6, niteliğ i yay ı eı-taban ekleminin doyma ak ı m ı , aN  ise ortak-tabanlı  
k ısa-devre ak ı m kazanc ı i ► r. Bağı mlı  kaynak etkisi 

Iç 	
(7-7) 

Vcıt  -0 

eş itliğ iyle tanımlanan aN  aracı lığı yla betimienir. 

Denklem (7-6) bag ı ntı ları , transistörün çalış ması nı  betimleyen gerçek 
şeitliklere yak ın yakla ş imlardır. Bununla birlikte, baz ı  uygulamalarda ters 

önbesli toplayı cı  taban eklemi ile ilgili I„ doyma akım ının toplam topla-

y ı c ı  akı m ı  üzerilı e etkisi hesaba katı lmalı dır. Bu etki 

cc,„ d, 

deuklemiyle 

Kirekhoff-ak ım yasası  

= 	(1, 4- 	) 
	

(7-9) 

egitliğini gerektirir. Denklem (7-6,) Denk. (7-9) ba'g ıntı sında kullan ı hrsa 

IR  r - (1 - aN)  d, (7-10) 

sonucu bulunur. Çoğ u kez istendi ğ i gibi toplayı c ı  akı m ın' taban akı mı  cin-
sinden ifade etmek gerekirse Denk. (•-66) ve (7-10) hirle ş tirilerek 

IÇ  — 
1oıir 	 .15 	4. 15 	 (7-11) 

,„„ 

bulunur. Pı„ nieeligine artakiııy ı cık k ı sa-devre akı n kazann denir. e j, 1 
den biraz kii 'çöl< oldu ğundan kFE  1 den oldukça büyüktür. et, 0,99 değeri 
ve karşı lık gelen hF, = 99 de ğeri seçkin değerlerdir. Buna göre taban ak ı-
m ındaki küçük de ğ iş ikliklere toplay ı cı  akınundaki büyük de ğ iş iklikler e ş lik 

etmektedir. 
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Denklem (7 -6) ve (7-10) am sonuçlar ı  pnp ve npn transistörlerinin her 
ikisine de uygulamakla birlikte transistör içinde pozitif yüklerin ak ış  yönü 
ve dolayısıyla pozitif ak ını  iki tip transistör için de farkl ıdı r. Ş ekil 7-21 de 
gösterilen alışı lmış  dış  ekim yönlendirilmeleri ile ayg ıt içindeki pozitif ta şı -
yıellann yönü kar şı laş tı rıldığı nda rıprı  transistörü için Ic  ve IB  nin pozitif 
nicelikler ve IB  nin ise negatif bir nitelik olduğu görülür. Benzer olarak pnp 
transistöründe .1E  bir pozitif nieelik olurken hem I c  ve hemde ./".a  negatif 
nicelikler olmaktad ı r, Transistör içindeki akımların yönü. npn ve pnp tran-

sistörleri arası ndaki iki önemli farkta3 ı  birisidir. 

Diğer önemli fark toplayı cı-taban aras ı  ve taban-yare ı  arası  gerilirnleri-
nin kutuplanışı dır. Kesim 7-5 de betimlendi ğ i gibi bir eklemi doğ ru yönde 
önbesleme p-bölgesinin n-bölgesinden daha yüksek potansiyelde olmas ını  
gerektirir, bunun tersi de bir ek-lerain ters önbeslenmesi için do ğ rudut. Bundan 
ötürü npn transistörleri için taban-yay ı eı  ve toplayıet-taban gerilimlerinin 
her ikisi de pozitiftir. pnp transistörleri için ise taban-Tape' ve toplay ı cı-
taban gerilinderi aktif bölgede negatiftir. 

Taban akımın ın, toplay ı cı  akım ı  üzerinde yayıeı  akı mmdan daha çok 
denetleme yapmas ı  nedeniyle ortak-yay -lel düzenlemesi (Ş ek. 7-23 de bir pnp 
transistörü için gösterilmektedir) çok s ık kullanılır. Bu düzenlemede yayla 
referans noktas ı  olarak kullan ı lır ve öteki gerili/Illerin hepsi yay ıelya göre 
ölçülür. 

Ortak-yay ı ellının toplayıcı  belirtgenleri, çeş itli .t.„ değerleri için toplay ı cı  
akımı  Ic  yi toplay ı eı-yay ı eı  gerilimi Işcz  ye bağ layan volt-amper e ğ rile-
ridir. Bu e ğ riler ailesi ya (7-6) denklemlerinden ya da Ş ek. 7-23 deki 
devre kullan ılarak yapı lan ölçümlerle elde edilir. Bu e ğriler Ş ek. 7-24 de 
görülmektedir. Ş ekil 7-24 de gösterildi ğ i gibi toplarcı-yayıeı  gerilinıi top-
layı cı  akımı  üzerinde çok az bir denetleme etkisi gösterir. Bu, toplay ı cı-taban 

Ş EKIL 7-23 Bir pnp transistiiril için ortak-yayirali düzende:ne. 



- 1 -0 	-20 	-30 -40 	-50 	-60 
Toplay,c ı  aerikrı i ,VOlt 

Ş EKIL 7-24 Bir pnp traıtsistö ı ii için ortak•yayleiluon toplay ı cı  belii-t ıret ılkri (2N•949 
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ekleminin, ters önbesli özelli ğ i ve onun ak ı nı  bileseninin savsanabilir olmas ı  
sonucu ortaya ç ı kar. Taban ak ı m ı  s ı fır eldu,;t ında toplay ı n alça ım olmaz. 

Buna belirtgenlerin kesilim bölgesi denir ve her iki d:temin de ters önbeali 

olmasının bir sonueudur. Belirtgenler üzerindeki e noktas ında taban akı m ının 

de ğ eri 15 ın.A. ya da daha büyüktür, Taban ak ı m ı  15 mA den öteye art ı rdı rsa 

toplayı cı  ak ı m ını n de ğ erinde fazla art ış  olmaz. ab ile belirtilen bu bölgeye 

doyum bölgesi denir. Bu bölge her iki ekini; de do ğ ru öixbesli oldu ğ u zaman 

oluş ur. 

Maksimum toplay ıcı -tüketim e ğrisi, transistörü tahrip etmeden toplay ı c ı  
ekleminde harcanan ı s ı  miktanyla belirlenen bir oran ı  gösterir. Bu oran ı  
a ş marnak için transistör, tüketim e ğ risinin altında ve solunda kalan bölgede 
çallş aralmalı d ı r. Diğer oranlar genellikle yapunedar taraf ından' belirtilen 

maksimum toi,lay ı et-taban ve yay ı c ı-taban gerilimleridir. Bu oraniarut her 

ikisi de ters-önbesli elderr ı ler için geçerlidir ve Kes. 7-5 deki _f ııı  diyodu için 
betiudeneue benzer biçimde, eklem k ı tı lma Çerilünleriy ; elirleatr. apa tra ıı -

sistörünün ortak-yared ı  illişACnIenı cric; kullan ıldığı  Ş ek. 7-25 de görülen 

devreden Ş ek. 7-26 daki transistör toplay ı n belirtgeuleri elde edilir. Nice-

ilklerin eebirsel iş aretlerinin iııı p halinelckinden farkla olaca ğı na dikkat edin; 
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bu, jozitif ak ı nı  yönü için benimsenen gelene ğ in bir sonucudur. Ş ek. 7-2(i 
ayn ı  zamanda doy ı nn ve kesili ı n hölgesini de göstermektedir. 

Belirtunleri Ş ekil 7-24 ve 7-26 da görülen traosistör ak ı mlar ı n' ı  ve 
gerifimlerinitl büyiiklü.kleri de oldukça farkl ı d ır. Bu farklı l ıklar, np ı a tren-
sistörünün ba ş lı ca kullanma yerinin alçak-güç yüksek-frekans uygula 
maları  olduğ u halde pnii transistörüniin yüksek-  güç uygulamalar ında 
kullanı lmas ı n ı  sağ lar. 

Ş EKIL 7-25 Bir npn tnınsietöri) için ortak-yay ını:13 dilefenle 

7-26 Bir npn transisti)rn (2N918 e benzeyen) için ortak-yayleihnun toplay ıcı  - 
lı crittgenleri. 
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ozELGE 7-1 Tranistr geilim ve ak ım simgeleri 

Adı  önbesleme 
Durgun 
Bile ş en 

A. A. ya da Zamanla 
Değ i ş en Bile ş enler Toplam (D.A.1-A.A.) 

Ani Kok Ani Orc. 

Toplayıcı  gerilim: 
Toplay ı n a ak ,mı  

İ  
44.4

:  

İ  

-
 
-
  

• w'az  Taban gerilim: 
Taban akımı  
Yay ı eı  gerilimi 
Yay ın akı mı  

w
 

7-8 EKLEM TRANSISTÖRLERIN ÖNBESLENMESI VE GRAFIKSEL 
ÇÖZÜMLENMESI 

Bir transis-tör devresinde durgun ya da sakin ko şullar ana güç devresi 
yard ı m ı yla oluş turulur. Denetim ise geilikie ta ı au devrisindeki bie a,e;, 

i ş arctiyie sa ğ laan. Sonuç olarak, devredeki akvın  ve gerilimler d.a. çal ış ma 
düzeyleri iizerine binen a.a. de ğerlerine sahiptir. özel ak ımların ve gerilim-
lerin gösterim simgele.rinin fazla kar ışı klığ a neden olmamas ı  için Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliğ i Kurumu (IEEE) tarafından standart gösterimler 
kabul edilmi ş tir; bunlar Çizelge 7-1 de verilmektedir. 

Gösterimlerin anlamı  ş öyledir: 

1. v ve i küçük harfleri s ırayla gerilimi ve ani ak ı mı  gösterirler. 
2. V ve 1 büyük harfleri toplam nicelikierin ortalama de ğerlerini ya da a.a. 
bileş enlerinin etkin de ğ erlerini gösterirler. 
3. Küçük harfli altsimg,eler, transistördeki gerilla:derin -ve ak ımların yalnızca 
zamanla değ iş en veya a.a. bile ş eWerini temsil edcr.kr. 
4. Büyük harfli altsimgeler toplam . ılicelikler için kullanı l ı r, 
5. Yiıı elenmi ş  altsimgeler önbesleme niceliklerini gösterir. 
6. Akı llı lar dış  devreden transistörün bir ucuna giriyorsa pozitif al ı nır. 
7. Referans ö ğesine (noktas ına) göre ölçiildü ğünde gerilimler pozitif al ını r. 
E ğ er referans noktas ı  açı k olarak belli de ğ ilse referans ı  belirlemek için faz-
ladan bir altsimge daha kullan ı lır (örne ğ in, V 	toplay ı c ı  geriliminin yay-ı - 
c ıya göre durgun degeridir). 

Ş ekil 7-27 deki devre ve ş ek.7-28 deki belirtgenler simgelerin kullan ı -
mına aç ıklık getirmek için verilmi ş tir. Sek. 7-28 de yük doğ rusu olarak be-
lirtilen doğru, toplayı c ı  ilmeğ i (toplayı c ıdan ba ş lay ıp transistörden yay ıerya 
ve buradan önbesleme ki ğesi ve yük direnci üzerinden toplay ı cıya ulaş an) 
için Kirehholf gerilim yasas ının bir betimlerı mesidir ve bu yasa 

V +iR 	=O e 	C L +V ce 	 (7-22) 

olarak yazı labilir. Taban-önbesleme kayna ğı  I £02 dir ve denetleyici i ş aret 

ib 	,V2 	sintut dir. Ana güç kayna ğı  Vce  dir. Bu gerilim, 'm ı  ile birlikte 
Q çalış ma noktas ım olu ş turmada kullan ı lı r. Kirchhoff yasalar ın ın her an 
sağ lanmas ı  gerekti ,iinden elovrenin ani davran ış ları , yük doğ rusu boyunca 
olmaya zorlan ır ve ''bu nedenle dalga biçimleri ş ek. 7-28'de görüldü ğ ü gibi 
oluş ur. Ak ı m ve gerilim değerleri, taban alcumndaki 10 mA (tepe de ğ eri) 



I c Q  üzerinde de ğ işen • 

teplayiel akımı  a.a. bile ş eni 
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,ı cı  - t I ree 

- IS - o w c ,vol 

V Q  üzerinde de ğ işen 

toplayı cı  gerilhol 
a.a. bileşeni 

yr 

IBQ  üzerinde değ işen 
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Ş EKIL 7-27 Gerilim ve akını  terindomesini gdeteren devre. 

Ş EK,İ i.: 7-28 Toplay ı c ı  akımı  i,.oplayıe ı  veriliıni Ve  ve taban ak ımı  nin sinileel de ğ i ş imleri ;s ırasıyla 

cQ . lıcQ  ve'BQ doğ ru ekim ve gerilim de ğerleri üzerine biumiş tir (Ş ek, 7-27 için). pnp trans ıstdril ıttin 

toplay ı c ı  belirtgenleri ı dealleş tiribni ş tir. 



280 ELEKTRONIK AYGITLARIN FIZIKSEL TEMELLERI 

lik bir değ iş imin toplayı c ı  ak ı muada yakla şı k 0,6 A lik bir de ğ iş im do ğ u-
raca ğı nı  gösterir, yani akl ın kazanc ı  

0,6/ (10 x 10) = 60 
olur. 

Ş ekil 7-27 deki devrede iki önbesleme kayna ğı  görülmektedir: toplay-le ı  
önbesleme gerilimi V taban önbesleme ak ı m ı  I. Kullanış lı  bir çok 

önbesleme düzenlemelerinde yaln ızca, bir güç kayna ğı  kullan ılmak isteair. 

Yalnı zca bir güç kayna ğı  içeren npn traasistörü, kullan ı larak yap ı lan yabn 

bir devre Ş ek. 7-29a'da görülmektedir. V gii..terilen pozitif uç güç kay-
nağı na, negatif uç da topra ğa bağ lanır. Bu çizimsel gösterim uygulamada 

oldukça çok kullan ılı r ve Ş ek. 7-296 deki gösterinin e ş değ eridir. 

-t- Vct 

(0) 

	 (b) 

Ş EKİ L 7-29 Tek-kaynakia ön beslenmi ş  yahu bir devre. 

Çalış ma noktası nı  elde etmek için taban ak ı m ı nın durgun de ğ erinin be-

lirlenmesi gerekir. Toplay ı c ı  akı mı  ve gerilimi, 

-I- IRV ce 	 (743) 

denklemini sağlayan yük do ğ rusu ile belirlenir. Taban ilme ğ i (transistör 

içinde tabandan yay ı eıya, oradan taban ön.beslcme kayna ğı  ve taban-

önbesleme direnci R, üzerinden tabaua gelen il ınek) için gerilim yasas ı  

I R = - 	B B 	Ce 
(7-14) 

ile verilir. Yay ı eı-taban eklemi bir eklem diyod gibi davrand ığ uı dan Ş ek. 
7-17 deki gibi belirtgenle ş tirilir. VE  nin de ğeri yakla şı k olarak silisyumli 

transistör için 0,7 V, germenyw ırılu traasistör için 0,3 V tur ve d ış  devre öğ eleri 

R, ve V a ğunsızdır. Çalış ma noktas ındaki taban akl ım Denk. (7-14) 
den 	nin çözülme,,iyle belirlenir ve 
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V 
CC _ B (7- 5) 
R, 

 

bulunur. Ço ğunlukla 	Vec  don oldukça küçük kal ı r, bu nedenle Denk. 
(7-15) 

vcc 	 ;7-10 

yakla şı k değeriyle kullanı labilir. 

Böylece taban ak ım ı nın sakin de ğeri ya Denk. (7-15) ya da Da ık. (7-16) 
ile hesaplanabilir. Yük do ğ rusu ile bu de ğerin kesi ş me yeri çal ış ma nok-
tas ını  belirler. Gerilim kayna ğı  ve taban-önbesleme direnci Ş ek. 7-26 daki 
IBB  önbesleme akı mı nın i ş levini yürü-türler. 

örnek 7-2 

Ş ekil 7-30 da toplay ıc ı  bclirtgenleri verilen taransistör Ş ok. 7-29a daki 
devrede kullanı lmaktad ır. Kaynak 18 V luk bir bataryad ır. istenen Q . 

 noktası  10 V toplayı c ı  gerilimi ve 16 nı t4 lik toplayıcı  akmundadır. Çal ış ma 
noktas ı nı  oluş turmak için gerekli Re  ve R, de ğ erlerini belirloyin. 

ÇÖZÜM: Yük do ğ rusu, Q noktası  ile yatay eksendeki 	nin birleş ti- 
rilmesiyle çizilir (bak Ş ek. 7-30). Bu do ğ runun e ğ i ın.i - 1 / R e  dir ve sözü 
edilen iki nokta yard ımıyla hesarlanabilir. Böylece 

44 ° 	16  X 10-3  

e 	"Ei cQ -  Vcc 	10 - 18 

dalı  Re  = 500 ohm bulunur. 

Belirtgenlerden elde edilen çal ış ma noktas ındaki taban. alcum 
402 = 100 pA dir. Denk. (7-16) yard ı mıyla 

bulunur. 

RB 	c 

1.13 

18  
100 > 	

180 000 olun 

Ş ekil 	de gösterildiğ i gibi ço ğ u kez önbesierne devresinde bir yay ı c ı  
direnci kullan ı lması  istenebilir. (Bunun çe ş itli nedenleri Böl. 9 da tart ışı l-

maktadı r.) Ş ekil 7-31 devresiade ko ş ulu altı nda = 0) toplay ıc ı  ve taban 

ilmeldeti içia gerilim-yasas ı  eş itlikleri, 

I„c  =, 	R e  -F-- 	İE  R, 	 (7-17) 

-- 	2 'x 10 -3 	ınho 
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Vcc == le Re 	VBE 1E ( 7-18) 

olur. 	= 	-F Iri ve le  ile /E , h aracil ı klyla birbirlerine /341 olduk- 
larindan Denklem (7-17) ve (7-18), 

— 	RE ( 1 -t- 	R e ] H V„E 	(7-19) 
"FE 

cc  = I7  [R, (1 -I- h„) 	 V„ 
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E 	! 	■, 	'' ' 	 ' 	125 t 
.9.2;:l ıı  

ı  
10Cı  ı  
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-.-_  
Cı  
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r 	4,, 	4_--..:obar, --Hck  

8 	1 	/ 	T6 	 24 	28 
Toptay ı e ı  geriUmi i volt 

ş EK İ L 7-•() Örnek 7-2 içki toplay ıcı  belirtgeolet;. 

(7-20) 

Çk 

- 	İ . - 



7-8 EKLEM TRANS İ STÖRLERİ N ONDES. VE  GRAFİ KSEL ÇöZ. 283 

ŞEKIL 7-31 Yay ı nı  direnç!' tek-krynakh önbeslen ı e devresi. 

olarak yaz ılabilir. h„ nun seçkin değ erleri oldukça bilyiiktür, bundan ötürü 
yaklaşı k olarak.  (1 + h„) , h„ ye ve (1 + l /hp ) de I de eş it alınabilir. Bu 
yaklaşı klıklarm kullim ı linasıyla; 

Trice  = Ic  (R, + R e) 	 (7-21) 

17c, = t B (R„ +hFE 	 V131!: 
	 (7.-22) 

yaz ı labilir. Denklein (7-21), e ğ icui -1 j(R, --F RE) ve x ekseniyle kesim noktas ı  
liccolan yük do ğ rusunun denklemidir bu do ğ ru Ş ekil 7-32 de d.a. yük d.i ğ rusu 
olarak gösterilmi ş tir. Çalış ma lı oktasu ► daki taban ak ımı  iiTe>  , V ni, nin yayıel-
taban diyodunu aç ık duruma getiren gerilim oldu ğu animsaaarak Denk. 
(7-22) den elde edilebilir. 

1).  - CC V  BE 
Rş -T,  h„ R; 

olur. 	gerilirni V CC yanında savsaklanabileeek kadar küçük 
Denkiem (7-23); 

V ce  
rı Q 	R B 	lı „ 

(7-23) 

olduğ undan 

(7-24) 

biçiminde yazı labilir. Deuklem (7-23) ya da (7-24) ve yak do ğ rusunun 
nılması yla çalış ma noktas ı  belirlenir. 

Denklena (7-24) de verilen sonuç, yay ı c ı  direncinin taban ilme ğ ine yan-
. sam.ası  halinde h„ çarpanayla çarp ı lrn ış  olduğunu gösterir. Bu impedans-
dönüş üm özelliğ i, daha sonraki böliimlerde betimlenen devrelerde kullan ı -
lacak,tar. 
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tı rt ı 51 

  

  

Toplay ı c ı  yay ı c ı  gerilimi 

Ş EKIL 7- 32 A.a. ve d.a. yük do ğrulan, 

  

Ş ekil 7- 31 devresindeki 	sığ ac ı nın görevi, gerilimin ve ak ı mın a.a. bi- 
le ş enleri üzerinde 11.g  nin etkisi yok etmektir. E ğer i , 	Ib sin (ot biçiminde 

sinilsel bir aklıma ve C, nin reaktans ı  Rli„ yan ında çok küçük kılinırsa yayıcı  
ak ımı nın ıı ,a. bile şerderinin ço ğu sığ aç üzerinden geçecektir. Bu durumda ya-
pcı  direnci yandan geçihni ştir ve C, ye yan çeçit s ığ acı  denir. Toplam etki 

olarak iş aret frekans ında yayı cı  ile toprak aras ı nda küçük bir gerilim düş mesi 

(diiş iinsel olarak yok) olur. Böylece, a.a, i ş aretinin neden oldu ğu tüm gerilim 
düş mesi transistör ve /<„, yük direnci üzerinde görülür. Buna göre alternatif 
toplay ı cı  akı mı  ic  ve toplayı c ı  geritimi gerilim yasas ıyla birbirine; 

= - icRe 	 (7-25) 

biçiminde bağ lan ı r. 

Denkleni (7-25) a.a. yük doğ rusunu belirlcr ve bu do ğ ru d.a. sakin dü-
zeyler üzerine binen a.a. bile ş enlerini bulmada kullan ı l ı r. a.a. yük do ğ rusu, 
eğ imi -1 /- R e  ye e ş it olayı  ve Q noktas ından geçen bir do ğrudur. Herhangi 

bir andaki toplam taban ak ı m ı  ii, =. /b  sinrat dir, Sia oit nin s ı fı r 
olduğ u anlarda iB  , IBQ  ye e ş ittir ve devre sakin de ğerinde bulunur. Bundan 
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ötürü u.a. yük do ğ rusu da <dinamik yük doğ rusu), Ş ekil 7-32 de görilidii ğ ii 
gibi sakin noktadan (Q dan) geçmelidir. 

Toplayıcı  akımı  ve gerilimi dinamik çal ış ma sırannda bu dinamik yük 
doğ rusu üzerinde olmaya zorlararlar. E ğer iş leyiş in doğ rusal olması  isteniri4e 

(yani çıkış  giriş te oranidı  olacaksa) i b  değ eri de s ı turlanmand ır. Eğer 4, değ ri. 

çok büyük de ğ erlere ulaşı rsa transistör ya kesilime ya da doyuma veya her 
ikisine de süriilebilit. Kesitini ya da doyum duruinlan ınlan birinde bulunursa 
toplay ıcı  ak ım ı  taban ak ı mma yanı t veremez ve denetleme i ş i ortadan kal-
kar. Ş ekil 7-3.2 deki c ğ rilerden görülebileeeğ i gibi eğer yr-2-  .4, ,1"),Q  den bü-
yük olursa sin oıt, BQ  den daha büyük bir negatif de ğere ulaştığı  an-
da transistör kesilimde olacakt ı r. Bundan ötürü," eğer doğ rusal i şleyiş  
isteniyorsa sürücü i ş aretin tepe de ğeri /D9  den küçük olmal ıd ır. • 

7-9 ALAN - ETKİLİ  TRANSİSTÖRLERİN BELİRTGENLERİ  

Ba ğı mlı  bir kaynağı n devre özelliklerinin sağlanmasında kullanılan ikioci 
en önera ıi aygı t ekle ınli akın-etkili transistör'diiı'. Buna ço ğ unlukla E--AET 
ya da basitçe AET denir.. Ş ekil 7-33a da görüldüğü gibi E-AET bir yar ı-ilet-
ken örnek içine gömülmü ş  bir tek ektemden olu şan üç uçlu bir aygıttı r. Şekil 
7-33a da gösterilen kanah oluşturan taban yan-iletkeni ıa--tipi madde oldu- 

	o klut ır ı  

Et4---A5511111.4.*  

(0) 

D 
lı ku ı • ı  

---0 1;. 
5 

Ş EKIL 7-33 ı l-kanal!, alan-etkileri eklem trunsioAr (.1) 	) ı rc ı t.  



Geçit 

Metal detaea 

(a) 
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kandan. betimlenen E-AET ye n-kanallt aygtt denir. Bu a -yg ı t ı n devre simgesi 
Sek, 7-33b de verilmektedir. Ş ekil 7--34de görüldü ğü gibi kanal p-tipi yan 
iletke ıderden olu ş turulduğ -andan ayg ı ta p-kanalltE-AE T denir. Man-etkili 
tranransistörlerin bu her iki halinde de transistör ö ğ elerine kaynak, ak ınci ve 
geçit ad ı  verilir. Bunlar ın i ş levleri eklem transistördeki yay ıçı , toplayı c ı  ve ta-

bana benzemektedir. Bundan ötürü geçit, kaynak ve ak ı t ı el ara ı ndaki yük 
akış mı n denetimini Sa ğ lar. 

tl>) 

Ş EKIL 7-34 p-kanallı 	eklem transistör (a) yapısı , (b) devre simgesi. 

Normal çab ş maaa, E-ART içindeki eklem ters önbesliair ve Ş ek, 7-R5 
de gösterildi ğ i gibi ana güç kayna ğı  akıncı  ve kaynak aras ına ba ğ lanmış tı r. 
Ana güç kayna ğı  V DD  ve geçit önbesleme gerilimi VGG  birbirlerinden ba-
ğı ms ı z olarak ters önbesli eklem olu ş turabilirler. Ters önbesleme. nedeniy-
le geçit akı mı  yoktur ve tüm ta şı yı cılar kaynaktan akıt ı c ı ya doğ ru akarlar. 
Bu ta şı yı c ı  akışı na karşı lık gelen akı tc ı  akımı  kanalın direneMe ve akitle).- 
kaynak gerilimi V„ ye ba ğ lı d ı r. Y as  nin sabit bir de ğeri için Vb s  artarken 

eklem daha kuvvetli bir biçimde ters önbeslenir. Sonuç olarak, bo ş alma böl. • 



12 	16 	24 	24 

Ş EKIL 7-36 /3ir n- 	E-AET nix ı  ortnk-knyp*I.11 ak ıbeı  b ıglErtgenIrri. 
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geri iletim kanahrun içine doğru geni ş ler. Vps  aile daha da art ışı  iletim kanahrıı  
tıkar ya da s ıkış tınr. Bir kere s ıkış tirma elde naildig'inde Ip  alutı cı  akı m ı  sabit 
kafir ve VD, den  ba ğı msı z ahır. Geçitle ka ► uak arasındaki gı rilsr<ı in deffiş -
tizirmedYlt ~am oluş tatu yer deuetlenebilir ve Mylece akatuu ıı itx-
mimiı  de ğeri de derıetleaelıiiir. Bağuuli kaynak işleyiş i için kullantşb olan 
yer s ı kış urnı anin ötesindeki bu l ı öIgedir, çünkü burada yala ı zea Vcs  deki 
değ iş imler ID  de karşı lı k gelen değ i ş imler olu ş tux.abilir. 

Sikış t ırınaum alt ındaki ve üstiladeki ikki Ulvi, aluşkin bir E—AET niii 

oriak—karı akk ç ıkış  (durgun) belirtgenjerini veres Şah. 7-3,5 da kesik çi2gik.rh 



A
kı

tic
!  a
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m
A

 

- 5 	-4 	-3 
Gecit aerilimi,V65  V 

Ş EKIL 7-37 Bir 	E-AET tren aktanrn belirtgrini. 
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ayr ı lm ış tır. Kesik çizgili e ğ rinin solanda kalan bölge s ıkış tırman ın altında-
d ı r ve dirençsel bölge olarak betindenir ve burada 4, Va, ile orant ı lı dı r. 
Ba ğı mb—kaynak bölgesi, kesik çizgili e ğ rinin sa ğ  tarafuida kalan bölgedir ve 

burada verilen bir V„ değeri için yaln ız ye ba ğ lıdı r. 

Bağı mlı  kaynağ-in kuvvetin' gösteren kullanış h belirtgenlerelext ikincisi 

ise Sek. 7-37 de çizilmi ş  olan aktarı m belirtgonidir. Bu belirtgen ak ıncı  
akım ı nın, geçit ile kaynak aras ı na uygulanan negatif önbesleme gerili ınine göre 

değ i ş imini gösterir. Io „ akımı , Vcs. = O koş ulu için akıncı  akımıd ı r ve bağı mlı  
'kaynak bölgesinde E—AET nin çal ış mas ı nı  matematiksel olarak tan ı mlamada 

kullanış lı d ı r. Ş ekil 7-37 de gösterildi ğ i gibi akıncı  akı mının sıfı r olduğ u 

ile belirtilen. yerde bir kesitini bölgesi vard ı r. Bu bölgede, hem 17,8  ve hem de 

iletim kanalını  tam olarak yok edip hiçbir akl ın akışı na izin vermeyecek 

biçimde davranı rlar. Denkle ın (7-26) aktar ım behrtgenine dayanan ve kayna ğı  
betimlemede kullanış lı  iyi bir yakla şı mdı r. 

11> 	IDSJ (1 4- 

	yas 

 PO 

) 

2 	

(7-26) 
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Örnek 7-3 

Aş a ğı daki ölçüler bir n-kanallı  E-AET için alınm ış tı r: J/e s  = — :3 Y için 
70 = 1,6 mA ve Vos  = •• 4 V• için In = 0,4 mA dir. 1-oss  ve V„ yu 
lı esaplayı nı z. 

ÇÖZÜM: Verilen her ko ş ul Denk. (7-26)daki niceliklerin ikisini bir-
birine ba ğ lar. İ ki halde de 12.„ ve Inss bilinrneyenlerdir. Yukar ı daki kc.inl-
lar ı n kullandnı aslyla elde edilen iki denklemin ortak çözümü istenen sonuç-
ları  verir. Her bir ko ş ulun Denk. (7-26) da kulland ınasıyla 

- 3 
1,6 X 107' 
	

IDAS V po  

0,4 x 10-3  = .1„„ (1 + --er, 4  ) 
r  PO 

sonuçlar ı  bulunur. İki eş itliğ in taraf tarafa bölünmesi ve her iki taraf ın kare 
kökiinün alınması yla; 

1. -3/ V„  
2 = 

1-4/ V„ 

bağı ntı sı  elde edilir, Bundan da Vpo  =-. 5 V bulunur. 

Vpo  = 5 V'un birizıei koşul içinde kullanı lmasından: 

2 

1,6 x 10 -.3 	
53  ) 

denklemi ve bundan da Ins, = 10 reiA. elde edilir. 

filan -e t.1 ili transistörler için yapin ı el verileri Kesim 7. -7 de liç9:irn/.~7n 

eklem transistörlerinkine benzer. Seçkin olarak bunlar, maksimum . ' güç—
tüketim oran ı nı , maksimum geçit-kaynak ve ak ıtı ca-kaynak gerilinderini 
içerirler. Maksimum guç-tüketinı  oranı  ı sınma yüzünden ayg ı tta olu ş acak 

zarar ı  önlemek için bir limit oldu ğu halde maksimum gerilim verileri ekle-
min k ı rı lması nı  limitlerdir. 

7-10 ALAN -ETKILI TRANSİSTÖRLER İN ÖNBESLENMESI VE 
GRAFİKSEL OZEIVILENMES İ  

Alan etkili transi ş tiir devresinde sakin ko ş ullar doğru akı nı  enerji kay-

na ğı yla olu ş turulur. Denetleme i ş i ise genellikle geçit devrekindeki zamanla 
değ iş en bir i ş aret arac ı lığı yla sağ lanır. Sonuç olarak devredeki gerilintlerin ve 
ak ı mları n d.a. çalış ma düzeyleri üzerine binen a.a. bile ş enleri vardır. 
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ÇİZELGE 	E-AET gerilim ve elam ainıgeleri. 

Adı  Onl ıesıerne 
(Dorgun) 
Bile şen 

A.A. Ya da Zamanla De. 
ğ işken 	Bileşenler 

Toplam 
(D.A. -I- -A.A.) 

Ani Kek Ani On. 

Akıncı  gerilim' 
Akıtıcı  nkom 
Geçit gerilimi 
Geçit akımı  
Kaynak gerilimi 
Kaynak akım ı  

VDD 
— 

CC 
— 
V SS 
— 

c, 'EY, 	
s›, 

e
o

 e
 <S •

.
 4

 ••
■ 

o
,
 7

5 

Çizelge 7-2, kullanı lan standart E-AET ak ı m ve gerilim simgelerini vermek-
tedir. Bu simgelerin kullan ı lmasındaki neden eklem transistörler için Kes. 7-8 
de betinalenene benzer yorumlara dayan ır. 

Ş ekil 7-38 devresi ve Ş ek. 7-39 belirtgenleri bu simgelerin nas ı l kulla-

nıldığı nı  göstermektedir. Akıtıcı  ihne ğ indeki gerilim -yasası  suurlarnas ını n 
grafiksel gösterimi yük do ğ rusudur ve 

V  DD = ip RD 4.-VD 
	 (7-27) 

ile verilir. Geçit ilme ğ inden akl ın akmaz, böylece geçit gerilimi; 

ve  = 	Vee  4- ✓2 Ve  san olt 	 (7-28) 
olur. 

Sin caz sıfır olduğu zaman Q sakin noktas ı  oluşur. Ş ekil 7-39'da gösterilen 
her nieelik sakin düzey üzerine ş iniisel iş aretlerin hinmesiyle olu şur. 

V(3 G 	 

ŞEKIL 7- 38 Akını  ve gerilim terimlemesini gösteren devre. 

Şekil 7-38 devresinde sakin geçit gerilimi "V G  (.; kayna ğı yla olua.turuldu ğuo-
dalı  bu devredeki önbealeme düzenin sabit önbesleme denir. Şekil 7-40 
devresinde görülen kendi kendine-önbesle ıne çok kullanı lır, çünkü bu düzen. 
lemeyle ayrı  geçit kayna ğı  gereksinimi ortadan kald ı rı lır. Ak.ıtıet ilmegi 
için gerilim-yasas ı  Nitligi 



t oo  üzerinde 

ileirien ak ı ncı  
akl ım :La. hileş eui 

İ  14.  • 

_ _ _ 

üzerinde değ işen geidt'it 

bile şeni 

DQ  iizerind,‘ değ iş en akı tce ı  
grriiimi a.a. 
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ŞEKIL 7-39 Akttlez akımı  in, alutani gerilimi en  re geçit geriEnd ra, iaka ıdniled değişlınleit ~oda 
IDQ, V ve V GQ  doğ ru akını  ve gerilim de ğerleri üzerine bizonektedii. Bu şekil için Şok. 743 devnı  

gözZniinde tutuirauş tur. 

ŞEKIL 7-40 Kendi kendine 8nbesli n'ka*eflı  -AET 



VDso 	 Vp, 

Rt,ve Rs üzerin. 

deki 

y L 1-11 

17,1, = In (R, -I-- k) 	Vp s  (7- 29) 
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dir. Bu do ğru, Ş ek. 7-41 belirtgenleri iizcrine yük do ğ rusu olarak çizilir. Geçit 

ilmegi için gerilim-yasaz ı  

Ves  = 1, R, 	 (7- 30) 

• d ır. Genel olarak, belirlenecek çal ış ma .u..ek ,;:usl devreniu istenilen davran ı -
şı na göre seçilir. Bundan ötürü .1a,o  ve VGSQ  bilinir ve Ş ek. 7-41'de Q nokta-
sını  belirlerler. Bilineaı  nicelikierin Denk. (7-29) ve (7-30) içine ta şııı mastyla 
istenen çal ış ma noktasını  oluş turmak için gereksinen RD  ve R s  değerleri 
bulunur. Bu yöntem örnek 7-4 de özetlenmektedir. 

tirnek 

Ş ekil 7-40 devresinde bir n---kanallı  E -AET kullanı lmakta ve Ime, 	1,6 
ınA, V G , 	-3,0 V ve Voso  = 10,0 V da önbesienil3nesi istenmektedir. 
Önbesieme kayna ğı  18 V olduğuna göre R, ve ; yi bulun. 

ÇÖZÜM: Denklem (7-30)'un kullandmas ı yla R, değeri; 

-3,0 
R 	 -1,6 x 10 

1875 ohm 
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bulunur. Denkle ın (7-29) da bu sonucun da kullandmaslyla 

18 == 1,6 x 10 -3  (1875 + Rv) + 10 

ba ğınns ı  elde edilir ve buradan 

ko = 3125 ohm bulunur. 

Eğer aktannı  belirtgeni yap ı mc ı  tarafından verilmi ş se, çalış ma noktasını  
belirlemede k ıı llanilabilir. Ş ekil 7-42, Örnek 7-3 de kullan ılan E-AET için ak-
tar ım belirtgenidir. Aktar-mı  belirtgenini kesen ah do ğrusu, önbesleme dog-
rusudur ve Denk. (7-30) un grafiksel gösterimidir. Verilen bir Rs  değeri için Q 
kesiş me noktas ı  Sakin noktad ı r, buna kar şı l ık gelen akıncı  akımı  ve geçit 
gerilimi değ erleri Iv()  ve VG8Q  dor. Kesik çizgili do ğrular Rs  değ iş irken çalış -
ma jtol.tasudoki de ğ i ş imi gösterir. 

Yoz 

Po 	" V GSQ 
Ş EKIL 7-42 Şekil 7-40 devresi için bubesieme do ğrusunu gt'sroren aktarma belirtgeni. 

Örnek 7-5 

Şekil 7-43 de verilen belirtgenler Şek. 7-40 devresinde kullan ılan E-

AET helirtgenleridir. Besleme gerilimi 36 V, R s  = 1000 ohm ve R» 9000 
ohm olduğuna göre VG5Q IDQ VosQ değerlerini hesaplaym. 

ÇÖZÜM: Ş ekil 7-434 da verilen aktarma belirtgenleri üzerine ab ile gös-
terilen önbesleme doğ rusunu çizin. Kesim noktas ı  Q de V GsQ  = — 2,5 V ve 

İpo  = 2,5 mA dir. Şekil 7-43b deki çı kış  belirtgenleri üzerine Vps  ekseniyle 

kesişme yeri VDD  = 36 V ve eğimi 



B 12 16 20 24 za 32 36 
Vosq  
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-1 /(R -I- R4, ) = - 1 / 10000 mho 

olan yük doğ rusunu çizin. önbesleme do ğ rusundan bulunan Q sakin noktasının 

çıkış  belirtgeni üzerindeki yeri de kolayca belirlenobilir ve bu noktaya kar şı -

hk gelen V„sQ  = 11 V değeri okunur. 

İo  mA 

ŞEKIL 7-43 örnek 7-5 için E-AET ain (o) aktarma berirgeni (4) çik ç belirtgenleri. 
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7-11 SILİSYUM DENETnnt DOĞ RULTUCULAR 

Silisyum -denetimli do ğ ruhueu (SDD) ya da tayristör, dört-tabakab, 
üç eklemli bir aygıttı r ve Ş ek., 7-44a da gösterilmektedir. Bunun devrelerdc 
kullanılan simgesi Ş ek. 7-¢4b giirülmektedir. p ve r ı  dış  tabakalar ı  pr ı  
eklenı indeki gibi davranırlar ve s ı rasıyla anot ve katod ad ı nı  al ı rlar. İ çteki p 
ve n bölgeleri denetleme ö ğesi olarak da-vranan geçit görevini yaparlar. Arıe-
ılu katoda göre pozitif yapan küçük bir gerilim etki etti ğ inde geçit ters ön-
beslenir. Anoddan katoda ak ı nı  akışı  (pozitif yönde) frenlenir, bu sürece 
doğ ru yön tı harı ması  denir. Bundan ötürü ayg ıt doğru ve ters yön/erin her ild-
sinde de yüksek dirence sahip görünür. Ayg ıt' iletim durumuna sokmak için 
yapı lacak i ş  geçit-katod devresine bir akl ın atım' uygulamakt ı r. Atımlar ge-
çidin t ıkama etkisini ortadan kaldı lar. Anot akımı, belirgin bir biçimde ar-
tar ve ayn ı  anda SDD -üzerindeki gerilim düşmesi de azal ı r. iletimin olu ş -
tu ğ u noktaya kınama noktas ı  denir ve Ş ek. 7-45'de gösterilen volt-amper 
belirtgenleri üzerinde 17,0  ile belirtilir. Bir kez iletim ba şlayınca, akı nı  aza-
lı p yakla şı k olarak s ı fı r oluncaya kadar geçit tüm denetleme i ş levini kay-
beder, iletim bölgesindeki SDD bir eklern diyod gibi davranir. Ş ekil 7--45'de 
görüldüğü gibi geçit akım ı  IG doğru yön tıkanası  baş ladıktan sonra denetim 
iş ini Yiiriltehilir. -1-0 nin genliğ i. lurılı m gerilimi V„ değerini de denetin'. 

V00  nun denetimi, SDD nin güç denetimi uygulamalar ında geniş  bir 
biçimde kullan ılması  için yapıhr. Silisyunt-deuetimli do ğrultueulann gös-
terdi ğ i bu denetim biçimi, miminaum enerji tüketimi ile doğru akı nı  ve ge-
rilim büyükliiklerini ayarlama ola:.. ı a ğı  sağ lar. Bu uygulamaları  bir çoğu 

Böl. 17'de art ı lmartadı r. 

Geçit bölümü. 
, 

) 

Anöt o 	 

 

Geçit 

Katot 

 

{ ) 

Ş EKIL 7:44 Silisyum-douctimli do ğ ruhucu (SDD) (o) g'Ozteriuli ve (6) devri simgesi. 
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I G, 	G, 

geçit ak ı mı  1G  

V z, 

linet gtfilimi 

Ş EKİ L 7-4, 5 Bir `ilisyum-deueluıli doğ rultuenmın volt-amper Lerirrpeni. 

1.12 TOPLU (INTEGRE) DEVRELER 

Yer, a ğı rlık ve güven dü ş ünceleri toplu-devrekrin geliş mesine h ı z ver-
miş tir. Elektroni ğ in bu bölümü ab şı ltru ş  aygı tlar biçimindeki devrelerin tii-
miinün yap ı m ı  ve küçük bir blok içine yerle ş tirilmesiyle u ğ ra şı r. Bu tekni ğ in 
üstünlü ğü, kaplayacia ğ t ye.: ve a ğı rl ı k azalmas ın ı n yani s ıra yap ı lmas ı  gerekli 
elektrik.sel ba ğ lantılann sayı s ının azalmasu ı dadır. Bunlardan ba şka, özellikle 

büyük bilgisayarlar ve veri i ş leyieiler gibi yüksek h ız gerektiren uygulama-
larda ço ğu kez i ş leyiş te. bir geli ş me olur. Topl ı i-devrelerle ilgili ilk geli ş meler 

daha çok veri iş leyiei diizeneklere ve uzay ara ş tı rma programlar ına yönelikdi, 
fakat bu devreler ş imdi geniş  bir biçimde alet ve denetim dilzeneklerinde, 
otomobil endüstrisir ıde, biyoloji müheudisliğ inde, ev eğ lence endüstrisinde 
ve ticari ileti ş im düzeneklerinde de kullan ı lmaktad ı r. 

Toplu-devre teknolojisi yalnı zca kat ı-hal aygı tlar!, dirençIer ve sığ açlann 

kullanımını  içermektedir. Tipik yan -iletke ı derin indüktanslar ı  iylevini 
yürütecek gerekli maguet ık özeNikleri göstermerneleri nedeuiyle 

ların dış arlanmas ı  gereksinimi do ğmuş tur. 

Dirençler ve s ıPaçlar, ayn ı  alt madde üzerine yar ı-iletken maddelerin 

loiriktirilmesiyle (ince film teknolojisi) ya da ayg ı tlar için kullanıldığı  gibi 

ayn ı  yarı-iletken kristaliu ya da parças ının kullambrıastyla (tek parçal ı  tek-

noloji) yap ı lı r, 



Toptly ı  
e 

--Eldern 	npn.. t rumtö'r 
yolitkunttf 

) 
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İ ltkentik de ğ generi 

. E idedn 
- Y -'-ut ;t 

Direnç 

o ) 

Toblr, aya ğı  
Yuy ıc uyoğı  

9 

Ş EKIL 1-46 Toplu -devre hile-şehler-1 (o) dtfilderoniş  41hiııK, (b) iifitztramiş  9kot,  (0) dlir"kna4  
-ta kah t ralısistior. 

Yahu geometriler için, 

R 

EA 
C 

dir. Burada 

p 	üzdirenç ohm-metre 

d 	direıtein vun1uğu. metre 

(7-31) 

(742) 



Kaynak V it 
/ 	

/Ak ı t ıc t / 
9 	' 	? 

- Metal 

-Oksd tabakas ı  

(a)  

Metal 

? 
tbecit 77Ak ı t ı-c--1 / 

Oksit tabakas ı  

p-tipi dar 
iletken kanat 

(b) 

Kaynak 
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A = enine-kesit yüzeyi, metre kare 

E = geçirgenlik farad bölü metre 

Böylece, 1- em uzunlu ğunda ve 10-3  em'- enine ke,itli 0,1 ohm-m'lik 
yarı-iletken örnek 5000 ohm'luk dirence sahiptir. Pratik k ıs ıtlamalar direnç 
bilyilklüklelini 20 ile 30000 ohm arasında sınırlar; bö)Ie olmasayd ı  çok büyük 
bir yüzey gerektirlerdi. 

Tek-parçal ı  teknoloji yöntemiyle direnç, sığ aç ve transistör yap ı mı  
,Sek. 7-46 da görülmektedir. Ş ekil 7-46a daki direnç, bir n-tipi kesim ve uç-
ların bağ land ığı  iki iletkenden olu şmaktad ır. p-tipi bölge ise, direnci, ayn ı  
parça iize ı inde bulunacak diğ er bile ş enlerden yalitmak için kullanılır. Yalı t-
ma ters önbesleme ko ş ulunda tutulan p-n akle ıni yardı mıyla sağ lao ı r. Şekil 
7-466 de dokunan metal ile n- ya da p-tipi tabaka, paralel levliall sığ acı a 
levlialarmı  oluş tururlar. SiO, bu levlialan ay ıran dielektrik maddedir ve 
elde edilebilecek sığ a de ğerini aı tirmak için kullan ı l ır. 

Ş ekil 7-46e, Ş ok. 7-20 deai trausistörün enine kesit gö,terimidir. Trau-
sistör davranışı  iki It -tipi tabaka aras ındaki p-tipi bölgede oluş tuğundan uzat - 
Inğım ve enine-kesit yüzeyinin büyük olmas ına gerek yoktur. Toplay ı eı-eklem 
yüzeyiniu yayı eı-eklem yüzeyinden çok büyük olması  olgusu istenen güç 
tiiketimine ulaşı imasrna izin verir. Bu tipteki bir çok transistörde (belirtgen-
leri Ş ek. 7-26 da gösterilerle benzer) güç tüketim orannundan çok eklem k ı -
nlma gerilim  ge ı ili ıni a.ybit ı n kullanı m ı  133 s ı  ıtı rlar. 

Ş EKIL 7-47 (ei) n-kanalli ve (b) p-Icanalla MOY-ART nin gsterilni.. 
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Büyük direnç de ğerlerine ula ş mak için uzunluk ;  büyük sığn değerle-
rine ulaş mak için de enine-kesit yüzeyi büyük yaF ı lnı alı chr. Bu nedenle 

toplu-devre üretiminde, a ğ aç ve dirençler için gereksinen yüzeylere göre 

transistörler ve AET ler çok küçük bir yüzey kaplar 

MOY-AET denen metal-oksit-yan-iletken -AET toplu devreli bir aygıtt ı r. 
Bunun durgun ve dinamik belirtgenleri Kes. 7-9 da betimlenen E-AET nin-
kine benzer. Ş ek, 747 de yapı m ı  gösterilen bu aygıt, iletim kanahnın yüzey 

boyunca olmas ı  ve eklemin dış arlanmasıyla E-AET den ayrı lır. Ş ekil 7-41i'de, 
Ş ek. 7-47'de tan ımlanmış  p..karıallı  ve n-kaıa.allı  MOY-AET Serin devre 

simgeleri gösterilmektedir. 

o 

Ka ı nak 
S 

(b) 

Ş EKIL 7 -28 (e) p-kanallı  ve (b) n.•kanelir MOY-AtTuin devre 

Akıtıcı -ak ı mı  denetimi E-AET de oldu ğu gibi, geçit gerilimini deki ş tie-

rek yaprhr. Bununla birlikte, iletim kanl ı n ın denetimi, rı -akanalb ayg ıtta 
geçit gerilimin,' in pozitif olmas ıyla olduğ u kadar negatif olmas ı yla da elde 

Negatif geçit gerilinderi kullmuld ığnıda MOY•AET nin bo şatnza. 
kipinde kullanı ldğı  söylenir. Dolnıa kipi ise geçit geriliminin r.ozitif olarak 
kullanılmas ına karşı lık gelir. 

Bir 7E- k an al It MOY-AET nin volt-amper ve aktanm belirtgenleri her 
iki kip içinde de Şek. 7-49 da gösterilmektedir. 



"" VG 	Bo ş alma !tipi 
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1 0  

kipi 	Daima kipi 

(b) 
Ş EKIL 7-49 Bir FIALEMıdil MOY-A F,T nin volt-amper (e) ç ıkış  ve (6) kıktartın belirtgenteri. 

Toplu devre biçiminde olan oldukça önemli bir ba şka ayg ıt da iş lenısel 

yükselteçtir, çoğu kez lasaea İŞ -YeK biçiminde arantsanır. İş lemsel yükselteç 
için• alışı lmış  devre simgesi Ş ek. 7-50'de giirülnıekedir. Gerçekten İŞ -Y.1( 
yabn bir ayg ı t değ il tersine çok karma şı k bir yükselteç dilzene ğ'idir (bunun 

bileşen parçalar ı  gelecek bölürnierde betimlen ınektedir) ve gerilime bağa 

bir gerilim kaynağı  olu ş turmak için kullanı l ır. İş lemsel yükselteci olu ş turan 
devrelerin yap ı m ı nda ço ğu kes tek-parçal ı  teknoloji kullanılır. Tüm birim 10 

ya da - 14 uçlu bir paket içinde bulunur. 1.0 uçlu bir paket için s eçkin bir ba ğ - 



UcklaalIz o iş  - YOK 
YASSI PAKET Denklen ı e 

Negatif 1ie4rffi 

PRO 	..101 

:Ary, 	v 2 ,1 

ŞEKIL 7-50 Bir iş iemr•el yakifelte,in devre siingeii. 

'anı m kümesi Ş ek. 7-51 de görülmektedir. Sözü edilen uçlar ı n  ilcisi giriş  ucu, 
ikisi önbesleme gerilimi giri ş i, biri toprak, biri çıkış  ucu ve bir çifti de denge-
leme urud ur. Biri pozitif ikincisi negatif olan iigiri şten pozitif alan ına iş aret 
değ iş tiren netatif ilann ı a cia i ş ret del,-,,iş tirmoyert giri ş  denir. Devrenia kar-
maşı khğı  nedeniyle pozitif ve negatif önbealemonin kar ikisine de gerekainim 
duyulur. Dengeleme uçlar ı , aygıtın iş leyiş indeki küçük değ iş imleri düzeltmek 
amac ı yla dış  öğelerin kullanılabilmesine olanak sağ lamak ve İŞ -IMIL oluştu-
ran devrelere ulaş abilmek için konmuş tur. Bazı  iş lemsel'ylikseitoderde iki 
çıkış  ve daha fazla dengelerne ucu vard ı r. Bunlar çoğunlukla 14 cıçiu paketler 
biçiminde yap ılır. 

Değ iş tiren giriş  

Deircr,ay ı, ı  

Toprak 

Bağ lantı  yok 

Peraitif beslern 

Ş EKIL 7-51 10 likla bir paket içindeki i şlerneel yi1ke.1Ien aş  lyı llbuoıbin. 

Topla devrelerin çözümlenmesi, birçok iistkundan sryr ık öğeli devreler 
için yap ı lana benzer. Bundan ötürü, eşdeğer devre ve devre işle)i ş,43.1e ilgili 
kesimler burada da do ğrudan uygulanabilir. Ancak bu arada toplu-devre 
eknolojisinin kendine özgü özellikleri ve sonuçlar ı  da göz önünde bulundural-
ı nalubr. 

PROBLEMLER 

7-1 Ş ekil 7-52 deli devrede bulanan gerilime ba ğ lı  gerilim kaynağı n ın güç 
kaz ılar ı  (R, ii ııeriadeki gücün E, nin verdiğ i güce oranı ) oluş turabikligini gös-
terin . 

7-2 Ş ekil 7-53 devresinde.ki R i  ve R. dirençleri pratik biz gerilime-ba ğ l ı  
akı n kaynağının giriş  ve çıkış  ditençierielir• 



302 ELEKTRONIK AYGITLARIN FIZIKSEL TEMELLERI 

E„). 

Ş EKIL 7-52 Problem 7-1 için devre,. 

a) E0  J E, gerilim kazanemı , 

b) Rz, üzerinde kaybolan gücün Es  nin verdiğ i güce oranını  hesaplayın, 

e) a ve b şı kkuidaki sonuçlardan herbiri birden büyük olabilir mi? 
Eğer oluyorsa hangi ko ş ullarda olur? 

Pratik gerilim tit,11•L İ 	 ak ı ni ka ı  ı laAt 

— 	J 

Ş EKIL 7-5 3 Pf< ı-blom 7-2 için devre, 

7.3 Şekil 7-54 deki devre pratik, gerilime—ba ğ lı  bir gerilim kaynağı  içer-
mektedir. R, = 600 olun, Rz  = 105  ohm, R;, 1000 olun ve K = 400 için 
k J ES  oranı  200'e e ş it olacak biçimde R, yi hesaplayın. 

7-4 Ş ekil 7-55 devresinde 

a) E. değerini, 

b) 2500 ohmluk direnç üzerinde harcanan 

e) I V'luk kayna ğı nı  verdiğ i gücü hesaplaym e  

7-5 Ş ekil 7—ll deki devrede diyodun volt—amper belirtgeni Denk. (7-1) 
ile 



500 
ohm 

F 
501, 

1 
104  .; 	 2,500 

ohm 	 eıhm 
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: Pratik gerilim d,: ı ctin ı li grrdiv ı  1,8y ı w,:ııı  

_ 
ŞEK İ T, 7-54 Problem 7-3 içu'l devre. 

Prmac akan denetimli elam keynkil ı  

300 alı m 

Ş EKIL 7 -55 Problem 7-4 içm devre. 

itl 	(1.4,4 

biçiminde verilmektedir. V volt lı irimiyle ölç'ülmektedir. V" nin değeri 200V 
ve R ninki 2000 olını 'dı r. R üzerindeki akımı , gerilimi ve diyod üzerinde 
kaybolan gücü bulun. 

7-6 a) Problem 7-5 de verilen vol ı-anı per belirtgenini 

b) Ş ekil 7-11 devresinde YR& = 10 V ve R 200 olım'dur. Yük-doğ -
rusu yöntemini kullanarak diyod ak ı m ı ,' gexili ıxı irii hesaplaym. 

e) önbesleme gerilimi VB, sıra ile 15 V, 20 V, 25 V'a değ iş tirilmektedir. 
Her durum için yük gerilimini hesaplayın. 



100 ohm 

e(ü 
100 ohm 

Q' 	2 v ec, it> 

6 V 	 

e( ii 

icı) 
	 10 rns 

Ş EKIL 7-57 (a) Problem 7-8 için devre ve (Q.) devre iç ım giri ş  daigabiçimi. 
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d) V„ = 10 V için R önce 100 oh ıd'a sonra 400 ohm'a de ğ i ş tiriliyor. 

R'nin her de ğ eri için diyod, akı nunı  hesaplay ııı  ve bunu (e) şı kkuıda elde edi-

lenle kar şı la ş t ı r ı p, 

1-7 Problem 7-5 de volt ba ğı ntı sı  verilen eklem diyodlardan Şzdeş  iki 

tanesi Ş ek. 7-50 da görüldü ğü gibi bağ lanmi ş tn. Kaynak gerilimi 100 Y ve 

RL'nin değeri 10 ohnı 'dur. Devredeki ak ı mı  ve her diyod üzerindeki gerilimi 

bulun.. 

Ş ekil 7--56 Problem 7-7 için devre. 

7-8 Ş ekil 7-57 teki devrenin e,(t) çıkış  dalga biçimini, 0 < t < 	m ı  
aralığı  için çizin.. Diyodun ideal oldu ğ unu varsayın. 

7-9 V 	1,0 V olması  halinde diyod belirtgenini Ş ek. 7-17 de verildi ği 
gibi varsayarak problem 7-8 i yeniden çöziin. 

7-10 Ş ekil 7-58 devresinde; 

a) Diyodun ideal bir diyod olduğunu, 

b) V 	1,0 V için diyod belirtgeninin Şek. 7-17 ile verildiğ ini var- 

sayarak, 

0 < < 5 m ı  böldesinde ç ı kış  geribminin dalga biçimini çizin. 



e(t) 

15v 

50 ohm 

600 ohm 
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t 
O 	Sms 

ŞEKIL 7-58 (o) Problem 7-10 için diyool devresi ve (k) giri ş 	dalgabiçiml. 

7-11 Problem 7-10 da verilen e(t) giri ş  gerilimi igiıı  Ş ek. 77-59 devreeinin 
e„(t) ç ıkış  dalga biçimini çizin. Diyodtm ideal olduğunu varsaym. 

7 - 12- Vo „ = 0,5 V oldu ğ unu ve diyodun Şek. 7-59 ile belirlendiğ ini 
varsayarak problem 7-11';. inceleyin. 

7-13 Ş ekil 7-60 devresindeki diyodlarm ideal oldu ğunu varsayın. Giriş  
gerilimi e(t) = 10 -N/2. sil). 10 5  t dir. e o (t)'yi bir dönü için çizin. 

300 ohr., 

etv 	 ei>  (4) 

12 V =L. 

Ş E..R1L 7--59 Pl..1,1e ın 7-1 1 bi. 7-12 ;ç; ıı 	devresi. 

7-1.4 Bir traneistiiriin toplaylci oe ıx taban 'ucuna k ısa-devre yapildığ inda 
toplayı cı  akı m ı  9,5 mA ve yav ı cı  ak ı m ı  10 ni:-. olarak. iilçülüyor. Bu durumda 

14Fit değerini bulun, 
7-15 Belli bir npn transistöründe toplay ı cı-taban eklemi gerilimi 12 V 

ve yayteı-taban eklemi gerilimi -0,5 V oldu ğ u zaman toplay ı cı  akımı  5 nıA 
ve yay ı e ı  ak ı m ı  -5,1 ınA'dir. 40  ve aN, değerlerini bulun. 



3,000 ohm 

10,000 ohm 	10,000 ohm 

e(t) 

10 V 	 5 V 
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Ş EKIL 7-60 Problem 7-13 için devre. 

7-16 Ş ekil 7-61 de görülen aygı ta çoğu kez Darlington birleş itnli transis. 
transistiir denir. Eğer iki transistör özde ş  ise: 

a) Birleş ik bağ lantınm doğru yön k ısa-devre ak ı m kazancı 	nin 

aNc 	1 - (1 — cı iv)' 

olduğunu gösterin. 

b) at, = 0,98 olduğu zaman (I se  yi hesaplaym. 

c) b şı kkındaki n i„ c  de ğeri için ft, E  değeri nedir? 

ŞEKIL 7-61 Problem 7-41 için Darlington hirlegimii trarısist6r botlarımı:k. 

7-17 Şekil 7-27 devresinde Vec 	40 V, R, = 20 ohm, /DR  = - 10 
ınık ve ifr = 5 X 10-3  sin tut amperdir. Transistör belirtgenleri Şek• 7-24 
de verilenlerdir. 

a) Çalış ma noktasını  belirleyin, 
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h) Uygun noktalar alarak, toplay ı c ı  ak ı m ın.' ve yük gerilimini zamana 
ya da elektriksel açrn ın fonksiyonu olarak çizin 

7-18 Ş ekil 7-29 devresi belirtgen1eri Şek. 7-26 da görülen transistörü 
önbeslemek. iricı  kullanı lıyor. Kaynak gerilixıı i Vcc  12 V, taban divan ı)/ 
R,-,--- 200000 ohra vo toplayı cı  R, = 1200 oh ın'dax. 

a) Çal ış ma noktastru 

l ► ) Transistörün so ğurdugu güç nedir? 

e) Kaynak geriliminin verdi ğ i güç ne kadardır? 

7-19 Problem 7-18 deki kaynak gerilimi 9 V'a dü ş tirülürse ayn ı  çal ış ma 
noktas ı nı  oluş turmak için gerekli R, ve R, değ erleri nelerdir? 

7-20 Ş ekil 7-62 de görülen devre, ç ıkış  belirtgenleri Ş ek. 7-28 de verilen 
y ılı  transistörünü önlieslemek için kullan ı lmaktad ır. Çalış ma noktasnıı  
belirleyin. 

10 V 

ŞEKİ I. 7-4.2 Problem 7.40 Için devre. 

7-21 Belirtgenleri Ş ek. 7-30 da verilen tranalstör Vc9 :--= 8 V, 18Q  --= 751.4,A 

de önbeslendi ğ ine göre; 

a) ber  yi hesaplay ın. 

b) Çal ış ma noktas ını  oluş turmak için Şck. 7-29 daki R e  ve R e  nin değer-

ne olmalıdı r? 

7-22 Problem 7-21 deki transistiir Ş ek. 7-31 de görülen devre yard ımıyla 
ayni çal ış ma noktas ı nda iinhesiemek isteniyor; 

a) E ğ er .R, = 1000 alım ise RE  ve R', değerlerini, 

I)) Kaynak gerilimi Vcc  değ erini, 
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e) E ğ er R, sı f ır ise Bali ına aıulctasmen yeri ıı i karun ı a z içi ıı  gerekli h ri 
 

ve licc  de ğ ererini hesuplay ın. 

7-23 13elirtgerderi Ş ek. 7-24'de verilen transistör, Şek. 7-63 devresi 

kullanılarak V cQ 20 V, 1s9  = - 30 raA de iimbeslentnek isteniyor. 

Kaynak gerilimi 50 V i e toplay ı cı  direnei 10 obm'dur. &ve R F  yi heaaplaym. 

Ş EKIL 7-63 Problem 7--23 için devre. 

7-24 Bir npn transistörü 	10 V. /„Q .= 50 juA'de iinbesienmek 

isteniyor. Kaynak gerilimi 18 V ve transistör parametreleri 	•1.00, 

= 0,6 V'dur. 

a) Önbeslemeyi olu ş turmak için Ş ek. 7-31 deki devre kulland ı yorsa Rc  , 

;. ve R e  ne olur? 

1;) Ün beslemeyi olu ş tarm.ak içi ıı  Ş ek. 7-63 deki devren ı  ilim e ş değ eri 

kuilamhyorsa R ,, , R„ ve Rt, ne olur? - 

7-25 hpE  = 50 -için problem 7-24"ii yineleyin- 

7-26 Belirtgenleri Şek. 7-36 ve 7-37'de görülen bir n-kanall ı  AET 

Ş ek. 7-40 devusinde kullan ılmaktad ı r. Kaymik önbesleme gerilimi 20 V ve 

akı t ı c ı  direnci R, = 4000 ohin'dor.- E ğer 4,-Q  = 6 nıA ise R. yi l ı esaFlay ı n. 

7-27 Ş ekil 7-40 devresindeki. AET 	,= 8 V ve,6's ,s -1 V'da 

önbeslenmek isteniyor. / ps, = 12 nı A ve 17,-,0  == 6 V için AET nin aktarun 
belirtgeni Denk. (7-261 ile verilmektedir. Akitle! direnci 10000 ohni'dur. 

a) R, ve kvD yi bulun ? 

b) .ET de kaybolan güç nedir ? 

c.) 1700  kayna ğı  tarafından ne kadar güç verilir? 

7-28 Ş ekil 7-36 daki belirtge-nler Ş ek. 7-40 da kullan ı lan AET yi betimle-

mektedir. istenen çal ış ma noktas ı  V12 V ve 30Q  = 5 mA'dir. Kaynak 

gerilimi VDD  = 24 V'dur. Rs  ve R, yi bulun. 
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7-29 Problem 7-28'deki kaynak gerilimi 18 V' ıil düş ü.rülnı ektedir. Problem 
7-28 deki ayn ı  çal ış ma noktas ın ı  elde etmek için gereksinen R0  ve Rs  değer-
lerini hesaplayın. 

7-30 Bir AET için ş u 81çüreler yap ı lm ış t ır: (1) V 	2 V olduğunda 
3,0 raA, (2) VG, 	- 3 V oldu ğunda j-,---,  0,75 mA, 

a) in„ N-e V 0  yu besaplaym. 

b) AET nin Pktar ı m beliı tgenlerini 

e) E ğ er Ş ek. 7-40 devresi, AET yi i 	0..75 ntA ve 	- 3 Vid4i 
önbeslemek için kullaudlyirsa ve V„,9  devri k ve Rs  üzerindeki gerilim 
düşümlerine e ş itse R, ve R, yi heş aplarn. K.aynak gerilimi V 	10 



8. 
Böltim 

DEVRE MODELIER İ  VE YÖNTENLERi 

Bölüm 7'de, elektronik ayg ı tların durgun iş leyiş i betimlendi ve sakin 
koş ulların hesaplanmas ı nda kullan ı lan yöntemler geliş tirldi. Bu bölümde,daha 

önce tanıtı lm ış  olan ayg ı tlaim a.a. ya da dinamik i şleyiş ini hetinalemede i ş e 
yarayan e ş de ğ er devreler denen devre modelleri kavram ı  verilecektir. I ş lenmesi 
gereken bilgileri içeren a.a. i ş aretlerinin hüyilklükleri, çoğu kez sakin düzey-
lerinkind.en daha küçük oldu ğundan yalnı zca küçük-iş aretli do ğrusal eşdeğ er 
devrelerin  geli ş tirilmesi üzerinde durulacakt ı r. Ayrıca, elektronik devrelerin 
ve aygıtlarm-çözünalenmesinde kullan ış lı  olan çeş itli devre teknikleri de tarım-
lacakt ır. 

8-1 EKLEM DIYODUN EŞBEĞ ER DEVRELERI 

Elektronik devreleri°, ço ğ una uygulanan zamanla değ işen uyarım, iş -
lenmesi gereken bilgileri içerir. Genel olarak i ş aret iş lenmesi sonucunun, 
tepkinin zamanla değ işen hile ş enine karşı lı k geldiğ i düşünülür. Tepki ve uya-
r ı m arasında bağ lant ı  kurmak için kullanılan aygıtm e ş değer devreeindea ya 
da devre modelinden yararlanmak kolayl ık &ağ lar. E şdeğ er devre, uygula-
nan bir uyarrnaya gerçek devrenin verdi ğ i tepkinin  aynı sını  verebilecek uygun 
bağ lant ı lı  bir devredir. Küçük- işaret ve ',ayak işaret e şdeğer devreleri olmak 
üzere iki tür model vard ır. Küçük-iş aret modelleri, uyarmun büyüklü ğü, 
aygıtlar doğrusal olarak davranabilecek biçimde olduğu zaman kullan ılı r. 
Değ rusal işleyiş in temel özelliğ i üst üste binme ilkesini:ft uygular ıabilmesidir. 
Böylece, d.a, tepkisi yalnızca cl.a. uyarmasıyla ve a,a. tepkisi de yalnızca 
a.a. uyarmas ıyla orant ıl ı  olur. est üste hinmenin uygulanamadığı  hallerde 
do ğ -,rusal olmayan aygıt davranışı yla karşı laşı l ı r ve buna büyük-i ş aret model-
leri uygun, gelir. (Bu tür modeller Böl. ll'de incelenecektir.) 

Ş ekil 8-1 deki devrede bulunan eklem diyodue, küçük-i şaret ve büyük-
iş aret davranışı  arasındaki farklar ı  gösteren tepkisi Ş ek.- 8---2a ve b'ile görül-
mektedir. ( Ş ekil 8-1 ve 8-2, Kes. 7-'6 dalı ," Ş ek. 7-14 ve 7-15'e karşı lık gelmek-
tedir.) Bilyük ve küçük kavramlar ı  nice! olmaktan çok nitel terinder oldu-
ğundan bunların etkileri kar şı lık gelen iş aretlerin tarad ığı  diyod belirtgeni 
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Ş EKIL 8-1 a.a. ve d.a. kaynekl ı  diyed devrei. 

kesiminin incelenmesiyle ay ırdedilebilir. Ş ekil 8-2dda Q, ve Q, arasındaki 

belirtgen bölgesi yakla şı kça do ğru bir çizgi olarak al ınabilir. Öte yandan, 
büyük—i şaret durumu için Şekil 8-26'de Q, ve _Q2 arasında kalan bölge ise do ğ -

rusal biçimde giisterilemez. 

Ult 

(a) 

ŞEKIL 8-2 (ay Küçük işaret1er için ak ı m ve gerilim  gerilinx dalga 



Doğru ve zartıonta 
• 

i 

I EK L EM-D1YOTILN EŞ DEOER DEVRELER İ  3 

ŞEKIL 8-2 fi) 	laretUf içh 8ku 	r prUi ıa ,Iıı lguhkiştklexi. 

Küçük-iş aret ko ş ulları nın bir sonucu olarak diyed bir ıloğro ı=al eş değer 
devreyle; yani Bill. l'den 6)-a kadar incelenen, direnç, siga gibi standart 
devre bile ş enleriyle ve ba ğı ml ı  kaynaklarla tamil edilebilir. .Ril9fik -iş aret 
koş ulları  çok s ı k olu ş tuğunılan (bu nedenle küçük bir euerji l ı areaulamyla 
denetim yap ılabilir) doğrusal küçük-i ş aret modelleri yayg ı n bir biçimde kul-
lan ıl ır. Eklern diyod küçük-iş aret koş ullar ı  alt ında Icıı ll ı nı ldığı nda Ş ek. 
deki devre ıtin yerine Ş ek. 8-3 devresi, t(r)  ye tepkeyi hesaplamak için kül-
lanılabilir. -Bu diyod modeli, yalnı zca doğru önbeslerne yönünde geçerlidir ve 
vs (r) önbealeme düzeylerine göre küçük vaesay ılmaktadir. Tl>  Ye k ıkiik-iŞ arew 
karşı  doğ ru yön. direh.ci  denir ve verilen bir kinbealerne düzeyine göre diyod 
akınundaki• ve diyod gerilimindeki de ğ iş imi biribirine ba ğ lar. Matf:matikeel 
olarak, sakin noktadaki de ğ eri; 
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dv 
r 

di 
(8- 1) 

olarak lı  

Sığ a öğ eei Cp ye difüzyon s ığ aez denir ve ekie ırtin yük-dpola ına özelli-

ğinden doğ an bir artış  etkisidir. orıgerilim düzeyi art ı rıldığı  zaman (daha 

baskın doğru önbeslerne) büyük sayıda taşı yı cı  eklemden difüzyonla geçer. 
Böylece, eklem çevresinde daha çok yük bulunur ve dq yük değ iş imi dv 
gerilim değ i ş imiyle orantilultr, bundan ötürü sakin noktada 

CD = 
dq 	

(8-2) 
dv 

bakıntı sı  bulunur. 

Ş EKIL 8--3 Do ğ ru yönde önbesli eklem-diyod devre MM kikiik-iwet modeli. 

Uyarı cının frekans ı  değ i ş tirildiğ i zaman diyod tepkisindeki değ iş imleri 
belirleyen nesne modeldeki s ığ açtır. C, , tepkiye etki etti ğ i zaman küçük-
iş aret diyod davran ışı nı , alçak ve yüksek olmak üzere iki frekans bölgesine 
ayı rmak kolaylık saklar. Ş ekil 8-4a ve b'deki devreler do ğ ru yönde önbesli 
diyodun alçak ve yüksekfrakans e şde ğer devreleridir, Bunlar ın hangisinin kul-
lanılacağı  vs(t) = -v' 2 Vs  sin tat nyarımının frekansına bağ lıdır. CD  alır 
reaktansrin rD  den çok büy-iik kılan u.> değerleri için C, ile r, nin paralel 
düzenlemesi yakla şı k olarak r, ye e ş it alınabilir ve bu Ş ek. 8-4a daki modelin 
kullanıunn.a izin verir. Yüksek frekans modeli, r, ile C, nin paralel birle ş imi 
hesapland ığı nda de ğerleri CL, nin reaktans ının saysanmasma izin vermedi ği 
zaman  kullanı lır. 

Ters yönde önbesleme ko.şulunda difüzyon savsanabilir oldu ğundan CD  
de savsanabilir ve Ş ek. 8-5'de görülen model kullan ı lır. CT  sığ ael, eldein ya 
da yerel-yük veya geçiş  sığ asıthr. Cr  sığ as ı  da Denk. (8-2) deki gibi tanuaı lanır. 
Burada dg değeri boş alma bölgesinde clepolanan yükdeki de ğiş im olarak alı -
nır. dq değ iş imini olu ş turan de değeri eklem kerilimindeki de ğ iş imdir. rR 
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r f) 

Ş EKIL 8-4 (T) Alçak frekam (6) ytiksek fınkane için elılnen chyod modellori. 

direnci ters yönde önbesli diyodun küçük-i ş aret direncidir ve ters-önl ıesli 
diyod üzerindeki doğ ru gerilimin ıo4kiıı  değerini sabit öngerilim olarak alarak 
Denk. (8-1) deki gibi tammlanır. Pratikte r nin oldukça buyük de ğerleriy-
le karşı laşı lır, bu yüzden yüksek frekanstarda r R  , C r  nin reaktanstudan ço ğ u 
zaman çok daha büyüktür. Bundan ötürü yüksek fiekanslarda ters yönde 
önbesli diyod temsil etmek için, ço ğu kez Ş ek. 8-6 da gösterilen eşdeğer 
devre kullawhr. 

'R 

ŞEKIL 8-5 Ters yönde tidlresli bir eklern diyeel için latedk-inret modeli 

Ş EKIL 8-6 Tere yönde önbesli rklenz diyadun yüksek feekuns 

8-2 ALÇAK . FREKANSLARDA ORTAK -- Y.AVICILI EŞDEĞ ER 
DEVRELER 

Gerilimler ve almalar, biri d.a. kaynağı nın. öteki a.a. iş aretinin neden 
olduğu bireysel iki tepkinin iist üste binmi ş i olarak göz önüne al ı nabildiğ inde 

transistörün do ğrusal bir aygı t gibi davrandığı  dü ş üsıiilür. Böyle bir tepki 
Ş ek. 7-28 de görülmektedir. a.a. tepkisini hesaplamak için küçük-iş aret 
eş değer devresi kullanı lır. Değ rusal işleme, transistörün her an normal ki- 
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phade (aktif bölgede) önbcslenn ı esini ve yayun--taban cklerninin do ğ ru yönde 

önbesli, toplay ı a-taban ekiminin ıle ters yönde önbesli olmas ı nı  gerektirir. 

Bundan ötürü küçük•işaret transistör modeli her iki ckle ınin de etkisini ve 

hanların etkileşmesini yansitınabd ır. Aynea, taban bölgesindeki ta şı yıcı  akı ., 
ş in: belirleyen ba ş ka bir etki daha göz önüne al ı nmal ı d ır. 

Taban bölgesi etkilerinden birincisine taban-gniAğ i modüksyortu 

denir ve toplay ı c ı -taban gerilimindeki de ğ i ş imler ve dolay ısıyla bo ş alına bölge-

sinin biiyükiiiğündeki de ğ iş imler nedeniyle olu ş ur. Eldem ıleki potansiyel 

engeli, boş alma bölgesinin olu ş urnnyla kurulur. l3 ıi bölgenin geni ş liğ i eklem 

potansiyeline ba ğ lı dı r. Toplayı cı-taban gerilimini,' de ğ iştirilmesiyle potan-

siyel engeli art ı rı l ı r ya da azal-tı hr ve sonuç olarak bo şalma bölgesinin geniş -

liğ i değ iş tirilir. Etkin taban•geni ş liğ i (yayla-taban ve toplay ıcı -taban bo-

ş alma tabakalar ı  ranndaki uzakl ık) de değ iş ir toplaynn-taban gerilimine 
bağ lı  olur. Taban geni ş liğ i değ iş iminin bir SOnUell olarak taban bölgesinden 
difiizyenla geçen ve sonunda toplanan ta şı y ı cı  sayı s ı , toplarcı-taban ekle- 

ba ğfı d ı r. 

İkinci etki, taban geni şlarıesi olarak bilinir ye taban bölgesindeki ço-
ğunluktaki ra ş ,rcılarm akışı na mal edilir. Yay ıeıdan taban bölgesine s ı zan 
azınlı ktaki ta şı yıalarm baz ıları  taban bölgesindeki daha önceden var olan 
çoğunluktaki ta şı reı larla yeniden .birle ş tiğ iwlen (11-tipi tabandaki eicktron-
nl a  

eklenınelidir). E ğer bu eylem olu ş masayd ı  taban bölgesi yüklü parçaaklar 
için bir yok olma yeri olarak davranaeak ve yük korunma -onun bozulduğ u 

görünümünü verecekti. 

Ş ekil 8-7 deki e ş clei.',,er devre, ortak-yay-1mb kipte transistörii temsil 

etmek için geniş  bir biçimde kullanı l ı r ve bu devreye alçak-frekanslar için 
m.elez-:ır, denir. Ba ğı ml ı  kaynak g.,,, ıve  doğ ru ve ters yönde önbesli eklemier 

aras ındaki etkile şmeyi yans ıtır ye i r  üzerindeki denetimi,' ıı ,', ile yapı ldığı nı  
gösterir. rb 'e  üğesi taban akum ın ve taban-yayte ı  gerilimini birbirine ba ğ lar 

ve doğ ru yönde iinbesli diyodu temsil eder. "4„ taban geni ş liğ i modülasyonunıı  
bir parça aç ı klarken r bb . de taban geni ş leme' etkisini aç ılda ınaktad ır. Ters 
yönde önbesli diyed ım etkisi r,', direneiyle bir parça temsil edilebilir. Ancak 
bu direncin değeri bü:yiik oldu ğundan genellikle tepki üzerinde savsanabilir 
bir etkisi vard ır ve Ş ek. 8--7 de oldnğ rı  gibi çoğu kez göz önüne alınmaz. 

Alçak frekanslar için melcz-n devre düzenlenaesi Ş ekil 7-2 - de görülen 

bağı mlı  kaynak devresine benzer. Bundan ötürü Kes._ 7-2 de betimlenen dev-re 
özelliklerinin çoğunu eklem transistör de gösterir. 
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Eşdağer devre, ayg ı t içinde neler oluş tuğunu göstermek için kullan ı lır. 
Dış  öğeler, transistörün uçlar ına, tanı  devre çir,,ğesirıe uygun olarak eldenmell- 
d ir. Aıkağı daki örnek, e şdeğer davrenin nas ı l kullanıldığı nı  b•tiinlernektedir. 

brnek 8-1 

a) Ş ekil 8-8 de görülen d-vreuin alçak•frekanalar için küçük-i ş aret eş -
değerini çizin. 

b) Eğ er C, nin reaktana ı nı n R, yanında suvsanabilir ı  e C, nin reakta ınıı -
nın tersinin 1 / R E  iletkenli ğ i yanında biiyök cı lda ğn vtı rmı y ı l ı rsa. ne gibi devre 
değ i ş iklikleri yap ı labilir? 

Ş EKIL P, ()er ıek 
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ÇÖZÜM: E şdeğ er devre, e', uyarı m i ş aretinden do ğ an a.a. akını  ve gerilim 
bile ş enlerini birbirine ba ğ lamak için kullan ı l ı r. Vcc  kayna ğı nı n olu ş turdu ğu 

doğ ru gerilim ve aklın düzeyleri, gösterim içinde bulunmazlar; çünkü toplam 
tepke d.a. ve a.a. bile şenlerinin üst üste gelmesiyle oluş ur (Ş ek._ 7-28 ve Çi-
zelge 7-1 de gösterildi ğ i gibi). Bundan -ötürü eş değer devre, yaln ı zca a.a. 

bile ş enlerinin de ğ erlerine etki eden öğeleri içerir. Genel yöntem iki adtmdan 
oluş ur. 

I Transistör yerine, bunun küçük-i ş aret e ş değ er devresinin yerle ş ti-
rilmesi. 

2. Transistörün d ışı nda olan ve a.a. de ğerlerine etki eden bile şenlerin 
çizgesinde gösterildi ğ i gibi uygun uçlara ba ğ lanmas ı . 

a) Transistör yerine Ş ek. 8-7 deki devre al ınır. Vc, hariç tüm devre öğ e-
leri a.a. bile ş eıderine etki eder. V„, bir La. kayna ğı  olduğundan, uçlar ı  ara-
sında hiç bir alternatif gerilim yoktur.. Bundan ötürü, a.a. modelinde V L „, 

uçları  arasında s ıfır gerilim dü şümü olan bir ö ğeyle gösterilir. S ıfı r gerilim 

düşümü, modelde Vc, yerine bir devre kullan ı mını  gerektirir. Gösterimi 
taınarala ın ak için: 

(1) en  , R' s  ve e', taban ve toprak a s nda seri olarak ba ğ lanirlar. 

-.4) 	ve tolrrai< arasxt ı a l ı a ğ ia+ ı tı r rç'' 	 çin k ı sa  ie ı sa ale - 

demektir. 

(t) RE  yayie ı  ve taban aras ına C.„ ile paaalcl olacak biçimde ba ğ lan ı r. 

(4) R, toplayı c ı  ve toprak aras ına bağ lanır çünkü Vc„ yine kısa devre 
ile gösterilir. 

Elde edilen küçük-i ş aret e ş değ eri Ş ek. 8-9 da gösterilmektedir.. 

b) G, nin reaktans ı  R. ile kar şı la ş t ı r ı ld ığı nda savsanabilirse, bunun a.a. 

de ğ erleri üzerindeki etkisi savsanabilir ve C„ bir k ı sa devreyle gösterilebilir. -  

Çiftlenirrı  sığ ucz denen bu s ığ aç e', kayna ğı nı  transistörü çiftlemek yada ba ğ -

lamak Ve do ğru akı nı nı  geriye, kayna ğ a akışı n ı  t ıkamak için kullan ı lır. Kesim 

7-8 de hetindendi ğ i gibi R, d.a. önbeslernesi için kullan ı l ı r ve C., ise bir yarı-
geçit sığ ac ı  olarak devran ır. CE  nin reaktans ı  küçük olduğ undan (hemen he-

men s ı fır) R E  ve CE  ağeleri a.a, devre de ğerleri üzerinde hiç etki y-apmazlar 
ve bir kı sa devre ile gösterilebilirler. Ş ek. 8-9 daki geri kalan tüm devre bile-
ş ente,ri ise a.a. de ğ erleri üzerinde etkilerini eiirdürürler, bu yüzden de ğ'ıiş tiril-

miş  küçük-iş aret e ş değ eri Ş ek. 8-10 da görülen biçimi al ı r. 
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Traligdm.iir modeli 

Ş EKIL 8-9 örnek 8-1 için e şdeğer devre. 

Transitör modeli 

Ş EKIL 13-10 ermek 8-1 için d ıtiştiribui ş  ıldeter devre. 

8-3 YÜKSEK FREKANSLARDA TRADISISTOR MODELLERI 

Ş ekil 8-8 deki e', kaynak i ş aretinin frekansı  art ı r ıld ığı  zaman eklemin 
doğ ru ve ters yönde önbesli eklenderin yük depolama etkileri de göz önünde 
bulundurulmalıd ı r. Bu etkiler, Şekil 8-11 de gösterilen yüksek-frekauslar 
için melez-yr .de verilen C be ' ve et,', sığ açiar ı yla açıklanı r. Cb' iiğ esi doğru yün-
de önbesli eklendn difüzyon  sığ aF ını  ve ters yönde önbesli eklemie ilgi-
li 

 
eklem s ı ğ ası n ı  göstermektedir, 

Yüksek frekanslar içi ız melez-Z yada yal ın olarak melez-n, tüm kulla-
nış l ı  frekans bölgesi iizerinde eklem transistörlerin kii.çük-i ş aret davran ış -
lar ını  betimlemede ve C„ ,,. nin reaktanslarnun büyük (>1' 
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Ş EKIL 8. •11 Yiik,ek fr.:k 114. 	nı riez-rr devre,A. 

du ğn frekans bölgesinde bu s ığ alarm tepki üzerindeki etkileri savsanabilir 

ve her iki s ığ aç da aç ı k devre olarak göz öniine al ı nabilir. Böylece Ş ek. 8-11 

deki eş değer devre Ş ek. 8--7 de gösterilene indirgenebilir. 

Devre tepkilerinin hesaplannı asmda yüksek-frekanslar için melez -7r 

modelinin kullan ı mı  Örnek 8-1 de özetlenen yöntemle olur. Daha geni ş  bir be-
timleme Örnek 8-2 de verilmektedir. 

Ornek 8-2 

Ş ekil 8-12 deki devrenin a.a. e şdeğer devresin çizin. 

ÇÖZÜM: TransiStor yerine Ş ek. 8-11 dev ,resini ycrleş tirin ve toplape ıp 
topra ğa baglaym. Yay ı eı  R, üzerinden topra ğ a bağ lanır; taban devresi Ör-

nek 8-1 de kullandana özde ş tir. Olu ş turulan eş de ğ er devre Şok. 8-13 de gö-
rülmektedir. D ış tan bağ l ı  çe ş itli öğeleriyle birlikte bu devre ortak toplaymı ll 
modeli temsil eder. Ço ğu kez Ş ek..8-I3 devresini, toplay ı cı/un ortak uç ol- 

Ş EKIL 8- 12 Örnek 8-2 için devre. 
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Tre 	r nicz el i 

SEK İ L u-13 Oz-nek 8-2 için eş değer devre. 

Ş EKIL 8-14 Ortak-toplayee ıll eşkleger devre. 

duğ unn  göstererek biçimde Ş ek. 8-14 de olduğ u gibi yeni,,dea Çizmek -re yarar 
vard ı r. Buna ek olarak R, direnci, RR  ile 1 / 4g„ direncinin paralel birle ş i-
midir. S ı rayla Rs  ve 1 / gee  nin seçkin değerleri 500 alım ve 5000 oh" 
old14,rund.iın bunların paralel birle ş imi yaklaşı k olarak RE  = 500 ohm'dur. 
Bundan ötürü modelde g„ nin etkisini savsarnak ola ğ andı r. 

Yüksek-frekans modeli -nde (Sek. 8-11) 	nin varlığı  ç ı kış tan (toplayıcı ) 
giriş e (taban) bir yol olu ş turur. Bu nedenle transistör .tek yünlü bir aygı t 
gibi dav-ranarnaz. Bununla birlikte C I,'„ nin taban devresindeki etkisi top-
layı c ı  dev resindeki ıaden çok daha vurgulu oldu ğundan yüksek-frekawlar 
için ınelea-.n ınodeli yall ıalaş tırdabilir. Şekil 8-15 devresinde ö ğesi, R' z.  
ile 11 g„ nin paralel birle ş i ınini gistermektedir. e noktas ı ndaki Kirchhoff 
akını  yasası  
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Ş EKIL 8-15 Esdeğer yük dirençli melez.- ır devresi. 

"="' Sat vb'e - 

olmasını  gerektirir.i b 'c ak ı mı  çoğu zamanib'e akı mıyla aynı  bil 'yıikiüktedir 
ve ib  taban akımının hesaplanmas ı  sıras ında savsanamaz. Akımın bu bileş e- 
nini de dikkate almak için C t,' c  nin etkisini ola ğan bir biçimde taban dev- 
resine yans ı tmak için 4', akıanını  taşı yan Ya  eşdeğ er edmitans ı  Şekil 8-16a 

frekans bölge davresinde gösterildi ğ i gibi e ile b' aras ına yerleşı iribr. 

Şekil 8-16dda 

—1 

e 
(b) 

ŞEKIL 8-16 Ch', nin transistilrlin giri şine yansnnasmı  güsteren devreler. Bu devreler, melez-It nin 
b' ve e arasında kalan kesimini göstermektedir. 
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1  c 	Riı 	ya da YR  

otdıığ u açıktı r. 

Şekil 8-15 deki devreıun Y„, edmitansi ile ye 
simi Ş ek. 8-166'de gösterilmektedir. Bu devrede 

c 	Se r( V  bi 	re) 

dir. Öte yandan ayrıca ibre ./, yanında kiiıı,,Şiik varsayıhrea 

V<r 	 = g, b'  e Bi, 

bulunur. Denk. (8 4) ve (8- 5) in birkş tirilmeeinde» 

SC 1,` Vb ğ  c. (1 -1-  g„,;) 

ve D ı nk. (8-3) den 

Y, — sC„ ,, (1 + 	
= Cb' e < "t" 

r. 

ğ l 

(8-3, 

eken 

(8-4) 

(8-6, 

(8 -7) 

  

bir yii,k iç;rı 	 eki 	de :geri Ch `c 	--i 
bir sığ acıu edmitans ından oluş ur. Bu yüzden, yüksek frekauelarda 	<Ilin 
etkisi önemlidir ve transistörün çal ış ma frekans ıra sı nırlayan etkealealan biai 
ohır. Ş ek 8-17 deki tek yönlü inclez C b ', nin etkisinin girişe yınısıtalınsaınnı  
bir sonu odur. Bu devre, inınd.,in .souraki iie bölümde ortak-yar d' diiZen 
lemeyi göstermek için özellikle kulLu ı laeak. 

Ş EKIL 8-17 Tek yönlü mekan eşeleee dı trıari 
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8.4 ALAN - ETKILI TRANS İSTÖRLER IÇIN E Ş DEĞER DEVRELER 

E--AET, do ğ rusal bir ayg ı t davranımında çal ış tırilabilir. Böyle bir çal ış ma 
için E-AET her an s ıkış tı rı lmanın ötesinde ( Şah. 7-36 daki ba ğı mlı  kaynak böl-

gesinde) önbesieurnelidir. Küçük-i ş aret koşullar ı  da, akımlara ve gerilimlere 
sakin tepkini!" (d.a.) ve i şaret tepkisinin (a.a.) üst üste binmesiyle olu ş acak 
biçimde uygulanmalıdı r. a.a. tepkisini hesaplamak için E-AET yerine kü-
çük-iş aret modelleri kullan ı lı r. 

Şekil 8-18 de gösterilen alçak-frekans e şdeğer dev resinde, akitle ı  ile 

kaynak arasındaki kanalda akan akl ın üzerinde geçidin olu ş turduğu denetimi 
temsil etmek için, g. Vds  gerilime bağ lı  akl ın kaynağı  kullanı lı r. gd  öğesi ka-

nalın sabit geçit geriliminde ölçüler küçük-i ş aret iletkenli ğ idir. Matematik-
sel olarak, g ın  ve gd .., eklem diyodda r, için yap ı lana benzer yoldan tan ımla-

!ur ve çalış ma noktasında; 

d 9 
o 

1 
v, 

5 

(a) 

S 

(>) 

Ş EKIL 8-18 (a) AET in alçak-frekaas modeli; (b) (a) da osteriten demenin Tha'vtaiaz 

etdeğeri- 

g° 	—dv„ vcs  = sabit gn, 
aio 	 (841) aVGs  1VDs 	sabit 
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ile verilirler. Akıtic ı  akı m ı , hem geçit hem de ak ımı  gerilimini', bağ lı  oldu-

ğundan Denk. (8-8) de k ı smi türevin kullanı lmas ı  zorunludur. Ters yönde 
önbesli eklernin etkisi çoğu zaman hemen hemen .savsanabilir, binadan ötürü 
geçit akı mın ı n s ıfı r oldu ğu düşünülebilir ve geçit-kaynak uçlar ı  Ş ek. 8-18a'da 
olduğ u gibi açık devreyle gösterilebilir. Ak ı m kaynağı n ı  bir kaynak dö-
nüş ürnia yard ı mıyla bir gerilim kayna ğı na dönüş türmek ço ğ u kez kolaylıklar 

sağ lar. Buna göre elde edilen son devre Ş ek. 8-18Vde gösterilmektedir. ps 
niteliğ ine yükseltme çarpan ı  denir ve 

___ 
gd 
	 (8-9) 

denklemiyle 

frekaislaY..(1a, ters yönde önbesli diyodun s ığ asin”,ı  
niine alınmal ı d ır Geçitten-kayna ğa ve ak ı tıc ıdan-kaynağ a olan gerilimierin 
her ikisi de eklenai ters-önbesli yapabildi ğ i için geçit -kaynak. ve, geçit -ak ı -
-uca devrelerinin her ikisinde de s ığ,asal etki vard ı r. Ş ekil 8,19 da gösterilen 
yüksek-frekans modelindeki C„ ve C g, sığ açlar ı  eklem sığ as ı nın etkisini, temsil 
4:tni4. için 

L • —19 	 ffni,a;.51ir için e ş d4or devi 

Ş ekil 8-19 daki C. nin varlığı  çlkış tan ak ımı  girişe bir yol olu ş turur. Bu 
yüzden E-AET art ık tek yönlü davranış  gösteremez. Ş ekil 8-20a. da gös-
terildiğ i gibi, ak ımı  ve kaynak aras ı na bir R' o  yük direnei ba ğ landığı  zaman 
Cgd  nin etkisi Ş ek. 8-20b'de gösterildi ğ i gibi geçit de,vresine yans ı tı labilir. 
.Yan8ı t ı lına i ş lemi önceki kesimde betimlenen tek yönlü melez---n oluş tur ınadaki 

yolu izler. Yük, dirençsA oldu ğu zaman yans ı m ış  tdmitans bir sığ ad ı r ve Cz  
toplam sa ğ a :ilim!. değ eri 

C, ==, Cos 	Cod (1. 	g.RD ) 	 (8-10) 

(lir, burada RD , R', ve 1 / g, nin paralel birle ş imidir. 
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(01) 

Paralel düzenleme 

Cx 	Cs!, 	Octd 	+ anı  Ra 

ŞEKIL fi--24 (a) dirençwel yüklü bir alan etkili transistür; (a) (a) da gösterilen devxenin tek yönlü 

gösterhai. 

tirnek 8-3 

Ş ekil 8-21 deki devrenin küçük—i ş aret tek yönlü modelini türetin. 

Iş aret frekansruda CK ve Cc nin her ikisinin de reaktansm ı n sı fır olduğunu 

varsayın. E—AET in parametreleri: gn, = 10" ınho, gd = 2,5 x 10 -5  mlı o , 

Cgs  = 2 pF ve Cgd  = 1 pF dir. 

ÇÖZÜM: 14—AET yerine Ş ek. 8-20b'deki dereyi al ın ve C, aslı nda bir kı sa 

devre olduğundan kaynağı  toprağ a bağ larn. 10000 olımluk direnç akı tte ı  ile 

toprak aras ına bağ lanır. Devrenin geçitle toprak arasnadaki kesimi 600 ohmluk 

dirençle e' nin olu ş turduğu kola paralel olan 100000 ohin'leık direnci içerir. 

R, e ş deger yük direncinin de ğ eri, 
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Ş EKIL 8-21 örnek 8-3 için devre. 

= 	 
R' -4-1 Ü 

04 / 2 ,5 x 10 -5  
8000 ohn ı  

+ 	2,5 X 10-5  

dur. Geçit ve toprak aras ındaki toplam etkin e ığ a Denk. (8-10) la 

C  X = Cgs 	Cgd (1  4- gR,, 

= 2 X 10- ' 2  + 10- ' 3  (1 --I- 10' X' 8 X 10 3 ) 

1.1 X 10 -- " 	pF 

olur. Sonuçta elde edilen e şdeğer devre Ş ek. 8-22 de görülmektedir. 

Tek 	.1.ET 

OOO ohn 

EKI', 8-22 Ornek 8—a 	çözümü sonunda elde eelile2. eş değer devre. 
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MOY---AET in davranışı  E-AET inkine benzer ve bundan ötürü küçük-
iş aret do ğrusal çalış ma koşulları  altında MOY-AET i temsil etmek için de 

Ş ek. 8-19 ve 8-20 devreleri kullan ı lı r. İki çe ş it alan-etkili transistör aras ın-
daki farklar model içinde kullanılan öğ e değerlerinin büyüldüğ line yan ı r. 
Genel olarak, en çok etidlenen ii ğ e değeri tur ve bu de er MOY-AET 
de E-AET dekinden daha büyüktür. 

Örnek 8 -4 

Ş ekil 8-23 de görülen devre ortak-ak ı tıcı Iı  düzenlemeyi gösterir. C, 
çiftlenim sığ acının i ş aret frekans ındaki reaktansının savsanabilir oldu ğu 
varsay ılır. Bu düzenleme için e ş değer devreyi çizin. 

ÇÖZÜM: MOY-A. ET yerine Ş ek. 8-19 Baki devreyi al ın ve alut ı ely ı  
toprağa bağlar». Kaynak RK  üzerinden topğra bağ lanır ve geçit-toprak 
deVresi R's  ile e'd  nin oluş turduğu seri kolu ve bunlara paralel bağ lı  Re  kolunu 
içerir. Istenen devre Ş ek. 8-24a'dadı r. Bu devre, kolay olmas ı  bakımından çoğu 
kez Ş ek. 8-24b'cle görüldü ğü gibi yeniden çizilir. 

Ş EKIL 8-23 Örnek 8-4 için devre. 

8.5 DÖRT - UÇLU DEVRELER 

Önceki üç kesimde, bağı mlı  kaynakları  oluş turraada kullan ılan temel 
aygıtların kiiçük-işaretler için geçerli olan do ğrusal eş değer devreleri geli ş -
tirildi. Bunların herbiri/de modelin bir çift giri ş  ueu ve bir çift çıkış  ucu var-
d ır. Transistör ortak-yared ı  olarak düzenlendiğ i zaman bunlar girişte taban 
ve yayıel (toprak), çıkış ta toplayı cı  ve yayı cıdır. Geçit ile kaynak (toprak) 
ve akrt ı cı  ile kaynak da ortak-kaynakl ı  AET düzenlemesi için, sırayla giriş  
ve çıkış  ucu çiftleridir. Bir çift giri ş te ve bir çift de ç ıkış ta olmak iizere iki 
çift uç içeren bu devrelere iki-çift uçlz ı  devreler ya da dört- ıtçl ıı  devreler denir. 
Dört-uç sözcüğü enerjinin verilebildiğ i ya da almabildiğ i ve ölçümlerin 
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yapdabildi ğ i iki çift uç anlamına gelmektedir. Bundan ötürü al ışı lageldigi 

üzere dört uçlu devreler Ş ek. 8-25 de gösterildi`gi gibi temsil edilir, Bu devre 

aynı. zamanda çift-uç ak ı mları nın ve gerilimlerinin geleneksel Foznif yönlerini 

VE' kutuplanış larım da gösterir. Ş ekil 8-25 de 1-1' uçlar ı  giriş  uçlar ını  2-2' uçları  

da çıkış  uçlarını  gösterir. Baz ı  dört-uçlu clovrelerde ve birçok elektronik dev-

rede 1' ve 2' uçlar ı  ortakt ır. Bir dört--uçlitutın tanınunda gizli olarak, l' ve 

2' uçlarından çıkan akı mların sırayla tam olarak 1 ve 2 uçlar ına giren akını -

!ara e ş it oluşu kavram ı  yatar. Buna ek olarak, iilçüroler yaln ı zca çift-uklarda 

yapı labilir, 1 ve 2 ya da 1' ve 2' uçlar ı  aras ında ök ırıe yap ı lmasına izin ve-

rilmez. 

141( >1 • ;.El' 

(t)) 

ŞEKIL 8-21 (rı) Oruek 8-4 için e ş aeğer devre; (b) ortsk-akıtıelınna eş değer, devresi. 
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ŞEKIL 8-25 Referans ak ı m yimlerini ve gerilim lintuplarti şmı  gösteren dört-uçlu devre 

Dört-uçlu bir devre dört de ğ işkenle betimlenebilir, bu de ğ işkenler çitf 
uç akı llı lar' ve gerilimleridir. Bunlardan 'ikisi ba ğı mlı  ikisi de ba ğı msız de-
ğ işken- olarak dü şünülebilir. Düzenek do ğrusal olarak davrandığuıdan de ğiş -
kenler bir tak ım birinci derece denklen ı lerle birbirine bağ lanırlar. Bu denk-
lemler çift-uç-ak ı mların' ve gerilinı lerini •birbirlerine bağ lar ve dört-uçltı  
değiş k,-w.ler kümesi/1i tan ı mlar. Dört Je ğ işkenden de ğ işken 

cinsinden tannulanabildiğ i altı  düzenleme biçimi vard ır. Altı  olası  değ işken 
kümesinden yalnı z -üçü ölçüm kolayl ıkları  yüzünden elektronik devre çözüm-
lemele•inde yaygın bir biçimde kullanı lır. Bundan ba şka dört-uçlu değ iş -
kerder, karma şı k devreleri,' giri ş -çıkış  bağı ntı larna kolay ve yalın göste ı lm-
lerini vermede de kullan ış lıdırlar. 

edmitans degi ş kef ı leri • y;-, da  y-değ ishenleri çift -uç al.amla-
mal çift-uç gerilimlerine ba ğ lamak için kullanı l ı r. Frekans bölgesindeki tan ı m-
layı eı  eşı tlikler kümesi ş unlardı r: 

.11 	 -i-  Y12(3 ) 1 2 
	 (8-11) 

f2 = Y2; (S) 	 • 1-  Y:2(8) V2 
	 (8-12) 

ınho boy-utuda olan .y,i(s), y İ 2 (s), yds) öğelerine y de ğ işkenleri denir. Bu 
değ işkerderin, karmal-frekans de ğ işkeLi s ye bağblığı nın fonksiyonel olarak 
belirtil ıneden de anla şı ld ığı  varsay ı lır ve çoğu kez yalmea ıy-ıı ,Y1',Yıı .,Y2, olarak 
gösterilir. Bundan sonra bu kitapta her iki yaz ı n" şekli de kullanı lacaktı r. 

Her değ iş kez ı c 'özgü verilen isim, onun N - olt-amper ba ğ intismdaa 
Şekil 8-25 delı i 2-`2,' uçlar ı  kısa devre yap ılma YZ gerilimi sıfır olmaya zorla-
Itır. Bu koşullar altında Denk. (8-11) ve (8-12) den; 

y ı
l = VI 11,-;=0 

= kı sa-devre giri ş  edmitans ı 	 (8-13) 
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i i  
- k ısa-devre do ğ ru yön aktar ıı n edmitans ı  (8-14) Y: L 	j-,,="' I 	 - 

■ 	v, 

bulunur. Denkle ın (8-14) deki dut ı  ?ün ak£aruıı  deyimi, devre ıı in giri ş  

11.91arına uyarmanin uygulandığı  ve çıkış  uçlarından tepkinin ölçüldügü 
normal çalış ma biçiminde kullanı ldığı nı  g6,:terir. E ğer uyarma 2. çift ucuna 
uygulanır ve 1. çift-ucu k ısa-devre yapd ı rsa Denk. (8-11) ve (8-12) den 

Y ı z kısa-devre ters yön aktar ı m edmitan şı  (8.45) 
—0 

V-O 
kı sa- devre 	ç ık ış  ed ınitans ı  (8 -16) 

y ı  

elde edilir. Ters-alaannt, uyarmatun ç ı kış  uçlarına uyguland ığı nı , tepkinin 

ise giriş  uçlar ından ökiildüğ iinü giisterir. 

Dört-uçlu devreyi, tannalay ı c ı  e ş itliklerle verilen uç baknat ı larm ı n ay-

ı sını  verecek bir e ş değer devreyle temsil etmek ço ğu kez kolayl ık Sa ğ lar. 

Ş ekil 8-26, eş değ er y değ i ş keralexi devresini göstermektedir. Ş ekil 8-26 da A. 

noktas ındaki KAY e ş itli ğ i; 

(y ı  + y) V - Y12 ( 	V2) = °  

dir. Terimlerin birle ş tirilmesi ve yeniden düzenlen ınesiyle Denk. (8-17)llin 

Denk. (8-1.1)e üzde ş  oldu ğ u gösterilebilir. Buna benzer yoldan, Denk. (8-12) 
ye özde ş  olan B noktas ı ndaki KAY eş itli ğ i de 

(Yzı  + 2(12) Vz -  >iz (V2 - Vi) ± (Yz ı  Y ı :.) V 1 = 0 
	

(8-18) 

olarak yaz ı lı'. 

ŞEKIL 8-26 y de ğ iş keşı i e ş değ er deresi. 



=-= aç ı k-devre do ğ ru yün aktar ı m impedans ı  
(8-24) • 

k-dev re - ç ık ış  ünlı edans ı  • 	 25) 

aç ı k-devre ters- yo aklama/ ı mpedarı sı  (8-2 .)) zi , 
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İ kinci bir değ iş kenler kümesi de Denk. (8-11) ve (8-12)nin V, ve V, yi 
bulmak üzere yap ı lan ortak çözürniiıaden elde edilebilir. Bu sonuçlar, 

Vı  = 	Y22    --Y ı   	 (8-19) 
IY22 - Y1272I 	 YI I Y22 Y72Y21 

V, -- Y21 

 

r . 
Y22  

ı  Y22 - 3'12Y): 
Iz 	 (8-20) 

Y11.3(22 Y12 72 t . 

dir. Bu e ş itliklerdeiı  çift uç gerilimleri V, ve V2  çift-uç ak ı mlar ı  I I  ve /, nin 
fonksiyonu olduklar ı  görülmekedir. Denk. (8- -19) ve (8-20)nin genel yaz ı mlar ı  

 

(8-2 t) 
'-e 

7-21 I l 	'‘'22 

 

biçimindedir. zor, z i „ z,, ve z,, de ğ iskenlerine inıpdans ya da z de ğ iş kenleri -
denir. Özel de ğ işkenler, önce 2 nolu çift-ucu aç ı k devre yap ı p (/,--= O ya . 
p ı p) 1 -ıı olu çift-uçtan uyar ınakla vc sonra 1. çift-ucu aç ı k devre yap ıp 2. 
çift- ıı etan uyararak sürecin vinclenmesiylc ta ınallan ır. Sonuçlar;. 

dir. z de ğ i ş kenler ı ni göstermede kullan ı lan e ş de ğer devre Ş ek. 8-27 de görül-

mektedir. Bu deVrcnin, Denk. (8--21) ve (8-22) ve e ş değerliğ i iki ilınekte ge-

rilim-yasas ı  esitliğ inin yaz ı lmasıyla do ğ ruları abilir. 

y ve z değ iş kenleri aras ı ndaki, ba ğı nt ı lar Denk. (8-19)dan (8-22)ye 
kadarki e ş itliklerde kar şı l ıkl ı  ak ı m terimlerinin katsay ı larının karşı lastırı l-
mas ı yla bulunur. 

Örnek 8-5 

Dört-uçlu bir devrede iki laboratuvar deneyi yap ı ldı . Referans yönleri ve 

kutuplanış lar Ş ek. 8-25 de verilmektedir. Birinci deneyde 1. çift-uç uyar ı ldı , 

2. çift-uç ise aç ık-devre yap ı ldı . Bulunan sonuçlar, 



1 ' 

2 ' 

(g2i 	412)4 

1 7  

an i 	V 2 İ  
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I, 	10 -3 /0' A , 	V, 	1,41 / 45' V 	--. 2,4 / -26,4 V 

idi. İkinci deneyde ise 1-. çift-uç aç ık-devre yapdd ı  ve 2. ç ıft-nç uyar ı ldı  Ve bu 
kez de 

/, 	10 -3 / 9° A. V1=-  1,00 / -90° V, V2 ---.- 1,25 J-53° V 

sonuçlar ı  elde edildi, Her iki deney de 	= 106  rad / s açısal frekansl ı  bir 
siuüsel uYarmayla yap ı ld ı . 

a) Uyarma frekans ı nda de‘renin z eitişkenlerini hesaplay ın. 

b) Uyarma frekan ıonda uygun bir esdeer devre belirleyin. 

ÇÖZÜM: a) Birinci deneyin sonuçla/mi kullanarak Denk. 	ve 
(8-24) deu 

z,„ (i106) 

.2„ (j104) 

1,41 / 45" 

10 -3 / 0" 

2,24 / -26,4' 
10 - '3 / O° 

---- 1,41 x 10 3  45° 	1000 ±j 1000 ohm 

2,24 x 103 / -26,4° 2000 -j1000 olun 

ve ikinci deueyin ıwnuçluniu ktıllaznarak D.ınk. (8-2-5) vo (8-26)4au da 

1,25 LL- 53° 
zil  (j105 ) 	- 1,25 x 103 /-0° 750 - j 1000 ohm 

1,00 / -90° 
3 12 (jJ.0) 	 /  	 - 03  I -90° 	j 1000 olun 

bulunur. 
b) Ş ekil 8-27 deki devreyi oluşturma& (a) şı kkmdaki sonuçlar kalla.d-

br. Bu e şdeğer devrede kullan ı lan bireysel iniped ınslar: 

ŞEKIL 8-27 s-detişkemi ,zigleğer devre.i- 
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1000 	j 1000 — 	1000) -= 1000 --F j2000 ohm 

z21  — z„ 	2000 -- j 1000 -- (—j 1000) 	2000 ulmı  

750 -- j 1000 — (— j 1000) 	750 ı>litrı  

j 1000 eıkm. 

dur. Bu de ğerlere göre düzenlenen e şdeğ er devre Ş ek. 8-28a'da görülmektedir. 

Bu örne ğ in sonuçlar ı  yalnı zca verilerle belirlenen uyarma frekansu ı da 
geçerlidir. Farkl ı  açısal frokanslarda z de ğ işkenleriistenirse ya yeni bir ölçiim-
ler kümesi yap ı lmalı  ya da. z(s) fonksiyonu -  hesaplanmandır. 10' rad / s aç ı -
sal frekans ında Ş ek. 8-28a'da gösterilen .  impedandar ş  dirençler, s ığ açlar ya 
*ta indültanslar olarak belidenebilir. Bu ö ğ elerin her biri R --1-- jX biçiminde-
dir. Buradaki R dir ı -iı ç, X de i ş aretine ba ğ li olarak ya induktaus ya da s ığ ad ır. 
Buna göre z, ı  - z i „ 1000 olimliık diren.çle seri ba ğlı  

2000 	2 	10-3 1-1: 	2 m1-I L 	 -1,06 

de ğ erindeki indiiktan ı  gösterir, 13una Benzerolarak 	değeri 

C--.--- 
1 

aıX 	10' 	10' 
— 10 - ' F = 1000 p.F 

olan bir s ığ a.v ı  ve z - Z.  ise 750 ohnfluk •,,al ın bir derinei g.term-ekte-
<lir. Bu öge de ğerleriyle Ş ek. 8-28a'daki devre yerine Ş ek.. 8-286'deki devre 
kurulabilir. 'Yine Ş ek. 8-28 deki devrelerin yaln ız 10' rad/ 3 de .geçerli 
olduklar ı  anut alnı amaluhr• 

, ı •ıı ek tl -lti 

Ş ekil 8-29 da gösterilen devre yan-geçasiz kaynak dirençli bir AET 

nin alçak-frekans kiiçiik-i ş aret gösterimiLlir. 

a) .Çift-uç olarak geçit ve toprak aras ı  2. çift-uç olarakda ak ıncı  ve 
toprak aras ı  al ındığı  zaman devrenin y de ğ̀ iskenlerini l ı esaplay-m. 

b) N 	g„, / 	> 1 de ğerleri için bir rde ğ i ş keni e şdeğer devreai obiş . 
turun. 

ÇÖZÜM: a) y değ işkenlerini belirlemek için iki grup hesap yap ı lmalıdır. 
Bunlardan ilki 1. eift--neun bir V I  gerilim kayna ğı  ile nyarı l ınas ı nı  ve 2. çift ueun 
kısa devre yap ılmasın ı  gerektirir. İkincisi ise 1. çift-ucu k ı sa-devre yapmayı  ve 



20001, 
10.::0 	j2000 	 750 

,ı vV 0 	 

t 

v 000 

( 0) 

2' 

isi 
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Ş EKIL S-28 (a) %tok 8-5'111 e şdeğ er s-dekiskeıti devresi; (l) pird.ki devre:lir:e kalka bir 

2. çift-utun ise bir V_ gerilim kayna ğı  ile tı y-ardıtıasnu gerekı irir .Bu koşullar 
:sı ras ıyla Ş ek. 8-30a ve b'de gösterilmektedir. Ş ekil 8-30 daki,u1/:„ gerilim kay- 

na ğı , Şek. 8-29 dakig.i ag  akını  kaynağı nın 'fbhenin biçimini gOstermektedir. 

Ş ekil 8-30a daki devre için I, = 0 d ı r. Akrtıel ilmeğ i için KGY yazıldı -
Onda 

2 

İ , -_- o t , 	+ 
ı  -r 	-1' \ 
I 	\ 

v p- 

v, 
1 	 _ 	, 

<!›._ 	  
i - 	

R 

I 
I , 

1 ,  
Ş EK L 8-29 örnek 8-6 için devre. 

v, 



2' 

d 2 

<b) 
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Ş EK İ L 8-3t> <Druck 8-6 da: (a) y, ve y,i hesaplamada kallaallau devre: (b) 3,,2  e y , yi 

IleAaplartıada kullanan devre. 

1.7 
V g 	 = O 

g'  

bulunur, burada 

Vgs   

dTr. Son e ş itliğ in hirinekte•yerine ko in 1}.-la 

• 	• 

 

12  [(I ,f t.,) R 	--
I 
	
= V, 

bağmus ı  ve Denk. (8-1.3) ve (8-14)ün kullan ı lmasiyla 

it 	 
ı . 	= O , Y2 = 	= RK  (1 	,U) ± 1  I gd 

bulunur. Ş ekil 8-30b deki akitle! iline ğ i için KGY eş itliğ i 
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- v., 	,u vg„ 	ı z .RJ, 
g d 

dır , bu ba ğı ntıda 

-I, R, 

dı r. Vg, yerine kanarak genlim-yasas ı  ifadesinin yeniden yazılması  ve Iz  için 
çözülmesi 

F, 
(1  + RK l igd 

verir. Geçit ve kaynak aras ının açık -devre cılmaeı  nedeniyle Ij  = 0 dir• 
Denklem (8-15) ve (8-16) kullan ı larak 

Y22 	Yy 	(i 4- 	RK  + it& 9  Y-2  '=" 

bulunur. 

b) ş ekil 8-26 da verilen e şdeğer devrenin ö ğeler 

Y ı t Y ı 2 ' ° 	= 9  

P  
(1 	,a) 	1 ,1 g„ 

Y22 
P  

= (i 1-  P) Ric + 1  I gd 

dir. Fı  > 1 hali için, 14 = gm  gd 

 tht$111131 p ye b=i•irme,iyle 

gtit  

	

Y21 	
g. R 

bulunur. Benzer biçimde y 7 , de 

	

Y22 	
gd 

olduğunu ammaayarak ve y„ in pay 've pay- 

olur. Sonuçta istenea e ş de ğer devre Ş ek. 8-31a da görûlmektedir. 

Cg, ve Cop  sığ açlannuı  etkileri de hesaba kat ıldığı  zaman yan--geçitsiz kaynak 

dirençli !SET ye karşı lık gelen yüksek-frekans e şdeğer devresi yakla şı k olarak 

• Ş ek. 8-31b'de gösterildi ğ i gibi çizilebilir. 
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tl 

i
i 

I f g m  R„ 

f ı, 

gm k K 

l5) 

Ş ekil 8-31 (e) Örnek 3-6 için y de ğ iş keni eş değ er devresi: (1ı ) (a) daki devrenin 

yüksek - frekans eş değ eri 

Örnek 8-6 da betimlenene benzer yöntemlerle yan-geçitsiz yay ıcı  dirençfi 
eklem transistörler için de bir e ş değ er devre geli ş tirilebilir. Bu çö 
yapılmasıyla yaklaşı k sonuç olarak Sek. 8-32 de gösterilen devre elde edilir. 
Ş ekil 8-31b de ve 8-32 deki devreleri() her ikisi de Kes. -8-3 de b e tinı lenen yönte-
min kullandmas ıyla tek yönlü k ıhnabilir. 

Dört-uçlunun de ğ iş kenlerinin üçüncü kümesine melez ya da h değ işken-
teri denir. Bunlar 

=- hıı lı 	hi ,V, 	 (8-27) 

Iz  = h„ 	h„ V,. 	 (8-28) 

denklemleriyle tanımlanırlar. Özel h değ işkenleri önce giri ş  uçlarnun uyarı l-
ması  ve çıkış  açlarıtan kısa-devre (V, = 0) yap ı lması  ve sonra ç ı kış  uçlarının 
uyarılması  ve giriş  uçlarnon aç ık-devre (II  = 0) yapılmasıyla tanı ralan ır. 
Sonuçlar Denk. (8-29)dan (8-32) ye kadar yaz ılan eş itliklerle betindenebilir: 
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ŞEKIL 8-32 Yan-geçitsiz, yayın ırırençlati olan elden& tramistivier için yaklgak bir morlei. 

h„ 

1 

tv2-0 = kısa-devre giriş  impedausı  

= O r"--- kı sa-devre dogru yön ak ı m kazanc ı  

= açık-devre ç ıkış  edmitartai 

açık-devre tere yön gerilim kazanc ı  
ı  

(8-29) 

(8-30) 

(8-31) 

(8-32) 

t, 

r  

h,, ve h,, hoyutsuz nieeliklerdir ve herbiri Şek. 8-33 de göriilen devre 

modelindeki gibi ba ğı mlı  kaynakta tanitnlanabilir. Bu modelin Denk. (8-27) 
ve (8-28) ile e,ş de ğerliğ i giri ş  iirneğinde gerilim yastısmin 2 -ıoktasrnd is 

ak ı m yasas ı rm ı  kullatı ll ınas ı yla gösterilebilir. 

ŞEKIL 8-33 h-değ işknai eiFcleğer devre&i. 
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örnek 8 -7 

Ş ekil 8-11 deki ortak-yaredi model için lııı  ve k, inceliklerini hesapir> ın. 
ÇÖZÜM: I. Çift-ueu Uyarmak ve 2. çift-ucu k ısa-devre yapmakla h,, 

ve 112 ., in her ikisi de elde edilir. Şekil 8-34, istenen uç ko şulları  altında 
Ş ek, 8-Il in melez-n frekans bölgesi modelidir. Kullan ılan yöntem Denk. 

(8- 29) ve (8-30) da verilen tanunla.rn ı  doğrudan uygulamasını  içerir- 8-34 
deki en sol ilmek için yazdan gerilim yasas ı  

rbb' iı  ~F rib ' p 

ŞEKIL 8-34 önrek 8-'7 için devre. 

ları) olduğundan 	Vb, dir. Oyleyse b' noktasındaki KAY eş itliğ i, 

• Vb , e 
/b ,  + SCb,c ' 

▪ rb , e 

ile verilir. Denklemin yeniden diizenienmesiyle 

+ sr,,, e  (Cfre 	Cb , c) 

bulunur. Vbi e  nin bu değerinin KGY e ş itliğ inde yerine konulmas ı  ve Denk. 
(8-29)un kullan ılmasıyla 

V, 	 roka ki , 	 r 	 srb ,. (eve  , 

sonucu bulunur. Terimleri birleş tirip 	rb , e) yi pay çarpan ı  durumuna 
getirmek çoğu zaman kolayl ık Sağ lar. Söylenen işlemin yap ılmas ıyla 

(rbb' -i- rbie ı) El 4- S(Cb ı e  H-Cb ı dTbb ı  Tbı e  f(rbt, -1-r„,,,) 

+ S r v,(Cb ı 	Cbr c) ' 
h1 1 
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olur. h21  i hesaplamak için Ş ek. 8-34 de görülen 1, akı mını n ekle edilmesi gere-
kir. c noktas ı na uygulanan ekim yasas ı  

= g b' e sCb'c *Vb' e 

olm.ası nı  gerektirir. V, e  nin yukar ıda bulunan e ş itliğ in kullanılması  ve 

12 /ii  oranı nın oluş turulmas ıyla 

(„, g-- 	r,,, 	 gnarbi 	- 
h2 ı 	"="-- 1 	s rb e (C1,,, 4 C:WC) 	1  + s ro,c  (Cwe 	C?i'c 
bulunur. Transistör yap ı mc ılar ının çoğu siniisel uyarnı atun bir ya da iki de- 
ğ iş ik frekansındakik, ı  ve h2 , i belirledikkrinden bu ömekte elde edilen sonuçlar 
k ullanış lı dır. 

8-6 BODE ÇIZGELER1 

Bir çok elektronik devre, frekauslar ı  geniş  bir bölgede de ğ iş en iş aretlei 
iş leyebilmelidir. i ş aret frekans ı  bölgesi 20 den 20 000 1We katlar olan ses ve 
I00 den 4 000 000 Hz'e kadar olan görüntü aleti yökselteçleri seçkin örnek-
lerdir. Ayr ı ca bu düzeneklerde kullan ı lan aygı tlar, çal ış ma .frekanslan bölge-

sinde belirgin kılınrualrd ır. işaret frekanslar ında geniş  değ işimlerin olma-
sı  nedeniyle dairelerin ve ayg ıtlartrı  frekans-tepki belirtgenlorini. grafiksel 

-biçimde sergilemek ço ğu zaman kullanış lı  olur. Çoğu kez tepkixtin hem genliği 
ve hem de evresi istenir. Bu sergilemelerin ep çok kullanan» biçimlerinden 
biri Bode 

şEK/1., 8-45 Seçkin bir Bade çizgesi. 
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Bode çizgisinde, devre fonksiyonu G(ju) nın büyüklüğü ve evresi de-

ğ işken frekans w nın fonksiyonu olarak ayrı  ayrı  çizilir ve geni ş  frekans bölge-

lerini yerleş tirme durumda frekans de ğ işkeni için logaritmik ölçek kullan ı l ı r. 
Devre fonksiyonu G nin büyüklü ğü, kı saca dB ile gösterilen desibel birimiyle 
ifade edilir ve 

G (d13) = 20 log G 	 (8-33) 

olarak belirlenir. Bunun için Bode çizgesi iki parça halinde yai ı -log kgıt 
üzerine çizilir Böyle seçkin bir çizge Ş ek. 8-35 de görülmektedir. 

Örnek 8.8 

	

s2  H- 12 s 	25  
Z(s) = 

s2  -I- 2 s -I- 5 

biçiminde verilen impedans fonksiyonunun Bodç. ,  çizgesini çizin. 

ÇÖZÜM: ZUY.o) fonksiyonu 

(juı) 	-aı2± 	+ 25 	(25-0)2) --I- 512o, 
-(64 	j2e) +5 	(5 - 0) 2) 	j2o> 

	

-;-!1; 	 (",",') 

leri çlzeig,e 8-1 de verilmektedir. iiesaplarna yöntemleri Böl. 6 da tannnlan-
d>. Çizelge 8-1 deki verilerle Bode çizgesi olu ş turulursa Ş ek. 8.-36 da görülen 

sonuç bulunur. 

OZELGE 8-1 Ötmek 8-8 iOn impedans değerleri. 

ta 
Z (im) nın btlyüldiigil, 

sayısal 
Z (j(ü) nın biiyilklüğ ii., 

d8 
Z (jo) nın acı sı , 

derece 

0 5,00 14,0 0 
0,5 5,25 14,4 1,7 
0,8 5,73 15,2 1.4 
1,0 6,00 15,6 0 

1,2 6,54 16,3 - 2,6 

1,6 7,56 17,6 -12,1 
2,0 7,71 17,0 -27.2 
2,3 7,35 17,1 -42,0 
2,7 6,29 16,0 -51.7 
3,0 5,45 1'4.7 -57,7 

4,0 3,60 11,1 -64,6 
5,0 2,86 9,1 -63,4 

10,0 1,46 3,3 -46,1 
50,0 1,02 0,2 -11,5 

100,0 1,00 0 0 



2 

O 

I ± at s t a,s2 
G(s) 	K 

a s" 
+ b.s»  b t  s 	b4s 2 	. 

(8-34) 
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Ş EKIL 8-36 örnek E-41 için !I ğde 4;:izge3i. 

8-7 ASIMTOTIK B'ODE Ç İZGELERİ  

Bir devrenin ya da duzenei in. frekans--tepkisi belirtgenlerinin cebirsel 
olarak bulunmas ı  sabır isteyen bir i ş tir. örneğ in, Örnek 8-8 de Çizelge 8-Ide 
verilen sonuçlara götiiretı  iş lem zaman alimin; devrenin karma şı klığı  arttıkça 
he,saplardaki kar ışı klı klar da artar. Bir çok amaçlar için yakla şı k bir frekans 
tepkisi belittgeni yeterlidir. Bode asimtotik Î3ode çizgi
denen  ve kolayca çizilen yakla şı k bir belirtgenegiı ttirür. 

Genel olarak, bir devre fonksiyonu s ya da jw ya bağ lı  iki polinoıntın 
oranı  biçiminde yazı labilir. Eğer devre fonksiyonu 

4% 

biçimine geti ı ilirse, pay ve payda poU ılo ınlari çarpaniarma ayr ılabilir ve fonk-
siyon 

G() 	K 	( 1 	s izi)( 1 -i- 3 1 z2) • • 	( 1 	8 1 z,n) 
(1 	s  t I(J)( 1 	s 	..(1 	s r  p ,) 

(8-3) 
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biçiminde gösterilebilir. 	-x,, vb. ve  -in, -p„ vb. sayılarının s ırayla pay 

ve payda polinomlarm ın köleleri oldu ğuna ve ayn ı  zamanda 	terimlerinin 

devre fonksiyonunun sıfırları , -p terimlerinin de sözü edilen fonksiyonun 
kutuplan olduğuna dikkat edin. Frekans-tepki e ğrisi s yerine joı  koymakla 
bulunur. Siizii edilen işlem 

Goco)  = K  (I + 
+ /

fr° z
)(1

ı )(1  

£0  İ P1 	+ i<0 1P7.) - • 	(1  + ../0)/Pn) 

verir. G(jw) nın değerinin bir sabitle (1 H- jaı  1 00 0) ya da 1 / (1 	jw/ an) 

biçiminde bir grup terimin çarpmundan olu ş tuğu görülmektedir. Bu terim-
lerin herbiri bireysel bir evreli-vektör olarak dü ş ünülebilir. Buna göre G(jw), 
bireysel evreli vektör büyükliiklerix ıin çarp ı nnna e ş it olan bir büyüklüğ e ve 

bireysel evreli vektör aç ılarının toplamma eş it olan bir açıya sahiptir. 

Bode çizgesinin bi/yüklük e ğ risi bölümü desibel cinsinden çizilir ve bu 
Denk. (8-33) e göre logaritmik bir fonksiyondur. Böylece, 

N 
	

fa) 

Z) / 

biçimindeki çarp ım bireysel terimler dB cinsinden ifade edildiğ inde, 

(8-36) 

( ı  aw 
(1

z 	
(1 	--y 

in 
d/3 

biçiminde toplam durumunu al ı r. Sonuç olrak, Bode çizgesinin büyiikliik ve 
evre eğrilerinin her ikisi de bireysel faktörlerin olu ş turduğu toplamlardan 
oluş muş  gibi düşünülebilir. Bundan ötürü Bode çizgelerini oluş turrnada 
(1 jw ,Ico,„) ve 1/ (1 + jco/ coo) terimlerinin davran ış nun önemi büyüktür. 
Bunların belirtgenlerinin geliş tirilmesi, bu çizgelerin çabuk çizilmesinde kul-• 
lanış b olan bazı  kolayla ş tnım yakla şı klar gösterecektir. 

ş imdi 

(joı) - 	-I- J 	ve G,(jon) 	+ jw <o. 	 (8-37) 

fonkş iyorilarrni dü şünün. Alçak frekauşlarda (w 	1) her iki fonk.siyo- 
nun da biiyiiklirğü yakla şı k olarak 

	

Gi (joi) = G,(jw) 	1 
ya da 

Gi  (Sice) do 	G, (jf»)"= 20 log 1 = O 	 (8-38) 
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drr. Yüksek frekanslarda (ei/ eı , > 1) fonksiyonlar 

	

iı  (jw)• ve G2Cle)) 	f a„ 	 ta te, 

ya da 

G J OW)dB 20 log — ve G rio))4, = - 20 log ---- (8-39) 
fa. 

olur. Alçak frekanslardaki biiyiiklüklerin 0-dB (birim biiyükhik) oldu ğu görü- 
lür, Yüksek frekanslardaki büyiiklültler roka. = 1 de G, = G, = 0 da; aı / ro„ 

10 da G, =-- 20 da, = - 20 da; a ı  nı , wx 100 de G1 = 40 d13,, G, - 40 dB 
vb dir. co / a ı „ daki her 10 kat art ış a karşı lık G1  in de ğeri 20 da artarken G, 
nin değeri ise 20 dB azal ır, l0 kathk artış lar logaritmik frekans ülçe ğ inde doğ -
rusa.1 artış lar olduğundan Bode çizimlerinde (8-39) denklenderi do ğru çiz-
gilerdir. Bunlar ın eğ inı leri G, için -1-- 20 dB onkat ve G ı  için -20 dB; onkat-
dır. Çoğu zaman doğ ru çizgilerin e ğ imleri dB f oktav birimleriyle ifade edilir, 
Burada bir oktav frekanstaki 2 karl ı k bir artışı  temsil eder. aı  Draık. 

C, , 	 ler s ıras ı yla 6 da ve -6 dB olur. 
ıı k.,.v 	 / 4(), 	CIC,n tc ı  / <O, 	2 ye gitttginde G 1 	1Y, 
dB değ iş ir. Bunlara kar şı l ı k gelen eğimler 6 dB / oktav ve -6 da r ektav olur. 
6 dB / oktay ve 20 da / onkat yaz ınalarmın üzd.eş  effinder tanımladığı na dik-
kat edilmelidir. 

G, ve G, ye eş lik eden aç ılar 

Açı  G1  ------ 	--(» ve Açı  G2  = taıı -1 	- 
w o tUn 

( -40) 

dir. G, ve G, için hem. gerçek hem de yakla şı k bityilkiük ve açı  eğrileri şek. 8-37 
de çizilmiş tir. Yaklaşık ve aç ı  eğrilertnin ikisinin de doğ ru çizgiler ol-

duğuna dikkat edin. Gerçek ve yakigok bilyükIükler birbirlerine oldukça 
yakındır. Yakla şı k büyü/da e ğ risinde en. büyük hata (9 = (9, da olur ve 3 ıla 
dir. Alçak frekans belirtgenindeu yüksek frekans belirtgeuine geçi ş  yeri 

olan (» o  açı sal frekansnıa kırı bna ya da köşe Frekansa denir, Ş ekilde göröl-
dıiğ iî 

 
- gibi açı  eğ rileri de yakla şı k olarak doğ ru çizgilerdir. liu gosterinderde 

ise maksimum hata kınbrı a frekans ınd.an on kat uzakta 6' kadard ır. 

öyleyse asimtotik Bode çiagelerinin çizim süreci, fonksiyonun Denk. 
(8--36) biçimine - sokulmas ı , kı rılma frekanslarıum yerinin belirlenmesi, asim-
tetik bile ş Fın eğ rilerinin çizilmesi ve bu e ğ rilere farklar ın eklernesiyle sonuçta 

istenen eğ rinin elde edilmesinden olu şmaktad ı r. 



90 
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45 
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Ş tKİL 837 A%aıatotik Bn& çiageleri (a) 1+jolca. için, (b) 1[0 +ja.■ /<ao  

Örnek 8.9 

50s 	150 
G(8)  

devre fonksiyonu için yakla şı k bir Bode çizgesi 

ÇOUM: ilk olarak eş itliğin pay-  e paydasi 4z.arpanlar ına ayr ı ! -4 ve e ş it-

lik Denk. (8-36) biçimine sokulur, yani 

va da 

1 -l- jui1 3 
jo.>)(1 + jeıTİ  

/azdı r. Payda için kirıl ına frekanslar ı  J. ve 10 rad 1 ii, pay için ise 3 radl s dir. 

Jygun bileş en egrileri Ş ek. 8-38 de çizil ıniş ti•. 20 log 15 23,5 dB sabit 
leğerinin, sabit çarpaıı dan geldiğ ine dikkat edin. Sonuç olarak elde edilen 
ı ilyükliik ve aç ı  eğ riieri Ş ek. 3-38 de kesik 'çizgilerle gösterilmektedir. 

G(jcu) = 15 



-13 

c 

O 3 	1 	3 	10 	30 	10' 
w, rcd ıs 

ŞEKIL 8-3.8 örnek 8-•9 için 114xle 
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Bode çizgelerinin asinı totik çizitniude örnek 8-9 da betimienen ve yukarı :- 
da tanı mlanan tekıalere ek olarak iki etken daha dü ş ünülmelidir. Brineisi, 

baş langıç noktas ında bir s ıfı r ya da kutup noktas ı  olması  hali, yani $ sifıra 

giderken G(s) nin limitinin 
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lim G(s ) 	K s" 
4-, ı7 

olmasz halindir; buradaki ıl pozitif ya da negatif bir tam say ı d ı r. Bu durumda, 
bu etken için büyükliik e ğ risi 20n dil / o ıı kat c ğ imine sahiptir ve o = I de 
K {113'clen geçer. Bile ş en aç ı  e ğ risinin n90° Ilk sabit bir de ğ eri vard ı r. 

Düş iinülmesi gereken ikinci etken ise, sif ı rlarm ya da kutnplarin 
rinı la karmal eş lenik çiftler olarak olu ş ması  durum-tabir. Bu durumda 

G, (s) = (1 I 
s  

a +ip 	) ( 1  + a -ip 

biçiminde çarpar çiftleri olu ş ur, burada - a 	kutuplardir (ya da srfir- 
lar). Karma! e ş lenik çarpanlarin çarp ı mı  gerçel ve ikinci derecedendir: 

1 + 2 s + (32 	 a2  
(P.,- 41) 

Wnklem (3-41) in yakla şı k Bode çizgesi Ş elt. 8-39 da Oriamektedir. Büyük- 

bile eğ risi, 40-dB J  onkat e ğ irniyie ve Va2 4 - k?. 2  kirdrna frekans ıtyla belirgin-
leş tirilir. Açı  e 

Ş EKIL 8-39 t(I+2 s/' 	 ikluel derece polinottain ıııı  asimtotik Bode çizgesi. 
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0,1 , ,vı cz 2 ±. 132 	 ^%/2 + 

bölgesinde 90°/ onkat'l ık bir e ğ inı  gösterir. Aç ı .  e5jisi 0,1 -Vx.2 	nı o al- 

tında 0°  ve 10 .‘,/z2 	pz nın üstünde 180" d ır. E ğer G,(s) terimi paydadaki 
polinonada gözükürse aç ı  ve bürikliik eğr ı leri zı t iş arete sahip olurlar. Ikinci 
derece pollıwro yaklaşı mının . kullaru şIdığı , -  birinci dereceden terimler gibi ol-
mayıp, kırdma frekaus ının iki yanındaki 1 onkatlık bölgede (bu bölgenin d ı -
ş. ı nda yeterlidir) doğru-çizgileria ikinci derece gösteri ırılerinin iyi yaklaşı kl ık-
lar olmamalar ı  olgus ıı yla s ını rlawr. Ş üpheli frekans arab:gir -ula ilgilenijirse 
gerçek eâ ileri ekle etmek için bir kaç nokta hesaplanabilir. 

8-8 AYGIT DEĞİŞ KENLERİ NİN BELİRLENMESi 

Ş ekil 8-11 ve 8-19 daki eklem-transist8r ve alan etkili transistör e ş-
de ğer clevrelerinde de ğ işkenleriu belirlenmesi ya do ğ rudan ya da dolayl ı  
ölçümle yap ı lır. Bu iş  de, dört-uçln devre de ğ işkenlerinin (Kes. 8-5) ve Bode 
çizgeleriuin (Kes. 8-6 ve 8-7) kullan ı lmasını  gerektirir. K ı sa-devre edmi-
tans ı  (y) ve melez (h) değ i ş -kel:deri genci olarak çok kullan ı l ı r. Çeşitli ya 
da h değ işkeni de ğerleri kolaylıkla ölçülür ve al ışı lmış  devre kuramı  yöntem-
leriyle Şek. 8--11 ve 8-19 daki cinsinden yaz ı bbiUr. 

Bix transistör üç olas ı  düzenlemeden birine sikre bağ lanabildiğ iodeo, 
transistörler için, dört-uçlu devre dei ş kezılerine ortak ucu belirten fazladan 
l,iı ulLs;io ı ge İ:S:denir. ,""Jtenegin, le., ortak-yryı cı l ı nın d■f:r .ğ  ili yin akitrı  kazan-
e ıd ır (Kes. 8-5 deki h2 ,). 

Yap ı mcı  tarat ı ndarmda genellikle şu veriler yer al ır: 
h,, 	k ı sa-devre giri ş  impedans ı , yayıeı sı  topraklı  
hf, 	ortak yare ı hnın alçak frekans doğru yön akını  kaz nei 

aı r 	k r, nin hiiyüklüğ iiniin bire eş it oldu ğu açı sal frekans 
Cab 	ç ıkış  sığ ası , taban ı  toprakl ı  
C. tellerin ve transistör blokunun sığ ası  

Bu değ i şkeolerin her biri lwlirlenen belli bir düzeyde ülçül ir. 

Ş ekil 8-7 deki alçak frekans devreeinde 14 £  ve hf, değerleri n ı i ş r..kildc .he-
eaplanabilir: 

h. = vb`= re>' + r b' e 	 (3-42) 
ı b Ir  ce--4) 

ve 
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lb 	
O 	gm rb 'e = 13 0 

Ve 
(8-43) 

3 simgesi çoğu saman ortak-yay ıeılının akını  kazancı  için kullanılır ve o alt 
-simgesi ise alçak frekans de ğ erini belirtmek için konur; bu iş areder bu kitap-
ta burada belirtilen anlamda kullandacakt ı r. 

gni  ve rh ,, nieelikleri, doğ ru yönde önbesli yayla eklendi' küçük--i şaret 
diyod direnei re  cinsinden yazılı r. Toplayı cı  ve yayla akımlarının herbiri-
nin yaklaşı k olarak taban ak ımını n {30  kat ı  olduğunu anunsayalim, buna 
göre rb'e gm  

,r ve gm 	
jV 

re  

olur, re  değerinin, önbesleme akıma 1" cinsinden re  = 1 / A EEç  ya da 

oda sleaklıgnıda re  =---- 1 / 40 I" biçiminde yazdabileee -gi gösterilebilir. 

Sığ asal öğelerin değerleri genellikle yüksek-frekans yerlerinden elde 
edilir. Örneğ in, Açısal frekans ın — 1 olduğu Ramanki o r  değerinin ö ı Çü-

Baıiiıiden C„ ,,, ve y"; ortak-tahankrun k ısa-devre ç ı kış  edmitaıı smin (y4) 
elçi/mi:Macit de eb'„ elde edilir. {3 nın frekansla de ğ iş imi Örnek 8-'7 de elde- edil 
miş ti ve değeri 1121  e eşitti. 8 nın asimtotılt Bode çiggeSi  Ş ek. 8-40 da gati;1` 

ŞEKIL 8-40 (3 am bilytilliiğ ii içbx asimtotik Bade eizgesi. 



Cb 'e = re ttPT  

1 
(8-45) 
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mektedir. Ş ekilde 	, asinı totun 0-dB ekseniyle kesi ş tiğ i frekans de ğeri 
olarak- gösterilmektedir. co, ve ynh 	 temeline dayanarak Cb', ve 
C„ , , değ erleri (türetme yapmadan) 

Cob-- kase 	 (8 46 ) 

olarak verilir. 

(irnek 8-10 

Aş ağı daki veriler, oda sıcakk ğanda IEQ  t 5 mA ve VGQ  =- 10 V da 
çak ş an bir transistör için verilmi ş tir : zzı T  = 109  rad/ s, 1,5 p.F, 40, 
hie  250 ohm ve C,„ = 0,5 pF. 

Melei-rrı  değişkenlerini hesuplaym. 

ÇAZCM: re  nin değ eri iinbesleme aklımızdan 

1 
40x5x10- ' 

olarak elde edilir. Denklem (8-44)ün kullandmaalyia 

ı h °, — 40 X 5 	200 ohmve g„, = 
1 	

0,2 mho 

bulunur. • nün değeri Denk. (8-42)den elde edilir: 

250 = r -I- 200 ya da 	= 50 ohm 

Denklem (8-46) dan 

Ç/e  = 1,5 -0,5 	1 pF 

ve Denk. (8-45)in kuiland ınas ıyia 

Ctı ez= 5 x -109  - 

	

1 x 10— ' Z  = 199 x 	199 

bulunur. 

Benzer yolla Ş ek. 8-19 daki AET modelinin ü ğeleri de hesaplar,abliir. 
Yapımellar çoğu zaman aygıt y değ işkenlerini verirler. Fazladan konan s 
alt-simgesi AET nin ortak-kaynak kipinde çal ış tırildiğuu güsterir. .Ab şı lnnş  

5 ohm 
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11,12„21 ve 22 alt simgeleri yerine 	• 	iris), r (ters), f (düz) ve 
o (ç ı kış ) altsimgeleri verilir. Denk.tt, kadar olan e ş itlikler 

modeldeki ö ğelerle y de ğ işkenleri aras ındaki ba ğuı t ı y-ı  göstermektedir (tii-

ret ıne yapılmadan). 

gm = Yı s nin alçak -frekaus de ğeri 	 (8-47) 

gd = Yos nin alçak-frekans de ğeri 	 (8-48) 

Cgd 	Crs5 	 (8-48) 

	

Cr„ 	 (8-50) 

Burada Grss  , y„ nin sığ asal kesimi ve C„, de y„ nin s ığ asal kesimidir. 

'lr...apt ıne ı  tanunnlarındaki verilerin verilen sakin ak ı mlarda ve gerilim-
lerde yap ılan ölçümlerde elde edildi ğ ine dikkat edilmelidir. Sakin ko ş ullar 

değiş irse bu değ i şkenIcrin her biri değ iş ecektir. 

PROBLEMLER 

8.1 Bir ekle ın 	ç 	11---a ı nper.-20; ın ı  

(cA.v 

ile verilmektedir. 

-,N 

ş [k 012 -r:ı  

olduğ unu gösterin. 

l ı ) Oda s ı caklığı nda / -= 5 n ı A için r, nin değerini bulun. 

8-2 Bir eklem diyod Prob. 8-1 deki gibi belirtilmektedir. 	nin değ eri 
5 x 1.0 -6  A ve A 	4.0 olduğuna göre, 

a) 0,2 V 

b) V = 0,3 V 

için ro  yi besaplaynt. 

8-3 Ş ekil 8-41 deki devrede, es(t) = 0 olduğ u zaman diyod üzerinde 

0,3 V luk bir gerilim bulunmaktad ı r. Küçük i ş aret diyod de ğ i şkenleri rn  =. 25 

olıı n ve Co  _ 1000 p1.? dı r. Eğ er ey (t) 0,141. cos 10 64 voltluk bir alternatif 

gerilim olursa yük ak ı m ın ın a.a. bile ş eninin ne olaca ğı m hesaplayın. 



e,ft 

50 ohm 	• 

Yük 

Ri  25:. ohm' 

V 

- -T 
+ 

L 
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Ş EK11, 8-41 Problem 8-3 için devre. 

8-4 is(t) = 0 oldu ğu Zaman Ş ek. 8-42 deki eklem diyod üzerinde 0,6 V 
luk bir gerilim ölçiiimektedir. 	 diyod dcğ işkenleri 	= 40 ohm 
ve CD = 750 pF 	 2 X 10-6  cos 105t için yük gerilimizin a.a. 
hileşeniui hesaplar». 

SEM 8-42 Problem 8-4 için devre. 

8-5 Ş ekil 8-43 de görülen devretti» kitçük-i ş aret eşdeğer dev-resini 

8-6 Ş ekil 8-44 de görülen devrenin küçük-işaret cş değ er devresi& çizim 

8-7 Şekil 8-44 deki devre için C e  ve C E  mükemmel çiftlenim sığ açlart 

olarak davrand ığı  zaman geçerli olacak küçük i ş aret modelin çizin. 

8-8 Şekil 8-8 de kullanılan transistiirün de ğ işkenleri ş unlardır: rbb, 

 100 elim,T,'8 500 elini, g,„. = 0,2 Lulu>, C., 	pr ve Cb g  = 2 pF. 
iletkenli ğ iuin sı fır olduğ u --.,arsaytlabilir. Devre hile şeulerinin değ erleri ise 

ş öyledir: 

200 elini, RE  400 elim, RA  =. 200 000 elim, R's 	300 elim ve 

10 ,a1,̀ . Bu duruma göre, 

a) Küçük-i ş aret eş değ er devresi& çizin. 
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ŞEKİL 843 Problem 8-5 için devre. 

lı ) Cr  nin, R£  nin mükemmel bir yan-geçitini oluş turduğunu varsayarak 
trimeistörün tek yönlü modelini elde edin. 

Vcc  

ŞEKIL $--44 Problem 9-6 kin devre. 

e) Uyarı m frekansuidaCb ' e ve 	nin reektansları  çok bi/yılla-Ur, bu 
yüzden savsanabilirlet. Bu durumda, a ,„<t) 	1.0 -3  cos 1.04s yok için Re 



PROBLEMLER 355 

-üzerimdeki gerilimin a.a. bile şenini hesaplaym. CE nin RL  nin mükemmel 
bir yan-geçidini olu ş turdu ğ unu varsay ın. 

8-9 Belirtgenteri Ş ek. 7-26 da gösterilen tran.sistör Ş ek. 8-8 devresinde 
kullanı lmaktadı r. Devre bile ş enlerinin değerleri ş öyledir: - R's  = 600 ohm, 

1200 ohm, R n  = 180 000 ohm, R h. = 30,0 ohm ve Vee  18 V. Tran-
sistör üzerinde yap ılan ölçümleri 	— 5 X 10 rad s , Cb' = 1 pF, 

50 ohm ve rce  = 100 000 ohm olduğunu göstermektedir. - os(t.) nin 
10-3  eos 10 7t ye eş it olması  halinde ani ç ı kış  gerilimini hesaplaym. 

8-10 Ş ekil 8-45 de gösterilen devrenin küçük-i ş aret e şdeğer devresini 
çizin. 

     

     

     

e o  

- 

     

Ş EK İ L 8-45 Problem 8-10 içlrı, AET'lü devre 

8.11 R D  .= 10 000 ohm, R, 5 000 ohm, R j; = 2 000 ohm, Rç  100 000 
ohm ve R'L = 10 000 ohm için Ş ek. 8-45 deki devrenin tek yönlü e ş değ er 

devresini elde edin. AET de ğişkenleri ş öyle verilmektedir: Cg,= 10 pF, 

= 5 pF, es, = 5 x 10 -3  nı lto ve rds  20 000 ohm. Ck, C G  ve CD nin 
mükemmel yan-geçit ve çiftleufin s ığ açlar ı  oldu ğ unu varsay ın. 

8-12 Problem 8-11 de betitulenen devreye bir e,ro = 10-1 cos wt 

uyarn ı» ı  uygulannı aktadı r. 

a) Co, ve C„ nin reaktanslar ın ı n savsanabilir olmas ına izin veren o> 

değ erleri için 0,(0 nin a.a. bile ş enini hesaplay ın. 

b ). 	10 7  rad / s de ğ eri için eg (t) nin ara. bile e 
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toprakl ı  yükselteç denir. 

geçerli olan kikük—iş aret 

8.13 Ş ekil 8-46 da gösterilen devreye geçidi- 

a) Sazii edilen devrenin alçak—frekanslar için 
modelini çizin. 

b) Çiftlenim sığ aenanı  ideal olarak davrandı  
kanslardaki eo f es  değerini besaplayin. 

R

o 

RG 

Ş EKIL 8-4,6 Problem 84:4 için geekii-toprakb devre, 

8-14 Problem 8-13 de yap ı la.uları  Şek. 8-47 de gösterilen ortak—ak ı tic 
ya da kaynak—izleyici yükselteç için yineleyin. 

Ş EKIL 8-4? Problem 8-14 için kaynak-izleyici devre. 
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8-15 Ş ekil 8-48 de görülen dört-uçlu devre için 

a) z değ işkenlerini 

b> y değ işkenlerini 

beaaplayın, 

Ş EKIL 8-48 Problem 8-15 için. devre. 

3.16 Ş ekil Z;,-4 	 de-,Irenisa y de~er ıni bnin 

10 ohm 

Ş EKIL 8-49 PreWem. 8-le ve 3-17 için devre. 

8-17 Şekil 8-49 de göri ılen devre içi ıı iz deOşkenlerini bulun , 

 8-18 Ş ekil 8-50 de görülen devre için y de ğ işkenlerini 

8-19 Ş ekil 8-26 daki devre için Vz  Vi  değ erini lı esaplarn. 

8.20 Ş ekil 8-27 deki devre için Prnb. 8-19 ii yinCleyit. 
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-- F 
10 

ŞEKIL 8-50 Problem 8-18 için devre. 

8-21 Ş ekil 8-19 daki devre için h değ işkenlerini bulun. 

8-22 Aş ağı daki fonksiyonlar için asimtotik Bode çizgelerini olu ş turuu. 

100,  

20 (1 	2s)  
(1 + 5/10)(1 + 5/ 5) 

durunilarl :;,,, 	'It r.44.k 
sonuçlar elde etmek üzere e ğ riler yumu şatm. 

8.23 Aş ağı daki fonksiyonlar için asiıntotik Bode çizgelerini olu ş turan. 

a) 
s (1 	s / 20) 

250 (1 + s/ 10)  
b)  

s(1 	s 20) (1 + 5/ 200) 

Bu durumlar ın h.e.rbirinde asinnotik gösterinderin verdiğ inden daha doğ ru 

sonuçlar elde etmek üzere e ğ rileri yumu ş atın. 

8.24 a> Aş ağı daki fonksiyon için asimtotik Böde çizgesini olu ş turan; 

T 
—  400 (1 + 3/ 20)  

(s)  
(1 + L)! (1 + s / 4) 

b) Hangi aç ısal frekansta IT(/0)) 	1 (0 dB) dir? 

e) Hangi aç ısal frekansta T('j) n ın evresi -180' dir? 

250 
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8-25 Ş ekil 8-51 de göriilen devre için Z(s) giri ş  impedatısuu kesaplayın 
ve bunun Bode çizgesini olu ş turun. 

100 

Ş EKIL 8-51 Problem 8-25 için devre. 

8-26 Tek-yönlii me.1-;;-t, modelini kullanarak 

1 

re(cb'e + ebic) 

olduğunu gösterin 

8-27 VcQ 	10 V, i cQ 	.--_LıA ile önbeslenmiş  belli bir transistör 
üzerinde yap ı lan.ölçiiler 3., =100,Cob 2 pF, h, 550 ohm, cor  = 5 X lOs 
rad s ve 	. 5 x 10-5  mho değerlerini vermektedir. 

a) Melez-74: modelindeki değ işkenleri hesaplarn. 

b) Eğer, Re  508 ohm'luk bir yük direneikallanünsa tek yönlü melez-gx 
modelinin ne olacağı nı  belirleyin. 

8-28 Bir transistör VcQ = 5 V, I 	10 ınA ile önbesiendiğinde 610m- 
ler (3. 100, rbbi = 100 olun, Cob = 1,5 pF ve gc, = 2 x 10-' mbo değer-
lerini vermektedir. Ayrıca o> = lOs rad/ e de j p (jw) = 10 dur. Buna göre 
nıelez--ot modeiın1eki dei-tişkenleri bulun. 

8-29 VeQ  = 10 V, ic.,2  SmAinbeelibelii bfrtransistörüz ı w = 5 X 
108,  rad s deki giri ş  impedansı  iZ i  „ rja>1 = 200 ohın'dur. Yük direnei 1000 
ohm'dur ve yap ımcıların belirttiğ i transistör veriler' e ı T  = 109  rad / 8 ve 
C ob = 2 pF dır. rbb ,  ve 13„ değerlerini heaaplaym. 
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8-30 Bir n-kanall ı  AET için yap ımcı  ş u verilen i belirtmektedir: 

= 5 pF, Ciss  = 10 pF, yfs  nin alçak-frekans de ğ eri 10 -3  mho ve yas  nin 
alçak frekans de ğeri 2 x 10 nalıo. 

a) AET in küçük iş aret modelini belirleyin. 

b) Eğer y.k direnci olarak RD  --=:= 10 000 Ohni kullandirsa AET ün tek-
yönlü modelinin nas ıl olacağmi 

8-31 Problem 8-30 daki AET, R 1, 500 ohmluk yan-geçitsiz bir kay-
nak direnci içeren bir devrede kullan ı lmaktad ı r, RD = 10 000 ohnfluk bir yük 
direnci için aygı tnu ve ilgili devre ö ğelerinin tek-yönlü modelini elde edin. 



9. 
Bölüm 

TEK KATLİ  ELEKTRONIK DEVRELER 

Bundan önceki iki bölümde, ba ğı mh-kaynak belirtgenlerinin olu ş turul-
mas ında kullanılan elektronik aygı tların fiziksel çal ış ma esasları , durgun 
,dav-raı lış lan ve devre modelleri tart ışı lmış tı . Bu bölümde, yahu tek katl ı  
elektronik devreleriu dinamik davran ışı  ele alınacakt ır. Tek-katl ı  devre,elektro-
nik devrelerin  çoğunun temelini oluş turan ve yahz bir elektronik ayg ı tı  içe-
ren bir devredir. Her kat ın iş leyiş i, ideal bir ba ğı mlı  kayrı.ağuı  davranı -
şı na yakla ş aeak biçimde kullan ı lı r. Ancak kullanı lan ayiptlann do ğal s ınır-
lamalan oldu ğundan, devrenin davranışı  ideal değ ildir. Tek kgth devrele-
ri.0 dinamik belirtgenleri, sonuçta olu şan bağmilı -kaynakların özPitiklerini 
ye smırlamalaniu ortaya ç ıkarmak için kullanılı r. Bghea önemli belirtaen-
ler, çe ş itli devrelerle ilgili aktarım fonksiyonu frekans tepkisi ve in ıpedan 
clüzeyleridr. 

9.1 ORTAK • YAYICILI KAT 

Şek. 9-1 de gösterilen  ortak-yapedı  kat, transistör dovrelarinin ço-
ğunda kullauı lau temel kattır. Devredeki ker b ğeniu temel çalış mada belirli 
bir görevi vard ır. İş lenceek iş aret e' s  ve R; ile, yiik direnei .R gösterilir. Rn 

Ş EKIL 94 Ortak-yay ıe ılı  yükselteç kat ı . 
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ve R E  dirençleri durgun noktay ı  olu ş turmak için kullan ı lı r. Örnek 	de an- 

latılmış  olduğu ş ekilde, C E . çiftlenim sığ ası  transistör ve i ş aret kayna ğı  ara-

sı ndaki dgz, valı tnium bağ lar ve ideal durumda a.a.. davran ışı nı  etkile ınez. 

Benzer olarak, CE  yan geçit -  cığ as ı , RE  nin devrenin yaln ı z d.a çalış mas ını  
etkilemesi için kull ıunlı r. Transistörü,n görevi ba ğı mlı  kayna ğı  oluş turmakt ı r. 
Frekans bölgesindeki eksiksiz do ğ rusal'eş değer devre Ş ek. 9-2 de verilmiş tir. 

Fakat burada transistörün yerine Ş ek, 8-Il deki melez-n e şdeğeri konmu ş tur. 

Trartsi,t, ı r modet 

Hem transistör ve hem de C u  ve CE  sığ alar ı , uygulanabilen geniş  bir 

frekans lı tilgesinde devrenin frekans tepkisini s ı nırlar. Cebirsel iş lem yapma 
olanağı  sağ lamak ve yararl ı  bir biçimde çal ış ma verilerini sunmak için Ş ek. 

9-2 deki devrenin üç frekans bölgesindeki çal ış masını  incelemek yararl ı  olur. Bu 

üç frekans bölgesindeki e şdeğer devreler Ş ek. 9-2 de gösteril ıniş tir. Şek. 9-3d-

daki devrede, çal ış ma frekanslar ı  en,CE,Cb ,, ve C b ' sığ alarnun katı n davranı -
şı nı  etkilemeyeceğ i değerlerdedir. Bu frekanslar orta-şerit bölgesini oluş turur. 

Orta-ş erit bölgesinin üstündeki frekausarda ( Ş ek. 9-36.) Cb '., nin ş öntleme etkisi 

ve Cb ic  nin geri besleme etkisi art ık kii7ütusenenıez. Cb' e  ve Cb' c, nin gözönüne 

alındığı  frekans bölgesi yüksek-frekans-bölgesi olarak adland ınhr. Orta-

ş eridin alt ı ndaki frekanslar da alcak-frekanslar olarak adlavdinkr ve bunlar 
art ık CE ÇiftleXijin cığ as ı  ve C)L, yan geçit sığ asuım savsanamayaca ğı  frekans-

lardir• 

Yukardaki tart ış malardan, devrenin davran ış l ı-0u yüksek frekarislara 

transistör (Cb 'e  ve eb ,c,) tarafından ve alçak frekanslarda d ış  devre (e n  ve 



9-1 ORTAK — YAYICILI KAT 363 

Ş EKIL 9-3 Ş ek. 9-1 deki clevreriin ertaerit, yüksek-frekans ve alçak.frekau5.. eede ıker devreleri. 

CF) tarafından sınırlandığı  açıkea görülür. Orta— şerit ve alçak—frekans böl-
gelerinde, transistör si ğ'alarzrun reaktans ı  çok büyüktür ve aç ık devre olarak 
gösterilebilirler. Öte yaz ıdan, orta—ş erit ve yüksek frekans bölgelerinde çift-
leni. ın ve yan geçit e ğ aIarınn reaktanslari savsanabilir ve bu s ı k. alann yerine 
kısa devreler al ınabilir. 



e 	 e 

Ş EKIL 9--4 işaret kaynağnun ve taban önl ıeslerue direncinin Thvenin e şdeğeri. 
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Orta-şerit bölgesinde, Ş ek. 9-3a devresinin b ve e uçlarmın sol taraf ında 
kalan kısmın Thvenin eş değeriyle yerde ğ iş tirmek kolaylık Sağ lar. Bu sonuç-
lar Şek. 9-4 de gösterilmiş tir. Burada 

Es 	 E' ve Rs  = 
RA B  + S 

 R' s 	
(9-1) -- 	

s 
Rn  
+  

R R' 

dir. Bu durumda kat ın orta-şerit e şdeğer devresi Şek. 9-5 de gösterilen biçimi 
-3) 3r , 	 1W1 	VT-t 

aktarırn fonksiyonu (G gerilim kazana) artık hesaplanabilir. Şek. 9-5 deki 
devreden 

-gm RL 

• 

rtş e 	rbb' + 
	  E

s 

dir. (9-1) 	(9-3) e 1,,..dar olan e ş iilikle'L;n iı iri ştliilinesinden 

-g,, rb,, R t, RE 
rb'e + rbb' + R,R E  + 

bulunur. Kazançtaki "o" alt indisi orta - ş erit de ğ erini belirlemek için kulla-
nı lmış t ı r. 

Genel olarak, R s  >ı  R', dir, böylece (9-1) e ş itlikleri 	E's  ve R, = 
olur. (8-43) e ş itliğinden &iri/. 	p o  olduğu an ımsanı r ve (9-4) e ş itliğ iade 

yerine konursa 

Vb' e 
rb' e  

(9-5) rbb ,  -1- R' 

bulunur. Re  < 1 / geC  olduğundan, devrelerin ço ğunda R„ nin değeri yalnı z 
d ış  toplay ı cı  direnci R e  den oluş ur. 
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(9-5) e ş itliğ inin  Lleeleumesi, R L  nin değerinin G; ır, büyüklü,ğ iiniiıı  bir'den 
büyük olacak biçimde ayarlanabileee ğ ini gösterir. Böylece, ç ıkış  gerilimi giri ş  • 
geriliminden daha büyük yap ı larak gerilim yiikseltmwi oluş turulur. (9-5) 
eş itliğ indeki negatif i ş aret sadece giri ş le ç ı kış  arasındaki 180° lik evre farkın ı  
ifade eder (bak. Ş ek. 7-28). 

Ş EKIL 9-5 Ortak-yay ı elh keten orta- şerit e ğ 
 ıieveeçi. 

Yükselteç katlan ıun çoğ unun görevi, gerilim düzeyini art-liman ın yanı  
sı ra i ş arctin güç düzeyini de art ırmaktı •. Gii,çteki artışı n bir ölçüsü Gb.  güç 
kazanc ı dır ve yük üzerindeki gücün ' t  kaynağı  tarafından sağ lanan güce 
oranı  olarak tan ımlanı r. Ş ek. 9-5 deki devrede., R B  > R' s  Ve R <j I g„ 
varsay ı larak, 

lb 	
rb's 	rbb' 	R's 

Ve 

(E',) 2  
Ps E's 	= 

yazd ır. .13b  çıkış  gücü, 

P o = Iy Re = (gmilbgerRe 

dir. (9-7), (9-8) ve (9-3) e ş itliklerini birle ş tirerek 

G --,--, 	 (9-9) 
P 	g 	r b ,  e  -4- rbb ' - I-- R' 

	

P0 	(gmrb'ef 	 

bulunur. (8-43) e ş itli ğ inden f•„ 	gmr,,, yerine konula.rak 

02 Re 	 <9-1 0)- 
C' 	 rbh ,  + R', 

elde edilir. (9-10) e ş itliğ i, 8,R.c  (Fiş , + rbb , 	R`J'ı tin G, olarak tan ı mlan- 
masıyla G,, = 	Go l olarak ifade edilebilir. fi,, > 1 oldu ğundan ve R c,Go > 1 

rb'e 	rbb' 
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olacak biçimde ayarlanabilece ğ inden ortak-yay ı edı  katı n güç kazanc ı  yapaca ğı  
aç ıktır. 

Yüksek-frekans kazanc ı  G H ( S Şek. 9-6 daki devrenin kullan ı lmastyla 

belirlenebilir. Bu devre Kes. 8-3 de betimlenen yöntemle tek yönlü bir modele 

dönü ş türülmüş  olan Ş ek. 9-3b'deki devredir. ii ve e uçlarnun sola ndaki kesim 
Thevenin eşdeğ eri ile yerde ğiş tirmi ş tir ( Ş ek. 9-4 de gösterildi ğ i gibi). E0 (s) 

çıkış  gerilirıı i (9-2) e ş itli ğ i ile verilir. Fakat li zş e(s), Cr  in etkisini de içereeek 
biçimde de ğ iş tiril ınelidir. Böylece, 

r iş ,, 	. 
rb'e(s) 	rbb , 	r,,, 4- Rs  4- sC,rb ,„(rbb ,  

vtszilir. (9-11), (9-2) ve (94) esitl Ideri birle ş tirilerek- 

G u (S) = 	 Snırb ' eRL 	 R13 	(9-12) 
Rs 	sCxrbvr bb , 	R„) 	R' 

bulunur. (9-12) e ş itliğ i, pay ve pay-dasmı n rbb ' 	rb , ,„ -F- R, ile bölünmesi ve 
Go  in kulland ınası yla yeniden  yaz ı labilir, Böyle e 

(S ) - 	  
I ) 

°H 

rb'e(rbb' +  Rs) ve (u 	1  

	

R. 	
n 

rb'e 	rbb' + -a 	 Rre„ 

dil.. (9-14) esitli ğ inde, R„,, ı „ , , ve (r6 b , 	Rs) nin paralel birle ş imi olarak tan ı m- 
ları abilir. Öyleyse, fiziksel olarak, R x  Ş ek. 9-6 devresindeki C x  sığ asının gördü ğü 
dirençtir. . 

Ş EKIL 9-6 Tratketstarfitt tek Siulü melez-77 gösterittii kullanılarak 
yiikk-frekans e şdep,eri. 

 

(9-l l R„) 

rbb' -t- 	'e 

1 ± sRX, 
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Yüksek-frekans 'davran ı s,ının Bade çizgesi (bak, Kes. 8-6) Şek. 9-7 de 
gösterilmi ş tir. Bu, frekansla kazanc ın azalınneıni açıklar. s jcuR  olduğ unda., 
kazanç IGN  (jW) i = 0,707 IG„ obır. Yükteki güç I E„(jai) / .1k.  olarak ifade 
edilebiltfiğ i için, (L>s,  köş e frek,ansındaki çıkış  gite.0 (0.707 Eof İ  Ry dir. BI° 
değer, arta-şerit çıkış  glictlatin de ğerinin yarısı dir ve 0.>4, devrenin üst yanaktik 
ciçısal frekansa olarak adiando ıldı . Konuş ma dilinde WH'ye fist 3ttB« jlı  
frekansı  da denir. 

1 eş i.M6s) Id13 

ŞEKIL 9-7 Oztwt,yayualı  kateıı  y4kıek.freiraıns tephid ıka 

YiLkeelteeia alçak-frekans kazanmat bakarken es ve eic  ani etkilerini 
rı  ayrı  gözönüne almak uygundur. 13n 'işlem, devreain düzen-hokka* devre 
iiğeleinin her birine açık-alarak dayanan" devre« kritneinin eluş turulasamaa 
olanak sagladiğı  için yararl ıdır. Böylece, eğer es  nin alçak- frekaus davran ıp 
lariudaki etkisi iateairse, C s  ideal bir ren geçiti olarak gözönüne 
alınır ve Şek. 9-3e'deki eşdeğer devre Şek. 9-8 de göaterilen biçimi ah!. 

Ş ek. 9-8 delil devrede ç ıkış  geribmi yine (9-2) eşitliğ i Re verilir. Vi ,e(s) 
yi bulmak için sakilde görterildiffi gibi iki ilınek akı m ı  il r. Elde edile» 
bağı nt ılar 17,4(s) için çö ısitlerek 

lıb'e(s) 	(R ıi + R's)(rat,' -+ ro•e) R-f-a  iri';"fi 8 + ( 

bulunur, (9-15) re (9-2) e şitkıkteri birleatirilerek ve G. kullan ılarak 
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e 

Ş EKIL 9-8 Ynytel yan-geçidinin ideal oldu ğu varsaythliğ inda ortak-yaymth kutlu 

alçak•frekaits 

Gt (8) =• 	- 1 -I- toz_ 

elde edilir. Burada 

(9-16) 

 

1 

   

(9 -17) os, 
+ Rn(redş 	rh'e)/(Rn ) 

  

dir. (9-17) e şı ttiğ indeki R' , ve RB (r ot/ + t,' e) ( 	rol/ 	rb ,  e) terim- 

leri R', ile birbirine seri ba ğ lı  rbb ,  ve rb'e  dirençlerine paralel RB direncinin 

seri ba ğ lantı sı dır. Ş ek. 9-8'in incelenmesiyle bunun C B siğai tarafın- 

dan g6riAen direnç oldu ğ̀u anla şı l ı r. Ş ek. 9-9,. RE  nin ideal olarak yali- 

IG. 

Ş EKIL 9-9 Akal: frekans tepkisinin Bode çi ıgesi. 
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dan geçildiğ i varsayıldığı nda alçak- frekans tepkisi için Bode çizgesidir. 
(»L  açı sal frekansı  ak yara-gilç frekansa» ya da ah 3-dB aş ak frekanstna 
karşı  gelir. 

Alçak-frekans davranışı nda CE  yan geçit ınğ asnun etkisini belirlemek 
için, Şek. 9-10 da Osterildi ğ i gibi C E nin ideal bir çiftlenim sığ as ı  (ı  sa-
devre yapı lmış ) olduğu varsayılarak Ş ek. 9-3c'deki devre kullan ı lır, Devre-

nin G ve e uçlar ıııı n sol tarafında kalan kesimi Thvenin e ş de ğeriyle yerdeğ iş ti- 
rihn ış tir ( Ş ek. 9-1 de gösterildi ğ i gibi). Ayrıca Rc  < 1 İ 	dır, böylece gee 
nin etkisi savsan ır. 	impedansı  B5  ve CE'nin paralel bağ lantısıdır ve 

ŞEl 'L 
	

tlezaincinitı  ıdeal Gidata assa}.lı3ıgırıaa ottak-reyeede 
katın alçaıle•freke2es 

19-18) 
1 	S(E RE  

dir. Ç ıkış  gerilimi (9-2) e ş itliğ i ile verilir ve Vb«. değeri 

V <, „, 	Ibrb , , 	 (9-1 ) 

dir e dii ğ -üm noktas ındaki akl ın yagasindan 

(9-20) 

yazdın Tabanyay ıeı  ilraeğ indeki gerilim yasas ı  ise 

4 = b ( rb ,  „ 	r + Rs) -- Z E  I, 	 (9 21) 

dir- (9-18) den (9-21) e kadarki e ş itlik/erin Denk. 9-2 ile birleş tirilmesinden 

Ne G,>'in kullandmasmdan, sonuç olarak 

RE. 

— 	gmvb'e) 
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GL(s) 

bulunur. Burada 

Gc (1 4- aı E  /s) 
1 	cor, s 

(9 22) 

 

RE + (rb' e 	rth' 4-  Rs) I ( 1 -I--  (30) 

	
1 

+ rob ,  -4- Rs) 1 (1 + fi o) • 	C1,. (9-23) 

ve 
1 — 	 

RE  CE  

dir. (9-23) e ş itliğhide CE  nin çarpan ı  C6  tarafından görülen direnç olarak 

	

lirlenebilir. Bu direnç, (1 	fio) ile bölünmü ş  taban-ilme ği direncivle paralel 

bağlı  RE  dir. toE genellikle o).„ den çok küçük oldu ğundan ötürü, alçak frekans 
yarı-güç noktas ı nın değeri üzerindeki e.kisi savsanabilir. Sonuç olarak, (9- 
22j eşhl.W yakla şı k olarak 

GL(s) 

 

Go  
(9-24) 

1 + tıı i.,/s 

biçimide verilebilir. (9--24) e ş itliğ inin Bode çizgesi Ş ek. 9-9 da göste rilı tniş  ir.  
CE ve CE  nin her ikisi de alçak-frekans tepkisini e.tkiledi ğ inden ötürü, toplam 
alçak-frekax ıs davranışı  bunlar ın birle ş tirilmiş  etkilerini kapsa ınalıd ı r. Top-
lam-alçak-frekans tepkisinin belirlenmesinde kullan ı lan yöntemler 10. 
Bölümde tartışı lacaktır, 

Yiikseltecin davranışı  hem yüksek ve hemde alçak frekansiarda s ınırlan-
mış tı r. Yükselteein yararl ı  kazanea sahip oldu ğu frekans bölgesini betinden ıek 
içirı  alışı lagelediğ'i üzere Şerit geniş liğ i (Ş .G) kavram ı  kullanı lır. Bu, üst ve 
alt-yarı  güç frekansları  aras ındaki frekans fark ı  olarak tammlan ı r. Yükselteç 
şerit-geni ş liğ i 

call  - wr.  radyan / saniye 

6(14i) b (1B 

15 o  kl B 

ws 
	(log 

Ş EK1I. 9-11. Yiikselteç frekans tepkisFnin Bu ıle g■ı str.rinı i. 



0,2 x 250 x 500 
G --- 

-105  
x 	 

lOs 	50 
-- 62,5 

250 	100 	50 
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cuir ve Ş ek. 9-11 de gösterilmi ş tir. Bu ş ekil, katın yararlı  frekans bölgesindeki 
Bode çizgesini giiAermektedL Yükselteç devrelerinin ço ğu, çok alçak frekans-
lardan (10 Hz den 1000 Hz e kadar) oldukça yüksek frekanslara MlIz'den 
100 MHz'e kadar) kadar çal ış abilecek biçimde yap ılır. Böyle devrelere geniş-- 
ş erit ya da görüntü yükseltederi denir ve şerit-geniş liğ i yaklaşı k olarak üst 
yan-güç frekansma e ş ittir. 

ÖRNEK 9-1 

Devresi Ş ek. 9-1 de gösterilen ve bir ka l; alr-devre televizyon abe ısmda 
kullanılan bir yükselteç kat ı , Re  =, 500 Ohm, R', 50 Ohm, Ilo  = 1000130 
Ohm, RE  200 Ohm, en  10 ıı .F ve CE = 2000 ı4F olmak üzere düzen-
lenmiş tir. Kullanılan transistör melez-7r de ğişkeuleriyle ifade edilmi ş tir. Bua-
lar rhb ' 100 Olun, = 250 Ohm, g„ = 10 -5  mho, gm, 0,2 mho, 
1,3„ -= 50, C b' -= 200 pF ve C1,', = 1 pF 

e. Orta-ş erit gerilim kazanc ım bulun. 

h, figilenilen tüm frekans bölgesinde RE  nin tamamen yandan 
varsayarak, ş erit geni ş ligini bulun. 

e. Cn nin ideal bir çiftlenim s ığ ası  gibi davrandığı nı  varsayarak, 
RE  nin tam olmayan yandan geçiriliş inin neden olduğu (»L  değerini bulun. 

ÇÖZÜM: a. Ş ek. 9-3a'da verilmi ş  olan uygulanabilir eşdeğer devre için 

-500 x  1  / 10-5  
— 500 ohm 

Re  + (1(gce) 	500 	1110-5  

bulunur. (9-4) eş itliğinden orta-şerit kazancı  

Re ( 1  İ  gcd R L  = 

olarak bulunur. 

b. Ş e-rit genişlğ inin bulunabilmesi için cou  ve coL  hesaplannabd ır. 
co nin hesaplanması  için Ş ek. 9-6 daki model kullanılır, buradan 

Cr  = Cb' t . 	Cb'A 	g„,RL ) 

=, 200 x 107. ' 2, 4- 1 X 10' 2(1 ;-- Q,2 x 500) 

= 301 x 10- ' 2  = 301 pF 

bulunur. R, ve aı lz  de ğ erleri (9-14) e ş itlikleriyle verilir. (9-14) e ş itliğ inde kul-
lan ı lan R,, değ eri., (9-1) eşitliğ inden 

105  X 50 
	 -- 50 ohm 

10' 	50 
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olarak bulunur. Buna göre, 

250 (100 -F  50) 
— 93,8 ohm 

250 100 -1- 50 

1 
<as  — 	  — 3,55 X 107  radis 

93,8 X 301 x 10-12  

ya da 
nın 	3,55 x 107  
	  - 5, 65 x 106  Hz = 5,65 MHz 

27c 

Rs  nin tamamen yandan geçildi ğ i varsarldığı ndan Cr alçak-frekans çal ış -
masını  etkilemez. Alt yar ı-güç frekans ı , (9-17) e şitliğ inden 

	

1 	 1
i  

,„ 
av rad s 

L 	50 	105(100 250)/(10 5 	100 250) • 10-5  

ya da 

250 
	 = 39,8 Ilz L 	23r 

olarak bulunur. Şerit geniş liğ i, 

Ş G = 3,55 x 107  250 = 3,55 x 107  rad/ s 
ya da 

Ş G -,-- 5,65 x 106  - 39,8 = 5,65 MHz 

dir. 

e. CE nin ideal bir çiftleuim s ığ ası  olduğu varsayıbrsa, uygun e ş de-
ğer devre Ş ek. 9-10 da gösterilen biçimi al ır. (9-23) e ş itliğ idden bu devre için 
elde edilen cos  değeri, 

200 	(250 	100 	50)/ (1 	50) 	1 
Los  --,--- 

200 (250 	100 + 50)/(1 + 50) 	
• 2 x 10-3 — 66,2 radfs 

ya da 

664 f£ 	— 10,5 Hz 

dir. (b) ve (e) de elde edilen cuı ,  değerlerinin karşı laş tırı lması  CB  nin alt 
yarı-güç frekansı  üzerindeki etkisinin CE  ninkinc göre daha baskın olduğ unu 
gösterir. (CE  ve Cs  nin her ikisi de ideal olsayd ı , cos  nin sıfır olaca ğı m ha-
tırlayınız). Bu örnekte gösterihni ş  olan sonuçlar, yabn yiikselteçlerde kar şı -
laşı lan tipik değerlerdir. 

Ve 
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Bir yükseltecin Zin  giriş  impedansm ı  bilmek çoğu kez önemlidir. Örne ğ in 
bu impedans, Ş ek. 9-2 de R E  ile e ve b uçlarından sağ a doğru bakıldığı nda görü-

len Zbe  nin impedansuun paralel ba ğ lantı sından oluş ur. Ş ek. 9-3a'daki devrede, 
orta- ş erit frekans bölgesinde, . Z be  saf bir direnç gösterir. ve sadece r b ,„ ile 

rbb ' nün seri birle ş iminden oluşmaktadır. 9-1 Örne ğ inde verilmiş  olduğu gibi 
seçkin değ işken de ğerleri için RE  , rbb ,  r b ,  e  den çok daha büyüktür. Bun-
ları n paralel ba ğ lantı s ı  ve dolayı sıyla giri ş  impedans ı , bu nedenle yakla şı k 
olarak rbb ,  rb'e  ye eş ittir. Kullan ı lan ba ğı l değerler nedeniyle R.B  çoğ u 

kez Zi t: nin hesaplanınasmda savsan ı r. Bundan dolayı , orta-ş erit frekans 

bölgesinde 

ZI.n= rbb' 	rb'e 	 (9-25) 

dir. Ş ek. 9-6 daki e ş değ er devreden görüldü ğ ü gibi, yüksek frekanslardaki giri ş  
impedansı  Cx. sığ asmı n etkisini içermelidir. Zi „ nin .değeri, sadece r bi, ve 1 / sCx 

 in paralel bağ lant ı lar ı  ile rbb ,  nün seri birle ş iminden oluş ur: Sonuç, 

Z, (9.) 	rbb' -+ 
scx  irbh'rb'e/ (rbb' 	rb`ii  

 T b 'eÇ (r b 	1'1: el r 1 -I,- sexrb,  
(9-26) 

olarak yazilabilir. 

Alçak frekaw-larcla giri ş  inıpedansi, C,. nin, R E  nin ideal bir -i7azı  geçiaini 

eitl‘.3.e 

örnek 9-2 

Örnek 9-1 de betimlenen yükselteç kat ı  için, giriş  hmpedansu ı n asim-
tetik Bode Bode çizgesini çizin. 

ÇÖZÜM: (9-26) e ş itli ğ iyle verilen giri ş  iropedansı , ..„,. 	 • 

250) Z s 	
1 4-  s x 301 x*  10-L. [100  x 250 / (100 +250)]  

in  () 	(100 -I-. 	- 
1 + s 	301 X 10 x 250 

dir. 13ode çizgesinin çizilmesi için Zi „(s), (8-36) daki biçime dönii ş türülür ve 

	

4,65 	' 
Z. ) ---. 350 	

10 
 

1 	s/1,33 X 107  

ile -verilir. 

Ekle edilen asi ıı ttot•ik Bode çizgesi Ş ek. 9-12 de gösterilmi ş tir. Ş ek. 9-.12 
de gösterildi ğ i üzere, to < 1,33 x 10 rad/s, için giri ş  impedaas ı  50,9 dB, 
veya 350 ohm'dur. Bu de ğ er rbb , . 4- r 100 4- 250 r= 350 ohm orta- , 
ş erit impedansına karşı  gelir. e > 4,65 X 10' rad la için Z in(jıo) 	40 



w 

1,33x 10 7  4,6 5x 107 	(I% ölçeğ i) 

Ş LKIL 	9-2 örrıej;iiıin a;:iııı totik. f.rekak;› behrtg ırai, 
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dB air ve bu değ er 1.00 oh ın'a karşı  gelir. <9-26) eş itliğinin kullanılması  ile 
bu degerin 3'» 1  i.r. laboratuvar öiçmeiuriyie tayin -iade kullanılan bir yön-
temdir. 

'9-2 YAN - GEÇ İTSİZ YAYICI- D İRENT11 KATLAR 

Çoğu kel yayıer direncinin uçlarına sağa bağ lanmamış  katlar istenebi-
bilir. Bu çe ş it bir yükselteç Ş ek. 9-13 de gösterqmi ş tir. Kullanılan uçlar taban, 
toplayı cı  ve topraktı r. -  Yareının düğ iim noktası , devreniu iş aretlere kar şı  
tepkisinin ölçjilmesi için önemli bir uç de ğ ildir. Bou.darı  ötiirii, böyle bir 
devre eki txansistöriin gösterilmesi için Ş ek. 8-32 deki modelin kullandmako 
uygundur. Ş ek. 8-32 de gösterildiğ i gibi eş değur devrenii.  a yap ı sı  Şek. 8-11 

Ş EKIL 	Yan-geçfeiz yayic ı  - dirençli bir yiikseiteç kat, 
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deki melez-it modelinin aynı sı dır. iki devrenin temel fark ı , öğelerinin değeri-

nin farklı  olması dır. Çizelge 9-1 de, Ş ek. 8-11 ve 8-12 deki modeller için 
yayı cı  direncinin uçlar ına sığ anın bağ landığı  ve bağ lanmadığı  durumlardaki 
niceliklere karşı  gelen, farkl ı  öğe değerleri sıralanmış tı r. 

TABLO 9-1 'fare& dirençIetinin uçlarnta sa ğa baglandıkı  ve bağlanınadtkı  devrelerdeki nuelez- ıt ._ 
ınodelindeki ağelerin karşılıkları  

Yarer Dirençierinin uçlar ına S ıkanın baklandı kt 
devreler 

Ya>reı  dirençIerinin uçlar ın( 	sıkanm 
bağlanruarlıkı  devreler 

rbb' rbbi  

rtı 'e P,ors rbig c,(re -1-%) 
Cbse  

eb'e 

/ r,inT  • 	Ch 

CI;e 

fro +RE»Yr. 

1 gıti'"=.1  (;±Ra)  

Çizelge 9-1 de gösterildi ğ i gibi model üzerinde yay ı eı  direncinin etkisi 
ortak-yayı ed ı  modeldeki re  yerine uçlari aras ında sığ asnim bulunmadığı  kat. 
için  re  -4.- R. koymaktır. Sonuç olarak, e ş değer devresi Ş ek. 9-14 de göste-
tibni ş  olan Ş ek. 9-13 deki katın çözümlenmesi Kes. 9-1 de aulat ılmış  olan 
ortak yay ı eı l ı  kat ınkine benzer. Kes. 9-1 de orta- ş erit kazanc ı , üst ve alt 
yarı-güç frekanslan için elde edilen sonuçlar do ğ rudan doğruya re  yerine re  -1- 
+ RE  nin konulması  ile burada da uygulanabilir. Elde edilen yeni ba ğıntılar 
(9-27) eş itliğ inden (9-13) e kadar olan e .ş itliklerle verilir. Orta- şerit kazancı  

- 

ti(re ± RE) + rbb' 	R's 

est yarı-güç frekans ı , 

k9-27) 

E;. 

Y:1F 	 y 	dert! ı wini 

	

l“4li(JI 3 t:fit!e 	tr  

Ş EKIL- 9.14 Yan - geçitsi ı, yayreı  direuç(i yükselteç kail ınu esideker devresi. 
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1 = 

(9-28) 

Oli, 
R,C x  

dur. Burada 

P. (re 	-k) (rbb' + 

elli. . Ak yar ı-güç frekans ı , 

1 o) 
fr?'0(re RB {rbb' + P o(re + RE)] I [RE + rbe'± 	± RE).1 C B 

ile verilir. Giriş  impedans ı , orta- ş erit ve alçak frekanslarda, 

Z"= rb,, , 	(re 	RE) 

(9-29) 

(9-30) 

olarak ve yüksek-frekans bölgesinde ise 

Z(s) 	{rbb,.+ 	+ RE)]  1  + sCrrbış  flo(rL, + R)/ [r b' --I-  P 0(reRE) 
1 Po(le+RE) 

19-31) 
olarak ifade edilir. 

örnek 9-3 

Devresi Şek. 9-13 de gösterilmi ş  olan bir yükselteç kat ı  R, = 1000 Ohm 
RE  = 50 ohm, R E  100000 ob.m, R' = 50 ve CE  = 10 uF değ eriyle 

fl zenlenrni ş tir. Transistör de ğ işkenleri rbb , 	100 ohm, 	5 ohm, e 	100,  
oı r-  = 10 rad fs ve C 	3 pF dir.. 

a. Orta- ş erit kazanc ım, üst ve alt. -yar ı  güç frekanslarm ı  ve orta-şerit . 

 giriş  impedansmıu değerini bulun. 

h. RE  nin tamamen yandan geçildi ğ ini varsayarak (a) şı kk-inı. yineleyin. 

ÇÖZÜM: a. Orta şerit kazanc ı , Denk. 9 -27 nin kulland ınasi ile 

- 100 x 10'  
7 

100 (5 + 50) + 100 	50 	
1 ,5 

 

elde edilir. ( 28) e ş itlikten, üst yan-giiç frekaesının hesaplaaması , 

100 (5 ± 50) (100 +  50) 
5 

100 (5 + 54) 	
— 14 ohm 

100 ± 50 

= 	p? 	Cış c 
■ re 	--E ı `"`T 

R 
re RE 
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 3  10  
± 3 X 10-12  (1 +  5 

(5 + 50) x 10 8 	 + 50 

1 = 	  
145 x 237 x 10-" 

verir. (9-29) e şitliğ inden, 

— 2,91 x 107  rad/ s 

1 
50 	105 [100 -I- 100 (5 -1- 50)11 [10 5  +100 + 100 (5 + 50)] X  10-5  

18,7 rad lsn 

bulunur. 

(9-30) 	verile n  orta- şeritgiriş  ierkpe!ZISI 

Zi n  = 100 ± 100 (5 + 50) 	5600 ohm 

„ Çizelge 9-1 ve (9-5), (9-14). (9-17) ve (9-25) e ş itlikleri kullanılarak., 
RE  nin tamamen yandan seçildiğ i duruma karşı  gelen nieelikler bulunabilir. 
Sonuçlar, 

- 100 x 10' 
— 159 

115 ohm 

100 x 5 4- 100 ± 50 

100 x 5 (100  + 50) 
ioo x 5 + 100 4- 50 

10' 

3,35 X 106  rad12, 

1.  
5 X 103  

ki 	115 x 2600 

, / 10-" 2 O pF 

J 
C° 	50 + 105(100 	100 X 5)01 + 100 -I- 100 X 5) ?< 10" 

154 rad' 

Z in  = 100 	00 X 5 = 500 ohm 
dı r. 

9-3 Örneğ inin sonuçları , yay ı cı  direncinin kullan ı lrnasasle kazanc ın azal-

dığı nı , şerit-geniş liğ i (inu  O>L ) ve giri ş  impedaw ıT ıa arttığı n ı  güsterir. Hat-
ta, nicelikleriu her birindeki de ğ iş mı  yakla şı k alarak 9 kat kadard ır. Çoğu 
kez, kazanc ı n azalması nı n yararsız yanını , elde edilen -yararl ı  taraflar bas-
t ım. Giri ş  i ırı pedan.s ındaki artma, çe ş itli katları  birbirinden yal ı tmak için 
kullanı lı r. Yüksek inapedans düzeyleri kendilerini süren devre üzerinde daha 
az Yükleurne etkisi olu ş turduklar ı  için en fazla gerili.ııı  aki.arun ı  ele edilir. 
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Bunun ikinci ve ço ğ u kez daha da önemli olan yarar ı  kazançl ı' ın değ erine 
bağ l ı lıgının azalması dır. (9-27) e ş itliğ inden, fi, (re  + RE), R, ± rbb ' den çok 
büyük ise, kazanç yakla şı klıkla R,/ (re  RE) dir ve hemen hemen tran-
sistör de ğ iş kenlerinden ba ğı mszzd ı r. 'Üretim hoş görüsü, p o  değ erlerinde büyük 

değ iş melere izin verdi ğ i için, bu ba ğı nı s ı zhk oldukça istenebilir. Yan geçit-. 
 siz yayı c ı  direncinin kullan ı lması , transistör de ğ işkenlerindcki de ğ işmeler 

nedeniyle kazançta olu ş an değ iş meleri denetlemekte yararlan ılan geri bes-
leme yöntemlerinden biridir. Geri  besleme, ç ıkış taki i ş aretin bir kesrinin 
giri ş te üreteci süren i ş aretin bir kesimi olarak kulland ınasıdır. Bu daha ay-
rı nt ı lı  olarak 10. Bölümde ele alınacakt ı r. Ş ek. 9-13 deki devrede, ç ıkış  akum 
RE  direncinde bir gerilim düş mesi oluş turur .ve bu dii şüş te giri ş  akmuna 
etki eder. Geribeslemeyi olu ş turan iş te bu etkidir. 

9.3 ORTAK ti  KAYNAKLI YUKSELTEÇ KATI 

E-AET ve MOY-AErnin kullanı ldığı  ortak-kaynakh yükselteç kat-
larının dinamik davran ış larının çözümlenmesi aynı dır. Tipik bir E-AET 

katı  Ş ek. 9-15dda ve bunun frekans bölgesindeki e ş değ er devresi Ş ek. 

de verilmiş tir. Devrede her bir ö ğ e gerekli bir görevi yerine getirir. VDD 
besleme gerilimi ve R, direnci durgun çal ış ma noktasını  olu ş tururlar; R', 

yük direncidir. e, kayna ğı , yükseltilmek istenen i ş areti verir ve RG CG 
birle ş imi, iş aretin es  kaynağı ndan yükselteç giri ş ine iletilmesini sağ layan bir 
.çiftlenim devresidir. Ç, s ığ asn R„ kaynak direncini yandan geçmek için kul-
lanı lır. Kesim 9-1 deki eklem-trausistörlü devrelerde oldu ğu gibi, üç frekans 

bölgesi tan ımlamak uygundur. Bunlar, ayg ı t ın ve dış  sığ alarm gözönüne al ın-
madığı  orta-frekans, çiftlenim ve yan geçit s ığ alarının etkilerinin dik kate 

alındığı  alçak frekans ve AET s ığ alar ı nın dikkate alınması  gereken yüksek 
frekans bilgeleridir. Bu bölgelerin her birine kar şı l ı k gelen model Ş ek. 9-16 

da gösterilmi ş tir. 

Orta-ş erit kazanc ı  Ş ek. 9-16ddaki devreden bulunabilir. Ç ıkış  gerilimi 

Ef, -= 
	

(9-32) 

dir. Burada R,,R', ı  e it g„ nin paralel birle ş ivaidir. Geçit-kaynak gerilimi 

RG  yi R', zrlduğundan Es  ne e ş ittir, böylece 

din 

- i,R £ 	 (9-33) 

Ş ek. 9-16 deki alçak-frekans modelinde ç ıkış  gerilimi (9-32) e ş itliğ i ile 

verilir. R, ve Ce nin oluş turduğ u gerilim bölücü Es. ve 119  yi birbirine ba ğlar. 

Böylece 
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(o) 

(b) 

ŞEKtL 9-15 (e) Ortak-ftekasit- yiikaelteç kah ve (b) hanan frekans 1>algesiadeki e şdefpar 
devTesi. 

r1/4
RG 

+  1  İ SCG 	S 	
1  

	

E 	 44) 
1  + 118114-CG. 

E 	<9  

bulunur. CK  nin, RK  zuu mükemmel bir yan-geçidini olu§turdu ğu varsayd-
dığı uda 	 dir. (9-34) ve (9-32) e ş itlikleriniu bir araya getirilmesiyle 
alçak-frekans kazaiva, 

Go  
G.t (s) "= 	lisCt; R&  — i -I– lel, ts 

(9-3) 

biçiminde bulunur. Burada co L 	/Reec  dir. 

G (8) ıı ia Bode çiagesi Şek. 9-9 da gösterilmi ştir. Yan geçit s ığ astrun etki-
si 	9-16b'deki devreden elde edilebilir. Kaynak impedans ı  
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d 

(a) 

(b.) 

   

   

   

E, 

  

   

(c) 

ş EK.11., 9-16 Ş ek. 9•-.15a'dakî deur4n 	orta- ş erit, .,;:ak-frekans ve yükse1z-rxekans e ş tleğerleri. 

ve (":, n ı n paralel ba ğ lant ı sı  olduğ  varsay ı larak, ak ıtı eı . il ıı iehs fçrn KGY 

ifadesi yamlarak ve V;,, Yi belirleyerek tii ın alçak-frekans tegkici hesap 
edilebilir. Gerekli i ş lemler yawlirsa bulunacak sonuç 

; sRce,;) j-i 4- C cP 
G o(I •+ 1 

(9-36) 



Co  (1 + £1. R)İRt< 
oPot 61/44o 

1 /Rx; 

• 

1 ± sR,Cx 

9 dir. 
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dır. (9-36) e ş itliğ inden alt-yara-güç frekaasan ı  bulmak kin, Bode çizgesini 
çizmek ve sonuçlar ı  grafiksel olarak elde etmek yararl ı d ır. 15-ddaki 
devrenin 

Ş EKIL 9-17 Ş ek. 9-15a'daki ALT ii kat ın zleak-freknne teplisi için seçkin rıode 

alçak-frekans tepkisi için seçkin bir asimtotik Sade Çiegeel Şek. 9-17'de g+>' 
terilnaiştir. 

Tek-katlı  ABT nin yüksek frekans tepkisi Şek. 9-11Vdeld devreden 
hesaplanahilir. Bununla birlikte nygulamadaki dev relerin ço ğu için .Yiik 8ek.- 

 frekans tepkisini bulmak için Ş ek. 9-18 de gösterilmiş  bulunan tekyönlii 
model kullan ı lır (bak Kes. 8-4). 

ş ek. 9-18 deki eşdeğer devre için, E0  çıkış  gerilimi 

g,„Rz Vo 	 (9-37) 

dir. Burada 

Ş EKIL 9-16 AET katrun teky6niii yi11:ek-ftr.kans ,  ınedell. 
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Ş EKİ L 9-19 Yan ge ı:itsiz kaynak dirençii AET kat ı. - 

Böylece 

GR(s) 	E, 	1 	sRC, 	1 	s il coli 
	(9-38) 

bulunur. (9-18) eş itliğı yle verilen tepkinm Bade çizgesi Ş ek. 9-7 de gösteril-
miş tir. Kesim 9-2 de belidener ı lere benzer nedenlerden iitiirii , Ş ek. 9-19 da gös-

terildiğ i biçimde , kaynak - direncinin uçlarına s ığ aınn bağ lanmadığı  devrelerin 
kullanı lması  çoğu kez daha uygundur. Buna göre, AET yi ve uçlar ına sığ a bağ -
lanınamış  kaynak direncini ifade etmek için Örnek 8-6 da geli ş tirilen ve ş ek. 
8-31 de göSterilen modelin kullan ı lmas ı  uygundur. Bu durumda, Ş ek: 9-19 
dahi devreuin Orta-şerit gösterimi Şek. 9-20 de gösterilen biçimi alir. E ‹, 

çıkış  gerilimi, 

E. 

 

gın RK 	
o (.9 -39) 

 

dar. Burada R , , R' 1, ve g,/ (1 4- g nı  R K  ) iletkenliğ inia panel hağ lantı sı dır 
Rc> .R", olduğ undan ve Y yakla şı k olarak E,„ ne eş it oldu ğundan, 

d 

ŞEK İ L 9-21.) Ş ek. 9-19 Baki devrenin orta- şerit eşdeğ eri 



v„. 

9 

9-21 Yay-tel ç ıkı .:-.1ı  pitcseii; kafi. 

9-4 YAYICI - ÇIKI ŞLI VE KAYNAK ÇIKI ŞLI YeKSELTEÇIER 

orta— ş erit. kazanc ı  için 

Go 	—8 t,  (9.40) 
1 	ginRA- 

bağı ntı sı  elde edilir. Uçlarına sığ a ba ğ lanmam ış  direncin etkisi, kazanc ı  azalt-
maktadı r. Bununla birlikte, ş erit geniş liğ i, Örnek 9-3 de betimlen.en biçimde 
artar. Ayr ı ca, (940) e. ş itli ğ iıı de, eğergr„Ric,---. 1 ise, Go , ---R L  I Rn  olur ve ka..anç 
AET değ işkenlerinden bağı nı sızlaşı r. 

9-4 YAYICI ÇIKIŞ LI VE KAYNAK - ÇIKIŞLI WICSELTEÇLER 

Özel amaçlar için k ı ymete değer bir tür yükselteç devresi Ş ek. 9----21 de 
gösterilmiş tir. Bu devre bir yay ı c ı  çıkış l ı  (ya da ortak—toplayw ı l ı ) yükselteç 

• olarak adland ı rı l ı r. Ç ı kış  geribmi yav ı c ı  direnci RR  nin uçlar ı  aras ından al ı -
nı r. 

Yay ı el çak ış hrun orta- ş erit e ş değer devresi, kaynak, kaynak v 	;an- ön - 
besleme dirençleri Yerine bunlar ın Th(wenin e ş değerinin (Denk. 9,-1 ile N,  etik. , 

 ve Ş ek. 9-4 de görülen) kullan ı ldığı  Ş ek. 9-22 de verilmi ş tir. Taban itme ğ i 
için KG l e ş itliğ i 

	

-,-, I b  (.1,4+ rbb' 	r t, , e  + RE) + g„, 	e  RE 	 (9-41) 

dır. Aynı  zamanda Vb ', 	Ibr b' ; g„,riş e 	13, ve 

(9 -42) Ev = REllb 	ginVb'e) 
dir. 



Kayl ı A ■.., t abim i,ngeraimirtin 

1116.enit ı  eş<freri 

Ş EKIL 9-22 Ya,,rei-çrla şli yiikselteç karının orta- şerit eşdeğ eri. 
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Gerilim kazanc ı , (9-41) ve (9-42) e ş itlikletinin birle ş tirilmesiyle bulunur ve 

E 	(ı 	+1)Rx  , = —2- = 	 (9-43) G 
, 	R s 	rbb' j rb' 	([3, 	1) RE  

dir. Genel olarak, ((„ + 1) Rz, Rs  rbb'  re ,, den çok biiyiiktür ve kazanç 
bire yaklaşı r. 

Yay.tei çık-I ş :in-in dikkate de ğer davranış  özelliklerinden biri, bu yüksel-
teein, uygulamalar -In ço ğ unda bir ba ş laneui katı  alarak kullanı lması na. olanak 
salaya ıl. büyük g:t'i ş  :...upedans ı dir (bak 9-2. 1.;4A..ni). 'Özellikle bir çıkış  
katmda yararl ı  olan ikinci özellik, yayı eı  çıkış lının nisbeten küçük iç dirençli 
bir gerilim kayna ğı  oluş turmasıdır. Çı kış  impedans ı , . Ş ek. 9-22 de gösteril 
miş  olan e ve g uçları  aras ındaki Theveniu e ş değ er impedansidir. Ş ek. 9-22 

deki aç ık-devre gerilimi, (9-43) e ş itliğ iyle verilen E, dı r. RE  nin sıfı ra eş it-
lennıesiyle kısa-devre akım ı , /b  gm l7b,, olur ya da 

E,(1 	gmrb ,e) 
rbb ' 

fiş)  
--- Rs  -4- rbb' +- 

ile verilir. 1? <, 	direnei, açık-devre gerilimini» k ı sa-devre ak ı uuna 
oratudır ve 

RE  l(R --ı-  rb 	r ) 1  (?■ 	1) ) E - s 	b 	be I 	0  

(R RE. -I- 	, 	 rbb' 	rb ,c)1 (p. 

 

(9 	44) 

 

ile -s erilir. 
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(o ) 

0.z. 

poz'  C 
ZA + /42 11 EA  

4=EA .if 0,z 0» 

) - V uçlarındaki A 

kesi ııı inin Theyenin 

eş ileğrri 	
(b) 

Z A 1,3„ 

E7 = 
Z, t' 

if Za  

#-• 	nçlaritulat yuyies 

izleyicinin ve A kesiminin 

Tvenin eşdeğ eri 

(c) 

Ş EKIL 9-23 (a) Bk devrenin iki kerimilii yainmak iç yar ın-ghşinun kulisintinasz; (b) A. kesiminin 

luşz üzerinde B kesiminin etkisi; (t) B k-eziminin giri ş i üzeri de A keribı l.a 

(944) e ş î.tliğ indeki R, deeri R , ve 	+ rz›b ' + 	(f3, 

paralel bağ lant ı  olarak görülebilir ve ayni transistör için al4 ıInuş  bir katta 

elde edilen de ğerden çok daha kiiçiiktür. Çoku kez en yüksek güç aktarinit 
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için bir yük direnei ile uyn ş um ya da yakla şı k nynş um elde edilebilir. 

rt,1, = t3ore  olduğunu an ımsayarak ve 13 o  > 1 varsayarak yukar ı daki ifade, 

RE fre A- (R, 4-  rba')I 0,01  
Ro 	RE 	re  -I- (R, -I- rabrl I 13 0 

olur. Rs  rbb ,  devrenin taban k ısmındaki toplam seri dirençtir. Bunun etkisi, 

yaraya yausıtı ldığı nda (3a  ile bölünmüş  değerini alır. Bu sonuç, Kes. 9-2 
de bir yara direncinin tabanla olu ş turduğu etki için elde edilen sonucun 
tersidir. Bu nedenle, yayıa-çikış h impedans dönii ş türiieü olarak davran ı r ve 

geniş  bir frekans bölgesinde yüksek impedan.;11 bir kayna ğı  alçak imped ıtush 

bir yüke çiftleyebilme yetene ğ indedir. Bu davran ış , bir transformatör 

tarafından yerine getirilen l ı axı  görevlere benzer (bak 13, bölüm). (9-45) 

eş itliğ iyle ifade edilen  pattuç, (9-23) eş itliğ inde CEilC çarp ılan dirence iizde ş -
ıir ve  CE, RE  nin tam olmayan bir yan-geçidini olu ş turduğunda ortaya çı kan 

alt yarı-giie ftelı ansınin değerinin bulunmas ı  için kullanılı r. 
Yayla çakış hrun impedans dönü ş türme özelligi, ço ğu kez, bir düzeneğ in 

iki kesimi aras ında elektriksel yaht ı mın oluş turulmas ı  için kulla ııı hr. Şek. 
9-23a'daki düzenekte, A kesimi yara çıkış lınıo giriş ine ve B kesimi ise çı -
kışı na bağ lanraış tır. Ş ek. 9-23b'de görüldü ğü gibi, B kesiminin Z giriş  im-
pedansı  A kesiminin ç ıkış  uçları  aras ı na Pk,„ la yansit ılır. Etkin impedans 
yaklaşı k olarak (3„ ZB  dir ve A kesiminin çıkış  impedansı  ZA  ya göre büyük 
kılınır. Böylece büyük etkin impedans A kesiminin elektriksel özelliklerini 
değ iş tirmez. Şek. 9-230'de gösterildi ğ i gibi, benzer olarak Z4,B kesiminin gi-
riş  devresine 1 / (3 o  ile yansıtıhr. ZA nın etkisi küçiiktür ve B kesiminin elek-
triksel özelliklerini etkilemez. Bu yal ıtım özelliğ ine bazen tamponiarraa ve ya-
yla çıkişlıya da tarnponlayLa yükselteç denir. 

Örnek 9-4 

Devre gösteritai Şek. 9-21 de verilmiş  olan bir yara ç ıkış lı  için RE  
1000 ohm, RB  -= 100000 ohm ve R's  = 300 ohm seçilmiş tir. Kullanılan 

transistör rbb' = 100 ohm, re  = 5 ohm, rb", 300 alim ve /30  = 60 değ iş -
kenlerine sahiptir. 

a) Orta ş erit frekanslar ında kazanc ı , giriş  ve çıkış  imped.anslarun bulun. 

b) R E  yükünde harcanan gücün E`, kaynağı  tarafından sağ lanan güce 
oranı  olarak G1, güç kazanerm bulun. 

ÇOZONI a. Katın eşdeğer devresi Şok. 9-22 de gösterilmiştir, burada 

R li 	 X  s 	105  	300 
R0 , 	300 ohm 

ve 	 R 's 	10 --T- 300 

	

R
R' 	

10' 
RB 	E, R's 	10' -I- 300 

= 
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dir. (9-43) ile verilen kazanç, 

G o  — 

dır, (9-30) e şitliğ inden elde edilen giriş  inıpedansı , 

Zt„ = 100 +60 (S + 1000) = 60400 ohm 

olur. (9- 4) ee ş itliğ inden ç ıkış  impcdans ı , 

10 3 [(300 + 100 + 300) /(60 	1)]  
— 11,3 ohm Ro  

103 + (300 +100 -I- 300)/ (60 	1) 

b. E', kaynağı  tarafı nclan sa ğ lanan güç, basitçe P, = E',Ib  nin değeri 

(9-41) e ş itliğ inden 

- Rs + rbb' -4-  rbio +f.1  + 130)R; 

olarak bulunabilir. Bu P, nin 

Ef;  
s 	rbb i 	rt 'e 	(1 	f3 0)R 

olması na neden Alır. Çıkış  gücü P„Eo2 / RE  ile verilir ve (9-43) e ş itliğinden, 

(f, 1YR EE,2  
P„ 

(dur. Bu durumda G, nin de ğeri 

 

GP 	
P,„ 	 + 1 )2Rs  
Rs 	Rs + rbb' 	rbie(Po 	1)-RB 

 

  

(60 -I- 1) 2  x 103  
- 60,3 

d ı r.  

 

300 + 100 + 300 	(60 + 1) X 103  

G, nin değ eri bir'den büyüktür. Bu yay ıeı-çıkış hrun güç kazancı  yapabil-  

gösterir. Bununla birlikte, orta- ş erit gerilim kazanc ı  bir'den küçüktür. 
Bu, güç kazanc ı  olması  için gerilim kazanc ı n/tl da olmas ı na gerek olmad ığı nı , 
ya da tersini, gösterir. Yay ı cı  ç ıkış l ı da güç kazanc ı  kat ı n alurn kazanc ındmı  
ötürü ortaya ç ı kar. Giriş  akım ı  - t b  taban akınndır ve yük akı mı  ise yarAn 

akımıdır ve (1. + f3„)./, ile verilir. 

(60 + 	X 10' 
— 0,99 

300 + 100 + 300 --F (60 + 1) x 10' 

rbz; 4- rb t  e + (P. + 1 )R.Ei 
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Ornek 9-5 

Şek. 9-24 de gösterilen devrede bir E-AET kullan ı lmış tır. Bu devre 
kaynak çıkış lı  ya da ortak-akit ıellı  yükselteç olarak adland ırıhr. Katın 
eşdeker devresi Şek. 9-25 de gösterilmiş tir. Devre de ğ işkenleri = 100, 

gd  = 10-' mlı o ve R K 	5000 ohm'cl ıı r. Orta- ş erit frekanslarunla 

a. Eo lEç kazanc ı  

14 Ç ıkış  impedans ı m bulun. 

ÇOZCM: a. Şek. 9-25 deki devrede akitle' ve geçit ilmekleri için KGY 
eş itlikleri, sıras ıyla, 

pligs  = /d (Rjr + —1  ) ve Vds  = Es - 14RR 

dır. Çıkış  gerilimi 

dm Yukarı daki eş itliklerin birleş tirilmesi, 

E, 	fr‘R ıc  G, 	= 	 0,83 Es 	(1 	,u)RK  + 1 / gd  

verir. 

k R, çıkış  impedans ı , açık-devre-gerilfini E„ nin k ısa-devre akımı  
akımı  k ye oranından bulunur. Aç ık-devre gerilimi 

P'RK  E„ = 
.E0 = 	f.z) RK  + 1  11  gd

E  

ile verilir. RK  = 0 olduğu zaman K ısa-devre ak ım ı  14  dir ve 

Id  g uE5  

Ş EKİ L 9-24 etmek 9-5 için verilen kay ınik-Oaş lı  kat. 



Kaynak ve geçit direncinin 

Thevenin e ş değeri 

d 
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dir. Buna göre 

Eiı, 	RK  	 El 1 (1  + 1.4) gel] R K  
R°  = 	(1 --1-- p) Rx  gd  + 1 	El I (1 -Ş- il) 8 . d] + RK 

dil.. Verilen değerlerden 

(1 4- 100) x 5 X 103  x 10 -5 
 + 1 • -- 828 ohnı  

bulunur. 

ŞEKIL 9-25 Ş ek, 9-24 deki devrenin orta- şerit eşdeğeri. 

Yareı-ç ıkış h ve kaynak-ç ıkış lının her ikiside genel olarak 10. Bölümde 
onlardan ıtegatif 	 yükselteçlere öniektirler. 

9-5 ÖNBES" EME R.ARARLILIĞI . 

Tranaistör devrelerinde, İ . bölümde anlatı lmış  olan yahu 'yöntemlerle 
önbeslerne gerilimirLi olu ş turulmas ı  her zaman yararl ı  çal ış ma sağ lamaz. 
Yaprınclaki de ğ iş iklikler Ve çevrede olu ş an değ iş meler, devre kurgusunda 
ve dran ış incla i.inbeslenicyi kritik bir konu yapar. Çal ış ma noktası ndaki 
değ iş imler, dinamik de ğ işkenlerde önemli • değ iş imlere neden olur, bundan 
ötürü de bir yiikselreç karmi n  kazanc ı  ve frekans tepkisi de ğ isir. 

deki yap ı nı  hoş görüsü ve ayg ıtlanu sicakl ığ indaki de ğ iş imler çalış ma 
noktas ını  de ğ iş tirir, Endüstride çok kullan ı lan sil isyunidan yap ı lm ış  aygı tlarda 
en önemli sorun hrs  deki değ isimlerdir ve bu kesimde ele alınacaktır. Verilen 

5 x ir 
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bir transistör tipi için hFE  deki de ğ i şim yüzde 500 kadar olabilir. Bu oldukça 

büyük bir değ iş im olmakla birlikte, her zaman kötü yap ı m tekniğ ini ifade 

etmez. Yap ım süreciyle transistörün hEE  = aN i <1 d) si değil, aN si 

denetlenir. Kullan ılan maddenin yap ı sma ve özelliklerine ba ğ lı  olan nitelik 

aN  dir. Bir transistör için h FE  20 ile 100 aral ığı nda ise buna karşı  gelen aN  
0,952 ile 0,990 aralığı ndadır; değ iş im sadece yüzde 4 tür. 

Ş ek. 9-26 da, dolu eğriler için itpi;  = 20 ve kesikli eğ riler için hFE 	50 

olmak üzere iki takım toplayı cı  belirtgeni gösterilmi ş tir. Ş ek. 9-27 deki devre 
için , Q noktas ının konumu üzerideki etkisi bu *ilerden aç ı kea görülür. 

hFE  = 20 için Q ı  çalış ma noktası  hemen hemen kesilimdedir, buna kar şı lık 

ItFE  = 50 için Q, çal ış ma noktas ı  transistörün doyuma yak ın olduğunu gösterir.- 

10 

ŞEKIL 9-26 b rE  deki değ iş me!erden ötürii çal ış ma noktas ı ndaki kaymayı  gösteren toplay ı cı  lı elirt-

genleri. 

önbesleme .kararhbğnım yerine getirilmesi, çal ış ma noktas ını  hpy  değ erle-
rinin belirlenen bölgesi üzerindeki belirli küçük bir bölgede tutmakt ı r. Ş ek. 
9-28 de gösterilen devre ço ğu kez bu amaç için kullaad ı r. RE  yay ıcı -direne,i, 

R ı  ve, R, taban dirençierinin kullan ı lmas ı  çalış ma noktas ının denetimini 

sağ lar. Ş ek. 9-28 de gösterildi ğ i biçimde, yay ı cı  direncinin yalnı z bir kı smı  yarı  
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+12 V 

2,000 ohm 

OJO mA 

Ş EKIL 9-27 Sabit tal ı gn-alu ın ile 8n1esti t.rawistEr kat ı . 

geçitli yap ı l ır. Bunun nedeni k,''a ba ğ l ı  olan kat kazanemin da denetlenmesi 
gerekqidir. (30.  h,..E  nin gösterdi ğ i aynı  büyük de ğ iş meleri güsterir. Bir kat 
diizenlencliğ incle kazanç, giriş teki i ş aret genti ğ ine göre çıkış ta istenen i ş aret 
gelini,'" ile belirlenir. Belirlenmi ş  bir giriş  iş areti için katın kazancım artırmak 
çıkış  geretiğ ini artı rır. Bu takdirde daha büy ı5,k çıkış , dii,seamığ in geriye kah-

wnın (yiik direnci ile ifade edilen) belirtgenlerini de ğ iş tirebilir. Pek çok 
durumlarda a şı rı  kazanç nedeniyle düzenek bile şenlerinde bozukluklar olu şa- 

Ş EKIL 9-28 Çalışı n& noktasının kararlı  Lulu-1111161 için kı llandan EzıLeAcane devre:ii ıı i dr 

ereutrasvg.igdz kat ı . 
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bilir. Örneğ in, bir radyo ahe ı s ındaki bir yükselteein kazanem ın dikkate değer 
bir ölçüde art ırılması  ses ç ıkışı nda bozulmaya neden olur ve hatta bazen 
hopörleri bozabilir. Yay ı cı  direncinin yangeçitli olmayan k ısmı  R, kazançtaki 
değ işmelerin denetlenmesine yard ım eder (bak Kes. 9-2). 

Ş ek.9-28 deki devrenin cia göstcrimi Ş ok. 9-29a'da gösterilmi ş tir. Devre- 
, 

nin b ve g uçlarını-ii solutı da kalan kı smının yerine Thevenin e ş de ğeri alumP,m- 
da Ş ek. 9-296'de gösterilen devre elde edilir. V 	Ra değerleri taban Ön'. 

besleme devresinin The:venin gerilimi ve direneidir. Bu nicelilder, 

(a) 

	

-o 	 

(b) 

ŞEKIL 9-29 (d) Ş ek 9-29 deki devrenin d.a. şdrz (b) 	tlevretaa t:-Aban-ra ı bes/eme 

tievreE,inizi yerine r4vettixt eş değerinin yerle ş tirilmiş  dnrunZu. 
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R, 
(9-46) 

Ve 

  

+ R, 

RIR2, 
	

(9-47) 

ba ğı ntı ları  ile verilir. 

Kesim 7-8 de görüldüğ ü' gibi, çal ış ma noktas ı  taban ve toplayı c ı  ihnekle-
rinin gerilim yasası  lı ağı nt ı larından kolayca bulunabilir. Bu ba ğı nt ı lar, 

Vec 	1cRE 	"VcE 	fc  (1 -I- 
hPF, 

E 	 (9- 4.8) 

V BE 	I BR E 	VBE  -F- 12  (1 1-ItEE )RE 	 (9-49) 

d ı r. 

ideal olarak, verilen bir transistör için h EE  nin karşı laşı lan tüm dk:- 
ğerlerinde toplay ı cı  akı mını n sabit tutulmas ı  istenir. (9-43) e ş itliğ inden göriı -
lebileceğ i gibi, hpE  > 1 için I c  sabit bir değ erde tut olursa V. de sabit kal ı r. 
Böylece, çalış ma nukta..-1 sabitle ş tirilir ve ic„, deki de ğ işimlerden bağı msızd ı r. 
(9-49) e ş itliğinin incelenmesinden görüldüğii üzere hER  deki bir artış  1B  de bir 
azahş a neden olur. /E  = hFr 1 B  olduğunda, 1B  deki azahş  hEE  deki artışı  
karşı lar ve 1yi sabit bir de ğerde tutmaya yard ım eder. Böylece, çalış ma nok-
tas ı nı n bir dereceye kadar kararl ı l ığı  sağ lanmış  olur. 

Çalış ma noktasın ın kararl ı lığı tun derecesi, kullan ılan R.„, airmeinin değ e• 
rine bağ ltd ır. (9-49) e ş itligi, 12  için çözülerek ve hEE  > I olduğu varsayı larak, 
sonuçta 

VBBBB I E  
hFE R E: 

(9-50) 

elde edilir. RE  daha da büyük yapdd ığı nda 1 E' nin değeri hi,.E  ile hemen hemen 
ters orant ılı  olur. hFE 	> R E  olduğu durumlar için, 

V - ' T/ ;3B 	B.Z.; 
km  RE  

(lir ve toplay ı c ı  aşkım 	 kal ı r 

Örnek 9-6 

Ş ek, 9-29 daki yiikselteç kat ı  a ş a ğı daki de ğ işken de ğerleryle düzenlen-
miş tir: VEG  V,Rc:  = 1200 elim, R1 = 3400 ok ın, R.2  C00 elim 
It3 =100 elim , ve R4 = 1900 alim . Bu değerler, h EE  25 ve V11  `-'"' 0 6 1 je,ğer- 



e. 	G,, 
100 (5 + 100) 	100 	100 	

11,2 
 

100 x 1,2 x 10 ı  
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lerine sahip bir tra ıı sistör için, V(.E.Q  = 11,9 V ve Tc  = 5 mA olan bir çalış -

noktas ı  olu ş tururlar. 

e, hF.E  = 100 ve VBE  ,==- 0,6 V olduğ unda yeni çali ş ma aoktas ı nı  bulun. 

	

b. 	100 ohm ve rbb ,  = 100 ohm, re  = 5 ohm Ve p. 	25 transis- 
tör de ğ işkenleri için orta- ş erit kazanc ı n bubm. 

e, pa  ---. 100 için (b) şı kkını  yineleyin. 

d. R, tamamen yandan geçildiğ inde (b) ve (e) şı klarlın yineleyin. 
e. R4  yandan geçilmediğ inde (b) şı kk ını  yineleyin. 

çozo,17 a. (9-46) ve (9-47) e ş itliklerinden V" ve R a  değerleri, 

13B 	(8,4 + 	> , 103 	
28 	11,7 V 

6 x 103  

8,4 'x 103 	6 X 10 3  
=  	 35 x 10 3  Olun 

(8,4 + 6) x 103 	
, 

 

	

dur. R E 	R„ + R, = 100 + 1900 ----, 2000 kullan ılarak (9-50) e ş itliğ inden 

11,7-0,6 

d ır. Te  = h.Fe  IB  olduğ niıdan 

Tc  = 100 x 5,46 x 10- " = 5,45 mA 

(9-48) e ş itli ğ inin "k cE  için çöziilmesinden ve 1 / hFE  nin binin yanında savsan.- 
ınasınclan., 

V 	= 28-5,46 x 10 -3  (2 x. 10 3 	1,2 X 10 3) = 10,5 V 

elde edilir. Buna göre, yeni çal ış ma noktas ı  Tc4 = 5,46 mA, VcEQ  = 10,5  v-
tur. „Tc  deki değ iş im yakla şı klıkla yüzde 10 dur ve istenen bir kararl ı lı k 
mağı ndatbr. 

h. (9-27) e ş itliğ inden ve Kes. 9 -2 de. onlat ı lint ş  olan a.a. e ş de ğer devr<;- 
sinde sadece RE  nin yan geçitsiz k ı smı  (yani, R„) kullanılarak, orta -ş erit 
kazauci 

dı •. 

25 	1,9  x 10' 
25 (5 + 100) + 100 + 100 

- 10.6 

/ B  
3,5 x 103 	100 x 2 x 103  

-- 5,46 x 10 "s A.0,0546mA 
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d. RE  tamamen yan-geçitli yap ı ldığı nda kat, Kes. 9-1 de ardat ı lnuş  
olan biçimi al ı r. (9-5) eş itliğinin kullanılmas ı ndan, orta- ş erit kazanc ı , 
p,, = 25 için 

  

25 x 1,2 x 10 3  
- 92,4 

  

25 x 5 -I- 100 	100 

ir, Benzer ş ekilde, 130 = 100 için, 

 

  

100 x 1,2 x 10 3  
171 

  

100 x 5 	100 ± 100 

d ı r. 

   

e. R, hiç yan-geçiti'. yap ı lmadığı nda, toplam a.a. yay ı cı  direnei 
2000 oh ın'tl ıı r. Orta- şerit kazanc ı , (b) şı kkında olduğu gibi 

- 25 'x  1,2 x  103  
0,596 

(5 	2000) 	100 4- 100 

ile verilir. 

Örnek 9--6 nın (a) şı kkında görüldü ğü üzere bir yay ı eı  direncinin kul-
lanı lması , hFE  değ iş tiğ inde çalış ma noktası nın denetlenmesine yard ı m eder. 
(b) ve (e) şı klaraıda elde edilen sonuçlar, bir yay ı cı  direncinin yükselteçin 
a.a. iş leyi ş i üzerindeki etkisini gösterir. RE  nin sadece bir k ı smı  yan-geçitli 
yapı ldığı nda, kat ı lı ml ı  bir kazanç verebilme yetene ğ indedir ve 3 0  dan ötürü 
kazanc ın de ğ iş mesi çok iyi denetlenir (yakla şı k olarak yüzde 5 lik bir s ı nı r 
içerisinde). R E, nin tamamen yan geçitli yap ı ldığı  durumda kazanç dikkate . 
değer ölçüde büyüktür, buna kar şı  80  nı  de ğ i ş mesinden ötürü kazançta olu ş -
turulan de ğ iş me hemen hemen yüzde yüzdür. RE  nin hiç bir kesimi yan-
gcçitli yap ı lmadığı nda, kazanç birden azd ı r ve kat art ı k yükselteç görevi ni 

yapmaz. Bu duruma göre, Ş ek. 9-28 deki devrenin yarar ı  anla şı lmaktad ı r, 
çünkü kazanç de ğ iş mesinin denetlenmesi için gerekli olan yay ı c ı  direnci (R 3), 
önbesleme kararl ı lığı nı  sa ğ layan k dire ırıcinden daha kiiçüktiir. Yay ı c ı  
direncinin kuliaıuhrı as ı  negatif geribesle ı ne Sağ lar, bunun bir yarar ı  <te ğ işken 

değ iş imine karşı  kazanç kararl ı lığı n ı  yerine getirrnesidir. Ge ribesleme 10. 

bölümde daha ayrı ntı lı  olarak aniat ı lacaktı r. 

Hem kazanc ı n ve hemde çal ış ma noktas ı nı n d.enetlenmesinin gerekti ğ i 

bir yükseiteç kat ı lı m düzenlenmesinde R, ve R. ün seçimi birbirinden ba ğı msı z 
değ ildir. Durgun (d.a.) ve u.a. iş leyiş leri birbirlerinden ayr ı  ayr ı  ineclenebil-
melerine kar şı n kurgudaki uygulama s ını rla ı nalar ı  nedeni'tile asl ı nda birbir -
lerine bağ l ı dır. Elektronik d ıizeneklerin ço ğunda, kaynak ge rilimi hem e ko

-nomik ve hemde faydalı  olacak ş ekilde seçilir. Ayr ı ca, yük genel olarak belir-
lenir. Böylece R e  nin  de ğeri smı rland ı rd ı r. (9-48) ve (9-27) e ş itliklerinin 
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celenraesinden göri.;lece ğ i üzere, bu seçimler kullan ı lması  gereken R, ve R E  
değerlerini s ını rlar. Kurgu iş lemlerinin oldukça karma şı k olmas ı na ve bu 

kitabın amacının dışı nda kalmasına karşı n kurguda yararl ı  olan baz ı  genel 
kurallar ş öyle s ı ralanabilir: 

1. önbesleme kararl ı lığı  oldukça-önemlidir. Çünkü davran ışı  iyi bir bi-
çimde denetlen ı nezse a.u. i ş leyi ş i yerine getirilemez. 

2. RE  yi istenilen önbesleme kararl ı lığı n ı  elde edecek biçimde. seçip. 

3. R E  de ğerine dayanarak, a.a. i ş levi,ini gerçekle ş tirmek için gereken 
R, ve .1Z", (tayin edilmemişse) de ğerlerini elde edin. 

4. Kullan ı lacak olan, geriye kalan öteki de ğ işkenleride bularak kurguyu 
amaml ayı n . 

5. Yükselteç özelliklerinin sa ğ lanm ış  olup olmadığı nı  anlamak için p. 
v e hFE  nin en küçük ve en büyük de ğ erlerinde i ş leyiş i denetleyin. 

Büyük yan geçit s ığ alar ı na gereksinim duyulmas ı  önemli yapım sın ırla-
malarından biridir. Bu durum Ş ek. 9-28 deki devreniu toplu devreler& 
kullanan bir yöntem Ş ek. 9-30 daki devrede gösterilmektedir. Q, transistörii, 
iş areti i ş leyen Q ı  transistörüniin yay ı cı s ını  süren bir sabit-ak ı m kaynağı  
olarak davranır. Q ı  in yayı cı  akımı nı  sabit tutnı akla, toplayıcı  akımı  ic, 
ele sabit kal ır. 

vcc 

Ş EKIL 9-30 Toplu devrenin ünLeslexne düzeı deni§i. 
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nin taban-yaylei iline ğ i için KG5-," ba ğı ntı sı , 

	

1a2R2 ± V BE IERE 	VEG = ° 	 (9-51) 

olmasını  gerektirir. Is = - El 	)r.„ olduğundan, (9-.51) e ş itliğ i 

	

[Rı  1- (1 1- krE )RE 1 	V.RE  VEE = 0 	 (9-52) 

olur. (9-52) e ş itliğ ini L için çözerek ve lıss  > V.us. ve (1 1- h ) Rg >.R 
olduğunu Varsayarak 

	

oz 	REfl + k FE ) 
EE 

bulunur. Q„ deki l toplay ıcı  akı m ı  h" I B2. dir, /, akı mı  aynı  zamanda Qı  
in yayı eı  akımı dı r. Bundan ötürü, /e , toplayıcı  akımı  hFE I / (1 1- hEs) 
olur. Bu söylenenleri (9-53, e ş itliğ i ile birleş tirerek 

h'- rE 	 (9-54) 

	

lc ı 	17--7---
F;PRE 

bulunur. (9-54) e ş itliğ inde h>  1 ise, Jet in değeri VEr i R£  den oluş ur 
-ve hFE  deki de ğ i ş imlerden bağ lınsızdır. R1  ve Re  dirençleri, VcE  ve / nı  in 
uygun de ğerler6i elde etmek için kullan ı lır. Böylece devrede kararl ılık yerine 
getirilir. Ş ekil 9-30 daki devre ile kar şı la ş tarıldığ mda gelişmiş  iş aret-iş leme 
yetenekleri nedeniyle, genel olarak sabit ak ı nı  önbesleme yönteminin değiş ik 
biçimleri kullanı lır. 

PROBLEMLER 

9-1 Ş ek. 9-1 de gösterilmi ş  olan yakselteç katı  Re= 600 ohm, RB  
105  ohm ve .12B 500 ohın olacak biçimde düzenlenmiştir. Iş aret kayna ğı  e'„, 
niin iç direnci 	100 ohm'dur, Transistişr değ işkenleri rbb y =-4 100 ohm, 
13 9 = 60 ve re  = 5 oln'clur. gb ', ve g„iletkeulikleri savsanabilir oldu ğuna göre 
orta-ş erit kazanc ı  e, I e', yii bulun. 

9-2 Değ iş ti 	9-1. problemde verilmi ş  olan transistör Ş ek. 9-1 deki 
yükselteç kat ı nda kullanı lıyor. Kaynağı n iç direnci 800 ohnı 'dur. Orta-şerit 
kazancınan 20 olmas ı  için ; yi bulun. 

94 Ş ek. 9-31 de kullanılan transistörün değ iş kenleri, Proh. 9-1 de Veril-
miş tir. Orta-ş erit frekanslar ı nda katı n gerilim kazanc ın' ve giriş  imfedanzni ıi 
bulun 

9-4 Ş ek. 9-32 deki yükselteç kat ı , R= 2000 ohm, R e =-. 2000 ohm, 
Its  600 ohm, R1= 120000 ohm ve R a = 60000 ohm ile düzenlenmiş tir, 
Besleme gerdinai 18 V ye i ş aret kaynağı  50 alı nfluk bir iç dirence sahiptir. 
Trans'etör de ğ 'şkenleri rob ` ---, 100 ohm, 60 ye r = 60 tur. 
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Ş EKIL 9-31 9-3, problemin, tlevre,i. 

.a) Orta-ş erit kazaneuun bulun. 

b) Güç kazancuu bulun. 

e) 18 V luk kaynak tarafından ne kadar güç sa ğ lan ı r? 

• Ş EKIL 9-32 Problem 9-4. ün -yilics'elt kedi. 

9-5 Transistür sıgalan C,, 	 500 ve Cb' e  = 2 pF için Problem 9-1 
deki yükselteç katliam üst yan-güç frekaus ını  bulun. 
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9-6 Problem 9-4 deki yükselteç Rat ını n 10 7  rad s 	bir üst yarı -güç 
aç ı sal frekaas ı  olmas ı  istenmektedir. C ş  = 1 pF olduğuna göre bu tepkini ıt 
elde edilmesi içi.ı  gerekli en küçük co l  değeri nedir? 

9-7 Problem 9-1 deki yükselteç kat ı  CE  = 1,0 i.ıF ve CE  = l00 ili.  F 
olacak biçimde düzenlenmiş tir. Ilk önce CE  nin mükemmel bir yan geçit 
sığ ası  ve daha sonra CB nin mükemmel bir çiftlenim &kaat olarak davrand ı -
ğı nı  varsayarak kat ın alt yarı -güç frekaus ınt bulun. 

9-8 Problem 9-4 deki yükselteç katmin alt-yar ı-güç frekan$ı nı n 
il 2n) 100 	olma61 istendiğ ine göre; 

a) CE  nin, RE nin mükemmel bir yan geçidini olu ş turdu ğ unu varsayarak 

gereken C B  de ğerini, 

b) C E  nin mükemmel çiftlenim sa ğ landığı nı  varsayarak gereken 
değerini bulun. 

9-9 Ş ek. 9-1 deki yükselteç kat ı nd.a kullanılan bir :npıı  transistörü 
Veo 	10V, leo 	5 mA 	IEQ  = 0,1 inA olacak biçimde ön besienmi ş tir. 
Küçük-iş aret transistör de ğ işkenleri 	50 ohm, ft, = 5•, 	= 108  
rad./ a ve fiş ,. = 2 	dir. Besleme gerilimi 20V tur. 

a) 100 ohnı 'luk iç dirençli kaynakta 50 niV luk bir uyan/las/I/dal ı  2V 

luk bir çıkış  iş areti elde etmek için gereken R Ç, RE ve RE değerlerini bulun. 

b) 500 rad j s lik bir alt yan-güç aç ı sal frekansı  için gereksinen CR de-

ğerini bulun. 

C) CE  nin mükemmel -çiftlenim yaptığı nı  varanyarak (b) deki ile ayn ı  al-
çak frekans tepkisini elde etmek için gereken C E  değerini bulun. 

d) Ost yan-güç aç ı sal frekans ı/o bulun. 

e) Yiikseltecia asi ıntotik Bode çizgesini 

f). [3 0, 100 değerine kadar artarsa., ç ıkış  i4artiniıı  genliğ i nedir? 

9-10 Şek. 9---32 de gösterilen türden bir yüks-  elteç kat ı , orta--ş erit kazanc ı  
20 olacak biçimde diizenien ınek istenmektedir. Transistiir Vco  = 15V, 

/o>  = 5 nıA ve IBo  0,125 ınA olmak üzere önbeslearni şı ir. iş aret 

kayna ğı nın iç direnci 50 elim ve lıce  = 28 V dur. Transistörün küçö.k--iş aret 

değ işkenleri t.3 0  40, rt, b ,  50 olun, 2 p1" ve tnr  5 X ı 0 

:rad s dir. R', 	2000 ohn ı  için 

a) Re ,R E,R„ ve R, yiy 

b) -Üst 3-d13 aş ağı  frekansını , 

e) "Viikselteein giri ş  impedans•i bulun, 
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9.11 Belirtgenleri Ş ek. 7-24 de verilmiş  olan bir pnp silisyum transistörii 
Ş ek. 9-33 deki devrede gösterildi ğ i gibi bir güç yiikselteei olarak kullan ılmak 
istenmektedir. Tranistör de ğ işkenleri rbb ,  = 300 ohm ve po  40 <lir. 

esyt) 	2 cos 104t volt 

a) 16-oh ın'llık dirençte harcanan i ş aret gücünü, 

b) iş aret kayna ğı  tarafından sağ lanan gücü, 

e) P-cc  tarafından sağ lanan d.a. gücünü bulun. 

	

9-12 Ş ek. 9-13 de gösterilen transistör yü.kselteei, 	= 100 olun, 
R L  = 2000 ohm, R E  100000 ohm ve C.8  = 10 uF olacak biçimde düzenlenmi ş -
tir. I ş aret kayna ğı  300 ohmluk bir iç dirence sahiptir. Küçük-iş aret transistör 

değişkenleri rbb ' = 100 olun, rb ,, = 200 ohm, (30  30, 300 pF ve 

C b i  e  = 4 pF dır. giş , veg„ iletkenlikleri savsanabilir oldu ğuna göre: 

a) Orta-şeLit kazanc ım, 

b) Üst ve alt yan-güç frekanslanın. 
e) Giriş  impedansını  

Ş EKIL 9-33 Problem 9-il in clevreal. 

buluntu. Ç30  iki katma ç ıkarddığı nda, orta-ş erit kazancı  ve üst yan-güç 
frekans ı  ne olur? 
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9-13 Prob. 9-11 de betitulenen vükselteç icin, 

a) "`"i-ay ı cı  dliküln noktası  ve toprak araat ınlaki de ğ i ş ken gerilimi, 

b) Yay ı eı  ve toprak aras ında görülen impedansi bulun. 

9-14 Ş ek. 9.-28 de güsterilen devre, orta- ş erit kazanc ı  20 ve üst yarı-
giiç frekans ı  107  rad / s olacak biçimde düzenientni.tir. Transisti5riin 
iş aret değ işkederi rbh , 	50 ohm, r. 	JO ohm 	40, co 7.: =10 rad I S, 

2 pF, İ IY' gı k° ve g„ --,- 2 x 10- Ş  nıho' ılor.. Besleme gerili ıni 
28V ve iş aret kayna ğı nı n iç direnci 150 olun dur. Çal ış ma noktas ındaki (dur 
gun nokta) toplay ı cı -yayıeı  gerilimi 10V ve taban akı m ı  50 p...4 dil.. V 
gerilimi savsauabilir ve h FE  40 tbr. Re,R),R 4,R, ve .R, yi bulun. 

9-15 Prob. 9-14 deki yükselteç 

a). po  dcki yüzde 150 Ilk bir artış  için orta-şerit kaz-ancında oluşan de-
ğ iş me yüzdesini, 

b) R3  ün de ğ eri R, dün değerinia azalmas ıyla iki kat ına ç. 
da orta - ş erit kazat ı en ı t ve üst 3-(113 a ş a ğı  frekausrru bulun. 

	

9-16 Ş ek, 9-15(i'daki yükselteç kat ı  R' L . 5000 ohm, R, 	5 X 1Gs 
ohm, R = 1000 olun, C1  ...., 1,0 ".11,' ve es.  = 100 I.LF deerleriğıe sıdtiptir. 
AET değ iş kenleri g, = 5 X 10 -3  mho, gd  = 2 X 10-5  rıalıo, = -S pF 
ve Cgd= 5 pF dir. Kaynak direnci E5  = 600 olun'tiur. Orta-ş erit kazan ı n 

bulun. 

9-17 Prob. 9-16 da betimlenen viikselteç kat ı  için, 

a) T..Y6t yarı -güç frekans ı nı , 

b) Alt yar ı -güç frekans ını  bulun. 

9-1.8 Değ iş kenleri Prob. 9-716 da verilen bir AET ş ek. 9-34 de göeterden 

viikselteç kat ı nda. kollarolmaktad ır. 

a) Orta-ş erit kazanc ın', 

li) rst ve alt -y-ar ı -tplç frekanslariu. ı  bulan. 

9-19 Ş ek- . 9•1.5a'da güsterilen yükseiteç kat ı  orta- ş erit kazanc ı  20 olacak 
biçimde ılii57er ı lenm(tk isteniyor. AET di;,;,kebleri 	r= 4 )‹._ 10' 

2„5 	•0-5.  ınho„ IJ 	10 pF. 	5 F.F. dir„ Kaynak impedanRA 

2000 ohm ve R. 	1.00000 ohm dur. 	1,5 Y Vi.) J;Q 	3,0 ınA 

de önbeç,lerııı n ş tir. Besleme: geriinui 28V dur. 

a) R ve R K  yı , 

b) Ust ve alt yar ı --güç frekanslann ı , 
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ŞEKIL 9-34 Problem 4--18 in AET ii ylikselt414; kat.4. 

e) 	de ğ erini, 

d) .Kaynak ve toprak aras ındaki ger ı li.naiı i a.a. bile şenini bulan. 

9.20 Şek. 9-19 da gösterilen yök şelteç kat ı , R' L  , 10000 ohm, Rk , ,  
500. RG  100000 013" ve CG  = 0,1 t:4F değ erleriyle diizealenmiş tir. Kay-

nak direnci 50 olun dur. AET de ğ i ş kenleri Proh. 9-19 d a  verilenlerin aynı d ı r. 

a) Orta-ş erit kazanew, 

b) Üst ve alt yan-güç frekanalannt, 

e) gm, yüzde 20 arttur ıld ı gında orta- ş erit kazanetni bulun. 

9-21 Ş ek. 9-19 da gösterilen yükselteç kan, 2000 ohmluk bir içdire.ace 

sahip bir kaynaktan alman 0,1 Vluk bir giri ş  iş aretini 10 V Ilik bir ç ık ış  iş .a-

rating yükselteeek biçimde düzenlenmi ş tir.- AET de ğ i ş kenleri Pr ıı b. 9-19 

da verilmi ş  olanlard ır. Eğer R' L  yük dienei 5000 alim olacak olursa, 

a) Orta-ş erit kazanemin ba ş ardmast için gereken R K.  direncini bulun. 

b) est ve alt yan--güç frekanRlana de ğeri nedir? 

e) R sı fı r yap ılacak olursa orta-ş erit kaza ac ı  nedir% 

d) E ğ erg,„ yüzde 50 de ğ.iirse R K  := t) ye R K (a) ş ,kkincı a  elde edik„  sonu- 
euna e ş it olmas ı  durumları nda yeni-orta-- ş erit kazaneları iiı iı  de ğ er ı eriai bulun, 

9-22 ,Şek. 0•35 de göteril ııı i, olun . - iik ı3eiteç Proh. 9--21 de belinden rizel-

lıkleri 	biçimde_ düzerdenrnek isteniyor. 11',, ,--- 4000 ohm dur. 

.AET, Vos,2 	0,5V ve 1,-,t; 	2,0 ınA olmak üzer(s. 5nbeslendigine göre: 
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şEK İ L, 9-35 Problem 9-22 nin dev/tel. 

a) RD  ve RK  değerlerini, 

b) 100 Hzilik bir alt yar ı-güç frekans ı  elde etmek için gereksiaeo CG  

değerini bulun. CD nin mükemmel çiftlenim yaptığı nı  varsayıma. 

9-23 Şek. 9-21 de gösterilmi ş  olan yarcı-çıkış lı  yükselteç katında, devre 
değ işkenlerinin de ğerleri R' s 	100 ohm, 	= 1000 olun ve RB = 3.05  
ohm'dur. Traneistörün. küçük-i şaret degişkenleri rbb ' = 100 ok" 	ani 
10 ohm ve f3, 	dir, g„ ve gv, fietkenlikkrinin savsanabilir oldu ğu var- 
sayılabilir. 

a) Orta-şerit nerilim kazancım bulun. 

b) Orta- ş erit frekanslar ı ndaki güç kazancın' belirleyin. 

e) Orta- ş erit giriş  ve ç ıkış  dirençleri  nedir? 

9-24 Bir ya.y ıel-çıkış lı  kat, çıkış  inipedans ı  50 ohm olacak biçimde dü-
zenlenmi ş tir. Sürücü kaynak 50 ohn ı 'luk bir dirence sahiptir. Ve() = 10 V, 
.1-co = 2,5 mA deki transistör degi şkenleri r bb ,  — 50 olun, ti o  
40, fa l, 	108  rad/ s ve C o ), 	2 pF dir. 	ve g„ iletkenlikleri savsaaa- 
bilir. Besleme gerili/ni 20 V dur. 

a) Devreyi çlkt ş - impedan,  gereksinimlerini sa ğ layacak biçimde dözea-
leyin, 

b) Orta- ş erit kazancım haltı n. 
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9-25 Bir kaynak—ç ıkış l ı  ş u de ğerlere sahip olacak biçimde düzenlenmi ş tir: 
= 2000 ohm, R ohm ve R G  = 100000 ohm. AET değ işkenleri 

g„, ----- 5 X 10-3  mho ve <1 = 10 roho'dur. Orta— şerit kazanc ın', giriş  ve 

çıkış  impedanslarm ı  bulun. 

Ş EKIL 9-36 Problem 9-26 um devresi. 

9-26 a) Şek. 9-36 da gösterilmi ş  olan kaynak-ç ı kış lı  devre için giriş  
ve çıkış  iınpedanslartat ve orta— ş erit kazanc ın' bulun. 

b) R1 = 500 ohm, R, = 1500 ohm, R = 300 ohm ve R G = 1(k..000 ohm 
için, (a) şı kkıuda bulduğunuz kazanc ın ve impedans ın değ erlerini hesaplay ı n. 

AET değ işkenleri Prob. 9-25 de verilmi ş  olanlardır. 

e) (b) de elde edilen sonuçlar ı  .Prob. 9-25 de elde edilmi ş  olanlarla kar-

şı laş tırin ve farklar ı  kı saca aç ı klaym. 



10. 
Bölüm 

ÇOK TLI YilKSELTEÇ  DEVRELER(  

Bundan önceki ii.ç bölii ınfin temel amac ı , elektronik aygxtlar ın devre 
özelliklerini ve fiziksel. i ş leyiş lerini incelemekti.. Bu bölümler düzenek-
leri kurmak, için gereksinen devre i ş levleri için teniel oluş tururlar. Genel 
olarak, diizenek i ş leyi ş i nedeniyle istenilen bir devre i ş levinin ba ş anlrnas ı  
için birkaç kat ı n kullanı lmas ına gereksinim duyulur. Bu ve bundan sonraki 
bölümde, çok katl ı  elektronik devrelerin i ş leyiş ini açı klamak için, aygrtların 
modellerindeki ve devre özelliklerindeki benzerlikler kullan ı laca.ktı r. 

Elektronik yükselteçlerin esas amac ı , bir iş areti» genli'ğ ini ve gücünü art-
t ı rarak, ya yararl ı  iş  yapı lmas ına ya da bilgi iş leniş inin çok daha kolay gerçek-
leş tirilmesine olanak sa ğ lamaktı r. Ç ıkış  iş aretinin gücü, giri ş  iş aretinin gücün-
den daha büyüktür; ek gücü, önbesleme kayna ğı  Sağ lar. Bundan ötürü yük-
selt ıne iş lemi bir tür enerji dönü ş iiıniidür; önbes.leme gücü, ayg ıt içerisinde 
iş aret gücüne dönü ş türülür. Tek—katl ı  • yiixselteçte olduğu gibi çok—katlı  
yilkseiteç davranışı  da devrcnin kazanç, frekans tepkisi ve impedans diey-
leri ile betimlenir. 

10-1 PEŞ  • PEŞ E BAĞ L1 TRANSISTORLU - YliKSELTEÇ KATLAR! 

Yükselteçlerin çoğu birkaç kattan olu şmu ş tur. Çünkü belirlenen ş erit-

geni ş liSğ i bölgesinde istenen yükseltme, ço ğu kez, Böl. 9da betimlenen tipte 
bir tek yükselteç kat ı  ile elde edilemez. Ş ekil 10-1:pe ş  peşe baglanmış  üç 
yükselteç kat ı ndan olu ş an üç—katl ı  bir trausistörlii yükselteç devresidir. Bu 
tür düzenleme, bir kat ı n çıkışı  kendisinden .sonra gelen katı n giriş i olacak 

biçimde birçok kattan olu ş ur. Ilk kata ço ğu kez, giriş  ya da baş langı ç kah., 
Son katkı  ç ık ı n .  kat ı  ve öteki tüm katlara ise ara ya da iç hatkır denir. 

Ş ekil 10-1 deki yükselteç için orta— ş erit frekanslar ında uygulanabilen 
es,de ğ er devresi Ş ek. 10-2 de gösterilmi ş tir. Ş ek. 10-1 deki devre- 

de kullan ı lan Q ı , Q.  ve Q, transistörlerin özde ş  olduğu ve bundan ötürü bun- 
ların e ş d.eğerlerindeki ö ğelerin değerlerinin 'ayn ı  olduğu varsaydrn ış tı r. Et- 
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Ş EKIL 10-1 Peş  peş e baglatuaw üi kattan oluş an trausistiirlü 

kin - taban—önbesleme dirençleri R B , ve RB, v-e RB,,, sırayla, Ş ek. 10-1 de gö-

rülen R ı  ve R z, R 3  ve R4, R s  ve R6  direnderinin paralel ba ğ lantı sıdır. Ş ek. 

10-2 deki devre, sadece Ş ek. 10-1 deki y-iikselteç için uygula ıı makla kalmaz, 

yayıcı  direncinin bir kesiminin yan—geçitsiz yap ı ldığ ,ı  daha genel durumu 

göstermek içinde kullan ılır. Bu genel durumda, transistör ve yan—geçitsiz 

yayı cı  direnç yerine Ş ek. 8-32 deki e ş değer devre konur -ve çözümlenme Kes. 

9-2 de betimlendiğ i gibi yapılır. 

Ş ek. 10-2 deki devrede ilk kat ın V, çıkış  gerilimi i ıiiei katın giriş  geri-

limidir. Benzer olarak, ikinci kat ın V, çıkış  geri-limi üçüncü katın giriş  gerilimi-

dir. Katlarm birbirlerine ba ğ lanması/Ida yap ılacak i ş  sadece yük.,elteç kazan-

cinin say ı sal bir değerinin elde edilmesi de ğ il, bunun yanı  sıra tiiın kazanc ı , 

yükselteci olu ş turan bireysel katlar ın kazançlar ı  cinsinden, ifade etmektir. 

İ lk olarak, 1 ve 1' ıı çlarının solunda kalan devrenin Theven,jn eş değeri elde 

Ş EK.İ L I0-2 t..ç-kntl ■ tran$ İ EWA-  yük5elteeisti ıı  orta-şerit e ş elegeri. 
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= A v;E: 
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edilir. Yiikseltecin bu kesimi, yüklenmemi ş  ilk kat, yani, ikinci kata ba ğ lan-
mamış  ilk kattı r ve Ş ek. 10-3a da gösterilmi ş tir. Ş ek. 3a ile Ş ek. 9-3a nın kar-
glaş tı rı lması , ş ek. 10-3a dakinin Kes. 9-1 de anlat ı lan tek-katl ı  yiikbelteç 
devresi oldu ğunu gösterir. Bundan ötürü, ilk-kat ın kazancı , (9-4) ve (9-5) 
bağı ntılanyla verilir. Buna göre, V,0  açık-devre gerilimi, katın kazancı  ile E's  
ka-ynak gerilimirin çarpurana e ş ittir; yani 

gmrb'eR",1  
rbb' -F Rs --L rb'e 

(10-1) 

dır. (10-1) ba ğı ntı sındaki 41‹.2 , ve R', nin paralel bağlan 

Eğer Au , niceliği ilk katın yükselennıamiş  kazanc ı  olarak ta ıumlanı rsa, 

V 	AvIE's 

olur. Burada 

(b1 

Ş EKİ L .10-3 Şek. 	c14.e yilk3elterin (a) Yükienawrni ş  ilk katı  ve (b) bu katzu 
Th6veniıı  eedegeri. 

giurb'eRL İ 	 R .21  

rbb' 4-  Rs "!-- rb'e 	 R's 

d ır. Theı , enin direnci, V„ aç ık -devre geriliminin Ise  kı sa-devre ak ı rrtina o t-
direnci kısa devre yaptic4rıda,1e332o3 kı sa-devre akıl-aldı'. ve 

-g„,1,71 eşitttix, yani 

( 10-2) 



3. kutu 
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—gmrb 'e  
s  
c 	.rbb ı  - 

 - 

 Rs  + rb'e 
Rs,  

R^ ı -4- R', 
(10-3) 

dır. (10-1) bağnıtısinın, (10-3) ba ğ intunna -.böliinmesinden The'venin direnei 

1/2 R = 	= 
L1 Isc 

bulunur. Buna göre, ilk katin Th6venin e ş değ eri ş ek.10--3b de göste 1.,r ı  bi-
çinade olur. Ş imdi Ş ek. 10-3b deki devre ile «gösterilen ilk kat, Ş ek. 1.0-4 de 
gösterildiğ i gibi ikinci kat ın giriş ini olu ş turur. Ş ek:. 10-4 ile Ş ek. 10-3a n ı n 
karşı laş tı rı lma şı ndan, Ş ek. 10--3(ı 'daki E', ve R'„. yerine, s ı rayla, Ş ek. 104'de 

k ıo ve .R.6 , geldiğ inden iki devrenin özde ş  oldu& görülür. Bundan iiCürü, 2. 
katta açık-devre gerilimi fı„, (10-1) ba ğı nnsuı dan, A„, (10-2) ba ğı nt ı sı ndan • 
ve Thecnin direnci (10-4) ba ğınt ı s ı ndan bulunur. Bu sonuçlar 

(10-41 

V40 --- 

 

gmrb 'eRL? V20 
R FP 

(10-5) 
r6b i  

 

 

2 (10-6) 
rbb' 	Rs2 	• ış . 

 

ve • 

R O2 
=' 	

R L2  
sc 

dı r. Burada R,, R L , ve R i„, nin paralel aglant ı sı dır (bak Ş ek. 9-4). 

(10-7 ) 

ŞEKIL 10-4 tlk kat ı  TII6venin cedei•eri iir. yericl ı,,rsiş tirmi ş  yiıktenn ıera ı.ş  ikinci 

Ş ek.. 1.0-5 de gösterildik. i gibi„ ilk iki kat ı n yerine baularm Thve 	e ş ck- 
ğeri konabibr ve bu e ş de ğ er devre üçüncü kat ı n giri,ini olu ş turur. Yine .bn 
bir tek katur ve burada 1/ 40  v e R.L .„ sirayla, i ş aret kayna ğı  ve kaynak dir ici 
görevini yaparlar. Ilk iki kat için özetrlenen süreç, kullan ı larak a ş ağı daki 
sonuçlar elde edilir: 



(10-8) 

ve 

2 ' 

Ş EKIL 	ve2. 1<atiarın yori ıig. Thveuiti e şdkerleri ahninış  duruma ile tiçiinei: kat, 
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A. — 
gmr R„ 

rbb' + R 3  

RB 3  
(10-9) 

burada R R„, 1 hg.,„ ve R'rnin paralel bağ lant ı sultr. 

<10-1), ( 1 0-2 ),(1.0-5),(10-6),(10-8) ve (10-9) ba4h ı kt ı ları ndarı  -ıikselteç 
kazanc ı  

A  vi A  v2 -  u3 

olarak bulunur. (10-10) l ı a ğı nt ı s ı , yükseiteein tüm kaza/Lerma bireysel kathrn ı  
kaançiar ı nna çarp ı rm ına e ş it olduğunu güster ır. Bn ifade genddir N, e n- - 
katlı  bir yükselteç için genisletilebdir. 

lif, iki L ııı st 

q, ı leğ eri 

Yükselteçteki her katn ı  çıkış  gerilim nin bilinmesi de önemlidir. Genel 
olarak, her kat ş ek. 10-ligda olda,..hı  gi -Li gösterilebilir. te katlar için, E', ve 

s  deL,..erleri kendisinden 'önce gül en kan ı  Tl ı . , venin e ş de ğ eri V4? R ken-
disinden. sonra gelen kat ın tabau.--önb S-1 C me direyiei ile giri ş  d'p.rencinin paralel 
birle,::;irnidir. Kaynak ve taban-iinbesteme direncif ı in yerine T/:.verin t'; ş dc-
gerinin konul ı rsas ı  (K(s. 9-1) -v.e R 1 i , 3"1vn pa ı aiel 
R.L  ile oster ı lrıı eç le Ş e k 10/6a daki 4< re, Ş e k, 1.0-6/,-, dek 	reYe döntis- 
türülür. , Ş ek. 10-6b deki devre, şek. 9-5 d 	ottrden, tek- katl ı  yi;.kselteçk 
av n ı  yap ı ya saLiwir. Öyleyse Tı o  Ç/Isa ş 	 (9-1) bFAr,111:18.111th .01d.11 

kat ı n kazane ı  ile E' :15:u  çarp ı mina eş ittir, yani 



c 

(a ) 

--grbrış e-Rı  17„ 
rbb' + Rs ± rb'e 
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R ı  

(b1 
Ş EKIL 10 -6 (a) Yüklenmi ş  yiikgelteç kat ılan orta-ş erit eşdeğeri ve (b) Ş ek. 14.1--6a'daki dev 

devrenin yalminş tininnif eşdeğeri. 

= ifE' 	(10-11) 

( 1 0-10) ve (10-11) ba ğintı lar ı nnı  kullanıl ınasnaan görülece ğ i üzere her kal ın 

kazanc ı  ve ç ı kış  gerilimi hem giri ş  ve hem de ç ıkış  uçlar ı  üzerindeki yiıkletrı e 

etkilerini yansıtı r,. Hem önce gele.ı  kat ı n ve hem de aoura gelen kat ın impe-

dansı  verilen bir kat ın kazanctın etkiler. Herhangi bir kat ı n etkin kaynak 

direncinin, kendisinden bir önceki kat ın toplayı cı  yük direncini içerdikine 
,'ı zellikle dikkat edilmelidir. Gerçekte, Ş ek. 10-2 de Bei , Kv, ve lig, den çok 

daha küçük oldu ğundan., (10-4) ba ğı ntı sı yla verilen R <  deri yakla şı k olarak 

Rc ı  eş ittir. Ayrıca, her hangi bir kat ın etkin yük direne,i, Denk, (1(-11) den 

görülece ği 'üzere, o kat ın toplayı cı  direncini ve o kattan sonra gelen kat ı n 

giriş  direncini içerir. 
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Vcc 

,Ş 1T;K İ 1 10-.7 Akım kuy•ıtağı  ıı yarm ı le. uç-katl ı  yiike,etteç (tiim de ğerier ohm ve Irtikrofarad olarak 

(!rilmiş tir). 

ornek 10-1 

Ş ekil 10-7 de görüldü ğü gibi, üç katlı  bir transistörlii yükselteç 
paralel kaynak genci  R's  = 100 ohm olan bir 1, akı nı  kaynağı  ile beslenmek-
tedir. Transistörler özde ş tir ve de ğ işken değerleri r = 100 ohm, 200 
ohm, gb,, = 0,2 mho'dur ve g, savsanavilir. 

a) Yükseltecin .1 I, ak ını  kazancını  bulun. 

b) Her katı n etkin yük ve kaynak dirençlerioin de ğerlerini bulun. 

ÇÖZÜM: a) İlk olarak sürücü kaynak, ilk kat ın giriş inde R's  ile seri olarak 
yer alan E' 8  = I, R' s  gerilim-kayna ğı  eş değerirke dönüş teiridur. R ., 60000 
olım'luk ve 40000 ohn ı 'luk dirençlerin paralel ba ğlantı sıaır ve değeri 24000 
ohm'dur. Ş imdi, yiikselteç Ş ek. 10-1 de gösterilen biçimi al ır. Bunun modeli 
ise Ş ek. 10-2 de verilmi ş tir. Bu modelde gösterildiğ i gibi, / o  çıkış  akını : 

--E , 
	 va da 	R' L 

L 

d ı r. Kaynak E' 
	

ve gerilim kar,aac ı  C 

E o 	_ 	.1Z` 
E' s  

G 

dir. Burada G = / o l 1, akı m kazarı cıAr. 

Bu sonuç, gerilim ve akı nı  kazançlar ı  arasındaki bu ğuktıyı  gösterir ve bi-
rinin diğerirkden besaplanmasma olanak sa ğlar. 
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RE  de ğ eri (24000 ohm), R', (100 ohm) ve RL  (900 ohm) ye göre oldukça 
büyüktür. ,Bundan ötürü, bunun bu dirençierde ıı  herhangi birisiyle paralel 

ba ğ lantı sı  yakla şı klıkla küçük olan dirence e ş ittir yani R' ss 	RL  ve 

R's  dir. - Gerilim-bölücü etkisi RE  / (RE ± R' 52) ve R, 1 (R .}, ± R's)'de yakla şı k 
olarak birbir ve (10-2), (10-6) ve (10-9) bakintilar ından kaldwı labilı rler. Ve-

rilen -,:le ğ'. erlerden c, (10-2) ba ğı atu ı ndai, ilk kat ı n gerilim kazanc ı  Av ı  

 

0,2 >< 200 x 900 
- 90,0 

 

100 t 100 ± 200 

dır. (10-6) ba ğ int ı s ı ndan 

 

A  v2 
•0,2 ;,< 200 x  900 

-- 30,0 
• 100-+ 900 + 200 

:Benzer  biçimde, (1.0-9) e ş itliğ inden, 

	

0,9 x 200 x 450 	15,0  
A v3 

 
100 -I- 900 + 200 

ve 	0 ba ğnı t ısmdna, gerilim 'kazanc ı  

G„ 

 

= (-90,0) (-30,0) (-15,0) = -- 40,5 x 10 

bubinur. Buna göre akun kazanc ı , 

900 
-40,5 ;,<, 1.0 3- 

ve 

G„ 	4,50 x 10 3  ------ 4500 
dı . 

b) Her bir kattaki etkin yük, o kat ı n toplayı c ı  direnci ile o kattan sonra 
gelen kar ın iç direncinin paralel birlesimidir. Ikinci ve üçüncü katlar ı n her 
ikisinin de giri ş  dircuçIeri r ,  ± r e = 100 4- 200 300 ohm'dur. öy-
leyse, birinci ve ikinci katiar ın her ikisinin de etkin yükleri 

900 Y, 300 
RLE r-= 1?1,2 	900 	300 	---- 225 ohm 

dur. Üçüncü kat ı n etkin.viik direnei, toplay ı cı  direnci ile yük direncinin pa-
ralel birle ş imidir ye 

900 x  900 
R _ 

900 -ir  900 
450 ohm 

İ lk kat ı n etkin kaynak direnci, R' s  dir. Pe ş  peşe bağ laundaki öteki tüm 
katlar için, etkin kaynak direnci bir önceki kat ı n toplay ı c ı  direncidir. Böylece. 
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ilk kat ın kaynak direnci 100 ohm, ikinci ve üçiincü kat ın herbirinin kaynak 
direnci ise 900 ohm'dur. 

Yukar ı daki örnekten de görüldü ğü üzere pe ş  peş e bağ lı  bir diizenekteki 
her kat ın ö ğeleri ay-nı  olduğu zaman bu katlar özdeş  gibi görünürlerse de 
aslı nda değ iller. Hem kaynak ve hem de yük dirençierinin de ğ erlerinin farklı  
olu ş una yansı yan katlar aras ı ndaki etkileş im, her katan farkl ı  davranmasma 
neden 

10-2 PEŞ  PEŞ E BAĞ LI YE KSELTEÇ KATLARININ FREKANS TEPKİSİ  
Pe ş  peş e bağ l ı  yükselteç katlarının frekansa ba ğlı  tepki belirtgenle.ri, 

önceki kesimdekine benzer bir yolla belirlenir. Öyleyse, pe ş  peşe bağ lı  dü-
zeneğ in frekans tepkisi, diizene ğ i oluş turan bireysel yükselteçIerin frekans 
tepkelerinden elde edilir. Tek-katl ı  yükselteç durumunda olduğu gibi, yüksek 
ve alçak frekans davran ış ların ı  ayr ı  ayrı  belirtlemek daha uygundur. 

Y-üksek-frekauslarda yüksetteein i ş leyi ş inin 'ölçüsü, can.°  yar ı-güç açısal 
frekansid ır. Bu .frekansta, kazanç orta ş eritdeki değ erinin 3dB altındad ır. 
Katiarm birbiriyle etkile ş rnesinden ötürü roji., znıu değerini tam olarak elde 
etmek hem çok zor ve hemde yorucu bir i ş tir. 

Orta-şerit frekans bölgesinde, yükseltecin çe ş itli bölümleri Ş ek. 10-2 de 
gösterildiğ i -  gibi, elektriksel olarak birbirinden yal ıtdmış tır. Buna klafglıki 
Ş ek. 10-8 de gösterilen y-iiksek-frekans e şdeğer devresinde görüldü ğü üzere 
Cbi c  sığ aları  1. kat ı , 2. kata ve 2. kat ı , 3:kala bağ lar. Bu durumda katlar ara-
sında hiç bir yalı tım yoktur. Cb' e  nin giriş  devrine yansıtıldığı  Kes. 8-3 
deki yöntem gözönüne alman kat ın toplay ıe ısındaki yükün dirençsel olduğunu 
varsayar. Buna kar şı lık, Ş ek. 10.-8 deki devrede gösterildi ğ i gibi, 1. kattaki 
etkin yük RL „Rn  ve ikinci kat ın giriş  impedansmın paralel - bağ lautı sıdır. 
Yüksek frekanslarda, giri ş  impedansı  CIŞ , ve C„ ,, reaktanslarım içerir ve di-
•ençsel olmadığı  açıktır. Benzer ş ekilde, 2, kattaki yük 'üçüncü kat ın giriş  

impedansm ı  içerir. Bu da reaktif ökelerden olu ş maktad ır. Üçüncü katraxi 
yükün dirençsel olmas ından ötürü. Kes. 9-3 deki tek yönlü model kullan ı la-

bilir. 

Katlar aras ındaki ınğ asal etkile ş imden ötürü, yüksek-frekans tepkesinin 

tam olarak belirlenmesi, devrenin (1i -1'0111-noktas ı  geribmi eş itliklerinin çö-

zümünü gerektirir. Şek. 10-8 deki uç-katl ı  yükselteç için, bu siireç aynı  
anlı  be ş  e ş itliğ in ortak çözümünü kapsar. Bu i ş , hem yorucu ve hem de zaman 

abim-lir. Mühendislik amaçlar ı  içi sığ asal çift:leoh:nin etkileri savsFu ı arak, 
tek yönlü model kullan ı larak ve frekans tepkisi yakla şı m ı  yapı larak yeterli 
ölçüde doğ ru sonuçlar elde edilir. Buna göre.. her bir kat ayr ı  ayr ı  gözönüne 
alınabilir ve bulunan sonuçlar birle ş tirilerek yakla şı k aı iia  değeri elde edilir. 



4 

er.5" 1:Z 

o 
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16) 

ŞP1R11 o—t, (o) Peş  peş e liağ ls ylikselteeitt ,ş-liktG ilk kaat ıur, % -"tikt,ek-feek.on ,  eştlekeri (G) 

ilk katm tek-yilalii 

Yültack-frekans mirıdelinin ilk-kat ı  Şek. I.0-9a da ve bunun tek yönhi 
eşdeğeri ise Ş ek. 10-9b de gösterilmi ştir. örnek 10-1, de beticr ı lendii üzere. 
ilk katıp etkin yük direnci ikinci katta girk direncini içerr. Şekil 10-96 de 
verilen devre Ş ek. 9-il dakine öz ıleş tir ve bundan►  V, ç ıkış  gerilim/ Denk. 
(9-12) den (9-14)e kadar olan ba ğı ntı lardan elde edilebilir: 

3, 
E . 	 <10 12) 

burada 

t. 	-- Cf,'„ -.• Cp', g, ıtRi 

/1 1 , 	ilk kana orta- ş erit kazane ı dlr v,̀ ' (10-11) hag ı nt ı •lyla 
I ve 	uçları ndan bakı ldığı nda görülen 'Thecnin. P şdeğ er direnei R İ., 
flu duruma göre. e, ilk kana Thvenin, e şdetri ikint i k: ı t ı  besileyen GiireuJ 



Ct ı FS ı 	13H2 teli 3 
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kaynak olarak kullanılabilir. Öyleyse, ikinci kat da Ş ek. 10 -9b deki devre 

ile gösterilebilir, yaln ı z bu kat için Ş ek. 10-9b deki E', ve R', yerine, s ırayla, 

lı"  -ve R e , konulmas ı  gerekir. Böylece, 

V„ 

 

A, 

 

(10-15) 
1 

 

o.>113 

d ı r. Buradaki caH, ve A 2, sırayla, (10-13) ve (10-11) ba ğ intılanyla verilir. 

Benzer biçimde, -2.. kat ı n. e ş değerini ûçürscii kat ın besleyici kayna ğı  olarak 
kullanarak. 

E, 
A 3  
	  V, 	 (10-16) 
1 - 1-  s 

yazahr. A, ve <-.>„„ s ı rayla, (10-11) ve (1Q-13) bai.',,,nitdanyla verilir. (10-12), 

(10-15) ve (10-16) baintilar ıni  frekans gerilime 

kazanc ı . yaklaşı k olarak, 

(8) 

	

A T  A ZA : 
 Gii¥ 	= 

E
° 

	

E's 	(1 ± 8/ o.ı fyi ) (1 + s aım)(1 - 
10-17) 

ba ınt ı s ı  ile verilebilir. 

Yüksek-frekans tepkisini gösteren Bode çizgesi (10-17) e ş itliğ inden çi-

zilebilir. Elde edilen e ğridea, üst yan-güç frekans ı  eı tio, kazancın orta-şerit 

değerinin 3dB altındaki de ğerine kar şı  gelen frekans olarak belirlenir. Denk-
lern (10-17)ye dayan ı larak. çizilen 13ode çizgesi yararl ı  olmakla birlikte, 

yükschecin tüm yüksek frekans, bölgesinde yakla şı k bir tepkisini gös-
terdi ğ i unutulmamalı dır. 

Çoğu kez, colio  nua yaklaşı k değeri ile yetinilir ve tüm yüksek-frekans 

tepkisi istenin"-z. (10-17) b41, ntı sm ı n paydas ı n ı tı  düzenienmesivie, 

G, 
(10-1 d) 

a,s 	tz,s 2 	el,s 3  

bulunur Burada, Go -" -1 1 11 211 3 1)" ş  T " 
kazanc ı , 

ğı autili ş  . 	etti  orta- ş  er I.  

(10 -19) 

c, 
CUR  cou, 	I O.)1.1 3 	ın.)ir,(0113 	3 	 (10-20) 

wri-16911-2a)10 

1 



R 	(100 -4- 100) 200 
100 ohm 

x' = 100 	100 + 200 --- 
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dir. (10-l8) in birinci-niertebe yakla şı mı , basitee, 

Gvıı  (s) 1 	 1 	n,s 

dir. Buradan wir,, yaklaşı k olarak, 

(10-21) 

a l  
(1 0-22) 

bulunabilir. 

 

(10-22) ha ğuıtı sı tıda verilen sonuç, ço ğu kez, başa-kutup yakla şı m& 
olarak adland ı rd ı r ve Bode çizgesini çizmeksizin (e l" de ğerinin bulunmasına 
olanak sağ lar. 

Ornek 10-2 

Örnek 10-1 de be  iinlenen pe ş  pe ş e ekli yükselteçteki transistörlerin sa ğ a-
sol de ğ iş kenlerinin de ğ erleriCo 'a 100 i Fve Cb ğ, = 1 prt' ı r. Peş  peş e bağ lı  
d ıizerie ğ in (off°  ıleğ erini 

a) Bode çizelgesini çizerek 

", 	is14, "1...k1A.Vı k.ra  b) baş at-kutup yaklaşı mı nı  
kullanarak hnhi;',/ 

ÇÖZÜM: a) w o  değerinin bulunması  için, her kat ın hem orta-şerit 
kazanc ı= ve hemde üst yan-güç frekansnun belirlenmesi gerekir. R' , ve R'y 

 nin her ikisi de dirençsel olduğundan, gerilim kazanc ı  ve akım kazancı  için 
elde edilen 3dB frekanslar ı  birbirinin aynı dır. Örnek 10-1 bulunduğu üzere, 
orta- şerit kazanc ı  4500 yani 73,1 dB'dir. com, wir, ve (cin  değ erleri (10-13) 
ve (10-14) bağnı t ılarmın kullandmanylo elde edilir. Örnek 10-1 de verildi ğ i 
gibi, ilk kat için Rs  =100 ohm ve RL , =- 225 ohnı 'dur. Öyleyse 

Cx , ------- 100 X 10 - " 4- 10-" 	0,2 x 225) 	146 X 10- ' 2  F - 
ve bu duruma göre 

aıir , 	1 / 100 x 146 x 10 - " = 6,85 x 10' rad,/ s 
bulunur. Ikinci kat için, R, =, R.. i 	900 ohm ve RL ., 	225 ohni'dur. Buna 
göre, 

(900 	100)  200 
= 16.7 

900 + 100 200 
11. 



2 
0 3,1 

4
4,11 	68. 10 	20 

Aaisal frekans radisnx10 
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C x2 	10 X 10 -12  -I- 10-'2  (1 	0,2 X 225) = 146 x 10 -" F 

bulunur. Buradan m 2  = 1/167 x 146 x 10-" = 4,11 x 107  rad/s"drr. 

tçiineil kar, Rg  = Re„. 900 ohrn ve R L3  = 450 elim ile belirgindir. 
Bn durutua göre, 

(900 +100)200  
167 abin 

900 -+ 100+200 

ve 
Cİ .3  = 100 X 10-" -I-  10 (1 + 0,2 x 450) -= 191 >'‹ 10 -"F 

bulunur ve aıln  değeri de 

Rx3 

• ŞE L 10-10 Örnek 10-2 nin Bode çixgesi. 
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1 J/ 167 X .  191 X 10-12  =--- 3,14, X 10 rad/ s 
olarak elde edilir. 

Toplam yüksek--frekans kazanc ı  Denk. 10-17 ile verilir ve bu bağnitıya 
karşı lı k gelen Bode çizgesi Ş ek. 10-10 da görülmektedir. Ş ekil 10-10 dan wHo  
değeri 2,1 x 1.07  rad / 8 olarak bulunur. 

b) Baqat-kutt ıp yakla şı mı  (10-19) ve (10-22) e ş itlikIcriyle verilir ve 

1 	 1 	 1 
7,09 

6,85 x 107 + 4,11 x 10" 	3,14—x 107  
1 

7,09 x 10 -8  

dir. Sonuçlar ın uyuımamas ı nın nedeni, ba ş at-kutup yakla. şı muun temelinde 
yatar. Bu yakla şı m daha Ni sonuç alınması  için oJE,.„ <,o,/ , ve (»il , değerlerinin 
birbirinden daha -Uzak olmas ı nı  gerektirir. Öte yandan (o) şı kkinda elde edilen 
con.„ deerinin de bir yakla şı m olduğu unutulmamal ı dı r. 

Alçak-frekans tepkisine etki eden ö ğ eler, her kt-la ilgili çiftlenim ve yan-
geçit s ığ açlandı r. Ş ek. 10-1 deki yükselteein alçak-frekans e ş değ er devresi, g„ 
nin savsanabilir olduğu varsa-yilarak, Ş ek. 10-11 de gösterilmi ş tir. 9. Bölümde 
verilen çözömlen ı e5,-e  olarak, C., ve CF  nin etkileri ayr ı  ayr ı  bulunacak. Öte 
yandan, e ğer her katta C A. nin RE  nin mükemmel bir yan-geçidini olu ş turdu ğ u 
varsayı lı rsa, çe ş itli katlar birbirinden yahfihr. Bu, her kat ın alçak yarı-güç 
frekans ının öteki katlar ınkinden ba ğı ms ı z olarak belirlenmesine izin verir. 
Buna göre, pe ş  pe şe bağ lanm ış  katlar ın toplam tepkisi bireysel katlar ın tep-
kisinden elde edilir. - 

İlk katın alçak-frekans e ş değeri (Ş ek. 10-11 deki 1-1' uçlarm ın solundaki 
kesim Ş ek. 10-12 de. gösterilmi ş tir. Ş ekil 10-12 nin Ş ek. 9-8' ile kar şı laş tınl-
ması „g„ nin savsanabilir oldu ğu anımsanarak, iki devrenin özde ş  olduklar ı nı  
gösterir. Öyleyse kat ın alçak-frekans kazanc ı  (9-16) ve (9-17) ba ğyntilariyla 
yenilebilir ve 

20 + 	I s 

dır. Burada 4 (10-2) ba ğı ntıslyla verilir ve 

+ r 	r 1; e 

  

(10-23) 

  

(10-24.) 
R'sB ıs 	-+- RB .) ('-bbe 	rb`,) 

 

Eğer E' 	R', yerine bir önceki kat ın, s ırayla, aç ık-devre gerilimi ve çat 

 konulursa Ş ek, 10-12 deki devre, ikinci ve üçüncü katlannda alçak-
frekans belirtgenlerini göstermek için kullan ılabilir. Öyleyse, bu katlar ı n 

,----- 1,41 x 10 7  rad/8 



es> 

eıı  

CŞ  

4,4 

r 
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Ş EKIL 10-12 Yny ı eı sı  mükemmel yan-geçitli varysay ı lan ilk katın yilkstiz alt,gık-frekans eşdeğ eri-. 

açık-devre gerilimleri de (10-23) ve (10-24) ba ğı ntılarından hthrnabi1iı . Iler 
bir katın ç ıkış  direnci, Kes. 10-1 de betiralendi ğ i gibi, o katın toplayıcı  diren-
cidir. Yukardaki yorun ı lardan, 

A„, 
) 20 	V 	 (10-25  50 r <9 s 	 + (1) 1,3 İs 	4°  

olduğu bulunur. Burada A „, (10-6) ba ğn ı tıslyla verilir ve A',,, (10-9) ba ğı n-
tı sından R 13  yerine R e2alindığ uada A,,, ün aldığı  değe' rdir. Ayr ıca, ‹..u.L2 ve aı w  ü 
her ikisi de (10-24) ba ğı ntı sıyla verilir. 

En sondaki çiftleni ın sığ asi Ce ,R'L  yük direncini üçüncü, transistörün 
toplay ı eı sı ndan yaht ı lmak için kullanı lır. Üç katl ı  yükselteein bir kesiminin 
alçak-frekans tepkisini bulmak için Ş ek. 10-13 de verilen devre kullan ılır. 
E, çıkış  gerilitni, 

s(c 

+ I 

 

 

- Ş  EK il, 10-13 -Ytik!_, e1 te.ç - -yük k':iftlenitalt • devre: 

1 
R,. 	1JR.-  4- R' f 3 • 	 C3 

0-26) 
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ile verilir. Denk. (10-26) daki 1 /iC c(R'L + Ro) terimi, bir e ı  açisal frekans ı  
olarak belirlenebilir. 

tç-kath yükseltecin tam.a ırımm belirtgeni (10-23), (10-25) ve (10-26) 
bağı nt ılannin birle ştirilmesiyle elde edilir ve sonuç 

GÜL(s) 	  
+ °el İs) 	+ weı  / 	+ c°1.31 

bulunur, burada G, orta- şerit kazanc ıdı r. 

Pe ş  peş e bağ lı  yükseltecin (» L°  alçak yan-güç aç ısal frekans ı , (10-27) 
bağı nt ı sından çizilen Bode çizgesi yard ımıyla elde edilir. 

CE,RE  nin mükemmel bir yan-geçidini olu ş turmadığı  zaman bir çok uzan 
ve yorucu hesaplamalar ın yap ı lması  gerekir. Kesim 9-1 de betimlendi ğ i gibi, 
devredeki her s ığ aç ayr ı  ayr ı  gözönüne al ı nd ığı  zaman elde edilen alçak yar ı-
güç frekans ı , bu sığ acm sığ ası  ile bir e ş değ er direncin çarp ımmın tersi olarak 
verilir. Bak Dek. (9-17) ve (9-23). Pe ş  pe ş e ba ğ lı  diizeneğ in aı L, değeri, eın,, 
elde etmek için kullan ılan ba ş at-kutup yakla şı mlara benzer bir biçimde, bu 
direnç-sığ a çarp ıı rılanyla yakla şı k olarak hesaplanabilir. Elde edili ş ini ver-
meksizin sonuç 

<2) 1,0 	(»el + <aı z  ± 	 + coLn 
	 (10-28) 

diz. Burada e> 1, (t )ez,  • • • • 3We n devredeki her s ığ aç ayrı  ayr ı  dü ş iinüldüğü zaman 
elde edilen alçak yar ı-güç frekanslar ıdı r. Bu hağı ntı , 

1 	
(10-29) 	. 

11.11, 1  

biçiminde de verilebilir, burada R oCi sığ ael tarafından görülen e şdeğer direnç-
tir ve (9-17) ya da (9-23) ba ğı ntılanyla verilir. (10-27) ba ğı ntısmdan elde edi-
lecek Bode çizgesine gerek kalmadan co Lo  değerinin, (10-28) ve (10-29) ba ğı n-
tılarmın kullanı lmas ıyla yakla şık olarak elde edilebilece ğ ine dikkat edilmelidir. 

Örnek 10-3 

Örnek 10-1 de betimlenen transistörlü yiikeeIteçte her birinin de ğeri, 10 
pıF olan çiftlenim sığ açlan kullanı lmış tır. oı L„ değerini bulun. Tüm yayıeı  
dirençIerinin zniikelmel olarak yandan geçildi ğ ini varsaym. 

çozem Yine, Örnek 10-2 de olduğu gibi, kaynak ve yük impedans-
lann ın her ikisi de dirençsel ve freka ıı stan ba ğı msız olduklarından akım ve 
gerilim kazançlarm ın alçak frekans tepkileri özde ş tir. CB  çiftlenim sığ açlar ı -
nın her biri (10-23) den (10-25)e kadar ki ba ğnenlarda verildi ğ i gibi kullanıla-
bilir. Böylece ilk kat için 

(10-27) 
1 -I- ar m  s) 



3 	_3  E; 	10 Aç:sat fr2kens rad/5n x10 

Ş EKIL ı  o-14 OrnEs'k 	13oric 
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24000  ± 100 -H 200 	 1 
100 x 24000 + (100 4- 24000)(100 	200) 10-6  

bulunur. İ kinci kat için, R s  değeri ilk kutu/ çıkış  direnci olur ve 
de 900 ohm olarak bulunmu ş tu. 

TEPKISI 423 

,5x 10 3  
rad is 

Örnek 10-1 

1 
,2

`1 ,5 x 103  

	

900 x 24000 + (900 + 24000)(100 4- 200) 	— 4- 	rad la 

bulunur. Benzer biçimde üçüncü kat için, 

24000 + 100  + 200 	 1 

	

9U0 x 4000 + (900 + 24000) (100 + 200) 	10 -6  
Li 

bulunur, 

24000 + 100 + 200  
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Ce,  nin eikisi (10-)6) ba ğı ntasuıdan belirlenir, buna göre 

1 	
-= 5,56 = 10' rad/ s 

bulunur. Bu sonuçlar ın (10-2) ba ğmtısı  biçiminde birle ş tiramesinden 

4500 
= (1 -I- 2,5 x 10 3 / 8) 3(1 -4- 5,56 x 10z/ s) 

elde edilir. Ş ekil 10-14, Gi (s) den çizilen Bede çizgesidir ve e.) 
rad / s olduğunu gösterir. 

5 x 103 

   

Yükseltecin toplam tepkisi, ş imdi Örnek 10-1, 10-2 ve 10-3 ün sonuç-
ları nı n biraya getirilmesiyle belirlenebilir Ayr ıca, üç katl ı  bir yükselteç 
için betimlenen yöntemler, do ğ rudan do ğ ruya, üç kattan, daha çok kat içe-
ren yükselteçler için de geni ş letilebilir. 

10-3 PEŞ  PEŞE BAĞLİ  AET KATLARI 

Ş ekil 10-15 de gösteilen pe ş  pe ş e bağ lı  AET yükselteç katlar:n ın çözümlen-
mesi, bir önceki kesimde aulat ılmış  olan eldtia -transistörülü yiikseiteçleriu-
kine benzer. Devrenin çal ış masında orta-şerit, yük.sek-frekans ve alçak-fre-
kans olmak üzere üç frekans bölgesinde gözönüne al ı nması  uygundur. Her bir 
frekans bölgesinde, pe ş  pe ş e ba ğ lı  düzene& i ş leyiş i bireysel katlarin i ş leyi-
ş ine ba ğ lıdır. 

1. Kat 	 2.Kat 	 3.Kat 

Ş EKIL 10-15 	pege bağ li ük-kath AET 



. 1 e 
• 
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Ş ekil 10-15 deki yük.seltecin orta- ş erit e ş de ğer devresi, ş ek. 10-16 da 
gösterilmi ş tir. Rc ı  geçit direnci, ço ğu kez i ş aret-kayna ğmin direncinden birkaç 
kez daha büyüktür. Bundan ötürü, Vg, denetleme gerilimi Es  ye e ş it varsa-
plabilir. Benzer olarak, RG2  genel olarak R DJ  den çok büyük olduğundan, 
bunların paralel birle ş imi R D , e eş it alınabilir. Böylece, pe ş  peş e bağ lı  düze-
ekteki ilk kat, Ş ek. 10--17 de gösterilen yal ı  biçime indirgenehilir. Ş ek. 10-17 
ve Ş ek. 9-16a n ı n birbirleriyle kar şı la ş tırı lması , bu iki devreuin özde ş  olduğunu 
gösterir. Bundan ötürü, ilk kat ın ç ı kış  gerilimi ki bu aynı  zamanda 170.„ ye 

eş ittir, Denk. (9-33)de 

Vot 	rıo:?, = - gipne.Er = GoiEs 
	 (10-30) 

biçiminde verilir. Benzer olarak, ikinci kat E s  yerine Vo , ve R, yerine Rur 
 alı nmak ko ş uluyla Ş ek. 10-17 deki biçimde gösterilebilir. İ kinci katın ç ı kışı , 

üçüncü kat ın giriş i olur ve Ş ek. 10-17 deki devre ayn ı  zamanda üçüncü kat ı  
göstermek için de kullan ılır. Bu katlara kar şı lık gelen ç ıkış  gerilimleri, 

V02 r= Vgs3 = - gmR12Vo ı 	ve E. 	gniR,,V„ 	(10-31) 

dir ve 

VO2 = Cr' 02 VG1 	 ve E0  = G03 1102 	 (10-32) 

biçiminde de verilebilirler. (10-30) ve (10-32) ba ğı ntıların ın. birle ş tirilmesin-
den 

E 
Go = Go ı Go2Go3 Jux  

(10-33) 

elde edilir. Yükseitecin alçak-frekans tepkesini belirlemek için, yan-geçit 
ve çiftlenim sığ açları nın etkileri dikkate al ınmalıd ı r. Bununla birlikte, alçak 
frekanslarda her kattaki geçit ak ım ı  s ıfır olduğundan, her kattaki s ığ asal 
etkiler birbirinden y-al ı t ıl ınış t ı r. Bu yal ı tma, herbir kat ın alçak-frekans ter 
kesinin ayrı  ayr ı  belirlenmesine izin verir. Ş ekil 10-18 ilk kat ın alçak frekans 
eşdeğer devresidir. Bu devre, aktar ı m fonksiyonu (9-36) bağnı tısıyla verilen 
ve Ş ek. 9-16h d gösterilen devreye özde ş tir. Öyleyse, ilk kat ın kazanc ı  

Ş EKIL 10- 17 Ilk katın orta- şerit egierreri, 
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Ş EKIL 10-18 Ilk katın alçak-frekans eş degeri. 

GL ,(s) 
Go, (1 	1 / sR K  CR-) 

1 sR GCG) [1 + (1 -H gRK)/ sR K  
(10-34) 

olarak verilir. Benzer biçimde, öteki kadar ı n aktarım fonksiyonları  da (10-34) 
ba ğı ntısıyla verilir. Pe ş  pe ş e bağ lı  düzeneğ in alçak-frekans kazanç belirtge-
nin tamam ı , bireysel katlarm kazanç tepkilerinin çarp ımidır, yani 

GL(s)= GLI(s)GL2( 8)Cds) 
	

(10-35) 
dır. 

oiL0  alçak yan-güç frekans ı  (10-35) bağı nt ısında.n çizilen Bode.çizgesinden 
elde edilir. Ayrıca, (10--28) bağı ntı sıyla - verilen ba ş at-kutup yakla şı mı  (10- 
35) bağnat ıslyla belirlenen senuca da uygulanabilir. 

Yüksek-frekans bölgesinde, Ş ek. 10-19 da gösterildiğ i gibi; C 	neden 
olduğu sığ asal etkile ş imden ötürü, pe ş  pe şe bağ lı  dilzenekteki -  çeş itli katlar 
birbirinden yal ı tılmamış tı r. colie  üst yan-güç aç ı sal frekausm bulunmas ı, 
Kes. 8-4 de AET için beti ınlenen tek yönlü e ş değer devreye dayan ı r Hesap-

lama yöntemi, bir önceki kesimde e.klerıa-transistörlü pe ş  pe ş e bağ lanm' ş  
yükselteçIer için geli ş tirilen yöntemin tamamen ayrusid ı r. Şek. 10-19 un tek 

yönlü gösterimi Şok. 10-20 de verilmektedir. Yans ıyan sı 'ğa değeri (8-10) 
bağı ntı sıyla verilir. 

Her kat, RG ,> R varsaynn ı  alt ında Ş ek. 10-21 de gösterildiğ i biçimde 

ifade edilebilir. İ kinci ve üçiineii katlar için E ve "4 yerine s ırayla, birinci ve 

ikinci katlann Thevenin e ş değer kayna ğı  konur. E şdeğer gerilim kayna ğı  
gRV biçimindedir ve The'venin direnci RL  dir. Buna göre ş ok. 10-21 de 

gösterilen devre Ş ek. 10-18 deki devreye özde ş tir.- Öyleyse, ilk kat ın kazanc ı , 
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ş'EK İ i. ii; - 20 	 Erli yektoeltee' 
	

••„I 

G ,W G II I - - - 
S / (on , 

(10-30) 

biçiminde verile ir. Buradaki G„, ve <ok] r  sıray 	(10-30) ve (9-38) Y ıağı n- 
tılanyla verilir. Yard ı mc ı  Oh111182 bakı mından, (9-38) bak ıntıaın ı  burada 

(1037 ) 

biçiminde yeniden. ve  

ilk katın çı kışı , ikinci katın girişi olduğun an, ikinci kat ın yiilts freka ıı s 
tepkisi de Ş ek. 10-21 deki devre yard ımıyla hesaplanabi1ir. Heaaplama ınn 
yapılmas ı  için, Rr  yerine ikinci kat ı  süren etkin kaynak direnei R L, ve Cr , 
yerine Ç. al ı nır. Böylece, 

G 
G2(s) 	1 	s°21 <0112 

EXIL10-2I Ilk ke ıtut tek 



Gll(s) (1 H- s aı ku) (1 	s (om) (1 -Jr- s 
G, 

(10--40) 
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yanbr Buradaki Go„ (10-31) bağı ntı siyla ve coa., (10-37) ba ğı ntısıyla verilir. 
Buna benzer olarak, C„, yerine C„„ ve R, yerine R L, alınarak üçüncü kat ın 
tepkisi, 

G3(s) — 
GO3  

1 + I COH 3 
(10-39) 

biçiminde verilebilir. G„ ve coll, değerleri, s ırayla, (10-32) ve (10-37) ba ğ' ınt ı -

larlyia verilir. 

Öyleyse, yüksek-frekans tepkisinin tamam ı  (10-36), (10-38) ve (10-39) 
bağı ntılannın birleş,tirilmesiyle yakla şı k olarak 

biçiminde bulunur. Burada, G„ (10-33) ba ğı ntis ında verildi ğ i gibi, orta-ş erit 
kazane ının tanıamı dır. Buna göre, a>h,,, ın değeri (10-40) ba ğn ı t ısmdan çizilen 
Bode çizgesinden hesaplanabilir. Ayr ı ca, .Kes. 10-2 de betimlenen ve (10.-22) 
bağı nt ı siyia verilen ba ş at-kutup yakla şı mı  da ro„„ de ğ erinin bulunmasoada. 
yararlı d ır. 

(10-33),(10-36) ve (10-40) ba ğı nt ı lanyla verilen sonuçlar, üçten fazla 
kat içeren yükselteçler içinde do ğrudan doğ ruya geni ş letilebilir. 

Örnek 10-4 

iki-kath bir E-AET yiikselteei Ş ek. 10-22 de gösterilmi ş tir. E-AET'- 
ler özde ş  ve herbirinin de ğ işkenleri Tds  = I I gds  = 100000 ohm, Cg, =. 2 
pF, Cgd  = 2 pF ve'g„, ---. 5 >< 10 -3  mho'dur. Cas = 0 olduğunu varsayarak 
orta-ş erit kazanc ı m, üst ve alt yan-güç frekanslarm ı  bulun. 

ÇÖZÜM: Orta- ş erit kazanın (10-33) b4nnt ı sından bulunur. RL, in 
değ eri, RD  ray  ve RG2  nin paralel birle ş iminden olu şur, 

RL , = 17300 ohm. 

G„, 	- 5 x î0 x 17,3 x 10 3  = - 86,5 

Benzer olarak, R L, = .RD, = 10000 olun ve 

- 5 ›; 	104  = - 50 

G, 	G„, G, 	(-86,5)(-50) = 4320 = 72,7 dil 

Herbir katan alçak-frekans tepkisi (10-34) ba ğnutts ıyla verilir. 
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ŞEKIL 10-22 Ürnck 10-4 ttu devresi tiitu cle4erlur plun ve uultrotarad (4.4F) ein~ 

verilmiş tir. 

ya da 

GL,(8). 	-86,5 (1 	50 / s)  

+ 2 ( 8X1  -I- 175 / ıs) 

benzer biçimde, 

GL,($) 

-50 (1 ± 1 / s X 2500 x 50 x 10-6) 
(1 +1 fs x 5 x 105 x 10-6)11 -4(1. +5 X 10 -3 x 2,5 x 10 3)1« 2,5x 10-6  

x 50 x 10-9 

-50 (1 4-  81 s)  
GL İ (s) 	(1 	21 s)(1 + 108 ; s) , 

byleyse, devre ri bolirtgenimin tamamı, 

4320 (1 4- 8 8)(1 -+- 50 / s) 
C L(s)  " 	(1 4- 2 ( 8) 2(1 + 1081 s)(1 	175 / 8) 

dir ve bundan Şek. 10-23a daki Bode çizgesi olu şturulur. Bode çizgexindeu 
<ol. değeri 212 rad / s olarak bulunur. 



2 	5 	10 	20 	50 100 200 	500 

5 	10 	20 	50 
Kazanç dB, Aç ı sal frekans radlsnx10 ç  
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Açsal. frekans radfsn 

Ş EKIL 10-23 Oruk 10-4 	Fiode 	(a2) açk henkas, (6) yüksek f-re cals. 
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Yüksek-frekans tepkisi (10-36), (10-37) ve (10-40) ba ğı ntı laruıdan 
bulunur. 

Cgd + gRL ı ) 
- 2 x10 - ' 2  ± 2 x 10-12(1 	5 x 10-' x 17,3 x 10') 

= 177 x 10 -"F = 177 pF 

11 600 x 177 x 10-2 	9,4 x 	rad/ s 

1 
oIi? - R Li C 

	

Cx, 	Cgs  -I- C gs(1 	snıR L2) 

- 2 x 10- ' 2  4- 2 x 10-12(1 + 5 x 10 -- ' x 104) 

- 104 X 10 -12F 

	

rom 	1 /10 4  x 104 x 10 -12 . 9,6 x l0 rad/s 

Yilkseltecin tamam ı n ın kazanc ı , 

4320 

	

11 
(s) 

= 	(1 	I 9,4 x 106)(1 + 5/ 9,6 x 10') 

dar. Bu ba ğı ntıdan elde edilen Bode çizgesi Ş ek. 10-23b de verilmektedir, Bn 
eğ riden 	= 9,6 X 105  rad fs b ıthinur.Ho  

10-4. ŞERIT GENİŞ LİĞİ Nİ  ARTIRMA YONTEMLER İ  

Elektronik düzeneklerin ço ğunda, iş lenebilen • bilgi miktarı  düzeneğ in 
ş erit geni ş li ğ i ile sı nırları/F. Standart bir televziyon düzene ğ i, hem görüntü ve 
hem de ses bilgilerinin uygun bir biçimde al ınmasını  enıniyete almak için 6 
MB-ilik bir ş erit geni ş liğ ine gereksinim gösterir. Ş erit geniş liğ inin azaltı lmas ı  
resmin güzelliğ ini önemli ölçüde s ınırlar. Benzer biçimde, tek bir ileti ş im hatt ı  
ya da kanalı  ile çok sayıda telefon •konn şmas ınm verimli ve ekonomik olarak 
tia ş inneası  için büyük ş erit geni ş likleri gerekir. Büyük ş erit geniş liğ ine gerek-

sinim birçok denetim, donanı m ve öteki ileti ş im diizenellerinde de vard ı r. 

Bundan önceki kesinderde, yükselteç katları n ı n frekans suurla ınaları  
anlat ı l ıntş t ı  Yükseitecitı  kullandabildiğ i frekans bölgesini bem yüksek ve - 
hemde alçak frekanslara -  doğ ru geni ş letmek çoğu kez, istenebilir. Kötü fre-
kans tepkisini iyile ş tirmek için - kullan ı lan pekçok yöntem vard ı r. Yükselteein 
doğal suurlamalann ı n etkisini azaltmak -  için kullan ılan her yöntem temel 

katta bulunmayan en az ından bir ek ö ğe kullan ır. 
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(o) 

<bi 

ŞEKIL 10-24 Etkis,izleş firilmiş  şûntlü transisttkiii yükselteç kan ve e şdeger devre 

Ş ekil (10-24) ve (10-25) deki devrelerde gösterilen ş önt etkisizle ş tirme 
yöntemi, katın yüksek frekanslarda iş le-yiş ini geliş tiren bir yöntemdir. 
RL  yükü ile seri bağ lı  olan L indiiktans ı , aygı t sığ as ını n etkisine karşı  koymak 
üzere kullan ı lı r. Kesim 9-1 de betindenen dengelenmemi ş  ortak-yayı cılı  kat-
ta, toplayı c ı  ak ım ı  ve dolay ı sıyla ç ıkış  gerili ıni, CY  sığ asunn ş öntleme etki-
sinden ötürü frekansia azal ır. E ş değ er devresi Ş ek: 1.0-20 de verilen Ş ek, 
10-24a daki dengelenmi ş  katta bulunan indliktansm de ğeri.. orta- ş erit böl-
gesindeki reaktans ı  yanında savsanabileeek biçiminde seçilir. Yüksek frekans-
larda indiikeel reaktans art ık saVsanamaz ve yükün ZL  = RL  j.coL biçi-
minde verilen etkin ing ı edans ı  artar. E, .ç ıkış  eriliminin büyüklüğü, 

olarak verilir. Z 	frekansla art ışı , I„ deki azali şı  dengeleme e ğ ilimi gösterir 
ve ç ıkış  geriliminin sabit bir düzeyde tutulmas ı na, yardı rn eder. Bu. yöntemle 
elde edilen ş erit-geni ş liğ i, çoğu kez, dengelenn ıerni ş  kat ı nkinin iki kalidı •. 
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Diğ er kafa 

- Ş EKIL 10---25 Etkislzie ş tiviltai ş  ş nIi .AET1 vitJttç 1::3 ve eş değ er devresi. 

Ş ek. 10-25a daki ortak-kavnakli kat ı n ynksek -frekans e ş değ eri Ş ek. 
10-25b de gösterilmiş tir. indüktöriin göre‘i, eklenı  transisiiirlli katta olduğ t 
gibi, ş öıı t siğasnun etkilerini dknigelemektir. C si ğ asinin ş öntleme etkit3i. 
nedeniyle RL  den geçen akitli azalirken, L nidiiktnnfnuin artan reaktainn 
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etkin yük inapedansun art ım. Yük impedans ı ndaki art ış  ve yük akı na ı ndaki 

azah ş  birbirini dengelemeye yönelir, böylece ç ık ış  gerilimi a ş ağı  yukar ı  sabit 

bir düzeyde tutulur. 

Yüksek—frekanslarda dengelemey-i olu ş turmak için kullanılan ba ş ka bir 

yöntem yay•cz yertiderz—üretimi denen yöntemdir. Bununla ilgili devre Ş ek. 
10-26 da gösterilmi ş tir. Bu yöntem özellikle indük.tanslann kullan ılmadığı  

mikro elektronik devrelercle yararl ı dır. Ş erit geni ş liğ inin art ır ı lmas ı  CR  
sığ asuma kulland.mas ıyla yap ı lı r. Bu sığ an ın değ eri, orta—ş erit frelcanslar ındaki 

reaktas ı  R de ğerinden çok büyük olacak biçimde seçilir. Frekans artar-

ken, CR  nin reaktans ı  azalı r ve bu azal ış  etkin yayı eı  impedans ını   küçiil-
tür. Yay-le ı  impedaus ı nclaki azal ış , taban ak ımı n art ınr ve dolay ı s ı yla top-

layı cı  akı n ı n ı  ve ç ıkış  gerilimini art ı rma eğ ilimi gösterir. Böylece, yare ı  im-
pedans ınclaki azah ş  Viş e  gerilinaindeki azalmay ı  ötı ler ve ç ıkış  getilinainin 
geniş  bir frekans bölgesinde sabit kalmas ına yard ı m eder. Bu yöntem, hemen 

hemen ayn ı  biçimde ortak—kaynakl ı  katlarda da kullan ı lır. 

Ş EKIL 10-26 Yayın yeniden-iirotinti y Ğ nteinitlin kullan ıldığı  transistar katı . 

Ş ek. 10-27 deki devre, bir yiikselteç kat ı nm alçak—frekans i ş leyiş ini geliş -
tirmek için çok k. ıı llaııı hr. Yükle seri konumdaki Rp ve Cr  nin paralel bağ lan-
tısı, C.R  çiftlenim s ığ acı nı n etkisine kar şı  koymak için kullan ılı r. CF  nin 
değeri, orta— ş eritteki reaktans ı  ve R1, den çok küçük olacak biçimde seçi-
lir. Bundan ötürü, yiikselteç yükü yakla şı k olarak R, ye e ş ittir. Frekans 
azalt ıldığı nda Cr  nin reaktans ı  artar, bu da etkin yük impedans ını  art ınr. 
C13 nin alçak frekanslardaki etkisi, taban ak ı mın' ve dolayıs ıyla toplayıcı  
akı mı  azaltınakt ır. Etkin yük irnpedans ı tun art ınlmasryla toplay ı cı  ak ımın- 

azalt ş  önlenir ve ç ıkış  gerilitni geniş  bir frekans ş eridinde hemen hemen 
sabit kab ı .. Ş erit geni ş liğ inin art ı rı lmas ı  devreye verilen gücün art ırılması  kar-
şı b ğı nda ba ş arıbr. Pengelenmi ş  kattaki çal ış ma rtoktas ım dengeleıtmeıniş  
kattaki ile ayn ı  kalabibuek için toplay ıcı  gerilimi dengeleyiei devrenin uç-
ları  arasındaki doğru gerilim dii ş iimü ic, RF  kadar artırd ınabdır. Güç tüketi-
mindeki artış  ve besleme geriliminin de ğ eri elde edilebilecek şerit geni ş liğ i 
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Etk:711 ti;11 C 

Ş EKIL 10 27 Alçak-f ıeka ı elardi dex ııselenweyider 	e4larnal ı  için kulizıkuhın devre. 

artışı nı  suurlar. Çoğu kez, alçak frekans tepkisini geli ş tirme iateğ imisle 
güç tüketimini azaltma iste ğ imiz birbiriyle geli ş ir, iş te bu çelişki'düseneğ in 
kurgosunda karşı lıklı  ödün vermeyi gerektirir. Verilen bir nygalann ıda, bu 
ödün verrneler söz konusu olan iki etkenin giireli önemine ba ğ lıdır. 

Daha başka karmaşı k yöntemler de kallandmakla birlikte, bana geni ş-
artirma biçimi burada betindenen yöntemlere benzer. 

10.5 FARK YUKSELTECt 

Üretim zoiluklaıı , modern toplu devrelerde (mikroele,ktrenik) büyük 
çiftlenim ve yan-geçit s ığ açlarnani kullanı l ınaşuu engeller. Bundan başka, 
birçok denetim ve donan ım uygulamalartada, d.a. iş aretleri ya da sa ştrıana-
bağ lı-olarak çok yava ş  değ iş en i şaretler yükseltilnıelidir. De ğ erleri ve bun-
lara karşı  gelen fiziksel boyutlar ı  büyük olan çiftlenint. ve yan-geçit s ığ aç 
larmı n bu tür yükselteçIerde kullan ılmas ı  sakin/lir. 1.1y -gula ınadaki bu sm ır-
lamanna üstesinden hi l ıari.ek için , doğru-çiftlenindi yilk-selteçIer. kullan ılır. 
En çok kullan ılan doğru-çifı lenimli yökselteç, Ş ok. 10-38 de gösterilen fark 
yüksehecidir. 

Fark yükselte,çkri, :ş te ınsd yikseite‹çierirt kurgusunda kullan ılan temel 
yap ı  ta ş laruhr. Temel aniaç, ba ğı ml ı  bir kaynağm, çoğu kez, gerilime-ba ğ lı  
bir gerilim kayna ğmin belirgenlerini elde etmektir. Ş ekil 10-28 den görül-
düğ ü üzere ;  fark yükseiteçlerindeki transistörler, 'ilk dirençleri ve kaynak 
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Ş EKIL 10-28 Fark yükseiteci. 

dircnçleri, s ı rayla özde ş tir ve nu nedenle simetrik bir devre olu şur. Aym-evreli 
giriş  iş aretleri (v t  = vz) ve evre-d ışı  giri ş  iş aretleri (v i. = - vz) için v„ ve 
çı kış  iş aretlerini belirlemek ve devre simetrisini kullanmak kolayl ık saklar. 
Ayın evreli giri ş  i ş aretlerine ortak-kipli (OK) ve evre-d ışı  giriş  iş aretlerine 
ise farkit.-Icipli denir. 

Ortak kiplide yükseltecin her kesiminin davran ışı  özde ş tir. RE  den geçen 
ak ını , bir kat ın yayıel akımının iki katıdı r. Bundan ötürü, her kesim Ş ek. 
10-29a daki devre ile gösterilebilir. Bu devre, Kes. 9-2 de anlatdm ış  olan yan-
geçitsiz yare ı  dirençli, ortak-yayı ed ı  yiikselteç kat ıdır.  Ç ıkış  gerilimi, Denk. 
(9-27) nin kullamlnı as ıy-la,, 

 	- v, 	 (10-41) 

	

r btş 	+ o(re 	2RE) 121  

dır. A E  ortak-kip kazanc ı , ve , v, oldu'unda, vj v, olarak tammlan ır ve 

. 0RL  
do ıc 	 (10 

	

bbi 	RS 4- P. (re + 2  R.e) 	
-42) 

dır. 
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+ vcc 	 +vcc 

(0) 	 (kı) 

Ş EKIL 10-29 Fark-yükselteci ınodelleri: (a) ortak-kip ve (k) fark-kipi 

İ ki kat birbirine özde ş  ve v i 	v2  olduğundan, voi  de (10-41) loağmtıaı  
ile verilir. Ç ı kış  gerilimi v o , iki toplay ı cı  arasında 61çiiliir ve voi-vo, dar. Ortak 
kipli i ş aretlerde vol = vo, olduğundan v o  sifirdır. 

Farkh-kiplide, v ı  ve v2  iş aretleri aras ında 180° ilk evre farkl ı  olduğundan 
RE  deki akı nı  sabit kabı . Bundan ötürü, yay-ıca ile toprak araandaki gerilim 
sabittir yani uygulanan zamana-ba ğ lı  iş aretlerden bağamsızdır ve her bir kat 
Ş ek. 10-296 deki gibi gösterilebilir. Ş ekil 10-'2% deki devre, Kes. 9-1 de 
betimlencn ortak-yayacila kat ın aynasidir. Ç ı kış  gerilimi vot, 

rbb 	 + rt .  

dar. Buna göre, fark-kip kazanc ı  

v 1  
----21--  

- 	
Pb
;  +. Rs -4-  rb' e •

--,-%' — V., olduğundan ve ayrı ca simetriden ötürü, 

Vi,; '''.." --- Ar vl 

V, 	Vol— 

. 2A,, 

(10-43) 

(10-44) 

(10-45) 

(I 0-46) 

dar. vi 

Ve 

olur.' 



440 ÇOK KATLI YÜKSELTEÇ DEVRELERI 

(10-42) ve (10-46) ba ğ lantı larından anlaşı ldığı  üzere yaln ız farkl ı-
kipli iş aretlerin yilkseitil ınesi olas ıdır. Uygulamada karşı la şı lan devrelerde, 

ortak-kipli i şareti« aras ında dengenin sa ğ lanmas ı  hemen hemen olanak-

sızdır. Fark-yükseltecinin i ş leyiş inin bir ölçüsü olarak p ok  ile gösterilen ortak-

kip &şark?» orannzuı  tammlanması  kolaylık Sağ lar: 

Pok 

	A FK 	
(10-47) 

Ş ekil 10-28 deki devre için 

rbt,,  e+ R, 	(3 0(re  4- 2R E) 	2p01l, 
Pok 	

rbb• ± 	rb'e 	 r + RS ± rir'e 

olur. (10-48) bağı ntısmda pok  > 1 olduğu açıktır; pok  nin değeri ne kadar Mi-
yiikse yükseiteç katının iş leyiş i de o oranda iyi demektir. 

Örnek 10 5 

Ş ek. 10-28 de gösterilen türde bir fark yükselteci şv. değ iş kenlerle dona-
-*almış tır: RL  = 2000 ohm, RE  = 500 ohm. ve  R.. 100 ohm. Kullanı lan 

transistör; r bie  = 200 ohm, rbb ,  = 100 ohm., 	0 ve po  = 50 değ erleri 

ile belirtilmektedir. Giriş  iş aretleri vi = 5 + 4 cos wt ve v 2  _= 5 	cos wt, 
dir. 

a) Pos  değerini 

b) Çıkış  gerilimini 

bulun. 

ÇÖZÜM: a) Pok de ğeri, (10-48) bağnıt ıs ı ndan, 

Pok = 	100 + 100 	200 
2 x 50 X 500 	

= 126 = 42 dB 

olarak bulunur. 

b) Çıkış  gerilimini bulmak için, v i  ve v2  iş aret gerilirrılerinin herbirinin, 
ortak kip bileş eni v. E. ve fark-kip bile şeni vEK  cinsinden ifade edilmesi ge-
rekir. Bu, v i  = (voL. Vp c ) ve v, (v0E  - !EK) yazarak yerine getirilir. 

iş aret gerilimlerinin bu - biçimde verilmesi, ç ıkış  geriliminin (10--46) 

bant ısı ndan bulunmas ına olanak Sağ lar. Burada v ı  terimi, giriş  iş aretinin 

fark-kip bile şenidir.ve v;,,E- ye e ş ittir. v oE  ve vEE  değerleri, s ırayla, vi  ve ıi2 

 nin toplanması  ve ç ıkartılmas ı  ile elde edilir, yani, 

(10-48 
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voK  = vl -F- v2 	ve 	LFk= V1 - v, 

dil.. Verilen. i ş aretler için, 

voK  = 5 	4 eascot + 5 	2 cosuı t = 1Q 4- 6 coswt 

Ve 

IjoK = 5 4- 4 co ı  --5-2 cos eı t 	2 cos WE 

(10-44) hağı nt ı s ı nda verilen APK  de ğeri 

-50 X 2000 
100 +100 + 260 

dı r ve buna göre ç ıkış  gerilimi 

vo  = -2 x 250 X cos wt , 500 cos tot mılivolt 

dsr  

Örnek 10-5 deki v o  değeri, fark-yiikselteç kat ı n ı n büyük sığ açlara duyulan 
gereksinimi ortadan kald ırldığı nı  gösterir. i ş aret geriiinalerinin herikisi de, 

çoğu kez, katlarm çalış ma noktasındaki toplarım gerilimıerine kuş' ahn 
d.a. değerlerini içerir. Bununla birlikte, fark-kip ;Akışı  hiç bir doğru gerilim 
değeri içermez ve bu nedenle bir çiftlenim ııı ~a görevini yerine getirir. 
Ayrıca, fark-kipinde R E  deki akını  sabit kalıbtıadan yan-geçit sa ğı acnıa elini 
gereksinim de ortadan kald ırd ıx. 

Ytikselteç için A FE  değeri, bir tek ortak-yapt ı n kat ınki ile yaklaşı k 
ile yakla şı k olarak aynı  bleyüklaktedir. Günlük hayattaki uygulamalarda 
istenilen gerilim kazancı  değerlerinin elde edilmesi için, ço ğ u kez, fark-
katları  pe ş  peş e bağ lan ır. Pe ş  pe ş e ekleme süreci, bir fark-kipinin toplay ıcı  
çıkış larından herbirinin bir sonra gelen çiftin taban uçlar ı na ba ğ lan ınasuu 
içerir. 

10-6 İŞ LEMSEL YOKSELTEÇLER 

İş lemsel yükselteçier, ya da İŞ -YÜK, ço ğ u kez, pe ş  peş e ha ğ lanonş  fark-

yükselteçlerinden olu şmuş tur. Gerilime-ba ğ lı  gerilim kaynakların ın belirt-
gerderini elde etmek için, kullamIrrlar. İş lemsel yükselteein devre simgesi. 
Ş ek. 10-30a da ve eşdeğer devresi de Ş ek. 10-30b de verilmi ş tir. Ş ek. 10-31 
deki fark yükselteçi nygulanr ıadaki i ş lerasel yilkselteçIerd.e oldukça çok kul-
lan ı lmaktad ı r. Ş ekil 1.0-31 deki dikdörtgen içerisindeki k ı sım, Ş ek. 10-28 
devresindeki RE  nin yerine kullanı lmış tı r. Ek transistörün kullanı lmas ı ndan 
elde edilen, yarar, RE  nin etkin de ğerinin çok büyük luburnas ı , böylece RE  
üzerindeki doğru, gerilim düş ii.münü uygun olmayan bliyükliiklere art ı rmak-
s ı zın ortak-kip d ış arlanıa oranını n art ırı lmasıdı r. Ş ekil 10-31 deki Q tran- 

APS 250 
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al / 

Ş EK İ L 10-30 işlemsel yiikselteein simgesi ve e ş değer devresi, 

vcc 

ŞEK İ L I0--31 Aktif 	fark yükseiteei, 

sistöriiniingörhuiinen etkisi, Q, ve Q, transistörleri için bir ak ı m i:inlıesle ıtı e 
kayna ğı  olarak davratunas ı d ır. Bu çe ş it devreler, ço ğ u kez Ş ek. 10-32 de ol-
duğu gibi gösterilir. 

Uygulannı daki igen/sel y-ükselteçie ideal de ğ ildirler ve iş leyiş lerinde 
s ınırla ınalar vard ı r, S ı n ı riarnalardan biri, yükselteena çal ış t ığı  frekans bölge-
sidir. 



(10-49) 
1 ± s! w 0  

Go 
 1 + s <124, 

Go  
G(s) 
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vcc 

Ş EKiL 10-32 Fark yükseltnciain ziona-karl ıatı  4nbesitınebi. 

i ş lemsel yükselteçte, Ş ek. 10-33 de gösterildi ği ve a şa ğı daki (10-49) 
eş itliğ i ile belirtildiğ i üzere frekanstaki her 10 kat de ğiş im başı na -20 dB 
düşüş  gösterecek biçimde bir frekans tepkisi sa ğlamak üzere, ya içten ya da 

dış tan frekans telafisi yap ılmış t ı r. 

Frekans snurla ınası , çoğu kez, Gof„ kazanç-ş erit geni ş liğ i çarpunt ile ve-

rilir ve bu çarp ını  verilen bir i ş letme' yükselteç için bir sabittir. 

o 	 4.> 
(109 'cı lçe ğ i) 

Ş EK. İ.L 10-3 tOentset yiik.seltecin kazanç- ş erit geni ş liğ i çattnnu-na gösteren frekans tepkisi. 
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R o  

ŞE", 10 • 34  tskış  direnci sıfı r olma y 	iş lem-:el yiikseltecin e şdeOri. 

İkinci bir s ın ırlama, Ro  ç ıkış  direncinin s ıfır olmamas ı d ır. k in sıfır 
olmayan değ eri, Ş ek. 10-34 deki e ş değer devrede oldu ğu gibi gösterilir. 

iş lemsel yükselteçler sadece bir i ş aretin yükseltilmesi için de kullanı la-

bilir. Bu durumda yükselteein tek-uçla çal ış tığı  söylenir. Bunu elde etmek 

için, giriş lcrden biri s ı fı r yapil ı r ve ç ı kış  ya i ş aretin uygulandığı  kat ı n toplayıc ı  
ucundan ya da iki toplay ı cı  uca aras ından .  al ınır. Çoğ u kez, ç ıkış  uçlar ı , ör-

1 .41_13 e ğ er v, s ıfı rsa, ç ı kış  i ş areti ı' L  giriş  i ş areti ile 180' lik evre fark ı  göste-

recek biçimde diizenlenir. k3u diizenle ıneye ters-çeviren (i ş aret de ğ iş tiren) 

-kip ve v i  e de ters-çeviren giri ş  deniz. y ı  sı fı r olduğn zaman çı kış  işareti 

ile, ayn ı  evrelidir. Bu düzenlemeye ters--çeviri neyen kip ve v, -ye de ters-çe-

yir ıneyen giri ş  denir. 

Kesim 7--12. de anlat ılmış  olduğu gibi, iş leınsel yükselteçIer ço ğ u_ kez, 10 

ya da 14 uçlu standard paketler halinde kutulan ırlar. 141ardan ikisi giriş  
i ş aretleri, ikisi ç ıkış  iş areti, ikisi d.a. güç kaynaklar ı  ve biri (ya da ikisi) de 

toprak ba ğ lant ı sı  içindir. E ğ er dış tan bir frekans telafisi yap ı lmak istenirse. 

- iki ek uca gereksinim du -yulur. Ayg ı tlar tam olarak özde ş  olmad ıklanuılan. 

giriş te hiç bir giri ş  i ş areti yokken, çdu ş taki - do ğru gerilim düzeyini (ayar 

dışı  gerilim) denetlemek i.çia d ış tan telafi yap ı l ır. Bu da iki u.ç gerektirir. Öteki 

ek uçlar küllandmaz. 

I ş iernsel iikselteçierin uygulama alanlar ı  oldukça fazlaelxr. Benzerlik 

bilgisavarlarmda, donan ı m diizeneklerinde, ileti ş im ı ltizenelderinde ye veri-

i ş leme düzeneklerinde çok kullawlalar. Çe ş itli uygulamaları , bu bölüm-ün geri 

kala bundan sonra gelen - iki bölümde ekle ele alınacaktı r. 

CKS .TE 	BELİRTGENLERi VE GÖSTEIIİ MLERİ  

, 	; kesimlerinde, ektem ttazlsistiâtlix vfe AErli yükseltekle- 
lirtgenlcr ı  ?ı etiRrile ırxizi ş ti. Elde edilen sonu-, 	-ii tür yükselte- 

ein de kazanç r:e 1rrkan tcl ıki üztllillcreriin bel ıze•ed ıt, 	mi ş tir. 
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Pe ş  peş e bağ lı  yükselteç katlar ı , çoğu kez, öteki elektronik devreleri n tamam-
lay ıc ı  kesimleri olarak kullaruld ıklanndan (bu bölümün bundan sonraki ke-
simlerinde ve 11. ve 12. bölümlede görülecek olanlarda oldu ğu gibi) Pe ş  peşe 
bağ l ı  yükselteci bir e şdeğer devre ile göstermek kolayl ık sağ lar. Bu e ş değ er 

re, hem giri ş  ve hem de ç ıkış  uçlarında peş  peş e bağ lı  yükselteç ile ay ın 

özellikleri gösterir ve daha karma şı k elektronik devreleriu çözünklenruesinele 

ve kurgus-unda -7-iikselteein yerini al ı r. 

Bu tür i ş leviı el gösterimin geli ş imi, ideal. bir .yükselteç kavram ı nm 
kullanı lmas ı n ı  içerir. Ideal bir yükseltecir ı  ç ı kışı  tüm frekans bölgesinde 
giriş in sabit bir katsay ıyla çarp ınurni eşittir ve kazanc ı  ne kaynak ne de yük 
i ınpedans değerlerine ba ğ lı d ır. Şekil 10-35, ideal gerilim ve ak ı m yiikRel-

teçIerini göstermektedir. Gerilim yükseiteci için (10-35), giri ş  impedansı  son-
stızdur, bu nedenle E sürücü geriliminin tamam ı , Rs  üzerinde bir gerilim. 
düşmesi oln ı a.ksı zın yüksıdteç -  üzerinde etkihdir. Çrk ış taki sıfır-impedans 

düzeyi, A „E., ç ık ış  geriliminin tamamı n ın yükün uçlar ı  arasında gözükmesine 
neden olur. Şek. 10-35b deki akını  yiikeltecinin giri ş  impedans ı  sıfı rdır, bundan 
ötürü I, i ş aret ak ımı nı n tamamı  yükseltece uygulan ır. Sonsuz ç ıkış  impedans ı  
vükseitilen akı mın tamamın ı n yüke ak-tarihi/Akın ı  olası  kılar. 

(0) 

ib) 

Ş EKİ L 10-35 ideal a gerilim ylik9elteei 	(b) akım yükseiteci. 



446 ÇOK KATLI YOKSELTEÇ DEVRELERI 

tl 

<a) 

(b ı  
Ş EKIL 10-36 ideal oinnı y ı-u ı  gerilim yı  akını  y ı iksd ı eçIeci. 

Uygularnadaki yükselteçier, ideal bir yükseltecin özelliklerini tam 
olarak göstermez. Çünkü bu yiikselteçlerin son/u, s ı fır ohnayan giri ş  ve ç ıkış  
impedanslan ve önceki kesimlerde betimlenen türden do ğal frekans s ın ı r-
/anlatan vard ı r. Ş ek. 10-36 da gösterildi ğ i gibi, herhangi bir yükselte ıb ideal 
bir yükselteçle birlikte ideal olmayan davran ışı  betimleyen devre de ğ işken-
leriyle gösterilebilir. 

Pe ş  pe ş e baglannu ş  yükselteç. katlar ı , Ş ek. 10-37 deki e ş değer devrelerlc 
de gösterilebilir. Sürücü kaynak ve yük aras ı ndaki çe ş itli katlar, ya giri ş in 
uçlar ı  aras ı nda verilen gerilimi ya da yükselteç giri ş ine giren akım ı  yükselt-
mek için kullan ı l ı r. Örnek 10-1 de gerilim ve ak ı nı  kazançlarm ı n birbirine 
bağ l ı  olduğu gösterilmi ş ti. Bundan ötürü, günlük uygulamalarda kullan ılan 
bir yükselteç, ya ideal olmayan gerilim yükselteei ya da ideal olmayan 
akim yükselteci ile gösterilebilir. Bu olgu, Ş ek. 10-376 deki devre üzerinde 
bir kaynak dönii ş iimii yap ı larak cb ı 6rulanabilir. Kaynak dönü ş iiinii, yüksel-
teein giri ş inde bir f,R, gerilim kayna ğı  ve buna seri bağ l ı . Rs  direnci verir. 

gerilimi JZ dı r, bundan ötürü ak ı ma-bağ l ı  A 1 1 1  akı nı  kayna ğı  A i E 1 /Z 1  
biçiminde betindenebilir. Z0  la paralel olan bu ak ı nı  kayna ğı . Z, ile s('ri ba ğ l ı  
olan ve -A jZ„E i lZi  ile verilen bir gerilim kayna ğı na dünü ş türülebilir. Bu ge-
rilim kayna ğı n ın pozitif ucu E için gösterilmi ş  olduğu gibidir. Bu siıreçten 
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(b) 
Ş EKIL 10-47 UyguIarı abilen gerilim ve Idam yilkselteçIerinin gr,s ı terimieri. 

sonra akl ın yükselteci art ı k gerilim yakselteei biçimini al ı r. Ytikselteç 
katları  Ş ek. 10-38 de gösterildi ğ i gibi, gerilime bağ lı  ak ı nı  kaynakları  ve 
ak ıma-bağ lı  gerilim kaynaklar ı  ile de gösterilebilir. Ş ekil 10-38 de belirtil-
diğ i gibi her iki bağı mlı-kaynak de ğ işkeni de Ş ek.: 10-37 deki gerilim ve 
akını  yükselteçierine ba ğ lanahilir. 

Transistörlii ve- AET'll yükselteçlerin belirtgenleri benzer oldu ğundan 
her ikisi de ayn ı  tip ideal olmayan e ş değer devre ile gösterilebilir. Çe ş itli 
aygıtlar aras ındaki-  farklar ı  yans ı tacak biçimde sadece özel de ğ işken değer-
/eri farklı  olabilir. -B ıi. bölümde daha önce betimlenen gerçek devrelerden Şek. 
10-37 ve Ş ek. 10-38 de gösterilen e ş değ er devreleri elde etmek için izlenen temel 
süreç, Kes. 8-5'de hetimlenen dört- ı içln devre değ işkeıderinin elde edilmesin-
de kullandana benzer. Transistörlii ve .AET'lü ylik.selteçIerin heriki3ininde 
tek yönlü oldu ğu varsay ı l ır, yani iletirn, sadece gerili ş teu ç ı kış a doğru olur. 
Bundan ötü ıfı . Ş ek. 10-I deki üç--k.ath transiStörlii yükselteci, 10-37a daki 
eşdeğ er devre ile göstermek için, sadece giri ş  impedat ı s ı na ve ç ı k ış taki Th".. 
venni ektleğ erinin belirlenmesine gereksinim vard ı r. Bu tür giis,terini,  igiie ı il- 
ln her frekans bölgesinde kullarniabiiı . 

Ş ek. :10-37 deki gösterirale 5(.1. 10-34 de i ş lemsel yükseitcç için verilen 
eş değ er devre hemen hemen ayn ı dı r. Bu nedenle, Ş ek. 10-39 daki simgesel 
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(0) 

(b) 

Ş EKIL 10-38 Gerilime•bağ lı  akı ll ı  ve akıma-bağlı  gevibm yükselted gtsterin ıleri. 

gösterim biçimi genel olarak, bir gerilim, akl ın ya da i ş lemsel yilkselteei gös-

termek için kullan ı lır. Bu gösterim biçimi, bu kitab ın-  geriye kalan k ı s ımiaruıda 

bu anlamda kullan ı lacakt ı r. 

10-8 AKTARIM FONKSİYONLARI VE BLOK OZGELERİ  

Karma şı k elektronik düzeneklerin aktar ım fonksiyonunun ve dolay-
sıyla frekans tepkisinin bulunmas ı , çoğu kez, blok çizgelerinin kullan ı lmas ıyla 

kolayla şı r. Bir blok çizge, bir düzene ğ in, kendisini oluşturan bileş en parçaları  
cinsinden kaba gösterimidir. Çizge içersindeki her bile ş en kendisinin aktarma 
fonksiyonu ile belirlenir. Blok çizgede kullan ı lan seçkin bir blok, Ş ek. 10-40 
da gösterilmi ş tir. 7'(s) fonksiyonu, biokun aktar ım fonksiyonu dur ve x2  

Ş EKIL, 10-39 Yiik,ie ı teç simge,s;, 
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X 

Ş EKIL 1(1-40 Yahu bir blok çisge. 

çıkışı n ın x, giriş ine oran ı  olan dönü şüm ya da evreli-vektör oran ını  gösterir 
ve daha önceki böliinalerde anlat ı lmış  olan elektrik devrelerine özgü aktar ı m 
fonksiyonu ile ay ın önemi ta şı r. Bir bile şenin ak.tatim fonksiyonu bir sığ a du-
rumun olduğu gibi son derece yahu olabilir. S ığ a için I ç ıkış  akımını n E giriş  
gerilimine oranı  'joıC'dir. Aktarı m fonksiyonu, iiç ,ka.th bir yükseltecin (10- 
40) bağı ntı slyla verilesi yüksek-frekans kazancında oldu ğu gibi ı lımlı  bir bi-
einade karma şı k da olabilir. 

X 3  =, X + X .2  

Ş EKIL 10-41 T•ı planma s,.oktassmil simgesel gsterirni. 

Blok çizgenin iki doğal özelliğ i, her blokun tek yönlü bir öğe olması  ve 
özel bir. bloka öteki bloklar ba ğ landığı  zaman o blokun aktarma fonksiyonunun 
değ iş' memesidir. Ilk özellik i ş aret iletiminin sadece oklar ın yönünde olduğunu 
gösterir. Böylece T(s), X, tepkisini XI  uyarımına bağ layan fonksiyondur. 
ikinci özellik, çeş itli bloklar aras ında hiç bir etkile ş im (yüldeme etkisi) olma-
dıgnı i gösterir. 

Karma şı k düzenekler, i ş aret yollar ını  ve çeş itli düzenek bileşenleri ara-
suadaki ba ğı nt}lari göstermek için birle ş tirilmiş  birçok blokla gösterilir. Ş ekil 
10-41, iki ya da daha çok i ş aretin nas ıl birleş tirildiğ ini göstermek için kul-
lanılan, bir toplanma noktas ın ı  göstermektedir. Herbir okur yan ındaki kutup 
iş areti okla ilgili i ş aretin kutuplar ınt belirler. Düzenek, bir kez uygun yap ım 
bloklar' ile gösterildikten sonra bu bloklar düzene ğ i tek bir aktarma fonksi-
yan ıma ya da tek bir bloka indirgemek üzere hirle ş tirilebilir. Iki yararlı  in- 

L ı  
x, 

(o) 
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(bi 
Ş EKIL 10--42 (a) Peş  pe ş e bağ lant ı  yap ısın ı  ve (by paralel kanal Valıı ssu ın blok ■;izge e ş de ğ erleri. 

dirgeme biçimi Ş ek. 10-42 de gösterilmiş tir. Ş ekil 10-42a ilaki'pe ş  peş e ba ğ -
lantı  yap ı sı , bireysel aktar ı m fonksiyonlar ının çarp ı mı  ile verilen bir aktarnu 
fonksiyonu verir. Benzer biçimde, Ş ek. 10-42b deki paralel-kanal yap ı s ı , 

bireysel aktarmi fonksiyonlar ın ı n toplamma indirgenir. 

Örnek 10-6 

Ş ekil 10-43 de gösterilen blok çizgenin 	aktar ı m fonksiyonunu 
bulun. 

Ş EKIL 10-43 örnek 1.0,-6 n ın blok çizgesi.. 

ÇÖZCM: İ lk olarak pe ş  pe ş e bağ lı  olan iç blok birle ş tirilir. Ru• süreç, 
Ş ek. 10-44a da gösterildi ğ i gibi G, G,G,G, verir. Ikinci basamak G„ ve H 
yi içeren ihneğ in iudirgenmesidir. 

X, ==. GA 	ve X., 	X, —.FİX 2.  

Bu ba ğı ntılarm birle ş tirilrnesindeu 

, G X —  	X, 
— 1 -4- G H 



G0  

x u  

(0) 
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bulunur. Buna gtire, e ş d.eğ er blok Ş ek. 10-44b de giS!sterileri biçimi alır. Dil-
zeneğ i betimleyen tek blok, iki kanal ın aktarı rn fonksiyonlar ının toplanma-
sıyla elde edilir. Ş ek. 10-44c de gösterildi ğ i gibi sonuç, 

X. 	 G 
GA 11-  

dır. 

(6) 

(d 

Ş EKIL 10-44 Şek, 10-45 dek; bkı -k çizgenin ifidiygennı e.i. 

Aktam), fonksiyonu Örnek )0-6 da elde edilen Ş ek. 10-43 deki, blok 
çizge, geri beslemeli yiikselteçlorin bir s ı mfm ın blok çizges7idir. Geri beslemeli 
ytikselteçIer elektronik devrelerde bilytik önem ta şı r ve gelecek kesimde an-
latilacakt ır. 

10-9 GERİ  BESLEMELİ  YCKSELTEÇL :R İN BAZI GENEL 
OZELL İ KLERİ  

Buraya dek yilkseiteç devrelerinin çtiziindenrucsinde arg ıtları n  iş leyiş i- 
rm daima kusursuz, değrusal olduğ u varsayı ldı . haret diizeylerini art- 
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tırmak, örneğ in hoperlör ve pek çok öteki yükselteç yükleri ıı i çalış tırmak 

için gereksinim duyulduğu gibi, aygıtiar ı n doğ rusal olmayan belirtgenler gös-

termelerine neden olabilir. Bozulma, do ğ rusal olmayan davranışı n sonucudur 

ve i ş lenen iş aretin özelliğ ini değ iş tirir. Düzene ğ in çalış ması nda olu ş an öteki 

değ iş iklikler aygı t değ iş ikliklerindeki değ i ş imlerden kaynaklatur. Bir transis-
törün de ğerindeki bir de ğ iş im buna bir örnek olarak verilenilir. Ayg ı t 
değ işkenlerinin de ğ iş imi nedeni ile bir katı n kazanc ı ndaki değ i ş im bu kattan 
sonra elen katlar üzerinde etkili olabilir ve sonuç olarak tüm dlizene ğ in ka-

zancının değ iş imine neden olur. 

Düzenek değ iş imlerinin etkilerini denetlemek, bozulmay ı  azaltmak ve 

genellikle ideale çok yak ı n yükselteç i ş leyiş i elde etmek için çoğu kez 
geri besleme yap ılır. Geri besle me sürecinde ç ık ış  iş aretinin belirli bir kesimi 
girişe yeniden geri verilir ve yükselteçi sürmek için kullan ı lan i ş aretin bir 
kısmını . oluş turur, Giri şe geri verilen i ş aret, uygulanan i ş aret ile z ı t olduğunda 
negatif geri besleme olur. Öte yandan, geri verilen i ş aret uygulanan i ş areti 

- desteklediğ i zaman pozitif geri besleme olu ş ur.. Bu kesimde yaln ı z negatif 
besleme göz önüne al ı nacakt ır, 

9. bölümde. çe ş itli geri besleme örnekleri le kar şı la şı lın ış t ı . Bunlar ara-
sında yan-geçitsiz bir yay ı cı  direncinin kullan ı lmas ı , fi, daki değ i ş imlerin 

neden olduğu kazanç de ğ iş ikliklerinin azalt ı lmas ı nı  ve ayn ı  zamanda ş erit 
geniş liğ inin artırı lmasını  Sa ğ lar. Bu geri beslemeli devrenin özellikleri ile ayn ı  
tür geri beslemesiz yükselteein özeliklerinin kar şı laş tı rı ln ı as ı , kazanc ı n azal-
dığı nı  ve ş eritgeni ş liğ iniu arttığı nı  gösterir, 

idealle ş tirilmiş  bir geri beslemeli yükselteein. blok çizgesi, Ş ek. 10-45 
de görüldüğü gibi iki temel öğ eden olu ş maktad ı r. Bunlardan biri ileri yöndeki 
yolu oluş turan G(s) kazançlı  yükselteç ve öteki ise ç ıkış tan giriş e geri verilen 
işareti sağ layan ve aktar ım fonksiyonu .11(s) ile gösterilen ge.ribesle ıne devresi-
dir. Ş ekil 10-45 de gösterilmi ş  olan X„X.,Xfb  ve X, i ş aretleri, s ırayla, i ş aret 
kayna ğı , yükselteç-giri ş  i ş areti, geri-besleme ya da geri-verilen i ş aret ve ç ı kış  

iik,,c1teç 

Geri be.stenı e clevre=i 	- 

ŞEKIL —45 Ideal bir gerkbesleuaeli ylikseltecin blok çizgesi. 
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iş aretidir. Bu nicelikler, Kes. 10-10 daki yükseIteçlerde oldu ğu gibi, geri-
beslemeli yükselteçlerin ya ge.rilimleri ya da ak ıllılar' olabilirler. 

Burada sözü edilen i ş aret nicelikleri aş ağı daki bağnı t ı larla birbirlerine 
b ağ lan abi li rler 

Burada sözü edilen i ş aret nicelikleri a ş ağı daki bağı ntı larla birbirlerine 
bağ lanabilirier: 

X L = Xy • Xfb (10-50) 

X ° 	G(s)X i  (10-51) 

Xfb = (10-52) 

C-eribeslerrieli yükseltecin kazand ım kapale-ilmok kazanc ı  denir ve bu kazanç, 
(10-50) den (10,-52) ye kadar olan ba ğ intıları n birleş tirilnı esiyie bulunur ve 

dir. 

, 	X, 	G(s)  
1 4- Gri (s) 

(14-53) 

Geribeslemeli-yiikselteç i ş iey-iş inin önemli bir yönü, yükseiteei sürmek 
için (Xs  - Xfi,) işaretinin kull ımı lmasıyla elde edilen karşı la ş tırmad ır. Yak-
selteç, yükseltilebileeek X, i ş areti ve ç ıkışı n Xfb kesiminden oluşan X i  iş aretini 
iş ler. X„ yükselteç ç ıkışı nı  tam istenilen değeri aldığı  zaman Xfb ve XI  önga. 
rülen değerlerindedir ve X o'r bu düzeyde tutarlar. G(s) deki de ğ iş ken de ğ iş im-
leri nedeniyle X, artacak olursa X,, de ğ eri artar bu da X i  nin azalmas ına neden 
olur. Yükselteç t arafından iş lenen iş aretdeki azal ış  G deki art ış a karşı  koyar ve 
böylece X 0  in ba ş langiçtaki düzeyde kalmas ına yard ı m eder. Kazankştaki 
değ iş meicre kar şı n geribeslemeli yükseltecin kendisinden istenilen tepkiyi 
hangi ölçüde belirli bir düzeyde tutabildi ğ inin illçasüne elnyarkic denir ve 

İ7 	 /:\G;./ G, 
L1G ,1 G 

olarak tanunlan ı r. 

(10-54) 

simgesiue duyarlık fonksiyonu denir ve G F  nin G yu göre duyarl ı -

- ğı n ı  gösterir. Transistörlü bir yükselteç kin, G nin ;3„ ile değ iş imi belirlenebilir, 
böylece duyarlık fonksiyonu, Gir  Ve P o  daki değ iş imleri birbirine bağ lamak 
için .kullanılabilir. 

(10-53) ba ğnı tts ı nda, eğer G(s), G(s) 	./..G ye kadar değ iş irse 
G(s) -4- 1GI,. obı r. Z:_,GF  değeri bulunur ve (10-54) ba ğı nt ıtunda-  yerine ko-
nuluırsa, duyarl ığnı  



1 S AF 
1  4-  GH(s) 4- 	 GH(s) 

(10-55) 
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olduğu gösterilebilir. 

Eğer GH(s) niceliğ i çok büyük yap ıhrsa, o zaman SAF 'küçülür ve bu 

G (s) deki bağı ! değ iş imin G(s) dekinden önemli ölçüde küçük oldu ğunu gös-
terir. 

GH(s) niteliğ i geri dönme oran ı  T(s), ya da ilmek -  kazanc ı  olarak adtan-

dırılır ve yükseltecin i ş ledi ğ i iş aretin geribesien ı e ilmegi üzerinden geri döndü-

rülen kesiminin negatifidir. Geri dönme oramn ı n önemi, kapalF4lınek davran ış  
belirtgen.lerinin çoğ unun yükseltecin aç ık—ihnek davran ışı ndan elde edile-
bilir olmas ı dır. (10-53) ve (10-55) ba ğı nt ı lar ı , T(s) cinsinden yeniden düze ıı -

lenirse 

GF(s) 
1 	T(s) 

(10-56) 
H(s) 	1 + T(s) 

 

%\'-r(s)--  
(10— ,) 

1 + T(s) - 

biçiminde . verilebilirler. 

Kolaylık sağ laması  bakımından, G1 ,T, G ve II nitelikleri, s ırayla GF(s), 
T(s), G(s) ve H(s) nin orta— şerit değerlerini göstermek için kullan ılır. T > 
1 değerleri için 

G F 
	İ 	

(10-58) 

yakla şı mı  yap ılabilir. Bu ba ğı nti, ilmek kazanc ının büyük değ erleri için kapal ı -
ilmek kazanem ın, G yükselteç kazanc ından bağı msı z olduğunu g6stern ıekte-
dir. Bu olgu, (10-57) ba ğı ntı sından da görülebilir. T > 1 için bu ba ğı nt ı , Gr  
deki bağ ll değ i ş imin G deki ba ğı l değ iş imin sadece çok küçük bir kesri oldu ğunu 
göstermektedir. 

Geri besleme ihne ğ inin kullan ılmasının iyi olmayan yönleri de vard ır; 
çünkü yükseltecin kazanc ı  azalt ılı r. Bundan ötürü, kazanc ın verilen bir de-
ğerini gerçekle ş tirmek ve geribeslemeden yine de yararlanmak için, ayn ı  ka-
zanc ı  elde edebilmek üzere geribeslemesiz pe ş  pe şe bağ lı  yükselteç için 
gerek-sinenden daha çok kat ın kullanılması  gerekir. 

Örnek 104 

Eğer bir yükseltecin orta— şeritteki 	 kazartenun 100 olmas ı  
ve bu kazanc ın G deki °,/050 lik bir azalış  için yüzde rden fazla bir dü ş üş  
gösterme/11es' istenirse G ve H de ğ erleri 'ne olmalıdı r ? 
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'ÇöZelq: T değ eri, kazanç de ğiş imindeki sı iıırlazriadan bulunur. (10-54) 
bağı nt ı sı ndan, 

	

SF 
	

- İ  100 	1 

IG I G 	SO 

elde edilir. (10-57) ba ğı nt ı s ından yararlanarak T de ğeri, 

	

1 	1  

	

50 	1 	T - 

ya da T = 98 olarak bulunur. H değ eri, kapak-ilmek kazanemm verilen de-
ğerinden bulunabilir; (10-56) ba ğı nt ı smdan 

	

1 	T 	I 	98 	98 

	

G, 	1 4- T 	100 	1 -I- 98 	900 
	 — 0:0099 

 

bulunur ve G. T ve H den 

98 

	

G = 	 = 9900 
981 9900 

olarak elde edilir. 

Sonuçları n doğ ruluğ un ıl görmek için G„ nin değ eri G 9900 ve G =-- 4950 
için hesaplan ır. (10-54) ba ğı nt ı sından, G 	9900 için, 

9900 x 98/ 9900 	
100 

bulunur. G.-- 4900 için 

4950  
Gr '--=  1 + 4950 x 98 / 9900 

99,0 _ 

bulunur. Bu de ğerler düzenleme ölçütlerini sa ğ lamaktad ı r. 

10-10 SEÇK İN GERI BESLEMELI YISSELTEÇ DUZENLENİŞ LERİ  

Dört temel geribeslemeli-yükselteç düzenleni ş i vardır ve bu düzenleni ş ler 
için yaklaşı k bir gösterim olarak Şok. 10-45 deki blok çizge geçerlidir. 
Her düzenleni ş , i ş leyi ş i denetlenmek istenen ve çoğu kez peş  peş e bağlı  birçok 
kattan oluşan bir temel yükselteç G(s) ve çıkışı " ülçen ve karşı laş tırma için 
gerekli iş areti sağ layan bir geribesleme devresi H(s) den oluş maktadır. Seçkin 
bir devre gösterimi Ş ek. 10-46 da verilmektedir. Bu düzenleni ş teki geribesle-
meli yükselteee şöni geribeslemeli yiikselteç denir. Ş ekil 10-46 da belirtildiğ i 

G 9900 
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gibi H devresi G nin hem giri ş ine ve hem de ç ıkış ma paralel olarak haklar ı -
nuştır ve ş önt-geribesleme ad ı  verilmesinin nedeni de budur. G yükselteci 

gerilim yükseltecidir ve E0  ç ıkışı m oluş turur; H devresi ç ıkış  gerilimini ölçer 

ve karşı laş tırma için gereksinen Ifb  akımı n.' Sağ lar. G tarafından yükseltilen 

fark i ş areti, giriş  digilm noktasındaki akınılaxm karşı laş tnilmasuıdan elde 

edilir. 

Geribesienı c yükselteci 

Ş EKLI, 10-46 $8nt-geribeslemeli yükselteç yap ıs ı . 

()teki üç geribeslemeli-yükselteç düzenleni şinin ideal gösterimleri, 
Ş ek. 10-47 de verilmektedir. Ş ek. 10-47a daki seri-geribestemeti yükselteç, 
ç ı kış  akı mı ndaki değ iş imleri denetlemek için kullan ı lır ve geri-besleme ak ı mı  
karşı laş t ı rma için gerekli Olan gerilimi olu ş turur. Ş ek. 10-47b deki şönt-seri 
seribes?tenteli yiikselteç, çıkış  akunnu denetlemek için giri ş te akı m karşdaş • 
t ı rı lmasindan yararlatur. Ş ek. 10-47c deki seri-ş önt geribeslenteli yiikselieç 
ise çı kış  gerilimini denetlemek için gerilim kartpla ş t ırmas ım kullan ır. 

Yukarıda sözü edilen dört tür yükseltecin herbirinin aktar ıni fonksiyonu 
(ç ı kış  Meeliğ inin giriş  iş aretine oran ı ) (10-54) baOt ısı  biçiminde .bir 
Jikle verilebilir ve hepsi de önceki kesimde betindenen genel özellikleri gösterir. 
Bu yükselteçierin anla şı lmas ı  için bir örnek olarak Ş ek, 10-48 deki şötı t-
geribesle ıneli yük.s  elteç göz önüne al ınacaktır. Yiikselteç orta- ş erit bölgesinde 
Şek. 10-49 da görülen e ş değer devre ile gösterilebilir. t`fç transistörlü kat, 
geribeslenieli yükselteein ileri yöndeki yolunu olu ş turur ve h, dire ıxci, çikiş  
iş aretini.a bir kısmını  yeniden giri ş  vermek için kullan ı l ı r. Olağan durumda, 
bu devrenin davran ışı nı  ideal ş önt-geribesle ıneli yükselteein ( Ş ek. 10-46) 
davranışı na benzer yapmak için, lir  direnci R, ve R, nin her ikisinden de çok 
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işPri 

Geri leAenı e yiı kselted 

Geri lı ef.leme yiikeekeei 

(e) 

•ŞEK 	2C-47 Geribegleuteli•yiikselteç rafnlar ı : (o) seri-gt 	ı 	yilks4teç. (b) 

yiikseltN ve (e) seri-şZbrit g ırsitıeterrıeli 
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Ş EKIL 10-48 TriMbi,stkirlii ş 4t1t-geribesk ılwli yiik.selte ı ;. 

büyük Mum. R f, nin bu seiatinden kazan ı lan yarar, R F  direncinden geçen 
/F  ak ım ının■  I. yük akımına göre sav -şanabilir olmas ı dır. Böylece R F  üzerin-
den girişten şı letş a ola.» iletircı  savsanabilir. 

Şekil 10-49 daki devredeki E0  çı k ış  geributi, 

R t. 
R, 
	 (10-5 9 ) 

ya da 

 

(10-60) 

 

dı r. (10-60) ba ğı ntışı nduki E,, in E ye oran ı , yükseltecin. ileri yöndeki yolunun 

kazanc ı m, yani Ş ek. 10-46 da.ki G inceli ğ ini verir. H değ eri, E, yi . sı fıra e ş it 
ktitl ıktan sonra bir E„ çıkış  gerilinn olduğ unu varsay ıp Ei  yi belirleyerek bu-

lunabilir. Ç ı kış ta bir E.„ gerilimi oldu ğ u zaman, R F.  ve R, den (R, ve Rp'nin 

paralel ba ğ lantas ı) olu ş an geribeslerne devresi yahu bir gerilirrl bölücü ortaya 
ç ıkar ı r (bak Ş ek. 10-50). Öyleyse Erb  de ğ eri, 

Ef,, 

 

+ 

dir ve bu ba ğm ı  an 
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2' 

Ş EKIL 10-49 Transht4r1ü şhot-geribeFlemeli ytIkşeltecia orta-şerit eşı lekeri, 

E 	 R 	
(j0-61) 

bulunur. (10-60) ba ğı nt ısm ı n. (10-61) bağı utıalybı  çarp ılmasI T 	GH geri- 
dönme oranm ı , 

R  A 
T 	v R1, 	R c, 

—R, 
(10--62) 

R ı  RF  

olarak verir. 

ŞEKIL 1A-50 Ş k%aticerilıt4lemeli ytikseltel:te- geribesterne ılt ı rexi. 

T, yükselteete i ş lendikten sonra gr; 	işarete göre n.egatif olduğun- 

dan, eğ er geri besleme i ş areti i ş aret kayna ğı  ile z ı t davranirsa T pozitif 

bir nicelik olmalıdı r. Bundan ötiirü. A y  gerilim kazanc ı  negatif bir : ı icelik 

olmak zorundad ır. 4,, kazanc ı n' oluş turan peş  peş e bağ l ı  yükselteein her kat ı , 
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180' lik evre katmas ı na neden olur ve bundan ötürü tek say ı da kat gereksinir. 

Örneğ in, Şek. 10-48 deki devrede üç kat kullan ı lmış tır. 

• RF  boyunca olan ileri yöndeki iletinıi savsayarak, yüksclteein kapal ı-
ilmek kazanc ı , (10-56) ba ğı ntısmdan, 

R ı  --1- R, 	[RLA„I (R t, 	R 9)][1?' IR 1 + RF)] 	(10-63) 
[1 + RLA,. i> (R, + Ro)][R, I (R, + Re)] 

bulunur. T nin birden çok büyük de ğerleri için R F 	R, olduğundan, (10-63) 

ba ğı ntis ı  

CF  
RF  
R ı  (10-64) 

eş itliğ ine indirgenübilir. 

R F  üzerinden sa ğ lanan geribeslemeden ötürü, yük.selteci süren E geritimi 

azalır. Bu nedenle, Ş ek. 10-49 daki I (Es  — E,) / Rs  akımı , geribesle ıne yok-
kenki değeri göre artar. Geribeslen ıeli yükselteein giri ş  impedansı  E, / f„ 
olduğundan, değ eri gcribesleme ile azal ı r, 

Örnek 10-8 

Ş ek. 10-1 deki üç-katl ı  tra.nsistörlü yükselteç., bir şönt-gcribeslaneli yük- 
. 

seltecin ileri yön yolu olarak kullan ı lmak isteniyor. Yükselteç, Ş ek. 10-49 
daki e ş değer devre ile ifade edilebilir ve bu devrede R, = 1000 ohm., R,, = 
1000 ohm ve A L, 	- 40000 dir. Rs  = 100 ohm ve R,= 1000 ohm için ka-- 
palı  iluı ek kazananın -200 olmas ı  ve A, 	40000 dir. R, = 100. ohm ve 
EL .= 1000 ohm için kapal ı  ilmek kazanan ı n -2.00 olmas ı  ve A, deki yüzde 
50 lik bir azalış  için bu değ erinin en çok yüzde birlik bir de ğ iş im sın ırları  
içerisinde kalmas ı  istenmektedir. İ stene tepkiyi elde etmek için gereksinen 
RF  değerini bulun. 

ÇOZ -011,1: Pe ş  pe ş e bağ l ı  yükseitecin kazanandaki yüzde 50 ilk bir de-
ğ iş im için kapalı  ilmek kazanc ın' istenen değ erinin yüzde biri kadarl ı k bir - 
sınır icerisin.de tutabilmek it in T 98 olmas ı  gerekmektedir (bak Örnek 
10-7). 

R, ve R;  nin paralel birle ş imi, 

R i R, 	1000 x 100 	91 ohm  
s 	1000 	100 

dur. (10-64) ba ğı  ıt ı sindan, 

200 	
R 

yani R = 182900 ohm 
91 
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bulunur. R ı , nin bu değeri için, T değ eri, Denk. (10-62) den, 

1000 Y. (-40 Y, 10') 	-91 .  T ----   -_, 99,5 
1000 ± 1000 	18200 	91 

elde edilir 

Elde edilen T değeri, istenilen kazanç 	binin ba ş armak için yeter- 
lidir. T ve Ri„ değ erleri, ayn ı  zmanda, (M44) l a ğ mt ı s ı na götüren yakla şı m-
ları  da sa ğ l ı vaeak derecede büyüktür. 

k nin yük gerilimini etkilemedigi varsay ı lmış  olmasına kar şı n, baz ı  
uygulamalarda R den geçen ak ı mı n dikkate alı nmas ı na gereksinim &uyu- 

Bu ileri -yönbesleme etkisi, çoğ u kez, Örnek 10-6 da ( Ş ek. :10)43) 
kullan ı lm ış  °bin blok ,.çizgede göz önüne al ı n ı r. 

Öteki gerib,,slemeli-yükselteç düzenleni ş Ieriiı i anlamak için kullan ılan 
uygun devrele,rin kazanç, ş erit-geni ş liğ i ve duyarl ı k özellikleri ş önt-geri-
besle ı neli yükselteçIerinöine benzer, Bununla birlikte, kar şı laş tı r ı narım özel-
liğ indeki farklar nedeniyle, i ş leyi ş lerde değ i ş iklikler vardı r. çizelge 10-1 de 
farkl ı  düzenleniş ler için geribeslemeli yüksclteçlerin İizellikleri sıralannu ş t ır. 
Bu çizelge yükselteçleri kar şı laş t ı rma bakı m ından kolaylık sağ lar. S ıralanan 
çeş itli özellikler Ş ekil 10-45 deki blok çizgeye dayand ırdmış tır. 

• ÇiZELGE 10-1 Geribesle ı neli-yiikselmç ı llizenleni şlerinin özellikleri 

10-11 GERIBESLEMEL İ  YUKSELTEÇLERDE KA. ARLILIK 

Bundan önce anlat ı lan devrelerde negatif geribesleme kullan ı lmış  ve bu: 
beslemede uygulanan i ş aretten geribesleme yap ılan iş aret çlkart ı lmış tı . B ıı ..7 

 nunla birlikte, devrede depo etme ye,teneğ inde olan ö ğ eler, belli bir frekanst4 
geri verilen iş aret sürücü i ş aretle ayn ı  .evreli alacak biçimde yeterince evi.: 

kay'mas ı  oluş turabilirler. Bu•ko ş ullar alt ı nda, yükselteç bu iki i ş aretin topl* 
nuna eş it bir iş aret i ş lernek zorunda kalır ve ç ıkışı n oldukça büyük olmas ını  
neden olur. Dünü :kendi kendisini yineler ve ayg ı tlar doyuma ya da_ kesiline 
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gidineeye dek ç ıkış  sı n ı rs ı z Olarak artar. Bu sm ı rla ınnam ış  ç ı kış , kararsı zlık 
olarak adland ı r ı lan bir ko ş ul ortaya ç ıkar ır. Tan ım olarak, eğ er bir düzene ğ in 
zamanla s ıfı ra dü ş en bir uyarmaya kar şı  tepkisinde s ı fı ra dü ş erse bu diizenek 
kararlı dı r. 

Bu tanamm sonucu olarak, aktar ı m fonksiyonunun tüm kutuplannm ne-
gatif gerçel k ı s ı mları  olmal ı d ı r; yani bunlar s düzleminin sol yarıs ı nda yer 
almalıdı rlar. 4. Bölümde, bir dilzene ğ in doğ al tepkisinin o düzene ğ in aktarrm 
fonksiyonunun kutupları ndan elde edilebilece ğ i gösterilnıiş ti. Her bir Sp 

kutbu, Ev  biçiminde bir do ğ al-tepki terimi verir. E ğer S p  nin gerçel kısm ı  
negatif ise, t> 0 için üstel terim azal ı r. Öte yandan e ğ er Sp nin gerçel kısmı  
pozitif ise, üstel terim s ı nırs ı z olarak artar. Gerçel k ısm ı n s ı fır olduğu durum-
lar için, üstel terim Sp  0 ya da Sp  = jaı  olmas ına bağ lı  olarak, ya sabit 
bir de ğ er al ı r ya da zamanla sinüssel olarak .  olarak de ğ iş ir. Bu ko ş ul da karar-
s ı z bir diizenek oluş turur, çünkü doğ al-tepki zamanla sönmez. Böylece dii-
zeneklerin, gerçel k ı s ı mlar ı  sadece negatif olan kutuplar için kararli ola-
bilecekleri anla şı lmaktad ı r. Eğ er kutuplar s'düzleminin sa ğ  yarısında ya da j 
ek-seni üzerinde bulunurlarsa, diizenek karars ı zdı r. Karars ız düzenekIerde, 
doğ al frckanslar tepkide daha etkilidir ve diizene ğ in titreşim yapt ığı  Siy-
lenir.Titre ş im yapan düzenekler, yiikselteç devrelerinde hiç bir zaman is-
tenmezse de, Bölüm Il ve,12 de betimlenen, dalga-biçimi üreten devrelerin 
temelini oluş tururlar. 

Bir düzene ğ in kararl ı  olup olmad ığı nı  belirlemek için ya kutup konum-
lar ı = ya. da sağ  yar ı  düzlemde ve j-ekseni üzerinde kutuplar ın yer diş i hak-
kı nda yeterli bilginin belirlenmesi gerekmektedir. Çok say ıda kutupları  olan 
dazenekler için, Iiira kutup konn ınlarmm bulunmas ı  çok yorucu bir iş tir ve 
pek yarar sa ğ lamaz. Öte yandan Bode çizgei (Kes. 8-6), sa ğ  yar ı  düzlemde 
herhangi bir kutup olup olmad ığı nı  belirlemek için kolay bir yol Sa ğ lar ve löy-
:böylece düzenek kararl ı l ığı  ile ilgili istenen bilgiyi verir. Özel bir örne ğ e da-
yanan a ş ağı daki tart ış ma, hem yönteme aenkbl ı k getirecek ve hem de sonuç-
ların bir doğ rulara şun oluş turacakt ır. 

Kapal-il ınek ak-tar ı m fonksiyonunun 
	

k. 10-54 kutuplar ı  

.GH(s) 	T(Ş) = 0 • 
	

(10-65) 

.. ığ nı t ı s ı rm sa ğ layan s değ erleriyle verilir. 

Kutuplar ayn ı  zamanda T(s) 	-- 1 eş itli ğ ini 'sa ğlayan değ erleri ol- 
f'igundan kapal ı-ilnek kararl ı lığı n ı  açak-il ınek davran ışı ndan elde etme ola- 
ınğı  Sağ lar. Yal ın geribeslemeli düzeneller için aç ık-ilmek tepkisi ço ğu kez . 

 k*arlıdır ve bu tepkinin davran ışı  ölçaiebilir ve bir Bode çizgesi olu ş tur ıala- 
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cn 

0,5 	15) 	2,0 	5.0 
Açst frek a ns r,Idlsra 

Ş EKIL ı ii-s. ı  T(g) = Kj 	lj hm j3:41 yilz,ekç 	Bade çzi 



ŞEKIL 10--52 T(s) =. K ıi (s-1-3.> olun yilkselteç ivi ıı  s <Nı  eutiudeki kapals-ilutek kutu konutulan. 
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Bu tart ış manın anla şı labilmesi için T(s) -,--- K I(.9 	1) 3  olan bir dilzenek 
göz önüne alalım. Kapalı-ilınek düzene ğ inin kutup konumlar ı  (s 	1) 3  -1- 
K = 0 ba ğı ntısı nı  sağ layan s değ erleridir. 

K = 1, 4, 8 ve 16 olduğu durumlar için l(joı) nın Bode Çizgesi Ş ek. 
10-51 de gösterilmiş tir. Ş ek. 10-51 de görüldüğü üzere, evre e ğrisi K den 
bağnns ızdır. a evre çapraz-geçiş  frekansı  olarak adland ırılan önemli bir fre-
kans T(jv ı) nın evresinin -180' olduğu frekanst ır. Gözönüne al ınan örnek 
için, w o  3 rad / s dir. 
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Önemli olan ikinci bir frekans, IT(jui)l= 1 yanilT(fro)1= 0 dB olduğu fre-
kanstır. Buna kazanç çapraz-geçit frekans ı  rue  denir. Ş ekil 10-51 den aç ık-
ça görüldüğü üzere oc, K nm değ erine ba ğ lıdır. K artarken WG  değeri de 
artar. K = 8 için coG  =- ,‘/.- rad is diz ve kazanç ve evre çapraz-geçitleri ay ın 
anda:oluşur. 

Gözönüne alman düzenegin kapah-ilmek kutuplann ın konumlarını  gös-
teren kutup-s ıfır yani s-düzle ıni çizgesi, Ş ek. 10-52 de gösterilmi ş tir. Ku-
tuplar, (e  1) 3  K = 0 bağı nt ı sınm kölderidir ve çizilen Bode çizgelerine 
karşı lık gelen farklı  K. değ erleri için bulunur. Ş ekil 10-52 de, K <8 de ğerleri 
için kutuplann hepsi sol yar ı  düz-len:Ide yer alır ve K > 8 için iki kutup cağ  
yan düzlc ınde bulunur. K = 8 olduğu zaman kutuplardn iki tanesi je.) ek. 
seni üzerinden s W3 de yer alı rlar. Böylece, s-düzlemi çizgesinden aç ıkça. 
görüldüğü üzere K 	8 değerleri için düzenek karars ızdır. 

6-  düzlemi çizgesinin sonuçlar ı , Bode çizgesinin sonuçlar ı  ile bagda ş tırda-
bilir. Kararlı  düzenekler için (K < 8), kazanç çapraz-geçi ş inden daha alçak 
frekauslarda olu ş tuğ u görülmektedir. Benzer biçimde K 8 için kazanç 
çapraz-geçi ş i, evre çapraz-geçi ş ine eş it ya da daha yüksek frekanslarda olu şur. 
Bu duruma göre, açik-il ınek tepkesi kararl ı  olan tek-iimek geribeslemeli 
düzeneklerde, açık-ihnek Bode çizgesine dayanan kapalt-il ınek düzeniiinin 
kararl ılığı  için genel bir ölçüt şudur: Bir dLizene ğ in lcararlt olabilmesi için 
kazanç çapraz geçi ş inin evre çapraz geçiş' inden önce oluşması  . gerekir. 

Geribeslemeli yilkselteçler, sağ ladıkları  duyarlık artışı ndan ve bozulma 
azalışı ndan yararlanmak için kullan ılır. Istenen geli şmelerin olduğ unu görmek 
için -diizene ğ in karars ız .olmas ı na neden olabilecek bir T değ eri gerekebilir. 
Çoğu kez, kararl ılığı  sağ layabilen fakat bunun dış mda karars ız bir T de~ıe 
izin veren dengeleyici devreler kullan ı lır. 

Örnek 10-9 

Belirli bir geribesleme • yükseitecia geridönme oran ı  

100 (1 4- s 40) 
T(s) 

(1 ± s)(1 4- s / 10)(1 ± s 20) 

bağnitts ıyla verilmektedir. Kapah-ilmek yükseltecinin kararl ı  olup olmadığı nı  
belirleyin. 

ÇÖZÜM: Kararl ı lı k için koşul, kazanç çapraz-geçi ş inin evre çapraz-
geçiş inden önce oluşınası d ır. Kazanç çapraz-geçi şinde T (jco G)1 = 1 (O dB), 
ve evre çaprazgeçi ş inde ir(jOi z.) nin aç ı sı  -180' <lir. Bu. nicelikler Ş ek. 10-53 
de gösterilen Bode çizgesinde kolayca bulunur. Ş ek. 10-53 deki kesik çizgili 
eğ ri -asimtotik Bode çizgesini ve kesiksiz e ğ ri gerçek Bode çizgesini göster-
mektedir. F:ğ rilerden, 
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c,o 0,1 	1,0 	10 	100 	1000 

Asal frekans rad/sn 

Aa:sal frekans rad/sn 
Ş EKIL 10-53 örnek 10-9 içiu veriler ı  13ocie, 
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co G  = 26,5 rad / o ve aı o = 43,5 rad] s 

olarak bulunur. 6i c  < o.ıa„ olduğunda kapah-ilmek yükselteci kararl ı dı r. 

PROBLEMLER 

10-1 Ş ek. 10-1 de gösteriln üç-katl ı  transistörlü yükselteç, 	R„ 
500 ohm, R ı .=R, = Rs = 100000 ohm, R, 	 = 100000 ohm, 

RE , -= RE2 	RE3 = 500 ohm, ev  1,0 ,u F ve CE  = 50/ı F olacak 1kb:ilde 

düzenlenmi ş tir. Transistörler özde ş tir ve de ğ i ş ken değ erleri, r bb ,  = 50 ohm, 
rb 'e  = 500 ohm, ©= 100, Cb' e  = 200 pF ve Cb' = 1 pF d ı r. i ş aret kay-

nağı n ın iç direnci 300 ohm ve R` 1, = 390 ohnı 'dur. 

a) Orta-ş erit gerilim kazanc ı n) 

b) Üst ve alt-yar ı-güç frekanslarun hem Bode çizgesinden ve hem de 
Baş at-kutup yakla şı m ı ndan bulun. 

10.2 İ ki ortak-yay ı ellı  kat pe ş  peş e ba ğ larım ış t ır. Transistörler özde ş -

tir ve küçük-i ş aret de ğ iş kenleri Prob. 10-1 de verilenlerin aynı dır. Toplayı c ı  
dirençierinin herbiri 600 ohm'dur. Kaynak direnci 600 ohm ve R' z, = 600 . 
ohnı 9 dur. 

a) Orta- ş etit kazanc ım 

b) Üs yarı-güç frekans ın ı  bulun. 

10-3 Peş  pe ş e bağ lanmış  iki ortak-yay ı edı  kattan olu ş an bir yükselteç 

orta- ş erit kazanc ı  400 olacak biçimde diizenlenmek istenmektedir. Kullanı -

lan transistörler özde ş tir ve Prob. 10-1 de verilen de ğ iş kenlere sahiptir. Yük 
selteç, iç direnci 300 ohm olan bir kaynakla sürülmekte ve 300 ohm'luk bir 
yük direncini beslemektedir. E ğer her kat ın gerilim kazanc ı  (yüklü ko şullar 

alt ında) ayn ı  ise, her katı n toplayı c ı  direncini bulun. 

10-4 Üç-katil bir yükseltecin yüksek frekanslardaki kazanc ı  

8000 
(1 - Ş- si 1 xl(0(1 	s/ 8 Y. 107 )(1 	sj 6 x 10') 

a) Orta- ş erit kazanc ım 

b) Bode çizgesinden yararlanarak üst yar ı -güç frekans ın ı  

e) Ba ş at-kutup yakla şı nnyla üst yar ı -güç frekans ı nı  bulun. 

10. Pe ş  pe ş e ba ğ l ı  belirli bir vükseitecin alçak frekans kazanci, 

G(s) 

dir. 



1 1,000 
ohm 

- 100 I 
k.: F 

50 ohm 

500 ohm 

20Ğ 0 	1 0000 
ohm 	 ohm 

.! O pf. F- 

1.000 dil- 

-4 t 

e. 
50 ohm 

-I 100 
P.F 

1 '10,000 ohm 

50 ohm 
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104  X ( +  40 /  s)  

G(s) 	(1 + 20 / 8)(1 H- 80 / s)(1 + 800 s) 

dir, Alçak yan güç frekans ı m 

a) Bode çizgesi yardı m ıyla, 

b) Baş at-kutup yakla şı nnyla. bulun. 

10-6 Problem 10-1 deki transistör, Ş ek. 10-54 deki devrede kullan ı l-

mış tır. Orta-ş erit kazanc ı m ve üst ve alt yar ı-güç frekanslar ı n ı  bulun. 

yarı -güç frekanslar ın ı  bulun. 

vcc  

Ş EKIL 10-54 10-6. probk ınin devreA. 

10-7 Ş ekil 10-55 deki devrede ortak-yay:tett' kat ı  sürmek için bir yayıc ı  
çıkış lı  kullanı lmış t ı r. Yay ı el-ç ı kış hrım luı llan ı lmasınclaki amaç, devre yal ı -

tım/nı  sağ lamaktır. Transistör de ğişkenleri, 50 ohm, (3„ 75, re  4 

ohm, eı T  = 109  rad f3 ve = 1,5 pl? d ı r. gce; ve gt, ,  iletkenlikleri savsana-

bilir. Devre ö ğ elerinin de ğerleri RE =-, 400 ohm, R e = 1000 ohm, C = 1,0 

pF ve CE = 50 /ı F dir. Taban önbeslerr ıe dirençleri oldukça büyüktür, bu 

nedenle problemin amaçlar ı  bakımından bu dirençler aç ık devre olarak 

düşünülebilir. Kaynak dfrenel 50 ohm olduğuna göre 

a.) Orta- ş erit kaza.rıcını  

b) Alt-yarı-güç frekans ın ı  

e) Orta-ş erit güç kazanc ım bulun. 
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ŞEKIL 1C-35 10... 	pnsbirızin dervr. 

Eğ er ortak-yaynıb katın p o  değ eri iki kat ı na çıkardı rsa, pe ş  peşe bağ lı  
;Iiizeneğin giri ş  impednasındaki değiş imi yüzde kaç olur? 

10-8 Ş ek. 10-56 da gösterilen devre, ortak-yay ıeı iı  bir kat ve onu izleyen 
bir yayı el-ç ıkişh kattan oluşmaktadır. Bu tür devrenia iş levi, ılı mlı  bir basanç 
ve küçük ç ı kış  impedans ı  sağ lamakt ı r. liransistür değişkenleri Prob 1.0-7 de 
olduğu gibidir ve devre ögelerir ıin değ erleri Ri . = 60000 olun, 1?..2 --,-- 40000 
ohm, R, = 1000 olun ve RE  =- 100 ohın'dur. Kaynak direnei 100 olinı 'dur. 
Peş  peşe bağ lı . diireneğ in, orta- şerit kazanenn, alt-yan-güç frekans= ve ç ı.- 
kış  impedantımı  bulun. 

IL 10-56 Problem 1043 için verilen i ırtak-yayiçı ll ve. onu izleyen yarel 

10-9 Ş ekil 10-15 de gösterilen bir üç-katl ı  AET'lü y-iikselteç, 
20000 ohm, 	= R 3  = 5000 ohm, Rk i  = Rk2 	= 100 olun, 
Rc2 = 	= 500000 	 0,1 pr' ve C, 	10 pF değerleriyle donat ı l- 
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mış t ır. AET'ler özde ş tir ve değ işken değerleri g = X 10 -3  mho, Sd =
1 

X 10-4  mho, C 	10 pF ve Cd s  = 10 pF cin.. Kaynak direnci 5000 ohm 

olduğuna göre 

a) Orta-ş erit kazanc ım, 

b) Alt ve üst yarı-güç frekanslann ı  bulun. 

10-10 İ ki ortak-kaynakl ı  kat, 100 lük bir gerilim kazanc ı  elde etmek 

üzere pe ş  pe ş e bağ lanmış tır. AET değ iş kenleri Proh. 10-9 da verildi ğ i gibidir 

ve kaynak direnci 600 ohm'dur. Her kat ın geçit dirençi 2 X 10 ohn ı 'dur. 

a) Ikinci-kat ın akitle! direnci 100 ohm ise, toplam kazanc ı  elde edebil-

mek için gerekli olan ilk kat ak ınc ı  direncini bulun. 

h) Pe ş  peş e bağ lı  ditzene ğ in üst van-güç frekans ı  nedir? 

10-11 Problem, 10-10 daki AET'ler, fiG sQ 	2 V ve IDQ  = 5 mA olacak 
önbeslenmiş tir. önlı esleme kayna ğı  VB» = 12 V'dur. Her katta kullan ı lan 
kaynak direncinin de ğ erini sonuçta' elde edilen alt yar ı -güç frekans ını  

10- 12 Yan-geçitsiz kaynak direD.çIerinin kullan ıldığı  AET'li iki yükseiteç 
kat pe ş  pe ş e bağ lannu ş tır. AET de ğ i ş kenleri g ,, r= 2 ;-< 10 -3 mho, g,= 2,5 

X 10-5  mho, = 5 pF ve Cga = 10 pF dır. Her kattaki devre ö ğ elerinin 
değerleri R 0  -= 40000 ohm, Rk = 2000 ohm ve Re  = 100000 oln'.dur. 

a) Kaynak direnci 50 ohm oldu ğuna göre orta- ş erit kazanc ı m bulun. 

b) 100 fizlik bir alt yar ı -güç frekans ı  elde etmek için CG  çiftlenim 81• 
&emin değeri ne olmal ıdır? 

e) Pe ş  peş e bağ lı  dilzeneğ in üst yar ı-güç frekans ı  nedir? 

10.13 Ş ekil 10-57 de gösterilen yükselteç, geç,idi-toprakl ı  bir katla ya-
rd-ç ıkış lı  bir katın peş  pe ş e bağ lanmas ından oluş muş tur. Bu yükselteç, 

küçük giri ş  ve küçük ç ı luş  impedanslan elde etmek için kullan ılı r. AET 
ler özde ş tir ve değ iş ken değerleri Proh. 10-12 de verildi ğ i gibidir. Devre ö ğ e-

lerinin de ğeri Rs  = 50 ohm, Rsı> = 5000 ohm, R G  = 105  ohm, Rk = 750 

ohm ve Ce  = 0,1 gF'd ır, 

a) Orta-ş erit kazanc ım 

b) Giriş  impedansın ı  

e) Üst ve alt yan-güç frekanslar ı nı  bulun. 

10-14 Yay ı cı  yeniden- üretimi kullanan ve Ş ek. 10-26 da gösterilmi ş  
transistörlü kat ın gerilim aktarun fonksiyonu yakla şı k olarak 
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Voo 

ş EK L 10-57 Prujı lerz I 	'ii de-3,,re4. 

E 	 1 --i- rnp 
Es 	o 1 	p 	mp 2  

olarak verilmektedir. Burada p = s /WH,  normalize edilmi ş  ftekanst ır. G„ 

ve o_ı m  niceliklori sı rayla, dengelenmemi ş  kat ın orta-ş erit kazanc ı  ve üst yar ı -- . 
güç frekarı aıdır. rn de ğ işkeni, dengeleme için kullan ı lan sığ anın bir fonksiyo-

nudur. m == 0.1, 0.25, 0.414 ve 0.6 değ erleru için Bode çizgelerird çizin ve 

gelerden elde etti ğ iniz yarı güç frekanslar ı m dengelennı erni ş  katrnki ile (n ı  
r= 0) karşı laş t ırm. 

10.15 Şek. 27 de gösterilen yükselteç. kat ındaki transistör, V =-- 10 
V ve /ev 	5 mA olacak biçimde önbeslenmek istenmektedir. Transistör 
değ i ş kenleri sb ,  = 100 ohm., "„= 40 ve fine 	40 d ır. g  ve giş  savsana- p
bilir. Yükselteçte kullan ılan devre ögeleri R B  = 120000 ohm, RL 	1000 

alım, R), ==-- 1(>00 ohm, C = lpF ve C , 	100 şa"d ı r. 

a) Alt yarı-güç frekans ı n ı  bulun. 

b) V önbeslerne kayna ğı  geriliminin değ eri ne olmalıd ı r? 

e) a ve b şı kklar ı n ı  dengelenmemi ş  kat için yineleyin.• 

10-16 Ş ekil 10--28 de gösterilen fark yükselteci, R = 100 olun, R 
500 ohm ve R <, 	1000 olun değ erleriyle düzenlenmi ş tir. Transistör değ iş - 

kenleri Prob. 10-1 de verildiğ i gibidir, 
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a) Ortak-kip ve fark-kipi kazançlar ım, 

b) Ortak-kip dış arlama oramnı , 

e) Eğer transistörler V= 5 V ve k, Q  = 5 mA olarak biçimde ön-
beslemiş  ise Vcc  değerini bulun. 

10-17 neğişkenler Prob. 10-7 de verilmi ş  olan transistör Şek. 10-28 
de gösterilen fark yükselteeinde kallarula ıntır. işaret kaynaklar ının iç direnç-
leri 500'er olun'dur. Ortak-kip d ış arlama oran ının 34 İrIB ve fark-kipi kazan-

emin 40 dB olması  istendiğ ine göre, 

a) RL  ve RE  yi bulun. 

b) Eğ er el = 5 ><, 10- '•(1 + coseıt) ve e, = 3 ); 10 -2  (1- cosot) ise, 
v„ çıkış  gerilimi nedir? 

10-18 Problem 10-1 deki yük.selteei, orta- ş erit frekanslar ı nda, Ş ek. 
10-37a da gösterilen benzer bir e şdeğer gerilim yükselteci ile gösterin. 

10.19 a) Problem 10-18'i Prob. 10-7deki yükselteç için yi ıieleyin. 

b) a şı kkeadaki yükselteci, Ş ek. 10-38a da gösterilen gibi bir gerilime 

bağlı  akım yükselteci olarak gösterin. 

10-20 Şekil 10-58 de gösterilen blok çizge için X„, Î  ?CS  aktanm fonksi-
yonnnu bulun. 

ŞEKIL 10-58 Problem 10-20 için verilen blok çizge. 

10-21 Ş ekil 10-59 da gösterilen blok çizge, birbiri ile çiftlenmi ş  ve her-
biri bir geribeslemeli yükselteç içeren iki kanaldan olu şan Mc 141illan türü bir 
çok-ilmekli geriheslemeli yükselteci göstermektedir. Bu tiir yilkselteg, de-
ğişkenlerin değ işimlerin karşı  oldukça duyars ı zdır ve bir kanalda olu ş an 
beklenmedik bir bozukluğa karşı  önlemdir. 

a) CFB 	Xo  / X., ak tarı m fonksiyonunu bulun 
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n ı m 

K.a ıı : ■ 1 

)0-59 Problem 10-21 içnı  veriln bie Millc ın tGrii çok-ihnekli geribecaletaeli Y ii" 

G-1, 
b) Eğ er H,,----- 	

d 11 
 H, olursa, 	d.G. 	O aidağanu gösterin. ,  

e) H, = H, için, GF8  değeri nedir? 

d) Eğ er 2. kanaldaki G, s ıfı r olursa (beklenmedik bozukluk), GFD  ed-

ğ e 	bulun, 

e) Eğer 2. kanaldaki H , sıfır olursa, GFD  yi bulun. 

10-22 Şekil 10-60 da gösterilen blok çizge, üç-katta geri eslemeli i 

yUkseiteein blok çizgesidir. 

a) Xf, I X, akturı m. fonksiyonunu bulun. 

b) Eğ er G,, G, ve G;  nicelikieri ıiin herbiri 10 / (I -f- s / 2) biçim inde verde-

bilirse, 
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ş:F KIL 10-60 Problem 10-92 nin blok çizge.s ı  

a.ktar ı m fonksiyonunun 

Xo 	 3000 
Xr  " 	s3 	18s2 	9r.ı s +- 160 

olması  için H,,HZ  ve II, değerleri ne olmalıdı r? 

10-23 Ş ekil 10-45 deki blok çizge ile gösterilen bir geribeslemeli yük- 

selteein kapai ı-iimek kazanc ı nm 100 ve S GGF-8  duyarlığı n ın 1 ı' 50 olmas ı  için 
G ve II vi 

10-24 Şekil 10-45 deki blok çizge, G(s) = 0,„1 (1 -1-s I ol?) ve H(s) = K. 
olan bir geribeslemeli yükselteci göstermektedir. Kapab-il ınek yilkseltecinin 

orta-ş erit kazane ının 10 olmas ı  ve 0,, da.yüzde 20 lik bir .de ğ iş im için yüzde 

0,5 lik bir s ı nır içerisinde denetlenmesi istenmektedir. 

a) G, ve Ko' ı  bulun. 

b) co.Fr  = 1 rad/ s içirı , kapat-ilmc ğ in üst yar ı-güç fı ekansun bulun. 

e) OH mu orta- ş erit değeri nedir? 

d) e şı kk ı nda bulunan sonueun ışığı  altında h şı kkında bulunan sonucu 
e)11 ile karşı la ş t ı rm. 

10-25 Ş ekil 10-61 deki devre transistörlerle yap ı lmış  bir ş önt-geribeslemeli 
yükselteein devresidir..RF geribesleme direncinin hem R,, den ve hem de 
ilk transistörlii kat ın giriş  direncinden çok büyük olduğu varsay ılmaktadı r, 
Transistörler özde ş tir ve de ğ iş kenleri Prob. 10-1 de verilenlerin ayn ı d ı r. Top-

layı cı  yük direnci Re  600 ohnı 'dur. Kaynak direnci »O ohm ve Ra„ = 
6000 ohm'dur. Taban-önbesleme dirençlerinin aç ık devre olduğu varsay ı la-
bilir. 
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R i  

ŞEKIL 10-61 Problem. 10-25 için trausiLt6rIti ş Nntgeribeslerneli yilks.elte<;: devresi 

a) G ve H devrelerini belirley-in. 

b) Orta- ş eritteki geri-dönme oran ın' bulun. 

• e) Orta-ş eritteki kapal ı-ilmek kazanc ım bulun. 

10-26 Ş ekil 10-62 herhangi bir şönt-geribeslemeli y-iikselteein bir gös-
terimidir. RF  nin R i  ve R L  den çok büyük oldu ğ u. varsay ılmaktad ır. 	• 

a) Yiikseltecin E,' is  giri ş  impedans ın ı  bulun. 

ideal niyru>an yiikhefte.z 

Ş EKIL. 10-62 p:oblem .10-26 :am devnsi. 
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b) 2 ve 2' uçlarından bakıldığı nda görülen impedans ı  bulun. 

e) Eğer A, 0 ise, bu impedanslarm de ğeri ne olur? 

10-27 Şekil 10-63 de gösterilen devre, Şek. 10-47c de verilen seri-şönt 

yükselteein ın AET'lerle yap ılmış  bir biçimidir. Kullanılan AETIer özdeş tir' 
ve bunların değ işken değerleri Pmli. 10-9 da verildiğ i gibidir. 

a) G ve H devrelerini belirleyin ve bunlar orta- şerit değerlerini bulun. 

b) est yar ı-güç yan-güç frekans ı /am yakla şık değerini bulun (yol gös-
terme: Problem 10-24c ve d'de elde edilen sonuçlar ı  kullan ın). 

VDD 

-z- 
Ş EKIL 10-63 Problem 10-27 için verilen A.ET'li seri-0m geribeslem‘li 

10.28 Bir geribeslemeli yükselteein aç ık -ilmek kazanc ı , 

GH(s) 	
100  

(1 	 4X1 	/ 20) 

ba ğı ntı sı  ile verilmektedir. Kapab-ilmek diizene ğ inin kararlı  olup olmadığı m 
bulun. 

10-29 Açık-ilmek kazanç fonksiyonu. 

40 (1 	s / fil)
GH(s) — 	

--I- s I 2) (1 	s! 20)2 (1 	s j 200) (1 

olduğuna -göre kapali-ilmek diizeneğ inin kararlı  olup olmadığı m bulun. 



IL 
Bölüm 

FREKANS iiRETN İ , SEÇIMI VE ÇEViRiMi 

Bundan önceki iki bölümde hetindenerdere benzeyen yükselteç devreleri, 
elektriksel dalga bieimlerindeki bilgiyi i ş lentek için yap ı lan tüm elektronik 
düzeneklerde kullan ı lı r. Bununla birlikte, bu i ş aretlerin kayna ğı  ya da verilen 
bir i ş aretin dilzeneklerin ço ğunda bulunan birçok iş aretten nas ı l seçilebileceği 
henüz aç ı klanmad ı . Bu bölümde, i ş aret iş ler  çok kullanı lan elektronik 
devrelerin öteki sm ıflar ına önem verilecektir. f,:e ğukez, yilkselteç katlar ı , bu 
i ş levleri gerçekle ş tirmek için yap ılan sinüsel titre ş kenler, frekans seçici dev-
reler ve benzetnıe--bilgisayar devreleri gibi birçok düzeneklerde kullan ı lan 
temel öğelerdir. 

11-1 FREKANS BÖLGESINDE IŞ ARET IŞLENMESI 

Elektronik diizenekler, ço ğu kez benzetme ve say ısal olma özelliklerine göre 
göre s ı nıfları ebrıbriar. Benzetme düzenekleri zamana göre sürekli olan i ş aretleri 
ve sayı sal düzenekler de kesikli i ş aretleri i ş ler. Ş ekil 11.-1 de her iki tür i ş aret de 

gösterilmektedir. Ticari radyo yay ın düzenekleri, benzetme bilgisayarlar] 

ve endüstriyel denetim düzeneklerinin geni ş  bir kesimi benzetme ditzr ıeklerine 
örnektir. Sayısal bilgisayarlar, radar ve ça ğdaş  telefon gibi at ımb ileti ş im dii-
zenekleri ve örneklenen-veri denetim dilzen.ekleri seçkin. say ısal düzenekler 

dir. Bu bölüni, benzetıne dü.zenekleriyle ilgilidir. Say ısal diizeneider 12. 
bölümde ineeleneeektı r: 

IN 

k,,./...„.......,„,........„ 

    

Ş EKIL II-1 (a) Sürekli dalga biçimi ve (i)) keli iş aret, 
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elektrik i ş areti 
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Benzetme düzeneklerinin ço ğunda, i ş lenmesi gereken bilgiyi içeren i ş a-

retler sürekli olduğundan bu iş aretler belirli bir say ı daki sinüsel fonksiyonlarla 

gösterilebilir (bak. Kes 6-3). Öyleyse, benzetme düzeneklerinin çal ış mas ı , 

sinüsel uyanrnlat ı n herbirine kar şı  düzeneğ in gösterdi ğ i kararlı--durum tep-

kisi cinsinden kolayl ıkla betimlenebilir. 3. bölümden 6. hölüme kadar olan 

aç ıklamalardan anla şı ldığı  üzere bu çe ş it çözümleme en iyi birbiçimde .fre-

kans bölgesinde yap ı labilir. Bundan ötürü, benzetme düzeneklerinin i ş aret 

iş leme iş levlerini çoğu kez frekans bölgesinde yapt ı kları  düş ünülür. 

i ş aret i ş leme i ş ini yapabilmek için yükselteçierin yan ı  s ı ra pek çak devre-- 

öğ esinin daha kullanı lmas ı  gerekmektedir. Ticari bir AM radyo düzene ğ inin 

Ş ek. 11-2 deki resinısel gösterimi, bilgiyi i ş lemek için gereksinen devre ö ğ e-

lerinin peko ğ unun gösterilmesi bak ı m ından oldukça yararl ı dır. Düzene ğ in 

temel amacı  yay ı cı  ucundaki ses bilgisini al ı cı  uca gütürmektir. Siireçteki ilk 

ad ı m ses enerjisini elektriksel bir i ş arete dönii ş tünnektir. Bu dönü şüm çoğu 

kez,- bir dönü ş türgenle örneğ in mikrofonla yap ı l ır. Dünü ş türgenin ç ık ışı  alçak 

düzeyli bir i ş aret oldu ğundan, yükseltilmesi gerekir. Radyo frekans (RF) 
i ş aretleri (Freka ıı slar ı  500 Hz'den büyük olan i ş aretler) atmosferde, i ş itilir 

frekanslardan (20 ile 20000 Hz) çok daha kolay yay ı hr. Bundan ötürü,  iş iti-

lir ses bilgisi radyo frekanslanna frekans çevirin ı i yap ı lı r. Frekans eevirimi 
modülasyon ad ı  verilen bir iş lem ile yap ı l ı r. 

Abeıda, bilginin seçim i ş lemi hemen hemen yaymiaman ın tersidir. Alı -

nan i ş aret zay-ıft ır ve yükseltilmesi gerekir. Ayr ıca, al ı cı  anteninde birçok 

YA'YI NLAI' ICI  
r 	  

Frekans 

Diiniiş türgen 	 1;evirici 
	

Yaymlamal 
(mikrofon) 
	

Yiikselteç 	(bindirie .) 	anteni 

radyo dizgesitnn resâxrsel gbsterinit 
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iş aretin (istasyon») bulunmas ından dürii istenilen i ş aret belirlenmeli ve 
ötekilerden seçilmelidir. Bu i ş leve frekans seçimi denir. Günlük hayattaki 
uygulama . açı sı ndan, -  istenen ses i ş areti serilip alutmadan önce kar ış tırı e ı  
ve alg ılayı e ı  olmak üzere iki frekans çeviricinin kullan ı lmas ın ı  zorunlu kı lar. 
En soınla kullan ılan dönüş tiirgen, ço ğ u kez, bir hoporlör, elektriksel i ş areti 
yeniden iş itilebilir sea dalgas ı na döniiş türür. 

Frekans bölgesinde iş aret i ş leme iş ini yapabilmek için ticari yay ı n &ü-
zeneğ irı e dayanan üç temel devre i şlevi gereklidir. Bunlar, frekans üretimi, 
frekans seçimi ve frekans çt ıvririmidir. Dönü ş tüxgenler enerji-dönii ş iim 
ayg ı tlarıd ı r ve bunlarm görevleri devre tekinklerinden çok, uygun maddelerin 
özelliklerinin kullan ı imasayla sağ lann. 

11-2 S İNOSEL TİTREŞKENLER 

Kesim 10-11 de anIat ı lınış  olduğu gibi kararsiz geribesle ıneli yiikselteç-
ler düzene ğ in doğ al frekanslar ı nda (kutuplar) titre ş ir. Kapal ı-ilnıck kaz/d:içi-
n ın bir çift kutbu j--ekseni üzerinde bulundu ğ u zaman yilkseltecin doğ al 
tepkisi bir siniisel olur. j-ekseni üzerinde kutuplar elde edilecek biçimde dü-

-enienani ş  geribesleme devrelerine si ıı iisel titre ş kenler denir. Bunlar ın istenilen 
özellikleri aras ında, geni ş  bir frekans bölgesinde kolay ve esnr ıklikle akord-
lauabilmeteri ve küçük boyutlar ı  say ılabilir. Bu üstüntiıklerinden ötürü, 
siniisel titre ş kenler, i ş aretleri iş temek için denetim aygı tlannda ve ileti ş im 
alı c ıdaritı da ve gereksinen enerjiyi sağ lamak  için dielektrik ve indüksiyor ıla 
ı s ı tma blrinalerinde çok kullan ı lır. 

Pekçok ,çeş it siniisel titre ş ken vardır. Bunları n herbirinin kendine .özgü 
özellikleri, kulis/ulan devre dlizeyleni ş ine ba ğ lı dır. Kolaylı k bakımı ndan, tit-
reşkenler akord edilme biçimlerine göre snufland ırı hrlar. İki yaygın sını f, 
direnç s ığ a (Re) ve induktans -s ığ a (1£) titre şkenleridir Bununla birlikte, 
herbiri, açık ilnıek kazanc ı , kapat ı -ilmek aktarma fonksiyonunun j-ekseni 
üzerinde bir çift e ş lenik kapal ı-iline-k kutbu olacak bilimde seçilmiş  bir geri 
beslemek y-iikselteçtir. Kesim 10-11 de-ki Bode - izgesi çözilrıdenniesine göre, 
sinlisel titre ş imeri elde etmek için gerekli ko şul, kazanç çapraz --geÇiş inin 
ve evre çapraz geçi ş inin ayn ı  frekansta olu ş mas ıdı r. Kazanç Çapraz geçi ş inde 
T(it,i) birim bilyükliiktedir ve evre çapraz geçi ş inde ise T(jn ı ) n ın açıs ı  - 180' 
dir. Bu duruma göre, kazanç ve evre çapraz-geçi ş lerinirı  ay ın frekansta oluş . 

“Sİ  için 

T( jc,)) = GII(Jco) 	1 -1- j 0 	 (11-1) 

olmas ı  gerekir. Titre ş imin, frekans ı , (11.-1) e ş itliğ ini sağ layan e> değeridir, 

Titre ş imin oluş mas ı  için gerekli olan aç ı k-devre kazancnun de ğeri de (11-1) 
eş itliğ inden bulunur. 



14(5) devre 
1 

(;(s) devresi -1  

ŞEKIL 11-3 Evre-kayma"' iitre şken, 
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Geribeslemeli devreler titre şkenler olarak kullan ı ldığı nda hiçbir i ş aret 
kaynağı  gerekli değ ildir. Ç ı kış tan al ınan a.a. enerjisi, kullanılan. aygıtları  
önbeslemek için gereksinen d.a. enejisinden. elde edilir. Uygulamada, titre ş imi 
baş latabilmek için küçük bir uyar ım gereklidir Bu uyarı m, giiç-kayna ğı n-
daki çok küçük dalgalanmalar ve diizenek çal ışı r duruma geçer geçmez 
oluş an geçici etkiler gibi yabanc ı  iş aretleri° sağ lan ır. 

Titreşken devrelerinin düzenlenmesinde ve çözümlenmesinde, titre şimi 
frekans ınm devredeki öğelere bağ lanmas ı  gereklidir, Ayrı ca, yiikseltecin ka-
zanc ı  titre ş imin istenen frekansta olmas ı n ı  sağ lamak için (11-1) e ş itliğ ini sa ğ -
layacak biçimde ayarlanmabd ır, 

11-3 RC- AYARLANABIL İR TİTREŞKENLER 

Re akertlanınasınm kullanıldığı  ti•tre ş kenier, alçak frekanslarda ve in-
diiktunsın kullan ı m ının olanak d ışı  olduğu toplu devrelerde özellikle yararl ı -
dır, Evre kaymah. ve  Wicit-köprü titre ş keilleri yayg ın bir biçimde kullan ı lan 
RC-akordlanabilir-titre ş ken devreleridir. ideal gerilim yükseiteçierinin 
kullan ı ldığı  tipik gösteri ı iı ier, s ırasiy/e, Ş ek. 11-3 ve 11-6 da verilmi ş tir. 
Ş ekil 11-3 deki evre-kaymal ı  titres,kende A y, R ve C değerleri her kat için 
ayn ıdır. RC devreleri, gerilı esleme ilme ğ inin çevresinde -180° lik bir evre kay- • 
/nas ıl sağ lamak için kullan ılır. Yükselteç katlar ı , titreşimin oluş mas ı  _ için 
gerekli kazanc ı  Sağ lar Titreşken devresi _bir ş önt• geri beslemek' yükselteçtir 
(Şek. 10-46) ve CS) ve H(S) devreleri Ş ek. 11-3 de belirlenmi ş tir. 

ileri yön kazanc ı  G(s), E c, I El  oranın ın bulunmasından elde edilir E, 
gerilimi, 

ve 

 

A „E, 

11 se 	E 	1 
—

- 

R+1/C 2 	 1 + sRC 

(11-2) 

 

E, (11-3) 
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dir. Benzer olarak; E„E5,,E6  ve E0, (11-2) ve (11-3) eş itliklerine benzer denk-
leınlerle elde edilebilir. G(s) nin değerinin 

G(s) 	(1 	s.RC) 3 
	 (11-4) 

uğa gösterilebilir. 

Efb  nin değeri eksi 1E0  dir, bundan ötiıı-  ü 11(s) 	1 . dir. Buna göre aç ık 
ilmek kazanc ı , 

ya da 

A,3 
T(s) 	

GH(s) = 
4- sRCY 

(11-4) 

T(i“>) ^ (1 -I- icaRC)3 	
+0.),R,c2) ,

(7 

 -3 tan-' coRe 	(11-5) 

dır. 

Titreş imin frekansı, (11-1) eşitliğ iyle verilen iilçütii (11-5) e ş itliğ iyle 
uygulayarak bulunur. Böylece, 

T(juı ,,)'ıun açısı  = 180' = - 3 taxa"' covRe 

dir ve bundan 

N/T coo = Re (11-6) 

bulunur. (11-1) e ş itlikindeki büyükliik ökiltii istenen A v  değerini verir. 
Böylece, 

= 1 
(%/1 	3)3  

dir ve buradan A L3, = 8 ve A v = 2 elde edilir. Ş ekil 11-3'deki evre—kaymali 
titre şken için bulunan sonuçlar kes. 10-11 de anlat ı lmış  olan geribeslemeii 
yükselteç için verilen sonuçlar ile nyu şınaktadı r. 

Şekil 11-3'deki tvre-k.aymah titre şkenin tam olarak anla şı labilmesi 
için, günlük hayatta kullan ılan iki deVre Ş ek. 11-4 ve 11-5"de gösterilmi ş tir. 
Ş ekil 11--4'deki transistörlii devredeki Re devresi, istenilen evre kaymas ın ı  
Sağ lar. Transistörler gerekli kazanc ı  karşı lamak için kullanılır. RE  yaym 
direnci, hem önbesleme kararbl ığ un ve hem de ideal gerilim yiikselteci 
yaklaşı mı  için her katta gerek duyulan yüksek giri ş  impedansım Sağlar. C 
çiftlenim sığ'aları  katlar arasında gereksinilen d.a. yalıtım ı /ıl, saklar. Ş ekil 
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Ş EKI 
	

1-4 Tvausistörlii evre-kaymall titre ş keu. 

11-5'deki AET devresinde de yukar ı6kilere kar şı lık gelen ö ğeler e ş değ er 

görevler yaparlar. Titre ş kenler, ya R ya da C de ğ erlerini ayarlayarak akort-
lanır (yani, frekanslan istenilen de ğ ere ayarlan ı r) Kullan ış lı  de-vrelerin ço-
ğunda, C sığ ası  çoğukez de ğ iş ken k ı l ınır ve R değeri R, toplay ı c ı  direncinden 

ya da RE, akıtıc ı  direncinden çok büyük olacak biçimde seçilir. Bu ko ş ullar 

altında, evre - kaydwc ı  devrelerinin ayarlanmas ı  kat ı n kazanc ı m etkilernez. 

Ş EKIL 11-5 	kulliuuld ığı  evre kayma11 titrei±ken 

Örnek 11.1 

Ş ekil 11-4'deki devre kullan ı larak 5-klIz'lik transistörlü bir evre-kay-
malı  titre şkeu düzenlenmesi isteniyor. önbesleme-kararl ı lığ mı n düş ünübnesi 
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RE  =; 1000 ohm ve R = 100000 ohm değ erlerini vermektedir. Transistör 
değ işkenleri r bb ,  = 100 ohm, rb = 5 ohm, ve po = 50 dir. Çalış ma frekans ıxı da 
C ve Cile'ain etkilerinin ve çiftlenixn s ığalarm ın reaktanslarmm saysanabilir 
olduğunu vars-  

Rc, R ve C değerlerini bulunus. 

ÇÖZÜM: T ıjo ı o)= - 1 ba ğı ntısına göre, titre şimin sürekli olması  
için her kat ı n kazanc ı  2 olmalıdır. Kesim. 8-5 de anlatılin ış  olan transistör 
eş değer devresi kavram ı  kullanı larak, (9-27) e ş itliğ inden tek kat için kazanç 

- 2 — 
100 + SO (5 	100) 

dir ve bu bağı nt ıdan 

R e  2010 Ohm 

bulunur. Evre-kayd ıncı  devrenin katı  yüklemine engel olmak için, R değeri 
Rc'den çok daha büyük k-ı lm ı r. Ço ğu kez, R değ eri Re'nin en az 10 katıdır, 
eğer olanak varsa en iyisi R = 50 R. olarak seçmektir. Bundan ötürü, R, SO X 
2010 ya da 10 Ohm olarak seçilir. 

C'nin. değeri, (114) eş itliğ inden 

1/3  2„ x 5 x 10' 

ve buradan 

C 	571 pF olarak bulunur. 

Ş ekil 11 -6' ılaki Wien-köprii titre şkeni, i ş itilebilir frekanslarda çal ış an 
laboratuar titre ş kenlerinde çok kullantl ır. RIC1  ve R,C, nin oluş turduğ u köprii-
ye benzer yap ı , titre ş imlerin oluş ması  için gerekli olan hem akortlamay ı  

R i  

Ş EKIL II-6 W .  .1uNp " titre şkenl. 

-50 R e 	- 
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ve hem de evre kaymann ı  yerine getirir. Akortlama ço ğukez, iki evre-kay-
&net devredeki ö ğelerin evre-bütiiniiniin ayn ı  anda ayarlanmanyla ba ş an-
hr. Wien-köpril titre ş keninin en önemli listibalükleri oldukça geni ş  bir akort-
bana bölgesinin (birkaç Hz'den 100 kHz'e kadar) bulunmas ı  ve iyi bir fre-
kans kararlılığı  olması dır. Titreşkenin çöz-ümlenişi öğereneiye biz al ış tı:ma 
olarak bırakı lmış t ı r (bak Prob. 11-5). 

11-4 IL- AYARLANABILIR TITREŞKENLER 

Radyo-frekans ı  titreşkenleri olarak yayg ın bir biçimde kullan ılan iki 
devre, ilartley (Ş ek. 11-7a) ve Colpitts (Ş ek. 11-7b) titreşkenleriiir. Heriki 

titreşken de Ş ek. 11-7c de verilen e şdeğ er devre ile gösterilebilir ve herbiri 
Şok. 10-47a'da gösterilene benzer seri-geribeslemali bir yükselteçtir. Bununla 
birlikte, her iki devrede de Şek. 11-8 deki devrelerde gösterildi ğ i gibi ş önt 
geribeslemede kullan ı labilir. Ş ekil 11-8 deri EF tıkae ı  titre ş im frekans ında 
reaktann çok büyük olan bir indilktanstar ve İÇ önbebkme gerilimini., üretilen 
yüksek-frekansh i ş aretten yalıtmaya yarar. Ş ekil 11-7e deki e ş değer devre 
de bulunan Z ı  impedann, geri dönen i ş areti sağ lar ve bir tek katta kullan ı lan 
ve yan-geçkli olmayan bir yay ın diren.eine benzer. 

Titreşim için gerekli olan 180' lik evre kaymann ı  üç reaktif öğe yerine 
A i  akını  kazanc ı  (11-1) e şitliğ iyle verilen ölçüte uygun olarak titre. 

ş imleri sürekli kılacak bir biçimde seçilir. Akortlama ya L ya da eni'', de ğ iş -
tirilmesiyle yap ılır. 

Hem Hartley titre şkeninin ve hemde Colpitts titre şkeninin çözümlenmesi 
T(jco) sağlayan koş ulların elde edilmesiyle yap ılabilir. Bununla 
birlikte, bu durumda çözümlenme, Ş ek. 11-7c deki devreye ilmek ak ı mı  yön-
temini uygulay ıp KGY e şitliklerini yazarak ve devre determinat ı  Q'yı  
sıfır kalarak kolayl&ş tınlır. Devre determinann, bazen do ğ'rusal eşitliklerin 
ortak çözümünde (bak Z. Bölüm) yararlan ılan Cramer kuralmdaki payda 
deterrainan-tun ifade etmek için kullan ı lı r. (iğ)) = 0 kılmak T(jo)) 1- 1 = 0 
koşuluna karşı  gelir ve j-ekseni üzerinde kntublar olmas ı  için devrede gereksi-

nen koşulları  verir. Ş ok. 11-9 Baki devre Ş ek. 11--7c deki devredir. Ancak 
burada, kr akını  kaynağı  ve 742  impedanal gerdim-kaynağı  eşdeğerlerine 
dönüşeiirtilmüş tür, KGY e ş itlikleri, 

.2-1(Rin  + Z,) - 1,Z, = 0 	 (11-7) 

-I, (Z,- A:4) ± /2(Z, 	Z ı ) 	0 	 (11-8) 

dır. 6 determinantm ı n. değeri, 

Z, [R in 	Z 2(1 	Ag) 	Z3 1 	Rin  (Z, 	Z3) 	(11-9) 
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(12  

t'b! 

(cj 

ŞEKİ L 11-7 Akortlanabi ir LC titre şketleribin alenn-yükseiteei gnsterirai (a) Hartley titr 	ni; 
(b) Colpitts titre ş keni; (e) e4değer devre. 

titre ş keni için Z1, 	j6)1.,„ 	joıL, ve Z, 	j/ wedir. Bu 
değ erler (11-9) eş itliğ inde yerlerine konularak (j(o) n ı n gerçek ve sanal 
lasimlannin s ı fira e ş itlenmesiyle titreşimin sürekli olmas ı  için gerekli ko ş ullar 
elde edilir. Sözü edilen i ş lem yapihrsa bulunacak sonuç, 



Ongeribn ı  
direnri 
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+ vcc 

(b ) 

ŞEKIL 11-8 (a) 
	

titreşkell ve (b) Cdpitts titreşkeninin transietdrle dtizezeleni ş i. 
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Ş EKIL 11-9 Şek. 	gflir.-kayukh eşdeğer devresi. 

1 

V(1-,1± L2 )C 

Colpitts titre ş keni için yap ı lacak çözümler« de ayn ı d ı r ve sonuç olarak 

   

c, 
nur. 

VC1 C2L I(C. 1  

 

Çoğu kez, frekanslar ı  uzun zaman aral ı klarında sabit olan sinüsel dalga 
biçimleri üretmek istenebilir (milyonda birkaç kararl ılık gereksinimi yaygın,. 
d ır). Devresi Ş ek. 11-10 da verilmi ş  olan kristalli titreskertler, bu gereksinimi 
karşı layan tek—frekansh titre ş kenler olarak çok kulland ırlar.• Titre ş imin fre-
kans ım denetlemek için Piezoelektrik etkisi gösteren kristaller kullan ı lır. 
Piezoelektrik olayı  olay ı  uygulanan bir elektriksel iş aretin maddede mekanik 
sel bir titre ş im oluş turmas ı d ır. Kristalin Ş ek. 11-11 de gösterilen biçimde 
kendine özgü bir doğ al rezortans devresi VEkran". Eğ er Şok. 11-10'daki kristalin 
yerine Ş ek. 11-11"deki e ş değer devresi yerlc ş tirilirse kristalli titre şkenin Ş ek. 
11-7b'deki Colpitts titre şkeniue benzer oldu ğu görülür. 

Ş ER İ L 13-10 Kri6tal itr ı keu 

(1 

 —10) 
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Ş EK İ L 11-11 Kristalin e şdeğer devresi. 

Denetim ve donat ı m uygulamaların ı n çoğunda, titre ş imin frekans ı  oto-

matik olarak denetlenebilen titre ş kenler gereklidir. Böyle bir uygulama, bir 

FM alımının akortlanma kesiminde gerektisim duyulan, otomatik frekans 

+vcc 

AET 

iingeritim 

ıle'netimi 

Eş i:leger sağ a 

11- 12 	 ritreş k,,li 
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denetimi (OFD) dir. Gerilim-denetimli titre şkenler (GDT) genel olarak bu 
amaç için kullamlabilirler. Çal ış ma ilkesi çizimsel olarak Ş ek. -  11-12'de gös-
terilmiş tir. Burada AET devresi, Ş ek. 11-7a'daki Harley titre ş keninde bulu-
nan sığ amn yerini almaktad ı r. AET'deki önbeslemenin denetlemesiyle, 
AET'nin eş değ er devresindeki g m'de de ğ iş ir. Ş ek. 8-20b'deki tek yönlü e ş değer 
devrede gösterildi ğ i. üzere AET'nin giri ş  seğ ası  Cgs  C gne RL) dir, 
gni'deki değ i ş imlerden ötürü C de ğerinde olu ş an değ iş imler, (11-10) e ş itli-
ğ iyle verilen titre ş im frekansm ı  değ iş tirir. Geçitli GDrler vard ı r. Ancak, 
hemen hemen hepsi, bir yükseltecin kazanc ı nı  değ iş tirmek ve dolay ı sıyla 
titre ş imin frekansuu de ğ iş tirmek için ön besleme denetiminin kullan ı lmas ı  
esas ı na dayan ı r. 

11-5 FREKANS SEÇ İCİ  ITKSELTEÇLER 
Frekans seçim i ş lemi, algı lanan tüm frekans seridinden belli bir frekans 

ş eridini (istenen kanal ya da istasyon) ay ırımı  için kullan ılır. i ş aret düzeyleri 
küçük ve bu nedenle yükseltilmeleri gerekti ğ inden, frekans seçimi yapan dev-
relerin çoğu ayn ı  zamanda yükseltmeyi de yaparlar. Ş ekil 11-13'de gösterilmi ş  
Kazanç 	 K azaw: 

(e) 
	

fr ) 

Ka zanç 
	

Kaza u ,; 

Ş ekil —13 Frekans seçici yükselteç tepkileri: ( e) alçak frekans geçirinn ik 3 sent çiyinnn 

(e) yii 	k frt:•hu,f. erirhsni (,:%) r-r:r 
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olan çeş itli biçimdeki frekans belirtgenlerini kullan ı m yerlerine göre kolayca 

s ı nıflanclud ırlar. Belirtgeni Ş ek. 11-13a da . verilmi ş  olan ideal alçak 
frekans geçirim yikselteei, s ıfır frekanstan (d.a.) belirli bir coil  açı sal frekan-

sma kadar' sabit bir A kazancı  ve aıH'den büyük frekanslar için s ıfır kazanç 

sağ lamak için kullan ı lır. Bölüm 10 da aulat ılmış  olan geniş - ş erit yükselteç 

katları , yakla şı k olarak bu tepkiyi elde etmek için kullan ı lır. Ş ekil 11-136 

deki belirtgen, o l  ve on gibi iki açı sal frekans aras ında kazanç sağ lamak için 

kullan ılan bir ş erit geçirim yükseltecine aittir. Belirtgeni Ş ek. 1I-13c de veril-

miş  olan yüksek-frekans geçirim y-ülselteci ise belirdi bir co L  aç ı sal frekans= 

üzerinde kazanç elde etmek için kullan ıl ı r. Öteki frekanslardaki i ş aretleri 

yükseltirken nn ve (o, aral ığı nda verilen bir frekans seridini yükseltmemek 
için, belirtgeni Ş ek. 11-13d de gösterilen ş erit yok edici yükselteç kullan ılır. 

Ş erit geçirim yiiks.elteçleri, daha çok frekans seçici düzeneklerde kullan ı -

lır. Dar ş erit yükselteci olarak adland ı rı lan birçeş it şerit-geçirim yükselteçi, 

frekans spektrumun ıı n çok küçük bir kesimini seçer; bu durumlarda an, 
69, değerine çok yak ındır. Geniş  ş erit ş erit-geçirim devreleri seçilen frekans 
ş eridi büyük olan devrelerdir, bundan ötürü a>„ an den oldukça büyüktür. 
Akordu yükselteçIer ve RC-geribesiemeli yükselteçIer, her iki türden ş erit 
-geçirim belirtgenlerini gerçekle ş tirmek için çok yayg ın bir biçimde kul-
lanı lan yükselteçlerdir. 

11-6 AYARLANABI LEN YOKSELTEÇI,ER 

Frekans seçimi yapmak için kullan ılan en yakın ve en yaygın devrelerden 
biri, Kes. 6-2 de anlat ı lauş  olan paralel rczonans devresidir. Paralel rezonans 
devresi, yükselteç katlar ında yük impedans ı  olarak kullanı lı r. Bu, Ş ek. 11-14 -
deki ortak-yay ı c ı lı  katta ve Ş ek. 11-15 deki akı t ı eı sı-akortln AET katmda 
gösterilmi ş tir. Her iki yükselteçte de G, öğesi kangalua iletkenliğ i ve Gi  ise 
yük iletkeuliğ idir. L indüktans ı  ve C sığ ası  rezonans devresinin kollar ı n ı  
oluş tururlar. 

ŞEKIL 11-14 Yük irapedaron akortlu olan tran ş istörlii yükseltaç katı . 
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ŞEKIL I1 -15 Akı tleıgi akcallu o1a A.F.rii yikkselteç 

Ş ekil 1l--16a. Ş ek, 11-15 deki yükselteç katm ı n eşdeğer devresidir. 
Ancak burada, AET un yerine Kes. 8-4 de betin ı lenen eşdeğer devresi knEaml. 
mış tır. istenen çalış ma frekanslar ında Cx. sığ acairın rea.ktaus ı  R:ye göre 
oldukça büyüktür ve CG  ideal çiftlenimi gaglayaeak biçimde davranar. 
Kolay olması  bakım ı ndan, GL, 1 / r ve G, nin paralel birle şimi G., ve C ve 
AErnin çıkış  sığ ası  C0 ın paralel birle ş imi de Ce  olarak tan ı mlan ır Bu ta-
n ı mlar, Ş ek. 11-16b deki yalı nlaş tıdre ış  eş değ er devreye götiiriir. Devrenin 

O 
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( 6) 

ŞEKIL 11-16 Şek. 11-15'deki yükselteç katitun e şdeğer devresi: (a) tam e şdeğer ve (b) rezonansa 
yakın frekanslardaki yakla şı k eşdeğer devre. 

çıkış  kesiminin Ş ek. 6-6 daki yalan paralel rezonans devresi oldu ğu görül-
mektedir. 

Devrenin aç ısal rezonans frekans ı , 

1 
— 	  

-1/4/Le cq  

dar. Rezonansta, L ve C nin paralel ba ğ lazituimm toplam kör iletkenliği (sa-
septıns) sıfır olduğundan çıkış  gerilimi E, " 

— ın V gs 

Gea 

-13) 

dar. Vgg  gerilimi 'E. ye e ş ittir, bundan ötürü rezonanstaki G. kazancı  

G, 
E 	_ gm 

. 

ES 	Ge4 

olur. Qp  = G eg kcıoCeq  nun r(6-17)  eş itliğinden] değeri, y-iikselteçin şerit geniş li-
ğ inin. (SG) bir alçüsüdür. Ş erit geni ş liğ i yan-güç frekanslan (Ş ek. 11-136 de 
verilen ideal belirtgendeki e; 1  ve oı , aras ındaki frekans farludır. 
Denk. (6-20) ba ğı ntıslyla tan ımlanmış tı . Kolaylık sağ laması  bakımından 
bu bağı ntı  aş a ğı da yine verilmektedir: 

ŞG = 

(11-15) eşitliğinden görüldüğü üzere, Qp'nin değeri büyüdükçe şerit-geniş liğ i 
küçülür. Yiikselteçin frekans tepkisi, evrensel rezonans e ğ risiyle (Kes. 6-2.'de 
betirdenmi ş ti) verilir ve Ş ek. 11 - 17'de gösterilmi ş tir. 
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Att yorl güç--4` st 
frekans! 	 ,rek 01151 f rekans 

Ş EKIL 11-17 Yük impedaust aLkortla elau AErti yilkwelt" kattan frekans tepki. (Ki ı4. 6- de  

betiailetunilgi) verilir ve Şek. Il-11'de Osterib..1.4tir. 

Örnek 11-12 

Standard abedardaki baz ı  yükselteçler 456 kHz'e &kart edilir ve 20 
ki-Irilik bir şenit geniş li ğ inin olması  ietenir. Bunlara erta-frakana yüksol-
tecleri (OF) denir. (bak Ş ek. 11-2). Değ işkenieri C,. 50 pF g,,,= 5 .x 10-s 
mho, Co 	10 pF ve ı d, 	50000 olun ohm bir AET kullan ılmış tır . Yükzdte- 
cin rezon.anataki kazananın 100 almam istenmektedir ve ytik direnci 40000 

Paralel rezonans devreslude kallaud ınaer gereken i>ğe değerlerini bulun 

ÇÖZÜM: E ş değer devre Ş ek. 11-16b'de gösterilmi ş tir. Akort devresiniz 
değ işkenleri L indiiktane ı  Gc  kangal iletkezdiği ve C siğ kendır. (11-14) eş iti-
ğ inden 

5 x 1 -s 

	

100 	 x 5 	triho 
6

0 
,4  

G, , 	ve 1 ğ  rt.'nin paralel bağ lant ısı  Geri olduğundan, 

1 	 İ  

	

Geo  — G L 	5 x 	
4 x 104  3 :-F1T-Y =  rds 

Ş erit geni ş liğ i (11-15) eşitliğ i ile verilir, bundan 4tilrii 



22,8 
5 x W6  

27/ (456 x 10s)Cee  dan  efe  = 39,5 pF 
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2n (20 x 103) 	
27/(456 	ve Q p 	22,8 

Q
X 103) 

, 

Ceq  değeri (6-17) e ş itliğ inden buhınabilir, ve 

dir. 

bulunur. Bu sığ a C ve Co 'ın paralel hirle ş imidir, bundan ötürü, 

C 	 39,5 10 = 29,5 pF 

dır. (II-12) e ş itliğ inden 

27ı  (456 x 103) = 	1 	
ve L = 4,13 mH dir. 

Nı'L x 29,5 x 10-42 

Akort devresiniu öğe değerleri, 

L = 4,13 mil, G, 	5 x 10-' mlıo C = 29,5 p:F. 

olarak seçihnelidir. 

Akordu yükselteç katlar:, Kes. 10-1 de anlat ı ldığı  biçimde peşpeş e 
Peş  peş e bağ lı  düzenekteki her kat ayn ı  frekansa akort edildiğ i 

zaman düzene'gin eş zamanlı  olarak akortlandığı  söylenir. Düzenekteki her 
kat ötekilerden çok az farklı  bir frekansa akortland ığı nda eş zamanlı  olmayan 
akortlama olur. Her iki tür akortlama biçimi için de frekans tepkileri Ş ek. 

.11--18'de gösterilmi ştir. E ş zamanl ı  akortlamada dilzeneğin kazanc ı  artar 
ve şerit geniş liğ i azahr. Ş ek. 11-18a da gösterildi ğ i gibi, katlardan olu ş an 
devrenin tepkisi, tek katl ı  devrenin tepkisine göre daha dik eğ imli ve daha 
iardır. E ş zamanlı  olmayan akortlama ile elde edilen Ş ek. I1-186'deki tepki, 
.kk katlı  devrenin oluş turduğu tepkiye göre daha büyük kazanç, geni ş  bir 
tepe ve daha dik eğ im göstermektedir. E ş zamanlı  olmayan akortla ınanm kul-
hmlması , eş zamanlı  akortlamaya göre Ş ek. 11-16b'deki ideal şerit-geçirim 
b sdirtgenine daha yak ın yaklaşı m Bağ lar. Eş zamanlı  olmayan akortlaman ın 
eş aırıanh akortlamaya göre elveri ş li olmayan tarafları  akortiamanın daha 
ke:kin olmas ı  zorunluluğu ve het akortlama devresinin farkl ı  olmas ı ndan 
ötürü yükselteein daha pahal ı ya mal olmas ı dır. 

11-7 RC-GERİBESLEMEM YCKSELTEÇLERIN KULLANILM.ASI İLE 
FREKANS SEÇİM 

,..agda ş  elektronikte, ş erit-geçirim belirtgenlerinin elde edilmesinde kol- 
önerati bir yöntem, geribeslemeli bir düzenleni ş te direnç-s ığ a (RC) 

devre rinin ve yiikelteçIerin birle ş tirilmesidir. Bu biçimde olu ş turulan fre- • 
kan sı  ici yükselteçlere 'ItC-aktif siizgeçieri ya da daha yahu olarak aktif 
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■ 

fo  

ŞEKIL 11-18 (e) E ş-aaniaah-akortluraa ve (b) eş  zamanlı  olmayan akortlataa tepkisi. 

sü4eçIer denir. RC-aktif si.izge ■Aerinin çoğunun çizeneksel gösterimi Ş ek. 
11-19'da görüldü ğü biçimdedir. Ş ek. 11- 19' daki temel G yükselte ci nin tüm 

Ş EKİ L 11-19 Re-aktif siiegeeinin çizeneksel grasterited. 



	I ( 	• 

H ________Frekat ı *-se<;ici geri 
besleme ı levres:i 

c, 

L 
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frekans spektrumunda sabit bir kazak sa ğ ladığı  varsayı lır; uygulamada, 
yükseltecin şerit geniş liğinin süzgeein ç4 ış ma frekanslarma göre daha büyük 
olmas ı  istenir. H geri—besleme devresi, Sadece dirençler ve a ğ açlardan oluş -
muş tur ve devrenin frekans tepkisini denetlemek için kullan ılır. Aktif sliz-

geçIer, frekans tepkilerinin tüm çe ş itl4rini elde etmek için kullan ılabilir, 

fakat özellikle hem dar— ş erit ve he ındo geni ş—şerit şerit—geçirita belfrtgen-

lerinin elde edilmesinde oldukça önem kazanrlar. 

Ş ekil 11-20'deki devre, bir dar— şeri! yükseltecidir ve indüktauslarm kul-
lanı lmasının elveri ş li olmadığı  diizenekletde Ş ek. 1144 ve 11-15'deki akordu 
yükselteçlerin yerine kullan ı lır. A, yükselteci, ideal bir gerilim yükselteci 
olarak dü şütniliir (iş lemsel yükselteç) ye H geri—besleme devresine ikiz—T 
ya da paralel—T devresi denir. 

Ş EKIL 11-20 ikiz-T devresinin kullan ıldığı  ş erit-geçirim 

İ kiz—T devresi bir ş erit yok edici devre olarak davranacak biçimde dil. 
zenlenir ve bu devrenin frekans tepkisi Ş ek. 11-21 de verilmektedir. u>, 
aç ı sal frekans ında, H devresinden geçi ş  yoktur ve sonuç olarak geribesleme 
olmaz. Bundan ötürü, ç ıkış  gerilimi AirEo'dır. coo'dan farklı  frekanslarda H'-
den geçiş  vardır ve negatif geribesleme olur. Bu da ç ıkış  gerilimi azalt ır. 
oic'dan daha uzak frekanslarda daha fazla geribesleme oldu ğundan, yüksel-
tecin tüm tepkisi Ş ek. 11-22 deki gibi olur. 



ekonE o 

kit-T devr,3siai ıa vadi-biçimli belirtgoui. 

.0 	.2. 

Yon-güq frekonstor ı , 
Ş EKIL 11-22 tkiz-T aktif sizgecinin frekalıs tepkisi. 
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G-eniş-ş erit--geçirim yükselteçleri, ço ğu kez Ş ek. 11.-23'de gösterildi ğ i 
gibi bir alçak -frekaus-geçirina devresi ile bir yüksek frekans-geçirim devre-
sinin pe şpes,e ba ğ lan ınasayla olu şur. Her iki ılevrenin tepkisi de Ş ek. 11-24a 
da güsteril ınis,tir‘ Alçak-geçirint devresinin w aç ı sal frekans ı , yüksek-geçi-
rim kesiminin w. frekans ı ndan daha büyük olacak biçimde seçilir. B ıu-darm 

--------s  
fi, LA:.-k R - ■ ! GKSEK 

( ..E.ORICI 1 1 (:E 	Ş ( 
t ■ F''‘-: { i Of.V ki E 

ı._—. 

ŞEKIL il-23 Pe ş  peşe bağ l ı  yi.r.kek-ge ■,,,irim ve alçak.geeiritu. devreleri. - 



Büyü klü k 

A 
0,707A 

(0) 
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Büyü kiük 

( b) 
ŞEKIL 11-24 (a) Alçak-geçlrint ve ylikek-geçirim tepkileri ve b) bfriek belirtgeu. 

birlikte olu ş turduğu frekans tepkisi Ş ek. 11-24.5'de verilmi ş tir. Bu tepki, 
yüksek-geçirim kesiminin e ı m'n.in alt ındaki a; ı sal frekanslar ı  ve alçak-ge-
çirinı  devresinin ise coL' ılin- üstündeki frekanslar ı  yok etmek için kullan ı ldığı nı  
göstermektedir. 

Ş ekil 11-25a da bir alçak-frekans geçirin ı  devresinin seçkin bir düzene-
leniş i görülmektedir. Yüksek--frekans geçirim devresinin düzenleni ş i ise Ş ek. 

11-256'de verilmi ş tir. İ ki devrenin kar şı laş tı rı lmas ı ,- dirençIerin ve s ığ a;- 

ların konumları nı.'" yerdeğ i ş tirmi ş  olmaları  d ışı nda iki devrenin -  ayn ı  yapıda 

olduklarını  gösterir. Alçak-frekans geçirip' devresin.de, frekans artarken, 

sığ aların reaktanslar ı  azalı r, buda 	azalmas ına neden olur, V„ 
olduğundan -  bn da azalır ve yüksek-frekanslar ın geç ıneme.siyle sontı çiamr. 

Yüksek-geçirirn yükselteeinde bulunan seri ba ğ lamm ş  Ci ve C, sığ a;latı , bir 

yükselte; kat ındaki çiftleuirn s ığ açları  benzer biçimde davran ırlar. Alçak 

frekanslarında, C, ve C, nin reaktanslar ı  önemli Iı iiviekliiktedir ve 
değ erini azalt ırlar. Sonuç olarak, V0  = A iı i 'de azalı r ve alçak frekansh 
iş aretler geçirilmez. 

Aktif RC sözgeçleri olarak kullan ı lan çok say ıda devre diizenleni ş leri 

daha vardır. Bununla birlikte, herbirindeki çal ış ma ilkesi ayn ıd ır RC-dev- 
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(1), 

Ş EKIL 11-25 (e) alak-geçirlto. ve (b) 	 devrelerinin tipik gmiterkrderi. 

resi ve geribesleme frekans tepkisinin denetiminde kullan ıhrkeu Şek. 11-19 
daki temel yükselteç de kazanç sa ğ lamak için kullan ılır. 

11-8 MODULASYO.N VE ALGILAMA 

Elektriksel denetim, hesaplama, ölçüm ve ileti ş im tekniklerinin ço ğu, 
mikrofonlar, televizyon kameralar ı , delitımiş -kart okuyucular] ve hız ölçerler 
gibi ays ı tların ç ıkış  iş aretlerinin islenmesi -yle uğraşı rlar. Frekans ı  ve genliğ i 
istenen bilgiyi içeren bu i ş aretler h emen hemen daima zamanla değ iş en ni-
celiklerdir. Çoğu kez işaret doğ al olarak i ş lenebilecek en iyi biçimde ya da en 
iyi frekans bölgesinde de ğ ildir. Buna bir örnek Kes 11-1 de aulat ı lan ticari 
GM yayı n diizeneğ idir. İkinci bir örnek, bir a.a. motorunun dönmesini sa ğ la ı‘ 
yan tekyönlü i ş aretin yava ş ça değ iş tiği bir çeşit konma denetimidir. I ş aret 
küçük olduğundan, yiikseltme gereklidir. Bu en iyi bir a.a. yükselteciyle elde 
edilir. Bu koşullar altında, iş aretin, daha yüksek frekansh bir i ş aretin 
frekans ını  ya da ba ş ka bir belirtgenini de ğ iştirmesi ya da inodüle-etmesi 
sağ lanabillr. Bu durumda, daha yüksek frekansl ı  i ş aret istenilen biçimde 
iş lenebilir ve istenilen bilgi demod.ülasyon yapdarak al ınabilir. Bundan ötürü, 



i,:grette <>fal ı n!! 
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modillasyon ve demodillasyon i ş lemlerinin herikisi de frekans çevirim mcka-
' &almaları  olarak düş ünülebilir. 	. 

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü tara.findan teknik olarak 
tannnlandi ğı  üzere moda lasyon, ."bir dalgan ın geriliğinin ya da başka bir 
özelliğinin başka bir d.alganın ani değerinin fonksiyonu olarak değ iş tirilnıesi 
sitrecidir." Ço ğu kez, tek—frekansh bir dalgadan olu şan birinci dalga, ta şıyıe; 
dalga olarak. adlandnahr, İkinci dalga ise modüle edici dalgad‘r. "Dendidü-
laspon ya da algtlama, modülasyou sonucunda olu ş an bir dalganm iş lenerek 
baş langtçtaki modüle edici dalga ıun özelliklerini tas ıyan bir dalgamı' elde 
edilme silrecidir." Bundan ötürü, modillasyon ve demoditlasyout ın birbirinin 
terzi olan süreçler oldu ğu görülmektedir. 

ŞPT/17, 11-26 Modiile edilmi ş  dalga biçiealeTi; (a) genlik modillasyanu <G3 ,1); (b) frekans mocliilasyun 
(FM). 

Modüle c<Eiroiş  dalga biçimlerine örnekler Ş ek. 11-26'cla gösterilmi ştir. 
Genlik rnodillasyonn (GM), Ş ek. 11-26a'dalti dalga hiçiımiyle betianlenmektedir 
Ş ek. 11-26b deki dalga biçimi frekans modillasyonuni ı  (FM) açiklamaktad ır. 
Bu durumlarda, bir siniisel dalga= (ta şı yı cı) frekans ı  ya da genliğ i modüle 
edici iş aretin büyüklüğüne ba ğ lı  olarak degiş ir. Modüle edilmi ş  taşı yıenun ıno. 
diile edici iş aretle bulunan hemen hemen tüm bilgileri içermesi için, ta şı rci 
frekansm modüle edici i ş arette kulunan frekanslardan çok büyük olmas ı  gerekir. 
ideal olarak, democlillasyondan sonra, ani de ğ erleri modüle edici i ş aretin 
ani değ erleriyle orant ı lı  olan bir i ş aret elde edilir. 
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e c  (t) 

 

Ş EKIL 11.--27 Ideal çkırpan gösterimi. 

Modulatörleri yapmak için. gereksinen temel i ş lem, iki işareti!). çarpd-

ması d ır. Ideal bir çarp ı c ı  simgesel olarak Ş ek. 11-27'de gösterilmi ş tir. ec 

 (t) N/-2E e,4)s w, t gerilin ıi ta ş iyı eıdır ve bir titre ş ken yard ımıyla ürei.ilir. 

Çoğu kez, bir dönü ş türgenin yakseltil ıni ş  vkışı  olan modüle edici es(t) iş areti, 

Es(1 rrıcow.,t) biçimindedir. Bu. gerilim, Lir yükseltecin ç ıkışı nda bekIen-

diğ i gibi hem Es  doğ ru gerilirni ve hem de bir niEscosw,t siniisel i ş aretinden 

oluş ur. Çarprian ç ıkış  e(t) 

e,(t)= 00(1) es  (t) 	N/2 EG  cos(9 ct .E,( --I- ni., scost) 	(11-10 

d ı r. (11-16) ba'g'int ı smı n aç ılan' yap ılır ve 

cos x casy = 	[ces x 4 - y) ± eps (x y)] 	 (11-1 7) 

trigenumetrik e ş itliğ i kullanı lır sa, 

v',2--ntE, E, 
ec,(1). N/2E c 	cosw ct   • Leos(co, +ws)t-1--cos((,),--wjt] (11-18) 

2 

olarak yaz ılabilir. (11-8) e ş itli ğ irtin biçimi, Ş ek. 11-26dda gösterilen standard 
b ır GM iş aretine benzer ve üç frekans bile ş enini içine alır, Bunlar, ta şı -

yı c ı  frekans ı  o, ve çoğu kez ak ve üst yan ş eritler olarak adland ı rı lan a), 

cos  toplam ve oı c - c.os  fark frekanslar ıdır. Taşı yıcı  frekansiarından çok daha 
küçük iş aret frekanslar ı  için oı , o), N.'e w - oı s'nin herikisi de yakla şı k 

olarak toc'dir. Bu durumda i ş aretin bilgi içeri ği ta şı yı c ı  frekansın ı  merkez 

alan dar bir frekans ş eridinde bulunur. Bu dar seritteki i ş aretler, önceki iki 
kesimde anlat ılan dar ş erit yukselteçIeri ile yükseitilir ve birbirinden ayr ılı r. 
Ayrı ca, bu çe ş it rnodiilator frekans ınodülatörlerinden tama ınlaymı  bir bile-

leşen.dir. 

iki iş areti çarpan devreierin kullan ı lmas ı yla yüksek frekar ı sh i şaretlerden 
alçak frekansl ı  işaretlere frekans çevrimi de yap ı lı r. B6vie devrelere, ço ğ u 
kez, karış ttrtctiar ya da aş ağı  frekanslara diiniiş tiiriieüler denir. GM al ı c ı lar ı nda 
(bak Ş ek. 11-2) karış t ı rıcilar, orta frekanstaki (OF) i ş aretleri ele etmek için 
kullanı lır ve bu i ş areti« daha sonra örnek 11.-2 de anlat ıldığı  biçimde yüksel-
tilir. 
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11-9 BENZETME BİLGiSAYAR DEVRELER1 

Benzetme bilgisayar), esas olarak bir dizi difensiyel denklemin çöziim-
lerini elde etmek icin kullan ı lan bir elektronik ılüzenektir. Kullan ı lan teknik, 
tepkisi istenen diferensiyel denklemlere özde ş  diferensiyel denklemlerde 
yönetilen bir elektronik devrenin yapurı m.dan olu ş maktadır. Amaçlarla!), tepki, 
elektronik devrenin tepkesinin ölçblraesinden elde edilir Genel olarak, bir 
differeransiyel e ş itliğ i çözmek için gerekli olan matematiksel i ş lemler, integ-
ral, çarpma ve toplarnad ı r. 

Kesim 10-6 da anlablan i ş lerasel yiikselteç, benzetme i ş lemi için gerek-
sinen iiç matematiksel i ş lemi yerine getirmekte kullan ılan temel iiğedir. 

Şekil 11-28a'daki devre, giri ş  iş aretini bir sabitle çarpmakta kullan)i ı r. 
Ş ekil 11-28'deki eşdeğer devreden gâriilclii rii gibi, 

(o) 

— f 

( 6) 

4EKİ L 1.-2-8 (o) Sabit çarptaafi i ş ientseı  ylikselteç ve (b) huuuu ek.deter elee-reei. 
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e5 - 

e. = - A vv, 	 (11-2(1) 

so  vt  

RF 
dir ev 'm değeri, (11-19) dan (11-21)'e kadar olan e ş it 

olduğ unun göz önüne alunnas ı yla 

R F  H-- (A, 	1) R, 

erin birle ş tirilmesi ve 

(11-22) 

biçiminde bulunur. A„ çok büyük olduğundan (A, 	1) R1 > RF diz ve bu 
nedenle sonuç olarak, 

RF 
 R; 

(14 

ft>) 
L 11 —2 	egr,1 alıcı  cievr4s. 
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elde edilir. (11-23) e ş itliğ i, çıkışı n giriş in bir çarp ı mı  olduğunu gösterir. 
Negatif i ş aret, giri ş le ç ıkışı n zıt evreli olduğ unu gösterir. RF  = R, olduğunda, 
çıkış  gerilimi giri ş in negatifidli ve niceliğin iş aretini de ğ iş tirmek için kul-
lan ıl ır. 

RF  direnci yerine bir C sığ acı  konulduğ u zaman, Ş ek. 11-28ddaki devre, 
Şek. 11-29a'daki integral al ı cı  devre olur. Bu devrenin e ş değeri Ş ek. 11-29b 

. 
de verilmektedir. Ş ekil 11-29b'dek devre için ei, ve ıı ı  değerleri, s ı rayla (11- 

19) ve (11-20) e ş itlikleriyle verilir. C s ığ asındaki aklın, 

d 
dı  

e, v i ) 	 (11-24) 

e,,1-> v i  ve 	1 için- (Il -19), (11-20) ve (11-24) 

tirilmesiyle, 

e,= 

  

(11-25) 

bulunur. Buradan, 

  

 

esdt 
R I C 

(1 -26) 

 

elde edilir. 

   

Cebirsel ekleme i ş lemi ya da toplama Ş ek. 10-30 da gösterilen gibi bir 
i ş lenı sel ylikselteçle yap ı lı r. Ş ek. 11-28a daki çarpma i ş lemi yapan düzene ğ in 
kullan ı lmas ıyla niceliğ in büyüklüğü değ iş tirilebilir; bir ters çeviricinin kul-
lanı lmas ı  giri ş lerden birinin ya da toplama i ş leminin ç ı kışı  iş aretinin de ğ iş -
tirilmesine olanak sa ğ lar. 

La 	a bağ lı  iki. fonksiyonun çarpl ın ı , a ş a ğı daki eebirsel ba ğı n ı r 

yarar. 

4. -v iv, 	{(v, 	v2)2 	(v, 	1 ,,) 2 ] 
	

(1.1-27) 

(1 -27) eşitliğinden görüldü ğü üzere iki fonksiyonun. çarp ı m ı  bir i ş aretli' top-
lantaasim ve karesinin alm ınas ı n ı  gerektirir. Diyodlar ın do ğ rusal olmayan 
belirtgenlerine (Bak.. Ş ek. dayanan fonksiyon üretiimesi -kare olma 
sürecini yerine getirir. Iki .  fonksiyo.nun çarp ıp-mu yapmak için kullan ılan tam 
devrelere benzetme çarp ımı  yapan diizenekler denir ve bu devreler ticari 
olarak toplu devreler biçiminde bulunur. Benzetme ,çarp ı cı ları , temel olarak 
önceki kesimde »a ş dım, olan modülator dev ıelerinde de kullanı labilir. 
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PROBLEMLER 

ILI Ş ekil 11--30'daki devre kullandarak bir titre ş ken 'yap ı lması  isteni- 

yor. Titreş imin frekan.s ı nı  ve titre ş im için gereksinen yilkseltee kazanc ım/1 

değerini bulun. 

C  

R 

Ş EKIL 31-30 Problem 11-1 için verilen devre. 

11-2 Ş ekil 11-5'deki devrevi kullanarak titre ş im frekans ı  20 kHz olan bir 

titre ş ken dazenleyin, Gerilim yiikselteei orta ş erit frekans bMgesinde çal ış an 

bir ortak-kaynakli vükselteç kat ı  ile gereckle ş tirilecektir. ALT de ğ i ş kenleri 

= 2 X 10-3  mlio ve ga  == 5 >: 30 	 R C, ■,e R, ›  viikseltet; 

akitleı  direncinin değ erlerini bulun. 

11-3 Ş ek. 11-31'deki devrede, i ş lemsel -yakselteç ters-çevirmiyen ki-

pinde kullan ı lıyor. 

a) Aji ve aı o  titre ş im frekansmi bulun. 

b) R, =. R, = R ve C ı  = C, = C olduğ unda co o  ve A 	ne olur. 

e) b deki ko şulların yerine getirildiğ ini varsayin. C nin değ eri ya 0,001 

ya da 0,01 /21' olabilir ve R sürekli bir biçimde 500 den 100000 olma kadar 

değ i şlirilehilir. Bu biçimde elde edilebilen iki frekans bölgesi verin. 

İ de :Ş1 	onkselt ■ ei 

Ş EKiL 11-31 Probiern 11-3 kin verilen .ı e. 
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Ş EKIL 11-32 Problem 11-4 için evre-kay ınali titre ş kenin değ iş ik düzeuieniş i. 

1.1.4 Ş ekil 11-32'ki ev re-kayinal ı  titre şkenin değ iş ik bir - düzeneleniş i-

dir. Titresiinin frekans,n ı  ve titre ş imin devam ettiriiehilmesi için gerekli 

olan kazanç değ erini bulun. 

11.5 Ş ekil - 6'daki. Wieu -- köprü titre ş keninin titre ş im frekansmi ve 

titre ş imin devam, etmesi için gerekli dar ı  kazancı  bulun. 

- 	11-6 Ş ekil 11--7b'deki Colpitts titre ş keni 2,0 MIli'de titre ş eeek biçimde 

yap ı l ım ş tir. Si ğalarm değ eri C, 	100 pF ve C., 	2000 pF'dir. L ve 

bulun. 

11.7 Ş ekil 11-7a'da gösterilen Hartley titre şkeni L, -,- 20 	ve k 
= 100 uH de ğiş kenleriyle düzenlenmi ş tir. C akortlama sığ ası  500 pF dan 5000 

pF'a kadar de ğ iş tirilebilınektedir. 

a) A i 'yi bulun. 

b) a'da elde edilen A c  değeri için, devre.tzin titre ş i 	sürdürebildiğH 

frekans - bölgesi nedir? 

11-8 Şekil 11-4 deki devre 10-klizlik bir titre ş ken yapmak için kullam-

1 yor. önbesleme gereksinimleri R, = 1500 ohm ve R B  = 50000 olun' olmas ın ı  
gerekli kılmaktad ır. Transistör de ğ iş kenleri 	100 ohm, ıgo == 40 ve 

= 10 ohnı 'dur. Titre ş im frekans ı nda Ciş  c  ve C1,,:nin etkilerinin ve çiftlenim 
sığ açlarinnı  reaktanslar ı n ı n savsanabilir oldu ğu varsayilmaktad ır. C,R ve 

Rc'yi bulun. 

11-9 Ş ekil. 11-1.4'de gösterilen transistör kat ındaki öğe değerleri G.10-5 

 mho, L = 0,1 m1-1 ve C -,- 1000 pF dir. Transistör de ğişkerıleri r bt,' = 75 

ohm İ-'„ 600 ohm, po  = 75 ve 10-. 5  ınho'dur. I ş aret freka -nslarmda 

C b e  ve Ciş c 'nin etkileri savsanabilir. 

a) evrenin rez ımarı s frekans ın ı  ve ş erit geniş liğ ini bulun. 

b) Eğ er iş aret kayna ğı n ın iç -  direnci 100 ohm ise, rezonans frekans ında 

kat ı n kazancı .  denir, 



• 1hin<i knt ki ıc kat 

L000 chn, 

11-3 rroblein 11-1! için vetilen olanla yükketes devrt4i. 

+ 
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11-10 Ş ekil 11-15'de gösterilmi ş  olan AET kat ı  rezunaus frekansa 500 
kHz ve ş erit geni ş liği 25 kHz olacak biçimde - düzeuleninek atien ınektt dir 
AET değ işkerıleri gn, 2,5 x 10-3  nalın, gd = 2 x 10 -3  mlıo, 10pF 
ve Ccd = 10 pF dur. Kullanı lan indfiktans değeri 100 pli'dir. Ilezonansta, 
Gl„ C ve katın kazanda' bulun. 

11.11 Şekil 11-33'de gösterilen yükseiteç devresi özde ı; olan akaş i-1.1'3 
katlardan oluş maktadı r. Diizeue'gin rozonanstaki kazanc ım ve şerit geni ş l4rt ı ni 
bulun. 

11-12 Problem 11--9 da betinı lenen tratuı bıtör, Ş ek. 11-44'deçi akaistlo 
yiikeelteç kat ında kullamhyor. Yük direnci R = 103  olun ve kaynak dil CnCi • 

100 ohm'dur. Kullan ı lan kangalın indüktanın 10 adir ve paralel iletketliti 
G„ 10-5  mlıo'dur. 

a) Yakselteein 456 kliilde akortlanmas ı  için gerekli olan C değ erini bulun. 

b) 456 kHz'deki kazanç nedir? 
11-13 İ ki akortlu yilkeelteç kat ı , ber katı n rezonans frekane ı , kazan ın 

ve ş erit geniş liğ i öteki kattan ba ğı msız olacak biçimde pe< pe şe hiRğlanraxş tm. 

a) Katiarm hirbirierie özde ş  olduklarını  ve fo 	1000 kile:e akorslan- 
mış  olduklar ı n ı , şerit geui ş liklerinin 20 kHz oldu ğu ve 1000 kliz'ileki kazanç-
larm 100 oldu ğunu varsaym. Pe ş  pe ş e bağlı  dilzeınığ in 960 kliz'den 1040 
kilz"e kadar olan frekans tepkisini çizin ve ş erit geni ş liğ ini gösterin. 

b) Katlar, biri (1000 ± 10-V2) kHz'e öteki (1000 -- 10 v" .2) klIz'e aW;rt-
larmuş  olarak eş  zamanlı  iArnavaeak biçimde dü.zentemni ş tir. Pezonansta, 
her kat ın kazancı  100 ve her kat ı n şerit geni ş liğ i 20 kHz=dir. Peş  pe ş e bağ lı .  
dilzeneğin. 960 kHz ile 1040 kHz u.ra.4"r ı ndaki frekans tepkisini çizin 've şerit 
geniş lığ ini gös terin . 

• e) ıt ve it şı kk-lar ındaki sonuçlar ı  karşdaş t ı rm. 

(Yol gösterme: a ve /ı  dcki tepkileri hesaplamak için' Kes. 0-2 deki 
ex.•-rta ı se/ rezanans e ğrisini kallan ını z). 
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11-14a) Ş ekil 11-25a'daki devrenin aktar ı m fonksiyonunun 

K 
V E 	1 1- s[R,C,± R, + R,C, 

olduğunu gösterin. 

h) R, =R2  = 1 ohm. ve C, 	= F için K'yt 

()] + 2-R J R,C,C, 

V 	K 
vi2 s ± 82 

olacak biçimde bulun. 

• e) t; ş ikk ında elde edilen sonuç için, V, / V I  in Bode çizgesini çizin (sadece 

11.-15a) Ş ekil 11-25b'deki devrenin aktar ı m fonksiyonunun 

il, --- 
	

s fR. 	+ 	II,C.,(1-1()] 	6. 2  

olduğ unu gösterin. 

• h) R 1 .— R, -,--- 1 olun ve C, = C, 	1 F için, K'y ı  

V, 	 Ks 2  
- 

+ 1/2 s ± s 2  

olacak biçimde bulun. 

e) b şı kkında elde edilen sonucu kullanarak 1 71 / VI  için Bode çizgesiuin 
büyiikliik k ı sni ıııı  çizin. 

11-16 1000 Itz'ile 20000 Hz aras ındaki frekansları  geçirecek biçimde bir 

v-ükseiteci yap ı lmak isteniyor. An ı açianan yap ı , alaçak grirn 

ve yük-sek-geçirim . kesimleri Şek. 11-25 de gösterilen devrelerle • gerçek- 
le ş tirilen .Ş ek. 11-23 deki. devredir. Her kesimin kazanc ı  eş it ve her kesimdeki 

R. 	R2 = 10000'dur. Her kesim için C, ve C değerlerini bulun. 
. 	. 

1:1 -17: Ş ekil 11-3=1:'de gösterilen devre, Sallen. ve Key taraf ı ndan önerilen 

•-• ve ideal bir tersçevirici i ş iernsel yükselteç kullanarak düzenlenen bir- alçak-
frekans gegirim. kesimidir. 

-KR, 
R,(1+K)+s[R,(R,C,+ 	 4- 2  R,R,R,C,C, 

oldıı iiunu gösterin. 



120 E 

11 -18 ideal bir ter, çevirici i ş lerasel yiakı  elteç kullan ılarak "renk-
nen SaIlaen ve Key yüksek geçlrira kesimi Şek. 1I-35'de gösterilmitır. 

V, 
V, 	1 
	

Ri(C, ± C + C 3)) s2R,R,C, (C., 	C,(i  K)] 

eldnOnu ghste 

11.19 a) Şekil 11-34 deki devre için, R, R3 	1 
F ve K 	1 olduğunda 2 rad J sil& bir şerit geniş liği için R3'ü 

h) R, = R„ = 1000 ohm ve C, CZ  = 1000 pF için asildom yine 

11-20a) Ş ek. 11-35'deki devre için, R, = R 2  = 1 olun, C, = C, 	1 F 
F ve K = 1 olduğunda 1 red / 	biz şerit genişliği için 	bulun. 

b) R , = R, = 10000 olun ve C, 	---- 0,1 pF için n Odam yine- 

ŞEI İL 11-35 Problem 11-1 	 yilkst1teç k-41w.~ d4zephitel 
e Key 
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11.21 İdeal bir işaret çarp ıcı  bir GM i ş areti elde etmek için kullanı -
lıyor. Taşıyıcı  N/rVccos (1070 ve modüle edici iş aret -vr-V, cos (1040 dir. 
Çıkış  işaretini bulun. Ç ıkış ta hangi frekanslar vard ır? 

Ş EKIL 11-36 Problem 11-22 için verilen kari şUrier ve OF yilkseiteci gösterimi. - 

11-22 Ş ekil 36'da verilen diizene.k GM radyo al ı c ı ların ın ço ğ unda kulla-
n ılan bir karış tı r ıcı  ve bir orta frekans (OF) yükseitecinin bir i ş levsel gös-
terimidir. E ğer liF iş areti •/2 .V 1  cos 27r, (I.tr 10') -F- N/2 Vi  cos 22r (106. 

 + 103) ve OF yükselteci 456 kHz'e akortlanm ış  ise yerel titre şkenin frekans ı  
ne olmal ıdır? 

11-23 İ deal bir i ş aret çarp ıcuun iki giri ş  i şareti v i (t) 	Cos 10"z 
ve v,(t) — 100 Cos 2 >< 10 8 ı 'dir. Çarp ı c ıum ç ı k ışı , sadece ac ı sal frekans ı  
uı  1(0 rad/ 8 olan i ş aretleri getiren bir slizgeço ba ğ lannnş tır. c ı  = 108 

 rad / s'de çarpıcı  çıkışı n ın geldiğ inin giriş  genliğ inden büyük olduğunu gös-
terin. (Bu özellik, ço ğu kez, değ işken yükselteç olarak adland ırılan bir yüksek 
frekans yükseitecinin temelidir). 



12. 
Bölüm 

ATIM DEVRELERI VE SAYISAL DEVRELER  

Çoğ u kez, say ı sal diizenekler, benzettne diizenekleri ile elde edilenden daha 
yüksek h ız, daha iyi gilvendirlik ve daha verimli güç kullanı m ı  olana ğı  sağ lar. 
»Lula ek olarak sayisal bilgisayarlarm geli şimi ve birçok düzenekte temel 
tainanı lay ı et ii ğ e olarak kullan ı m ı  sayı sal tekniklerin yayg ın bir biçimde uy 
gulanmastıaa neden olmaktad ır. Istenen kesikli i ş aretleri (ço ğı tkez, birdizi 
atm') üretmek ve i ş lernek için at ım ve say ısal devreler kullan ılır. Kr-
sikli iş aretterdeki bilgiler, verilen bir zaman aral ığ n ıda bireysel bir at ı -
min özelliklerine ve bir atunla öteki at ı mlar aras ındaki ili ş kiye bağ lıd ı r. 
Bundan ötürü, say ısal düzeneklerde hem dalga biçimi üretimi ve hetirde za 

manlarna oldukça önemlidir. Bu bölümde, çeşitli te ınel dalga biçimlerini 
üretmek için kullan ı lan devreler ele almakt ır. Bu dalga biçimleri araszuda 
at ımlar, kare dalgalar ve meyiller say ılabilir. Aynen bu devrelerin zaman ayar-
lan ışı na ve say ı sal i ş aretlerin i ş leniş ine wygulan ışı  da ineeleneeektir. 

12-1 ZAMAN BÖLGESINDE IŞARET İŞ LENMESİ  

Fiziksel düzeneklerin ço ğunun davranış ları  betimle ınek için kullan ı lan 
basınç, s ı e.akbk ve h ız gibi nieelikler genel olarak sürekli (benzetme) fonksiyon-
'azdır. Bu nicelikleri sürekli elektriksel i şaretlere dönüş türmek için, ço ğu 
kez, döniiş türiieüler kullan ılır. Kesikli elektriksel i ş aretler temel olarak ki 
yoldan elde edilir. B ınumların ilki Ş ek. 12-1 de açiklarimaktad ır ve çoğu kez 
örneklenen-veri i ş areti olarak adland ı rdı r.. Ş ekil 12-i'deki dalga biçiminin 
kesik çizgili k ısmı  sürekli elektriksel i ş arettir. Dolu çizgiyle belirtilen at ı mlar. 
periyodik zaman aral ı kIarında sürekli i ş aretin iirrıeklenmesivk itle edilen ör-

rı eklenen-veri i ş aretini gösterirler. Att ı lar düzgün fakat k ı sa siirelidir 
gerilikleri, sürekli i ş aretin de ğ işik örnekleme za ınanları ndaki değ erleridir. 

Öyleyse, elde edilen at ı m serisi, ya da att ı m ı reni, ha ş langı oaki i ş areti ifade 
etmek için yararl ı d ı r. Att ın ı enls . 0 rnodülaLy onu ts-AGNI) denen bu vöntem, 
ayn ı  zamanda, modüle edilmi ş  b ı r i ş areti elde etmek için de is.ola ıı ii ı r e ;:..-n-
zetme diizen.eklerindeki genlik modülasyo ıruna kar şı  gelir. Ş ekil 12--2'd:› 
gösterildi ğ i gibi, bir at ı m treni, her bir atmun siresi ı k.12. 



2T 	3T 	4 r 
AT 

2T 	3T 	4T 
Ş EKIL 12-2 Atım-gemliğ i ~dille edilmiş  (AGM) iş aret. 
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E ,ER 

f (t) 

SEKIL 12-1 ortıeklenemveri :l şarrti, ya da at ınt genliki modüle-edilmiş  (ACM) i ş aret. 

i ş aretin genli ğ i ile orant ıll olacak biçimde 4.i.retilebilir, Bu yöntem, atı m- 
geniş liğ i modiilas-yonu (AGM) olarak adland ırı lır ve kavram bak ı mı ndan sii- 
rekiiiş aretin frekans--modtilasyoutina benzer. Atnn-:-genli ğ i nio-ditlasyoun ve 

rnodülzsynnu i ş aretlerinin önemli bir benzerb ğ i her bir du.ru ırıd2,- 
bireysel bir at ımın belirli bir özelli ğ inin doğrudan do ğ ruya ifade edilen ben-
zetme i ş are'.inin ani de ğ erine -  karşı  gelmesidir. 

ikinci yöntem Ş ek. 12-3'de gösterildi ğ i gibi, fiziksel niteliğ i sayısal bir 
dizi at ım grupları na dönii ş tiiriir. Her bir zaman aral ı g.ı  rulaki at ım grubu, 
Ş ek. 12-1'de kendisine kar şı  gelen alimin gerili ğ inin say ısal değ erini temsil 
etmek için kullan ı lır, örnegin, Ş ek. 1.2----3'deki ilk zaman aral ığı ndaki at ım 
treni, Ş ek. 12-1 deki ilk örnekleuen veri at ımma kar şı  gelir. Böylece Ş ekil 
12-3 deki öteki atun trenleri s ı rayla, Ş ek. 12-1 de-ki pe ş  pe ş e gelen öteki at ım- 
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t 
O 	T 	2T 	3T 	4T 
Ş EKIL 12-3 Sayı sal, yani atma4wt.mdCIeIi i şaret (PCM). 

Iare kar şı  gelir. Ş ekil 12 23'deki bireysel at ımların herbiri hem düzgün süreli 
ve hemde düzgün genliklidir. Ayr ıca, hiçbir at ım hiçbir zaman baş langıçtaki 
i ş aretin genli ğ i ile ilgili bir bilgi ta şunaz. Fiziksel nitelikleri bu yolla say ı sal 
verilere dönii ş ümii ve sayısal yerlerin bundan sonraki i ş leniş i Baysal bilgi-
sayarlaruı , sayısal denetim düzeneklerinir ı  ve birçok ça ğdaş  iletişim düze-
neğ inin çalış malarm ın esas ıdır. Ço ğu kez, sürekli bir işaretten say ısal bir 
iş aret üretilmesi benzetmeden say ısal dönüş üm olarak a.dland ırı l ı r ve B/ S 
ile gösterilir. İ letiş im düzeneklerinde say ı sal verilere dönü ş üm ve bundan 
sonra modüle olmu ş  bir ta şı yı cı= ile ı imi atı m—gruplama modülasyon olarak 
(AGIVI) adland ır ı br. 

Kesikli i ş aretlerin itretilmesinde kullan ılan yukarı daki iki yöntem, 
iş aret i ş lenmesinde farkl ı  iki yaklaşı ma giitüriir. Örneklenen i ş aretleri kul-
lanan düzeuelderde bilginin tamam ı  bireysel atmılarda bulunduğundan iş aret 
iş lenmesi, benzetme diizenekleri için Kes. 11-1 de ardat ı lnua olana paralel 
bir durum gösterir, yükseltmeye ek olarak, yap ılması  gereken devre i şlevleri; 

dalga biçimi üretimi, zaman seçimi ve zaman çevirimidir. i ş leniş  tamandan-
dıktan sonra, kesikli i ş aret sürekli bir i ş arete dönii şütülebilir. 

Şekil 12-3'de gösterilen ikinci çe şit iş aret, bir say ı yı  temsil eder ve fizik-
sel anlam ının olması  gerekmez. 10 say ısını  temsil eden at ı m treninin 
likleri, 10'nun bir devredeki gerilimi ya da alacakt ı  faturas ındaki madde-
nin fiat ı nı  belirtip behrtmemesinden ba ğans ı zd ır. Görevlerini yapmak için 
bu çeş it iş aretleri kullanan diizenekler say ı sal yerleri i ş lerler ve bu nedenle 
say ı sal düzenekler olarak adlandir ı lular. Çoğu. kere, say ısal düzenekler ke-
lim.esinin yaygın anlamı , çalış mas ı  kesikli iş aretlere dayanan düzeneklexi 
lielirler. Aritmetik ve mant ı k iş lemleri say ısal velilerin i ş tenniesinde yap ı lan 

yegane i ş levlerdir. Aritmetik i ş lemler, amaçlanan düzenek i ş leyişlerinin. ger- 
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çekleş tirilmesi için verilen i düzenli bir biçimde birle ş tirir. Mantık iş lemleri 
ise, doğ ru verilerin kullanı ldığandan 'emin 'olmak • ve yap ı lması  gereken arit-
metik i ş lemleri uygun bir s ıraya koymak için kullan ı lı rlar. Veriler i şkndikten 
sonra, sayısal. iş aretler sayiaaidan—benzetmeye geçi ş  dönüş ünü (S / B) ile 
sürekli iş aretlerin iiretilmesi için kullan ılabilir. 

Sayısal düzenekler, yayg ı n olarak kullan ı lan yüksek—h ızlı  genel—amaçlı  
elektronik bilgisayarlardan daha büyük bir düzenekler s ı nıfın ı  kapsar. Bir çok 
yap ı m süreçleri sayı sal olarak denetlenir (bak Kes. 17-8). Bazen «denetim,, 
büyükliik merkezi bir bilgisayarla yap ı lır; bazen de denetim birimi özel uygu-
lamalar için yap ılan özel—erekli bilgisayarlardan Olu ş ur. Ba ş ka tür -say ısal 
denetinderde böyle bir bilgisayar kulland ınaz. Bununla birlikte, sayısal bilgi-
sayarlarla yap ılabilen i ş levlerin pekçe ğuntı1 yapabilen devreler denetim süre-
cinde kullan ı lır. -  Benzer biçimde, haberin gönderilmesi ve al ı nmas ı nda kul-
lan ılan devrelerin yan ı  s ı ra bir telefon l konu ş mas ın ı n tamamlanmas ı  için 
gereksinen bo ş  hatt ı  belirleyen devreler de say ı sal bilgisayarlarda kullan ılans 
larda ayn ı  özellikleri ta şı rlar. 

At ımlar ve at ı m trenieri Kes. 6.6. da betin ı lendi ğ i gibi, baz ı  basantok 
fonksiyonları  ile kolaylıkla temsil edilir. O zaman say ı sal düzeneklerin 
bireysel -  Insam ıds fonksiyonlarmin herbirine verilen tepki cinsinden aç ıklana- • 
bilir. Sayısal devrelerdeki basamak tepkilerinin esas önemli k ısimlan, baeamak 
fonksiyonunun uygulanmadan önceki ve sonraki düzeyleri ve düzeydeki 
değiş imin elde edilir • biçimidir. Bu tepkiler zaman ın fonksiyonu oldn.ğundan, 
sayısal düzeneklerin, i ş aret i ş lemesini çoğu kez zaman bölgesinde yapt ı kları  
düşünülür. - • 

Bu bölüm, kesikli iş aretleri üretmek ve i ş lemek için kullanılan devrelerde 
ilgilenecektir. Bu devrelerin ço ğu hem- örneklenen i ş aretlere ve hemde say ısal 
iş aretlere uygulanabilir. Kesikli i ş aretler aç ı lan ve kapalı » baz ı  uyar ımlarla 
temsil edilebildiklerinden transistör ve AET'lerin anahtarlama özelliklerinden 
yararlandacaktır. Pekçok sayısal devrenin çal ış mas ı  bu özellikleri dayanır. 

12-2 DİYODLII DALGA - Bİ ÇİMLEME DEVRELER' 

Dalga - biçimlerini de ğ iştirerek i ş aretleri i ş leyen diyod devreleri s ı mfi 
elektronik düzeneklerde çok kullan ı lı r. DiYodun tek . yönlü özelli ğ i ya -belli 
gerilim düzeylerini devam ettirmekte ya da i ş aretlerin ta şı nabildiğ i yolları  
denetlemede kullan ılır. 

- • Sek. 12-4'de gösterilen bir çe ş it devre giri ş teki siniisel dalga biçimini, 
ş ekilde görüldüğü üzere ç ı kış ta yakla şı k olarak yainuksal bir dalgabiçimine 
dönliş törilx. e kaynak—gerilinaini ıa genliğ i sıfı r olduğunda, D ı  ve D2  diyoduoıı ii 
ikisi de ters önbeslidir ve bunden ötürü akl ın geçirmezler ve sonuç olarak so 
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.4 O o 	A•1 = 

Ş EKIL 12-4 Diyodlu kurun devre. 

çı kış  gerilimi s ıfırdır. i ş aret genli ğ i El  değerine ulaş ana dek her iki diyod'da 
aç ı k devre durumundad ır ve El  de ğerini ald ığı  zaman D 1  diyodu doğ ru ön-
besli duruma gelir ve iletir. D k'in uçlar ı  arasındaki gerilim dil ş iimüniin savsan-
ntas ıyla ab noktaları  arasındaki gerilim, dolay ı s ı yla çıkış  gerilimi, E:  olur. 

Çıkış  gerilimi, i şaret düzeyi E ı 'rin alt ı na düş me dek ayn ı  kalır ve bu de-
ğerden sonra D i  yine ters-önbesli durumuna döner. Negatif yar ı  dünü siiresinde 
işaret genliğ i EZ  yi geçer geçmez . D, diyod iletmeye ba ş lar ve böylece ç ı kış  
gerilimi Ez  değerini alı r. Bu düzey, e, de ğeri E2'nin altına düş ene dek sürdü-
rülür. Bu de ğerden sonra D, diyodu art ık ters önbeslidir. Bu süreç her dönü 
siixesinde kendi kendini yineler. Ç ıkış  dalga biçimi, kirp ı l ınış  bir sinüseldir 
ve bu ç ıkışı  sağ layan devreye çoğu kez diyodlu 16,pael denir. 

1. ve 3. biiliimlerde, dirençlerin, indüktauslarm ve s ığ açların kullanıldığı  
yahu devreierin dalga biçimlerne özellikleri oldu ğu gösterilmi ş ti. B ırnlqr, ek 
eklem diyodlarla birlikte kullandcl ıgında oluşan devreler, çok çeçitli dalga 
biçimlerinin elde edilmesini sa ğ larlar. Bir örnek olarak, Ş ek. 12-5ddaki 
devreyi göz önüne alın. Bu devre Ş ek. 12-5b'deki dikdörtgen dalga giri ş ini 
ç ıkış ta Ş ek. 12-5c deki yakla şı k üçgen dalga biçimine dönü ş türmek için 
kullanılabilir. i ş aret genliğ i E, pozitif olduğunda D diyodu ters önbesli ela-
eağmdan aç ık devredir. Sonuç olarak C s ığ açı  Ş ek. 12-6a Baki e ş değ er devre-
de gösterilen yol üzerinden yiiklenir. E ğ er devre zaman sabiti daigan ın 

(aj 



(b) 

(c)  
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ŞEKIL 12-5 Diyodlu dalgab ı çi ırıleme devresi ve 04,3 ve ç ıkış  ıI ıı ,1 

zitif kı sm ı nın süresinden daha büyük ise, s ığ acm yüklenmesi tamandannuya-
yaeak ve pozitif ç ıkış  tepe geriliıni E„ Es  den. daha küçük olacakt ır (Ş ek. 
12-5c). Dönünün negatif kı smı  süresince, sığ aç, Ş ek. 12-6b de gösterilen yal 
üzerinden gerilimi, bu gerilim ayn ı  zamanda diyod gerilimidir, s ıfır olana kadar 
boş ahr. Sığ aç gerilimi sıfır olduğunda D diyod ıı  iletken duruma geçer ve ç ıkış  
gerilimini 0 volta tutar. Dönü yineleuene kadar ç ı kış  gerilimini 0 volta tutar. 
Diyodun bu devredeki çal ış masına çoğu kez kiskaçiatita denir, 

P, 
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rMJt
R,  

(La) 

Ş EK İ L 1 6. Ş ek. 12-5a daki dev:6111u tdeğ er devreleri. 

Diyodun kırp ı e ı  ve k ı skaçlayıel olarak kullan ı ldığı  çok sayıda uygulama 
i vard ı r. 

12.3 TRANSİSTORLÜ VE AET'Lİ  YALİN ANABIARLA.R 

Birçok at ın devrelerinde ve say ısal devrelerde transistör ya da AErnin 
doyum ve kesimi bölgelerinden yararland ır. kumların herbirinin iki düzeyi 
vardır ve aygıtlar] bir bölgeden ötekine neden olduklar ı  düş ünülebilir. Sonuç 
olarak devrelerin kendilerinin ke„silim ve doyun ı  koşulları  aras ında bir anahtar 
gibi çalış tıkları  düş iinillebilir. 

Yoc  

Ş EK İ L 12-7 Tranei‘uarlü yahu 4:4g-ihtar. 

Ş ok. 12--Tdeki trausistörlii devre, denetimi: bir elektronik anahtar tda-
rak kullamlabilir. Taban-yay ıer eklemindeki önbesieme uygulanan i ş aretle 
denetlenir. E. negatif olduğunda, eklem ters yönde önbeslidir ve transistör 
kesilen' durumundad ı r, bundan ötürü., ideal olarak, toplay ı cı  akı mı  yok- 
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tur. Gerçekte, küçük bir saz ınt ı  akı mı  vardır. Çünkü yay ı el-taban ekimi ters 

önbesh olarak kal ır E;niu daha fazla negatif k ı linmasınm toplayı cı  akı mı  
üzerinde hiç bir etkisi yoktur. Ideal olarak, her iki eklemde de ş imdi ters 

önbesli olduğundan devrenin hiçbir yerinde akam yoktur. Kesilim bölgesiyle 
ilgili ideal eşdeğ er devre Şek. 12-8'de gösterilmiş tir. 

Ş EKIL 12-8 Transistörün kesilina bölgesindeki ideal e şdeğer deensi. 

E, ş areti ( Ş ek. 12-7) pozitif olduğ u zaman taban-yay ı c ı  eklemi doğ ru 
yönde önbeslidir ve bir toplay ıcı  akı mı  vard ı r. Eğ er E, yeteri kadar büyiikse, 
transistör duyam durumunu alacak ve toplay ıc ı  akımı  V„ ve ninbtlyüklük-
lerine bağ lı  olarak smırlanacaktır. İ deal olarak, doyumda Vcr, farzdır; 
ancak günlük uygulamada küçük bir gerilim dilş timü vardır ve buna CGE 

 (doyum) doyum-gerilimi denir. E;yi daha da art ırmak bn değ er üzerinde hiçbir 
etki yapmayacakt ır. İdeal olarak doymu ş  bir transistör'iin e ş değer dev. 
resi Ş ek. 12-9a da gösterilmi ş tir. Gerçek doymu ş  transistörün e şdeğer devresi 
ise 12-9b de verilmektedir. 

Doyum durumundan kesilim durumuna, ya da tersine, anahtarlama s ı -
rasında transistöriin çalış ması  aktif yani normal i ş leyiş ini izler. Aktif iş leyiş le 
ilgili eş değer devreler Bölüm 8 de tart ışı lmış tı . Anahtarın çalış masını  açıkla-
yabilmek için üe hesaplama gereklidir. Bunlardan iki tanesi, doyum ve kesilim 
durumundaki devrelerde bulunan gerilimlerin ve ak ı mlarnu belirlenmesi 
için kullan ı lır ve d.a. çözitnalennı esi gerektirir. -Üçüncü hesaplama, devrenin 
geçici davranışı nı  betin ı ler ve transistör s ığ alar ı yla suurland ırdan anahtarla-
lama hızını  bulmak için yap ılır. 

Ş ekil 12-7'deki transistörlii anahtar ya aç ık ya. da kanal ıdır. ve  bundan 
ötürü iki d ıı rumlu bir devredir (bir durum, bir devredeki sabit an ın ve gerilim 
düş eylerinin bir ko ş ultı dur). Betindenen transistör bir durumdan (kesdim) 
ikinci duruma (doyum) yaln ı z tetikieme i ş areti ya da yal ı nea tetikleme olarak 

adland ırı lan E, nin değ erinin değ iş tirilmesiyle geçirilir. Anahtar ın iki kararlı  
durumu vard ır ve bunlar E;nin de ğ iş meme koş ulu alt ı nda istenildiğ i kadar 
sürekli kılına.bilir. Denetimli bir anahtar kavram ı , toplay ı cı  akımını n (eıklş  



12-3 TRANWSTORLO VE AET>L1 YALIN ANAHTARLAR 519 

(a) 

l b, 
Ş EKIL 12-9 Deyimt bbigesindeki transistbr egdeger devresi: -(a) ida1 (3) gi ırçsık. 

ak ı mı ) tabana uygulanan tetikleme i ş areti ile denetlenmesinden gelmektedir. 
Transistör üç uçlu bir anahtar olarak dü şünülebilir; taban devresi denetim 
i ş levini yerine getirirken, esas ak ımı  yolu toplayı c ı  ve yay ıelyı  içeren ç ıkış  
devresidir. 

Devredeki s ığ açlarm enerji-depolama özelliklerinin kullan ı lmas ı , çoğu 
kez, yon-kararn durumlar. olu ş turur. Bu durumlarda sabit -di ı zeyler, kullanı-
lan devre ö ğ elerinin de ğerleriyle bdirIenen belli bir süre için kararl ı  kılmabilir. 
Yarı-kararl ı  bir durum, bir durumdan ötekine anahtarlama, yapmak i0:n 
dış arı dan bir tetikleme uygulayarak ve bir s ığnen ı  yüklenmesinc ve sonra 
boş al ınas ı na ortam haz ırlayarak olu ş turulabilir. Bo ş alma, transist.öriin ba ş -
langiçtaki durumuna geri dönmesini sa ğ laya cak bir iç tetikleme olu ş turmak 
için. kullan ı l ır. 

Ş ekil 12-10'daki devre; AET'in kullan ıldığı  bir elektronik an.alıtardirl. 
Bunun çalış mas ı , Ş ek. 12--7'deki eklern-transistörlii anal ı tardan.- hemen hemen 
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+V  bt> 

hemen farks ı zd ı r. Geçide uygulanan E9  iş areti,. akınc ı  ve kaynak aras ındaki 

akımı  denetler. k, Vpo'dan (bak Ş ok. 7-37) daha negatif yap ı ldığı nda, AET 
kesiliindedir ve hiç bir akitle' ak ımı  akmaz. D ış ardaki akitle' devre öğeleri 
RD  ve VDD  ideal olarak, geçit ak ı muu E9  deki art ış tan bağı msız olarak 

VDD B» değerine sınırlar; buda iletime neden olur (Bak Şek. 7-34). Bu 
koşul, devrenin doyum koşulu olarak düşünülebilir. Böylece, geçit gerilirni 
ç ıkış  devresindeki (ak ıtıer-kaynak ilme ğ i) analıtarlamayı  denetIer. 

Kesdim ve doyum durumlar ı  için ideal e ş değer devreler Ş ok. ,12-11 
de gösterilmi ş tir. Günlük uygulamada, kesilimde küçük s ı zıntı  akı mları  vardır 
ve doyum durumunda akitle' ile kaynak ve geçitle kaynak aras ında küçük 
gerilim dü ş ilmleri bulunmaktadır. 

9 

(0) 

	

fb) 

ŞEKIL 12-11 Ideal AET e şdeğ er devreleri: (e) kedlire ve (b) tloyelrx. 
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Ornek 12-1 

Ş ekil 12-12'de gösterilen transistörlü anahtartn kesdim ve doyum durum. 
ları  aras ında çalış ması  istenmektedir. Transistör hem kesilim ve hemde do-
yum durumlarında ideal eşdeğer devresiyle betilmenmektedir ve kir  20 
değerine sahiptir, 

a) Bir doyum ko şulu oluş turabileeek minimum R„ de ğerini bulun. 

h) Çıkış  gerilimini zaman ı n fonksiyonu olarak çizinia 

çozem! a) t <1. s için her iki eklemde ters önbesli olmdu ğundan tran-
sistür kesdim durumundad ır. E iş areti 5 V olduğunda, taban-yayıcı  eklemi 
doğ ru önbeslidir ve bu iş aret doyumu oluşturmal ı dir. Ş ekil 12-13a daki devre, 
Şek, 12-12 &ki devreain doyum bölgesindeki e ş değ er clevresidir. Toplay ıcı  
devresi için yazdan KG-Y .ba ğı ntı sındarı , • 

lı  C C 	- 	<7 . R ya da İ 	cc ınA 
R, 

Transistörün doyum durumunda olmas ı  için taban ak ım ı  en azından 
krz  kadar büyük olmalıdır (bak Kes. 7-8 ve Ş ekil 7--2i). Taban 

meği için gerilim yasas ı  ba ğant ısı  

-E, 4- .139 .R B  = 0 ya da I, 

Ş EKIL U,  12 Orn.ek 1.2-1 için verilen devre. 



ı mi 
12 

vo(t 

yor 

T2  

Ş EKIL 12-13 ( ıı ) lloyum ko ş ulları  altında. Ş ek. 12-12 deki devrenin e şdeğ eri (b) Şek. 12-12 daki 

analı taxın ç ıkeşnulaki dalga biçimi, 
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dı r. 	minimum değeri 

( 	4 
/E(doy) — 

I 
	 — 	— 0,2 mA 

h
dy) 
FE 	20 

In(doy) ko ş ulunu sağ layan en büyük R E  değ eri, 

 

s  
RE   

,s(cloY) 

5 
-25000 Ohm 

bulunur. 

(1.2 x 10-3  

b) Transistör kesilimde olduğunda toplay ı cıdan hiçbir ak ını  akmaz, 

böylece RL  direncinin uçlar ı  aras ında gerilim dü ş ünmesi olmaz. Sonuç alarak, 

çıkış  gerilimi vo, Vec = 12 V dur. Doytun durumunda, toplay ıcı  ve yayla 

arasında gerilim dü ş iimü . yoktur ve bu nedenle v o  sıfira eş ittir. Ç ıkış  gerilimi . 

 zamanın fonksiyonu olarak Ş ek. 12-131ı 'de çizilmi ş tir. Ş ekil 12-13b'deki 

kesildi çizgili eğ ri, transistör ideal varsay ı lmadığı  durumda anahtar ç ık ışı n-

daki 

R 8  

re,  

— ! 	4- 

3,000 ohm 

-4- 

c 	R L  = 

Vcc  r. 12 V —..=_ 
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12-4 ÇOK-TITRLŞKENLER 

Atunlarm ve kare dalgaların iiretilmesinde yararlı  olan iki-durnmlu 
devrelerin bir s ınifına .oktitre şkenler denir. Bu devreler, ş ek. I2--14'de gös-
terildiğ i gibi ço ğu kez, pozitif geribesleme dilzenleni ş inde birbirlerine çift-
lenmiş  bir çift yiikselteçten olu ş muş tur. Herbir yükselteç, tek bir transistör 
katından meydana gelmiştir ve yiik.selteçIerden herhangibirine uygulanan 
uygun bir tetikleme ile bir durumdan ötekine geçirilebilir Böylece, herbir 
yiikselteç bir anahtar olarak davramr ve herbirinin belirli bir ç ı k ış  vardır. 

tie ı, . 

t; devri  

Ş EKIL 1'2-14 Çok titmkenin temel dlizeuleMei. 

Devrenin çal ış ması , YükselteçIerden- birisi kesilimde iken, pozitif-geri 
besleme ilmeğ i öteki .yiikselteci iletim durumunda yani aç ı k durumda tutacak 
biçiminde olmaktad ır. Bir tetikleme -yükselteçIerden birinin durum de ğ iştir- 
rnesine neden oM ı lğıı  zaman, çiftlenim devreleri ikinci yiikseltecin durumunu 
değ iştirecek biçimde davrantrlar. Ç ıkış lar yön bak.m ı ndan z ı tt ı rlar,y:ani 
selteçierden biri kesilim durumundan aç ık duruma bir geçiş  gösterirler öteki 
de bunun zı tt ı  olan geçiş i gösterir. 

Olazıkiı  iki durum oldu ğ undan, çoktitre şken devreterini bulundurduklan 
kara.rh durumların sayısı  cinsinden s ımflanchrmak uygundur. Iki durumin 
eoktitre ş ken devrenin ba ş langıçtaki durumuna dönmesi için iki tetiklerne 
iş aretinin uygulanmas ın ı  gerektirir. İ lk tetikleme, aç ı k durumdaki transistii-
rün kesdim durumuna geçmesine ve ikinci tetikleme aç ık-durunıa geri dön- 
mesine neden olur. Iki tetikleme gerekli oldu ğundan iki kararl ı  durumun 
devrelere bazen (flip-flop) da denir. Bir kararl ı  dur ınulu ya da bir-atik-1i 
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çok titre ş kene uygulanan bir tek tetikleme normal durumda aç ık olan tran-
sistörü kesilime, kesihmd,eki transistörü iletken durumuna geçirir. Bu yeni 
durum, yarı-kararl ı  bir durumdur ve sonunda diizenek ba ş lang ıçtaki duruma 
kendiliğ inden geri döner. Karars ız ya da serbest çal ış an çok titre şken iki yan-
kararlı  durum içerir ve yükselteçler sürekli olarak bir durumdan ötekine ge 7, 

 çiş  yaptıklarından titreş im oluşur. Devre kendi kendini ayart ır hiç bir d ış  
tetiklenıe gerektirmez. 

Baz ı  durumlarda, iletken durumda transistör doyum bölgesinde çal ı -
şı r Bununla birlikte, çoğ u kez anahtarlanma b ı zı ndaki do ğal suurlanmalar 
nedeniyle transistörün doyum bölgesinde çal ış ması  istenmez (bak Kes. 12-5); 
o zaman iletken. durum aktif bölgeye s ı nırlandnahr. Sonuç olarak, çoktitre ş -
kenler, day ın-nin yada doyumlu olmayan devreler olarak isimlendirilebili 
Bundan sonraki kesinilerde yalnı z doyumlu devreler anlat ı lacaktır; ancak 
doyumlu ohnıyan devrelerin çalış ma ilkeleri de ayn ı d ı r. 

Ş ekil 12-15 deki devre, seçkin bir iki önbesleme kaynalch iki-kararl ı  
durumla çoktitreş kendir. Herbir yükselteç kat ı , bir Q transistörii ve 	yük 
direncinden olu ş mu ş tur. 	değ eri, doyum için gereksinen toplay ı c ı  akı mı  
elde dilecek biçimde sekilir. V 	V, önliesleme kayna ğı  geril eri herbir 
transistör. üzerinde uygun önbeslerrıe koşullarım oluş turmak için kullanIhr., 
R, ve R, dirençleri çiftlenim devrelerini olu ş tururlar. Bunlar ın görevi bir 
transistörün durumundaki de ğ işimi öteki transistör iletmektir. R, ve R:nin 
değerleri Ri:den çok büyük olacak biçimde seçilir; bkiylece yükselteç devresi 
üzerinde hiçbir yiiklenme etkileri yoktur. 

vcc- 

ŞELİ L 12-45 iki-f.mbe4e ır 1:4yuakIc ikikaistli durıunlu devre. 
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Devrenin çal ış mas ı n ı  aç ıklamak ve baz ı  kurgu k ıstaslarm ı  elde etmek 
için, ilk olarak Q,'nii ı  kesilimde ve Q,'rin doyum ko şullar ı  alt ında iletken 
olduğunu varsay ı n. Sonuç olarak, B, noktası  ve toprak (E, ve E, noktaları ) 
aras ındaki VB, ve C, noktas ı  ile toprak aras ındaki Ve., gerilinderinin ikisi de 
çok küçüktü'. Buna göre Q şdeki taban önbeslerne gerilimi VB, 

I? 
11-  B2 = 	V  2 	! N . -1- 

dır. Bu nitelik negatif olduğ unda Q;yi. kesdim. durumunda tutar.R L, Ri 'den 
çok küçük ve Qş nin toplay ı c ı  ak ım ı  s ıfı r oldu ğ undan 17, 2  gerilimi + Vce, dir. 
Buna göre, / B , taban akı m ı , 

dı r, ya da. 

V - - V 	 7 

B 1 	 .  
j::  	k 	 R„ 

savsaizalıilecek kadar küçük oldu ğundan. 

(12-2) 

Y ıı 	
(12-3 

yaz ılabilir. Eğer (çin, iletim durumunda kalmas ı  gerekiyorsa, sürekli toplay ıc ı  
ak ımun sağ lamak için 	değ eri yeteri kadar pozitif olmal ıdır; yani 

12-1) 

I B , 

lıFE  

ya da rc ı  = VJ E L  olduğundan 

13( 

olmal ı dır. 

liFER L  

(12-4) 

(12-5) 

Vre , V. R, ve R,'nin de ğerleri Denk. (12-5) sa ğ lamanacak biçimde 

seçilir ve böylece kesilim durumundaki Q, ve doyum durumundaki Q ile ka-
rarlı  bir durum yara -ulu. Devrenin simetrisinden ötürü Q,'rin kesilim ve Q; 

nin doyum durumunda ikinci bir kararl ı  durumun olu ş tuğu aç ıkt ı r. 

Devre, bir durumundan ötekine ya Q , n ın taban ına negatif-gerilim atuni 
ya da Qş nin .taban ına pozitif bir atun uygulayarak geçirilir. Wrin taban ına 

uygulanan negatif bir gerilim onu iletim durumundan al ı koyacak 
gerilirni hemen hemen s ı fır olan de ğerinden Vec  değerine yükselecektir. Bu 

zaman Q, transistörii. (12-3) e ş itliği ile verilen bir taban ak ın ına sahip 
olacak ve iklime baş layaeakt ı r. Bu anda devre yeni kararl ı  durumunu al ı r, 
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Ş EKIL 12-14 iki-karakh duruialu çok-titreeken içiu dalga- 



V il ıf 

ŞEKIL 12-17 Birkaiarl ı  ch ınunIn çok titre ş icen. 
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.Anahtarlama i ş leminde iki noktaya dikkat edilmelidir:Birinci anahtarlama 
için kullan ılan at ı mın sadece de ğ iş im için yeterli bir zaman süresince uyg -alan-
ması  ve .sonra- kald ırı lmas ı  gerekir. İ kincisi, eğer anahtarlama için negatif 
bir alim kullamlirsa (yukar ı da anlat ı ldığı  biçimde), bundan sonraki anahtar-
lama için pozitif bir at ım, daha sonraki anahtarlama için negatif bir atım, 
v.s., gereklidir. İ ki-kararlı  durumlu çok-titre ş ken için idealle ş tirilmiş  . bir 
tetikleme ve ç ı kış  dalga-biçimleri Ş ek. 12-16 da kesiksiz e ğ rilerle gösteril-
miş tir. Kesikli dalga -biçi ımleri gerçek bir devrenin dalga-hiçiuderidir. ideal 
durumlardan sapma ınn nedeni, anahtarlarna ann ıdaki geçici etkilerdir. 

Ş ekil 12-17 deki bir-kararl ı  durumlu çok-titre ş ken., Q, normal olarak 
iletim ve Q, kesilim durumunda çalış acak biçimde hazirlan ır. Bu kararl ı  
durumdaki çal ış ma, eğ er önbesleme direnci R, Q, rin doyum bölgesinde çalış  
maS ın ı  sağ layacak kadar yeterli taban ak ı rınıu sa ğ layacak biçimde seçilirse 
emniyete al ın ır. Q,  transistörii R„ R, ve V devresiyle kesdim 
durumunda tah ı lın«. Wılin kesilira, durumunda oldu ğu kararlı  durumda, Ve2  
yalda şı k olarak: Vcc 'dir. Bundan ötürü, Q, iletirn durumundayken V 

 savsanabilecek kadar küçük oldu ğundan sığ aç gerilirni Ve 'de yakla şı k 
olarak Vcc 'ye e ş ittir. 

-Devre Q, transistörünün taban ı na bunu ileri; ı  durumuna geçirecek 
nitelikte bir pozitif-gerilim-atur ı nun uygulanmas ıyla tetiklenebilir. 0 zaman 
Ve?  toplay ı c ı  -gerili ıni yakla şı k olarak s ı fı ra dü ş ünecek ;  Q i 'rin taban ı ndaki 

Vn ı  gerilimi -11.c. olacak ve Q, iletimi durduracaktir, (Qsnin önbesleme dev-
resi, Q, kesilim durumunda kald ığı  sürece siirekli iletimi temin edecek 
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biçimde hazı rlan ır). Ancak, ş imdi Q, için taban önbesleme kayna ğı  olarak 
davranan Ve  sığ aç gerilimi, sabit kalmayacakt ır. R direnci üzerinden ho-
ş alarak değeri azalacak ve bundan sonra ters yönde V ee  değerine doğ ru 

daima eğ ilimi gösterecektir. Ancak, VB, küçük pozitif bir de ğer alır almaz Q, 

yine iletim durumuna geçerek Q, nin kesilim durumuna ve devrenin kararl ı  
durumuna geri dönmesine neden olur. Q ve Q,'nin taban ve toplay ı cı  geri- 

ŞEKIL 12-18 	durunılu devrenin dalga 
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limlerinin tipik dalga biçimleri, ideal (kesiksiz e ğ ri) ve gerçek (kesikli 
eğ ri) durumlar için Ş ek. 12-18'de gösterilmi ş tir. Yankararl ı  durumun T-
süresinin yakla şı k olarak, 

T = Re in 2 	 (12-6) 

olduğu gösterilebilir. 

Bir-kararl ı -durumlu devreleri!' haz ırlanmas ı , T süresinin belitlenmesini ve 
kararlı  durumu olu ş turacak önbe.sleme ko şullarm ı n yerine getirilmesini kap-
sar. R iinbesleme direncinin değeri, normal ciarak iletim durumundaki tran-
sistörün taban akl ını  unu doyurn bölgesinde tu.tneak yeterlikte olacak biçimde 
seçilir. Bu ko ş ullar ın göz önünde tutulmas ı  tüm devre bile ş enlerinin seçi-
!nine ışı k tutar. 

Ş ek. 12-19'daki karars ız durundu devrenin iki yan-kara.rh durumu 
vard ır ve çözümlenmesi bir-kararl ı  durumlu şok titre şkenin yan-kararl ı  ke-
siminkine benzer. Herbir kat ın kesilinı de kaldığı  zaman araliğı  (12-6) eşit, 
liğ i ile verilir.Bu titre ş kendeki bir transistiir için seçkin ç ıkış  daga biçimleri -
Ş ek. 12-20 de gösterilmi ş tir. 

Ş EK İ L 12-19 Kararsı z durumla çok ti 

Örnek 12-2 

Ş ekil 12-21'deki devre iki ön beslcylei kaynakh bir EALT, iki-kararb 

durumlu bir çoktitre ş kendir. EAET de ğ iş kerderi loss 	10 ınA ve lira 
5 V dur. Q, açık durumda iken, i",7 , 	O veadi 	 0 d ı r. AET katları  üzerinde 

çiftlenim devrelerinin yüklenme etkisi gösierruemeleri içi ıı  R, 	.10RD  

olarak seçilecektir. Önbesleme kaynaklar ın ı n gerilimleri 	12 V ve /1 . 
ri= 12  VAtir. 1 	R :  v Zi y  de5-erir.i br ıi ı m. 
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ŞEKIL 12-20 Kararm duruml ıt çoktitreekenin dalga biçimleri. 

VGG 
ŞEK İ L 12-21 Örnek 12-2 için -verilen iki-tinbesleane kaynak!, AET'li iki-kararl ı  durumla devre. 

ÇOZUM: AET'li çok-titre şkenlerin çözümlenmesi eklem-transistörhi 
çoktitre şkenlerinkine benzer. Q1 aç ık durumda iken, Q2'yi kapal ı  durumda 
tutmal ıdır, bundan ötürü, IÇ, Vpo  'dan daha fazla negatif olmal ıdı r. Ş ekil 
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12-22a, V.;nin belirlenmesinde yararl ı  eş değ er devredir. Q, ve Q, Ş ek. 12-11'. 
deki doyum ve kesilim e ş degerliyle yer de ğ iş tirilmiş tir. tlmeğe KGY eşitliğ initi 
uygulanmas ından 

dl 
	Ri 	 io= 

   

  

Vo;  

 

  

  

  

   

ş EKtL 12 - -22 örnek 12-2 içi* ver ı ltrı  egdeğcet derTeler. 

V. cc R 	2-  R1 
R, + R, 	+ R, 

bulunur. Benzer biçimde, ş ekil 12-221ı 'de gösterildi ğ i gibi, Q, kapalı  du- 
rumda olduğ u zaman 	dayum durumunda tut ınalid ı r. Ya ,  sıfı r volt olarak 
belirlendi ğ in den ii tü r 	ügiim noktas ında akını  -yasas ınd an, 

ııı lııııı zr, D,örrleri yerin<.. koyarak 



532 ATIM DEVRELERI VE SAYISAL DEVRELER 

R 

elde edilir. R ı  = 10 RD  olduğundan, R, yaklaşı k olarak R l 'e eş ittir. (), doy-
uında olduğundan Vu, = O, akı tıcı  akımının Ioss  olduğunu belirtir. Çiftle-
nim devresinin yiildenme etkisinin ol ınadiğ' ı  varsayddığ uı dan ötürü RD'deki 
akıtı cı  ak ınuna eşittir. Böylece 

O 	
„, 	R, 

 12 
R ı 	

12 
	+ ya ds R, = RD 	R, 

V R 	DD 
D IDss  

12 
10 x ı o-r = 1200 ohnı  

bulunur. R ı  .= 10 RD  değeri 12000 ohnı  ve R, R 2  olduğundan R2'de 12000 
ohm'a e ş it olur. 

Hazı rlığı n tamamlanmas ı  için kapalı  durumdaki V
,

değerinin uygun 
olup olmadığı na bakilmahehr: 

—12 x 12000 
Vg2 --ez  1200012000 

bulunur. Vs, ve Vpo  'ını n karşı laş tirilmas ı  kesilimin yerine getirildi ğ ini gös-
terir. 

Şek. 12-21'deki devrede, e ğer R, ile gösterilen dirençlerden birinin yerine 
bir sığ aç alınır ve bu dirençle ilgili olan R2  direnci Vcc  kaynağı  yerine VDD  
kaynağı na bağ lanırsa, devre bir—kararl ı  dilin/111u bir çok titre şken olur. 
Her iki R1  direnci de sığ açlarla yerdeğiştirilir ve her iki R 2  direneide pozitif 
kaynağa (Vnn)  bağ lanırsa kararsız du.rumlu bir çok titre şken oluşur. 

12-5 ANAHTARLAMA - HIZ OZGUN DAVRANIŞLARI 

Çok titre şken devrelerinde önem verilmesi gereken bir nokta, bunlar ın 

çalış tırı labildileri luzd ır. Çoğu kez hız, devre tepkisini elde edebilmek için 
tetikleme işaretleri aras ı nda gerekli olan minimum zaman olarak tammlan ır. 
Anahatarlama tarz ına ençok etki eden iki etken ayg ı t içerisinde yük depola-
ması  ve dilzenekten yay ı lmanm geeik ınesidir. 

Yük depolannı a etkileri, transistiir içerisindeki ta şı yıedarın, bir iş arete 
karşı  tepki oluş turmaları  için gereken zaman içerisinde ortaya ç ıkar Aktif 
bölgede, bu etkiler e ş değer devrelerdeki s ığ alarla temsil edilir. Depolanma 
zamanı , doyum bölgesindeki transistörün tepkisiyle ilgili bir etki ve transis-
törlii anahtar devrelerinde önemli olup transistörün doyum bölgesinden 
aktif bölgeye geçebilmesi için gerekli olan zamand ır. Fiziksel olarak, toplayı -
eıdan giren taşıyı cı ların tabandan uzakla ş tırılması  için gerekli zamand ır. 

— 6V 
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. Yayılman ın gecikmesi, bir i ş aretin diizenekten geçmesi için gerekli zaman 
anlamına gelir. Yalunla ştır ılmış  bir gösterira, clektriksel at ımlarm ışı k 
h ı zıyla yay ı ldığı /ıl ve gecikme zaman ının alınan yol bölü zaman olduğunu 
varsayar. Yol uzunluğu, çeşitli devre ö ğ elerini birbirlerine birle ş tirmek için 
gereken telleri de kapsar ve çok yüksek h ı zl ı  düzeneklerde önemli ölçüde bir 
gecikme oluçturur. Böylece, e ğer bir telin ,  uzunluğu 1 cm ise, gecikme 

1 	 1 	° 
X. 10 - ' 9 	x 10 -9 6, 1 • 	a' 	'd . 	b.  d"' 	kt kullM nı , -- 	ir. E ğer bir uzene e 	M- 

3 	 30 	 30 

lan bağ lant ı larm tümü gözönüne al ınırsa, yay ılma gecikniesinin önemli oldu ğu 

aç ıkca görülür. Toplu devreler ba ğ lant ı  uzunluklar ında önemli ölçüde azalmaya 
olanak sağ larlar ve bundan dolay ı  7,,iiksek-lutb, büyük sayısal bilgisayarlarda 
çok kuiland ırl.ar. 

12-6 TARAMA DEVRELER! 

Pekçok elektronik diizenek, zamanla do ğ rusu! olarak de ğ iş en. iş aret 
dalga biçimieri gerektirir. Testere-di ş li olarak adland ır ılan ve Ş ei, 12-23 
de gösterilen bu çe şit iş aret, tarama devreleri yada zaman-dayanan iireteçIer 
adı  verilen bir devre aıniftyla üzetilir. Tarama de-vrelerinin önemli bir uygula-
mas ı  katod iş im tiipü sergilerinin kullan ı ldığı  düzeneklerdedir. Bunlarda ya-
tay eksen zaman ekseni ya da zaman taban olarak kullan ı lır ve böylece elde 
edilen sergileme bir i ş aretin genlik-zaman bağı ntsım gösterir. Tarama dev-
resinin ç ı kışı , yatay sapmas ı  zamanla orant ı lı  olan bir elektron demeti 
oluş turmak için kullan ı lı r. 

vit .) 

ş E1(.1I: 12-23 Bir k ı ç cLöiii gZsietif.en ,,evkitt le.4krre 

Ş ekil 12-24 deki model testere di ş li bir gerilim iireteeinin genel gösteri-
midir. K anahtarı  konumunu, periyodik olarak t naktasindan 2 L,ok.t 4-s ı  
değ i ş tirir (Ş ekil 1.2-24'deki gösterimde her nekadar mekanik olarak ç alış an 
bir anahtar kullandratasada, gerçekte anabtatama hareket: ş kihl gröi-
meyen ayr ı  bir devre ile elektronik atarak yap ıl ır). B u ı ahtada ıe da.vran ı ka 
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suğ asmın periyodik olarak yüklenip bo şalmasma neden olur. Oluş tu e<> 
 çıkış  geriliminin dalga -biçimi Ş ekil 12-25'de gösterilmi ş tir. T>  zamanımı  tra-

ma zamanı  ve T, zaman ına yeniden- izleme yada geri-dönme zaman ı  delir. 

Geri dönme zamanı , sergileme düzeneklerinde bir sonraki dönü ba ş lamadan 
önce demeti, ilk ba ş lama boktasma geri getirmek için gereklidir. 

ŞEKIL 12-24 Bh 	 ihetechein gösterkai. 

ŞEKIL 	Şek.il 12-24 deki dev-renin dalga Biçimleri. 

Anabtar ı n 1 konumunda iken ( Ş ekil 12-24), s ığ aç yönlendirme potansiyeli 
denen E kaynak gerilimine kadar yülde,roe e ğilimi gösterir. Ancak Sı gaç 

tamamen dolmadan önce anahtar 2 konumuna getirilir ve s ı gaç anahtar 1 
konumuna geri dönene dek bo şalır; bundan sonra dönü yinelenir. Çak ı§ gerilitoi 

e0(0. 

e.(t) 	E-(E-E,) 	 O < t < Tl  için 	(12-7) 

VE 

ecdt e-ti-T1VE,C < T2  için (12-8) 
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ile verilir. t =T 1  = olduğ u zaman eo  (T,) E2  dir, böylece 

E-E, 
T, 	RIC in 	 

olur ve t = T2'de eo(T,) = El  olduğundan 

R2C In— 
E, 

bulunur. Tarama genli ğ i 

E,- E 

ile verilir. 

(12-9) 

(12-10) 

Taramanın doğrusalliğ i, - stel dalga-biçiminin ideal dalga-biçitaine 
nekadar yakla ş mış  olduğunun bir ölçüsüdür. Ş ekil 12-25"deki dalga biçiuderia-

den E;nin küçük de ğerleri için doğru-çizgi ve iistel yük-lennıelerin hemen 
hemen farks ı z olduklar ı  görülmektedir. Genel olarak, e ğ er iyi bir doğrusallık 
elde edilmek isteniyorsa, tarama gerilimi yönlendirme potansiyelinin küçük 
bir kesri olmal ı dır. 

Ş ekil. 12-26ddaki devre, Miller taraması  olarak adlandırılan ve yaygın 
bir biçimde b ı lla-nalan testere diş li iireteçinin temel bir gösterimdir. Yhkeelte9, 
yönlendirme potansiyelini art ırmaya yarar, böylece doğrusallık iyileş titilir 
ve ç ı kış  gezdiği artırı lı r. S anahtarı  kapat ı ldığı  zamanı , yükselteçin giri ş ine 
basamak bir gerilim fonksiyonu uygulan ı r. Basamak yükseklik ve ç ıkış  yön-
lendirıne potansiyelini verir. Ş ek. 12-26a'daki devre ile Şek. 11-29 daki 
integral al ıcı  deVrenin gereken özdeş  olduklarına dikkat edilmelidir. Bir bas*
mak fonksiyonunun integrali bir meyil fonksiyonu oldu ğundan Miller tara- 
masm ın bir testere di ş li ç ıkışı  vereceğ i açıkt ır. Ş ekil 12-26u Baki devrenin  

uygulanabilir bir düzenleni ş i Ş ek. 12-266'de verilmektedir. Qi  transistörii elek-
tronik anahtar olarak davran ıı  ve Q2  gerekem.  en yiikseltmeyi yerine getirir. 
Burada sadece bir yükseltme kat ı  gösterilmiş  olmas ına karşı n, tarama dev-
relerinin çoğunda çoğunda daha iyi do ğ rusallık elde etmek için birden fazla yükselteç 
katı  kullan ı lı r. 

12-7 İKITI SISTEM 

Çok sayıda iş lem gerektiren karma şı k problemleri çabuk ve güvenilir 
bir biçimde çözmek için çağda ş  sayısal bilgisayarlar kullan ı lı r. Elektronik bir 
sayısal bilgisayarın iki temel ak-diizeneğ i, merkezi i ş leme birimi ve belge ğ i-
dir. Bellek, hem say ı sal bilgilerin ve hem de i ş lemleri yapmak için gereksi-
nen yönlendirmelerin depolanmas ı  için kullan ılır. Merkezi i ş leme birimi biri 
aritmetik ve öteki de denetim olmak üzere iki kesimden olu ş ur. Arit ınetik 
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Tetikleyiri eiri.tr ılnik anahtar 
	

C 

(0) 

Tetilcic ı iri anahtar 

(b) 

ŞEKIL 12-26 Millrr tarama devre (a) Çizgeset grIsterim; (b) transistlirlerin kullan ıldığı  

uygulanabilir bir devre. 
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birim, iş lemlerin gerçekten yap ı ldığı  kasimdir. Denetim birimi yönlendirmeleri 
(izlengeyi) elektrelasel i ş aretlere çevirir. Bu birimin kullandmas ındaki amaç-
lardan biri aritmetik i ş lemlerin uygun bir s ı rada yap ılmas ı  ve bu iş lemlerle 
uygun verilen kullan ılmas ın ı  sağ lamaktır. Denetim. birimi, i ş levini yerine 
getirebilmesi için mant ıksal yönlendirmeleri izlemelidir. 

Denetim ve iletişimde kullan ılan sayısal düzeneklerde de merkezi i ş leme 
birimi ile ilgili iş levleri yapan deVreler kullan ı lı r. Denetimi yürütmek için kul-
lan ı lan bilgi ve haber say ı sal biçimde olduğundan, verilen iş leyip istenen ak ışı  
elde edebilmek için aritmetik devreler kullan ılı r. Mant ık devreleri, sistemde 
yap ılmas ı  gereken i ş lemlerin türünü ve iuras ı ru 

Iki -durumla elektronik analıtarlar, hızla, hazır bulunabilir, ucuz, güveni-
lir ve kolayl ı kla çok sayıda yap ılabilir. Sonuç olarak, sayısal sistemler ikili 

ya da 2 tabanı  göre çalışı rlar. Ikili sistem yalnı z iki olanakh durum ya da sa-. 
yı  içeren bir mant ık yada say ı  sistemidir. Sayısal olarak, ikili sayı lar 1 ve O 
dar; Mantık sistemlerinde iki durum ya do ğ ru ve yaub ş , ya da evet ve bart-
dır. Elektronik olarak, durumlar ya. aç ık ve kapal ı  ya da yüksek ve alçak 
(Yti ve AL) olarak ifade edilirler. Y İ? ve AL gösterimleri genel olarak bir anali-
tarlama öğ esindeki ya da, baz ı  tetiklenıe atuulanrıdaki gerilim ya da ak ın ı  
düzeylerine kar şı  gelir. İ ki durum olmas ındalı  Ötürü, her bir ikili say ı, ya da 
parça bilgi ta şı ma yetene ğindedir. Elektronik say ı sal siste ınlerde düzeneklerde 
hem mant ı k (denetim) ve hemde aritmetik i ş lemler ikili temele göre yap ılı r. 

Sarların ikili siateindeki gösterimi unlu (10 taban ın kullanı ldığı ) sistem-

deküle tamamen ko şuttur. 378 °ulu say ısı  gerçekte, basitce 300 + 70 + 8 
ya da 3 x 102  + 7 X 10' ± 8 x 10' d ı r. Oldu sayı daki herbir yer 10'nun bir 
kuvveti ıı i gösterir ve bu yerlerde bulunan herbir say ı  da 10'nrın kuvvet:hun 
kaç kez al ındığı na karşı  ,gelir ikili bir say ı , herbiri ikinin bir kuvveti ile çar-
pilan 1 ve 0 sayalarmu ı  bir. dizisinden oluşmuş tur. 101011 say ıs ı  1 x 2' -I-
O x 2 4  + 1 x 2' 0 x 22  -i- 1 x 2 1  -I- 1 x 2' d ı r ve 43 onlu say ısına 
eşittir. En büyüğü 10'-I olmak üzere 0 din 999'a kadar olan birbirinden farkl ı  
1000 say ıyı  göstermek için üç onlu say ı  kullan ılabilir. Benzer olarak, O'dan 
2 6-l'e kadarki 2 6  farkl ı  değ eri göstermek için 6 parçal ı  ikili bir say ı  kullan ı la-
bilir. Bu ili ş ki genelle ş tirilerek (12-12 ba ğ nı tısı  ila -verilebilir. Buradan ıı  
atınalar ıu sayısı  ve N, n atma ile gösterilebilen eal büyük oniu say ı d ı r. 

N aa- 2" 1 	 • (12-12) 

Çİ ZELGE 12—I Ordudan 	di:ntliş türidme ıliyti,t. 

SUTUN k .± 1 t SUTUN k 	suoN.  T 	2 	Si.,"-FC) N I 
t 

o 	I 	 i 	. . ._. . . 
1/ 1,=fl i,.., I 2 	13. ,..,  D., I 2 	1; 	, I>, 2 	 ;,.k ı Llt4 ‘.>",; ti. ! 

(!I t.:utut ■ 
o 	R k 	 3i , 

	 1 	)i., 	 Ikili :N■ t>. .13:' 
tI.t 	,t,,-) 
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On.lu bir D say ı sı  ikili bir B sayısına aş ağı daki yöntemle dönü ş türillebilir. 

1- Çizelge 12-1'de gösterildiğ i, biçimde iki sıra oluş turulur. 

2- En sağdan başbyarak D 2'ye bölünür ve bölümünün tam—say ı  kısm ı  
D satırunn birinci sütununa 

3- Ş ayet varsa, geriye kalan R ı , B satırmı n birinci sütununa 
(D ya tek sayı  ya da çift sayı  olduğundan R,, 1 ya da 0 olacakt ır). 

4- 1/4 1 , 2 ye bölünür ve D, bölümünü D satırnun ikinci sütununa 

5- Geriye kalan R, (O ya da 1), B satırını  2 sütununa 2 yerle ş tirilir. 
6- 4. ve 5. şı klardaki işlemlere sonuçtaki bölüm s ıfır olana dek devam 

Soldan sağa doğ ru okunduğunda B satırmdaki sayılar, D oldu sayısının ikili 
gösterimini verir. 

Örnek 12-3 

73 onlu sayı sını  ikili  Sayıya dönüş türün. 

ÇÖZÜM: Çizelge 12-2'de gösterildi ğ i biçimde Çizelge 12 -re benzeyen 
bir dizi oluş turulur. 

iırmA 12-2 ()inek 12-3 de ilgili dizi. 

8 7 	6 	S 	4 	3 	2 
2 	4 	9 	18 	36 	73 Q 	O 	 -- 2 	4 	= 9 	18 	36 D=73 

2 	2 	3 	2 	2 

0 	ü 	I 	0 	0 

73'çün ikili gösterimil001001 ile verilen atmal ı  bir sayısıdır. Bal sonucun 
doğ ruluğu 

1001001 = lx 26 +0 x 25  +0 x 24  +lx 23  +O >.< 2 2 +0 x2° +lx 

64 + 8 +1 73 

bi iminde gösterilebilir. 

ikili, sayılar, aynı  zamanda, mant ık iş lemleri ve aritmetik yapmak 
için de kullan ılır. Bu konular bu bölümün geriye kalan kesimlerindeki an-
lat ı valarda elde al ınacakt ır, 

12-8 MANT1K GEÇİTLERİ  

Sayısal sistemlerde veri i ş lenişinin denetim yönü oldukça önemlidir. 
Esas olarak, denetim birimi dört görevi yerine getirir: 
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1. Özel bir aritmetik i ş lemde hangi yerinin kullan ı ldığı n ı  belirler. 

2. Kullanılan aritmetik sürecin özelli ğ ini belirler, yani toplama ç ı karma 
v.b. 

3. Gerekli aritmetik iş lemlerin s ı rasını  ,berırler. 

4. Bir aritmetik i ş lemin sonucunun «ad k ı llandaeag ı  beli/ter. Yani, 
bu sonuç bellekte mi depo edilecek? Baska bir aritmetik ii..lernde mi kulla-
n ı lacak v.b. 

Bu dört görevin herbiri istenen bir amaca ula ş mak üzere Yerileri iale ınek 
için izlenmesi gereken yönlendirmeler olarak dü ş ünülebilir. Genel-amaçl ı  
say ı sal bilgi sayarlarda, yönlendirmeler izleugeyle kullan ı ma sokultu.. Orel 
uygulamalarda kullan ı lan özel-amaçl ı  hAaisayarlar ço ğ u kez içten izlengelenir-
ler. Yani, sadece belirli birdizi i ş lem gerekri ğ inden ötürü, yönleadirnaaier 
bilgisayar içerisinde sürekli kalacak biçimde yapelm ıstar. Bir uzay aramam 
içerisindeld «iç, bilgisayar ı " ve birçok endüstiyel denetim diizeneklerinde  kul-
lanılaniar özel amaçl ı  bilgisayarlara seçkin -iieneklerdir. Say ısal düzeneklerin 

öteki türlerinde denetim fonksiyonu diizena ğ in iperi ıı e yerleatirilmi ş tir 
ve d ış  izlengeler gereksizdir. 

Tüm elektronik say ısal düzeneklerde yönlendirraeler elektrik-sel i ş aretlere 
döriş türilliir. istenen i ş lenmenin oluştnrulakilmeten için yk ı*.nlcudirıncler dizisi 
uyum halinde olmal ı d ı r. Yani, bir öğrencinin ev kidevini çözerken izledi ğ i yola 

benzer bir biçimde yönlendirmeler verilen verilerden istenen sonuca kadar man-
tıksal bir s ıra izlemelidir. Say ısal sistemlerde kendi-kendine uyum matematar.- 
sel mant ı k kullanı larak yerine getirilir. Iki-durumlu elektronik anahtarlar 
uygun devreler ve veriler-in gösterimi ile uyumlu olduklar ından ikili sietew 
düzenek mant ıksal uyumun elde etmek için de kullan ı lı r. 

Boolean cebiri, say ısal diizeneklerde kullan ılan iki-durundu (ikili) sim-
gesel Mant ıktı r. Bir Boolean de ğ iş keni A, sadece L ya da 0 değerini alabilir 
Böylece A. 1 (A = 1) ya da 0 (A 0) olabilir; e ğ er A, 1 değ ilse O olınandı r. 

Boolean cebirinde mant ıksal uyum için VE, VEYA ve DE Ğ IL olarak adlan-
d ı rılan -üç temel i ş lem gereklidir. 

Bir mant ık geçidi, ya da yalmca bir geçit, b ır Boolean i ş lemini yapabilmek 
için kullanı lan elektronik bir devredir. Ça ğ  kez geçitler, bile şeideri Kes. 

12-3 'de. betimlenen anahtar-Lira benzeyen karma şı k elektronik anabtarlardir. 
Temel Boolean i ş lemlerinden her birini yapabilmek iein bir ı ör mant ı k gee i,ti 

kullanı lır. Bu duruma göre daha karma şı k mant ı ksal i ş lemleri yapabilmek için 

bu geçitleria birle ş imlerinden ,,, ırarlan ıl ı e 
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Ç ı kış  

Y — AB 

 

ŞEKIL 12-27 VE geçidi 

Bunların birincisi, standard gösterimi Ş ek. 12-27'de verilmi ş  olan VE 
geçididir. Simgesel olarak VE i ş lemi 

Y A.B 	A VE B 
	

(12-13) 

biçiminde yaz ı lar; burada A,B ve Y Boolean de ğ i şkenleridir. Ço ğukez "nokta" 
at ıl ır ve VE i ş lemi Y = AB biçiminde yazilı r. Ş ekil 12-27"de gösterildi ğ i gibi, 
A ve B giriş  değ iş kenleri Y ise ç ıkış  değ i ş kendir. VE sinı gesinin anlamı , yalnız 
A ve Benin l ı erikiside 1. oldu ğunda Y dir ve Ş ek. 12-28'de gösterilen dalga 
biçimiyle aç ıklan ınaktadı r. ş ekil 12-28'deki Ü ve 1 genlik düzeyleri ikili 
sistemdeki 0 ve 1 değ erlerine kar şı  gelir. Bir ç ıkış  at ı m ı  (Y 	1), sadece giri ş  
atunlar ı nm her ikisininde bulundu ğu (A == B 	1) zaman aral ığ nı da oluşur. 
Öteki tüm zamanlarda ç ı kış  0 düzeyindedir. Bundan ötürü,.bir ç ıkış  al:Inan ın 
iiretilmesi için bir VE geçidinin giri ş  al:unlar ı  eş -zamanl ı  olmalı d ır. Bu özellik 
çoğu kez örneklenen veri i ş aretleri için zaman-seçim devrelerinde kullan ı lı r. 

Bir -VE geçidinin çal ış mas ı  ayn ı  zamanda do ğruluk çizelgesi olarak ad-
land ırı lan çizelge 12-3 de de aç ıklanmaktad ır. Doğruluk çizelgesi, tüm olas ı  
giri ş  düzenleni ş leri ve bunlara kar şı l ık gelen ç ıkış ları  veren bir çizelgedir. 
Çizelge 12-3 den VE i ş lemi için üç yararl ı  özde ş lik elde edilebilir. Bunlar, 

TABLO 12-3 iki giriş ti bir ve geçidi için do ğruluk çizelgesi, 

Giriş  Durumları 	1 	Çıkış  Durumu 	r - 
A 	B 

I 	
Y I 

t 
0 	0 	 0 	I I 	0 	 0 
0 	ı 	 o 

ı 	 1  

A.0 	0 	A.1 , 4 	A.A 	A 	 (12-14) 

biçiminde verilehilirler. Ş ek. 12-29'daki gösterim, bir VEYA geçidini belirtir 
ve simgesel olarak 

Y A t 	A VEYA B 	 (12-15) 

biçiminde y azdır. VEYA i ş lemi rnin bir durumunda olmas ı  için ya A 	1 
ya da B 	1 ya da A 	B 	1 olmas ı n ı  gerektiren geni ş  kapsamlı  bir ifade- 
dir. 	bir VEYA geçidinin doğ ruluk çizelgesi Çizelge 12-4 de ve ıii- 



B 

0 	T 	2 'f 	3 T 	4T 

ŞEKIL 2-28 Iki-giri şi' VE geçici' için delgabiçinderi. 
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A 

Ş EKIL 12-29 VEYA geçicli gös ıerinai, 

mektedir. Bu çizelge Ş ek. 12-30 daki dalga biçimleri ile açiklanmaktadir. 

Ş ekil. 12-30 da gösterildi ğ i gibi, bir ç ıkış  atum giri ş  atimlarmdan herhangi 

birinin bulunduğu herhangi bir zaman arahğmda oluş ur. Çizelge 12-4 yaxdi-

rmyla 

A 	 A +I ,  1 
	

(12 ı ) 

biçiminde verilen özde şlikler türetilebilir. 



Ş EKIL 12-30 Iki-giri şli VEYA geçldildu dalgabiçimlerl. 

ÇİZELGE 12-4 İki giriş tiVEYA goyidin doğ ruluk çiaelgesi 

Giriş  Durumlar ı  
A 	B 

I Ç ı kış  Durumu 

Y 

1U 

Burada VE ve VEDA geçitleri sadece iki-giri ş  değ işken; için gösterilmi ş -
sede geçitlerin ço ğunun ikiden fazla giri şi vard ı r. Çok giri ş linin temel bağm-
/ilan, doğ rudan do ğruya iki iri ş Ji durumdan yaz ı labilir: 

üçüncü temel geçit, DE1:1, geçidi ya da TERS ÇEViR İ C İ  dir. Bu geçi-
din ters çevirilmiş  bir giri ş  için gösterimi Ş ek. 12-3Ia'da ve ters çevrilmi ş  bir 
ç ı kış  için gösterimi ise Ş ek. 12-3Ib'de verilmektedir..Bir tes çevrici için 13~ 
lean ba ğı nt ıs ı  
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<o> 	 (b) 

ŞEK İ L 12-31 DEĞ IL geçidi gOsterinderi; (a) ters çevirilmi ş  giriş  (b) ters-geçiriimiş  çıkış . 

Y = "1" = A DEĞIL 
	

(12-17) 

DE Ğ IL geçidinin görevi mant ıksal olumsuzluktur; (12-17) e ş itliğ inde Sn ııı  
üzerindeki çizgi olunısuzluğru belirtmek için kullan ı l ır. Çizelge 12-5, TERS-
ÇEVİ Rİ Cİ  için düzenlenen do ğ ruluk çizelgesidir. Dalga biçimi Şek. 12-13b'- 
de gösterilmi ş  olan. Örnek 12-1 deki transistörlü yahu anahtar bir DEC-11 -, 
geçidi olarak dü şünülebilir. (12-18) e ş itlikleri, mant ıksal olumsuzluğ a dayanan 
özdeş liklerdir. 

Çİ ZELGE 12-5 Tersçeviriei do ğ ruluk çizeigesi. 

Giriş  Durumu 
A 

Çıkış  Durumu 
Y 

0 

1 

1 
0 

A 	O 	A + 4-  .---- 1 	 . (12-18) - 
Bilgisayarlarda süreçlerin ço ğu mantıksal- i ş lemlerin çe ş itli biçimlerde 

dilzenieni ş lerini kapsar. . Mant ıksal i ş lemlerin düzenleni ş leri için. bilinen 
cebirsel de ğ iş kenlerin gruplama, da ğı tı m ve yerde ğ i ş tirnıe özelliklerine benzer 
kurallar betimlenebilir. Bu özelliklerden yararlanarak elde edilen birkaç 
yararl ı  teorem (12-19) dan (12-22)'ye kadar olan e ş itliklerle verilmi ş tir. 

A.(B 4- C) = A.B t AL 	 (12-19) 

A + B.0 --= (A 	B). (A +. C) 	 (12-20) 

(A 	B) 	A.B 	 (12-21.) 

(A.B) 	B 	 (12-22) 

(12-21) ve (12-22) e ş itlikleri ile verilen sonuçlar De Morgau tore ırule ri-

olarak bilinir Bu ba ğı nt ı lar. (12-19) ve (12-20) e ş itlikier ile birlikle 1,....ima ş ik 

Boolean mant ı k iş lemlerinin yak ı nla ş tırı lmas ı nda kullan ı l ı r. 



C 

Ş EKIL 12-32 Örnek 12-4 de verilen mant ık iş leminin gerçekle ş tirilmesi. 
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Örnek 12-4 

Y, (A 	B 	C)(A 	B.C) 	(A.T3 	C) Mant ık i ş lemini en 
yakı n biçimine indirgeyin 

ÇÖZÜM: (12-20) e ş itliğ i kullan ılarak verilen ba ğı ntı  

Y = A ± (B + C). B.0 A. + C 

ye indirgenir. (12-19) e ş itliğ inden ve :Denk. (12-14) ve (12-16) da verilen 
özde ş liklerden 

Y ------- A ---i- C 	B.0 	A.Iİ - 

bulunur. Y ile ifade edilen mant ık iş lemi, Şek. 12-32 de gösterildi ğ i gibi, bir 
VEYA geçidi, bir TER Ş ÇEVIR İ CI geçit ve iki ve geçidi kullan ılarak gerçek- 

B.C. yi oluş turmak için bir. VE geçidi kullan ı lır, TERS ÇEVI.- 
RICA ve ikinci VE geçidi A.B yi verir ve dört-ri.ş li VEYA geçidi ç ı kışı nı  
oluş turur. 

Devre diizenleni ş leri yalin olan ve standard teknolojilere uygulana-
bilen ba ş ka birçok geçit devreleri geni ş  ölçüde kullan ı lır. Bunların -herbirisi, . 
üç temel geçidin uygun biçimlerde .birle ş tirilmeleri ile elde edilebilir. VEDE Ğİ L 
geçidi, ters çevrilmi ş  ç ıkış l ı  bir VE geçididir ve ,Ş ek. 12-33a'da gösterildi ğ i 
biçimde dlizenlenebilir. Standard VEDE Ğİ L geçidi gösteri ıni Ş ek. 12-336 
de verilmektedir. Ş ek. 12--34a- daki diizenleni ş  bir VEYA g,„idi ve bir TERS- 

A  

( 4') 

    

   

Y - 
B 

  

   

  

(b) 

  

Ş EKIL 12-3.3 VEDEĞ 11 geçiti; e)- (141zF'uleni şi a (7)) - !.;:tadarzl gFSteı izsız. -  • 



A + 11)11-;1 

<a) 
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ÇEVIRICININ pes pe ş e ba ğ lanmasıyla olu ş turulan bir VEYADE Ğİ L 
geçididir. Yayg ı n biçimde kullanı lan VEYADE Ğ IL geçidi gösteri ıni, Ş ek. 
12-34'cle verilmektedir. YASAKLAYICI (INHIBITOR), giri ş lerinden biri 
tersçevirilmi ş  bir VE geçididir. Ş ekil 12-35a, bir VE ve bir DE Ğ IL geçidinden 
oluş muş  bir YAS.AKLAYICI'mn düzenleni ş ini göstermektedir. Ş ekil 12-35b 
de bunun standard gösterimidir. 

    

A + =-- t 

ŞEKIL 12-44 VEYADEĞİ L geçidinin düz1eiş iN.te g8steeimi. 

A •-•-r-  

8   	

(b) 

 

Y wo Mi 

 

Ş EKIL 12-3 YASAKLAYICI'mu dituenieul§i ve gösteriıni. 

Ş ek.' 12-36a'da gösteriln DIŞ ARLAYICI VEYA geçidi A ya da B ki■- 
ş ubınu, fakat A ve B'yi de ğil, gerçekle ş tirmek için kullaluhr. DişARLAYICI 
VEYA geçidinin gösterimi Ş ek. 12--36b'de verilmiş tir. Bu geçitle ilgili iş lem 

Y 	A 8) B 	(A --f- B). (T. ff) 	 (12-23) 

biçiminde verilir. G-österimi, DI şARLAYAN VEYA iş lemini belirtmek' ve 
bunu VEYA gösteriminden ay ırt etmek içn kullan ılı r. İ ki-kurarb durt ıralu 

(b) 

Ş EKIL 12-36 DI Ş ARLAY-AT,t VEYA geçirlinin düzenin-14i ve gstelin-At.. 



Tetikletici 

işfaretler 
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çok titreşken, hem bir mant ı k öğ esi olarak ve hemde bellek diizeneklerinde de 

kullanılı r. Ş ekil 12-15 ve 12-1.6 da gösterildi ğ i gibi, her bir iki-iki-kararl ı  
&gamlı:1m iki çıkış  elde edilebilir. Bir ç ıkış  pozitif bir at ı m (0 dan 1 e geçi ş ) 

ve öteki negatif bir at ı m (1'den s ı fıra geçiş ) verir. Herbir durum de ğ i ş imi 

uygun bir dış  tetikleme gerekti ğinden ötürü, iki-kararl ı  durumla çok titreşkeıl 
iki-giriş li, iki-ç ı kış lı  bir mantık öğesi olarak dü şünülebilir. Bu ögenin sim-

gesel gösterimi Ş ek. 12-37 a'da verilmektedir. 

(a) 	 (b) 	 ( ) 

Ş EKIL 12-37 iki-karlı  durumla çok titregken gNsterinaleri (d) standard iki-kararl ı  durumla (b) R-S 

iki-karmb. durumla, (c) 3-K iki- kararl ı  durumla 

Sayısal bilgisayarlarda çok kullan ılan iki-kararl ı  dururalulara R-S ve 

J-K iki-kararlı  durundular denir. Bunuları n gösterinderi, s ıras ı yla Şek, 

12,37b ve e de verilmi ş tir. R-S, yada ayarla-yeniden ayarla, iki-durundusu 
çıkışı  özel bir durumda olu ş turmak için kullan ı lır. Eğ er S giri şi 1 ise ç ıkış  
durumu Y = 1 dir. Benzer biçimde e ğer R = .1 ise Y = 0 d ır. 1 ve R 
1 giriglerine ayn ı  anda izin verilmez. J-K yada ana-güdümlii iki-kararl ı  
durumluda J =-- 1 olduğunda Y = 1 ve K = 1 oldu ğunda Y = 0 d ır. 
E ğ er J ve K giriş lerinin herikisini de 1 ise, iki - kararl ı  durumla 
durumunu de ğ iş tirir. Yani, ş ayet giriş ier uygulanmadan önce Y, 1 durumunda 
idi ise giriş ler uygulan ı nea 0 durumuna geçer; ş ayet Y, 0 durumunda idi ise 
1 durumuna geçer. 

Hem R-S ve hem de J-K iki-kararl ı  durunıluları  temel mant ık geçitleri 
kullanılarak gerçelde ş tirilebilir. İ ki VEYADEĞ IL geçidin ıliizeıdennıesiyie 
elde edilen bir iki-kararli durumlu Ş ek. 12-38a da ve iki VEDEĞ IL geeidi ıain 
kullamlinasıyla oluş turulan bir iki-kararlı  durumla da Ş ek. 12--38 b de ve-
riImektedir. 

12-9 İKİLİ  ~ETIK DEVRELERI 

Sayı sal bir bilgisayar ile yap ı lan temel nı atematiksel i ş lem ikili topla-
madır. Bir problemin çözümünde gereksinen tüm öteki matematiksel i ş lemler 
bir dizi toplamlar biçimine parçalanabilir. Onlu sistem aritmetigini yak ından 
bilmek ç ıkartmak, çarpma ve bölme i ş lemlerinin tümünün toplama kulla-
n ı larak yap ılabilece ğ ini gösterir. Karma şı k matentatiksel i ş lemlerin toplama 
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(o) 

C. 

(b) 

Ş EKIL 12-38 (e) VEYADE Ğ II. geçldi ile ve (b) VEDECIL ge-çidi ile eligtu 
çok titcpşkeu. 

ile nas ıl yap ıldığı n ı  göstermek için ş ek. 12-39'dak-i e ğ rinin alt ındaki alan ı n 
hesaplan ınas ı nı  gözönüne alal ım. Tanı mlanan alan, 

Alan = fix) dx 

olarak ifade edilebilir. 

İ ntegralin değ eri, Ş ek. 12-39'daki e ğ rinin o ve b aral ığı ndaki kesimini ıt 

parçaya bölerek ve dikdörtgenlerin alanlar ı n ı  toplayarak yakla şı k olarak 
bulunabilir. Böylece ir ı tegralin de ğ eri yakla şı k olarak 

Alan .---_--- f(a)(x t  a) 	f(x ı )(x 2 - x ı ) „ 	f(x„)(b-x,) 

biçiminde verilebilir. Her bir dikdörtgenin alan ı , taban ı  ile yüksekliğ inin çar• 
pım ı dır; bu çarpma i ş lemide toplama ile yerine getirilebilen bir i ş lemdir. 
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f ı  

Ş EKIL 12-39 Alan ın say ısai yaklaşıı nla bulunmas ı . 

İ kili toplarnadaki kurallar mıh ı  aritmetiktekme benzer. İ kili oplamada 
atmalarnı  toplanmas ında izlenecek kurallar şöyledir: 

1- O art ı  O = 0 

2- 1 art ı  O = 

3- 1 art ı  1 = 0 H-- elde 1 

Elde 1 i ş lemi, onlu toplamadaki 6 4- 	4 = 0 	elde l'in onlar hanesine 
taşı nmas ı  gibi, rrin bir sonraki daha büyük ikili parçaya eklenmesi anlam ı na 

gelir. Aş a ğı daki örnek, ikili toplamada izlenecek süreci ve onlu toplamada 
bununla ko ş ut clan durumu göstermek bak ımından oldukça yararl ıdır. 

46 	=010i110 
?7 	= O 0  1 1 0 1 1  

63 	 O 1 1 O 1 O 1 
1 elde 	 1 0 1 	elde 

73 Toplam 	0 1 O 0 0 0 1 
101 	elde 

O 0 0 1.0 0 1 
10 	 elde 

1.0 0 1 0 0 1 Toplam 

İ kili toplam ın Örnek 12-3 ün sonucu ile kar ş :la ş tml ınası , bunlar ı n özde ş  
olduklar ı nı  ve 73'iin ikili eş de ğerini ifade ettiklerini gösterir. 
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Toplamay ı  yapmak için bir ikili toplare ı  kullanı l ır. Bu, parçaları n 
toplamının yolunu izlemeli ve gerekirse eldeyi de yerine ta şı mabdır. Ikili bir 
toplay ıcıdaki temel yap ım bloku, gösterimi Ş ek. 12-40cı 'da verilmi ş  olan yan-
toplarcıdır Giriş  değiş kenleri A ve B toplanacak olan say ı lar ve D ve C 
çıkış larında, sırayla, toplam D sayısı  ve C ta şmacals elde say ı dır. Ş ekil 12-401f-
deki çizim. yarı  toplay ı cınua bir DI ŞARLAYAN VEYA geçidi ve bir VE 
gaçidi cinsinden düzenlenen devresidir. DI ŞARLAYAN VEYA geçidi, daha 
önce verilen kurallara uygun olarak toplam say ıy ı  verir. VE geçidi yalnız 
A ve. B nin herikisi de 1 olduğu zaman bir ç ıkış  verir ve böylece elde say ıyı  
verir. Ş ek. 12-41 deki dalgabiçimi toplamadaki süreci gösterir. ya A ya da 
B nin 1 olduğu zaman aral ı kdann da DIŞ ARLAYAN VEYA geçidinin çıkışı  
da 1 dir; fakat VE geçidinin .; ı kışı  C, 1 olur. Her iki giriş te 1 olduğu zaman 
C ç ı kışı  1 olurken D ç ıkış ) s ı fır olur. 

(e) 

<I>) 

ŞEKİ I. 12-40 Yarı-toplayı cı  (a) osterimi ve (L.) de,-renia 

Tam ikili toplay ı cı , yada tam toplay ıcı ,. genel olarak Ş ek. 12-42 de 
gösterildiği gibi, iki yan-toplayıc ı  ve bir VEYA geçidinden olu şmuş tur. 
Yan-toplay ı edardan biri A ve. B„ giriş  say ı ları nı  toplamak için kuLlambr. 
D,, ve C„_, (bir önceki ikili basamaktan elde olarak ta şı nan say ı ) çı kış  sayı lan 
ikinci yan-toplayı cı:ya giri ş  olarak verilir. Herbir yan-toplay ı c ı dan çı karı  eni. 

 ve C,,, elde sayıları  VEYA geçidin iki giri ş ini olu ş tururlar. Bu geçidin ç ıkışı  
bir sonraki baney-e eklenecek olan. C„ elde say ı s ı d ı r. 

İ ki çok-atmas ı  sayı y ı  toplamak için, Ş ek.. 12-42'de gösterilen biçi ındeki 
birçok tam-toplay ı cı , giri ş lerini paralel olarak alacak biçimde birbirlerine ba ğ -
lan ı r. Herbir tam toplay ı cı , 2', 2 2, basamaklan gibi say ılar:n ı  belirli bir basa- 
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A 	, 

T 4T 

T 	27 	3T 	4T 
k 

Şekil 12-41 Axt arda gelen ikili toplaml ı çıu yari-toplayiel dalga biçimleri 

mağnu toplamak için kullan ı lır Iiesaplainalarm yap ı m h ı z ı n ı  artırmak için 
çoğu kez paralel giri ş ler kullan ı l ır. 

Bu ve bundan önceki kesimde t ıkışı ian mant ık geçitkrinin birçok 
farkh devre düzenleni ş leri geliş tir1ni ş tiriJevre düzenleni ş inin her bir türü, 
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na S, 

Şekil 12.41 Tom-toplayıcı  darenieniş i 

yap ılan iş lev bakı mından de ğ il sadece üzel devre düzenieni şi bak ı m ı ndan. 
öteki"türlerden 'a>71cal ı k gösterir. Mant ık geçitlerinin kesikli bile şenli düze-
nekler biçiminde yap ımı  toplu-devre biçiminde yapim ından farkl ı dır. Hız, 
fiat ve güç tüketimi gibi etkenler devrenin düzenlenmesi için belirli bir yönte-
min seçimini etkiler. Transistör ve AET' ay,tlarnun tek parça biçiminde 
bulunabildikleri gibi, hemen hemen tüm mant ık geçidi geçitiericle ticari 
olarak bulunabilirler. 

Bu bölümde betimlenen çeş itli devreler hem büyük ve hemde - küçük bır-
çok sayısal düzeneklerin yap ımında kullan ı lan yap ı  ta ş larını  oluş tururlar. 
Sayısal düzeneğ in ileti şim, denetim ya da hesaplama amaçlar ı  içi» , kullaral-
masnıdan ba ğı msı z olarak temel ö ğ elerin dolayısıyla bu ö ğ eleri olu ş turan dev-
1.eleri ortak özellikleri vard ı r. I ş lenmesi gereken bilgileri içeren elektriksel 
dalgahiçinıleri üretilmelidir; bu bilgileri i ş ieraek için zaman balum ından sıra-
!anıa ve ayarlama gerekir. Ayr ıca, mantık ve aritmetik iş lemler fiziksel olarak 
Veriyi i ş ler ve sayısal ç ı kış  ,- -lu ş tururiar. Bu ç ıkış  dalgabkizni iireteçleri ve 
ilgili devrelerle istenilen elektriksel ak ış  işaretlerine dünü ş türüliir. Özel 
aüzenek gereksininıleri, bn devrelerin belirli biçimlerde diizenleni ş larini ve 
lıağ lanış larm ı  belirler. Bununla birlikte bn devrelerin ço ğu ticari olarak pa, 
ketle,r biçiminde bulunabildiklerinden toplu bir diizenek olu ş turmak üzere 
kolaylı k-la birle ş tirilebilirler. 

PROBLEMLER 

12.1 Ş ekil 12-43a da verilen dalga hiçi ırdendiriei devre, Şek, 12--43b'-
de gösterilen bir dikdörtgen atun ile beelennaektedir. Diyod, 5 pF'lik bir 61- . 
aç ve buna paralel 25 Ohnı  luk bir direnç ile gösterilebilir. R = 106  Olun, 

= 20 pF ve R r--.= 50 Olun dur. 

a) T = 10-5  s'lik bir atun süresi için gerilim dilzeylerini ve devre 
z ıman sabitlerini göstererek ç ıkış  dalgasm ın dalga biçimini çizin. 

b) a şı kkını  T = lO s için yineleyin. 
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(o ) 

(19) 

ŞEK#I, 12-14 Problem 12-1 için verfien devre, vt: Eiriq dalgabiçix,1, 

12-2 Şek. 12--44'deki devre iki—düzeyli bir kuplead ır, Giriş , tepe genli ğ i 
154 V olan bir sinıisel olduğuna göre, aç ık—devre ko şulları  altında ç ıkış  dalga 
biçimini çizin Diyodlarm ideal oldu ğunu varsayın. Uygun genlik ve zaman 
değerlerini belirtin. 

Ş EKIL 12-44 Problem 12-2 için verilen 	 lcirpıon. 

1.2-3 Problem 12-2'yi Ş ek. 12-45'deki devre için yineleyir ı . 

12-4 Ş ekil 12-46'da gösterilen devre çok kullan ılan bir kı skaçlama dev-
residir. Kaynak, iç direnei k olan es  iireteçi ile gösterilmi ş tir. es . 1.00 ,‘,Z 



25,000 ahrn 

	 stiv 

°-"-JVV\r—r-4111E—it' 

,000 ohm 

75 v 
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Ş EKIL, 12-45 Problem 12-3 için verlbr s de 

R 

+ 

şEKIL 12-46 Problem 12-4 için verilen kt ıiiıaçieeisa devresi. 

sin 10$i, R, 50 Ohm, R 1000 Ohm ve C 10-$ F için çxlcaç dalga biçimini 
Diyod'un derken durumda iken 50 Ol ı m'luk sabit bir dirençle gösterile-

bileeeğird varsay ın. Çizimde uygun genlik diizeylerini ve bu dtizeyliffin goçer-
likte olduğu zamanları  işaretleyin. 

12.5 Ş ek. 12 -7'deki devre, R L 	1000 Ohm ve R 1, 	10000 ()bin 
olacak biçimde bir anahtar olarak kullan ılmak üzere düzenlenmi ş tir. Transis 
tiir h 20 değerine sahiptir ve ideal oldu ğu varsay ılmaktaOir. Oubesleıne 
gerilirni 6V'tur. Transistörii deyimi e şiğ ine getirmek için gereksinen E, de-
ğerini bulun. 

12-6 Transistöriin ideal olmadığı  ve Ijc,E.,,44y. ., 	-0,6 V ve 
0,6 V oldu ğu varsav ı ldiğı nda Prob. 12-5'i yineleyin.- 

12-7 Ş ekil 12-].0 daki de -vrede bulunan AET'ilin ideal oldu ğu ve t- 
sayılmaktad ır. On besleme gerilimi VDD  1`,V'dur. AET duymu ş  duruma 
geçti ğ inde devreden 4 ,  mA lik bir akı m geçebilmesi için R„'ni ıı  değeri ne ol-
malı dır ? 

12-8 Ş ekil 12-47'deki devre, R. 	5000 Olun, R fi . 500 
1000 Ohm değ erlerine sahip elektronik bir anaht;:i -
mi ş tir. Oubesle ıne 	 Trar ısiNtiiriın -ateat 
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+vcc  

-L. 

Ş EKIL 1241 Problem 12-8'irı  devresi, 

ancak tam doymu ş  öteki durumda ise kesilimde oldu ğu varsay ılmaktadır. 
Devrenin kesilinıden doyura durumuna geçi ş ini gösteren ç ıkış  dalga biçimini 
çizin. 

12.9 Ş ekil 12-15'deki iki-kararb durumla devrede, önbeslem gerilimleri 
Vec  = 10 V ve V DD = 10 V'tur. Transistörün doymas ı  için gerekli toplayı cı  
ak ı mı  5 naA"dur. Transistörlerin ideal ve hFE  değerlerinin 10 oldu ğu var-
r:arl ın.aktad ır. Kesilim durumunda, traosistörün yay ı cı-taban eklemiain uç-
ları  aras ında 1 Vluk ters bir önbeslem .e gerilimi vardır. RL, R, ve R2'yi bulun. 

12-10 Ş ekil 12-15'deki iki-kararl ı  durumla devre, devre-ö ğelerinin 
değerleri _k 5000 Ohm, R1 = 40000 Ohm ve R 2 = 60000 Ohm ola 
cak biçimde düzenlenmi ştir önbesleme gerilimleri Vcc = 12 V ve VED  
= 6 rdar. Transistörlerin hFE  = 24 değerleriyle ideal oldukları  varsay ıl-
maktadır, 

a) Daim durumundaki transistiirde toplay ıcı  akımını  

b) ilethn durumundaki transistörde taban ak ımın! 

e) KAPALI durumdaki transistörü AGIK duruma geçirmek için gerek-
sinen tetikleme i ş aretinin genli ğ ini. bulun. 

12-11 Ş ekil 12-21'deki iki-kararl ı  durumlu AET devresi R D 	10000 
Ohm, R1  = 120000 Ohm ve R2  80000 Ohm olacak biçimde düzenlenmi ş tir. 
Önbesleine gerilinı leri Vec  rs--  18 V ve V,- = 18 V'tur. AET'lerin. ideal 

olduğu varsayı lmaktadı r. 
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a) Duymu ş  AET'deki alut ıc ı  akımuu 

b) AET'lerden birinin kesilimde olmas ın ı  sa ğ layan enküçiik Vp e?terini e 
bulun. 

12.12 Ş ekil 12-48'de gösterilen devre, bir-önbesleme kaynakl ı  iki-ka-
rarlı  durumla bir çoktitre şkendir. Bile şenlerin değerleri RE  100 Ohm, 
RF, = 1000 Ohm R, ----- 100000 Ohm ve R2  = 50000 Ohm dur. Önbesleme 
gerilimi 18 V'dur. 

a) AÇIK durumdaki transistörün ancak tam doymu ş  olduğunu vaı  
sayarak e o, ve eo, ç ıkış  gerilinderi.ni bulun. 

b) Herbir transistör için toplay ı n ve taban ak ımların bulun. 

c) Anahtaslamanın en az bir tam d4tıfişünü gösterecek biçimde herbir 
toplay ıcı  ve tabandaki gerilim dalga biçimlerini çizin. 

Ş EKIL 12-48 Problem 12-12 için veriln bir-ön besleme kaynakb iki-kararl ı  darumln devre. 

12-13 Iki farkl ı  çıkış -gerilimi düzeyi istendi ğ i zaman Ş ek. 12-49 daki 
devre kullan ılı r Trartsistörler, ancak doyduklar ı  zaman 12 m A'de ve kesiliınde 

oldukları  zaman ise yay ı n-taban eklemi üzerinde 1V'luk bir ters önbesleme 
bulunacak biçimde çal ışı rlar. Transistörlerin hFE  = 48 değ erleriyle ideal 

oldukları  varsayılmaktad ı r. Önbesleme geninin 12 V'tur ve ç ı kış  at ımlaran ı n 

genliklerinin 9V ve 6V olmas ı  isteniyor. Çıkış  at ım genli ğ inin kesitim ve 

doyurn durumlar ındaki toplay ı cı -toprak gerilinderi arus ıntbki 
düşünerek R„R r .R„R„R„R e,RE  e R/ 'yi bulun. 
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Ş EKIL 12-49 12-13. Problemin devresi. 

12-14 Ş ek. 12-17'deki bir-kararl ı  durumlu çok titre şken. RL  = 2000 
Ohm, R1  = 40000 Ohm, R, = 40000 Ohnı, R = 120000 Obra ve C 1000 
pF değerleriyle düzenlenmiş tir. önbesleme kaynaklar ı nın gerilimleri Vcc  --,-- 12 
V ve I'Bn  =12 V'tur. Transistör ideal ve hF.E. 60 değerine sahiptir. 

a) RL'deki akım atımm ı n genliğ ini 

b) Ç ı kış  atımın ın süresini bulun. 

12-15 Ş ekil 1.2-17'deki bir-kararl ı  durumlu çoktitre ş ken ç ıkış  atım süresi 
10-gus ve akım geldi ğ i 5 mA olacak biçimde düzenlemek istemektedir. önbes-
leme kaynakları nın gerilimleri 1/c.c  = 10 V ve: VBB  10 V'tur. Transistörler 
idealdir. ve  la,E  = 25 dir. Kesiliradeki transistörün yay ı eı -taban eklemi-
nin uçları  aras ında 2V'luk bir ters önbesleme ve iletimdeki tranistörün 
ise ancak doy ınu ş  olmas ı  istenmektedir. R L,R,R,,R 2  ve C'yi bulun. 

12.16 Ş ekil 12-26a'daki Miller tarama devresindeki yükselteç, kazanc ı  
A, >> 1 olan ideal bir ters-çevirlei i ş lern.sel yiikselteçdir. Tetikleme 
atı mmı n T süresinin, 0,02 çarp ı  devre za ımm-sabiti oldu ğunu varsayarak 
eu (tryi bulunur. 2 T'lik bir zaman süresi için dalga biçimini çizin 

12-17 36, 45, 117, 144, 193, ve 270 unlu tiay ı ları .iıı . ikili say ı larma 
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12-18 Aş a ğı daki ik i say ıları  onlu say ara dönü ş türün 

a) 10110 
b) 110110 
e) 1001101 
d) 10101100 

12-19a) Aş a ğı daki toplamalar ı  yap ı n 

	

10110 	01001101 

	

1010 	10101100 	oiono 
mono  

b) Yukar ı daki ikili-toplamalara kar şı l ı k gelen onlu toplamalar ı  yapt ık-
tan sonra elde edilen toplamalar ı  ikili say ılara dönü ş türerek (a) şı kkında 
bulunan Sonuçlar ı n doğ ru olup olmad ığı n ı  denetleyin. 

12-20 Aş a ğı daki Boolean ifadelerini yal ı nla ş t ırm ve bunları  sadece VE 
VEYA ve DE Ğİ L geçitlerini kullanarak mant ıksal birer elde edili ş  devresini 
düzenleyin. 

a) ALU7'; -4-- 	(B + C) 	E (AC) • 
lı) (A 	B) (ii+ C) 4-  (B H- D) + AD (B + C) 4- B 

e) A (B 	C) H-- A A (C 	)) 	C (B. D) 

12-21 a) Ljç Boolean giri ş li bir VE geçidi 

b) liç giri ş li bir VEYA geçidi 

için birer doğ ruluk çizelgesi oluş turun. 

12-22 İ ki-gerili ş li bir 

a) VE-DE Ğİ L geçildi 

b) VEYA-DE Ğ IL geçidi 

e) DISARLAYAN VEYA geçidi için bir do ğ ruluk çizeigesi olu ş tur ın ı  
ve kar şı lık gelen giri ş  ve çıkış  dalga biçimlerini çizin. 

12-23 Sadece VEDE Ğ IL geçitlerini ve. DE Ğİ L isçitlerini kullanarak 
bir VEYA geçidi olu ş turan bir devre düzenleyin. 

b) Sadece VEYADE Ğİ L geçitlerini ve DE Ğ IL geçitlerini kulla ıı artik  
bir VE geçidi oluş turan bir devre düzenleyin. 

12-24 -  2 2, 2' ye 2' ikili say ı ların ın toplamm ı  ekle etmek için kullan ı lan bir 
toplay ı c ı  için çizelı eksel -  bir çizge olo ş turon, 

12-25 VEDE::;IL, DE Ğİ L ve VEYAD;''.: Ğ iL ,geçitlerini kullanarak bir 
yar ı  toplay ı emı n.diizer ı le ıli ş ini gösterin. 



13. 
Bölüm 

MADNET İ K DEVRELER, TRANSFORMATORLER 
VE Üç - EVREL İ  DEVRELER 

Bu kitab ı n geri kalan k ı sım, elektrikeel ve saokaniksel enerjinin birbirine 
dönüşümünde kulkı nslan aygstlar ın ve bunlarla ilgili denetim düzeneklerinm 
incelenmesine ay/alm ış t ır. Bu arada transformatkirde ele at ılmaktadır; 
transforrnatör bir enerji dönü ş üm ayg ı t ı  olmamasına karşı n elektriksel enerjinin 
aktarı m ı nda ve dönü şümünde önemli bir yer tutar. 

Uygulamada tüm transformatörlerde ve elektrikle i şliyen dösenekler. 
de, enerji iletirainde ve dönü ş ii ııı iinde ortam olarak kulland ım rnagnetik ieIarı -
igrı 

 
biş imlendirmek için magnetik maddeler kullan ı lır. Magnetik alan nice-

likleri ile onlar ı n etkile ş tiğ i elektrik devreleri aras ındaki ilişkiler, elektro-
magaetik aygıtlann, çalış malarını  aç ıklamakta faandi bir yer tutar. Mug-
netik maddeler, ayg ı tlann büyüklüğünü, yetene ğ ini ve çaltş maları ndaki 
sunrlarnalar ı  belirler. 

Bu bölümde, önce temel magnetik-devre kavrandann ı  vererek oldukça 
yalın magnetik yap ılan ele alacağı z ve daha sonra da tranaformatörleri 
inceleyece ğ iz. Son olarak da elektirik aygttlarm ın ve elektrik enerji iletiminin 
incelenmesinde devre kuram ı= önemli bir yönünü olu ş turan üç-evreli 
devrelerirı  özelliklerini vererek bu bölümü nitirece ğ iz. 

13.1 BIR ELEKTIRIK AM:KININ MAGNETIK ETKILERI 

Akı m ta şı yan bir iletkenin çevresinde, devaml ı  bir m ı knatı sı n yakınında-
kilere benzer etkiler olu şur. Bu iletkene yakla ş t ı nlan rniknat ıslar, demir 
ya da öteki ekim-ta şı yan iletkenler üzerine kuvvetler etki eder. Ayr ı ca eğ er 
akımın büyüklü ğü değişiyorsa Yakındaki devrelerde indilkle ıne ile gerilı nder 
olu ş ur. 

Olu ş an kuvvetler nedeniyle, iletkenin çevresinde bir kanses alan ı  bu-
lunduğ u sonucuna vardır. İ letkenin çevresi, kuvvetler olu ş turma ı  e i ş  yapma 
yeteneğ inde olan bir enerji-biriktirme bölgesidir. Magnea atan alarak 
adlandı rılan bn alan, Kesim 1-2 de anlaulan elektrik alan ı  ile birlikte bulunur. 
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Magnetik alan, tüm uzunluklan boyunca devaml ı  bir nuknal ı sın kuzey kutbu 

(örne ğin, bir pusula iğnesinin kuzey ucu) iizerine etki eden kuvvetin yönünü 
gösteren çizgileri çizerek sekillendirilebilir. Bu süreç, bir nehirdeki su aka şnun 

yönünü göstermek için ak ış  çizgileri çizmeye benzer. yukar ıda sözü edilen ş e-
killendirme kuvvetin büyük olduğ u bir -bölgeye. çok sayı da çizgiler ve kuv-
vetin az olduğu yere ise az say ıda çizgiler çizmek-le. nieelleş tirilebilir.Ba şka 
bir deyimle, özel bir noktadaki çizgilerin yoğ unluğ u, magnetik kutup o nok-

tada bulundu ğu zaman üzerine etki eden kuvvetle orant ı l ı  Umm:Bu anlamda, 
bu çizgiler, topografik bir harita üzerindeki iç"-içe yükseklik e ğ rilerine benzer, 
bu harita üzerinde e ğimin en fazla olduğu yerde yükseklik çizgileri en s ıktı r. 

Bu çizgilere ah çizgileri denir. Ka ğı t düzleminin içine doğru bir ak-ı m 
taşı yan uzun ve doğ ru bir iletkeni saran magnetik aki çizgilerini gösteren 
yalın bir harita Ş ek. 13-1 de verilmektedir. Eu içteki çember iletkendir, 
bu çemberin içinde ak ı mı n ka ğı t düzleminin içine doğru olduğunu göster-
inek için okula arkadan görü ş ünü gösteren bir art ı  (+) iş areti bulunmaktadrr. 
(Eğer - akl ın ka ğı t duzleminden bize doğ ru olsaYdi, ok iş aretinin önderi görünii-
ş ünü belirten bir nokta kullandaeakt ı ). İ letkene yak ın yerde çiZgilerin yoğun-
luğunun en fazla oldu ğ una dikkat ediniz; bu durum iletkenin yakn ı  çevresinde 
kuvvetin eu büyük oldu ğunu gösterir. Ay ın zamanda ak ı  çizgilerinin kapal ı  
sürekli çizgiler olduğuna da dikkat ediniz. Ak ı  çizgilerinin yönü sağ -el kuralı  
ile verilir; bri şktir-ala göre, e ğ er baş  parmak akını  yönünü- gösterecek biçimde 
iletken boyunca uzat ılarak iletken sa ğ  elle kavranırsa, öteki parmaklar ak ı  
çizgilerinin yönünü gösterir. 

Ş EKIL 1-1 Bir iletkeni saran s ıkı  çiz‘gileri, 

Akı  çizgilerinin belirli bir say ı sını  ya da yaygın olarak ifade edildiğ i gibi 
ak ı n ın belirli bir miktarı nı  düş iinebilmek için bu akı  çizgilerinin geçtiğ i belli 
bir alan alınmalı d ı r. Öte yandan ak ı  çizgilerinin yoğunluğ u ya da akı  yoğun-
luğ u çoğu kez noktadan noktaya de ğiş eceğ inden genellikle özel bir noktaya 
göre verilmelidir. Örne ğ in, Ş ekil 13-1 de, akı  yoğunluğu, nokta, iletkendeu._ 
yarıçap boyunca dış a-doğru uzakla ş t ı kça azahr, bununla birlikte, iletkenle 
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ortak merkezli bir çember üzerindeki herhangi bir nokta için ak ı  yoğunluğu 
sabittir. o ak ısı , bir A alan ı  üzerine düzgiin olarak da ğı ldığı  zaman, bu alan 
içindeki herhangi bir noktadaki ak ı  yoğunluğu 

olur. 

o 
A 

(13-1) 

o akı s ın ın ve R ak ı  yOğunluğ unun ölçii.zn birinderini de verMeliyiz. 
Uluslararas ı  anlaş malara göre ak ı  birimi, mı knat ı slannı a etkileri üzerinde 
çal ış an ilk fizikçilerden birinin ad ı  olan Weber'dir (k ısaca Wh); akı  yoğunluğu 
için buna kar şı l ık gelen birim, metre-kare ba şı na weberdir (Wb n ı2). Bu 
birimlerin her ikisi de: ulaslararast metre-kilogram-saniye (kı saca MKS) 
sisteminde verilmi ş tir. Bu sistemin böyle adla.nd ırı lması nı n nedeni temel 
birimlerin, uzunluk için metre, kütle için kilogram ve zaman için saniye alm-
mas ı dı •. Kullandiğı m ı z elektrik birimleri (a ınper, yok, da bu 
birim sistemindedir Kesim 13-3 de göreee ğ irinz. gibi, ba ş ka bir magnetik 
birini sistemi de hala İngilizce konuş an ülkelerde kullaml ınaktud ı r. • 

Do ğrusunu söylemek gerekirse ş akun-ta.ş iyan bir iletken, çevresini saran 
tüm uzayda ak ı  obış turacakt ı r. Ferromagnetik maddeler denen baz ı  Madde-
ler (örne ğ in demir ve demirin kobalt, tungsten, nikel, alüminyurn v, öteki 
metallerle olan baz ı  alış.mıları) doğ al olarak magnetik Maya hava ve serbest 

uzaydan çok daha duyarlid ı rlar ve kendilerine do ğru toph-4rlar. Bu maddeler, 
ayg ı tlarm ço ğunda içlerinde ak ı nı n büyük bir k ı sm ı n ı  toplamak ve s ın ı •lan-
d ırmak, böylece istenen amaca yönelik etkinli ğ i art ı rmak için kullanı l ı r.. 
Bu davranış , suyu doğ al olarak ak ışı n ı  b ı rakmak yerine bir boru içinde ak ış a 
zorlamaya benzer. Öyleyse ferromagnetik maddelerin kullandmas ı yla mag-
netik • devreler oIusturulabilit. Magnetik devre olgular ı , göze çarpan bir yön 
hariç, elektrik devre olgularma çok yak ından benzer: Map,netik devre genel 
olarak ık ğ rusal değ ildir (yani neden-ve-etki ba ğı nt ı sı  bi r do;::;Tusal fonksiyon 
değ ildir). Bundan ötürü, ço ğu kez grafiksel yöntemler kullan ı lmaktad ı r. 

13.2 MAGNETİK - DEVRE KAVRAMLARI 

Çevresine s ıkı ca (elden bir kangal sar ı lmış  ve 	omagne.tik maddeden 

y ıtıphru ş  olan simits ,..4 bir halka ıliiş üneli ın (bak ş ek. (3-.2a). Kangalda bir 

akl ın - olduğu zaman, oluş an ak ı  hk-.1k- ada tutultı r. Magnetik niceliklerir ı  yaln ı z 

bu belirli yol üzerindeki de ğiş imlerinin dii ş innilmesine gereksinim vard ır. 
Ak ı  çizgileri simitle ayn ı  merkezli cemberler olacak ve yolun herhangi bir dik 
kesitinin alan ı  ayn ı  olacakt ır. Eğer halkan ı n geni ş liğ i iç ve d ış  çaylar ı  yan ı nda 
küçük ise, ak ı  yolunun uzunlu ğ u her çember boyunca hemen hemen 
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(0) 	
- 	 (b) 

ŞEKIL 13~2 Simitsel nuıg,-netik devre ve onun benzeri olan elektrik devr esi. 

olacak ve akı , alan üzerine düzgün olarak da ğı lacakt ı r. :Bu dü ş ünceye daya-
narak geli ş tirilen kavramlar, çok _farkl ı  geometrik ş ekillere de yeterli do ğ -
rulukla uygulanabilir. 

Ş ekil 13-2a daki ka ıı gahil ya da ba ş ka herhangi bir magne .ik devre üze-
rindeki bir kungal ı n ak ı-olu ş tu Ma yetene ğ i, N san ı r> say ı s ı  1 ak ı mı  ile 
ile orant ı hd ı r. Bu, 

F = NI ainpere=san.m- 	 (13-2) 

ba ğı nt ı s ı  ile verilen ntugneto-motur kuvvet F (k ı saca MMK) ile verilir. MMK, 
akı y ı  halka içinde bulunmaya zorlayan magnetik potansiyel fark ıdıx. 

Halkada olu ş an ak ı , MMK'e ba ğ lı  olu ş tmun yan ı  sıra, ayrıca demirin 
akıy ı  ta şı maya kar şı  koymasına da ba ğ l ı d ı r Bu karşı -koymaya magnetik 
deyrenin IÇ direnci denir, öyleyse ak ı s ı , 

< 13-3) 

olur. Elektrik devresindeki direnç durumunda oldu ğu ;Abi, magnetik direnç, 
uzunluğu ile dt, ğ r ıt A kesit alan ı  ile ters t-rant ı lı  ve magnetik devrenin yap ıl-

dığı  maddeye ba ğ l ı d ı r. / ye A, s ı rayla, metre ve metre- kare cinsinden ise ve 
ak ı , uzunluk boyunca 'sabit ye alan üzerinde dilzgün ş e o zaman, 

R OI 

1 
,itı t/wr. ,  (13-4) 

olar, ü Eli Cf_"! 	Illa gn: t ı k 	 enI,i 1 denir y ı ' dln ıı ig ı i zel ı %-nn ı  be- 
lirtir. Ceçirgenlik, bir maddenin ilerisinde ak ı  olu şturabilme ye lin bir 
31„;ii,siidür. Bo ş luk içinz ı , geçirgenli ğ i uluslararas ı  MKS, birim sisteminde 
4.7r .10 -7  dir. Bu birim sistemine uluslararas ı  denmesi nedeni bu sh ı bitte 
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çarpan ı nı n gözükrnesidir; 4:-Tı 'yi bu sabitin bir parças ı  olarak almakla ba ş ka 
pek çok denklemde kullanmaktan kurtulmu ş  oluruz. Ferromagnetik madde-
lerin geçirgenli ğ i, boş luğ un geçirgenli ğ inin binlerce kat ı  kadar olabilir ve bu 
durum akmın bu tür maddelerin içinde niçin yo ğunlaş ma eğ ilimi gösterdiğ ini 
aç ı klamakta dı r. 

Denk. (13--3)'e bazen rnagn.etik devreler için Oh ı n yasas ı  denir. Bu, 
magnetik devre ile d.o. elektrik devresi aras ındaki matematiksel benzerü ğ in 
vurgulanmas ına olanak sa ğ lar. Iki devre aras ı ndaki benzer nice ikter çizelge 
13-.1 de verilmektedir. Bu anlay ış a göre, Sek. 13-26 deki elektrik devresi. 
Ş ek. 13-2a daki magnetik devrenin benzeridir ve her iki devTeyi çöziimlerken 
de. ayn ı  'dü ş ünce süreci ktilan ı hr. 

ÇtZELGE 13-1 M-a ğ:net:tl( ve elektrik devrelerinde benzer nieel ı kler. 

Iştağneto-motor kuvvet F Etektroznotai kuvvet E 
Akı  L-75 	. 	 Akı nı  I 
Magnetik direnç R rn 	Direnç B 

yoğ unluğ u B 	 Alun ydğ -,erdinğu II A 

Örnek 13-1 

İç-çap ı  0,127 . cm ve d ış  çap ı  0,203 em olan küçük bir simitsel çekirdek 
dü ş ünelinı . Çekirde ğ in kesiti, yüksekli ğ i 0,064 cm olan bir dikdörtgendir. 
Bu çekirdek, ge çirgenliğ i bo ş lu ğ un geçirgenliğ inin 1000 kat ı  olan ve ferrit 
denilen bir maddeden Yap ılmış t ır. Çekirdek ak ı  yoğunlu ğ unun 0,15 W.I> 
olmas ı  istenmektedir. Çekirde ğ in ak ı sı n ı  ve bu akı  yo ğunluğunu olu şuirrn.ak 
için çekirdek üzerine sar ı lmas ı  gereken amper-sarnn say ı sın ı  (MMK) bulun. 

ÇÖZÜM: Simitsel ekirde ğ irı  kesitinin alan ı  

A 	(0,203-0,127) x 0,064 	2,42 x 10 -  errı :2 	2,42 	10-7  m2 olur. 
Buradan, 

= BA = 0,15 	2,42 x 10 = 3,63 X - 10 - ' W b bulunur. 

Magnetik. ak ı  yolunun ortalama uzunlu ğu, iç ve d ış  çaplar aras ında k„., lan. 
orta yerden geçen çe ınberin lizunlu ğ un.a e ş ittir, yani 

s= .70,203 	0,127) 	0,518 cin 	5,1C x 1 –3  nı . ılir 
Öyleyse, 

R 	
5,18 x 10 

, — 
n 	/ ı l 	(1000')Wı  Y 10 7 ',(f" t,2 	1 i 4  

Bu ak ıpolu ş turmak• 	için gerekli MMK, 

F = Y R », — (3,03 	10 ')10,1'; 1 	 otur, 

L) 
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Bu hesaplamada doğal olarak bazı  hatalar vard ır, çünkü akının büyük 

bir kısmı  halkanın daha uzun olan d ış  çevre yolundan daha çok kısa olan iç 

çevre yolunu izleyecektir. Bununla birlikte, mag,netik devre hesaplamalar ında 

çoğunlukla incelik istenmez. 

Yukarıdaki kavramlar düzgün olmayan ve karma şı k magnetik devrelere 

uygulandığı  zaman devre, ak ı  yoğunluğu a ş ağı -yukarı  tüm noktalarında ayni 
olacak biçimde seçilen bir çok ö ğelert bölünür. Sonra yöntem her ö ğeye ayrı  
ayrı  uygulan ır. Seri durumdaki pek çok ö ğenin her birinde ayn ı  toplam akı  
bulunmak zorundadır. Kirchhofeun iki yasas ı nı n eş-de ğeri magnetik devre 
için de yazı labilir. Akı nı  yasas ı nın benzeri olan birincisine göre bir magnetik 
devredeki bir kav ş ağa giren akı lar ı n toplamı  bu kav ş aktan ç ı kan akıları n top-
lamma eşittir. Gerilim yasasınm benzeri olan ikincisine göre ise, magnetik 
devredeki herhangi bir kapal ı  yol boyunca ak ıyı  öğelerden geçirmek için gerekli 
olan MMK lerin cebirsel toplam ı  ayarı cının net amper-sarun ı na (MMK 
tine) e ş it olmak zorundad ı r. 

Magnetik devreler. önemli bir yönü ile elektrik devrelerinden farkl ıdı r: 
Demir ya da ba ş ka bir ferromagnetik madde içeren bir ı nagnetik-devre 
kolunun magnetik direnc.i, o kolda bulunan akl ım, bir fonksiyonudur. Akı  
artt ıkça, akıda aynı  değişimi oluş turmak için MMK tinde daha büyük bir 
değiş im gereklidir. Bu durumda devrenin doyuma gitti ğ i söylenir. Doyunı  
durumu genel olarak devrenin normal çal ış ma bölgesinde baş lamış tır; ya da 
başka bir deyimle, magnetik devrenin ekonomik kurgusu ço ğu kez demirin 
ba ğı l doyum bölgesine eri ş mesini gerektirir, 

Böyle olunca, anla şı laca ğı  üzere hem gevirgenlik ve hemde magnetik 
direnç bir çah ş ma ko ş ulundan ötekine geçi ş te değ işebilir. Bu nedenle, mag-
netik direnç kavramm ı n ve Denk (13-3)'ün do ğ rudan sayısal uygulang ı  olduk-
ça azd ır. Onların ba ş lıca değeri, daha çok elektrik devre benzerli ğ i nedeniyle 
düş ünce sürecine yapt ıkları  yol gösterme katk ısmda yatmaktad ır. Nice 
çözümlemeler için, genel olarak grafiksel yöntemler kullan ı l ı r, çünkü bunlar 
doğ rusal olmayan durumlara kolayl ı kla uyarlanabilir. Bu yöntemler bundan 
sonraki kesimlerde verilmektedir. 

13-3 MIKNATISLANMA EĞRİLERİ  

Magnetik devre hesaplamalar ında grafiksel bir yakla şı m geliş tirmek • 
için, 'önce (13-1) ve (13-4) denklemlerini tek bir ba ğı ntı  biçiminde birle ş tire-
Li ın. Böylece, 

F 	F 	F 
II Weber/ m2 	(13-5) 

A "---= -ARn, — A(1 12A) '-- ' a  -1- = 

burada 
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F 
ampere-sarmı  / metre _6) 

dir. H niceliğ ine rn ıknasts/a.yın kuvvet (ya da alan ş iddeti) denir; bu kuvvet 
magnetik devrenin birim uzunluğu ba şı na MMK'tir. (Buradaki vz ıı nluğun 
magnetik devrenin uzunlu ğu olduğuna ve MMK'i olu ş turan kangal ın uzunluğu 
olmadığı na dikkat ediniz). Düzgün bir magnetik devre için (örne ğ in Ş ek. 
13-2a daki gibi), çekirde ğ in birini- uzunlu ğu ba şı na harcanan. MMK'i akı  
yolu boyunca sabittir. '.Bundan ötürü m ı kiı atı slay ıc ı  .alan ş iddeti •Ii" de bu 
yol boyunca sabittir. 

Denklem (13-5), maddenin magnetik özelli ğ ini ,a niceli ği içerisinde veren 
temel bir ba ğı nt ı dır. Yap ımcı  tarafından özel bir maddenin magnetik özel-
likleri bize verildi ğ i zaman, m ıknag ıslayıel alan ş iddeti "ruhi bir fonksiyonu 
olarak B akı  yoğunluğunun bir eğrisi de giinderilir. Buna genel olarak Bil 
eğrisi ya da mıknatislanma eğ risi denir. Demir için seçkin hiçinıdeki bir eğ ri 
Ş ek. 13-3 de çizilmi ş tir. Bil eğrisi yaln ı z maddeye ba ğ l ı  olup onun özel. 
bir parças ı n ın boyutuna bağ l ı  değ ildir. Bu eğ ri, grafik-sel çözümlemeye çok 
iyi uyarlarur. örne ğ in, eğ er kangaim Ni amper-sarun ı  ve Şek. 12-2a dahi 
simitin boyunca akı  yolunun ortalama uzunluğu bilinirse, eğrisinin yatay 

NI 
eksen' üzerinde -- m ı kıaatıslareı  alan şiddeti i şaretlenir kar şı lık gelen B 

akı  yoğunluğu düşey eksen üzerinden okunur ve 	alt ı s ı  BA dır. Eğer 
ak ı  bilinir ve - kangahn MMK'i istenirse o zaman sürecin tersine yürü- 
tülebikce ğ i aç ıkt ı r. İ ngilizce konu ş ulan ülkelerde. magnetik devrelerle ilgili 
mühendislik hesaplanı alar ı  karışı k Ingiliz birim sisteminde de yap ılabilir. 

ŞEKİ 	5.,ki-rı  Bil 1:,ğ risi. 
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Bu birim sistemi uzunluk birimi olarak ineh'i kullanma al ış kanlığnaı dan gel-

mektedir. Belirli bir ölçüde bu sistem de de ğ erini kaybetmemektedir, çünkü 

çok büyük ya da çok küçük say ıları n kullan ımını  gerekli kılma,maktadır. 
Çizelge 13-2 de karışı k İngiliz ve uluslararas ı  MKS birimlerinin bir kar ş .laş -

tırı lmas ı  verilmektedir. Farklar, kar ışı k sistemde alan ve uzunluk için, s ı -

rayla, inch—kare ve inch, ak ı  birimi olarak ise çizgi ya da kiloçizgi (= 1000 

çizgi) kullan ı lmış  olmas ı dır. Kar ışı k İ ngiliz sistemi burada tan ı tı ld ı , çünkü 

bu birimlerde hala nukaat ıslanma eğ rilerinde kullan ı lmaktad ı r, bu nedenle 

hesaplamalar bu birimleri° yenilebilir. 

ÇİZELGE 13-12 Ulu.slararas ı  MKS ve karışı k Ingiliz Sistemlerinin kar şı laş tırılması . 

Nicelik Simge Karışı k Ingiliz Birimleri Uluslararas ı  MKS Birimleri 	1 

MMK F Amper-sarun Amper-sanm 
Ah Çizgi ya da kiloçizgi 1 Weher= , 10& çizgi 
Akı  yo ğ unluğu B Çizgi / inek' ya da 

kiloçizgi 	inch' 
1 Weber 1 ın2 r=64,5 
Idloçizgi/ inch' 

Mıknatıslay ıel 1 al/Iper-sanır"( Metre := 
alan ş iddeti H Ampe.x-sarmı l Meb 0,0254 amper-sar ım J  inch 
Beguğun 3,10ic10-= kiltiçizga 4 rr x10 -4  Weber / (amper- 
geçirgenliğ i (amper-sar ıza) (inch) sarnn) (metre) 

13.4 MAGNETİK MADDELERİN BELİRTGENLER İ  

Ş ekil 13-2a daki simitsel halka üzerindeki MMK'i 	Fm  den —F m 'e kadar 
de ğ iş tirildi ğ i zaman magnetik devrenin herhangi bir yerindeki m ıknat ı slayı cı  
alan ş iddeti de uygun olarak H, den — H ı 'e kadar değ iş ir. E ğer bu dönü bir 
kaç kez yinelenirse, o zaman ak ı  yoğ unluğu da benzer biçimde 4 - B, den —B2'e 

dönüsel olarak de ğ i ş ir, fakat bu de ğ i ş im H nin tek—değerli bir fonksiyonu 
biçiminde değ ildir. B'nin H ile de ğ iş imi ai bcdefa ı  ihneğ i boyuncad ır (Ş ek. 

13-4). E ğ er ıııı knat ıslay ı el alan ş iddeti II, ortadan kald ı rı lırsa, Ob'ye e ş it bir 

artık ya da kalıcı  m ı knatı slanma miktarı  geride kalır. Bunu yok etmek için 
nuknatıslayı e ı  alan ş iddeti, zı t yönde uvgula ı nnah ve Oc ile verilen zorlay ı cı  
alan ş iddeti ne e ş it oluncaya kadar artu ılmal ı d ı r. 

Bu olaya histerezis ve a m  bedffa m  ilnıegine de histerezis ilmeğ i denir. Eğer 
değ iş imler küçük olacak olursa, Şek. 13-4 deki daha küçük iki ihnekten 
biri çizilebilir. Histerezis nedeniyle bir magnetik devre hesaplanmasunn 
sonucunda baz ı  belirt-izlikler olmas ı  önlenemez, çünkü verilen herhangi bir 
anda BH eğ risi üzerindeki çalış ma noktası  devrenin daha önceki magnetik 
geçmiş ine bağ lı dır. Örneğ in, Iirnin belirli bir değ erine ç ıkmanın sonucu ile 

inmenin sonucu aras ı nda büyük bir fark olabilir. Ortalama sonuçlar elde 

etmek için, özel bir maddenin özelliklerini gösteren normal .mtknatı slannta 
eğ risi ya da BH eğrisi, gittikçe büyüyen histerezis ihneklerinin uçlar ı nı  bir-

leş tiren O a3a,a, çizgisi olarak alını r. 
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ŞEKIL 13-4 Histezegis ihne.kier ı  

Bilinen birkaç madde için böyle normal nukttattslanu ıa eğ rileri Şek. 13-5 
de gösterilmi ş tir. Bu eğ rilerin düş ey eksenleri üzerindeki birimler kar ışı k 
İngiliz sistemindedir. Bu ş ekil üzerinde havan ı nm Bil eğ risi de verilmektedir, 
bu eğ ri B inel ı-kareye dü ş en kilo-çizgi cinsinden ölçiıldüğ îi zaman yalan olarak, 

Hluı va 	31 Bhaca 
bağı ntı  ile verilir. 

Maddelerin ınagnetik özellilwle ı i , tavIanı slarnı a ve niekartiksel i ş le - 
büyük ölçüde bağ lahr. Sonuç olarak, verilen bir örne ğ in ► elirtgenleri y 
maddeden haz ırlanmış  ba şka bir örne ğ inkilerden farkl ı  olabilir. Bu da magnetik 
hesaplamalarda ba şka bil -belirsizlik kavna.:):1 oluturur. Buml 0.1! ötürü ; I:i ıı  
tür hesapla ınalarda kesin sonuç bekle ınnernelidir. 

ampere--sarint 	eh 
	

(13-7) 



o 20. 30 	4 	50 60 70 60 90 ı CO 110 120 130 ,0 150 160 170 183 190 200 
1,1knutrs1ay ı c[ otur) siddoi.1, K orriper-sor ı nVin 

ŞEJL 13--5 Bi/iyıtr, makactik ı '1k1v ijborulai ınıkrı atmlaznı a ejrileri. 
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(a) 
	

(b) 

Ş EKIL 13-6 Kare-ii."skii  5213,~ 
	

in berirtgenleri. 

Baz ı  magnetik özellikler istenildi ğ i zaman, demirin öteki r ızetallerle  
yapılmış  sayıs ı z abş tmları  kullanıbr. Bu ala şı mlar, genel olarak, çe şitli isimlerle 
bilinirler. örne ğin, bir devaml ı  ını knatıs yapılacağı  zanian, seçilen maddenin 
oldukça büyük bir kal ı cı  akı  yoğualuğu olmalıdır. Bu amaç için, alnike 
olarak bilinen alliminytım-nikel--kobalt-demir shi şı ntları  takımından biri en 

etkili bir madde olabilir. Çok yüksek g,eçirgenbl istenildi ğ i zaman, geçirgen-

likli-alaşı m (Permalloy) ya da Hipernik diye bilinen nikel-demir ala şı mlar ı  
kullanı labilir.- Bir nikel-kobait-demir ala şı nu olan Permiavar'm geçirgenli ği, 
oldukça geni ş  bir m ıkruatıslantna bölgesinde yeterince sabittir. Bu tür özel 
ala şı ralarm sayı sı  oldukça çoktur. 

Elektronik ve denetim uygulamas ı  için, önemli bir grup da kare ilmekti 

magnoik maddeler diye bilinenlerdir. Şekil 13--6a daki seçkin, biçimde ve 
Ş ek.-61ı  deki idealle ş tirilmi ş  biçimde görüldüğü gibi, bu maddelerin dikdört-
gene yakı n bir histereZ.  is ilmeğ i vardı r. Kalıcı  akı  yoğunlu ğu -Br, hemen 

hemen maksimum yoğunitı k Bm'ye e şittir. Ilmeğ in yan taraflar ı n ı n eğ iuderi 
oldukça dik oldu ğu için H daki küçük bir değ iş im B'de büyük bir de ğ iş ime 

neden olur. Do ğ rusu, çekirdek iyi bir iki-kararlı  dilin/nin magnetik ö ğ e 

olur, çünkü o, ya bir yönde ya da öteki yönde tamamen duymu ş  iki durum-
dan birinde bulunabilir. Çekirde ğ i bir durumdan ötekine de ğ iş tirmek için 

özel bir yönde tüm MMK'in uygulanmas ı  gerekir. 

Kare--il ınekli maddeler genel olarak iki tiirlitdür. 1.-;'errit denilen bir 
türü bazen magnetik seramik olarak bilinir. Bunlar, toz haline getirilmi ş  
demir oksit ve öteki metalik okeitleri (örne ğ in Manganez eksi t) kurış tirıp 



Çekirdek 	 Scrgl 
ŞEKIL 13-7 Çekirdekli transformatikler için magnetik etik devre. 
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çok yüksek s ıcakl ıklarda eriterek olu ş turulur. Ikinci tür, metaliktir ve per-
mallay- gibi yüksek-geçirgenlikli ala şı mlardan olu ş ur, Kare-ilmekli maddeler, 
anahtarlam.a devrelerinde, bilgi sayarlarda depolama ö ğ eleri olarak ve elek-
tronik devrelerde özel biçimdeki transformatörlerde kullan ıhrlar. 

13-5 KULLANIŞLI MAGNETİK DEVRELER 

Sık sık karşı laşı lan magnetik devrelerin örnek bir grubu Ş ek. 13:-7 den 
13-10 a kadar olan şekillerde gösterilmi ş tir. Bu devrelerin hepsinde akmm 
büyük bir kı smı  belirtilen yollarda tutulur, fakat küçük bir k ısmı  çevre deki 
havadan geçmektedir. Bu kaçak ak ı yasızıntı  akı  denir. Ana magnetik devre 
ile ilgili matematiksel i ş lenderde, s ı zıntı  akı  etkisi ya deneysel sonuçlara daya-
narak gözönüne al ını r ya da tamam ı yla savsanır Bununla birlikte özellikle 
a.a. makineleri ve transformatörlerde bu s ızınt ı  akı  sık sık ökiihnelidir, çünkü 
bu aygrtlarm çalış ması  ve verimi bu akıdan oldukça fazla etkilenebilir. 

Ş ekil 13-7, çekirdekli bir transformatörii göstermektedir. Magnetik yel 
yahu bir seri devre olu ş turur ve toplam MMK, yolun ab, be, cd ve . kesim-

lerinin MMK'lerinin toplam ıdı r. Ş ekil 13--8 de korunumlu bir transformatör 
gösterilmi ş tir. Ortadaki d--a köprüsü ana ak ı nı n tamam ı n ı  içerir Ve her biri 
akın ı n yar ı sı nı  ta şı yan paralel abed ve ab' c' d yolları  devreyi tamamlar. Her 
iki paralel kol ıı  da ayn ı  MMK besledi ğ i için toplaM lk.fMK Ş  yalnı z dabcd 
ya da dab'e' d yolu için olan MMK'e eaş ittir. 

Ş ekil 13-.-9 ve 13-10 sı rayla, bir riile ve bir magnetik k arape ı n ı n magne-
tik yap ı sı n ı  göstermektedir. Her ikisinde de, bir hava ii ğ esi magnetik devrenin 
tamandayna bir kesimidir Ak ı  hava aral ığı n.a geldibi zaman do ğ al olarak 

dağı lacak ve komş u de ınirdekinden daha geni ş  bir alan ı  kaplayacaktır. Kı sa 



A rmatör 
(alt' ucun dön) 

dönebit ir. 

Çekirdek 
Ş EKIL 13-9 Bir rölenin augrı eti 
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Çekirdek 	 Sarg ı  
EK İ L 13--8 Kor ızıumlu tran,fornintör için megnetile devet. 

hava aralıklarındaki böyle clağarnalar için düzeltme, aralığı n alan ın ı  tamam-

layan iki boyuttan her birine arahk uzunlu ğ unu ekleyerek yap ı lır. 

Ş ekil 13-7 den 13--i0'a kadar verilen ınaAnetik devreleria. alternatif 
MMK etkisinde katan kesimleri ince yaprakiar ı n ügtüste dizilip sik ış t ı rılarak 

tabakala ş tı rdmas ı yJa olu ş turulur. Yapraklar üzerine sürülen yal ıne ı  tutkal. 

kaplama ile birlikte ard ı  şı k yapraklar aras ı nda kaçtruhrtaz olarak oluşan 
küçük bo ş luklar nedeniyle, maznetik bak ı mdan etkin olan ke*€itoel alan, 

yap ı tm tarnamı ru ıt alamadan küçüktür. Etkin alan, tüm alan ın yaprak ka-
lınbğnıa bağ lı  olan ylgdma---çarpam ile çarp ı m ı na e ş ittir. (Yığı hrıa-arp ııı nı  
0,036 em kalmlığ uıdaki y4praklar için yakla şı k 0,90 drr). 
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Ş EKIL I3-10 B ır magnetik kavray ıman. yap ısı . 

13-6 D.A. UYAILIML1 MAGNET İK DEVRELER 

Çözümlenmesi gereken iki problem, belirli bir ak ı y ı. ya da ak ı  yoğ unlu-
ğunu olu ş türmak için gerekli olan uyar ımi bulmak ve belirli bir uyarundan 
doğan akıyı  ya da akı  yoğ unluğunu bulmaktır. ÇöziimIeme yöntemleri, 
çözümler Ş ekil 13-5 te verilen nicelikler cinsinden 'olmak üzere, özel örneklerle 
açıklanacakt ır. Magnetik direnç kavram:1nm kullan ı lmas ı  ve lı  geçirgenliğ i 
cinsinden .  çözümler yerine ., sözü geçen yöntem kolayl ığı  bakı m ı ndan daha çok, 
kullan ılan bir yoldur. Bununla birlikte, magnetik direnç kavram ı  ile onun 
elektrik-devre benzerli ğ i, dü ş ünme sürecini fornıiillendirmede ve do ğrulugunan 
ara ş t ı rı lmasında oldukça kullam şhdır. 

Örnek 13-2 

Elektriksel çelik levhadan olu ş an bir rölenin armatör ve çekide ğinin 
boyutlar ı  Ş ek. 13-11 de verilmektedir. Bu devrede, 5000 çizgili t : Ş= 5,0 x 
10- 5  Weber) bir akı  olu ş turmak için gerekli arrıper-sarı m sayı sın ı  bulun.. 
Vapraklar için y ığı lma-çarpan ı n ı  0,90 varsa.y ın ı z. 

ÇÖZÜM: Bu devre, içindeki toplam MMK'i demir ve hava için olan 
MMK'leriıı in toplam ı  ile verilen seri bir dev.redir. Demir yolun kesit alan ı  
düzgündiir. Ş ek. 13-5 deki e ğriye dayanan ineelikli i ş lemler a ş a ğı daki çizelgede 
verilmi ş tir. Demir içerisindeki yolun uzunlu ğu abcd art ı  ef 13-11) ile 
verilen ortalama uz ımluktur. Hava aralığı nı n alan ı  da ğı lma (saçaklan ına) 
etkileri düzeltiletek verilmi ş tir. 
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14 

wıa. 	 rın. 	 Jor 

3" 

t 
0,01' 4 

Ş EKIL 13-11 Örnek 13-2 ve 13-3 için verilen mattnetik devre. 

Kunn Alan, inch° Uzunluk inek B kiloçizgif 	• H-Laz/rine-k J NI ÇA.ear) 

Den* (0,25) (0,25) (0,90) 8,5 89 24 	I (24) (8,5) 
= 0,0563 1 ,= 204 

Hava (0,25+0,01) 0,02 	 74 23200 1 (231:80) 
(0,25-1-0,01)=---0,01576 

—J 
004=464 

Toplam MIWK ..-- 204+464 = 668 Amper--earım (Aa) 

Örnek 13-3 

Örnek 13-2 için verilen magnetik devre üzerine etki eden 1000 A-sar.lik 
MMK'm oluş turduğu alayı  bulun. 

ÇÖZÜM: Bu örnek 13-2 deki problemin terli olan bir problemdir. Demir 
ve hava aras ında toplam amper-earım böftiümü, dolayısıyla her parça için 
inch ba şı na amper-sanna sayı sı  bilinmedi ğ i için, reuknat ıslanma eğrisi doğ -
rudan doğ ruya kullan ılamaz. Bu nedenle çözüm, ak ı  ya da ak ı  yo ğ unluğ unun 
denerımek üzere çe ş itli değerlerini al ıp, belirlenen uyan ıru gerektiren bir 
akı  yoğunluğu buluulmeaya kadar her de ğ eri Örnek 13-2 deki yöntemle 
deneyerek yap ılmalıdır. 

İ lk deneme için, tamamiyle rastgele de ğerienn seçimi, iki a şı r ı  varsayun 
sonuçlann ı n gözden geçirilmesiyle iinienebilir: (1) verilen tüm IVIMK'in hava 
aralığı nda kullan ı lmas ı , (2) verilen tüm MMK'in demirde kullan ılmas ı . Her 
iki varsayı mda çok yüksek olan akı  yt ğunluldan verecektir. İ lk deneme 
için bu iki değ erin küçük olatundan daha küçük bir de ğ er seçilebilir. 



1000 
118 As /inch (yada 4,6 10 3  A-sar /,,,) ve Ş ek. 13-5 den buna kar- 

8,5 
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Böylece, eğ er tüm MMK hava arali ğı nda kullan ı lsayd ı , Denk. (13-7) den 

Bhal,a 	1000 
160 kiloçizgi/ inch2, 

(0,02)(313) 

Eğer tüm MMK demir de kullan ı lsaydı , mıknat ıslaym alan ş iddeti 

şı l ı k gelen ak ı  yoğunluğu 105 kiloçizgi / in2  (ya da 1,63 Wb / m2) olacakt ı . 0 

halde demir için 100 kiloçizgi / in2 lik bir ak ı  yoğunluğ unu d eneyelim. 

i ş lemlerin sonuçlar ı  a ş ağı daki çizelgede özetlenmektedir. İ lk deneme çok 
yüksek bir uyarım gereksindirdiğ i için, ikinci deneme için 95 kiloçizgi / in2 

 alııı dı . 

;cin ir 
(varsa - 

°Ideal ir 
(ş ek. (NI) ıternir 

Bhava 

0,0563 

adeın ır --- 
,I1haa v 
(denk. 

. 	, 
( 	1 ,Ihacr, 

Topiacti NI 

(NI )iicrn ir 	I 
DENEME y ı lan.) 13-5) (8.511de  nı  i r ) 0,0676 13-7) (0,02 1.11,..„„) -1--  (IN 1 )haVa 

— 	 -- 
Birinci 	100 638 83,3 26100 522 1160 75 
Ikinci 	95 44. 374 79,2 24800 496 870 
Son 
deneme 	97 56 476 81,6 25200 504 980 

İ ki cleneme'nin ara. de ğerinin bıduumas ı yla, demirin son ak ı  yoğunluğ u 

95 H- (100 - 95) 1000 - 
	

--- 97 kiloçizg 
1160-870 

- 870 	
İ  

ve toplam ak ı  

(97000)(0,0563) 	5500 çizgi 

bulunur. 

Bu bulunan ara de ğerin sonucu da çizelgede denetletuni ş tir. Yap ılan 

denetim, li,plam Ni de ğ erinin, verilen 1000 de ğerinden yüzde iki (°,/,,2) daha 
küçük, yani, 930 A-sar oldu ğunu göstermektedir. Daha önce anlat ı lan  belir-

siziiklerifen ötürü, heSaplanan ve verilen MMK aras ı nda yüzde be ş lik ((;),.. 5) 
bir nyu ş um olcluki- a yeterli say ı labilir. 

Yukardaki iki örnek, yahu. ve seri ınagnetik devreler üzerine oturtulmu ş tu. 

Seri ve paralel devrelerin birle ş iminin matematiksel olarak çözümlenmesi 
çok yorucu olabilir, ancak bu tür çözlimleme içinde Kirchhoff yasalar ını n 

magnetik-devre bkinderine dayanan yakla şı mdan faydalan ı lmaktad ır. 
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Örnek 13-4 

Şekil 13-12 deki magnetik devre, boyutlar ı  a ş ağı daki çizelgede verilen " 
bir dökme-çelik çekirde ğ i içermektedir. b-c hava arali ğunn alan ı  aral ı kta 
bulunan magnetik ak ıdaki dağı lma etkisi yönünden düzeltiluı i ş tir. 200 kilo-
çizgilik bir hava-aral ığı  ak ıs ı  olu ş turmak için gereksinen kangal MMK'tini 
bulun. 

Parça 	 be 	 ed 	 ad. 	dea 

Ortalama uzunluk, en. 10 	 0,01 	 10 	 IS 

Alan, in-P 	 4 	 •,04 	 4 

ÇÖZÜM: Çözünderne, iki ilmek boyunca MMK ya da magnetik Çcrilim 
du şmelerinin toplanmas ı  ve a ya da d kay ş ağindaki ak ı larm toplanmas ı na 
dayan, r. 

Aynı  biçimde- olan ab ve el kollar ı  aki -  ak ı  yoğunlu ğ u, 200 50 kilo-

200 
çizgi / in.' olur. be  aral ığı nda ise4 

04 
 ----- 49,5 kiloçizgi / 	dil-. iki kol için 
 

Ş ek. 13-5'in ve hava-aral ığı  için Denk. (13-7)'nin kullandmas ı yia, ad 
sındaki MMK, 

F ad 	12 (10 + 10) --F 313 (49„5) 0,01 	395 Asar. olur. 

A-sar. / in. Öyleyse 
395 

8 inek uzunlu ğunda olan ad kolu. 	 Öyleyse, 	 49,4. 	 l:ik bir tl 
8 

ar 

 

b 

 

 

 



576 MAGNETİ K DEVRELER, TRANSFORMATÖRLER VE ÜÇ-EVRELİ  DEVRELER 

nuknat ı slay ı el alan ş iddeti etkisinde kal ır. ş ek. 13-5 den, kar şı l ık gelen 

ak ı  yoğ unluğu 90 kiloçizgi / in•2 elde edilir Burada o , 	(90) (2) = 180 

kiloçizgi bulunur. (.4 kav ş ağı nda, o ,; o, ve 	, yin toplam ı  olmabd ır, yani 

Z 3 = 200 4- 180 = 380 kiloçizgi olur. 

3'80 
Öyleyse, dea kolundaki ak ı  yoğunluğu -= 63,5 kiloçizgi/ in,2 dir. 

6 

;sek. 13-5 den, buna kar şı l ı k gelen miknat ı slay ıcı  alan ş iddeti 18 A-sar 

bulunur. Böylece Fdea  , 18 (15) = 270 A-sar elde edilir Kangal için gerekli 

MMK, dea ve ad üzerindeki MMKIerirı in toplamı dır. Böylece, 

F = Fde. + Ft,= 270 -i- 395 	665 A-sar elde edilir. 

13.7 MAGNETİK OLARAK OLUŞTURULAN GER İ LİM11lR; 
07.. İNDUKTANS 

Bir elektrik devresi üzerinde bir magnetik alan ın çok önemli bir etkisi, 

devreden geçen ak ı  de ğ iş tiğ i zaman bir gerilimin oluş mas ı dır. Gerilimin elek-

trornagnetik indüksiyonia olu ş umu, transformatorler, motorlar ve iireteçierin 
iş lemesiuin temelidir. Olay,..Faraday,  yasas ı  ile betindenir.« Bu yasa, N-
sartml ı  bir kangaldan geçen o akı sı  d o fdt luz ı  ile değ iş tiğ i zaman (o Weber 

ve t zaman ı  saniye cinsinden olmak üzere), bu kangalda olu ş an gerilimin, 

e 
	de 	

(13 -8) 

verilebilece ğ ini l ıelirtir. Lenz yasas ına göre, indükleme ile olu ş an bu gerilimin 

yönü, ak ı  de ğ iş ikliğ ine kar şı  koyan bir ak ım oluş turacak biçimdedir. 

Daha önce incelenen d.a., nyarınall magnetik devreleri tartis, ırken bu 
gerilirnden söz edilmedi çünkü bu devrelerin sabit akim, MMK ve ak ı  ile 
kararl ı  durumda oldular' varsay ı ldı . Bu -nedenle indükleme gerilimi s ı fı r olur. 
Bu gerilim, öte yandan <La: uyar ımb devrelerde ve daha sonraki bölümlerde 
ele alınacak olan tüm makine türlerinin tart ışı lmas ı nda önemli bir rol oy-
nayacakt ı r. 

indükleme gerilimi, ak ışı  oluş turan devre de olduğu gibi değ iş en akı -
ma etkiledi ğ i herhangi bir devrede de görülebilir. Böylece, bir devredeki akun, 
devrenin çevresindeki ortama girerek devreyi saran bir magnetik alan olu ş -
turur. Zamana ba ğ lı  olarak ak ı m ın büyümesi, azalmas ı  ya dalia ş ka herhangi 
bir değ i ş imi ilgili magrretik «ak ı n ı nı  değ i ş mesine neden olur ve bu de ğ i ş imde dev- 
rede indükleme ile bir gerilim olu ş turur, Denk. (13-8) den, bu öz-indiiksiyon 
gerilimi, 
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d 	d 	 oTi 
e = N 	

' da 
= N 	

di 	
dı  = L 	volt 	(13-9) 

olur, burada 

eL 	N 	Il nri'dir. 
di 

(13-10) 

L nieeliğine devrenin iiz-indiiktanst ya da yahu olarak indükk ı nez. denir 
ve o-  weber al ınırsa L lı enri cinsinden ölçülür. öz-indüktans, Denk. (13-79)'. 
'un Denk. (13-17) biçiminde görüldü ğü Kes. 1--8 de devre de ğ işkeni olarak 
tan ıtı lmuş tı r. Devre kuram ı nda her ne zaman bir indüktans terimi ortaya 
çı karsa, bu terim magnetik alan ın devre üzerindeki etkisini gösterir. 

Ak ı , akmı la doğ rudan do ğ ruya orant ıtı  olduğu zaman indüktans kav-
ram ı  oldukça kullanış lıdı r, çünkü bu durum ak ı  yolunu olu ş turan ortamın 
geçirgenli ğinin sabit olduğunu belirtir. Uygulama açı sından  düş tiıı iildüğüu-
de, bu ifade, ilgilenilen ak ı  yolunun önemli hiç bir kesiminin doynnt ş  
demir içinde -olmad ığı  anlam ı ndad ır. Bu ko şullar alt ında, Denk. (13-10). 

L
N z ,  , 	, 

	

nenn 	. 	 .(13-11) 

biçimini alır. o ve i doğru orantil ı  olduğu için inıliktans, aklından ba ğımsız 
bir sabit olup, yaln ı z devre ii ğesinin geonletri 'ıki= ve magnetik ortamın _geçir- 
geldiğ ine bağ lıdır. Pek çok düzenleme biçimi için, m.agnetik alan ın karmaşı k- 

. liğı  nedeni ile indüktans değerinin bulunmas ı  güçtür. Denk. (13-11) den, 
z, N ile orant ı lı  olduğu için, indiiktan.s ı n 1V-"' ile orant ılı  olduğu görülür. 

Örnek 13-5 

_Örnek 13--2 deki rülenin çalış trrma kangahrun 10000 saman ve 3000 

Oluifink bir direnci vard ır. Bu kangal 230 Vluk bir d.a. kaynağuıdan besle-
necektir. Rölenin arrnatariinii kapamak için, Örnek 1.3-2 de bulunan 670 
A-sar oluş turabileeek yeterlikte bir ak ını  (çaltş tırma akı mı ) gerekmektedir. 

a) Kangalm yakla şı k indiiktansm ı  bulun. 

b) Bu röle, hı zlı  çalış ma için düş iiniildiiğ iinden yakla şı k olarak gerek-
sinilen çalış ma zamanını n bilinmesi istenmektedir. 230 V'luk bir do ğ ru gerilim 
ani olarak uygulandığı  zaman 'ak ımın, röleyi çakştırma değerine ulaşması  için 
gerekli zaman ı  bulun, 

ÇÖZÜM: a) indüktans Denk. (1.3-11)'e göre tanunlanacakt ır, 670 
A-sar için gerekli ak ı nı , 

670 
i 
 10000 	

0,067 A. olınalidır. Burada o., 
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y 	N 	(10000) (5000 x 10-e) 
= 	 7,5 H. 

0,067 

b) Kangal için KGY denklemi 

di 
7,5 	+ 3000 i ,---.-. 230 

dt 

3. bölümdeki yöntemleri kullanarak, ak ı nı  için denklem çözüldü ğ ii zaman 

i
230 

(1-e-"°° fi7s 5) elde edilir. 
3000 

i(tı); 0,067 A olduğuna göre: 

230  
0,067   (1-e -e" ii/ 7'5), buradan t, = 0,0052 s. bulunur. 

3000 

13-8 A.A. UYARIIVILI MAGNET İK DEVRELER 

Iiransformatörlerin ( Ş ok. 13-7 ve 13-8) a.a. makinelerinin ve öteki bir 

çok elektromagnetik ayg ı tın magnetik devreleri d.a. kaynaklarından daha 

çok ıı .a. kaynaklar ı  ile uyarı lır. D.a. uyarı m' kullan ıldığı  zaman kararl ı-
durum akımı  uygulanan gerilim ve devrenin direnci ile belirlenir; indüktans, , 

Örnek 13-5 teki gibi yaln ız geçici süreçlerde etkisini gösterir. Magnetik de‘ re-

deki akı , kararl ı  akı mın bu değ erine göre kendi kendini ayarlar ve böylece 

mıknauslanma eğ risini veren ba ğı ntı  sağ lamr. Buna karşı lık a.a. uyarım' 

kullaruhrsa, indüktans kararl ı-i ş leme durumuna da girer. Bunun sonucu olarak 

hepsi için olmamakla birlikte pek çok magnetik devre için ak ı , yak ın bir 

yakla şı ldıkla, uygulanan gerilim ve frekansla beslenir ve m ıknatıslayıeı  
akını , nuknatıslannı a eğrisinin gerektirdi ğ i ba ğı ntiy ı  sağ layacak biçimde bu 

akıya göre kendi kendini ayarlamak zorundad ı r. 

Pağ ruP,a1 ba ğı nt ı ların korunınasmın çok önemli olduğu yerler d ışı nda, 

maddenin ekonomik kullan ı mı  bir ınagnetik devredeki normal çal ış ma akı  
yoğunluğunun tüm devre için nuknat ı slama e ğ risinin doğ rusal kesiminin öte-

sinde olmasını  gerektirir. Bu. nedenle, gerçek çözümlemeler sabit öz-indük-
tansa dayanarak yap ı lamaz: Bundan sonraki kesimler& görülece ği gibi, 

bunun yerine esas olarak de ğ işıneyen nicelikleri içeren e şdeğer devreler kul-

lanılır. Zamana göre de ğ iş en akıma uyarı c ı  devre üzerindeki etkisi Faraday 
ya.sasından, Denk. (13-8), kolayca görülebilir, 
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Ş ekil 13-13 deki N- san ıldı  ve demir çekirdekli kangalı  düş ilnelim 
Uyarı m bir i akı mı  ile bir o nıagnetik alusı  olu ş turulur. A.kının zamanla 
sinüsel olarak, aş ağı daki biçimde değ iş tiğ ini varsayalim, 

= 	sin 2ft 	 (13-12) 

burada o alanının Weber cinsinden maksimum de ğerini ve f, frekans ı  
göstermektedir. Faraday yasas ına göre Denk. (13-8), indükleme ile olu ş an 

Ş EKIL 13-13 a.a. uparnrılı  ınagnetik devre. 

d 
e = N 	2arf No. cos 22rft dt 

ve hanım etkin değeri 

(13-13) 

2.7t 
E = =fN9J rn -=" 4,44 ,fiVs. volt olur. 	 (13-14) 

Gerilimin kutuplar ı , Lenz yasası na göre, ak ı  değ i şikliğ ine karşı  koyacak 
biçimde 4. lınalıd ı r ve bu nedenle, akı  art ıyorken Ş ek. 13-13 de gösterildi ğ i 
gibidir. Akan, akiya oluş turdu ğ u için, ikisi de ayn ı  evrede düşiinülebilir. Denk. 
(13-13) den görüldüğü üzere indiikleme gerilime, ak ın ın ve dolayısiyle 
ak ımın 90° önünden gider, indiikleme gerilimi ve kangal ın direnci üzerin-
deki gerilim dü ş mesi uygulanan gerilime kar şı  koyar. 

Direnç üzerindeki gerilim dü ş mesi, a.a. makinelerinde, transformatörlerin 
ço ğunda ve öteki birçok a.a. elektromagnetik ayg ıtlarda uygulanan gerilimin 
yüzde bir kaçn,  geçmez. Iyi bir eakla şı kl ı kb direnç, üzerindeki 6erilim düşmesi 
önemsizdir ve uygulanan gerilimle indiiklen ı e geriliminin e ş it oldukları  dü-
ş ünülebilir. Öyleyse o ,„ ak ı si, bu ak ınnı  devam edebilmesi ayg ı t için gerekli 
normal akımdan çok daha fazla bir nnknat ıslay ım akım ı  gerektirse bile, Denk. 
(13-14) göre uygulanan gerilimle belirlenebilir. 
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örnek 13.6 

Mıknatıslayıcı  akımı  akla yatkı n bir değerde snurlamak için 60 Hz'lik 
bir çekirdekli transformatörün maksimum ak ı  yoğunluğu 70 kiloçizgifin2'yi 
geçmemelidir. 2300 V'Iuk birincil Sarg ısı  üzerinde 200 sarun vardır. 

a) Tavlannuş  çelik-levhab-çekirdeğ in kaba kesit alanının en küçük (mi-
nimum) değeri nedir? Yığı lma çarpawnı  0,90 alm. 

b) Çekirdeğ in ortalama uzunlu ğu 100 in. ise, 2300 Vluk sargıdaki mık-
natıslayı cı  akımın tepe değeri nedir? 

ÇÖZÜM: .a) 

E 
°"' — 4,44 fN 

2300  
(4,44)(60)(200) 	

0,0431 W1> 	4310 kiloçizgi 

Böylece, 

4310  
Alan = 	 = 68,4 in•2 

(70)(0,90) 

b) Bu akı  yoğunluğu, 5,5 A-sar / inehlik bir m ıknatıslayıeı  alan şid-
deti gerektirir (Bak Ş ek. 13-5). Öyleyse, m ıknatıslayıeı  tepe alanın, 

-- 2,8 A olur. 200 
(5,5)(100) 

13-9 IliSTEREZİS VE GİRDAP-AKEUX KAYIPLARI 

Magnetik devreler, zamana göre de ğ iş en ak ı  yoğunInklarının etkisinde 
kald ıkları  zaman, demir çekirdekte ı sı  biçiminde güç kayb ın ın iki nedeni 
vardır. Bu kayıplar, makinelerin, transformatörlerin ve a.a. ile i ş leyen magnetik 
aygıtların ı sı nma,sı , çalış ması  ve verimlerinin belirlenmesinde çok önemli bir 
yer tutar. 

Birinci kay ıp, Kes. 13-4 de aniat ı lan histerezis olay ı  ile ilgilidir ve fer-
romagnetik madde kullan ı ld ığı nda MMK devreden uzakla ş t ı rdd ığ i zaman 
magnetik alanın em rjisinin tamam ının devreye geri dönmemesi gerçe ğ inin 
bir ifadesidir. Buna histerezis kayb ı  denir. Ak ı , dönösel olarak f frekansı  ile 
-I- Bi  den -Bi 'e (Şek. 13-4) de ğ iş tiğ i zaman, çekirdek maddesinin birim 
haemı  ba şı na histerezis kayb ının histerezis ilme ğinin alanı  ve saniyede çizilen 
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ilmek sayı sı  ile orant ıb oldu ğu gösterilebilir. Deneysel ara ş tı ranalara dayanarak, 
verilen bir çekirdekteki histerezis kayb ı , yakla şı k olarak. 

P h 	f 	watt 	 (1345) 

bağı ntı sı  ile .ı  erilebilir; burada, k k  çekirdek için belirtgen bir sabit ve B. 
maksimum akı  yoğunluğ u- dur. Steinmetz iist'ü denilen, n, 1,5'dan 2,0'ye kadar 
değiş ebilir ve ço ğu kez 1,6 olarak alın ı r. 

Ikinci kayıp, çekirde ğ in iletkeu maddelerden ya ıpılmaımdı riaı  &Mi 
ortaya ç ıkar; değ iş en akı  nedeniyle vekirdekte ortays: ç ıkan rıaillbrier, 
demir içinde dairesel yörüngeli akıllılar eiaş turnrlar. Bunlara girdap-eknad ırs 
denir ve bu ak ı mlar çekirdekte, girdop - eskı m kaybı  denilen i2r kayb ının ahı -
Ş111111203 neden olurlar. Girdap-ak ı mlan, yolun direneine olduğu kadar akı -
nın değ işme h ı zına da bağ lı  olduğu için, bn kayb ı n hem maksimum akı  ya. 
ğunluğunun ve hemde frekansm karesi ile değ iş mesini beklemek akla yakındır. 
G-irdap-akam kayb ı , akı  sinüsel olarak de ğ i ş ti ğ i zaman, a ş ağı daki bağı ra' 
ile verilir; 

a—a horz Bım 	 (33-16) 

burada, ko  çekirdek için belirtgen bir sabittir. 

Çekirdek direncini art ırarak girdap-ak ı mlaru küçültzaek için, değ iş -
ken ak/ların etkisi alt ında bulunan magnetik çekirdekler, aralarr ►da yakt-
kan tabakalar (yüzey okaidi veya cila) olu ş turulan ince levhalarda.n yapı lır; 
çünkü k g, bu levhalar ın kal ınlığ nun karesi ile de ğ i ş mektedir. Girdap akım-
larının rnerkezdeki ak ı  yoğunluğunu yüzeydekinden daha az yapma e ğili-
minde olan, bir magnetik etkisi de vard ır. Bu perdeler:ye etkisi iyi bir biçimde 
tabakalaş tırılmaş  çekirdekler için güç frekanslar ında önemsizdir, ancak 
daha yüksek frekarislarda oldukça önemli olabilir. 

Hesterezis ve girdap-ak ım kayı plarman toplam ı  çekirdek kayb ı  olarak 
bilinir. Çekirdek kayb ı , a.a. makinelerinde oldu ğu kadar d.a, makinelerinde de 

vardır, çünkü- dönen bir d.a. makinesinin rotor demiri bere büyüklü ğü hem 
de yönü dönüsel olarak de ğ iş en bir ak ı  içermektedir. Pek çok makine, sabit 
gerilim ve sabit frekans ya da h ızda çal ış tı rl ır, bunun sonucu olarak, ı,riikten 
ba ğı ms ı z olan sabit çekirdek kay ı plarma sahip olurlar. Örne ğ in, bir güç trans-
formatörünün çal ış ma frekans ı  ve gerilimi normal olarak sabittir; bn nedenle 

Denk (13-14) gere ğince, maksimum ak ı  ve ak ı  yoğ unluğu da sabittir ve 
çekirdek kayb ı  transformatör yüklense de yiiklen ınese de aynı dır. 
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13.10 TRANSFORMATORLERE GİRİŞ  

Bir transformatör temel olarak, bir orta ya da kar şı lıkl ı  magnetik alanla 
bağlantı lı  iki ya da daha fazla sargı dan oluş ur, Eğ er bu sargı lardan birincit 

Gargı  denileni bir alterntif gerilim kayna ğı na bağ lanırsa, genliğ i birincil 
gerilimine ve sat ı m sayısına bağ lı. olan alternatif bir akı  oluş turulaeaktır. 
Bu akı  Kes. 13-8 de anlat ıldı  ve onun büyüklüğü, birincil sanır, sayısı  N olduğ u 
zaman Denk. (13-14) de 0 „, ile gösterilen de ğ erdir. Karşı lı klı  akı , ikincil sargı  
denilen öteki sarg ıyı  birincile ba ğ layacak ve ikincil içerisinde de ğeri ikineil 
sanaa sayısı na bağ lı  olan ve N ikin' eil sanm say ı sı  ve o „, kar şı lıklı  akı  olmak 
üzere yine Denk (13-14) le verilen bir gerilim olu ş turacaktır. Birineil ve ikin-
di aarımlarınan sayı lar -  uygun bir biçimde orant ı lı  kı l ı ndığı  zaman, hemen 
hemen istenilen her gerilim oran ı  ya da dönü ş üm oranı  elde edilebilir. Böy 
lece, alternatif-gerilim düzeyleri transfor ınatörlerle kolaylıkla değ iş tirilebilir; 
göreceğ imiz gibi, hem ak ım ve hem de impedans diizeylerinde de de ğ işimler 
elde edilebilir. Şüphesiz, çe ş itli gerilim düzeylerini birbirine ba ğlamak için 
üçüncü bir salg ı  (üçüncü) ya da ek sargıların kullandmamas ı  için hiçbir neden 
yoktur. 

Transformatör davran ışı  yalnız her iki sarg ıdan da geçen bir alternatif 
akmın varlığı nı  gerektirir. Eğer hava çekirdek kullan ı lı rsa hava çekirdehli bir 
transfo,maiör oluş acak ve böyle bir davran ış  elde edilecektir. Bununla birlik-
te, bu davran ış  bir demir çekirdek ya da öteki ferromagnetik maddelerle daha 
çok etkili bir biçimde elde edilecektir. Bu durumda akinm  çoğu, iki sarg ı y-la 
birbirine bağlayan ve havadan daha yüksek bir geçirgenli ğ i olan belli bir 
yolda tutulur. Böyle bir tTansformatöre dernir-çehirrickli transformtör de-
nir. Transformatörlerin ço ğunluğu, ses frekans bölgesinin ötesindeki yüksek 
frekanslarda kullan ılan hava çekirdekli transformatörler bir yana, bu tür-
demlir. 

Çekirdekteki girdap- ak ı mlarını n neden oldu ğu kayıpları  azaltmak için, 
genel olarak magnetik devre, ince metal yapraklar ın üst üste konulmas ıyla 
oluş turulur; yaygı n olan iki yap ı m biçimi Ş ek. 13-7 ve 13-8 de gösterilmektedir. 
Bir kaç yüz hertz'in alt ındaki frekanslarda çali ş an transformatörler için ço ğ u 
kez, 0,014 in. 0,036 em) kalı nlığı nda silisyum-çelik -yapraklar, kullan ı l-
maktad ır. Silisyum-çelik, ucuz, çekirdek kayb ı  az V e yüksek akı  yoğ unlu ğ un-
da (65--90 k ı loçizgi J  in.2) yüksek geçirgenlik gibi istenilen özellikleri içer-
mektedir. Yüksek frekans ve alçak enerji düzeylerinde çal ış an ve ileti ş im 
devreletinde kullan ı lan küçük transformatörlerin ,ekirde ğ i, toz halindeki 
ferro ınagnetik ala şı mlardan (örne ğ in, ferritlerden biri) s ı kış tı rı larak yap ı labilir.  

La. giiç düzeneklerinin yayg ı n olarak kullan ım nedenlerinden biri tran.s-
for ınatörlerden yararlan ı lmabdır. Çünkü transfor ınatör, en ekonomik iireteç 
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geriliminde elektrik üretilmesini, en ekonomik iletim geriliminde güç ileti. 
mini ve özel tüketim ayg ıt' için en uygun gerilimde güç kullan ımına olanak 
Sağ lar. Güç transformatörlerinin sarg ı larından söz edildiğ i zaman, çoğu kez„ 
yüksek gerilim sargn ve alçak gerilim sargin deyimleri kullan ıhr. Sargılardan 
herhangi biri, şüphesiz birinci' ya da ikinci' olarak davranabilme, yetene ğin. 
dedir, 

Transformatör, alçak güçlü elektronik ve denetim devrelerinde de çok 
kıı llandınaktadu, Bu devrelerde maksimum güç aktarum için bir kaynak 
ve onun yükünün impedanslarm ı  uyuş turınak, bir devreyi iiteki ıı den yakıt. 
mak ya da iki devre aras ında a.a. siireldiliğini ayakta tutarken do ğru akımı  
geçirtuernek gibi görevleri yiiriitür. 

13-11 iDEAL TRANSFORMATOR 

Transformatörün davran ış uun en önemli yönleri transformatöriezi 
idealleş tirilerek ortaya ç ıkarılabilir, Sek. 13--14, ortak bir magnetik devre 
üzerinde, s ırayla Ni  ve IV, san ıulı  iki sargı sı  bulunan bir transforatatörii 
çize,ueksel olarak göstermektedir. (1) Akuun tamamı nın çekirdekte tutul-
duğunu ve her iki sergiden da geçti ğ ini, (2) sergi dirençlerinin önemsiz 
olduğunu, (3) çekirdek kayıplarını]) da önemsiz olduğunu ve (4) çekirde ğin 
geçirgenhğ inin çok yüksek olduğunu ve böylece ali ıyi olu ş turmak için yaln ı z 
küçük bir MINIK'n, gerekli oldu ğunu va.rsayahm. Gerçek tranzformatörde 
ideal transformatörün bu özelliklerine çok yakla şdır, ancak gerçekten hiç 
bir zaman cri ş ilenı ez. 

:',■EK 	1).- 14 14a1 rartsforma 

Etkin değ eri VI  ve frekans ı  f  olan siniise/ bir gerilimin birinci' sarg ıya 
uyguland ığı nı  varsay- al ım Kire,hhoff'un gerilim yasas ı na göre, bu sarg ıda 
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Vi 'e eşit ve zıt yönde bir E, gerilimi indilkleme ile oleış malultr. Denk (13- 
14) den, maksimum çekirdek akısı  

V, 
4,4.4 IN, 	

Weber 

bulunur -. 

• Bu çekirdek ak ısı  ikinci! sargı dan da geçer ve 

V2  == E2  = 4,44 fN,0„, volt (13-18) 

bağı nt ı sı  ile verilen bir indiiklenen maç E. ve ona eş it bir ikinci! uç gerilimi 
V, oluş turur. Bu bai,5-,ıntıda Denk. (13-17) kullan ılarak 

2 	N. 
	V 

2 	2 
	 (13-19) 

-elde edilir. Öyleyse ideal bir -  transformatörde, giri ş  (birinci) geriliminin 
-çıkış  (ileincil) gerili ınine oran ı  birineilin same say ı  in ikinc ı lin ear ı m sayı s ı na 
oranı na eş it olur. 

•
. 	. 	... 	• 

İkineilde ortaya ç ıkan gerilim de birincilde ortaya ç ıkan gerilim de •ay ın 
•..9.kı  tarafından oluş turulur ve ikinci! gerilimi kaugallarm çekirde ğe sarı lı § 
yönlerine bağ lı  olarak, 	gerilimi ile ya aynı  evrede ya da 180° ilk evre 
farkı -ile-olur. Bu durumu belirlemek için, Ş ek. 13-14 de olduğ u gibi, çizimlerde 
transformatör uçlarm ı n Yakın ına noktalar kontılmaktad ır. Bu noktalar, -her 
iki indiikleme gerilimi de noktas ı z uçtan -noktalt uca do ğru artacak biçimde 
tammlandığı  zaman, bu iki sarg ıclaki indiikleme gerilimlerinin ay ın evrede 
olduğunu göstermektedir. Böylece, Ş ek. 13-14 deki E, ve E2  geribmleri 

ayn ı  evrededir. 

Ş imdi bir Z, impedansınnn ikinci! sargı nın uçları  aras ına bağ lan ınış  oldu-
ğunu varsayalım. Bu durum.da ikinci! sarg ı da 

e...e 	 (13-20) 
• Z, 

beğı ntı sı  ile verilen bir , akı m ı  bulunacak ve bu ak ım da Ş ek. 13-14 de gös- 
terilen yönde 

	

F2 = N2 1.2 
	 (13-21) 

bağı ntı sı  ile betinalenen bir M-31K oluşturacakt ır. Bu ikinci! F2  MMK'i, 9e• 
.kirdek ekim'e karşı dır ve bir birinci! MMK'i tarafından karşı  kon ınadı kça 
çekirdek akla], temelde de ğ iş miş  olacak ve birinci! sergide Kirchhoff yasa- 



(13-23) I 
N, 
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emin gerektirdi ği ve Denk. (13-17) ile ba şarnan 	dengesi bozulmuş  
olacaktır. Böylece, dengeley-iei bir birineil F MMK ve L akımı  aş ağı da ve-

. rilen koş ulları  sağlayeak biçimde oh ış mak zonıntladır 

F, 	 P, 	 (13-22) 

ya da 

Böylece, ideal bir transformatöriLn birinci! ve ikincilindeki al ırmlar, senin-
lacln ters orant ı lı  ohirlar. 

ideal transformatörde, tüm kay ıplar. önemsiz varsay ıldn Öyleyse 
enerjinin korınıumn ilkesine göre giriş  ve çaka ştaki volk-amperler özde ş  ol-
mal ı dır. Aynı  sonuca, Denk. (13-19) ile Denk. (13-23)'ün birle ş tirilmesiyle 
de varı labilir: 

	

N, 	N 
„ 

Bundan sonra, Z, ikineil impedans ımn birincil devresin.deki etkisini gözden 
geçirelim. (13.-19) ve (13-23) denklemle ıinclen, 

	

( N 	V, 
N„ 

eş itliğ i elde edilebilir. Sonuç olarak, Z i 'nin etkisi awından bakı ldığı nda, 

2 

Z/  = (. 1-Y1-) Z, 	 (1.3- 6) 
k N, I 

varsayı nn alfı nda ikineildeki Z inapedanıana karşı lık birincilde eşdeğer bir 
Zi  impedansı  al ı nabilir. Böylece, Ş ek. 13-15 deki üç devre, a .% e b uçlarından 

hakl ılığı  zamanki kararl ı-durum davran ış lar ı  aç ıs ından ay ırdedilenuezler, 
Bu örnekte olduğu gibi bir impedans ın transfonnatörün bir taraf ı ndan di-

ğerine aktar ılmasına impedans ı n öteki artıfa yanstta ırıasz denir. Benzer bir 

biçimde, gerilimler ve ak ıı nlar da öteki taraftaki e şdeğ er gerilim ve akımı  
veren (13-19) ve (13-23) der ıklerini kullanarak bir tarafa ya da ötekine 
yans ı tı la bi ti r. 

Özet olarak, ideal bir . transformsmatörde, geri/M ı /er sart ınlarla doğ ru oran-
taı  damlar s ıxamiaria ters orantih ve impedandar (ş üphesiz, direaçier ve 
reaktaa,slar ayr ı  ayr ı) sa-rıııı larırt karesi ile dogru aranid ı  olarak dönüş ürlsr. 

volt-amperier ise degi ş raez. 

(13-25) 
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Ş EKİL 13-15 Trawdar ınatğr ideal olduğu inanan a ve 1) uçlar ında Ozdeş  davranış  Osterou üç 

devre. 

iirna 13.7 

Sarı m sayı larının oranı  10 1 olan ve 50 kVA, 2400 ( 240V. 60 Hz. yerlerini 
içeren bir transformatür bir da ğı tı m düzeneğ inin gerilimini•düşürmek için kul-
lanı lmaktadı r. Alçak gerilimin 240 V'ta sabit tutulmas ı  istenmektedir. 

a) Alçak-gerilim tarafına bağ lanan ve transformatörün tamamen yük-
lenmesine neden olan yük impedans ı  nedir? 

lı) Bn yük impedans ı nm yüksek-gerilim tarafına yansı yan değeri nedir? 

e) Yük akımını n alçak-gerilim ve yüksek-gerilim taraflarma yans ıyan 

değerleri nedir? 

ÇÖZÜM: a) , 240 .V'ta 50 kVA için ak ı nı , 

50000 
240 	

208  A olur. 

Öyleyse, yük. irrıpedans ı  

240 
1,15 ohm. olmalı d ı r. 

208 

b) Yüksek gerilim tarafından bakı lınça bu impedans, 

1,15 (10)2 	115 ohm otur. 
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c) (a) da çözüldüğü gibi alçak-gerilim akı mı  208 A dir. Yüksek 
gerilim tarafı na yansıt ı ldığı  zaman bu ak ı nı , 

208 
 10 — 20,8 olur. 

Örnek 13-8 

Ses frekans ı  bölgesinde ..; ş liyen bir tr ıı nsformatör, 50 ohmluk bir yük 
direncini 2000 oluriluk bir iç dirençle seri olan 5 V luk sabit bir gerilimle 
gösterilebilen bir elektronik kayna ğa bağ lamak için kullan ı lıyor. Bu transfor-
matörün ideal olduğu varsayılabilir. 

a) Yük ve kaynak impedanalann ı  uyu ş turarak (yani 50 olualuk ikincil 
pedansm ın birincile yansı tıldığı  zaman 2000 elim olmas ına neden olarak) 

maksimum güç aktanmına olanak sağ layan birineil sar ı mı nın sarı nuna 
oranlar bulun. 

b) Bu koş ullar alt ı nda yükteki ak ını , gerilim N' e güç ne lacakt ır? 

ÇÖZÜM: a) Denk. (13-26) dar ı  

Ve 

2000 = 

, 

N2 	40 	6,32 

b) Transformatörün birincil taraf ına bakıldığı nda, devrenin hepsi seri 
olan, - 5Vluk kaynak, 2000 °krall ı k iç direnç ve yans ıyan 2000 ohnı llik 
dirençten olu ş tu ğu görülecektir. Birincil ak ı mı , 

Öyleyse, 
I ' 	2000 4- 2000 

=-- 0,00125 A = 1,25 rr ı A dir. 

= 1,25 •1,./ 40 r= 7,90 mA. 

= 	(0,00790)(50) .= 0,395 V 
e - 

P, = 1,2  R,.„,, = (0,00790)7(50) === 0,0031 W ----- 3,1 M W el e edilir. 

Gerilim v e akı m sonuçlar ı nı  çeş itli yollardan yorundayabiliriz. Gerçek 
ikindi ya da yük geriliminin 0,395 V olduğ unu söyleyebildi ğ irniz gibi, birincil 

uçundan bak ı ldığı nda 0, 395 2,5 V oldu ğunu da söyleyebiliriz. Benzer 
olarak, gerçek yük ak ı m ı  7,90 nin. dir ya da birincile yans ıyan vük akl ım 1,25 
nıA dir 
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(b) Şı kkı nı  tüm nitelikleri ikincil tarafına yansıtarak da çözebileeegunize 
dikkat ediniz. Çözümü bu yolla yapsayd ık 51 N/ 40 = 0,79 V'luk bir kaynak, 
50 olunaluk bir iç direnç ve 50 ohm'luk bir yük direncinden olu ş an seri ba ğ lı  
bir devre elde edecektik. Ş üphesiz, sonuçlar ayn ı  olacaktı . 

13-12 TR INSFORMATÖRÜN Bİ R DEVRE OĞESİ  OLANAK KULLANİM 

-neal transformatörün tart ışı lmasında, devrelere transformatör konul-
mas ı ndaki ana nedenleri belirtmi ştik. Çok iyi dilzenlennı iş  kullanış lı  trans-
formatörler, iyi bir yakla şı khkla ideal transformatörden beklenen sonuçlara 
verebilir, ancak idealle ş tirici dört varsayımdan ayrı lmalann neden oldu ğu 
baz ı  kaçınılmaz yan etkiler vardır. Özel bir uygulama için önerilen bir trans-
formatörün uygunlu ğnına karar verirken,,bu yan etkiler gözden geçirilmelidir. 

Gerilimi EG  ve iç direnei rG  olan bir kaynakla bir rz, yük direncini birbirine 
çiftleyen bir transfonnatör Ş ek. 13-16a da çizeneksel olarak gösterilmektedir. 
Aynı  devre, transformatör tamamıyla ideal bir transformatör art ı  devre 
öğeleri biçimde gösterilerek Ş ek. 13-17a da verilmektedir. Ş imdi gerçek ve 
ideal transformatörler aras ındaki farkların bu devre öğeleriyle nası l aç ık-
lanabileceğ ini göreceğ iz. 

ŞEKIL 13-16 (a) Bir yükü bir kaynağa çiftleyen (bağ layan) transformatkr (b) Transformatördeld 

bileşen alular, 

Öncelikle, kuşkusuz, gerçek bir , transformatörün sa amili dirent!, 
vard ır; bunlar s ırayla,pbirineil ve ikiaıcit direnkleri ile gösterilirler. 
İ kinci olarak, çekirdekteki ak ının tamam ı  her iki sargıı  da geçmeyebilir. 
Ş ek. 13-16b de gösterildi ğ i gibi, çekirdek akısı  ixç parçaya bölünebilir: her iki 
sargı dan da geçen, ve toplam akının büyük bir kesinlini oluş turan karşı lı kb 
akı  z<,,,; yalnız birincilden geçen birinell s ızıntı  akı sı  i , ve yaln ız ikincilden 
geçen ikincil s ınnt ı  akı sı  ı2 1, olmak üzere, s ı nnt ı  alular, Ş ek. 13-17a da Denk. 
(13-10) daki ba ğı nt ı  gereğince indüktansa çevrilerek L i , ve L ig  s ı zıntı  indiik 
tansları  ile gösterilmi ş tir. 

üçüncü olarak, fiziksel bir çekirde ğ in ak ıyı  oluş turmak için nuknaus-
layıel bir akım gerektirdiğ i unutulmamandı r. Böylece, Ş.ek. 13-16a daki 
transformatör, yük aç ık devre yap ı lsa bile kaynaktan çok küçük bir akını  
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çekecektir. Ş ekil 13-17a dakiL,„, ınıknotısiayın indiiktansı , bu ak ımla sağ lan ır. 
Genellikle, Lm  indüktans ı  büyüktür, çünkü, genel olarak, normal çal ış ma 
koş ulları  altında mıknat ıslay ı n akı m, tüm-yük ak ımı nın yüzde bir kaçuu 
geçmez. Çekirdek kay ıplan Ozöntine alınacağı  zaman, L. ile paralel ya da seri 
bir direnç kullanılır; ancak burada olduğu gibi, çoğu kez, bu kay ıplar önem-
sizclir. Son olarak, geçici s ığ alarında hasaba katılması  gerekebilir; bunlar 
küçük olsalar da fiziksel herhangi bir devre öğ esinin önüne geçilmez bir par-
çası  olabilirler. Bunlar Şek. 13-17a da noktal ı  çizgilerle gösterilmiş tir. 

Kaynak 
	

Transforraathr 	 Yük 

(0 ) 

Kay ıukk 	Traurfarmatör 	Yak 
	Kaynak 
	

Tran4ortnatiir 	Ydk 
02) 
	

(c) 

KaYnak 	Traurformathr 	Yük 

(d) 

ŞEKIL 13—II Ş ek. 13-16a dahi devrede verilen trausfortaertbran c4? er d evrelerle ighsterilmsi. 
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Ş ek. 13-17a daki devreyi, çözümlemek oldukça güçtür. Bununla birlikte, 
yaklaşı mları n özelliğ i ilgilenilen frekans bölgesine ba ğ lı  olmak üzere ya-
lınlaş tırı cı  yaklaşı mlarla doyurucu sonuçlar elde edilebilir. İ ndüksel reaktans 
frekansla azald ığı  için, .sızmt ı  indüktanslarm alçak frekanslardaki etkileri 
önemsizdir. Böylece, devre alçak frekanslarda Ş ek. 13-17b deki devreye 
indirgenir. Burada, ideal transformatör gösterilmemi ştir ve r,' ile sabit-
lerinin üzerindeki üsler, bu niceliklerin Denk. (13-26) n ı n kullan ılması  
ile birincile yans ı t ı ldıklar ını  belirt ınektedir. ideal transforrnatörün orada 
bulunduğunu ve tüm niceliklerin birincile yans ıt ı lmış  olduğunu unutmay ı n. 

Yüksek frekanslarda, 	ş öntleme etkisi önemsiz duruma gelir 
ve devre Ş ek. 13-17c deki biçime girer. Genel olarak, indüktanslar ın hepsinin 
önemsiz olduğu bir orta frekans ş eridi de vard ı r ve bu durumda devre, Ş ek. 
13-17b de gösterilen d ■ renç-devresine indirgenir. Durumu daha da yahn-
laştırmak içir r, ve r, ya da rş  transformatör dirençleri, Ş ek. 13-17 deki dev-
relerde, ço ğu kez, savsanabilir. Ş ok. 13-176 de, transformatör dirençleri say-
sandığı  zaman, kuşkusuz ideal bir transformatör elde ederiz. 

- 	Transformatörler, elektronik ve denetim devrelerinde kullan ı ldığı  zaman, 
onların frekans-tepki belirtgenlerinin öne-mi ço ğu kez artar. Ş ek. 13-18, 
-kaynak, bir yükseltecin ç ı kışı  olmak üzere Ş ek. 13-16a daki devrede bulunan 
bir deruir-çekirdekli ses-frekans bölgesinde çal ış an transformatöriin tepki-
sine bir örnektir. Alçak-frekans ucundaki dü ş meye m ı lmatıslayı el L, 
düktansm ı n (Ş ek. 13-17b) olu ş turduğu kanal neden olmaktad ır. Tepkinin 
oldukça vatay oldu ğu yerde önemli bir orta-ş erit-frekans bölgesinin varlığı na 
dikkat ediniz. Burada transformatörün davran ışı  ideal duruma çok yak ı n-
dı r (Ş ek. 13-17 d). Yüksek frekans ucundaki dü ş meye simit] indüktans ,  (13- 17c) 
neden olmaktad ı r. Bu dii şmeden hemen önceki art ış a ise: Ş ek. 13-27c 
deki noktal ı  izgilerie gösterilen geçici s ığ a neden olmaktad ır. Bir güç-
kayna ğı  devresindeki ya da' düzene ğhı deki bir transformatörün normal dav-
ranışı , tek kaynak frekans ı nda (örne ğin, 60 Hz den) belirlenir. Ş ekil 13-17c 
deki e ş de ğ er devre yeterince do ğ rudur ve transformatör dirençIeri, ço ğu kez 
önemsizdir. 

1 00 	1,000 	1 0,000 

1-`rekus ı , , hertz (logaritu“1 

Ş EN. 	—la Dek-çekirdeldi t-ransfunı attir için fi.eka.u.teplci e risi, 
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Örnek 13-9 

Örnek 13-8 deki ses frekans bölgesinde i şleyen transförmatör, şu sabitleri 
içermektedir: L 11  = 5 mH, L. = 0,125 mH, Lrn  (birincil tarafı nda..ölçülen 
değeri) = 0,632 H, N, j  N, = -V40. Sargı lann dirençleri, çekirdek kapplan 
ve geçici s ığ alar önemsizdir. Transformatör, yine Örnek 13-8 deki devrede kul. 
lamhyor. Aş ağı daki koşullar altında ikincilin uçları  aras ındaki gerilimi bulun: 

a) Mıknat ıslayıel indüktans ın yok oldu ğunu varsayarak 15000 Hz de 
b) Sı z ı ntı  indüktanslann önemsiz oldu ğunu varsayarak 100 Hz de 
ç) Tüm indüktanslann önemsiz olduğunu varsayarak 5000 Hz de. 
ÇÖZÜM: a) Bu örnekteki ilgili say ı sal değerleri kullanarak Ş ek. 13-17c 

deki yüksek frekans devresi Ş ek. 13-19a da yeniden verilmi ş tir. Birinde 

yans ıyan yük direnci = 50 (V40)2 = 2000 ohnı 'dur. Yans ı yan ikinci] 

s ı zınt ı  indiiktans ı  L' ı 2  = 0,125 (V40)2 = 5 ınfrdir. 
15000 Hz de toplam s ız ı ntı  reaktans ı  

2:fr (15000)(10 X 10x1.0 -3) = 942 ohnı 'dur.. 

Ş ekil 13-19a da birincil ak ı mı nı n etkin (kek) değ eri 

5 
I ı  = 	  

-04000)2 + (942) 2  
= 0,001216 A bulunur. 

Il i + I:17 2  = 10 mH 

(G G 
2,000 
ohm 

2,000 
atar, 

(c) 

rt 

2,000 
alı m 

tuu H„,  ck 

N ııı 	 ol ııı i 

(I); 

:-,,EK/1. )3- 19 Ornek 	içiu tfde .ger devtckr 



592 MAGNETIK DEVRELER, TRANSFORMATÖRLER VE ÜÇ-EMELI DEVRELER 

Öyleyse, 

V& = 0,001216 \/(2000)2 	(942)2 = 2,69 V 

V2' 	0,001216 x 2000 -,- 2,43 V 

V, = 	V,'  

b) Ş ek. 13-17b deki alçak-frekans devresi, Ş ek. 13-19b de yeniden ve-
rilmi ş tir. Birbirine paralal olan L,,, ve r;niin eş değer impedans ı  

(0 ± j396)(2000 	j0) 

Öyleyse, 
V,' 	V, 	E . 	 I,rG  

- (0,00237) / -10,40) (2000) = 0,921 /68,3' 

N2 	0,921 

V2  V40  

e) Sarp dirençleri önemsiz oldu ğu için, orta ş eritte trausfor ınatör 
ideal olur. Örnek 13-8 den V2  = 0,395 V olarak alabiliriz. 

Örnek 31-10 • 

Örnek 13-7 deki 50 kVA, 2400 / 240 V ve 60 Hz'lik transfornaatör yüksek 
gerilim sargı sında 0,72 4- j0,92 ohm ve alçak-gerilim sarg ısı nda 0,0070 
/0,0090 Olun (her ikisi de 60 Hz de) olan s ızıntı  impedanslaruu içermektedir. 
Mıknatıslayı cı  ekim önemsiz say ılacak derecede küçüktiir. Transformatör, 
impedansı  0,3 	j1,6 ohm olan bir besleyicinin sonunda bulunan yükteki 
gerilimi dü şürmek için kullanılmaktad ır. Transformatörün alçak-gerilim 
tarafı ndaki yükün impedans ı  0,920 + j0,690 ohm'clux. 

Besleyicinin giri ş  ucunda 2400 V olduğuna göre yük üzerindeki geri-
limi bulun. 

ÇÖZÜM: Tüm nieelikler yüksek gerilim tarafı na yansıt ıldığı  zaman elde-
edilen devre, Ş ek. 13-20 de verilmektedir; burada transformatör devresi Ş ek. 
13-17c deki gibidir. Toplam impedans, 

Z„, 	Z/, 	93,7 t  j72,4 --- .118 İ  37,7° olur. 
Öyleyse, 

75,4 	j380 ohm'dur. 

	

(0 	j396) 	(2000 	j0) 

Be  referans evreli-vektörö olarak seçilirse, birinci! ak ım ı , 

5 	j0  

	

1, 	
2000 + 75,4 + j380 	

0,00237 f-10,4' A olur. 

ve 

0,146 Y elde edilir. 
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ŞEKIL 13-20 örnek 13-10 deki ~format& Için agde ğer d 

118 = 20,4 A 

Böylece, yüksek-genlim tarafına yansıtı lan yük geidimi 

r---= ı Z, = 20,4 .y/(92,0)2 --I- (69,0)2= 2340 V 

ve yük üzerindeki gerçek gerilim iee 23401 10 zz, 7.34 V bulunur. 

1343 AT1M TRANSFORMATORLERi 

Radar, televizyon ve say ısal bilgisayarlar gibi diizeneklerde bulunan 
devrelerin bir ..,.:o ğıı na atı m devreleri ya da sayısal devreler denir, çünkü 
gerilimin ve ak ı mın dalga birimleri atımlardır. Bn tür devrelerde kullanılan 
tra ıasformatörler atım trasformatörleridir. Bu transformatörler de al ış da-
gelen elektronik devrelerdeki kullan ım nedenlerine benzer genel nedenlerden 
ötürü kullambr; bu nedenler bir atmam genli ğ ini değ i ş tirmek, at ım yüksel-
teçierinin ardışı k katları m birbirine çiftletnek, inipedans âiizeylerini de ğ iş tir-
mek, doğru akımı  bir devre ö ğesh" Ideu rıbtauık v.b. dir. 

B ıı  gereksinimlerin giderilmesinde, trausformatörün giri ş  atımmın biçimini 
bozmak.sı zın ikincil uçlar ı nda yeniden olu ş turmas ı  önemlidir. Ş ekil 13-21a, 
kare-dalga biçimindeki bir giri ş  atınum göstermektedir. Genellikle atı m 

mikrosaniyenin bir kesrinden 20 izs'ye kadar olabilecek ve at ım yinclen-
'neden önce oldukça uzun bir zaman geçeeektir. Ç ıkış  dalga biçiminin be-
lirlenmesi, bir kararb-duram incelenmesinden daha çok geçici bir durumun 
incelenmesini gerektirir. Seçkin bir sonuç Ş ek. 13-21b de göSterildi ğ i gibidir. 

Atımm ön kenar ına gösterilen tepki Ş ek. 13-17c (geçici sağ a dahil) 
deki yüksek-frekansb e ş değ er devre ile belirlenir. Sirnıtı  indiiktansmin varli0 
nedeniyle ç ıkış  geriliminin istenilen de ğ ere eri ş inesi için, belirli bir zaman • 

2400 



 

Zzlinal ı  

(ai 
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gerekir. Buna yükselme zaman ı  denir. Geçici su nedeni ile genellikle 
istenilen değ erin altına dü şen ve üstüne ç ıkan sahiunah dalgalanmalar

. 
 olu ş a-

caktır. Yükselme zamanını  çok kısa yapabilmek kin s ı zı nt ı  indüktans ı  en 
küçük kılnı maya çalışı l ı r. 

Yükselme zar;lam 

satouokiar 

—1oi ekimi 

/aman 

iloralma 

zama ı o 	k;erilonin devam ctaei 

Ş 	• 
Gekiye do ğ ru 

S411mmiar 

(6) 

ŞEKİL 13-21 (a) Atım transformatörti, ıt> verileu kare biçimindeki giri ş  gerilimi ve (a) buna kar şı tik 
gelen okıtierilimMin dalga .biçimi. 

Giriş  atı mmın düz-tepe k ısmnı a tepki Ş ek. 13-171) dek: alçak-frekans 
eş değer devresiyle belirlenir. Ç ıkış  gerilimi düz kalamaz; aksi halde kararl ı  
doğru akımın traı sformatörden iletilebil ıneai anlam ına gelecektir. Bunun 
yerine, dalga biçimi a ş ağı ya doğru bir ini ş  ya da gerilim dü şümü (hak Ş ek. 
13-21b) gösterir. Ş üphesiz, zamanla gerilim s ıfı r olacakt ı , ancak at ı m süresi 
bu zamanla kar şı laş tı rıld ığı nda çok .k.üçiiktür. At ı m tepkisinin ini ş i, yüksek 
bir imknatıslaYı e ı  indüktans kullan ı mı  ile yani çekirdeğ i yüksek geçirgenlikli 
bir maddeden yaparak, uygun sinirler içerisinde tutulur. 

Giriş  gerilimi, at ı min sona erdirilmesiyle ortadan kald ı rı ldığı  zaman, 
ikinci] sargının gerilimi sarg ını n gerilimi s ıfı ra düşünceye dek belirli -  bir al-
çalma zaman ı  geçer. Ayrı ca, gerilimin söniimlii bir s ablum! v e uzun --süreli 
bir negatif atışı  ile ilgili önemli bir gerisalnum da vard ı r. Gerçekten, bu zaman 
süresince, mıknatıslaync ı  indüktans, azalan magnetik alan ın enerjisini geçici-
-sağ a ve devre dirençleri üzerinden bo ş altmaktad ı r. Oluş an dalga biçimi pa-
ralel bir PLC devresindeki 

Atım transforroatarleri fiziksel olarak kiiçük yapilidir ve sizIntii ndükt an-
sı n ı  azaltmak için oldukça az s ını ra ierirkr. Çekirdekleri, ferritlerden ya da 
Ilipersil (yüksek-geçirgenlikli özel bir silisvun ı  çelik) veya Permalloy g;bi 
çok yüksek-geçirgenlikleri olan ala ş unlardan yap ı lan ş eritlerin sar ı lmaslyla 
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1 0.3 + 11.6 

1 400 v 

Tro nsforru af. ür 

Yük 

ZL = 
92.0 + 09.0 

ŞEKIL 13-20 Orne ►  13-10 deki tras ıerneınattıx için eşdeker devre. 

2400 
/ 	 20,4 A 

118 

Böylece, yüksek—gerilim taraf ı na yansıtılan yük gerilimi 

IZL  = 20,4 ii(92,0)2 -I- (69,0)2 = 2340 

ve yük üzerindeki gerçek gerilim ise 2340 ğ  10 = 234 V bulunur. 

1343 AT1M TRANSFORMATORLERİ  

Radar, televizyon ve say ısal bilgisayarlar gibi dilzeneklerde bulunan 
devrelerin bir .eo ğuna attın devreleri ya da sayısal devreler denir, çünkü 
gerilimin ve ak ı mın dalga bi,:inıleri atımlardır. Bu tür devrelerde kullan ılan 
transformatörler atım trasformatörleridir. Bu transformatörler de ab şı la-

gelen elektronik devrelerdeki kullan ım nedenlerine benzer genel nedenlerden 
ötürü kullanı lı r; bu nedenler bir atumn gedi ğini değ iş tirmek, at ı m yüksel-

teçIerinin ard ışı k katlarm ı  birbirine çiftlemek, impedans cilizeylerind de ğ iş tir-
mek, doğru akımı  bir devre ö ğ esinden yalıt ımı& v.b. dir. 

Bu gereksinimlerin giderilmesinde. transformatürlin giri ş  atımnun biçimini 
bozmakuz ın ikincil uçlar ı nda yeniden oluş turmas ı  önemlidir. Ş ekil 13:--21a, 

kare—dalga biçimindeki bir giri ş  atınum göstermektedir. Genellikle at ı m geni ş -

liğ i 
 

mik.rosaniyenin bir kesrinden 20 ,us'ye kadar olabilecek ve at ım yinclon-

"neden önce oldukça uzun bir zaman geçecektir. Ç ıkış  dalga biçiminin be-
lirlenmesi, bir kararlı -durum incelenmesinden daha atık geçici bir durumun 

ineelenmesini gerektirir. Seçkin bir sonuç Şek. 13-21b de gösterildi ğ i gibidir. 

Atımm ön kenar ı na gösterilen tepki Ş ek. 13-17e (geçici s ığ a dahil) 

deki yüksek—frekansh e ş değ er devre ile belirlenir. Siz ı nt ı  indüktansmı n 

nedeniyle ç ıkış  geriliminin istenilen de ğere eri şnıesi için, belirli bir zaman. 



7.mıali ı  devam etmesi 

Yükselme z ılirunı  

saha/mixt 

fili, ekimi 
— 

?:r 

Zaman. 

Geriye ı ii,',„ ım 

(b) 
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gerekir. Buna yükselme zaman ı  denir. Geçici sşğ a nedeni ile genellikle 
istenilen değerin altına düş en ve üstüne ç ıkan salunnab dalgalanmalar

. 

 oluş a-
caktır. Yükselme zaman ını  çok kısa yapabilmek 'için s ı zınt ı  indüktans ı  en 

küçük kılnı maya çalışı lı r. 

ŞEKIL /3-21 (e) Atun transfarmatürtirie veriteu kare biçîm peki giri ş  gerilimi ve (b) bana karşı lık 

g4osn v.kıt.gerilimitıin dalga biçimi. 

Giriş  atımmın düz-tepe k ısmı na tepki Ş ek. 13-176 dek; alçak-frekans 
eş cieğ er devre,siyle belirlenir. Ç ıkış  gerilimi düz kalamaz; aksi halde kararl ı  
doğ ru akımın transformatürden iletilebilmesi anlam ına gelecektir. Bunun 
yerine, dalga biçimi a ş ağı ya do ğru bir ini ş  ya da gerilim dii şümü (bak Ş ek. 

13-21b) gösterir. Ş üphesiz, zamanla gerilim s ıfı r olacakt ı , ancak at ı m süresi 
bu zamanla kar şı la ş tı rıldığı nda çok küçüktür. At ı m tepkisinin ini ş i, yüksek 

bir mı knatıslayiei indüktans kullan ı mı  ile yani çekirde ğ i yüksek geçirgenlikli 

bir maddeden yaparak, uygun s ın ırlar içerisinde tutulur. 

Giriş  gerilimi, at ı mın sona erdirilmesiyle ortadan kald ı rı ldığı  zaman, 

ikincil sargının gerilimi sargının gerilimi sıfıra dü ş ünceye dek belirli bir al-
çatma zamanı  geçer, Ayrı ca, gerilimin sönümlü Gir salı n ı m ı  ve uzun -süreli 
bir negatif atıp ile ilgili önemil bir gersal ını rn da vard ı r. Gerçekten, bn zaman 

süresince, naktıatıslayı c ı  indüktans, azalan magnetik alan ın enerjisini geçici-

-sağa ve devre dirençleri üzerinden bo ş altmaktad ı r. Oluş an dalga biçimi pa-

ralel bir PLC, deeresin.deki 

Atım transformatürleri fiziksel olarak küçük yap ı lı d ı r ve s ı z ı nt ı  indüktan-
sı n ı  azaltmak için oldukça az say ı m ierirler. Çekirdekleri, ferritlerden ya da 
Hipersil (yüksek-geçirgenlikli özel bir silisyum çelik) veya Permalloy gibi 
çok yüksek-geçirgenlikleri olan ala şı nalardan yap ı lan ş eritlerin sard ınas ıyla 
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oluş turulur. At ı ndar aras ı ndaki zaman araliğı  atım süresinc göre uzun ol- 
duğu için, transformatiir üzerindeki yük-ta şı ma görevi azd ı r. Sonuç olarak, 
çok küçük bir transfoimatür, oldukça yüksek at ı m-güç düzeylerini i ş liyebilir. 

13-14 CÇ-EVRE GER İLİMİ , AKIMI VE GOLÜ 

Elektriksel enerji üretiminin, iletiminin ve a ğı r-güç kullan ımının çoğun-
da çok-evreli diizenekler yer al ır; yani, biiyüklük bakı m ı ndan e şit fakat 
evre bak ı m ı ndan birbirlerinden farkl ı  çe ş itli kaynaktan içeren düzenekler 
kullanı br, Kesin ekonomik ve çalış ma iistiinliikleri oldu ğ undan, üç evreli 
düzenek en yayg ın olan ıdır. Bir 3-evreli kaynak, aralannda 120 şer derece 
evre fark ı  olan üç eş it gerilimi bulunan bir düzenektir. Kesim 14-15 de be-
lirtece ğ imiz gibi, genellikle gerilimin ücü de aynı  makinede iiretilir. 3-evreli 
bir kaynağı n ç ıkışı nı  kullanabilen bir yük, 3-evreli bir yliktür. 3-evreli bir 
düzenek olu ş turan üç gerilim kayna ğı , Ş ek. 13-22a da ve bu gerilirr ılerin evreli-
vektör çizimi ise Ş ek. 13-22b de gösterilmi ştir. Üç gerilimin evreli-vektör-
Ierinin toplam ı nın sıfır oldu ğuna dikkat ediniz, 

   

   

   

t <,=,  

  

 

 

/o) 	 (b) 

Ş EK 	1-22 (o) Uç-evrell kaynak; (b) Evrell-N'ekt Ğ r 

Bu yolla üretilen gerilimlerin kullan ı lması  için iki olas ı lık vardı r: Sar-

gı nın ulu ucu b,tr, e ve c' üç bağı msı z tek--evreli diizene ğe ba ğ lanab ı ldığ i 

gibi, sargın ı n ilç-evresi aralar ında birie ş tirilip 3-evreli bir•ilLene ğ i besiemekte 

de kullan ılabilir. Ikinci yöntem, hemen hemen evrensel olarak uygulanan 
yöntemdir. Ş ekil 13-23 de gösterildi ğ i gibi, sargını n üç evresi birbirlerine 

mümkün olan iki biçimde ba ğ lanabilir: e', t' ve c uçlar ı , nötür bir nokta 

(O ıaoktas ı) oluş turacak biçimde birle ş tirilerek bir Ir -,b4unitsı , ya da J 
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(6) 

ŞEKIL 13-23 üv-Evreli bağ lantılar: (a) "Y-1> 	(1>) A•bağicat ► . 

ile bi, b ile c' ve c ile a' birle ş tirilerek bir ,6,--baglant ısı  elde edilir. Y- ba ğ ları -
takımda, Şek. 13-23o da nokta-nokta ile gösterildi ğ i gibi, niitür bir iletinın kul-
lamlabilir de kullarulmayabilir de. Eğ er bir nötür iletken varsa, düzenek 4- 
telli 3--evreli bir düzenek, eğer yoksa, 3-telli 3-evreli bir düzer ıektir. 6-bağ - 
lanusında (Ş ek. 13-23b) nötiir yoktur ve yalnı z 3-telli 3-evreli bir düzenek 
oluş turulabilir. 

Ş ekil 13-22 deki üç evre gerilimi, dengelenmi ş  bir 3-telli 3-evreli r7üzeı ieğin 
bir genel özelliğ i olarak, eşittirler ve birbirlerine gZre 120 ş er-derecelik ev-
re-kayması  gösterirler. Ayr ı ca, herhangi bir e-sredelti impedans öteki iki 
evredeki impedanslara e ş ittir, böylece do ğan evre akı l:ulan eş ittirler ve 
birbirlerine göre 120 ş er derecelik evre-kayrnas ı  gösterirler. Benzer biçimde, 
her evrede e şit güç ve e ş it reaktif güç bulunur. Öte yandan, der ıgelenmerniş  
3-evreli diizenelae ise bu eş itliklerden herhangi biri ya da hepsi ve 120' lik 
kaymalar sağlanmayabilir. Bu kitapta yalraz dengelenmi ş  dilzenekierin 
incelendigi re geliş tirilen yöntemlerin ya da ıdaşı lan sonuş laraz hiç birinin 
dengeler ı merniş  diizeneklere uygulanamayaeag ıra önemle belir.  telim. Uygu-
lanabilir problemlerin büyük ço ğ unluğ u dengelenmiş  düzeneklerle ilgilidir. 
Endüstriyel yiilderin ço ğu 3-evreli yüklerdir ve bu nedenle yap ıhrlarken den-
geleamişlerdir. Tek-evreli yükleri 3-evreli bir kaynaktan beslemek gerekti-
ğ inde bu kaynağı  dengeli durumda tutabilmek için üç e“enin her birine yak; 
laşı k olarak eş it tek-evreli yükler ba ğ lamaya çalış malıdır. 
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Ş ekil 13-22a daki üç evre, Y- ba ğ landikları  zaman ( Ş ek, 13-23a da ol-
duğ -u gibi), gerilimlerin evreli-vektör çizimi Şek. 13-24 deki gibi verilir. 
Ş ek. 13-24 deki evre strast ya da evre düzeni a6c dir; yani, a evresinin gerilimi 
maksimum de ğ erine b evresinin geriliminden 120' önce eri ş ir. Ş ekil 13-24 de 
çift-alt simge gösteriminin kullamlmast, ş ekillerin tamam ının çizim işini ol-
dukça yai  rdaşt ırır. Alt simgeler, gerilimin hangi noktalar aras ında oldn'ğunn 
ve alt-si ıngelerin s ırası  ise gerilim artışı nın alındığı  yönü g?..sterir. Böylece, 
Eao  = olacağı  aç ı ktı r. 

1Jç evre gerilimi E„„„ ve Et, dir. Bunlara hat-rtiiiür (hatla nötiir 
aras ı ) gerilimleri de denir. Hat gerili cruleti ya da, ba4ka bir deyimi; hat-
hat (hatlar arası )gerilimleri adı  verilsn üç gorilira E„b, EN, ve Er„ da önemlidir. 
Kirehhoff'un gerilim yasas ı  gereğ ince, Ra, hat gerilimi, Sek. 13-24 de gös- 
terildi ğ i gibi, 

,Eab = E„ 

dir. Benzer biçimde, 

-4" 

- E„„ ± E,t, 

Eat, 

E aa  (13-28) 

Ve 
Eç  =. E,a  /-30' (13-29) 

Sözle ifade etmek istenirse, bn denklemler gösteriyorlar ki, bir Y ta4laıriast 
için, hat-gerilimi evre- gerilintinin N/T hatuhr, ya ela hat-hat gerirsi kat-
nötiir geritiminin N/T katıdu 

Lot 

• ŞEKIL 13-24 Y-bafflant ısa için gexilkıtılerin 
	 Ş EKIL 13-23. Y-b4,1ant ıso için 

evre1i-vekV6r çizimL 
	

,Iı•ItTslarm eveli-vekthr 



598 MAGNETİK DEVRELER, TRANSFORMATORLER VE ÜÇ-EVRELI DEVRELER 

Ş ekil 13-23a daki Y- bağlantı sı  için karşı l ı k gelen ak ı mların evren vek-
tkleri Ş ek. 13-25 de verilmektedir. Aç ıkça görüldüğü üzere bir Y- bağ lantısı  
için, hat-akunları evre alumlanna eş ittir. 

. 	Şekil 13-23b de oldu ğu gibi, Ş ek. 13-22a daki iç evre 6- bağ landıkları  
zaman, geriliinlerin eNreli-vektör çizimi Şek. 13-26 daki gibidir. Açıkça 
görüldü ğü gibi, bir Q- bağ lantısı  için, hat gerilimleri evre gerilimlerine eş ittir. 

Karşı lık gelen ak ımların evreli-vektör çizimi, Ş ek. 13-27 de verilmiş -
tir. Alt simgelerin s ırası  akı nı  yönlerini göstermek üzere, uç evre ak ı mı  .lat„ 
ve Ica  dır. Kirehhoff'un ak ı nı  yasası  gereğince, .1„,1  hat akımı , Ş ek. 13-.27 de 
gösterildiğ i gibi, 

IA = Ikt  I„ 	 (13-30) 

dir. Benzer biçimde, 

4, /30' 
	

(13-31) 

Ve 

ice 	 / 30° 
	

(13-32) 

Sözle ifade etmek istenirse, (13-30) dan (13-32) ye kadarki der ıklemler 
gösteriyorki, bir bağ lantı sı  için, hat akımı  evre ak ım ının katzd ı r. 
Aç ıkça g.rriildü ğü iizere, bir Q- ba ğ lantısmın e%re, ve hat ak ı miar ı  aras ı ndaki 

bağı nt ılar, bir Y- bağ lantısı mn evre ve hat gerilimleri aras ı ndaki bağ' ıntı -
lara benzemektedir. 

Y- ve 6- bağ lı  düzeneklerin ikisi için de, evre ba şı na ani güç tek-evreli 
bir düzenekdekinin tamam ıyla aynı  olan bir yöntemle bulunabilir Zaman 
baş langıcı  olarak a-evresindeki ak ını  dalgasmı n maksimum pozitif noktas ı na 
karşı lık gelen zaman alınmak suretiyle a-evresi için ani güç Denk (5- 
27) ile verilir, oradaki E ve 1 sırayla evre 6eriliznirn ve ak ı nun ı  gösterirler, 
Benzer biçimde, b ve c evreleri için ani güçler, gerilim ve ak ı nı  terinı lerine uy-
gun 120lik evre kaymalar ı  konulduğu zaman, Denk. (5-27) den elde edile-
bilirler. Üç evre için ani güçler bu üç bireysel dalgamn toplam ı  olan toplam 
ani güçle birlikte, Ş ek. 13-28 de çizilmiş tir. 3-evreli bir düzenek için toplum 
ani gücün sabit ve evre bası na ortalama gücün üç katına eş it olduğuna dikkat 
edilmelidir. 

Genel olarak, herhangi bir dengelenmiş  çok evreli düzene': için toplam 
ani gücün sabit oldu ğu gösterilebilir. Bu, çok evren düzeneklerin en önemli 
üstünliikler;nden biridir. Özellikle çok evreli motorlar ın çalış mas ı nda özel 



1 -14 Üç-EV 	E 	 VE 

Ş EKIL 13-26 A - ağı antisı  icin gerilimlerin 	Ş EKİL 13-27 A -haklQrına içi abminzza 
evreli yeicttir 	 evroli veicuir çizimi. 

bir yarar sağ lar; 5rne ğ in, mile gelen güç ç ıkışı  sabit ve titre şime neden ola-
bilecek dönme momenti salnurnlan kaynak düzene ğ indeki doğ al salumnlar-
dan ileri gelemez demektir. 

rtalama ani güç 

ş EK1 	3•28 3-evreli 	dilzenekteki ani güç. 

Tek—evre 	elerine dayanarak, düzenek ister Y—bağ b 	e e 
okun evre ba. 	:ak ma güç P,„, 

Eei • •Cos O 	12,, R, 	 I 33) 

ile verilir, burada, hepsi ba şma olmak üzere, E,, 1„ ve 	 gerâliin, 
ak ı m ve direnci güstermek 	-üç evrenin toplam gücü 
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P = 3Pe 	 (13-34) 

dir. Benzer biçimde, evre lı st ına reaktif güç Q. ve 3-evrenin toplam reaktif 
gücü Q için, 

Q.= Esle , sin8 = /.2  xs 	 (13-35) 

Ve 

3Qe 
	 (13-36) 

Evre başı na volt-amper (VA). ve 3-evrenin toplam volt-amp eri VA. 

(VA). = Eele  P, Z.= .E2, 1 Ze 	 (13-37) 

Ve 

VA. = 3(VA), 	 (13-38) 

ile verilirler. 

Denk. (13-33) ve Denk. (13-35) de, 0 evre-gerilimi ile evre-akun ı  ara-
sındaki aç ıdı r. Tek-evre durumunda oldu ğu gibi, 0 

tag`t 
R e 
	 Re 	X, 

= 	 — eos"' 	= 
R e 	 2.  e  

(13-3'9) 

ile verilir. Öyleyse, dengelenmi ş  bir 3-evreli düzene ğin güç-çarpanı  evreler-
den herhangi birininkine eşittir. 

13-15 Y- VE A-BAĞLI DEVRELER 

Y-ve A— bağ lı  devrelerle ilgili iş lemlerin nas ıl yapıldığı nı  göstermek ama-
oyla üç özel örnek verilecektir. Genellikle uygulana_bilen aç ıklayıcı  uyarma-
lar çözümlerde belirtileeektir. 

Örnek 13.11 

Ş ekil 13-29 da impedans ı  Z i  = 0;05 1- j0,20 ohra olan bir hattan olu şan 
60 Hzlik bir iletim düzeneğ i gösteriliyor ve onun alıcı  tarafındaki ucunda 
eşdeğer impedansı  Z, ==  10,0 ± j3,00 olun değ erinde bir yük bulunmaktadı r. 
Dönü ş  iletkeninin impedansı  sıfır olarak dü ş ünülecektir. 

a) (1) Hat akımı  I'yı ; (2) yük ger ılimi, Ey tyl; (3) yükün aldığı  gücü, 
reaktif gücü ve volt-amperi; ve (4) hattaki güç ve reaktif güç kayb ın ı  he-
saplaym. 

Ş imdi, 'yukarıda belirtilene benzer üç özde ş  düzeneğin, yine yukarıda 
verilen öıdeş  üç yükü, beslemek üzere kurulacaklarm ı  diişiinünüz. Çizimler 



005 -1- (0.20 ohm 
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0.05 + j0.20 alı m 

+ İZ.00 
ohm 

ŞEKIL 13-29 Örnek 19-11allon devresi. 

alt alta ç ızilecek yerde Ş ek. 13-30'da giiaterilen biçim de çizilmi ş  olsunlar; 

kuşkusuz her iki düzenleniş  de elektriksel olarak ayn ıd ı r. 

. 	b) Ş ekil 13-30 için, (1) her hattaki ak ım ı ; (2) her yiikteki gefilimi; (3) 

her yük tarafından alınan gücü, reaktif gücü ve volt-amperi; (4) üç iletim 

düzene ğ inin her birindeki güç ve reaktif güç kayb ını ; (5) yükler taraf ı ndan 

alınan toplam gücü, toplam reaktif gücü ve toplam vott-amperi ve (6) üç 

iletim düzeneğindeki toplam güç ve reaktif güç kay ıplarını  bulun. 

0.05 + i0.20 ohm 

ŞEKIL 13-39. Örnek 13--11V ıda 

ç) Bundan sonra, Ş ek. 13-31 deki gibi, üç dönüş  iletkeninin bir tek hat 

biçiminde birleş tirildiklerini ve gerilim kaynaklar ı n ı n evre baihnt ı €.1 ııııı , 



120 V 

+ 0.05 + j0.20 ohm 
10,0+ 
j3.00 ohm 

$ # I 

0.05 4- /0.20 ohm 
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deugelenmi ş  bir 4-telli 3-evreli diizenek olu ş turaçak biçimde oldu ğ unu dil.- 

ş ününü.z. 

Ş EK İ L 13-31 Örnek ]3-11e,d 	e'nin devresi, 

Şekil 13-31 için (1) hat ak ımın' (2) hat-hat ve hat-nötür yük gerilimle-
rinin ikisi de;'(3) yükün her evresi taraf ı ndan alı nan gücü, reaktif gücü ve 
volt-amperi; (4) her hattaki güç ve reaktif güç kayb ı nı ; (5) yük tarafından 
alman toplam 3-evre gücünü, reaktif gücünü ve volt-amperini ve (6) hat-
lar ı ndaki toplam güç ve raktif güç kay ıpları n ı  bulun. • 

d) Ş ekil . 13-31 deki birle ş tirilmi ş  dönü ş  ya da nötür iletkenindeki ak ı m 
nedir? 

e) Eğ er istenirse, Ş ekil 13--31 de bu iletken kullanilmayabilir mi? 

Ş imdi, bu nötür iletkeninin olmad ığı nı  varsay ı n_ BöyIeee Ş ek. 1.3-32 
deki 3-telli 3- evreli düzenek elde edilir. 

Ş ekil 13-32 için t şı kkı n ı  yincieyin: 

g) Bu örne ğ in sonuçları na dayanarak, dengeler ı miş  bir 3-evreli 
ba ğ lantıb devre problemini, e ş değ eri tek-evre prnblemine indirgemenin yön-
temini k ı saca özetleyin. Hat-hat ve hat-nötür gerilinderinin kullan ımı  
s ı ras ı nda dikkatli olurinz. 

ÇOZUM: a ) 

120  
(1) - 11,4 A 

V( 0,05 + 10,0)2  + (0,20 	3,00)2  
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0.05 + j0.20 ohm 

Ş EKIL 13-32 Örnek 13-11.1Mn devresi. 

(2) Ey 	/Z y  = 11,4 V(10,0)2  + (3.00)2 	119 

(3) P. =PRy  = (11,4)2  (10,0) = 1300 W 

Q„ = /2X, = (11,4)2 (3,00) = 390 var . 

(VA)y  = PZy 	(11,4y ,Alo,o). 4- 0,o0y= 1360 VA 

(4) Ph = 12 .1<h = (11,4) 2  (0,05) = 6.5 W 

Qh = /2Xf, 	(11,4)(0,201 = 26 var 

b) (1) den (4) e kadarki şı klar için, aç ı k olarak. a bendindeki de ğerlerin 
aynı s ı  geçerlidir. 

(5) Toplam güç = 3P„ = 3 (1300) .= 3900 W 
Toplam reaktif-giiç =3Q y = 3(390) = 1170 var 
Toplam VA = 3(VA) y  = 3(1360) =' 4080 VA 

(6) Toplam güç kayb ı 	3Ph 	3(6,5) = 19,5 W 
Toplam reaktif güç kayb ı  = 3Qh  = 3(26) = 78 var - 

e) 6 bendinde elde edilen sonuçlar bu de ğ iş iklikten etkilenmez. ş imdi 

h(2) ve a(2)'deki gerilim hat-nütür gerilimidir. Hat--hat gerilimi ise 

-\A (119) = 206 V bulunur. 

d) Kirehhoff'un ak ı nı  yasas ı  gere ğ ince, rı ii ıiiı  detkendeki ak ı nı . iç hat 

ak ı mının evreli-vektör toplam ıdı r. Bu hat akuular ı  b ı thiricrine eş it ve ara 
ların da 120 ş er derece eyre fark ı  vard ır, 120 aral ı kl ı  üç e ş it evreli-vektüriın 
toplam ı  s ı fı r olduğ undan, nöttir iletkendeki ak ı nı  s ı fırd ı r. 
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e) Nötür iletkendeki ak ı nı  s ı fir olduğundan iitür .ü, eğer istenirse nötür 
iletken kullanılmayabilir. 

f) Nötür iletkeuin varl ığı  ya. da yokluğu ko ş ulları  değ iş tirmediğ ine göre, 
değ erler c'clekinin aynis ı dır. 

g) Fiziksel olarak bulunup bulunmadığı na bakmaks ı zı n, bir nötür ilet-
ken varsayı labilir. Dengelenali ş  bir 3-evreli devrede bulunan nötür iletken 
akını  ta şı madığı  vebu nedenle uçlar ı  aras ında hiç bir gerilim düş mesi olmad ığı  
için, nötür iletkenit ı  impedansm ı n s ıfı r olduğ u düş ünülmelidir. Öyleyse, nötür 

iletkenle birlikte 	bir evresi, ineelenmek üzere, di ğ erlerinden ayritabilir. 

Bu evre nötürle birlikte ayr ı lmış  olduğundan, hat-nötür gerilinderi kulia. 

nıknalıdı r, Bu süreç, e şdeğer tek-evreli devreyi verir; bu devredeki tüm 
nieelikler, 3-evreli elevrenin bir evresindeki nieeliklere kar şı lık gelirler. Öteki 
iki evredeki ko ş ullarda aynı  olduğundan (ak ımlardaki ve gerilimlerdeki 120° 
lik evre kaymalan hariç), onlar ı  ayrı  ay-ırı  araş t ı rmak için hiç bir gerek yoktur, 
3-evreli diizenek-teki hat akunlar ı , tek-evren devredekinin ayu ısıdır ve top-

lam 3-evre gücü, reaktif gücü ve volt-an ıperi, tek-evreli devrede bunlara 
karşı lık gelen nieeliklerin üç kat ı d ı r. Eğ er hat-hat geriiimieri istenirse, onlar ı  
tek-evreli devredeki ger ı linaleri -/3 ile çarparak elde etmelidir. 

Örnek 13-12 

Şekil 13-33 de gösterildiğ i gibi, her birinin de ğeri k = 4,00 j3,00 
5,00 /36,9' ohrıct olan üç irapedaus Y-biçiminde ba ğ lanmış t ır. Dengelenmi ş  
hat-hat gerilimleri 208'er volt oldu ğuna göre, hat ale ı nnın, -  güç ,çarpa ın ııı  
ve toplam gücü, reaktif gücü ve volt-amperi bulun. 

Ş EKIL 13-33 Örnek 13-12 1çiu veriltri Y-  a h devre. 
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ÇÖZÜM: Herhangi bir evrenin, örne ğ in ao'nun, uçlar ı  arası ndaki hat-
nötür 

208 
E — 	 — 120 V 

dur. Öyleyse, 

10 
rr-= 24,0 A 

Göç çacparn = cos 6 = cos 36,9° = 0,80 (geri bırakı cı ) 
P = 313, 3P, Re  = 3(24,0)2  (4,00) . 6910 

Q = 3Q, = 3P„ X, . 3(24,0)2(3,00)r------ 5180 var 

VA = 3(VA)„ 3E,Ie  = 3(120) (24,0) 	8640 VA 

Ş ekil 13-33'de, a ve c evrelerinin yahu bir seri devre olu ş turmadık-
larma dikkat edilmelidir. Dolay ısı yla aklın, 208 Voltu a ve c evrelerinin im 

pedanslarını n topla ınma bölmek suretiyle elde edilemez. Emin olmak için, a 
ve c noktaları  aras ı ndaki gerilim için, Kirckhoff' ım gerilim yasas ına giire, bir 
denklem yazılabilir, fakat bu, a ve e evrelerindeki akunlar arasındaki 120Ğ -
lik evre kay ınası n ı  gözönüne alarak yayılan bir evreb vektör denklemi 
olmalıdır. Sonuç olarak, Örnek 13-11g'de özetlenen dü şünme yöntemi en 
y4311 çözüme götijriir. 

Örnek 13.13 

Ş ekil 13-34 de gösterildi ğ i gibi, herbirinin de ğeri Ze  = 12,00 -1- j9,00 
15,00 / 36,9° ohm olan üç impedans 	 bağ lannuş tı r. Dengelonmiş  
hat-hat gerilimierinin 208'er yok olmalar ı  durumunda, hat ak ım ı»  , güç 

çarpanı n ı  ve toplam gücü, reaktif gücü ve volt-amperi bulun. 

=- 12.00 4- j9.00 

15.00/36 9 °  ohm 

ŞEKIL 144 Ornek 13-13 için verilen 4.1>4.b devre, 
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ÇÖZÜM: Herhangi bir e vrenin, örne ğ in ca'nın, uçlar ı  arasındaki gerilim, 
aç ı kça görüldüğü üzere, hat-hat gerilimin eş ittir. Bu nedenle, 

Ee . 208 V 

208 
— 13,87 A 

Ze  = 15,00 

Güç çarpanı  = eos G = cos 36,9' = 0,80 (geri h ırakı eı ) 

Denk. 13-30'dan 

In 	1/5 I t, = 'O (13,87) = 24,0 A 

Ayni zamanda 

P = 3P, = 312, Re  = 3(13,87)2(12,00) = 6910 W 

Q -= 3Qe = 3IZeXe  = 3(13,87)2(9,00) = 5180 Var 
v e 

VA = 3(VA), = 341 = 3(208)(13,87) = 8640• VA 

bulunur. 

Ne ab ve be, evrelerinin yahu bir seri devre, ne de cba yola ile ca evresi 
üzerindeki do ğrudan yolu yakt ı  bir paralel birle ş im oluş turmadıklarına dik-
kat edilmelidir. Bu nedenle, hat ak ı mı , 208 voltu Zca  ile Zal, 	4,, nin paralel 
birle ş iminin eşdeğer impedansına bölmek suretiyle elde edilemez. Birden 
fazla evredeki nitelikleri içeren Kirehhoff'un yasa denklemleri 
fakat onlar, evre ak ı n:dar ı  arası ndaki ve evre gerilimleri aras ındaki 120° Ilk 
evre kayinalar ın ı  hesaba katarak yaz ı lan evreli-vektör nicelikler olmal ıdır. 
Sonuç olarak, yukar ıda özetlenen yöntem, en yaka çözüme götürün. 

Örnek 13-12 ve 1.3-13'lin sonuçlar ı nın kar şı laş tırı lması  çok de ğerli ve 
• ilginç bir sonuca götüriir. Görülüyorki, hat-hat gerilimi, hat ak ım ı , güç çar-
panı , toplam güç, reaktif güç ve N olt-amper _her iki durum için de tamam ıyla 
aynıdır; başka bir deyiş le, A,B ve C uçlar ı ndan gözlenen ko ş ullar özde ş tirler 
ve uç niteliklerine dayanarak iki devre birbirinden ayirdedilernez. Ayni 
zamanda görülüyor ki, Y- ba ğ lantısunn (Ş ek. 13-33) evre ba şı na impe. 
dansı , direnci ve reaktans ı , 6- bağı ant ı smın (Ş ek, 13-34) evre ba şı na kar şı l ı k 
gelen değ erlerin tamam ıyla 'üçte birine eş ittir. Sonuç olarak, evre ba şı na devre 
sabitierinin 

ve 

Te  

ZY 	 '13-40) 
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bağı nt ı s ı na uymas ı  koş ulu altında dengelenmi ş  bir t-ba ğ lant ı s ı , tlen6elenmi ş  
bir Y -ba ğ lantis ı  ile yer değ i ş tirilebilir. Bunun tersi de do ğ rudur, yani, Denk. 
(13-4,0)' ı n sa ğ lanmas ı  ko ş ulu altı nda, bir Y-ba ğ lantısı , bir 6- bağ lantısı  
ile yer değiştirilebilir. Bu eş de ğerliğ i kavram ı  genel, Y- /\ dönü şümünden 
doğar ve özel bir say ı sal durumun rastgele sonueu değ ildir, 

Bu e ş değerlikten iki önemli do ğal sonuç ç ı kar. Birincisi. dengeleurnis 
devreler için genel bir i şlemsel düzenleme, hangisi yeğ  tntulursa, ya tamamıyla 
Y-bağ l ı  devreler üzerine ya da tamam ıyla 	devreler üzerine oturtula- 
bilir. Bir Y-bağ lant ı s ı n ı  yapmak çoğu kez, daha kolay oldu ğ undan, i ş lemler 
genellikle bu 'düzenlemeye göre yöriitiilür. İ kincisi, bağ lantunn belieleumediğ i 
ve doğ rudan çözüme geçilemeyen s ı k sı k karşibriulan problenderde ya bir Y 
ya da bir 	bağ lantı s ı  düşünülebilir. Gene çoğunlukla Y--ba ğ lantı sı  
örneğ in, 3-evre.li motor i ş leyiş ini çözil ınierken, araş tırmanın kangalların içeri-
sindeki ayrı nt ı l ı  koşulları  içermesi gerekn ı edikçe, gerçek sarg ı  bağlantıları nın 
biliumesine gcrek yoktur. Çözlirrı lemenin tamam ı , varsay ı lan bir Y bağ lantıs ı  
üzerine oturtulabilir, 

13-16 DENCELENMİŞ  3-EVREL İ  DEVREILERİN ÇOZCMLENMESİ  
TEK-HAT ÇİZGELERI 

6-Y eş tleğ erliğ i ilkesini Ornek 13--11'ile aç ıklanan yöntemle birleş tire-
rek, dengelenmiş  bir 3-evreli devre problerainitma karşı lık gelen tek-evıeli 
probleme indirgernenin yalan bir yöntemi geli ş tirilebilir. Böylece, tek evreli 
devre çözümlenmesin de kullan ı lan tüm yöntemler 3-evreli problemin çö-
zümüne de uygulanabilir. Sonra, tek-evreli çözil ınleamenin sonuçlar ı , üç-
evreli diizenek için gerekli sonuçlar ı  elde etmek üzere, 3-ev reli ilgili niceliklert; 
dönüş türiiiiir. 

Bu iş lemi yapmak için, Y-lı ağ lantuntan bir evresi için evreli- ı  ektör çfirge-
lerinin çizilmesi gerekir; öteki iki e-ere için çiageler gereksiz yinelemede.n ba şka 
birş ey değ ildir. Ayrı ca, yaln ı z bir evreyi çizmekke devre çizgeleri büyük ölçüde 
yalmlaş tı rilabilir. Ortak bir yükü besleyen iki 3-evreli üreteç ve onlar ın ilgili 
hatları n ı  ya da kablobilı m gösteren bu tür tek - k-adi çizgikrin örnekleri Ş ek. 
13-33 de verilmektedir. E ğ er istenirse, düzeneffin özel bağ lantdarvbelirtilebilir. 
Örneğ in, Ş ek. 13-3Sti, G ı 'in Y- bağ lı  ve GŞnin bağ l ı  olduğunu -göstermek-
tedir. Evre başı na impedanslar alım cinsinden verilmi ş tir. 

Ku ş kusuz, ayrınt ı  çözümletne için evreli-vektiir ya da volt-amper 
yönteminin seçimi, kolayl ık -durumuna göre yap ı labilir. Volt-amper yön-

temini nygnlarkeu dikkati bir tek evre iizerin)e toplama= yeKne, bir anda 
3-evreli devrenin tamam ı  ile u ğra ş mak bazen daha kolayd ı r. Ba oLı sı l ı k do- 
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(b) 

Ş EKIL 13-35 Tek•hati ı  devre çiegeleriuitı  brttekleri, 

ğ ar çünkü, devrenin Y-ya da 	bağ lanan* olmasından bağı msız olarak, 
3-evıre gücü, reaktif gücü ve volt-amperi için yabn ba ğmtdar, hat-hat 
gerilimi ve hat akımı  cinsinden yazdabilirler. Örne ğ in, Denk. (13-33) ve Denk. 
(13-34) den, 3- evre gücü, 

P 	3Pc  = 31,;J„ cos O 	 (13-41) 

bulunur. Bir Y-bağ lantı sı  için, le 	ve Ec  = E ha, ^15.  . Bir 6- ba ğ la ı>tun 
için, I. 	II.;  v'S ve Ec  = E. Her iki durumda da, Denk. (13--41) 

P = N/5 Ekcal hat cos 	 (13--42) 

biçimini al ır. Benzer biçimde, 

Q 	1/3 .Ek„,/k„, sin O 	 (13-43) 

ve 

YA = NtS 	fh„„ 	 (13-44) 

Şu halde, volt-amper üçgeni, hem üç-evre ve hemde tek-ev re ıneelikleri xçixı  
geçerlidir. Bununla birlikte, Denk. (13-41) ile verilen güç çarparn aç ısı  O'nm 
E h,t  ile ./.„,„, aras ı ndaki aç ı  olmayıp E, ile /€ aras ı ndaki aç ı  olduğ u unutulma-
malı dır. 

Aş ağı daki örnek, bu yöntemlerin kalland ış lın aç ıkla ınaktadır. Bu örnek-
te, Standard kurumsal de ğ erlerden oldukça fazla fark gösteren hat-hat geri-
binleri ortaya ç ıkmaktad ır, çünkü bu örnek daha önce verilen bir tek-evren 



1.4 +j1.6cıiıın 0-80+41.001m 

1.4+j1.6 	 0.80+11.0 atun 
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(13) 

Ş EKIL 13-35 Tek•liath devre çizgelerinini örnekleri. 

ğar çünkü, devrenin Y-ya da 6- bağ lanmış  olmasından bağı msız olarak, 
3-evre gücü, reaktif gücü ve volt-amperi için yahu ba ğı ntılar, hat-hat 
gerirımi ve kat akımı  cinsinden yazılabilirler. Örne ğin, Denk. (13-33) ve Denk. 
(13-34) den, 3- evre gücü, 

P = 

 

31 e  = 3E,I„ off O 

bulunur. Bir Y-bağ lantısı  için, le =I ve = Eba, V. Birba ğ lantı sı  
hat  v'T ve E, = Ehar • Her iki durumda da, Denk. (13-41) 

P = 	Eftar l„„ cos 0 	 (13-42) 

biçimini al ır. Benzer biçimde, 

Q = 	-E,..,40," e 
	

(13-43) 

e 

YA = v./.5 Ehatisat 
	 (13--44) 

Şu halde, volt-amper üçge ıti, hem iiç-evre ve hemde tek-evre nicelikleri için 
geçerlidir. Bununla birlikte, Denk. (13-41) ile verilen güç çarpan ı  açısı  O'nuı  
Eho  ile /„Q, aras ındaki açı  olmay ıp E. ile ie  arası ndaki aç ı  olduğ u unutulma-
malıdır. 

Aşağı daki örnek, bu yöntemlerin kallamh şmı  aç ıklamaktadır. Bu örnek-
te, Standard kurumsal de ğerlerden oldukça fazla fark gösteren hat-hat geri. 
binleri ortaya ç ıkmaktad ır, çünkü bu örnek daha önce verilen bir tek-evreli 

‘,0 
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örnekten uydurulmu ş tur. Bu alanda herkes taraf ından bilinen kuramsal 
hat--hat gerilinaleri 208, 230, 460, 575 ve 2300 V tur. 

örnek 13-14 

Şekil 13-35, evre başı na impedanslar çizge üzerinde verilen hatlar ka-
nal ıyla, iki 3-evreli üretim istastonundan beslenen bir yükün e ş değer devre-
sidir. Yük, 0,80 geri b ırakı cı  gliç-çarpanuıda 30 kW istemektedir. Gi  üreten.; 
çı kış  ucunda 797 vottluk bir hat-hat gerilimi üretmekte ve 0,80 geri b ırakan 
güç-çarpanın da 15 kW vermektedir. 

Yük gerilimini ve G..„"nin çıkış  ucundaki gerilimi; gü ve reaktif güç 
çıkışı nı  bulun. 

ÇOZUM: Şekil 13-35 deki çiage, 3-evreli düzene& Y- ba ğlı  olduğu var-
sayı mı  alt ında, bir evresini gs3stern ıektedir. Bir evre için G,ideki gerilim, 

geıilimi olup, değeri 

•97 460 V tur. 
5' 

0,80 geri bırakı n' gite-çaxpannula G l'in bir ev mei için oln§ gücü, 

15 5 	tı r. 

0,80 geri bırakıcı  giiç-çarparunda yükün bir evresi için gereken güç, 

30 
10 kW 

3 

Öyleyse, düzeneğin bir evreeindeki koşullar, Örnek 5-11 de 
tirler. Örnek 5-11 in sonuçlar ından, istenen 3-evre niceliklerinin 

Ey  = vr3-  (432) 	748 V (hattan-hata) 

P,= 3(5450) = 16350 W 

Q,= 3(4290) 	12870 var 

ve 
E2 	V:3«  (451) 	780 Y (hattan-hata) 

olduğu sonucuna verilir, buradaki gi;sterim Örnek 5-11 dokinia ayn ı dır. 

Başka bir çözüm yolu: (13-42) den (1.3-44)e kadarki denklemleri kulla-
narak, volt-amper yöntemi do ğ rudan. 3-evreli bir devreye de uygulanabilir. 
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Aş ağı daki çözümün, Örnek 5-11 deki çözüme ad ım-ad ım benzerliğine dik-
kat ediniz. 

P, 	 15000  
VS Ei  cos 0, 	V.S (797)(0,80) 	

13.6 A 

P,,, = P,- 31, 2  R, = 15000 - 3(13,6)2(1,4) = 14220 W 

Qi  3/i z 	15000 tag (cos -2  0,80)-3(13,6)2(1,6) 

= 10350 var 

Son iki denklemde 1,2R, ve .1, 2  Xş in önünde 3 çarpan ı  bulunmaktadı r, çünkü 
1, akımı  üç hatt ın üçünde de bulunmaktad ır. 

VAV(14220)2 	(10350)2  E = 	 = 748 V (hanan-hata) 
V3 akını 	VS (13,6) 

Yük, 30000 W ve 30000 tag (cos -L 0,80) = 22500 var istedi ğ inden ötürü, 

Pr2  = 30000 - 14220 	15780 W 
Ve 

Qr2  = 22500 - 10350 = 12150 var 

VA 	V(15780)2  (12150)2  
= VS (gerilim) VS' (748) 	

15,4 A 

P2  = Pr2  ± 3P, R2  = 15780 	3(15,4)2(0,80) 	16350 W 

Q2 = Qrz 	3P2  X, = 12150 4- 3(15,4) 2(1,0) = 12870 var 

VA 	V(16350)2  (12870) 2  E, = vğ_ 
(akı m) -‘/" (15,4) 	

780 V (kattan-hata) 

PROBLEMLER 

13-1 Ş ekil 13-7 den 13-10 a kadar olan magnetik devrelerin benzeri 
olan elektrik devrelerini çizin. 

13-2 Üç kangalm hepsi de ayn ı  magnetik devreye etki etmektedir. L 
kangal 4000 sar ı m ve 40 ohm'luk direnç, 2. kangal 3000 sar ı m ve 30 ohm'luk 
direnç ve 3. kangal da 2000 sar ı m ve 20 ohm'luk direnç içermektedir. Bu 
kangallar belli biçimlerde birleş tirilerek 115 V'luk bir d.u. kayna ğı na bağ lan ı -

yor. Aş ağı daki ko ş ullar alt ında magnetik devre iizerinde olu ş an MMK'i bulun, 

a) Üç kangal elektriksel olarak seri: (1) Üçü de magnetik olarak bir-
birlerini destekleyecek biçimde, (2) 3. kangal, 1. ve 2. kangallara nnagnetik 
olarak kar şı  koyacak biçimde. 
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h) tI-ç kangal elektriksel olarak paralel: a ş iklundaki (1) ve (2) de oldu ğu 
gibi. 

13-3 Ş ekil 13-2a daki sirnitsel magnetik devre, dökme demirden yapil-
mış tu (mıknatıslamna eğrisi için bak Ş ek. 13-5). iç çap ı  5,0 in. (.12,7 cm) 
ve dış  çap ı  7,0 in. (=17, 18 em) dir. Halkan ın kesit alan ı  daireseldir ve üzerinde 
500 sarnull bir kangal vard'r. Kangal ak ı mını n aş ağı daki değerleri için kilo-
çizgi cinsinden çekirdek ak ısun bulun. 

a) 1,1 A 	b) 2,0 A 	e) 3,0 A 	d) 4,0 A. 

13-4 Prob. 13-3 deki Simitel magaetik devre için a şağı daki çekirdek 
ak-ı sı  değ erlerini oluş turmak için gerekli olan kangal akı mları n) bulun. 

e.) 10000 çizgi 	b) 25 kiloçizgi 	e) 5 x 

13-5 1000 sarımh bir kangal, kesin 4 inch kare (-= 25,81 em') ve 
ortalama uzunlu ğu 20 in. (= 50,8 cin) olan ve tavlalar ın§ çelik 'evim/ama 
üst üste konulmas ıyla oluş turulan bir çekirdeğ in üzerine sardmi şt ır. Yığı lma 
çarpam 0,90 dir. 300 kiloçizgilik bir çekirdek abs ı nı  oluş turmak için gerekli 
kangal akım ı  nedir? 

13-6 Prob. 13-3 deki çekirde ğba bir kolum merkez çizgisine dik olarak 
0,10 in. (= 0,254 cm) uzunlu ğunda kesilerek bir kaval ıtralığ i oluş turulmuş tur. 
Çekirdek akı  yoğ unluğunu Prob. 13-5 deki değerde tutmak için kangal ekran 
hangi değere çalcaril ınalutaı  ? Hava arali ğı ndaki saç ıhnalar için düzeltme 
yap ı lmalı dır. 

13-7 Prob. 13-6 daki kesme 45' lik aç ı  ile yapılir ıra, yine akı  yoğunlırgra-
nun değrişmemesi için akını  hangi değere çıkarlımandır? 

13-8 Prob. 13-6'da betimlenen elktrum ıkrı atıataki kangal akımı , 3,0 
ampere ayarland ığı  zaman toplam çekirdek akın ne olur? 

13-9 Silindir biçiminde demir-kapl ı  ve piattealu naıknatısın kesit görünümü 
Ş ek. 13-36 da verilmektedir. Pistour ı n yan tarafları  ile demir kabuk arasmdaki 
küçük hava arah ğı  düzgün ve 0,01 in. 0,0254 cin) uzur ıbığı unladı r. Hava 
aralıklarn ı daki inagnetik s ı zıntı  ve akı  seçilmesi ünernsiz say ı labilir. Kangalin 
1000 serum vardı r ve 3.0 A lik bir do ğru akını  taşı maktadır. 

Maguetik devrenin demirinin savsanabilecek kadar küçük bir MMK 
gerektirdiğini clüş tiniiıı iiz. Aş a ğı da de ğ erleri verilen g ana hava araliğı ndaki 
akı  yoğ unlu ğunu (hem metre kare ba şı na weber ve hemde inch kare ba şı na 
kiloçizgi cinsinden) bulur ız. 

a) 0,01 in. (= O, 254 em) 	b) 0,20 in. (= 0,508 em) 	e) 0,50 
1,27 em) 



1000 garnah 

kangal 

Silindir ş eklinde 

dökrne 
-çelik koruyucu 

Silindir ş eklinde 

piston 

ŞEKIL 13-36 Prob, 13-9 ve 10-10 için verilen pistoniu nalkuatIs. 
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13-10 Prob. 13-9- daki pistonlu nadtuat ı sı  yine gözönüne alal ım. Bir 

dizi akı  değerleri için, magnetik devrenin demir kesiminde gerekli olan MMX 
ler aşağı da verilmiş tir: 

Akı , kiloçizgi: 	100 150 200 250 260 270 275 

(Amper--sarun): 60 95 150 305 425 600 725 

Tüm magnetik devre (demir, ana hava arab ğı  ve pistoola kabuk ara- 

sı ndaki aralık) için, Weber cinsinden alt ının amper—sarı m cinsinden toplam 

1111k.IK'e göre e ğrılerini çizin. Bunlar elektromıltnat ısm, mıknat ı slanma eğ ri- 

Ba eğ riler için g, değerleri, aş a ğı da verilen blisültli ı klerde al ı nacakt ı r. 

a) 0,50 in. 	1.,27 em) 	b) 0,10 in 	0,254 em) 

13-11. Bir tek uyar ıc ı  kangal ile bir demir çekirdekten olu ş an bir elektro-
mıknatı Sta aş ağı daki değ iş iklikler yap ı lmış tır. Bu de ğ iş ikliklerin çekirdek 

akı  yoğunluğ u, kangal ak ım ı  ve kaugaldaki PR kayb ı  üzerindeki etkilerini 

a) D.a. uyar ı nn: (.:ekirde ğin ke-it alan ı  iki—kat ı na e ıkarı lnue, kangal 

gerilimi, direnci ve sar ı lı) say ı sı  sabit tutulmu ş tur. 

b) A.a. uyar ı n»: (a) dahi ko ş ulları n ayıusi. 

e) D.a. uvarnnı : Sarun say ı s ı  iki--katma ç ı kar ılm ış , kangal ger-Mini ve 

direnci sabit tutulmuş tur. 



PROBLEMLER613 

d) 4.a. uyarnın: (c) deki koşulları n ayn ı st, 

e) A.a. uyarım.: Frekans yar ıya dilşbrülmilş  ve kangal gerilimi sabit 
tutulmu ş  tur 

f) uyarım: Frekans ve gerilim yar ıya düşilrfilmilş tür. 

Yukarıdaki durumların hapsinde auknat ısları vaa eğ risinin doğ rusal kesimi 
üzerinde çal ışı ldığı nı  varsaym. Aa/. durumlar ında, uygulanan ve indi/klas« 
ile olu ş an gerilimlerin yakla şı k olarak eş it olduklaruu varsay ın ve histertais 
ve girdap ak ımlarının önemsiz olduğunu düşünün. 

13.12 200 Sanıldı  bir kangal, kesitsel idam 2 ın.2 (--.. 12,90 anız) ve orta-
lama uzunluğ u 20 in. 50,8 cn ı) olan ve ta ıdatun ış  çelik leybaların üst üste 
konulmas ı yla olu ş an katlı  bir çekirdek %etine sar ı l ınış tır, Yığı lma çarpa= 
0,90 ve izin verilebilen maksimum ak ı  yoğunluğu 80 kiloçisgi / inz. (= 1,24 
Weber' nız ) dir. 

Bu kangalın uçları na uygulanabilen 60 Hzilik en büyük siniisel /4,rd:insin 
etkin değ erini bulun. S ızinıı  akıyı  ve kangal direncini önemsiz say ın. 

13-13 2000 obroluk bir iç—direnç ve bu dirençie seri olan 5 V (atkin: 
rieğ eri) luk sabit bir geribinle gösterilebilen bir kaynak, ideal bir tcsobsfor-
ınatör üzerinden 50 obru'luk bir yük direneine IıağIaninış trr. 0,1 den 10„0 a 
kadar değ işen oranlar ı  kapsayan trausformatör sar ındarmin oranırun bir 
fonksiyonu olarak, yüke, uygulanan gür n miliwatt cinsinden çisi ıL 

13-14 ideal bir transformatörün l ı  /Mail sarg ı s ı , 1600 olımluk bir 
direnç ve bu direr ıçIe seri ba ğ lı  olan 100V (etkin değer) luk bir sinüsel terilim 
den oluş an bir gerilim kaynana lıağ,lannuş t ı r. Ikincilin uçlar ı  arasında 16 

ob ın'Ink bir direnç ba ğ l ı d ır. 1 den 20 ve kadar olan oranlar ı  içine alan, birin-
cil sar ı in sayısını n ikineil satinl sayısına orıunısm (ATA N, nin) fonksiyerdan. 
olarak a ş ağı daki niceliklerin eğ rileriui çisin. 

a) Birineile yans ı yan yük direuei 

b) Yük giicii 

e) Yük geriiimi 

41) Yük ..tiunt ı  

e) B ırincil 

13 - 15 	kVluk bir dev•enin gerilimini 2300 V'a düşürmek kin 
i.da al bir transformatür kullan ı l ı yor. 	transforma ı ör 50 kV4. verdiğ i za- 
man :tamamen yüklü demektir. 

a) ,-;arttr ı ları n Or aniM V4' her sargi 	normal ak ım ın değ e 	F, ıı l?rza,. 
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b) Tam yiike kar şı lık gelen yük impedansm ı n (1) yüksek gerilim tara-
fı na ve (2) alçak gerilim tarafına yans ıyan büyükbiklerini bulun. 

13.16 Ş ekil 13-17a daki devrede, devre nicelilderiuin say ısal değ erleri; 
E G  = 100 V, r, = 200 olun, r2  = 2 ohm rc  = 1600 ohmLm 4,95 II. 
rt = 16 obin, Li , = 50 mil ve Laz = 0,5 mil olarak verilmektedir. Sarim-
ların oran ı  da N, / N, i 10 dur. 

ilgili sayısal değerleri kullanarak ve tüm nieelikleri (a) hirincile (b) 
ikineile yans ı tarak Ş ekil 13-1714 c ve d nin eş tleğer devrelerini 

11-17 10 kVA, 60 Hz, 2300/ 230--rluk bir da ğı tım transformatörünün 
direncleri ve s ı z ı ntı  reaktanslar ı : ri  4,20 ohm, r, -, 0,0420 ohm, ><", = 
5,50 ohm ve X I, = 0,0550 olun olarak veriliyor. 1. alt-simge 2300 V'luk 
sargıyı , 2, alt-simge ise 230 rluk sarg ı yı  belirtmektedir ve X,, ve X/2  sı zınt ı  
reaktanslaruhr. Nieeliklerin her biri, transfor ıxı atörtin kendi devrelerine 
göre verilmi ş tir. 

a) (1) yüksek- gerilim kesimine ve (2) alçak-gerilim kesimine yans ıyan 
toplam sı zinti impedarı sı  bulun. 

b) Transforrnaterün uçlar ı  aras ı nda 230 V bulunan alçak gerilim ta 
rafırı daki bir yiike 0,80 geri b ı rakma güç çarpan ında normal kilovolt-am-
perle çahş tığ nıı  varsayarak yüksek-gerilim ucundaki gerilimi bulun. 

c) 0,80 ileri götürileü güç , arpan ı 	(b) şı kkı nı  yeniden çöziin. 
d) Çekirdek kayb ı nın 70 W oldu ğunu varsayarak (b) şı kkındaki koşul-

lar alt ında verimi bulan. -  

e) (e) şı kkı ndaki ko ş ullar alt ı nda verim farklı  olacak mı dı r? 

f) (b) şı kkındaki yükün kazara k ı sa devre oldu ğunu dü ş ünün. Transfer-
matöre uygulanan gerilimin (b) şı kkı ndaki ile ayni kald ığı m varsayarak yük-
sek gerilim hatlarnadaki kararl ı--duram ak ı mı n! bulun. 

13-18 Ses-frekans bölgesinde i ş liyen bir transformat&r, bir kaynak-
tan 300-ohn ılıdi bir yük direneine güç vermektedir. Transformatörün sar ı m-
lar ını n oran ı , maksimum güç aktar ı m ı  için, birineile yans ıyan yük direncinin 
değ eri 7500 olun olacak biçimde seçilmi ş tir. Transformatöriin birincil ve ikinci! 
dirençleri 20 ş er ohm, birinci! ve ikinci! s ızı ntı  indiiktanslarmı n her ikisi de 
1,0 mil ve lıalknat ı slayı el indiiktansi 25,0 mII dir. 13u nicelikierin hepsi ikin-
eil sargı s ı na yans ı mış  değ erlerdir. Çekirdek kay ı plar' öne ınsizdir. 

a) Transformatörün sar ı mların ı n oran ı n' bulun. 

b) 13000 Hz'lik bir frekans için, eşdeğ er dengeyi çizin ve tüm dirençleri 
ve reaktansiar ı  değ erleri birine salıp; a yans ı m ış  olarak )r'erin, 
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e) 15000 Hz'lik bir frekans için 300 ohnfluk yük iizerindeki gerilimi 
bulun. Uyarısı  impedans önemsiz sayı labilir. 

13-19 Her biri 16 [30° ohm olan üç impedanstan olu ş an dengelenntiş  
bir Y- bağ lı  yük, a ş ağı daki dengelenmi ş  hat-nötlir geriliraleri ile beslenmek-
tedir: 

Ea „ = 240 /O° V, E;',, = 240 /240° V, Eca 	240 [120° V. 

a) Her hattaki evreli-voktör ak ı mı n) bulun. 
13) Hattan-hata evreli-vektör gerilimlerini bulun. 
e) Yiike verilen toplam aktif ve reaktif güçleri bulun. 

13.20 Dengelennai ş  bir P- bağ lı  yükün her kolu, 7 ohnı 'luk bir direnç ve 
onunla seni bağ lı  4 Ohm'luk bir indüksel reaktanst.ım oluşmaktadır. Hanan-
hata gerilimler 

E„, = 2360 [O' jr, EbC  = 2360 [-120' V, ve Eca  =, 23 ►0 /120° V 
olarak al ı nabilir. 

1) 14, Ebcip  e, jca evreli-vektür ak ımlarm ı , 
b) Her hattaki akı mı  ve ilgili evre agısuu, 
e) Yükün güç çarpanını , 
d) Aynı  güç çarpa ıunda ayni gücü çeken e şdeger bir Y- bağ lı  yükün 

evresi başı na impedan ın bulun. 

13-21 Her biri 2 ohnı 'l ıı k bir direnç ve 1 ohufluk bir sığ asal reaktanstau 
olu ş an ii ı;  eş it irapedans, bir 230 "‘"Ink k-evreli devrenin uçlar ı  arasına 6- 

biçiminde bağ lannu ş lard ır. Ayni zamanda, her biri 1,5 ohm'luk bir direnç ve 
1 ohnaltık indiiksel reaktanstan olu ş an ba ş ka üç eş it in3pedans daha aynı  güç 
kaynağı  devresinin uçlar ı  arasında bu kez Y- biçiminde ba ğ lannaış lardır. 

a) Hat akım ı n!, 
b) Verilen toplam gücü, 
'e) Birle ş ik devrenin güç ı,arparun ı  bulun. 

1,3-22 20 k\V 0,8 giiç 	(geri Iıı rak ı el) üç evreli Y ,- ba ğ lı  bir yük. 

her birinin direnei 1,0 ohm ve indiiksel reaktans ı  1,0 ohm olan besleyieiler 
kanal ı yla bir L\_,- ba ğ l ı  üreteçle besleniyor. Yükteki hattan-hata gerilim 230 
V tur. 

a) Yükteki evre gerilimini, 
h) ereteeteki hattan-hata 
e) Yük akanum, 

d) üreteein her evresindeki ak ı mı , 
e) treteedeki güç-çarpan ı nı  bulun. 
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13-23 Güç çarpam (geri b ırak ıcı) yüzde 75 olan dengelenmiş  bir üç—evreli 
yük, iletken ba şı na 200 Alik bir ak ı nı  çekmektedir. Güç, evre ba şı na im-
pedansı  3 4-  j4 ohm olan bir iletim hatt ı  üzerinden verilmektedir. Gönderici 
uçtaki hattan—hata gerilim 13,8 kti tur. 

a) Ilattan—hata yük gerilimini, 

b) Yük gücünü, 

e) Wınderiei uçtaki güç—çarpan ını  bulun. 



14. 
Bötiim 

ELEKTRO-MEKANIK ENERJI DONOŞ OMO 

Elektriksel enerjinin kolay, güvenilir ve vesimli bir biçimde ta şı nabilinesi 

ve denetlenebilmesinden ötürü, ço ğu kez, enerjinin diğer biçimleri elektriksel 
enerjiye ya elektriksel enerji bu enerjilere diinii ş türülür. Bundan ötürü 
seçkin bir elektriksel düzene ğ in her iki ucunda da enerji-dönii ş iiın aygıt-
larma gereksinim duyulan Bu ayg ı tları n arasında en önendileri, mekaniksel 
enerjiden elektriksel enerjiye ya da elektriksel enerjiden mekaniksel enerjiye 
dönüş tiirenlerdir. Giri ş  anlam ındaki bu bölüm, çnk kullanılan elektromeka-
niksel dönüşüm aygı tlar-1nm çalış ma ilkeleri ile ilgilenmektedir. 

14-1 TEMEL İLKELER 

Elektromekanikael enerji-dönü şüm aygıt*, ya da elektromekaniksel 
dönüş türücii, elektriksel bir düzenekle mekaniksel bir düzenek aras ında bir 

bağdne Bu bağ , elektriksel enerjinin mekaniksel enerjiye ya da mekaniksel 
enerjinin elektriksel enerjiye dönii ş tilrülmesini olası  kılan tireteç olarak 

kullanılan bir aygı tta mekaniksel enerji elektiksel enerjiye dönii ş türüliir. 
Bir motor olarak davranan bir ayg ı tta enerji döniiş iiınü elektriksel hiçimden 
mekaniksel biçime olmaktadır, Dönüşüm işlemi teısinirdir. Bundan ötürü, 

ıireteçIer motorlar ve motorlar da iireteçler gibi davranarak biçimde yap ı la-
bilir. 

Elektriksel ve mekaniksel düzenekler aras ı ndaki çiftlenin ı , elektrik ak ını -
lannı n ya da yüklerinin oluşturduğu alanlar tarafından sağ lan ır. Bundan 
ötürü elektromekaniksel. enerji döniisiimii bir yandan elektrik ve magnetik 
alanları  ve öte yandan da mekaniksel kuvvet %e hareketin birbirlerine ba ğ la-

yan olguları  varl ığı na ba ğ lı d ı r. Bu bölümde ilgileneee ğ imiz iiç temel olgu 

bu kesimin geri kalan ı nda özet. halinde sunulaeakt ı r. 

1. Gerilim üretimi.: (13-8) e ş itliğ inden, bir kangaldan geçen akitle bir 

değ iş im oldu ğunda bu kangalda bir indükleme ger ıbmi ol -u ş tu ğunu görmüş -
tük. Durgun bir ayg ı t olı   transforrr ı atiir de gerilim, ak ı  geilliğ i ıı i ı i değ iş  
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tirilmesi ile oluşturulur. Bu gerilim bazen gram ormatOr gerilinı i olarak da 

adlandınhr. Kangaldaki gerilim, birbirine göre Ya kangalm ya da magnetik 

alanın hareketi sonucunda da olu şabilir. 0 zaman bu gerilime hareket gerilimi, 
hız gerilimi ya da hareket dönme biçimindeyse -dönme gerilirni denir. Hem 

transformatör ve hem de hareket gerilimleri Denk. (13-8) ile betindenen Fra-
day yasas ıyla verilir. Elektro-mekaniksel enerji dönü ş ütnü, akıdaki değiş im 

mekaniksel hareketle ilgili oldu ğu zaman oluşur. 

2. Dendre etki eden kuta ıet: Ferro-magnetik bir" cisim üzerine onu mag-
netal alana paralel k ılmaya ya da magnetik alan ın en yoğun bulundu ğu 
bölgeye getirmeye çal ış an mekaniksel bir kuvvet etki eder. Magnetik alan 
akını-ta şı yan bir kangal tarafından üretildi ğ inde, eismin hareketi kangaldaki 

akıda bir değ işime neden olacak ve bu ak ı  değ işimi de kangalda bir gerilim 
oluş turaeağı ndan enerji-dönüş ilin süreci tersinirdir. 

Bu kuvvet, bir t ınknatısm alanı  içerisinde bulunan demir parçalar ına 
gösterdiği bilinen çekme kuvvetidir. Bundan ötürü, örnek olarak, Ş ekil 13-9 
dan 13-11 e kadarki magnetik devrelerde, hava-demir s ınırında, demir üzerine 
belirli kuvvetler etki eder. E ğer demirin küçük bir yer de ğ iş tirmesiyle ilgili 
enerji değ i ş imleri gözüne al ın ırsa, belirli varsayımlar altında, derairinin iki 
paralel düzlem yiizeylerbae etki eden kuvvetin 

B2 21 
--- 11CW icin 	 (14-1) 
2  Po 

ile verildiğ i gösterilebilir. Burada MKS  biıimlerinde B, hava arallıka akı  
yoğunhiğu,  A kesit alanı  ve itao  boş  uzayın naagnetik geeirgenli ğidir. Newton, 
MKS de kuvvet biriraidir ve 0,225 lb'lik bir kuvvete e şittir. İkinci bir yol, 
eğ er B inch kareye düşen kiloçizgi ve A inci kare birimi ile verilirse kuvvet 

F = 0,0139 IPA pound 	 (14-2) 

dur. Burada ri o  magnetik geçirgenli ğ inin sayı sal değeri kullan ı lıxtış tır  

Bu kuvvet, bir çok elektromagnetik ayg ı t ın temel çal ış ma mekanizmasıdır. 
Bu aygıtlar aras ı nda bir a ğı rlığı  kaldırmada kullan ılan nalknat ı slar, magnetik 
olarak çalış an silaş t ı rte ı lar, maguetik kavrerealar, magnetik olarak-çal ış an fren-
ler, magnetik olarak çal ış an anahtarlar ve çe ş itli rüleler vard ır. Magnetik 
olarak çal ış an yanalar (çal ış ma kangalm ı n bir ismi de hobin olduğundan, 
çoğ u kez bobinle çal ış an yanalar denir) borularla haz ı rlanan birçok düzenekte 
çok kullanılan öğ elerdir. Denetim düzene ğ i dilinde buna baş latı c ı  denir. 
Bu deyim, elektrik, gaz ya da s ı vı  birilerini mekaniksel kuvvete ya .  da 
monıente dönü ş türen ayg ı tlar için genel anlamda kullan ı lan bir cleyinı dir. 
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Örnek 14-1 

Örnek 13-2 deki armatüre etki eden kuvveti bulun. 

ÇOZCM: K ı yı  düzeltmesi yap ı ldığı nda her bir aral ığı n alan ı  

A 	(0,25 	0,01)(0,25 -I- 0.01) = 0.0676 inch' 

dir ve ak ı  yoğunluğu, 

5000 
B 

0,067 (1 
74 Kileiçizgi f inch' 

olur. İ ki aral ı k için toplam k ıivvet 

F 	0,0139 (74)2(0.0676)(2) 	10,2 lb bulunur. 

3- I letkene etki eden. kuvvet: Bir magnetik alan içinde bulunan ak ıxn-
taşı yan bir iletkene ve .kim-ta şı yan devrelerin olu ş turduğu magnetik alan-
lardan ötürü bu devrelere kar şı lı kl ı  mekanik bir kuvvet etkir. Bir ınagnetik 
alan içerisinde hareket eden bir devrede bir indilkieme geril ı mi olu ş turdu ğ un-
darı  ötürü enerji ı löniiş ibm süreci tersinedir. Bu sürecin yukanda sözü .edilen. 
ilk olguylu birlikte dönen makinelerin davrauliiarzum incelenmesinde oldukça 
önemli bir olgu oldu ğu .göriileeektir. 

14•2 GERILIM ÜRETIK; 

Faraday yasas ı  (13-8 e ş itli ğ i), elektrik makinelerinde gerilim ıı retı  
aç ı klayan temel ilkeleri özetler. Istenen gerilimin olu şmas ı  için ilk gereksinim 
bir sarg ı  ya da kangaLlar toplulu ğ udur. Bu sargiya arınotiir sftrgı sı, ve sargıyı  
içeren yap ı ya da annatiir denir. Bir d.a. makinesinin annatiirilnün sarg ı  
biçimi Sek. 1.4-1 de gösterilmi ş tir. Ikinci gerekainirn, bir magnetik alan ı n olu ş -
turıllması d ı r. Küçük nı akinelerde bu alan, 	magnetierle olu ş turulabilir. 
Bununla birlikte makinclerin büyük c4-4,"rıralu ğ anda akı , ço ğu kez alım sarg; 

denen ayr ı  bir sargıyla olu ş turulur. Son olarak, dönme armatür kangallann-
dan geçen. ak ı  miktarı nda sürekli de ğ i ş imler oluş turrnal ı thr. 

Bu dönmeniu ekle edilmesinde en yayg ı n olarak yap ı lan ı ,arl ııı itOrii mag• 
uetik alan içinde döndiirme ya da armatör sarg ı sı ndan geçen maguetik alan ı  
döndiirmektir. Örne ğ in, bir daı . makinesinin armanı ni dönen oğ e.-ıi ya da rutoru; 
alan ı  olu ş turan yap ı  ise durgun ögesi ya da staw rudu . Öte yandan, iı .o. 

makinelerinin ço ğunun armatör ıı rg ı ları  stator üzerindedir. Sekii 11-2 bu 
biçimde duze ıden ınis ve türbinde çal ı arı  bir 

iyi mı atiir sat&ı ları  statur ve alan sar ,tian ise s ı liadir 	ri ı tor 
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Ş EKIL 14,1 Doğ ru alum iireteeinin ya da motor armatürinuliat sarg ıları um durumu. Her bir kangaltn 

bir ucu bir oluğ un taban ına ateki nen ise bir ol:40m tepeaine yerle ş tirilmiştir. (General Electric Co.) 

Hem annatür ve hem de alan kangallar ından geçen akı lann yeterince 
etkin .olabilmeleri için her ikisinin de demir çekirdekler üzerine sar ı lmalan 

gerekir., Armatiir demirinin de ğ iş en bir nı agnetik ak: etkisinde kal ınas ı ndan 
ött rü,. üzerinde gi•dap akl ı/dar ı  oluş acakt ı r. - Bu girdap--akurn kayb ını  en aza 
indirmek için, armatiir demiri ince levhalann üst liste yerlestiribr ı esiyie 
yapılı r. Bir d.a. - ve bazı  n.n. makineleritıdeki ak ı m yolları nı  gösteren çizpsel 
gSeterFaı r m•riı cyb: 	1=1-3 ve 14-4 	 lie]. 	ç i zgede (L.;., 

lar kesildi çizgilerle belirtilmi ş tir ve bunlardan abrda yolu, ak ı ma dönüşünü 
nas ıl tarnamlatlığı n ı  göstermektedir. Bu çizgelerdeki alan sargnian do ğru alumla 
ılyanlan rıgurtiaş nuş  sargdzı.rdzr. Ar ınatür sargilan, makine içerisindeki 
maddenin ve yerin en iyi biçimde kullan ı lmas ı  bak ı mı ndan kangallanu ar-
matiir çevresinin tümü üzerine uygun (,brak yerle ş tirilmesiyle olu ş an :da:km* 
sargilardır. 

şEKİ L 14-2 Ilobar-tiirbiinü ile ;,al ış au e ş zamanlı  bir iiretecin kealt 	 A.a, armatiir satma» 
atat•r, d.a. alan sarg ıat ise ailiudir bsçk ı nlz rotor ilreriudedir; (General Eleetrie Co.) 
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Ş EKIL 14--3 D.a. makinesinin çizgesel Osterimi= 

ş FKIL. 34•4 (,:xtuuttb-kuutplu. eş ttel4i4/111.12, -,,kibc.h, 
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ŞEKİ L 14-5 D.a. makinesinin yainsuım hava-seraliğ t akı  da0 ıntı nı  gbsteren geometrik 

Alan sargısunn hava arab ğı nda oluş turduğ u akımı: çap dokrultusundaki 
dağı lımı , armatör yap ı sını  oluş turan silindiri betimleyici geometik biçim 
de açarak, yani silindiri kesip açarak görülebilir. Ş ekil 14-3 deki d.a. maki-
nesinin akı  dağı lı mı , armatür ainlclarintu bn da ğı lım üzerindeki-  etkisi say-
anarak Ş ek. 14—.5 de gösterilmi ş tir. Yoğunluklar makinenin main.° paralel 
olan ve aralikta bulunan bir do ğru üzerindeki tüm noktalar için ayn ı  olduk-
larından, sadece iki-boyutlu bir çizimin kullan ı lmas ı  yeterlidir. Ak ı  yoğunluk-
larmı n aynı  olduğunu söylerken rotor ve statorun uçlar ındaki sinir akı sı nın 
bir 'ölçüde küçük olan etkisi önemsizdir. Şekil 14-15 deki cğ rinin herhangi-
bir noktas ı ndaki ordinat ı, armatürii çevreleyen yüzey üzerindeki o nokta-
dahi hava aralığı  içerisindeki akı . yoğunluğunu verir. Bundan ötürü, 
makine dönerken armatür. iletkenlerinin gördü ğü aki yoğunluklu] aç ı kça 
görülmektedir. Bir a.a. makinesi için benzer çizim, ço ğ u kez sinüsele daha 
yakın olacakt ı r. Kararl ı  durumda bulunan birçok iireteç ve motor çe ş idi 
için, hava—aral ığı  akı  da'ğalı mın ı n biçimi ve genliği sabit kalır. Bu koşullar 
alt ında, armatör de üretilen gerilim ya armatürtin ya da alan ı n ınekaniksel -
hareketinden ötürü olu şur. Öyleyse, oluş turulan gerilim, akı  dağı l ı naıyla 
kolayca ba ğda ş t ırdabilir. Böylece, ş ek. 14-5 de armatiir üzerindeki herhan-
gi bir iletkenin ak ı  dalgas ına göre ba ğı l çevresel h ı z ının v ve mide paralel uzun-
luğunuu / olduğunu varsaval ım. Belirli bir - anda bu iletken akı  dalgas ınni 
ordınat ının B olduğu bir noktada bulunur. (Tüm nicclikler MKS biriminde 
iilçührı iiş tür.) ordinat ı nı n iletkeu dt zaman aral ığı nda. ivrit alan ın ı  
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Armatür devresinden geçen ak ıdaki değ iş 'ame bu iletkenin hareketiyle ilgili 
katk ı  Bitı declir. 13-8 e ş itliğ ine göre, iletkenin armatür de üretilen - ani gerili-
mine katk ı sı  

Blv vah 
	

(14-3) 

dir. Armatür sarg ı s ı ncla tamammda olu ş an ani gerilim, tüm seri iletkenlerin 
gerilimlerini eebirsel olarak toplayarak hesaplanabilir. 

Örnek 14-2 

Bir dereceye kadar idealle ş tirilmi ş  bir iki kutupin makinedeki -  hava-
aralığı  ak ı  da ğı bm ı , Sek. 14-6 da gösterildi ğ i gibi dikdörtgen dalga biçiminde-
dir. Kutup ba şı na ak ı  0,01 Wb'dir..Ar ınatür 1200 dön dakika h ı zla dönmek-
tedir. 

ş EK İ 1 4--6 Dikdörtgen ş eklinde- ak ı  dağı lım ı  ol şn .  arraiat iir kangall. 

Armatür kangalla ırmdan birinin kendisinden geçen ak) maksimum ol-
duğu andaki konumu ob olarak gösterilmi ş tir. Yar ı m dönii sonra, kangal o'b` 
dedir, yine maksimum ak ı  geçmektedir, fakat bu kez ak ı  z ı t yöndedir. Kangal-
da 4 sar ı m vard ı r ve bu zaman stiresinde 10,0 A. lik sabit bir do ğ ru ak ıı n 
ta şı maktad ır. 

a) Fraday indiil.le ıne yasas ı nı  doğ rudan clo ğ rıty: 	llanarak, bn hareket 
süresince kangal gerilimini l ı esuplay-m. 

h) Btv e ş itliğ ini kullanarak kangal gerilimini l ı es ı Nlii s ııı ., 

e) Bu hareket ile ilgili ı - iekt ı ii:.elgiien l ı esa.p ı a ,.u.ı . 

ÇöZtf111: a) Dikdörtgen 'ak ı  d4,:nl ı in ı  ve arma 	 It l ı nastn - 

ı l ötürü, sözel edilen p 	etli sufse:-:Lı kke kau. 
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değ işecektir Örne ğ in, ab ve a'b' aras ında yar ı  yolda geçen net ak ı  s ıfır olacak-
t ı r, böylece bir dönünün dörtte birinde kangaldan geçen ulu kutup ba şı na tam 
akıdan s ı fı r& değ i ş ir. Bir döniiniin dörtte biri için 

1 	60 
-- 0" 0125 s 4 T2 00  

lik zaman gerekti ğ inden, üretilen gerilim 

d 
e ------ N 	4  0 

0
,0 12
'01 

	

5 	
3,2 V dir. 

h ) Armatür demirinin mile paralel uzunlu ğu d ve mil merkezinden hava 
arahkina kadar olan yar ı  çapal uzunluk r ise, hava-arab ğı  akı  yoğı m14,ıt 

	

kutup ba şı na akı  . 	0,01 

	

kutup ba şı na yüzey 	rı lr 

İ letkenlerin çizgisel h ızı  

1200 

	

0 	
2ıtr 	40r.-r 

Kaugahn iki kenarmda toplam sekiz iletken oldu ğundan, üretilen geri-
lim, (14-3) eş itliğ inden, 

0,01 
e 	8 	

r 	• 
(0(40 .7r) 	3,2 V bulunur, 

e) ilgili elektriksel güç 

eri ----- (3,2) (10,0) = 32 W o 

14-3 ELEKTRO MAGNETİK DÖNME 1410MENTİ  

M'akinelerde kullanılan dönme rnomenti kavram ı , bir -magnetik alan içer-, 
sinde bulunan ve bir iletkene etkiyen mekanik kuvvet olgu:n ın-un yahu. for- 

dayandmiabilir. Nieel olarak, .i anı perlik akını  taşı yan ve 
magnetik alan yoğunluğu B weber / metre' olan alana dik olarak konulan 
1 metre uzunlu ğundaki doğ ru bir iletken kesimine etkiyen kuvvet e  

BU newton 	 (14-4) 

olarak verilir. r metre cinsinden, rotor milinin merkezinden iletkene kadar 
olan yar ı -çapgal uzakl ık olduğunda, yukar ıdaki kuvvette ilgili dönme n ı n 

meuti 



14-3 EL TRO-MAGNETİ K DÖNME MOMENTİ  625 

T , Bdrz newton. metre 
	

(14-- 5) 

dir. Sargını n tarnam ı nda oluş an -  dönme momenti, bireysel iletkenler, yani 
kangal kenarlar ı  ile ilgili momentlerin toplam ıdı r. Böyle bir elektromagnetik 
etkinin oluş turduğ u dönme momenti elektromagnetik dönme mementik olarak 
adlandırıhr. Elektromagnetik dönme momenti dönmeyle birlikte elektro-
magnetik- gücü oluş turur. Dönme momenti, güç ve hız alışı lan raekanikte 
olduğu biçimde birbirlerine ba ğbdırlar. 

Btv ye BU bağ lantı larından. ureteçlerin N e rnotorlarm çalış mas ı nın 
magnetik bir alan içerisinde bulunan iletkenlerin u ğ radığı  fiziksel etkile ş im-
lere dayand ığn anla şı lır. lletken ve ak ıda birbirlerine göre ba ğı l bir hareket 
olduğu zaman iletkende bir gerilim iiretilir; iletken ak ını  ta şı dığı  zaman, 
-üzerine bir kuvvet etkir. trreteç ve motor davran ış ları , dönen bir makinenin. 
sar ıralarında el ele gider. Çalış ma s ı rasında, hem üreteçber ve hemde motorlar 
magnetik bir alanda bulunan ak ımeta şı yan iletkeidere sahiptirler. iletkenier 
ve ak ı  birbirlerine göre belirli bir h ı zla hareket ederler. Böylece, hem bir dön-
me mornenti ve hemde bir gerilim olu ş turulur. Gerçekten, güç ak ışı nı n yönü 
kesinlikle belirlerını ezse Eargalann kendi içerisinde istenen çal ış ma iş levi olarak 
üretimie motor davranışı  biebirierinden ay ırdedilem.eze Yap ım olarak iireteçe 
ler ve motorlar ayn ıdı r, sadece amaçlarnan hizmeti en iyi hiçittide yerine 
getirme bakımından gerekli inceliklerde ayr ı cal ı k gösterirler. Herhangi bir 
motor ya da üreteç her iki yönde de enerji dönü şüm:ii için 

Bir ureteçte olu ş an dönme moraenti, dönme yönüne z ı t olan bir zat dön-
me tnomenttdir. Bu. ilk hareket et tirieinin yenmesi gereken mo ınenttir ve bu ela-
ha büyük el.ektriksel güç ç ı kışı  için daha büyük mekanik giiç girişini gerektiren 
bir iş leyi ş tir. Bir m.otorda armatürdeki dönme ya da h ı z gerilimi, uygulanan 
gerilime zı t yönde davranma z ı t EMK olarak belirtilir. Tüm bu aç ıklamalar, 
tüm elektromekaniksel enerji--dönü şüm iş leınlerinin özgün davran ışı  olan 
tersini•li ğ in belli, kesim ifadeleridir. Bu tersinirli ğin ilginç bir - uygulamas ı  
motorun hareketli k ısı radan ınekaniksel enerjiyi alan ve bunu elektrik enerji-
si ıı e dönüş türen ve motorun bir, iireteç gibi davranmas ına neden olan elek- : 
trik frenindedir. Dönü ş ünde elde edilen enerji herhangi bir direnete harcamr 
ya da gür hatt ı na geri verilir. :Böylece, ini ş  a ş a ğı ya inen bir elektrikli loko-
metif, yokuş  -yukarıya giden ba şka bir lokomotofin gereksinimi olan 
enerjinin bir -k ı smın ı  iki kadenıeli dönüşünde sa ğ layabilir. 

Öyleyse, motorlar ı » 'ee iireteeterin ayr ı nt ı lı. çözündennieeınin, doğ al 
olarak, ayn ı  olması  beklenir. Motorlarda. dönme mo ınenti üretiminin ineelen-
nice', ayn ı  zamanda iireteçierde z ı t dönme momenti üretiminin ineetenn ı esie 

iircteçIerdeki EMK öretianinin ineelenn ı een ayn ı  zarnamin motortarda. z ı t 
EMK üretiminin incelenmesi dönmek tir. ,Bu iki inceleme, makine çözüm- - 
leumesinin temelini olu ş turur. 
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Örnek 14-3 
■■•■■••■„ 

Ornek 14-2 deki ideal makine (Ş ek. 14-6) için 

a) Elektromagnetik etki nedeniyle armatür üzerine uygulanan mekanik-
sel dönme momentini bulun. 

b)(a) Şı kkıyla ilgili mekaniksel gücü hesaplaym ve bunun örnek 
14-2c deki elektriksel güçle kar şı laş tım. 

ÇOZOM: a) (14-5) e ş itliğ inden hesaplanan dönme momenti, 

0,01 	 0,8 T 8 	 grX10.0) 	N-m 
711 r 

dia. 

b) Dönme Momenti ve h ız bilindiğinde, güç 

Güç 	2 ır Tx dön / s cinsinden h ı z 

lıağ' ıntı sından 

0,8 	1200
60  Güç - 	 32 W 

x  

elde edilir. 

Buradaki ve örnek 14-2c deki sonuçlar do ğal olarak birbirine e şittir, 
çünkü her ikisi de elektriksel ve mekaniksel enerjinin 32 W'l ık bir hızla bir-
birlerine dönüş türülrne olgusunu vurgularnaktad ır. 

Bu ya da bundan önceki örneğ in hiç bir yerinde makinenin bir üreteç 
ya da bir motor olup olmad ığı  belirtilmedi. Ikisinden birisi olabilir. E ğ er 
üretilen gerilim 10 A'lik ak ı ma karşı  koyacak biçimde kutuplanm ış sa, elektrik-
sel güç so ğ urulur ve makine bir motor olarak davran ır. Eğer üretilen gerilimin 
kutuplaruşı  10 A'e katkıda bulunacak biçimdeyse makine bir üreteç olarak 
davranı .r. 

14-4 DIAGNIETİK ALANLARIN ETKiLEŞ IMI 

Makinenin çalış masına başka bir aç ıdan, makine öğ elerinden biri üzerin-
deki bir kuzey kutbun merkezi çizgisi; öteki öğe üzerindeki bir güney kutbun 
merkezi çizgisine doğrudan doğruya z ıt olacak biçimde, iki hae şenli magnetik 
alanların birbirlerine paralel olmaya .  çalışı nalarm ın bir sonucu olarak bak ı -
labilir Man bileş eıderi bu iki öğe üzerindeki ilgili sarg ılar tarafından oluş -
turulur. Fiziksel olarak bak ıldığı nda, süreç, merkezlerinden ayn ı  mile geçiril- 



don 
ekseni 
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iniş  iki çubuk m ı knatısın z ı t kutuplar ı  birleş t cek biçimde aksenlerinin paralel 
durumu almalar ına benzer. 

Makine sarg-, ılarındaki akı mlar, Ş ek. 14-3 ve 14-4 de gösterildi ğ i gibi. 
akı  yolu stator ve rotor demiri üzerinden kapal ı  bir ihnek olu ş turacak biçim-
de stator ve rotor aras ı ndaki hava aral ığı nda mağnetik akı  olu ş tururlar. Bn 
koş ul hem stator ve hem de rotor üzerinde, magnetik kutuplarin gözükmesine 
karşı  gelir; bu kutu.plarm say ısı  özel sinsi kurgusuna ba ğ lıdır. Bu k ıı tuplar, 
büyük ölçüde yabula ş tırilmış  iki-kutupla bir makine için Şek. 14-7 de giis. 
terilmiş tir. Burada gösterilmi ş  olan alan eksenleri, birçok katkran inagnetik 
merkezi çizgileridir. Şekil 14-1 de stator ş ikuttıb kuttipla (yani, 

yiizeyden d ış arıya çıkurtı  li~de ) ve rotor ~titiz icutuplu (yani, 
tam bir silindhik yüzey) olarak göaterilmi ştir; bununla birlikte günlük hayatta 
kullanılan makineler vs rotorda ya da statorda, ya da her iJrii ı,de de ç ıkın-
tısız k-utaplara sahip olabilir. Şekil 144 hem rotoru ve hemde statoru. ç ıkı n-
tı sı z kutaplar olan bir makineyi göstermektedir; böyle bir makinenin günlük 
hayattaki bir örne ğ i, kesiti Ş ek. 14-2 de gösterilmi ş  olan türbiuli altornatordür 
(yani, huharL.türbini ile çal ış an a.a. üreteeidir). Bu alanlar ı n ekaenlerinin 

 atan ekseni 

1.4-7 Sfator kutuplan giumtıll ulan yahrilaş tınattş  bir Lki-kutuplo ı nakinte, Rotor alannun ekseni 
rotur ::. ırgılartudaki doktvar.4e1 ciaroollara 1.41.echt. 



., Rotor alan ekseni 
Stat or 

R atar 

Hava arab§ 
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--Stator alan ekseni 
'V/  

ŞEKIL 14-8 Stator ve rotor kutuplark %hurma olan yahula şurı rcuş  bir iki kuruple makine. Ala nlarm 

akımı:Ileri sargilardaki elektrarei ko şullara bağlithr. 

uzayda ya da stator, ya da rotor yap ı sı nı  göre sabit kalmas ı  gerekmez bu olgu 
Şok. 14-8 de çıkıntı sız yapı  için belki de kolayca görülebilir, • Baz ı  makineler-

de eksenler uzayda sabit kat ırlar; bununla birlikte, ötekilerde sabit bir aç ısal 
hızla dönerler. Bizim ele alaca ğı m ı z makinelerin ;;o ğ unda, kararl ı  .çalış ma ko-
şullarında kutup başı na dü ş en akı  sabit kal ır. 

Dönme moınenti, iki bileş enli magnetik alanların birbiriyle etkilesi- 
ııı iy' le oluş turulur. Örne ğ in, Ş ek. 14-7 ve 14-8 de rotor üzerindeki kuzey ve 
güney kutuplar ı , sırayla stator üzerindeki güney ve kuzey kntuplan tara-
fından çekilir ve kuzey ve güney kutuplan taraf ı ndan itilir. Bu çekme ve atm 
sonucu saat yörtilniin tersi yönde bir rotor dönme raomenti olu ş ur. Hem 
rotor ve hemde stator yap ılan üzerine ayrıy büyüklükte elektromagnetik dönme 
momentinin etkidi ğ ine dikkat ediniz; Stator üzerine ı tki eden dönme momenti„ 
stator sabit olup serbestçe dönemiye-ce ğ indeu ötürü makinenin çen,evesi 
kanal ıyla yere aktar ıbr. 

Dönme momentinin büyüklü ğü, alan ş iddetierinin çarp ınnyla orant ı l ı-
<lir. Bu aytu zamanda alan eksenleri arasu ı daki 6 aç: ı sın ın bir fouksiyonudur, 
İki-kutuplu bir makinede n9 == O' de s ıfır 90" de bir maksimum ve 180' 
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de yine sıfı r olacak biçimde değiş ir, ve bu döttii 180 ile 360' aras ında negatif 
yönde yineleuir. aratığı ndaki ak ınm ve siniisel da ğı lımı' için (yani, 
akı  yoğunluğ u hava--ara14:,..'ım çevreleyen yüzey etrafındaki nzakIdda sintisel 
olarak de ğ i ş tiğ inde trı omentin 5 aç ısuun siniisü ile orantı fi olduğu gösterile-
bilir; bu durum (La makineleri için olağ andır, d.a. makineleri için ise nitelik 
olarak doğ ru sonuç verir. aç ıs ına, ço ğu kez, dönme momenti aç ısı  ya da güç 
aç ıs ı  denir. 

Örnek 14-4 

Magnetik alanlar aras ındaki etkileş im kavram ı nı  kullanarak, iki kıı tuplu 
bir stator içerisinde dört-kutuplu bir rotor kulla ıubrb ğı nda elektro ınagnetik 
dönme momentinin elde edilenı iyeceffini gösterin. 

ÇöZeM: iki kutuplu stator ile dört kutuph ı  rotordan oluşan Ş ek. 14-9 
yalı nlaş tuı lnuş  motor devresini gözöniin.e at ın ız-  Rotor alan ı nın eksen/eri 
-stator alanının ekserdyle gelişigüzel bir aodadırlar. Dengdenmemi ş  yan-
çapsal magnotik iki kutup çifti. de ayn ı  kuvvet-çekimi ve kanun sonucu 
doğacak zayı f dönme durumunu ve titre şim eğ ilinaini önlemek için rotor 
üzerindeki iki çift kutup da e ş it kuvvettedirler.. 

,-Stator atan ekseni 

Rator k;J up ı ann ı n 
merkez cizgiteri 

Ş EKIL 1• 1kbkutupin stat»rux ve dikt-kutu 	toytı  ulan ekine, 
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.N,Por2  ekseni üzerinde, Ni  kutbu, N kutbuyla itilir ve S kutbuyla çekilir. 
Sonuçta saatin dönme yöniinün terli yönde bir dönme momenti olu şur. Benzer 
biçimde N2  kutbu N kutbuyla itilir ve S kutbuyla çekilir, bu da sonuçta saat 
yönünde eşit bir dönme momenti olu şmasına neden olur. Böylece net dönme 
momenti sıfırdır. Benzer bir durum S,S2  ekseni üzerinde de söz konusu dur ve 
bundan ötürü hiçbir elektromagnetik dönme momenti olu ş tundamaz. 

Aynı  sonuç, e şit olmayan sayıda rotor ve stator krıtuplaniun herhangi 
bir biçimde düzenleni şin incelenmesiyle elde edilebilir. Böylece, dönen tüm 
ına.kinelerde rotor ve stator üzerinde ayn ı  sayıda ktitup olmas ı  gerekti ğ i 
sonucuna vardır. Bu sonuç, aynı  ölçüde üreteçler içinde geçerlidir. Çünkü eğ er 
hiç bir dönme momenti olu ş turuhnazsa, mekaniksel sürücü üzerinde hiç bir 
tepki olamaz ,Ğ e bundan ötürü de enerji dönü şümü de olamaz. 

Motor ve üreteç davraru şı nda, öyleyse, magnetik alanlar kutuptan kutba 
birbirlerine paralel olm.iya çal ışı rlar. Bunların birbirlerine tam olarak paralel 
durumu almalar ı  mekaniksel bir enerji kayna ğmdan rotora mekaniksel bir dön-
me momentinin uygulamasryla önlendi ğ i zaman, mekaniksel enerjiden elektrik.. 
sel enerjiye dönü şüm olur. Böylece üreteç davran ışı  elde edilir. Öte yandan, bu 
mağnetilt alanlar ın birbirlerine tam olarak paralel durum almalar ı  mil üze-
rindeki mekaniksel yüke dönme momenti sa ğlamak amacıyla önlenirse, bu 
kez fle elektriksel enerjinin mekaniksel enerjiye dönü şümü olur ve motor 
davranışı  elde edilir. 

Döner makinelerde dönme momentinin olu ş turulması  için gerekli nitel 
koşullar, bu  bakış  açısından kolayca çıkartalabilir. Birmolsi, rotor dönme 
ınomenti hfr zaman aynı  yönde etki etmeli ve kararl ı  olmalıd ır. Bundan ötürü 
alan eksenleri arasındaki (Şek. 14-7 ve Ş ek. 14-8) d açı sı  sabit kahrialıdır. 
Çünkü cYdaki bir değ işim, momentte bir de ğ iş ime neden olacak ve ırzım 
zamanla doğrusal bir de ğ işimi, momentin her bir yarı  döntide yön 'değ iş tirerek 
periyodik olarak de ğ iş imine neden olacakt ır. Sonuç olarak, kararlı  ve tek 
yönlü bir dönme momentinin elde edilmesi için, rotor saransuun olu ş turdu ğu 
magnetik alanın ekseni uzayda, stator sergisi tarafından oluşturulan alanın 
eksenine göre sabit kalmalıdır. Dönme momenti, alan ş iddetlerinin çarp ı -
nuyla ortıntıli olduğ undan, en iyi çalış ma, eğer kutup başı na dü şen akı  zamanla 
değ iş tnezse elde edilir. Aksi halde, dönme momentinde sahn ımlar oluşur, buda 
motor ve motorun çal ış tırdığı  aygıtlann istenilmeyen mekaniksel titre ş imine 
neden olabilir. Baz ı  motor çeş itlerinde ğ in, tek—evreli a. a. motorlar ı nı n 
çoğunda) alan ş iddetlerinin biiyüklök bak ımından zamanla sinüsel olarak 
değ iş mesi kawnı lmazd ır. Böyle durumlarda, motor giren ak ını  birimi başı na 
ileri yönde mümkün olan en büyük net momentin olu ş turulabilmesi için 

stator ve rotorun kutap şiddetlerinin zamanla de ğ işmeleri mümkün olduğ u 



ten sorg ısndaki 
doğ ru 
otusturutart 
atan kutbu. Alan yap 

 Rotor, 

Arrr ı cı ti.  yapis ı ,, 
veye std 't5r 

Atan sergisi 
(Kayan 
hat keler den 
geçirilen doğ ru 
a irnteuyariten) 
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kadar ayn ı  pvrede olmalı dır. Yukarıdaki tartış malar motorlar ve iireteçIez 
için aynı  ölçüde geçerlidir, ancak iireteç çal ış mas ı  için zı t yönde dönme 
momenti olu ş turulması  gerekmekteir. 

14-5 ALTERNATIF - A1(1111 URETEÇIERI 

Çok az raslananlar d ışı nda, e ş zamanl ı  bir iiretecin armatör sargısı  star-

ter ve alan sarg ısı  ise rotar üzerindedir. Ha alan sarg ısma alan akı mı  toplayıcı  
ya da kayan halkalar üzerine bast ıran karbon fırçalar kanalıyla iletilir. A.a. 

üretecinin çal ış ması  hakkındaki ön bilgiler, Şok. 14  10 daki yaka a.a. üreto-
cinin incelenmesiyle elde edilebilir. Bu üç-evreli iki-kntuplu i ıretecin atma 'türü 

üzerinde ekse ıderi uzayda birbirlerine göre 120° aç ı  yapan, a a', Iş ' ve c e' 

gibi üç kangal vard ır. Alan sargısı  doğ ru alianala beslenir (ya da, küçük fireteç-
lerde akı  sürekli bir nıuknat ısla sağlanabair). Rotor, milne bağ lanan nıekanik 

sel bir güç kayna ğı  tarafı ndan sabit bir h ızla döudürüliir. 

Ş EK İ L 14-10 Yahn hr fiç-evreliiIi.kuzpiu iteteç. 

üreteç„ normal olarak laa ,.,-a--aral ığ , çevresi etraf ındaki. ak ı -dağı lı m ı. 
Ş ekil 14-11dda gösterildi ğ i gibi, siniis dalgası  olacak biçimde düze ıdenir. 

Bundan ötürü. arrnatii ı- hangallar ı ndan herhangi birinde olu ş an gerilim (Şok. 

14-11b), zaznaola sinüsel olarak de ğ i ş ir. Kangallar aras ındaki 120° kk aç ı  
nedeniyle üç kangahn eriiinıhri Ş ek. 15-24 dekine benzeyen bir evreti---vek-- 

tür çizimi ile gösterilebilir. Bu nedenle, bu çeş it için en çok kullanılan 
üç-evreli bir üretN elde ederiz. 
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Ş EKIL 14-11 (a) Aki yo§uniuğun nanyeal değdi= ve (6) üretilen gerilimin buna kaiii ı  gelen dalga biçim. 

Herhangi bir kangaldaki gerilim Ş:ek. 14-10 daki iki—kutuplu üreteein 
her devrinde, sinüsel gerilimin bir dönü şündeki tüm de ğerleri ahr. Bunun Hz 
cinsinden frekans ı , rotorun saniyedeki dönme say ı s ı  cinsinden h ızıyla ayn ıdı r; 
yani elektriksel frekans, mekaniksel hız ile eş zamanlı  kı lınmış tır. Bu üreteç-
lere e ş zamanlı  iireteçler denmesinin nedeni budur. Bundan ötürü, iki—kutuplu 
eşzamanlı  bir iiretecin 60 Hz'lik bir gerilim üretebilmesi için 3600 dön / dak ile 
dönmesi gerekir. Buhar türbini ile çal ış an ve 3600 dön dak l ık hızla dönen 60.- 
Hz ilk eşzamanlı  büyük bir tireteein kesit görünümü, Şek. 14-2 de verilmiş tir. 

Eş zamanlı  üreteçlerin çoğunun ikiden fazla kutbu vard ır. Ş ekil 14-12 de 
özel bir örnek olarak, dört—kutuplu üç—evreli yahu bir üreteci göstermekte-
dir'. Rotor üzerindeki alan kangallar ı , kutuplar nöbetle ş e kuzey ve güney 

Ş EKİ L 14-12 Dört-kutuplu üç•evreli yahu bit alternatilr . 
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olacak biçimde birleş tirilmiş lerdit. O zaman, tam çevre etraf ındaki akı  da ğı -
lımı nda iki tam dalga-boyu ya da dönü vard ı r. Ş imdi armatör sarg ı smuı  bir 
evresi a, ve a', -a' gibi seri ba ğ lartmış  iki kangaldan olu ş mu ş tur. şekil 14-13, 
tüm kangallar ın bir Y- bağ lantı sı  oluş turacak biçimde birbirlerine nas ı l 
bağ land ıklarm ı  göstermektedir. Her bir bireysel kangal bir kutup ya da ak ı= 
yarı  dalga boyunu olu ş turur. Ş imdi kangalda iıretilen €erilim. rotorun her 
dönmesinde iki tam döttii tamamlar. Bu durumda hertz cinsinden frekans ı , 
saniyedeki dönme Inz ı nın iki katıdı r. 

Ş  EVI. 	-t Ş ekil 14-12'deki Sargintn Y baintı 8 ı iıill gtioter 

Bir iireteç ikiden fazla kutba sahip olduğu zaman, çoğu kez tek bir 
kutup çifti üzerinde dikkati toplamak ve iiteki tlim kutup çiftleri ile ilgili 
elektriksel magnetik ve ınekaniksei ko şulları n göz önüne alı nan çiftinkilerle 
ayn ı , oldu ğunu varsaymak kolaylık Sağ lar. Bu nedenle aç ılan, rnekaniksel 
birimlerden çok elektriksel de ı  ece ya da elektriksel radyan cinsinden ifade 
etmek uygundur. p-- kutuplu bir iireteçteki bir kutup çifti ya da ak ı  dağı lı -
mı nı n bir dönü.sü 360' elektriksel dereceye va da 2:rr elektrik - sel radyana e ş ittir. 
Bir tam dönmede, p I 2 tane tam &Mü ya da dalgaboyil oldu ğundan ötürü, 

( 1 4 Atı l 

elde edilir. Burada 9, elektriksel birimler einSinden aç ı :  ı  0,, ise .mekaniksel 
aç ıd ı r. Bir p-kutuplu iireteein kangal gerilimi, her bir donmede p1 ? defa 
ya da bir 'kutup çiftinin her geçi ş inde bir tan ı  dönii t EM] aralar. 'Bundan ötürü. 
gerilim dalgas ını ') fı  ekansi 
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P 
2 	6 

hertz (14-7) 

dir. Burada ii, dakikadaki dönme cinsinden 'e n/.60 ise saniyedeki dönme 
cinsinden mekaniksel !nadir. Gerilim dalgas ı mn radyan cinsinden frekans ı  e>, 

dir. Burada w„, radyan cinsinden saniyedeki ıneka ıiiksel 

Rotor yap ıları  çı kıntıll kutuplu olan baz ı  eşzamanlı  iireteçIer ve rotor 
yapıları  silindirik olan baş ka öreteçIerin kurgu biçimleri Denk. 14-7 yazd ı -
ımyle daha  iyi anlaşı labilir. Amerika Birle ş ik Devletlerinde güç dilzen.ek-
lerinin çoğu 60 Hz frekanata çal ışı r, Bir çakıntak-kutrapllit yap ı , suyla çal ış an 
elektrik iireteçierinin özgün bir yan ı thr, çünkü su ile çalış an türbinler bir 
ölçüde düş ük kı zlarda çal ışı rlar ve bunun sonucu olarak amaçlanan frckana ı  
ekle etmek için çok say ıda kutup kullanı mına gereksinim duy ıdur ve bu duruma 
alkınt ı li-katl ıp yap ı sı  mekanik olarak daha iyi uygulan ı r. Öte yandan, bubar 
türbinleri yüksek baziarda çok daha iyi çal ışı rlar bu nedenle tarboal-
ternatürlar daha çok iki ya da dört-kutuplu sihndirik rotorlu iireteçierdir. 

14-6 D.A. MAKİNALARINDA KOMUTATORVN IŞLEVI 

Iki-kutuplu oldukça yalan bir iireteç, ş ek.. 14-14 da gösterilmiş tir. N 
sarımh tek bir kaangaidan olu şan armatör sarg ısa sargıyı  oluş turan iletken 
teller makinenin Miline paralel olmak üzere rotor üzerinde çapsal olarak z ıt 
olan noktalara yerle ş tirilen e ve -a ile belirtilen, iki kangal kenar ıyla gösteri!
iniş tir.' Rotor, normal Olarak inile ba ğ lanan§ mekanik bir enerji kayna ğı yla 
sabit bir h ızla döndilrülfır. Hava-arali ğı ndaki akı  dağı lımı , çoğu kez Ş ek. 
14-5 de ki gibi yakla şı k olarak tepe k ı sımları  dözle ş tirilmi ş  bir dalga hiÇilTlitt-
dedir.. 

Esas maç bir doğ ru gerilimin üretilmesi olmakla birlikte, bireysel bir 
armatör kangalinda olu ş turulan gerilim alternatif bir gerilimdir. Bu gerilimin 
zamana bağ lı  dalga biçimi, makinenin hı z ı  sabit olduğu zaman, Ş ek 14-.5 
deki akı  da ğı lı mın ı n uzaydaki biçimi ile ayn ıdı r. Bu nedenle gerilim doğ rultul-
rualıdar, yani, alternatif gerilim do ğ ru gerilime dönüş tiirillanalidl ıa Dağralt ına, 
.bazan, dış tan yarı kileaken doğ rultucular kullan ılarak yapihr (Bak, Kesim 
17-1), Ak şı lan bir d.a. makinesinde do ğ rultma rnakaniksel olarak bir kamu-
tatöa yard ımıyla yap ılı r. Ko ı nutatör, raika ile birbirlerinden yak -Ulan§ bakı r 
parçalardan olu ş an ve rotor mili üzerine yerle ş tirilen fakat ondan yakt ı lar 
bir siiiridirdir. Konıutatör yüzeyinde bast ı ran durgun karbon fırçalar sarg ıyı  
makinenin al-inat -ürünün çı kış  uçlarına bağ lar. 



Kömür f ı rca 

Bak ı r kamitatör 
parçalar ı  
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Oldukça yakın bir üreteç için komutatör Şah. 14-14 de gösterilen biçimi 
ahr.G-österilen dönme yönü için, komittateir her zaman, güney kutbun 
altı ndaki kangal kenarun pozitif f ırçaya, kuzey katbun alt ındaki kangal 

kenar ı !» ise negatif fırçaya bağ lar. Eğer dönme yönü tersine olursa firçaların 
kutuplaniş ları  da ters ahır. Koınutatör, fırçalar arasında ki gerilim daim 
biçimi Ş ek. 14-15 dekine dönüş türerek ...e dış  devreye tek-yönlü bir gerilim 
sağ layarak tek armatör kangal ı  için tam-dalga doğrultraas ı  sağ lar. 

K İ L 14-15 Fırçalar Rra ındalci rri6mir ı  dalga 
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Ş ekil 14-14 de-ki armutür sarg ısA günlük baya ı taki uygudaina, anlam ı  
bakı mından -  gerçeye uygun nl ımyan bir noktay ı; kadar yalmla ş t ı rı lunş t ı r: 
Daha anlaml ı  bir sargı. Ş çk. 14-16 da çizge;e1 olarak verilmi ş tir. Komutatör, 
naerkezdeki parçalar ı n olu ş turudığ u yüzükte, gösterilmiş tir. İ ki .sabit fır a.  
komutatör içerisindeki siyah dikdörtgenlerle - göstermi ş tir. Gerçek bir ma-
kinede firçalar ço ğu kez diş  yüzeye dokunur) 

Ş EKir_, 4-16 Armürü 	kikoP,unreu ia;i ıı  kfingaRaniaki ak ı nı  -y-nit5rin.; gsst ,z,r en  d.. makirefs;irtn 
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Ş ekil 14-16 daki sarg ı  kendi üzerine kapabd ı r. Oluklardaki kaugal 

kenarlar ı , okuyucuya doğru ve okuyucudan uzakla şan yönde akunlar ı  gös-
termek üzere, içlerinde s ı rayla, nokta ve çapr-az bulunan kuçük daireierle 

kesitsel ola ı  ak gösterilmi ş lerdir. Belirgin olarak yaln ı z 1. ve 7. olukları  gös-
terilmiş tir. N.angallarm komutatör parçalar ına ba ğ lant ıları  yaylarla giis 

terilmiştir. Armatüriin arkas ındaki uç ba ğ lant ı ları  1. ve 7. oluklardaki iki 
kangal için kesildi çizgilerle ve bu kangallarrn ko ınk ıı  komutatör parçalar ı na 
bağ lantı ları  ise koyu çizgili yaylarla verilmiştir. Tüm ka.ngallar birbirlerine 

özdeş tir. ş e.klin. karışı k bir &un.  ın almasın ı  önlemek için, öteki kangalların . 

 arka uç. bağ lant ı lar ı  gösteril ınerniş tir. Bu ba ğ laıı t ılar her kangal ın bir ke-
kenar ı nın bir oluğ uu tepesinde ve öteki kenan ınn bir olnğ tın çapsal olarak 
kar şı sında bulunan Olur?" tabanda bulunduğunu anı msayarak kolayca iz-
lencbilir. 

Ş ekil 14-16a'da, fı rçalar komutatörün 1. ve 7. parçalar ı na dokunmaktad ı r. 
Sağ  taraftaki fı rçaya giren akl ın, sarg ı  içerisindeki iki paralel yoI aras ında 
eş it olarak bölünür. Birinci yol, 1. olup içerisindeki iç kangal kenar ına 
gider ve sonunda 7. parçadaki f ırçaya ula şı r. İ kinci yol, 6. °lük içerisindeki 
dış  kangal kenar ına gider ve bu da sonunda 7. parçadaki f ırçada sana girer. 

Ş ekil 14-160' daki ak ı nı  yönleri bu iki yolu ieleyerek kolayca doğ rulanabılir. 
Etki, magnetik ekseni dikey olan ve armatör çevresine surdan bir kan ğ alınki-
nin ayrusı dır ve armatör üzerine armatürün magnetik alan ını  alan sargısuun 
mağnetik alan ı na paralel kı lmaya çalış an saat yönünde bir dönme roomenti 
etki eder. 

Ş imdi, makinenin uygulanan bir mekaniksel dönme ınamenti ile saatin 
ıı t yönünde döndürülen bir üretec olduğunu varsayalun. Şekil 14-16b. ar-
matörün bir komutatör parças ın ı n yarısı na karşı l ı k gelecek aç ı  kadar dön-
düriildiikten sonraki durumu göstermaktatbr. Sağ  taraftaki fırça ş imdi, hem 
1. ve hemde 2. parçalara sol taraftaki firça ise hem 7. ve hemde 8. parçalara 
dokurı maktadır. Bu durumda 1 ve 7 aumarall oluklardaki kangaUar firça-
larla kı sa-devre yap ı lmış  b4imdedir. Oteki kangallardaki aknular nokta ve 
çarp ı  iş aretleriyle gösteril ı nislerdir ve bunlar, ekseni yine dikey olan bir mag-
netik alan olu ş tururlar. 

Armatör l ıiraz daha döndükten sonra f ırçalar 2. ve 8. parçalara dokuma-

cak ve 1. ve 7. oluklar s ı rayla Ş ek. 14-16erda daim önce 17. ve '6. oluklar ı n 
bulunduğ u konuma ğ eleceklerdir. Ak ı m yönleri, I. ve 7. oluklardaki kangal-
lardaki akındarin ters yönde olmas ı  d ışı nda, Ş ek. 1•-1.6a ılakilere benzeve-
eektir. kr ınatiirii ıı  nı agnetik ekseni yine diişeydir.. 

Fı rçalar ı n ayni anda iki kom şu komutatör parças ıy a temasta olduğ u 
sürece, bu parçalara ba ğ lı  bulunan kangallar f ı rçalaria k ı sa df: vrie yap ı larak 
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satım boyunca esas devreden geçici olarak çaka ı lar ve bunlardaki akı miar 

ters yönde geçerler. Ideal olarak, kangallardaki ak ım doğrultulraakta 

olduğundan zamanla do ğrusal olarak yön de ğ i ş tirmelidir. Öyleyse herhangi 

bir kangaldaki ak ı mı n dalga biçimi, zamanım fonksiyonu olarak yamuksaldır. 

Böylece, kangallar içerisindeki ak ı nı  ve gerilim yön değ i ş tirdikleri halde 

komutatörün aualıtarlama hareketi hem ak ımın ve hemde gerilimin di ş  
devrede tek yönlü olmas ın/ sa ğ lar. Benzer biçimde genellikle statorun alan 
ekseninden 90° lik bir uzay yerde ğ iş tirnı esi ile, armatörün ma ğnenik alanı n ın  

ekseni sabit kal ı r. 

14.7 DOĞ RU AKIM ORETEÇ.LERI 

Bir d.a. iireteçinin armatör sargasi rotor üzerindedir ve akam bu sarg ıdan 

kaibon fı rçalarla al ı nır. Alan sarg ısı  stator üzerindedir. Üreteçin genel yap ı sı  
Ş ek. 14-3 de verilmi ş tir. 

Alternatürdc olduğu gibi, bir d.a. üretecinin abin sarg ısı  kararlı  bir doğ ru 
akını  ta şı r ve bundan iitiir bir d.a. kayna ğı na bağ lanmalı dı r. İ ki genel ola-
sı lık vardır; Alan sarg ısı  iireteçten elektriksel olarak ba ğı ms ı z olan bir d.a. 
kaynağı na liağ lanabilir ve böylece ayn oktrak uyartı lan bir üreteç elde edilir 
ya da armatörün kendisi sadece iireteçe ba ğ lı  yük elektrik gücü sa ğ lamakla 
yetinmeyip, ayni zamanda kendi alan sarg ısma da elektrik gücü verebilir, 
böylece kendi kendini uvartan bir iireteç olu ş turulur. Bu ikinci durumda 
kendi kendini uyarım sürecinin ba şhyabilme.si için iireteç demirinde kal ı cı . 
realanatıslan ı na bulunmal ıd ı r. 

. 	Ayrı  olarak uyartdan bir üretecin simgesel ha ğ lamm çizgesi Ş ek. 14-17 
ıle verilmi ş tir. Orta lı alli bir üreteçte, t„,ereksinim duyulan alan ak ı mı  armatör 

Alan surg;s, 

ŞEKIL 14-11 Ayrı  <ikilik uyartilan bir d.a. 
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Ş EKIL 14-19 Paralel b ıtğh (Sntlü) düe ı as;.. 
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akı m ı nın yüzde 1 ile 3 ii aras ında küçük bir kes ı idir. Ayr ı-olarak uyart ı lan 

bir iiretecin alan devrezindeki küçük miktardaki bil güç, armatii ı. devresin-

deki nispeten büyük miktardaki bir güeii denetliyebilir. Böyle bir denetimi 
olu ş turmama en yak ı n Yolu alan deresinde değ iş ken bir direnç kullanmak-
tır. Değ iş ken direnç alan ak ınına ve dolayısıyla akı-yoğunluğu dalgasının 
yitksekliğini denetler. Böylece üretilen gerilimin denetimi ye ı ine getirilmiş  
Armatür gerilimi ve ç ı k ış  üzerinde denetim özel bir önem ta şı dığı  zaman ayrı -
olarak uyart ılan üreteçler yayg ı n bir biçimde kallanıhrlar. 

Kendi kendine-Uyart ılaia üreteçlerin alan sarg ı lar ı  üç farkl ı  yoldan bes-
lenebilir. Alan sarg ı sı , seri bir üreteç oluş turmak üzere, armatüre seri ba ğ -
lanabibr( Ş ek. 14-18). Alan sarg ı sı , bir ş ii,m1 iitaeçi: oluş turmak üzere armatüre 
paralel bağ lanabilir (Ş ek. 14-19). Ya da kar ışı k Itagii bir üreteç oluş turmak iize. 
re, alan sarg,ısı  armatürle bir; se,,i ve öteki paralel iki kesimden oluş abilir (Ş ek. 
14-20). Seri bir iirettein alan akı mı  yük akunı yla aynıdır, bundan ötürü hava-
araliğı  ak- ı sı  ve dolayı sıyle gerilim yak çok de ğiş ir. Sonuç olarak, seri iireteç-
ler çok s ık kullamIraaziar. 

tisr 

1-şı rça 

ŞEKIL 14--Ifs St-2-S 1,ağ lx d,a, 
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S:ERIL 14-20 kurışı l bağ i ı  d.a. ürete0. 

Şönt iireteçlerinin gerilimi yük ile bir dereceye kadar dü şer, fakat bu dü ş -
me birçok amaçlar için sak ı ncal ı  olacak kadar de ğ ildir. Karışı k bağ l ı  üreteçler, 
normal olarak seri sarg ı nın MMK'ti ş öntsargınulkini destekleyecek biçimde 
bağ lan ı rlar, Bunun yarar ı , seri Sarg ın ı n davranışı  nedeniyle kutup ba şı na 
dü ş en ak ı  artan yük ile artabilir bu da yük artarken hemen hemen sabit ka-
lan ya da hatta bir dereceye kadar artan bir ak ı s gerilimi oluş turur. Şönt 
sargı sz çoi;4-ıı  kez,..nispeten ince tellerden olu ş an bir Qok saran içerir. D ış  lasma 
sardan seri sarg ı  ise üretecin arrnatür ak ı numn tümünü ta şı ması  gerekti ğ in-
den kalın bir telden olu ş an birkaç sarımdan oluşmu ş tur. Hem ş önt ve hem 
de karışı k bağlı  üreteçlerin gerilimi ş önt sargı s ı na seri bağ l ı  olan değ iş ken 
direnç yard ımıyla akla yatk ın sı nı rlar içerisinde denctlenebilir. 

It-8 ELEKTRIK. MOTORLARI 

ereteçiere benzer _biçimde, elektrik motorlar ın ı n er ı  gerekh kısı mları , 
demir çekirdekler üzerindeki oluklar üzerine sar ı lmış  ya da içerisine gömülj 
müş  iki sarg ı  takı mı ndan olu ş ur. SaNdardan herhangi biri ya da herikiside, 
çeş itli amaçlar i jn. günlük hayatta kullan ı lan elektrik motoramun türlerinin 
oluş turmak üzere alternatif ya da do ğru ak ımla beslenebilider. Örnek M-4 
de yalan bir biçimde gösterildiğ i gibi, iyi bir ınOtor yap ımı  için rotor ve stator 
üzerinde ay ın sayı da kutup bulunmal ı dı r. 

Bir sarg ıya (armatör) alternatif ak ı nı  ve ötekine de (alan) do ğ ru akıı n  
uygulandığı  zaman motorlara eş zamanlı  motorlar denir ve bunlar Kes. 14-5 
de ele al ınan e ş zamanlı  iirett.•çierin kar şı tuhr. i3u iieteçferdc oldu ğ u gibi, 
e ş zamanlı  motorlarm sargı s ı  hemen hemen her zammı n rotor üzerine yer-
le ş tirilir. Hem motorlarda ve hemde iireteçIerde dönme momenti ile birlikte 
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indükleme gerilimi de olu ş aca ğı ndan motorlarm armatür sarg ı sı nda da alter-
natZrünkine benzer biçimde bir zı t EMK olu ş acağı nı  sezgi yoluyla beklenir. 
Bundan baş ka, kararl ı  durumda zı t EMK ve uygulanan armatür geriliminin 
uygun bir Kirahhoff-yasas ı  de ıı gesiue girebilmeleri için çal ış ma hızı  ve uygu-
lanan frekans aras ı nda Denk. (14-7) ile verilme benzeyen bir ba ğı ntı  bekleriz, 
Gerçekten bu bakıntman tam olarak geçerli oldu ğunu 16. Bölümde görece ğ iz. 
Bundan ötürü, e ş zamanl ı  motorlar kutup say ı sı  VE uygulanan frakansla belir-
lenen tam olarak sabit bir ortalama h ı zla çalışı rlar. Ara s ıra clektriksel ya 
da mekaniksel etkenlerde.n ötürü bu h ı zdan önemli ölçüde ay-rı lına motorun 
davram şm ı n kay-bma ve hatta durmas ına neden olur. Genel-amaçl ı  eş zamanlı  
motorları n kaba yap ım özellikleri Ş ek. 14-4de çizeneksel olarak verilen e ş -
zamanl ı  iixeteeinkinin aynasidir. 3-evreli 60 flz'lik e şzamanlı  bir motorun 
kesiti Ş ek. 14-21 de griaterilmi ş tir. 

ŞEKIL 14-21 Ytiksek-luzlı  eş zamanlı  motorun keski. Sol uçta motorun alan sarpema nyaraıar 
sağ layan mi ba ğ lannuş  bir d.a. bre-teei vard ır. (General Elektrie Cu.) 

Hem motor ve hemde stator sarg ılanna (yani, hem armatiire ve hemde 
alan sargılarma ) doğ ru aklın uygulandığı  zaman d.a. motorlar; denen ikinci 
bir s-nı f olu ş turulur. Tipik bir d.a. motorunun genel görünü,li. Ş ek. 14-22 de 
gösterilmiş tir. 'Oreteder için kullan ılan uy arı m yöntemlerinden herhangi-
birisi motorlar içinde ıle kullanılabilir. Böylece Ş ok. 14-17 den 14-20 ye kadar 
olan bağ lanı m. 	 "yüke," sözcükleri "kayna ğ a -  sözcükleri ile yerde ğiş  
tirildiğ inde, sı rasıyla ayr ı  olarak uyartı larz, seri, Ofli ve kar ışı k beığ h motorları  
gösterirler. Bir motorda armatür akımı  bir iireteçtekinin z ı t yöntindedir ve 
elektromagnetik dönme momenti armatürün dönmesini destekleyecek 
dedir. Armatürde olu ş an EMK bir motor i ş in uç gerilirainden küçük, iireteç 
için ise daha büyüktür. Her iki durumda da üretilen EMK ile uç gerilimi ara-
amdaki fark armatür direneindeki gerilim dü şürandur. 
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Ş EKIL 14-22 Tipik d.a. motorunun kositi (Westinghol ıse Electric Corp.) 

Son olarak, d.a. motoAarıtan önemli tistiinliiklerinin bu motorlar ı n ş önt, 

seri, ve karışı k uyarnatı  olanakları  nedeniyle elde edilen de ğ iş ik davranış  
özellikleri ve hem. elle ve hem de otomatik olarak büyük ölçüde denetiene-
bilraelerinde yatmakta oldu ğu gösterileeektir. Yahu bir yönü belirtmek ge-
rekirse motorun miline yük eldeninee- seri motorun Ilim azal ır, şönt motorun 

hı zı  hemen hemen ayn ı  kalır ve karışı k hah motorun hızı  ise seri ve ş önt 

alanların ın birbirlerine göre kuvvetlerine ba ğ lı  olarak bu a şı rı  durumlar ara-
sında bir de ğ er alı r. 

Motor statörü ve rotor ımun sargı laranin uyar ılinastadaki üçüncü de ğ i-

şiklik her iki sargaya da alternatif alma nygulanmas ıd ıx. En yaygı n örnek 
kyon nwtordur, bu ınotord.a alternatif akan d ı4.;-,rridan atatöre uygula-

nır ve indüksiyorda (yani taransformatör davran ışı ) rotora i İ etilir. Indüksiyou 
motor, tüm motorlar ın en yaygara olmakla birlikte, inclüksiyon makine bir 
iireteç olarak çok az kullan ılı r. Bir üreteç olarak davran ış  özellikleri pek çok 
uygulamalar için yetersizdir. Bununla birlikte iudilksiyon makinesi çok ye-
tenekli bir aygattır ve motor görevinin yan ında çe ş itli uygulama alanlar ı  vard ır. 
Etki bakım ından bir transformatördiir ancak ek bir serbestlik derecesi 
vardır; o da ikincilinin dönebilir olmas ı dı r. 

İ ndiiksiyon motorlar ı ndaki stator sargas ı , eş zamanl ı  makinelerdekiniu 
aynı dır. Bu nedenle Sek. 14-10„ 14-12 ve 14-13 deki yal ı ala ş tu ı lınış  stator 
san ılan üç-evreli makineleri temsil etmektedir. Rotor sarg ı sı , elektriksel 
olarak kendi üzerine kapak bir devre olu ş tururlar ve içerisinde stator sarginn-
daki aklından trausformatör davran ışı yla üretilen indilksiy on ak ımı  bulunur, 
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Gerçekten pek çok indiiksiyorı  motorunun rotorlaronn di ş  uçları  yoktur. 
Böyle bir motorun kesit görünümü Ş ek. 14-23 de verilmi ş tir. Sincap-kafesli 
rotor olarak isimlendirilen bu rotor sarg ı s ı , rotor demiri içerisindeki olukla-
ra göm-ülmüş  ve her bir uçta iletken uç balkalanyla k ısa devre yap ılmış  
iletken •çubuldardan olu ş muş tur. Sargth-rotor olarak adlandı rılan ba ş ka bir 
çeşit rotor da Ş ek. 14-24 de gösterilmi ş tir. Bu rotor, statorünkine benzer bi- 

Ş EKIL 14-23 Sin 	rotorin bir indiiksiyon motorun kesin (Westingl ıonsc Electric Corp.) 

Ş EKIL 14-24 Sargili-rotorlu 	indkiksipm motorun keF.i ıi ve i-4.,evre-li rülor s,-;tg-:s ına 

kayunk yaziikleri (Geueral Elvetrie: Co,) 
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çimde ve onunkile aynı  kutup sayısı nda sarılmış  çok evreli bir sarg ı  taşı r. 
Rotor sargısmın uçları , mil üzerine yerle ş tirilen yal ı tı lmış  kayma yüziiklerine 
bağ lannuştar. Bu yüzükler üzerine dayanan karbon f ırçalar, rotorun uçlar ı -
nın motordan alı nmasına olanak Sağ lar. 

Sincap-kafesli yap ımların son derece yahnh ğı  ve sağ larnhğı  indüksiyon 
motorlar ının önemli üstünlükleridir. Böyle bir motor, Denk. 14-7 gere ğince 
uygulanan frekans ve kutup say ısıyla belirlenen eş zamanlı  hızdan daha dü şük 
bir hızla çah şı r. Miline yük ekleninct h ı zı nı n dü şmesi en genel özelli ğ idir. 
Sargılı  bir rotor, genellikle bir kafesli rotordan daha pahal ıdır ve sadece yo ğ un 
çalış ma gereksinimldri ya da h ız denetimi istendi ğ i zaman kullanı l ı r. Her iki 
gereksinim de sargıh-rotor devresine d ış  direnç eklenerek kar şı lanabilir. 

14-9 KAYIPLAR VE VERIM 

Elektromekaniksel enerji dönii ş iimil, dönü şüm aygı t ı  ya da makinesincle 
enerjinin belirli bir miktar ı n ın ne yaz ı k ki tersinmez bir biçimde ı s ıya dö 
nüşümü ile ba ş arı labilir. Bu enerji kay ıplara devre dirençleri (bak ır kay ı plar"), 

alternatif ya da dalgalanan ınagnetik alanlar ın varl ığı  (çekirdek kayı plar') 

ve mekanik etkenler (sürtiinme ve rüzgar etkisi) nedeniyle ortaya ç ıkar. 
Kayıplar her ne katlar enerji--dönü şüm sürecinde temel bir kesim olu ş turmasa 
da aygıtiarna günlük uygulamalarında önemli . etkenlerdir. 

Makine kay/plan ı:un incelenmesi iki nedenden ötürü önemlidir: Birincisi 
kay ıplar verimi saptar ve bu yüzden aig ı tın çal ış tualma masrafı  üzerinde 
büyük ölçüde etkilidir. İkincisi kay ıplar makinenin s ı caklığı nı  belirler ve do-
layısıyla a şı rı  ı sınmadan ötürü yal ıt ı mı  bozmaks ı zın elde edilebilecek h ı zı  
ya da güç ç ıkışı n ı  saptar. Bu tür kay ıpların olabildiğ i makine parçalar ı= 
gözönüne alınması, aş a ğı daki listenin makine içersisindeki tüm olas ı l ı kları  
kapsadığı m gösterecektir: 

1- Rotor ve stator sargilartıtdaki PR kaytpları . Dirençler adet oldu ğu 

üzere 75'C'de alınmalıdır. E ş zamanl ı  ve d.a. ş önt motorlar ı nda (ş önt-alan 

akı mın ın denctimiyle karars ız h ızları"' elde edil4 durumlar hariç)alan bak ır 
kayb ı  sabittir çünkü bu motorlar normal olarak sabit alan akmunda al ış -

t ırıl ı r. Seri ve indiiksiyon motorlarda, bar iki sarg ı daki kayıp da ş ebeke ak ımı -
nın karesiyle de ğ i şhe 

2-- Çekirdek kay ıpiarr, girdap-akun ı  ve histerezis kay ıplar ından olu- 

r. Her ne kadar (La, e ş zamanl ı  ve indiiksiyon makinalar ında (Atıklarla 

neden oldu ğ u küçük ak ı  de ğ iş imlerinden öti.rü öteki ö ğ ede kii.çiik bir çekirdek 

kayb ı  bulunacaksa da bu makinelerdeki çekirdek kay ı plar' gerçekte e ş zamanl ı  
ve indiiksiyon makinelerde stator demirinde ve d.a. makinesinde ise rotor 
demirinde olmaktad ır. Girdap-ak ım ı  kaybın ı  azaltmak için etkili ci ğ eelaki 



14-9 KAYIPLAR VE VERIM 645 

demir, tabakalar biçimine getirilmi ş tir. Seri motorlar, değ işebilir-h ı zlı  şönt 
motorlar ve daha az ölçüde kar ışı k bağ lı  motorlar hariç tüm moto ı larda 
hava-aralığı  akuu ve dolayı sıyla çekirdek kay ıplan yüke bakmaksızı n kabul 
edilebilir ölçüde sabittir. 

3- Sürtünme ve rüzgar etkisi kaytplan, hı z hissedilir ölçüde değişmedikçe, 
sabittir. Sürtünme, rüzgar etkisi ve çekirdek kay ıplarm ı n toplam ı  dönme 
kayb ı  olarak adland ınitr. 

4- Geçici-yiik kaytplart: bu deyim ak ı  da ğı bm ı nda yük akı mlar ının ne-
den olduğu herhangi bil bozulduktan ileri gelen ek histeresiz ve girdap-ak ı -
mı  kayıplarını  belirtir. 

Bü kayıpların öiçiilmesi zordur ve çoğu kez makine çıkışı nın yaklaşı k 
yüzde biridir. Örnek olarak, hem şönt e hemde seri alanl ı  d.a, üreteçleri ve 
motorlar ı  için grafiksel güç denkleş tirilmesi Ş ek. 14-25 de verilmiş tir. Giri ş in 
yüzdesi olarak ifade edilen tam yükteki kay ıpların b ıe t.k ıuzhıŞ ek. 14-25 
de iiretNler için 1 ile 100 kW aras ı nda ve motorlar için 1 ile 100 bg 
arası nda verilmi ş tir. Daha küçük kay ıp yüzdeleri büyük aygıtlaı da görülür, 

Herhangi bir et ı erji-diniiş tiiriieii aygı ta benzer biçimde, makine verimi, 

çıkış  
Verim 

giri ş  . 

din Bu aynı  zamanda 

Verim =
giri ş -kay ıplar 

giriş  

(14-9) 

(14-1 0) 

çıkış  
çıkış  4- kayıplar 

olarak da yaz ı labilir. 

Dörwn makineler genel olarak, hafif yüklerin d ışı nda verimli çal ışı rlar. 

Orta hani mototlann tam-yük verin:ileri, 1.-bgTük znotoriar iç in yüzde 74, 

50-bg ilik için yüzdk 88, 500-bglakler için yüzde 94 V< 5000 bg'hikler için 

yüzde 97 dir, Alçak h ı zl ı  ınotanarn ı  verimi, ço ğu kez, yüksek h ı zl ı  motorla-
r ınkinden yüzde 3 va da t daha azdı r. 

Örnek 14.5 

Belirli bir 10-bg 230V lak motor için tan ı  ,i-okteki kay ıplar ı n ş o nikitude 
olduğ u belirlenmi ş tir: dönme kay ı pk ı r ı  620 \V; statör bak ı r kayb ı  310 W; ru-
tur bak ı r kayb ı  370 W; geçici-yük Iza-,:ier ı  70 W. Motorenk 
eş zamanl ı  ya da da. motoru olup olmad ığı  belirtilinemi ş tir. 
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para/el alan 
	

Armatör devresi 
	

' Dönme kay ı platı  

Bak ı r kayb ı 
	 Bak ı r kayıpları % '3 - % 6 

	
"i; 3  -% 15 

% I-% 5 	

(b) 
ŞEKIL 14-25 (a) bir la. üretecinde (b) bir d.a. motorm ıdaki güç bölüsümü. Vt  makinenin uçlar ı n- 

daki gerilim, V. armatürüa uçlar ındaki gerilim. E._ armatörün içerisinde olu ş an EIKK, I i, hat akı mı , 
If  söat-alan akı mı  ve la  seri alan alcmuchr. 

Tam yükteki verimini besaplaym. 

ÇÖZÜM: 14-11 eş itli ğ inde yerine koyarak 

(10(746) 
• Verim 

(10)(746) -1- 620 -1- 310 + 	370 

0.845 = yüzde 84,5 dir, 
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Yukarıdaki kayıplar listesinin incelenmesi, nitelik amaçlari için kay ıp-
ları n iki sınıfa ayıdabileceğ i ıı i gösterir: (I) sürtünme ve rüzgar etkisi, çekirdek 
knyıpları  ve yeter ölçüde sabit olan alan bak ır kay ıplarını  hesapSayan sabit 
kayı pla ı  ve (2) yük ak ı n ını - taşı yan sarplardaki bak ı r kayıpları nı  da içeren 
yaklaşı k olarak yükün karesiyle de ğ i ş en kayı plar. (Seri motorlar belkide bu 
sı rdfland ırmatun dışı nda kalan en gze çarpanid ır). Bu koş ullar alt ı nda, en 
yüksek verimin sabit ve de ğ işen kay ıpları n eş it olduğu yük değ erinde olu ş tuğu 
gösterilebilir. Bu nokta, ku ş kusuz ay•grta kurg ıi!.avan ki ş inin denetimi altı n-
dad ır ve çoğ u kez anı açlauan yükün yaklas ıkl ı kla 2 / 3 ile 3 f 4 dil aras ı ndaki 
ortalama çalış ma yük.iin.e yerle ş tirilir. En yüksek verimin de ğeri, tam-yük . 

 verirainde-  olduğu gibi kullan ılan demir ve bakır miktarını n bir fonkaiyoundur. 
Böylece, verim Maddeninin ve kay ıpları n maliyet artışı  arasındaki ekonomik 
dengenin sonuend•ur. Sonuç olarak, büyük ayg ı tl atm verimi . kilçüklerinkinden. 
daha yüksektir. • 

14-10 :MAKINENIN UYÇULANIVIA DLTRUMLARI 

Gerçek kuilmundarda hem motorlar ve hemde ureteçler enerji verdikleri 
yüklere karşı  istekle çal ış an bir hizmetçi rolü oynarnal ıdır ve ekonomik ve 
pratik bakımdan olanaklı  olduğu sürece yükün her gereksinimi kar şı lanmalıdır, 

• 	Çalış tırılan mekanik araca bir elek.:trik motoru taraf ından sağ lanan güç 

da dönme nı omenti, büyük ölçüde arac ı n .gereksinimleriyle belirlenir, Mo-

tor bu gereksinimleri kar şı lamak ya da çalış masını  durdurmal ıdır. (Durma, 

çoğu kez motorun gereksini ınleri yerine getirmek için a şı rı  akl ın çekmesi 

durumunda otomatik devre kesieisinin motoru şebekeden ayırmas ı  biçimin-

de olur). Çalış ma h ı zı ., motorun elektromagnetiksel olarak verebildi ğ i gücün 

ya da momentin yükün ınekaniksel olarak so ğan abildiğ i güç ya da momente 

Dö:ı me rnornent:. 

14-26 1%10.r:r ve yiik 1».."1;~erirtin üst liste bi ıui . 
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eşit olduğu nektayla saptan ır. Örneğ in ş ek. 14-26 daki koyu eğ ri, bir indüksi-

yon motorunun çalış ma h ı zını n mekaniksel dönme mometi pkışı na göre değ i-
ş imini göstermektedir. Noktal ı  eğri, bir vantilatör tarafindan çe şitli çabşma 

hı zları  için, giri ş te gereksinen mekaniksel dönme mo ınentinin' 
Mehir ve vantilatör birbirlerine birle ş tirildiklerinde, birle ş imin çalış ma nok-

tası  bu iki eğrinin kesim yeridir. Bu noktada motorun verebildi ğ i vantilatörün 

alabildiğ ine eşittir. 

Motor gücü ya da dönme momenti gereksinimleri çal ış tırı lan ayg ı t içerisin-

deki koşullara bağ lıdı r. Baz ı  motor yiiklerinin gereksinimleri, yük de ğ işirken 

yaklaşı khkla sabit kalan bir h ızla kar şı laşı r; herhangi bir adi hidrolik pompa 
buna bir örnektir. Baz ı ları  Pikap döner tablas ı  gibi oldukça sabit hız gerektirir. 

Daha ba şkaları , örnek elara.k, dikey bir köprünün her iki ucununda birlikte 
yilkseltilmesinde olduğu biçimde başka bir hsela yak ı ndan ili ş kili bir hı z gerek-
tirir. Vinçler ve birçok çekici-tip ayg ı tlarda oldu ğu gibi bazı  uygulamalar, 

etkin uzunluğ un bir ucunda küçük Inzlar ve büyük momentler ve öteki ucunda 
nispeten daha büyük bizler ve az momentle, ba şka bir deyhrde de ğ iş en hı z 

özelliği isterler. Bakalan ayarlanabilen sabit h ız (C;rne ğ in, bazı  makine aleti 
çaliştırıcı larnıda çalış ma hızı  daha önceden dikkatle saptanmak ko şulu ile, 
yanlış  bir bölgede ayarlatuna gerektirebilir) ya da ayarlanabilen de ğ iş en bir 
hız ('inç yine b ır örnektir) gerektirirler. Hemen hemen tilm uygulamalarda 
motorun dönmeye baş larken olu ş turabildiğ i dönme momenti, çalışı rken vere-
bildiği maksimum dönme momenti ve akını  gereksinimleri önemli konu.lard ır. 

ereteçIer içinde benzer aç ıklamalar yap ılabilir Örneğ in, bir iiretecin 
uçları  aras ındaki gerilim ve ç ı kış  gücü hem üretecin ve hemde yükü) aiin belirt-
genleriyle belirlenir. Bündan ötürü, Ş ek. 14-27 deki koyu eğri bir d.a. sönt 

0 l 	 Göç 

Ş EK İ L 14-27 1.1"reteç ve yük belirteeeleriı in ilst üste bitones ı  
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üreticinin uçları  aras ındaki gerilimin iiretecin elektriksel güç ç ı kışı m fonksi-
yonu olarak çimidir. Noktalı  eğri, yükün çe ş itli uygulama gerilinderinde 
gereksinim duydu ğu elektriksel giri ş  gücünün bir 4,izimidir. Noktal ı  eğ ri, 
yükün çe ş itli uygulama gerilimlerinde gereksinim duydu ğ u elektriksel gi-
riş  gücünün bir çizinaidir. Yük, iirettcin ç ı kış  ı 'çlarına ba ğ land ığı  zaman, 
birleş imin çalış ma noktası  bu iki eğrinin kesim noktas ıdı r. Bu noktada iire-
tecin verdi ğ i yük alabildiğ ine e şittir. Çoğu kez, merkezi istasyonda oldu ğu 
gibi gereksinim, ç ı kış  ucu geriliminin çeş itli yükler kin sabit kalaca ğı dı t. 
Bununla birlikte, çoğ u kez motor daha büyük esneklik ve motor çik ış inı n 
denetiminin daha kesin sa ğ lanmas ı  için kendi bireysel iiretecine bağ lanı r. 
O zaman uç geriliminin yüke ba ğ lı  olarak özel bir biçimde, de ğ iş mesi istene-
bilir. 

Öyleyse, önemli özellikler arrr.s ı rıcta rnotoriann mon] 	- hı z •belirtgenleri 
ve üreteçlerin gerilim-yük betirtgenleriyle birlikte bu belir 	lerin 
bildiğ i sin ırlar ve bu s ı nirlar bu de ğ işimlerin nas ıİ  elde edilebildiğ i 
hakk ı nda bilgiler say ılabilir, Bundan ba ş ka, iinili ekonomik zellikler, verin", 
güç çarpar'', maliyetler ve kay ıplar ın makine ı s ınmas ı  ve veriler 'üzerindeki 
etkilidir. Bu özelliklerin incelenmesi do ğal olarak makine çözünalemelerinin 
konusudur. 

Bu inceleme, geni ş  ölçüde, k rarb—duru ı  belirtgenlerine dayand ı rihr, 
çünkü makinelerin çalış mas ı  ile ilgdi anhilgiler böylece kolayl ıkla kazanda-
bilir. Bununla birlikte, otomatik denetim alan ındaki uygulamaların gittikee 
önem kazanan bir s ı nıfında, vurgu, daha çok bile şenlerinden birini makine-
nin oluş turuğ u tam elektromekanikscl düzene ğ in dinamik davranışı  üzerin-
dedir. Örneğ in, bir yükü çal ış t ı ran bir milin  h ı z ı nı n- ya da konumunun zamanın 
ya da ba ş ka bir değ iş keuin belli bir fonksiyonuna göre denetlenmesi istenebilir. 
Tipik bir endüstriyel uygulama, bir makama üzerine ka ğı t gibi uzun şerit bi-
çimindeki bir maddenin sat ı m sürecinde gerginli ğ in doğru olarak deneii-
midir. Bu çe ş it uygulamalarda, düzeneğ in tamam ı n ı n geçici elektromekan:k-
sel davranışı  önemli bir konudur: düzenek denetim i ş levine h ı zl ı  ı  e doğru bir 
biçimde tepki göstermeli ve sal ı nı mlar ,„ok çabuk sönmelidir. Diizene ğ in ıul-
nız elektriksel de ğ il ayn ı  zamanda sertli ğ i, eyiemsizligi c siirtiin-
mesi gibi mekaniltsel özelliklerinde göz önüne al ı nması  gerekir ve bunlar 
gerçekten en önemli etkenler durumuna gelebilirler. 

14-11 MAKİN.E VERILER' 

Makineleı in 	 lerin N - e öteki  ıît ki elCKtr ı ksi 	 tiNiSlau- 

mas ında en yaygu ı  -ve ön.ernli soru ş udur: En fazla ne kadar ı luç.. elti+ lile E,ziil ? 
Yanıt çe ş itli etkenlere -  dayanı r, çünkü makine bu 
leyi ş  standardlarm ı  yerine getirmelidir. Makinenin i'irrir -UniSiri n ş ui 
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gereksiz yere k ı salmamas ı  evrensel bir istektir. Bundan ötürü, Kes. 14-9 

da elde al ınan kayıplardan ileri gelen s ı caklık yükselmesi bir makinenin de-

ğ erinin belirlenmesinde önemli bir etkendir. 

Yalı tkanı n bozulmas ı  hem zamanın ve hem de sıcaklığı n fonksiyonu oldu-

ğ undan bir makinenin çalış ma sıcaklığı  onun beklenen ömrü ile yak ı ndan 

ilgilidir. Yalitkan ın bozulması , yavaş  oksitlenme ve gevrekçe sertle şıneyi 

içeren ve mekaniksel dayan ıkhliğı n ve dielektrik kuvvetinin azalmas ı na yol 

açan kimyasal bir olayd ı r. Ömür-s ıcakl ık bagınt ı s ı  ile ilgili kaba bir fikir 
organik yalitlannı  s ı caklığı nı n her 8° ile 10°C aras ında art ışı  için ömrünün ya-
rı sı nın gitti ğ i biçiminde verilen eski ve ı ok yakla şı k bir Inuralta elde edilebilir. 

Hem beklenen ömür ve hemde çal ış ma ko şulları  çe ş itli suuflardaki elekt-
rik aygı tlar için oldukça de ğ iş iklik gösterir. Örne ğ in, beklenen ömür baz ı  
askeri ve at ı mb uygulamalar da dakka mertebesinde, baz ı  özel uçak ve elek-
tronik ayg-ı t ında 500 ile 1000 saat aral ığı nda ve büyük endüstriyel aynntlarda 
10 ile 30 yıl aras ı nda olabilir. By nedenle yal ı tkan ve yal ı tım düzerı e,klerini 
değerlendirmekte kullan ı lan deneme süreçleri ayg ı tı n türüne göre değiş ecek-
tir. En çok "motorettes"denen Inzlaml ı nitru ş  ömür deneineler«i kullan ıl ı r. 

Ticari olarak kullan ılan • yalı tım ilüzenekleriniu izin verilebilen s ıcak'
lik sınırları  için "Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) ' 
"n ı n ve" National Eleetrical Manifactures Association (NEMA)" n ı n en son 
standardlarma ba ş -  vıı .rulabilir. Endüstriyel makinelerde en çok kullan ı lan 
üç NEMA yabtı m-düzeneği sın ıfı , B sı nıfı , F s ını fi ve H sinı fıalı r. B- s ı nıfı  
yabtkan fiberglas, mika, asbestos (yanmaz ka ğı t) ve uygun bağlayı cı  eev-
herle.se sahip benzer maddeleri kapsar. F sını fı  yahtkan da B suaıfı ndakilere 
benzer biçimde nı ika, fiberglas ve sentetik maddeleri kapsarsa da bu «düzel-10k 
daha yüksek s ı caklıklara dayanabilecek yetenekte olmal ı d ır. H- s ın ıfı  yak-
kan daha da. yüksek s ıcaklılara dayanabilir ve uygun silisyum yap ış tı :m ı  
gibi bağ layı cı  maddelerle birlikte elastik -silisyuin ve mika, fiberglas, asbestos 
v.b. maddeleri içeren birle ş imlerden olu ş abilir. Maddenin ya da dilzene ğ in 
salık verilen sı caklıkta çalış abilme ye.tene ğinde olduğ unu • gösteren denemeler 
ve tecrübe en önemli s ı n ıfland ırma ölçütünü olu ş turur. 

Yal ı tkanın s ıcakl ık sı n ıfı  belirlendiği zaman, endüstri tipi makinelerin 
çeş itli kısnıalan için izin verilebilir ve gözlenebilir s ı cakl ık yükselrneleri uygun 
standartlara bak ılarak bulunabilir. Akla yatk ı n, ayr ı ntı l ı  ayr ımlar, makine-
nin tipine, sı caklı k ölçiirr ı  yöutemi ı e , makinede bulunan parçalara, makimnin 
-kaplanm ış  olup olmaması na ve so ğutma tipine (hava-st ığ utniali, vantilatör-
soğ utınah, Indrojen so ğut ınal ı  vb.) göre yap ı lı r. «Ayırı mlar genel-a ınaçb ma-- 
kineler ve belirli ya da özel- amaçl ı  makineler aras ı nda da yap ı lır, Genel-
arnaçh motor sözciigii "özel bi ı  uygulamaya ya da uygulama tipine s ı narlan 
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14-11 MAKINE VERİLL 

maksızın, baya ğı  hizmet koş ulları  altı nda kullan ı lmak üzere standard çal ış ma 

belirtgenleri ve mekaniksel yap ı sı  olan 200 bg'ne kadarki motorlar için geçer 

lidir. Bunun z ıtt ı  olarak, özel arnaçh bir motor özel bir uygulama için ya ça-

lış ma belirtgenlerine ya da mekanik yapma, ya da her ikisine göre yapılır. 
Aynı  sınıf yalitkan için, çalış ma koşullann ın bilinmediğ i durumlarda geni ş  
bir emniyet payı  bırakmak bakı mı ndan izin yenilebilir sıeaklik yükselmesi 

genci-amaçlı  bir motor için özel amaçl ı  bir motor içinkinden daha azd ır. 
Bununla birlikte kütük s ı caklık artışı nı  kısmen dengelemek için genel-ainaçh 

motorlar çalış ma geriliminde çahştırıldığı nda 1,15 lik bir çalış ma çarparima 

izin verilir. Çal ış ma çarpan ı  beklenen çı kış a uygulanan bir çarpa"' olup o 

çal ış ma çarpan ı  için belirlenen ko ş ullar altında sürekli olmak ta şmabilen izin 

verilebilir bir yiiklenmeyi gösterir. 

NEMA standardlax ından al ı nan izin verilebilir s ıcaklık yükselmelurinin 

örnekleri a ş ağı daki çizelgeden görülebilir. Bu çizelge, tam-beygir 'güçlü-- 

indüksiyon reatorlarma aygolan ıp 40°C çevre s ıcakli ğı na dayanır ve sı cak 

lik yükselmesinin iilçiimü ıı ün sa ı gı  dirençlerinin art ışı yla belirlendiğ ini var 

sayar. 

En yaygı n makine verisi belirlenmi ş  s ı nı rlar ı  aş maks ızm sürekli olarak 

elde edilebilen ç kiş i (a.a. iirete,ç1er; için belirli bir güç ça ı Pannı da 
amper, da. üreteçleri için kilowatt ve motorlar için beygir gücü cinsinden) 
tammlayan sürekli veridir. Aral ıkl ı  periyodik ya da de ğ iş im görev. olması  
durunı unda bir makine için belirlenen bir zamanda ta şı nabilen yükit tan ı m-

layan bir kisa--zaman verısi tan ı m ı  kullan ılabilir. K ı sa-zaman veri teri için 

standard periyodlar 5, 15, 30, ve 60 dakikada. Makinelerin yerderinde 
gerilimler ve frekanslar da belirtilir ve frekans Ye aeriliradeki olas ı  de ğ i ş me 

s ı n ırları  yazan. örne ğ in motorlar, verilerde belirtilen <:alt.,,rita geriliminin 

yüzde 10 üst ve alt ı ndaki g,erilimlerde ee a.a. motorlarm da veriler de belir-

tilen çal ış ma frekansuun yüzde 5 üst ve alt ındaki frekanslarla ba ş anyle 

çalış malı dı r. Gerilim ve frek mı sın birlikte <1.e ış i mi yüzde lri'u gewı e ınelidir. 

Baş ka çal ış ma ko ş ullan, akla uygun kiş a-zarnandaki a ş er ı  vi ı klean ı ,Aerin 

taşmabileee ğ i biçimde belirlenmelidir. Bölec-e bir motorun kullanie ı s ı  ra ı r- 
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mal gerilimin yüzde 90'n ı  kullan ıldiğı nda k ı sa bir zammı  için yeterli bir eni-

niyet payı  ile örne ğ in yüzde 75 ilk bir a şı rı  yüklenme uygulayabileee ğ ini 

leyebilir 

Motor sürekli olarak sabit bir yükte çali ş tı rildi ğı  zaman özel bir uygulama 

için motorun istenen büyüklü ğü kolayca bulunur. Çünkü, çal ış tı rı lan yükün 

yaln ı z güç gereksinimlerinin hesab ı  işin içine girer. Bununla birlikte, mo-

tor a ş ağı  yukar ı  görevinin yinelenici dönülerinde çal ış tırıhrsa ortalama ı s ı n-

ma; döniinün çe ş itli kı sımları  süresindeki motor kay ı plarından bulunmal ı  ve 

havalandırmanm motor h ı z ıyla de ğiş imi dahil edilmelidir. Sabit-h ı zl ı  bir 

motorun istenen büyüklü ğünü tayin etmek için, armatür ı s ı n ı:nas ı lım değ iş en 

kayı plarla belirlendi ği Ve bundan ötürü beygir-gücü ç ıkışı n ı n karesine ba ğ lı  
olduğu varsay ı labilir. Öyleyse Kes. 5-2 deki periyodik olarak de ğ iş en ak ı nı -

tanla oldu ğu gibi ortalama ı s ı nma, beygir-gücü zaman e ğ risinin kok de ğ eri-

nin bulunmas ı  ile elde edilir ve en az ı ndan bu --veride bir motor seçilir. 

Bunun ifadesi 

(lı g)2 (zaman .)- 
kok beygir gücü 	 ( 4-12) 

çal ış ma . süresi 	'.1 ı.a.rekets ı z durduğu süre / k) 

olur. Buradaki k sabiti hareketsiz durumundaki daha zarif olan havaland ı r- 
, mayı  açddar ve aç ı k bir motor için yakla şı klikla 3'e e şittir.• Tam bir. dönü 

için geçer' süre, - motorun kararlı  bir s ı caklığ a ulaş mas ı  için gereken zamana 

-göre kı sa olmalıdı r. S ı k s ı k harekete geçirilen va da y on dcg ı 4ırı ien ınotorlara 
özel önem verilmelidir, çü.n.k.ii bu tür görevler a şı r ı  ağı r yüklere (özellikle 

eğer bilyük-eyleinsizlikli bir yük luillandığı nda) e -ş değ erdir. 

Örnek 14-6 

E ş zamanl ı  bir motor_ sürekli olarak ş u görev dönii ş iı rie göre çali şı nakta-

dir: 10 s 50 bg'ile, 10 s 100 bg'd.e, 6 s 150 bg'de, 20 s 120 bg'de ve 14 s bo ş . 

Gereksinerı  motorun büyüklüğünü hesaplar ı,- 

çozmw, Motorun hareketsiz kald ığı  hiçbir süre olmad ığı  için 

i ş e karış maz. 

 

■ •■ 

( 1 20)2(20)÷(0)( 14Ş 	957 
4-14 • 

kok bg 	/ (50)' (10) (100Y(10) (150) 2(ti)  
10 + 6 -j- ,  

Burada 100 bg'lik bir motor seçilmi ş tir. 
• 

Sadece ı s ı sal temellere dayanarak seçilen sürekli yerli motorlar gerek- 
sinen büyüklükte büyüklükte dönMe momentlerini olu ş turamayaca ğı ndaın böyle yüksek . 
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moment maksimumlars olan görev dönülerine de önem verilmelidir. I ş te bn 
tür görev dönüleri için ço ğ u kez k ı sa-zaman verili e özel amaçl ı  motorlar 
kullan ı l ır K ı sa-zaman verili motorlar, daha alçak is ı sal s ıgalar ı  olmakla 
birlikte, genel olarak, ayni ç ı kış  gücünü. sürekli olarak üreten rnotorlardan 
daha iyi moment-yaratma yetene ğ ine sahiptir. Genel olarak, dönme momenti 
s ı gası nı n ı sı  sığ asına oran ı  kısa-zaman verisinin periyodu azald ıkça artar. 
150 hg 1-saat 50'C verili bir motor, örne ğ in, 200-bgliik 2ürekli verili motorun 
moment yetene ğ ine sahip olabilir. Bununla birlikte, fm motor sürekli olarak 
verilerle belirtilen ç ı kışı nın yaklaşı klı k-la sadece 0,8 in ya da 120 bg'nii vere-
bilecektir. Birçok durumlarda, 120 bgliik sürekli bir ı sı  sığ ası  gerektiren fa-
kat 200 bg.lük sürekli verili bir motorun yetene ğ ini gerektiren dönme mo-
ruenti maksimunilan olan bir yük için bu tür bir motor kullanmak ekonomik 
çözümdiir, 

PROLErvtıut 

14-1 Silindir biçimli bir demir kapl ı  ve pistonlu miknatis ı n kesit görü-
görünümü Ş ekil 13-36 da --verilmi ş t.;r. Pistonuu kenarlar ı  ilt demir çekirdek 
aras ı ndaki kii.;ük hava aral ı g ı  düzgün ve 0,01 inci uzunlu ğ undad ı r. Hava 
arabklar ı ndaki magnetik s ı z ı nt ı  ve ak ı ma saçakla ş mas ı  (saçArnas ı ) gözönüne 
almmayabilir. Kangal 1000 sar ı rob olup 3,0 A lik bir doru akı nı  taş imakta- 

Magnetik devrenin demirinin savsanabilecek kadar küçük bir MMK 
gerektirdi ğ ini varsaym. 

g'nin a ş a ğı daki değ eri için piston üzerindeki çekimi (hem newton ve beni 
de pound olarak) bulun. 

a) 0,10 in. 	b) 0,20 in. 	c) 0.,50 in. 

14-2 Problem 14-1 deki pistonlu ını knatıs için g'nin a ş a ğı daki değ erleri 
kullanarak piston üzerindeki çekimi (pound cinsinden) kangal ak ımı na kar şı  
çizin. 

a) 0,10 in. 	11) 0,20 in. 

Akı nı lar 0 ilk 5,0 A aras ı nda 3e,„ilecektir. 

14-3 Magnetik olarak ç -al ış an rölcler elektriksel ayg ı tlarn ı  otomatik 
olarak denetimde ve korunmas ı nda çok kullan ı l ı r. Çizeneksel olarak Ş ek. 
13-9 da gösterilen röleuin çekirdek ve armut -ürünün tavla/imi ş  çelik yaprag ı n 
mı koasislan ına eğ risi ile ayn ı  e ğ rive sahip olan bir ma ğnetik maddeden ya-
p ı ld ı g ın ı  varsaym. Çekirdek dairesel kesitii olup 0,5 ineh çap ı ndadu ve etkili 
rnagnetik uzunlu ğ u 5,0 incl ı 'dir. Artnatii ı  iin 0,25 >, 1,0 inek lik dikdört-
gen bir keski olup etkili magnetik uzunlu ğ u 2,0 lacl ı 'dir. Armatör, iki hava 
aral ı k' yüzeyleri boyunca daima ı.s.it -‘ e düzgün 1?7”11111ki:t 
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yerle ş tiril ıni ş tir. Armatürün hareketi, magnetik çekinme kar şı  koyan bir yay 
kuvvcti ile sm ı rland ırı lmış tı r. Çalış ma kangalı  1800 sarunl ıdır, 

Kangaldaki ak ı nı  1,0 A olduğu zaman hava arakklarnun her biri 0,05 
Meb olarak ayarland ığı nda eğer armatürlin yukar ı  çekmesi isteniyorsa ya-
yın uygulayaca ğı  - çekim ne olmal ı dı r? Saçakla ına ile ilgili yaklaşı k bir düzelt-
me yap ılmalı dır. 

14-4 Yalı n bir tek-evreli iki-kutuplu a.a. iireteeinin stator sarg ı sı  100 
sarı ml• tek bir kangaldan olu ş maktad ır. Rotor, stator yüzeyinde, ak ının si-
nüsel bir uzaysal da ğ ilı mım oluş turmakta ve ak ı -yoğunluğu dalgasuıı n tepe 
değeri 0,80 wb naz dir. Statorun iç çap ı  0,10 m ve eksen uzunlu ğu 0,10 ra 
dir. Rotor 3600 dön. / dakikal ık h ı zla dönmekteclir. 

a) Maksimum akı  yoğ unluğunun kangaim kenarlar ın ı  kesti ği anı  zaman 
ba ş langı cı  olarak seçip zaman ın fonksiyonu olarak stator ka.ngahnda üreti-

ani gerilimin bağmtı s ı n ı  yaz ın. 

b) eç-evrcli bir üreteç olu ş turmak için iki kangalı/1 daha nas ıl eklene-
ceğhıl gösteren bir stator tasla ğı  çizin. 

14-5 Ş ekil 14-6"daki idealle ş tirilmiş  iki-kutuplu makinede, dikdört-
gensel akı-yoğunluğu dalgas ının ordinatı  40 kiloçizgi inch?. dir. Armatörün 
eksen uzunluğu 4,5 inah ve çap ı  11,0 inch'dir. H ı z 1200 dön/ dakika J..ır. 

Bu koş ullar altı nda dört-gal-1ml) kangal için örnek 14-2 nin a ve b şı k-
larnu yenileyin. 

14.6 Ş ekil 14-28 100 sar ımh bir kangalı  olan düzbir stator içerisinde 
dönen iki kutuplu bir rotoru göstermektedir. Rotorun stator yüzeyinde 

14-28 !.'aiin iireteç, Pro 	11-6. 
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oluş tuğu akın ın uzay da ğı lı mı  sinüseldir. Rotor'dan geçen ak ı nı  10 A 
olduğu zaman ak ı-yoğunluğu dalgas ı nın tepe de ğeri 0,80 Wlı  / ın2 dir. 
Magnetik devre do ğrusaldır. Statörün iç çap ı  0,10 m ve eksen uzunlu ğu 0,10 
m. dir. Rotor 60 dön / s'lik h ı zla dönmektedir. 

a) Rotor 10 Alik bir do ğru akımla uyanbıuş tu. Rotorun ekseninin 
düş ey olduğu anı  zaman başlangıcı  alarak, aç ı k-devre stator kangabrida 
üretilen ani gerilim ba ğı ntısmı. bulun. 

b) Ş imdi rotor kek de ğeri 7,07 A ulan 60 	sinüsel bir alternatif 
akun ile uyarı l ı yor. Bu durumda, rotor akı mı  rotorun ekseninin her dii ş ey 
olaş tmda s ı fır olacak biçimde zamanlannu ıatır ve her yan--clönme ıle yön 
değ iş tirir. Rotorun ekseninin dii şey olduğu am zaman baş lang ı c ı  alarak, 
açı k-devre olan stator kangalu ıda üretilen ani gerilim ba ğnıtınn ı  bulun. Bu 
ş ema bazen kon ıutatiirsiiz bir d.a. ilreteei olarak dilş tintiliir, düşünce Ş Uak1 -$:, 

eğer (a) şı kkandak üretilen alternatif ak ı mın birbirini izleyen yarı-dörtiileri 
alan (rotor) sargann ı n kutuplan ışı nin tersine çevrilmesiyle, ters çevrilse, 
zaman statörde dalgalanan bir do ğ ra gerilim iiretileeektir. Bu bulu şun an-
latıldığı  gibi çal ışı p çalış am ıyaeağnn açxklay ı n. 

14-7 Problem 15-5 deki kangaldan 10 Alik lair akını  geçmekte iken kart-
gidin kenarlar ı  kutupların tam altı nda bulunduğu 'zaman bu kaugal ın oluş -
turduğu dönme momentini newton-metre eisimden h -uhın. 

14-8 Şekil 14-16 daki d.a. armatür sar ısı  için *ağ  taraftaki fırçadan 
baş layarak sol taraftaki f ırçaya doğru iki paralel yoldaki iletkenleri s ırayla 
yazı n. Bunu 

a) Ş ekil. 14-16a 

b) Armatür a şı kkındaki konurnundan saatin ters yönünde 30° döndü ğ ü 
zamanki durum için yap ın. 

14.9 Uç-evreli dört-kutuplu deneysel küçük bir üreteç Ş ok. I4-13'de 
gösterilen biçimde bir Y-bağ lant ı lı  armattir sargısına sahiptir. Her bir kangal 
(örneğ in, a ve -a kangal kenarlanyle gösterilen) iki sarnr ılıdır ve herhangi 
bir evredeki tüm sarunlar seri ba ğ lanmış tı r. Kutup ba şı na dü ş en akı  25,0 
megaçizgidir ve uzayda sinüsel olarak dağı tılm ış t ır. Rotor 1800 dön I dakika 
h ı zla thinmektedir. 

4 	a) Ni-itittle bir hat arası nda üretilen gerilimin kok de ğ erini bulun. 

b) Hatlar aras ında üretilen gerilimin kek de ğerini bulun. 

'e) Bir abc evre s ı ras ı  göz önüne al ın ve akı mı; a evresiudeki geçi ş inin 

maksimum oldu ğu ı  an ı  sıfır zaman ı  olarak seçir ı ;  uçlar ı  ile nötiir aras ı n-

daki iiç-evreli gerilimler için birbiri ile uyumlu zaman e ş itlikleri takun ı nı  
yaz ın. 
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14-10 60---IIz'lik e ş zamanl ı  motorlar için kutup say ı sı  2'den 20'ye kadar 
artarken çal ış ma hı zlann ı  göste...en bir çizele düzenleyin. 

14-11 Doğ rudan doğ ruya birbiriyle çiftlemni ş  iki eş zamanlı  makineden 
olukan bir ınoto ı -iireteç tak ı mı  vası tası yla ik-eVreli 60-11z lik bir düztuekten 
üç-evren 25 bir diizene ğe elektrik giiyü verilmek istenmektedir. 

a) Motorun sahip olabileceğ i minimum kutup say ı sı  nedir? 
b) eretecin sahip olabileceğ i rainimum kutup say ı sı  nedir? 
e) a ve b ş iklarmda heti -İ -Idemen tak ı m hangi h ızla çal ış acakt ır? 

14-12 Bir uçak yap ı mc ı sı  deneme laboratuvarmda tam 800 Hz'lik bir 
kayna ğ a gereksinim dayulmaktadrr. Motoru 230 V -  60 Hz Ilk bir hattau bes-
lenen bir motor-iıireteç tak ı inunn kullan ı lması  önerilmektedir. üzeteç do ğru-
dan motora ba ğ lanacakt ı r. 

a) Ne tür motor kullanacaks ı nı z? 
b) Motor ve iireteç için kullanabileee ğ iniz olas ı  en az kutup saps ı  nedir? 
c) Motor-iireteç takı m ını n h ı zı  nedir? 

14-13 Dokuma makinalarında kullanı lan yüksek-hizb küçük bir indiik-
siyon motor 72000 dön ,İ  dakika dan daha dü ş ük bir h ı zla çalış t ı rılmal ı dı r. 

• Güç kayna ğı nı n frekans ı  ne olmal ıdır? 60 liz'nin mümkün olan en küçük 
katan kollarını . 

14.14 Üç-evreli 230 V 60 Hz 'alt ı  kutuplu sincap-kafesli 3 bg'lilk bir 
indüksiyon motorundaki bir yük a ş ağı daki verilen vermektedir. 

a) 20 N-m'lik momentte motorun ç ıkışı m ve, vezimini hesaptaym. 
b) Bu yükte ve yük yokken motorun güç çarpan ı iii besaplay ı n. 

ş ebeke Geilimi 

I ' 	V 

Şebeke Akımı  
A 

Giriş  Gücü 
W 

Ilm 
d9a/ dakika 

Mil DiMme Momenti 
N-m 

I 

1 	230 	 4,1 
230 	1 	8,2 

210 
2600 

1195 
1100 

0 
20 

'1 
14-15 230 V 40 bg 1150 dön / dak'hk bir da. ş önt motoru yüzde 89,9 

luk bir tam-yük vcrindne sahiptir Tam yiikte, giri ş  gücünün yüzdesi olarak 
ifade edilen motor kay ıpları  şunlard ı r: .Dönnı e kayb ı  yii2de 3,7, armatür bak ı r 
kayb ı  yüzde 3„9, alan bak ı r kayb ı  . yüzde 2,5. Geçici yüklenme kay ıpları  
önemsiz oldu ğ una göre. - 

a) Tam yiikteki armatör ak ı ra ı m 
b) Alan ak ı m ı n' 
e) Yar ı  yükte armatür ak ı m ın 
d) Yük yokken armatür akunun 
e) Tam yükte mil momentini b ıı la ı iı  
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14-16 Bir 50 bg 230 V d.a. şönt motoruada motoru verilen toplam giri ş  
gücünün yüzdesi olarak kayıplaran dağı lımı    Dönme kay ı plara yüzde 
.3,5; alan bakı r kayb ı  yüzde 2,3; armatair-devresinde bak ır kaybı  yüzde 3,7. 
Geçici yfiklemı te kayıplara önenı sizdir. Dağı lı m tam yük içindir. 

Motor üzerindeki yük de ğ i ş irken, dönme ve alan kay ıplara sabit kal ır ve 
armatiir-devresindeki bakar kayb ı  armatür ak ımı» karesiyle değiş ir. 

a) Armatiir ak ı mı n ı n 	 çaka şana kar şı  değ erlerini veren nok- 
talar ı  bulun ve bu noktalar ı n oluş turduğu eğ riyi çizin. Düzenli olmas ı  bakı -
mından noktalar 50,100,150,200 ve 250 A'lik armatür akı nları  için hesap-
lanmış  olmalı dır 

b) Yiiksüz armatür ak ı mana ve yüksiiz hat alamam hesaplayan. 
e) Motor veriminin beygir-gücü çalca şma karşı  değ iş imin veren noktalar ı  

bulun ve motor veriminin beygir-gücü çak ış nun bir fonksiyonu olarak eğ ri-
sini çizim. u ş akkmdaki hesaplaman ın temelini olu ş turan noktalar ı  kullan ın. 

d) Bu motorun h ı zının yük yokken 1200 dön / dakika tam yükte 1150 
dön/ dakika ve h ı zı n ı n yiikle do ğ rusu! olarak azaldığı n ı  varsayan. Mil  dönme 
momentinin armatür ak ı mma kar şı  değ iş imini veren noktalar ı  bulun ve New-
tori-metre cinsinden bu dönme momentinin armatür ak ı nuna kar şı  eğ tisini 

a şı kkı nda saralanan armatür ak ı nalurnu kallananna. 

14-17 Bir çelik tesisinde döner--çubu ğu ‘ahş t ıran bir 60 Hz'lik üç-fazh 
e ş zamanlı  motorun özelliklerinin yaz ılması  gmekmektedir. Önerilen dönme 
cetveline ve bu çe ş it çubuklarla daha önce yap ılan denemelere dayanarak 
hesaplanan motor-görev dömü ş ü üzerindeki noktalar a ş ağı daki çizelgede 
verilmi ş tir; 

Tam eğ ri, bu noktaları  do ğ ru çizgilerle birleş tirerek elde edilebilir. Motor- - . 
un sürekli beygir gücü verisini aç ıklayan. 

14-18 A ş a ğı dakiler ik-evreli -  230 Vluk bir indilksiyon motoru için tah-
min edilen görev dönii ş ii ınü gösteren bir e ğ ri üzerindeki aoktalardar. 

Zaman 	 40 	160 	180 	240 	260 	280 
Beygirgüeü 
	

3 
	

1,5 	1,5 	 0 	0 

Tam eğ ri bu noktalartn do ğ ru çizgilerle 
Yukar ıdaki vizelgedeki zaman 

a) Saniye 
b) Dakika 

cinsinden ölçiıldüğ ii zaman izin 
verisini aç ıklayan. 

birleş taril ınesiyle elde edilebilir. 



15. 
Bölüm 

00bRil -AKM AKINELER İ  

13ağ ru-akrin (d.a.) makinelerinin göze çarpan ilstinalükleri; elde edile-
bilen çalış ma özelliklerinin çok çe ş itli olması ndan ileri gelmektedir. Bu bö-
lümde makinelerin davran ışı , hem kararlı-durum ve hem de dinamik ça-
lış ma ko ş ulları  için ineeleneeektir. Ayr ıca ideal birçok varsay ımlar yapılacak. 
Bu varsayımlar, etkileri ölçüt durumlar ı n araş tırılmaeayla dalın ayrı ntılı  
inceleme gerektiren varsay ımlar olacakt ır. 

15.1 ELEKTRIK DEVRE GORLINISLER/ 

Armaıür sarginnm hava-aralığuıdaki ruagactik alan içerisinde dön , 
 mesi, armatiir EMK'i olarak bilinen bir gerilim oluş turur. Bu gerilime bir üre-

teçte iiredien EMK ve bir ruotorda ise ut EMK denir. EMK'in büyüklü ğ ünü 
bulmak için, makinenin p-kuruplu olduğunu ve her kutbun hava-axalığ ind 
weberlik bir akı  oluş tudeğ unu düşünelim. Öyleyse özel bir indüktöı  (Örneğ in 
Ş ok. 14-16 claki. 1. olugu" nda bulunan iistteki indüktür) bir tam clönmede.p 
weberlik ak ı  keser. E ğer hı z dakikada n dünü ise, inelükthr saniyede bu 
akı y-ı  nı ! 60 kez keser. Böylece, indiiktörün ak ıy ı  ortalama kesme h ızı , 

P 
	eber / saniye, ya .da volt 

olur. Bu, indilktörün bor birinin toplam armatör E3.1K"fr ı c verdiğ i bileş endir. 
Toplam EMK E  ise fırçalar aras ında seri olarak bulunan tüm indiiktörlerin 
katkilarmin toplam ıd ır. 

Ş ekil 14-16'da toplam 24 in ıiiiktör vardır, Fakat fı rçalar aras ı nda iki 
paralel yol oldu ğundan indiiktörlerden yalnız 12'si fı rçalar aras ı nda seri du-
rumda olurlar. Daha genel bir sarg ı da Z indiiktör, a aparalel yol ve her 
yolda seri olarak ba ğ lı  Z/ a tane incliiktör bulunacakt ı r. Öyleyse, arraatürde 
üretilen EMK, 
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Z 
p 	olt 

60 
(15-1) 

olur. Bazen, dakika ba şı na dönme say ı sı  olarak verilen h ı zdan çok, saniye ba şı -
na ınekatüksel radyan cinsinden verilen co,„ açasal hı zla çal ış mak daha uygun 
olur. 

27ın 
- (TO- (15:2) 

oldu ğundan Denk. (15-1), 

Z 
E = 	P 2 

(15-3) 

ya da 

E4 = <„ co„, 	 (15-4) 

olur, K„ niceliğ i, özel herhangi bir makine için sargm ı n diizerieniş i ile belir-
lenen bir sabittir. Bu sabit, 

.K® 	29'Z' 	 (15-5) 
27ra 

ba&tısı  ile verilir. 

Denk. (15-4), armatür EMK'ini ıa hı z ya da aç ısal b ı z ve kutup ba şı na 
akı  ile do ğ ru orant ılı  olduğunu göstermektedir. Şekil 15-1dda gösterildi ğ i 
gibi, bir d.a. iisetecinin armatiirü, üretilen. EMK Ea  ve onunla seri ba ğ lı  olan 
Ra armatür direncinden olu şmuş  gibi düş ünülebilir. Armatürün uçlar ı  ara-
sındaki V, gerilimi, E, dau armatür-direnci üzerindeki gerilim dii ş iimii ka-
dar kiletiktür; yani 

(b ı  

ŞEKIL 15-1 <a) d. ete4ini ve (L) d.a. motortmt ın armatii ıiI içini devre gbstsrimi. 
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E,- /oR,, 	 (15-6) 

dı r, burada la  amper cisinden armatör ak ımıdır. 

Ş ekil 15-Ib'de gösterildi ğ i gibi., benzer bir g5 ısteripı , akı mı n yöniiniin 
ters olmas ı  hariç, bir motor için de kullan ılabilir. Bu durumda Üretilen E, 
gerilimi, akı ma karşı  koyan bir z ı t EMICti.r. Öyleyse, 

	

-4- 4R„ 	 (15  

elde edilir ve Ea, armatürüu uçlar ındaki V, geriliminden kikiiktür. 

Ornek 15.1 

230 Vliık bir şönt - motorun 0,1 ohnıquk bir arnıatür direnci vard ı r. Bu 
motor, 230 -S'"luk gerilim alt ında, 1150 dön! dak. hk bir h ı zla çalış makta N'f.: 

100 Alik bir armatür ak ı mı  çekınektedir. Ş imdi 1,0 olımluk bir dış  direnç 

armatürle seri olarak ba ğ lanıyor, ancak. alan ı  değ iş tiren değ işken direncin 

ayar ı  değ iş tirilmiyOr ve yük armatör ak ı nı/ aynı  kalacak biçimde ayarlan ıyor. 

Bu dış  direncin .ar ınatilr devre giri ş i, ıi- rmati/T EMK ve h ız üzerindeki 

etkisini hesaplay ın. 

ÇÖZÜM.: D ış  direnç devreye komnadan önce, 

Armatiir-dvr giri ş i 	= (230)(100) 	23000 W. 

• 	E d = 11,-1„11 	230 - 100 (0,1) . 220 V 

Direnç devreye konulduktan sonra, 

Armatiı -r-devre giri ş i = (230)(100) 	23000 W. 

	

.= 230 - (100)(0,1 4- 1,0) 	120 V 

Alan-değ işken direncinin de ğ eri değ i ş tirilmedi ğ i için, I ve dolayısıyla odeğiş -

iner.. Sonuç <>bırak, Denk. (15-4)den, Et, ve n arası nda doğru bir orann var 

ur ve 

120 
n 	(1150) = 62 .7 dönü 1  dak elde edilir. 

220 - 
	--- 

Ş ekil 14-17 den 14,-20 ye kadar olan devre gösterimlerinden iç armatür - 
gücünün 

watt 	 (15-4) 

olduğu görülür. ,Bu güç, enerji-dönli şüra sürecinde: ıl elde edlen elektrornag-

. nefik güçtür. Bir iireteçteki elektromagnetik güç, tireteç ç ıkışı ndan bakı r 
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kayıplar> kadar daha büyük ve mekaniksel güç giri ş inden ise dönme ka, 
ları  kadar daha küçükt i'r. Bir motorda ise bu güç, mekaniksel mil mkış uıdan 
dönme kayıplar' kadar daha büyük ve motor elektriksel giriş inden bakı r 
kayıplar> kadar daha kiiçüktiir. Bu gerçekler daha önce çizimle Ş ek. 14-25 
te açıklanmış tı . n dön/ dak hk çal ış ma bı zındaki Pin  gücüne karşı lık gelen 
elektromagnesik di;nrne momenti T,,,, mekanikteki iyi bilinen giiç-dönme 
momenti bağı ntı sından, 

60 
T = - P newton-metre 

2,7ın 

biçimindedir. Denk (15-8)'i kullanarak, 

(15-9) 

60 Ea  
= — 	a  ne on-metre 	 (15-10) 

;47t 	n 

elde edilir. Denklemin de ğ işik bir biçimi, Denk. (15-1)'i kullanarak, 

Ka 	newton-ınetı e 

olur, burada Ka  sabiti Denk. (15-5) ile verilir. 

Dönme momenti T„, bir üreteçteki dönmeye kar şı  koyar (yani, bu bir z ıt 
dönme momentidir) fakat bir motorda dönmeyi destekler. Ço ğu kez Denk. 
(15-10)'da verilen ba ğı ntınn biçimi hesaplamalar için daha uygundur. Bu-
nunla birlikte, Denk. (15-11)'de verilen bağuı tı  ço ğu kez, motorun çal ış ması  
ile ilgili lıitel aç ıklamamı  bir temel olması  bakurandan yararlıdır. Bu ba ğ>ntı , 
elektromagnetik dönme momentinin alan akl ın ve armatör akımı  ile do ğ ru 
orantıll oldtığ unu belirtir. 

Örnek 15-2 

Makinenin çalış ması nın yakla şı k olarak nitelikli tart ış masmda- bazen 
ba ş lıca olup bitenler üzerinde dikkati toplamak için tüm makine kaygılarının 

önemsiz oldu ğu varsayı lı r. Bu va ı saynna uygun olarak armatör direnci, alan 

bakır kayb ı  ve dönme kayı plar> olmayan idealle ş tirilmiş  br da. motoru: 
düş ü.nelim. Motorun çalış tı rdığı  ınekaniksel ayg ı t h ızdan bağı msız sabit bir 
dönme momenti gerektirir. 

a) Kutup ba şı na dü ş en 	akı s ı  yarı ya inclirilir ve V, uç gerilimi sabit 
b ırak ıl ırsa bu duruma 4, n ve mekaniksel güç ç ık ışı  ne olur? 

b) 172.7nin yarıya inmesi ve 'nin sabit kalmas ı  durumunda (a) şı kk ında 
sorulardan yineleyin. 
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ÇÖZÜM: a) Denk. (15-11) den, T„, sabit tutulur ve yar ıya indirilirst 
.1.'D ı ri  iki-katına çıktığı  görülür. Denk. (15-4)'den. Eg'mn sabit olmam, çünkü 

E., n'yi iki-kat yapar, Denk. (1.5-8) ya da (15-9) dar ı  .P,,, iki-kat olur. 

b) Denk. (15-11) don, I. n ı n değ işmediğ i ;  Denk. (15-4) den ı i7nin yalıya 
diiş tüğ  ve Denk. (I54) ya da (15-9) diıı  P„,'nin yarı ya irdiğ i görülür. 

Ş imdiye kadarki <,i.iziirniernelerimizale, V, I i, ve Ii; gibi nieelikler için 
büyük -harfl ı  simgeler kullandığ nnı za dikkat ediniz. Ku şkusuz, bu tür simgeler 
ardışı k, kararl ı  durumlar aras ındaki dinamik yeniden ayarlama siircçieri ıı -
don çok kararl. durum olaylarıyla ilgilendiğ indwi gösterir. Gelecek dCrt ke-
simde kararlı  durumla ilgilenn ı cye devam edeceğ iz. Kesim 15-6 vc 15-7 
dek i dinamik göriinüsien incelerken baz ı  5t141 ,,,eklia de ş iklik gerektirdi ğ i 
görliiceektir. 

/5-2 MAGNETLr DEVRE GORCNİTM.1.2141 

• D.e. makinelerinin çah şı e ı mnbelirlenmesinde temel. ol ııı ,;,turon bia ş kN 
bir bağnıti daha -vardır; o. da alan ak-nni -ya da ;11213 a ınpr-sanu ı l ı-in - ile es-
matür EMK'i . E , airasnidalci ba ğniudır. 13a baguı ti, ı agnetik de' redelı i 2/ 

alus ı m elektrik. diryzesindeki E,„ eiusinden vermek ıçin Denk. (15-1) 
. kullanı larak rnagnetik--devre besaplam.alan ile yapım verilerindezı  elde edile-
bilir. Ya da, deneysel olarak, makineyi yiikeiie bir Clreteç olarak istenilen h ızda 
çaliş t ınrarak ve bir tak ım alan akim ı  degerlerine. karşı lık gı•,:ien bir takun ar-

. matür gerilin ı i değerlerinin kaydedilmesi ile elde edilebilir. Tipik olarak Ş ek. 
15-2-de verilenler biçiminde elde edilen bn e ğ ri-,5:-  maknaiı.slantria eğ risi, 
doyarrı  eğ risi ya da açık-devre beiir;gerti denir. 

Bir d.a. makinesinin hı zının, kuş kusuz, sabit olmas ı  gerekmez. Bu. ne-
denle, Ş ek. 15-2 de pek ...;,fıkk farkl ı  bızlardaki iruktı atislanma e ğrileri Yeribui ş -
tir. Denk. (15-1) ve (15-4) den sabit bir ak ı  ya da alan ak ı mı  için gcriiinıin 
hı zla doğ ru orantili oldu ğ una dikkat ederek eğ rilerder. birinin ba şka birin- . 
den elde edilebilece ğ i görülür. Ayrı ca, bir d.a. makinesinin hem bir ş önt ve 
hem de bir seri ba ğ l ı  sarg ı sı  bulunabilir, böylece onlar ın l'ınIK'Icri eklenir. - 
Karışı k bağ lı  bir makine için ınikılanslanma eğ risi, yahnz ş önt alandaki akı -
ma re düze/denir. ş elt. 15-2'de gösterildiğ i gibi, yatay ekse ıı  ölçeğ i kutup 
ba şı na ş önt -alan sanralann ı n sayı sı  ile çarpilarak kutup 'ba şı na -  amper-
sanma değ iş tiridebibr. O zaman. yeni yatay eksen magnetik de-yre üzerindeki 
tüm net sonucu olarak. yorumlanabilir. 

Orılek 15-.3 

15-kw ve 7:50-V'luk bir d.a. üreteci, 0,1 olarn'b ık bir arn ı atür dironeine. 
ve Ş ek. 15-2 deki ıniknatıslanina e ğ -,risini-, sahiptir. An-nal:al. akıı cum 
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Kutup bas ı ncı  amper-sartm 
ŞEKIL 15-2 230- ve 1200 dön/ dak'hk bir makine içiunaknatislannıa eğrileri ; bu e ğriler 15- 

k w lık bi/ breteç ya da 1 5-bg'iik bir motor için seçkin o ğ rilerdir. 

sabit tutarak Km 1200 den 110 dün dak'ya dü ş iirüliirken anuatiir i  uç gerili- 
mini 230 V'ta sabit tutmak ı çin alan MMK'i hangi bölgede de ğ iş tirilmeliclir? 

ÇOZUM: Armatiiriin 

V 	1A. 230 ± (50)(0,1) = 235 V de ğ erinde sabit tutulinah- 
dır. 1200 dünü/ dak da Ş ek. 15-2 den karşı lık gelen alanın MMK"i 2800 

4000 
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A-sar / kutup olur. 1100 dön dak. da ise NIMK !!300 A. Sar/ kutup olur. 
Yaln ı z ş önt alandan gelen uyarma cinsinden alan ak ı mın.daki değ işim 1,40 
tan 1. 65 A'e kadard ı r. 

Herhangi bir ıruknausla ınna eğ risinin bir Idsterezis ilmeği içerisindeki 
ortalama çalış ma koş ullarım gösterdiği akilda tutulmalıdu (bak Kes. 13-4). 
Öyleyse sabit çalış ma koş ulları nda bir iiretecin gerilimi ya da bir motorun 
hız ı , ilmeğ in üzerinde çal ışı lan özel kısmına ve dolayı sıyla demir devrenin 
magnetik geçmi ş ine ba ğlı  olacakt ır. Bundan ötürü Örnek 15-3 ün fonnçAarın-
da olduğ u gibi sonuçlarda bir ölçüde belirsizlik olmas ı  kaç ı nılmaz. 

Pek çok d.a. makinesinin ana alana ek olarak yard ı mcı  alan sargilan 
vardır. Hemen hemen en küçük makinele.rin bile bir yer-değ iş tir-4s ya da ~- 
kurup ortam vard ır. Ş ekil 15-3 de gösterildi ği gibi ara kutup, ana kutuplar 
aras ı nda orta yerde bulunan dar bir kutuptur. Bu kutbun amac ı , yer değiş tiren 
iletkenderle kesilecek küçük bir ak ı  oluş turmak ve böylece fırçalarda k ıvılenn 
oluşınaks ızin akımı n yün değ iş tirmesine yard ım etmektir. 

ŞEKIL 15-3 Yeiı tirrne 	dengelerae 	arı ra oçteren bir d.a, iireteeinin keski. 

Armatiır sargı sı nın ana alania ol ıu.,an ak ı  dag ı lınurıı  önemli ölçüde 

bozan bir .34.MK kayna ğı  olduğuna bilmek de bazen gereklidir. Armatür sep. 
kisi denilen bu olay d.a, makir ı elerin;n çal ı E.trı ası  (un anlat ı ldıgı  dahasonraki 
tarli ş malarda gözöniine alinmayacakt ı r. Bu, a ğı r a şırı  yükb-rde ya da geniş  hı z 
bölgelerinde çalış tı rı lan makinelerde yerde ğ iş tirmeyi ciddi ölçüde zorlaş t ı ra-

bilir. Böyle durumlarda bu tepki &ngelerrı e airtru ya da kurup- yiareyi sargtst 



• 
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yardı mı yla etkisiz 'alınabilir. Ş ekil 15-3 de gösterildi ğ i gibi, bu sargı  kutup 
yüzeyindeki oluldara gömüliir ve biti şikteki armatiir sargı smın kuthuna göre 
z ı t kutuplu olur. Hem yer de ğ iştirme ve hem de (lengeleme sargdan armatürle 
seri bağ lan ı r. 

- 15-3 CRETECPS DAVRANIŞI 

Kesim 14-7'de verilen 	üreteçlerinin alan sarg ı larmı  uyarmak için 
kullan ılan dört genel Olas ı lı k Ş ek. 15-4'de özetleurni ş tir. Bu çizimler üzerinde 
hat ak ı m ı  Iz , armatür akı mı  Ia  ve Ş ÖDt alan akı mı  If  aras ı ndaki Kirehhoffj-
yasası  bağı ntilar ı  da verilmektedir. Denklem <15-1 ►  ve (15-6) ile birlikte bu 
bağı ntriardan ve miknatislenuna e ğ risinden yararlanarak, çok önemli dav-
ran ış  belirtgenleriy. ı deıı  .bazılan elde edilebilir. 

Bu düşünceleri, özellikle ayr ı  olarak uyartılan iiir iı reteee uygulamak 
daha kolaydrr, çünkü. alan ak ım ı  ay-ri bir kaynaktan verilir NiC bu nedenle 
fiziksel olarak armatür ko ş ulları ndan baknnsizdir. Bu durumda sabit alan ak ı - 

	0 

fr) 
(d) 

Ş EKIL 15-4 Il ın ak ı mı  IL. arnı aZi'ı r akımı  I. şönt alan akımı  I f  -ve seri-ahı rı  akıma. I, arala.rnısiski 
• bağı tı tıları  g&steretı  d.s. iireteç-tt ı xleti (a) apı  (, ;ara.k ıı yartı lan tireteç. (b) ş <mt ilreteç, fr) SPri il ıeteç 

ve (d) kar ışı k La#11 
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mı  ve sabit h ı zda, armatür-direnci üzerindeki artan gerilim _dü ş mesi nedeniyle 
yük artarken uç-gerilimi biraz azal ır. Bu azah ş , Ş ek. 15- 5'deki 
eğ ride gL•rülmektedir. 

Bir ş önt üreteçte, alan uyar ı m) ve uç gerilimi do ğrudan ohm yasas ı  ile 
birbirlerine ba ğ lıdır: 

If R İ, 	 (15-12) 

Denklem (15-12) nin grafiksel bir gösterimine, Ş ek. 15-2 deki Oa do ğ rusu gibi, 
alan direnç doğrusu ad ı  verilir. Bu do ğru, r:k: ş  ucu gerilinunin şönt-alan 
alumma kar şı  değerini veren çal ış ma noktas ı nı n geometrik yeridir. Öyleyse, 
Oa doğrusu Rf  == 170 olma için çizilmiş tir ye bu nedenle ba ş lang ıç noktas! 
ile (1, O A, 170 V) noktas ı ndan geçer. 

Normal. yüki.m yüzdesi orak yük 

Ş EKIL 15-5 Doğ ru-kim iiceteeinin yük-gerilim e ğrileri. Vrcv.ç, tam yük ve.riltli ğ lı vie normal gerl- 

limde çal ış acak biçimde ay:Idam/11511r. 

Alan-direnç do ğ r ıı stı ourı  yararl ı h ı , i-.irıce bir Ş Mli iiretei, için gerilimin 
yiikienn ıesini ve sonra yük eklenirken geribradeki dü ğ i ş imi inceleyerek aç ı k - 	. 

Üretecin 1200 dön / dak'da cahş tığ un varsaym..klan-deVresi kapat ıl-
dığı  zaman, kal ı cı  rınknatıAannı ada ıı  dolaN, ı  ulaş an k;i0ik bit gerilim ( ş ek. 
15-2 deki nukriat ı slauma e ğ risinin dii ş ey ekseni kesti ğ i V l ıı k 
bir alan ak ı mma neden olur. E ğer elde edilen amper sarm ı larm okış turdu ğ u 
akı  kal ı cı 	eklenirse, gittikçe artaa gerilimler 	ak ı mli-i elde 
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ve üretecin yilklennıukte olduğ u söylenir. Eğer alan amper-sann ıları  kalı cı  
naı knataslan ınaya karşı  korsa, bu yiiklenmeyi sa ğ lamak için ş iint-alan uçları  
ters-çevrilmelidir. Yüklenme nuknat ı slanma eğrisini ve alan-direnç do ğ rusunu 

betimleyen hağnet ı lar birlikte sağ lanıneay-a kadar devam eder. Bu ba ğı ntıların 

birlikte sağ landığı  nokta, örneğ in, Şeki. 15-2'de sözü edilen e ğ ri ile doğrunun 

kesim yeri olan (230 Vz 1,35 A) noktas ıdı r, Rf  ea 280 ohm içiki oh do ğ rusu ile 

gösterildiğ i gibi, alan direnci çok yüksek ise, kesim noktas ının çok alçak bir 

gerili/nde olduğ una e yüklenrae elde edilmedi ğ ine dikkat ediniz. Öte yandan 

eğer alan-direne do ğ rusu nuknatislan ına eğ risinin alt kesimine te ğet olursa, 

(Ş ek. 15,7 de 190 ohmlok dirence kar şı lık gelmektedir) kesim noktasuun 

40 V ile 160 •V aras ında herhangi bir yerde olabilece ğ ine ve bunun da çok 

karars ı z ko ş ullar oluş turahilece ğ ine dikkat edin. Bu dirence kritik-alan dirmci 
denir, bu dirençten daha büyük direnç de ğ erleri için yüklenme elde edilemi-- - 

 yecektir. 

Bir şönt-üretecin uç-gerilimi, yük ekleadikçe armatür-direnei üzerin-
deki gerilim diişümündeki artış  ve gerilim düşünı iiim eş lik-eden alan ak ım ın-

-daki azah ş  nedeniyle azalaeakt ır. Yük art ı kça gerilirodeki dü ş üş  Ş ek, 15-5'de 
gösterilmektedir. Alan-direnç do ğ rusu, Vt 'nin ye göre de ğ iş induin geo-
metrik yeri ve nukn.auslan ına eğ risi ise Ea'ınn If  ye göre değ,i ş iminin geo-
metrik yeri oldu ğu için if 'nin herhangi bir de ğerinde iki eğ ri aras ındaki düş ey 
uzakhk o ko ş ul a karşı lık gelen: yük için armatürdeki Ic Ra  gerilim düş iiraii 
olmandır. Bu gerçek, belirli bir durumdaki armatör -ak ımı  ve alan direncinde 
uç gerilimini bulmak için kullan ı labilir. 

Ornek 15.4 

15-kW'lik bir ş iint iireteç, 0,0985 ohn ı 'luk bir armatör direncine ve Ş ek. 
15-2 deki rrukuat ıslauma e ğrisine sahiptir. Bu üreteç 1200 dön / dakl ı k 
sabit h ı zlı  bir hareket ettiriei ile dündürülmektedir. Ş önt-alan de ğ iş ken di-
renci üreteç yüksiiz iken 230 V'luk uç-gerilimi verecek biçimde ayarlanun ş tır. 
66 A'lik bir armatör ak ı mı  için 1W- gerilimini ve ç ıkış  gücünü bulun. 

ÇOZ.VM: Oa do ğ rusu ( Ş ek. 15-2), rraknat ı slanma e ğ risi üzerindeki 230 • 
V'daki noktadan geçer e bu nedenle bu durum için alan-direnç do ğ rusu olur. 
la& gerilim düş ii mü 66 (0 %0985) 6,5 V olur. ıff 1,20 A de, Oa do ğrusu 
ile Miknat ıslanma e ğ risi aras ı ndaki dü ş ey uzakl ık 6,5 voltur. Oa üzerindeki 
bu noktadan yararlanarak bulunan uç gerilim: 206 Y'tur. Buradan, 

/, 	- If ---- 66-1,2 = 64,8 A 
ve 

Çı k ış  aa' V ' L. 	 (206)(64,8)--e= 13350 W o 
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Seri-bağ lı  üroteçIerde, yük ak ımı  ayn ı  zamanda alan ak ı m ı  olduğu için 
akı  yük ile daha çok değiş ir. Ş ekil 15-5'de noktall çizgilerle gösterilen geri-
lim-yük behrtgeni unknat ıslanma eğ rigine benzer, yalnı z dirençteki gerilim 

düş ü.mü nedeniyle daha a ş ağı dadır. Sanayide kullan ı lan güç deizenekleri 
hemen hemen yalnız sabit gerilim düzenekleri oldu ğ undan seri ilreteçler 
çok az kullanı l ı r. 

Viiksilz karışı k bağ l ı  bir iireteein yüklenmesi, yük yokken seri alan 
kangalı  s ıfı r ya da önemsiz bir ak ı nı  taş ub ğa için, bir ş önt-iireteeinki ile ay-
nı dır. t.'!.reten yüklendi ğ i zaman, hem şönt-alan ve hemde seri--alan MMK' 
ler; bulunur. 'Seri-alan, MMK'i ş önt -alannı kine ya eklenecek biçimde 'ya da 
karşı  .koyacak biçimde ondan ç ıkard ı-inik üzere (fark al ı c ı  biçimde) ba ğ lara:abi-
lir. Fark al ı cı  bağ lama çok az kullanı lır. 

Karışı k bağ l ı  bir üreteç için, aruper -sant -alarm ya da kutup başı na 
anıper-sar ı  mlarm kullan ı lmas ı , ını knatı slauma eğ risinin yatay ekserli için daha 
uygundur. Çünkü bu durumda bu nieelik, ekleniei bir ba ğ lant ı  için en yahu 
anlamıyla ş önt ve seri alanlardan do ğan katkı ların toplam ı  olur. Bir ş erit 
üreteçto, yükatiz durumdan tam yiiklenme durumuna gei ş te grallituin azaltş  
nedenleri, seri alan ın eklenmesiyle k ısmen ya da tümüyle dougelenalıiliı  ya 

da a şı rı  clengelenebilir. Normal-karıpk bak bir üreteçte, onlar tümüyle 
dengeleumiş tir, böylece yükl ıtez ve tam yüklü ikenki uç-geriliznieri °aittir. 
Eğer tam-yüklü durumdaki ç ıkış  gerilim; ytiiindis durtundalrinden az ise 
iireteç az-yüklü kar ışı k bağ lı , fazla ise aşı rı - yukiii, kar ışı k bağ lıd ı r. Ş ekil 15-5 
de verilen karışı k belirtgen aşı rı-yüklü karışı k bağ lı , bir üreteç içindir. 

Örnek 15.5 

örnek 15-4 deki üreteein alint alan 'arpa üzerinde 2000 sar ı m/ kutup 
vard ı r,. Ureteci 230 V'ta normal-kar ışı k bağ l ı  üreteç yapmak için gerekli 
olan seri-alan sarunlanrun say ı sını  bulun. Bu sarrmlann küçük dirençlerinin 
önemsiz oldu ğunu varsay ı rn 

ÇÖZÜM: ""ı'.iilcsüz uyar ı m tamamen ş önt sargı da oldu ğundan yükstiz 
durumdaki 230 Viuk gerilim için I l. 1,34 A olur. Bu de ğ er aynı  zamanda 
tam-yükteki 11. değ erine de e ş it olmalıdır çünkü, ahm-direnei de ğ i ş mez ve uç 
gerili ıın hala 230 rd ı-ir; yani hem yilksiiz ve -hem de tam-yüklü iken ş i, ut 

alan MMK'i (2000) (1,34) = 2680 A-sar / kutup 91rir. 

Tam yüklü durumda, 

- 15000 
65,2 A 
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65,2 	1,34 = 66,5 A 
Ve 

	

Ea  . 230 	(66,5)(0,0985) 	236,5 V 

Mıknatıslanma eğrisinden, bu de ğerin 2820 A-sar/ kutupluk MMIC gerek-
tirdiği görülür. 

Nleyse seri-alan için 

2820-2680 
2,1 Sarıal/kutup 

66,5 

gereklidir. Bu. değ er CR yakı n yarı m sarma tamamlanmal ıdır. Gerçekte, 

çoğu kez, daha çok saz ım sarılacak ve seri sargıya paralel alçak dirençli bir 

şı nt bağ lanntasiyle seri-ba ğ lı  sargıdan, armatör ak ı mının bir kısmını  bölerek 
istenen kar ışı k bağ lantı  için makine ayarLuaeakt ır. 

15.4 MOTORUN DAVRAN1Ş I 

D.a. makinelerinin uyar ı/Ilim-la kullanı lan dört olasılık Ş ek. 15-6'cla bir 
kez daha yintlenirli ş tiı . Ancak ini kez çizimler özellikle motorlar için düzenlen- 

r•••••■••0 

  

  

  

  

  

(e) 
	

(b) 

'L 	 t =t + İ 	lo =4 

(e) 	 (d) 

ŞEKIL 15-6 Alcrnteır iırası adaki bağ liatlasa gbaterelı  d.a. motor 	a) ayrı  olarak ayartzLarı  rtı otor, 

(b) ş 5nt motor, (c) ieri motor ve (d) karışı k-bağ lı  motor. 



N 

10C 
Norm-di yükün yüzdesi olarak yük 
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mi, ve çizimler üzerinde ./L  hat akımı , 1„ armatör ak ı mı  N e .1j. şönt alan ak ı -
mı  arasındaki ilgili Kirehhoff yasas ı  bağı nt ı lan vcribuiş tir. Bu bakımdan 
Şek. I5--6, ş ek. 15-4 den farkl ı  görünn'mdedir. Bu ba ğmularla birlikte Denk. 
(15-1) ya da (15-4) ve (15-7 den (15-9) 1a kadar olan ba ğı /ihtar ve =hutu-
lanına eğ risinden önemli motor belirtgenlerini elde edebiliriz. 

Şönt motor ve ayr ı  olarak uyarulan motorun ba ğ lantıları  arasındaki 
fark bir ayrıntı  meselesidir. Ş önt motorun hem alım N e hemde armattirii 
üzerine ayın gerilim kaynağı  etki eder. Ayr ı  olarak uyarulan motor için ise 
farklı  iki kaynak kullan ılı r, böylece uygulanan iki gerilim ba ğı msız olanak 
değ iş tirilebilir. Bu son özellik, geniş  bir bilgede bı z denetimi elde etmek 
b akimnıd an ohl ıtkç a önemlidir. 

Bir şönt motorda, alan akın ı  ve uç-gerili/ni doğrudan birbirine bağlı -
dır. Giri ş  ucu gerilimi sabit oldu ğu sürece motor alan ı ndaki değ işken direnç 
ayarlaninadıkça alan uytuımı  ve dolayısryla sabit kal ır. Ş ekil. 15-7 deki  su-
rekli e ğ ri ile gösterild4ğ i gibi, sabit V, ve Rf de bir ş önt motorun normal be-
Urtgerti, artan yükle luztr ıda hafif bir azab ş  olduğunu gösttrir. Bu azalt ş , 
yük arbkça /„R„ gerilim dii şümitatiu artmaamıdaa ve dalanuyla daha di4iik 
bir E„ gerilimi olu ş turması /Idim ileri geLir. 

Ş EKIL 15-7 Dukra-Alum mounIarrtun bz-ya eğ riltri 
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Kesim 15-5'de -görülece ğ i gibi,: ş önt motorlarm önemli bir üstünlü ğü, 
hı z denetiminin • daha kolay yarolabilmesidir. Ş önt motorlar, makine-alet 
sanayisinde oldu ğu gibi, bu tür denetimin gereksindi ğ i yerlerde daha çok 
kullan ılmaktad ı r. 

Örnek 15.6 

10 hgliik ve 230 V'luk bir ş önt motor, yük yok iken 230-V'Iuk hattan 
6,0 A'lik bir armatör ak ı nı ' çekmekte ve 1200 dön/ dak da çal ış maktadır. 
Armatör direnci 0,20 ohm'dur. 

37,0 Alik armatör ak ı mı  ve ayn ı  akı  da, h ız ı  ve elektromagnetik dönme 
momentini bulun. 

ÇÖZÜM: Yük yok iken, 

230 - (6,0)(0,2) = 229 V 

ve yük alt ında, 

230 - (37,0)(0,2) = 223 V 

o sabit olduğundan, Denk. (15-4) den 

n 	
229 
223 

120
-
0 = 1165 dön / dak. 

Eja  = (223)(37,0) = 8260 W. 

(60)(8260)  
67,8 N-na. 

Tin = 2.2r (1165) — 

ya da 

Trn 	(67.8)((0,738) = 50,0 1!)--.fi 

elde edilir. 

Bir rnotorda seri bir alan bulundu ğu 5:4121831, alan MMK'i doğ al olarak 
. armatör akı m ı na ve. dolayı sıyla motorun yiiköne ba ğ lı d ı r. Seri ınotorda, yük-
teki artış , hem armatör ak ı nıma ve hem de ak ıda art ış  oluş turur (demirin 
tamamen doy ınam ış  olması  varsayum alt ı nda). Ak ı  yükle artt ığı  için, uygu-
lanan gerili ınle_z ı t EMK aras ı ndaki dengenin de ğ i ş memesi için h ı z dü ş taeli-
diz; bundan ba ş ka artan ak ı  nedeniyle, dönme momentinin art ışı nın neden 
olduğu armatör ak ı nundaki artış , ş önt motorda oldu ğundan daha küçüktür. 
Bu yüzden seri-motor, Ş ek. 15-7W nektal ı  çizgilerle gösterildiğ i gibi biz- 
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yük bel;rtgeni çabuk bir ;izah§ gösteren de ğ iş en -hı zl ı  bir motordur, Büyük 
dönme nıomentli a şı rı  ylikleri gerektiren uy girlarn alar için, bu belirtgen özellik-
k yararlı dır; çünkü kar şı lı k gelen aşı rı  yüklü güç ile birlikte olu ş an h17, -dü şme. 
leriyle daha uygun de ğerleide tutular, Artan armatö r; ak ı rn ıyla akidaki art ış tan 
oldukça uygun baş lama özellikleri de do ğ ar, seri motorlar, yüksiiıken yakı cı  
ölçüdeki yüksek h ızları  önlemek 'çin devresinde de ğ işiklik yap ıhrıadı kça 
her zaman yüklü olarak çah ştırdınabcbr. Bu motorlar, kaldıraçlar ve vinçler 
gibi özellikle çokiel tipteki ayg ıtlara uygulanır. 

Örnek 15-7 

Normal yük altı nda çalışı rken SÜ bg 550 V -ve 750 fli; ıı  daklık bir em 
motor 550 V...ta 74, ü A. lik bir akan çokmektedir. Bu motorun armatör direnti, 
0,35 ohm ve seri-alan direnei de 0,15 ohn ı 'dur. Yük dönme moınenti, norma/ 
değ erinin iki-kat ı  olduğ u zaman, akan 110 A cl ı r , 

-Yüzde 100 a şı rı -yüklü dönme mumentinde,  bı z ve ç ıkış  gücünü bulun. 
Bu amaç; için, Mai.), dZi.2111U; mo ınentinin iki-kat ı na çikarılmaanun elektro-
magnetik dönme momentini iki-kat yapaca ğı m unutmay ı n. 

ÇÖZCM: Normal yük alt ında, 

Eıg , 	550-74 (0,35 	0,15) = 513 V 

Aşı r ı-yük altında, 

E°, 	550 - 110 (0,35 -I,- 0,115) 	495 V 

Normal yük altuıda ;  Denk, (15-11) den, 

IÇ 2'141 

ve a şı rı  yük alt ında, 

Bi rad 

74 
/,34,6 

Normal yük alt ı nda, Denk, 15-4) den, 

ve aşı n-yük alt ı nda, 

2" 	olur. 

Öyleyse 
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cam , 	Ea2  o, 	495 	1  
wtril 	Eg1 2 	513 	1,346 

495 	1  
513 	1,346 

(750) = 537 dön / k elde edilir. 
42 	•  

ve 

Dönme rnomenti iki-katma ç ı karı ldığı  ve 

yeni ç ıkış , 

537 
aramada azald ığı  için, 

750 

537 
570   (2)(50) = 71,6 bg 

olur bu da yüzde 143 güç yükü demektir. 

Karışı k bağ lı  motorlarda, seri alan ya ş önt alan ınkine eklenecek biçimde. 
MMK'ler toplan ır - ya da kar şı  koyacak biçimde MMK'ler ç ı karılır, bağ lanabi-
lir. Ikinci ba ğ lama biçimi çok az kullanılı r. Ş ekil 15-7 deki kesik çizgili eğ ri 
ile gösterildi ği gibi, birinci ba ğ lama biçimine . göre ba. ğ lannuş  bir kar ışı k 
bağ lı  motorda yükle hızdaki düşüş  ş önt ve seri alanlardaki sarunlar ı n birbir-
lerine göre sayı sına bağ lı  olmak kayd ı yla hız-yük belittgeni .  bir ş önt ve bir 
seri motorun belirtgenleri aras ı nda bir biçim alır. Bu motor seri motorlarda 
hafif yükte ortaya ç ıkan yüksek hız sorununu göstermez fakat seri uyar ı -
mın iistiinlüğünii. büyük ölçüde ta şı r. 

Örnek 15-8 

Karışı k bağ lı  bir motor, 0,10 ohmluk bir armatiix direncine, 0,10 ohnı 'luk 
seri-alan direncine, 200 ol ı nfluk ş önt-alan direncine (de ğ işken direnç ile birlik-
te), 200 ş önt-alan sarnnı  /kutup, 10--seri-alan can ını  / kutup ve Ş ek. 15-2 deki 
unknatı slama eğ risine sahiptir. 

Armatür, 220- -Vluk bir hanan 100 A'lik bir ak ını  çektiğ i zaman hı zın ı  
ve elektromagnetik dönme momentini bulun. 

220 
ÇöZeM: 1,10 A 

2.00 

Toplam MMK = (2000)(1,10) + (10)(100) = 3200 A-sar/ kutup 
Ş ekil 15:2 den görüldü ğü üzere bu MMK, 1200 dön / dak'da 252 Vluk bir 
La ' ya karşı lık gelir. Ancak gerçekte, 

Ea  =. 220 - 100 (0,10 -I- 0,1.0) 	200 V 

öyleyse 

200 
1200 = 954 dön dak 

252 
n  = 
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Denk. 5-10) darı  

60 	200 	r,„, 
. — 	(Jou) 	201 N-rn bulunur. 

2:fr 	954 

15-5 MOTOR BIZININ DENETiM1 

Denk. (15-4) ile (15-7) yi birle ş tirerek co si, için çözüldiiğ de saniye ba şı n 
rnekaniksel radyan cinsinden huni 

V - I3R° 	
(15-' 

ile veriic1iin görüriiz. Burada V, armatüriin 	 armatör ak ımı , 
arrnatiir direnci, kutup ba şı na akı  ve Ka'da armatör sarg ısma bağ lı  olan 

bir sabittir. Ote yandan hiz, dakikadaki dönme cinsinden, 

(15-1 ,1) 

ba ğı ntı sı  ile de verilir. 

Denk. (15-13) ya da (15-14) ün incelenmesi Inz ı n denetiminin R, ve 
niceliklerinden herhangi birinin ayarlanmas ı  ile elde edilebildiğ ird 

İ lk iki yöntem kısaca tartışı lacak; iiçiincü yöntem ise- denetim düze-

neklerinde çok kullan ıldığı  için daha geni ş  olarak düşünülecektir. 

Armatijr-dirençi ile denetim: Hı z, armatiir devresine seri olarak eklenen 

dış  direnç yard ı mı yla dii ş ii.riiiehilir. Bu yöntem, seri, şönt ve karışı k ba ğlı  mo-

torlarda kullanılabilir. Son iki tür için seri-ba ğh direnç, hat ile motor ara-

sına değ il de, Orit alanla armatör aras ına bağ lanmalı dı r. Bu, seri-besli 

motorlar için bı z denetiminde en yayg ın yöntemdir. 

Seri-ba ğh armatör direncinin sabit bir de ğeri için h ı z, bu dirençteki 

gerilim dii şiinnine ve dolay ı s ı yla yükün gereksinim duyduğu armatör akı -
~nı  bağ lı  olduğ undan yiikle oldukça de ğ iş ecektir. D ış -direnç üzerindeki 

güç kayb ı  da özellikle tuz çok azald ığı  zaman, büyüktür. Öte yandan denetim 
aygı t ı  oldukça uc ıı zdur. Seri direnç yöntemi, ço ğu kez, kı sa- sii ı eli ya da ara-

hkh  için kullanı lı r. 

Alan uyor ı tnı via deneaenen, sabit orynatiif ,gerilimii motorlar: Bn yöntem, 

de ğ eri yakla şı k 4 ya da 5 kafa kadar olan Inzlarda bir ş Ont ya da kar ışı k ba ğ l ı  
motorun h ı z denetimi için oldukça yahu ve yet,-::rlidir. Alan uyar ı m], alan dey-

resine uygulanan gerilimin de ğ i ş tirilmcsiyle ya da ş önt-alana seri olan ayar-

lanahilir bir direnç yard ı m ı yla derietlenehiiir. Dirençieki gik kayb ı  oldukça 

azd ı r çünkü alan ak ı m ı  armatör ak ı mma göre daha kiiçiiktiir. İ zin verileblitn 

maksimum dönme momenti, izin verdi:bilen armatör ak ı m ı  çe maksimum ak ı  



676 DOĞRU-AKIM le4AKİI<ELERi 

ile sını rlıdır. Akay} magnetik doyum ya da alan sarg ısuun ı sınmas ı  s ınırlar. 

Maksimum hı z, çalış trrılına ve mekaniksel durumlarla belirlenir. 

Anna:Ur gerilimi ila denetlenen, sahi; alan al ı m ı  motorlar: Ilim elle 

ya da kendili ğ inden denetimi geni ş  bir bölgede v e her iki dönme yönünde 
gerekli oldu ğu zaman, en çok kullan ı lan yöntem budur. Denetimli armatür 

gerilimi, giriş  gücünü bir a.a. kaynağandan alan denetin ı li doğ rultuculardan 

elde edilebilir, ya da, ayr ı  olarak uyartdan bir d.a. iireticiden gelebilir. Özel 
önemi nedeniyle, Ware! Leom -ird diizerlegi diye bilinen ve ayr ı  olarak uyartı -
!an üreteç—ve— motor düzene ğ i a ş ağı da özellikle ele al ınacaktır. Bu tür düzen-
leme çeş itli geribeslemeli denetim drızeuelderbıin temelini oluş turur. 

Temel düzenek Ş ek. 15-8'de çizimsel olarak gösterilmektedir. tireteoin 
sabit coo  hizı nda çalış tığı  varsayı lır. Alanı , ayrı  olarak bir v.0  gerilim kay-

nağı ndau uyart ı lır. Motor ise ayrı  olarak bir I alan ak ımı  ile ıtyart ı lı r. 
ereteçin ve motorun armatür devrelerinin seri olarak birle ş tirilen direnci IÇ 
dı r. ço ğu kez, armatür inelliktanslan önemsizdir; bunlar Ş ek. 15-8 'de gös-
terilmemi ş tir. in, ve i akaralan ve iç EMK 'ler c.,0  ve e  simgelcrde gös-
terilmi ş tir çünkü onlar ı n hepsi motor h ızı nı n ayarlanmas ı  istendiğ inden zaman-
Lı  

Ş EKIL 15-8 Ayarianalkilir-annatkt gerilind ya da Ward Leensıti denetiminin eizimael g*steritni. 

Motorun alan akısı  sabit eılduğu zaman hı zı  doğrudan z ı t EMK e„,„ ile 
orant ı lıdır [hak Denk. (15-4)]. Ortaya ç ıkan e„„'in değeri, -üretilen e geri-
liminden i„Rü  gerilim dii,ş iirniiniin ç, ıkartı lmastyla bulunur. e„„gerilimi, uni 

 alan geriliminin ya da ii., alan alummı n ayarlannı as ı yia kolayca denetlene-
bilir. Böylece, üreteç alan ı ndaki bir ölçüde düş ük düzeyli gücün ayarlanmas ı , 
geniş  bir bölgede motorun çıkış  hızının çok iyi denetlennıesini Sağ lar. vfo 

 nin kutnpla,uun ters--çevrilmesi motorun dönme yönünü/1 ters—çcyrilmesine 
neden olacakt ır. H ı zdaki de ğişimler, üreteç alan ı ndaki ayarla ınalar olur 
olmaz .ortaya ç ıkmayacakt ı r. Çünkü hem indüksel alan 3argısındaki akmmu 
değ iş tirmek ve hem de motor armatürünün ve çal ış t ı rı lan ayg ı t ı n eyle ınaiz- 
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liğ ini yeni hı za ç ıkarmak ya da dü şürmek için zaman gerekmektedir. Ço ğu 
kez yap ım çalış malar ının önemli bir bölümi . bu zaman gecikınelerini en dü şük 
düzeye indirmek için ayr ı lı r. 

dirnek 15-9 

Bir Ward Leonard düzene ğ i oluş turacak biçimde Lir d.a. üretocinin ve d.a. 
motorunun armatürleri do ğ rudan birbirlerine baglamınş tı r. Crreteç sabit 
hızda çalış makta' ve motor alanı  sabit bir akında nyar ı lmaktad ır. tretcein 
m ıknatı slanına eğ risinin dogrusal olduğunu varsaytn. alış an motorun 

0,75 olian'lak bir armatii;r direnci ve birim arraatür ak ı mı  başı na 1,25 N-m / 
bir dönme momenti vard ı r, üretecin, 0,25 ohm'luk bir armut -ili ditenci, 

200 olun'Iuk alan direnci ye birim alan atom: başı na 1500 V/ A'lik bir geri-

lim üretimi vardı r. 

a) 36,6 V'luk sabit bir gerilimin üreteç alan ı  üzerine nyguland ığ nı a ve 

motor yükünün 10,8 N-nflik bir dönme rnomenti gerektirdi ğ ini: göre kararl ı  
çalış ma hı zın ı  bulun. 

b) a şı kkında gerekli olan iiteteç- alan gücünü bulun. Motorun denetlenen 
çı kışı  ile bu denetim gücünün de ğ erini karşidaş tlan. 

Ço.Z1J- 31: a) iu örnekte ba ş tan sona kararl ı-durum de ğerleriyle u ğ raş -

mannza karşı n, ba ş vurma kolaylığı  bakımından Ş ok. 	deki küçük harfli 
simgeleri kullanacağa. 	• 

36,6 
= 0,183 A 

= 1500 x 0,183 = 275 V .  

10,8 
8.63 A 

1,25 

e, = 275-8,63 (0,25 	0,75) ------ 266 V 

IWKS birimleri kullan ıld ığı  zaman Denk. (15-4) ve (15-11) deki gerilim 
hız ve dönme momenti-hı z bağnı tılarında ay ın sayısal K„ sa.bitirtin ,kullan ıl-
dığı na dikkat ediniz. Her iki bagn ı tıda da ayn ı  olduğu için motorun birim 

h ı z ı  başı na z ı t birim armatiir ak ımı  ba şı na dönme momentine e ş ittir. 
Öyleyse 1,25 V / (m.eka ıı iksel rad/ s) olur. Buradan motorun Inz ı , 

266 
f_ont 	= 13 rad s 

1,25 

ya da 

60 	60 

	

213  13 	2040 dön / dak elde edilir. 
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b) rreteç-alan gücü, 

vfoi'fş  = (36,6)(0,183) = 	W olur. 

Motorun çıkış  gücü, 

nom  aa (10,8)(213) = 2300 W't ır. - 

Oyleyse denetienen ç ıkış  gücü, 23001 6,7 ya da 343 çarp ı  bu hızda danada-
rneyi yapabilmek için gerekli olan güç olarak verilir. 

ereteç, Ş ek. 15-8'de önemli bir ö ğedir, çünkü Örnek 15-91ı 'de belirtilen 

güç yükseltibuesiuins  oluş tuğu yer oras ı d ır. Bu örnekteki üreteç alan ı , 5 

ile 1,0 W aras ında az bir güç sa ğ lanabilen bir kaynak gerektirmektedir. Bu 
düzey çok yüksek olursa, o zaman iireteç alan ile en son denetleyiei güç kay-
na ğı  aras ı nda ek güç yiikaeltil ınesi yap ı lmalı dı r. Bu tür bir ek yükseltme 
elektronik olarak ya da ek döner makineler yard ım ıyla elde edilebilir. 

15.6 GEÇ C İ  VE DNA:MIK TEPK İLER 

D.a. makiaeleriuin pek çok ça ğda ş  uygulamalar ı  yaln ı z kararl ı  durıunda-

ki çalış masında/t çok zamanla -de ğ iş en denetim i ş aretleriue kar şı  makinenin 

tepkisi hakk ında bilgi gerektirirler. Gerekli olan kavramlar ı  -verebihnek için 
bu ye bundan sonraki kesimde dikkatimizi ayr ı  olarak tı yart ılan doğru ak ım 

makineleri üzerinde toplayaea ğı z ve iizellikle iki seçkin problemle ilgileneee-
ğiz: (1) nyarmıdaki değ işikliklerden doğan, iireteçte olu ş an elektriksel geçici 
durumlar ve arm.a.tiir gerilimlari zamana göre de ğ iş en fakat sabit alarıla 
uyarılan matorlarm dinami ğ i. Her iki problem de Ş ek. 15-8 deki denetim 
dikzeneğ inde ortaya ç ıkar. 

Magnetik devrede hiç bir cloyurn olmad ığı  yarsayilaeakt ır. öyleyse 
bava-aralığı ndaki s ak ı sz do ğrudan doğruya if  alan akı raı  ile orantil ıdır ve 
nuknatıslan ına eğ risi  bir doğ rudur. Lf  alan--devre inciüktans ı  sabittir. Bu 
durumda alan devresi için gerilim denkle ıni, 

dif 	
-15) 

olur, burada ef  ve Rf„ sırayla, alan gertimi ve direneidir. 

Denk. (15-4) ve (15-11)'e dayanarak, armatör EMK tieo  ve elektremag-

netik dönme monı.anti Tm  için ba ğantilar, i,t  armatör ak ı mı  ve ietf  bir sabit 

olmak üzere, 

= 
	 (15-1(î) 

ve 

	

Ta, 
	 (16-17) 
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biçiminde yaz ı labilir. Kikük-lı arfli simgeler, gerilim ve ak ı mları n zamanı n 
fonksiyonu Olabileceklerini göstermek için kullan ılmış tır. Zamanı  belirtmek 
için kullanı lan t simgesi ile kar ıstrrmamak için dönme momenti zaman ı n fonk-
siyonu olsa bile bu nicelik için büyük hinfli simge kullan ı ldı . 

Bir üreteç için ar ınatür uç gerili/ni, 

(15-18) 

dir, burada, R„ ve L, arinatiı'r direnei ve indiikta.ns ı chr. Ço ğu kez, Denk. 
(15-1.8) deki iırmatür-indüktans terimi iint ı nsizdir ve bazen .11„./a  terimi de 
atılabilir. Ş üphesiz bu yakla şı mlar, oldukça fazla yalmla ş tirmaya götiirar. 

Gzel olarak bir iir(teein sabit h ızda l ıthşrutısı  durumunda, Denk. 15-16, 

	

keif 	 (I5,19) 

biçiminde yaz ılabilir, burada k_, kf  ile a>„:ai ıı  belirlenen sabit de ğerinin çarp ı -
nuna e ş it olan bir sabittir. 

ürnek 15.10 

200kW ve 250 Yitik bir d.n. ilreteei a şa ğı daki sabitleri içermektedir: 
IÇ, = 33,7 oln, i 0,0125 alım, L, = 2,5 H, L = 0,008 H ve çalış ma 
bı zinda k, = 38 V lA (alan). Armatür devresi, A L  0,313 ohm'luk eaf bir 

dirençsel yük:e ba ğ lanmış tin 

üreteç, ba ş langı çta nyartı hrı ami ş tır yaln ıır, çal ış ma hı z ında diimnek-
tedir. 230-N"luk bir d.a. kayna ğı  aniden alan uçlar ına ba ğ lannı ca uç-geri. 

bini yükselir ve iireteç yüke ba ğ lanırkeu hı z ı  önemli ölçüde değişmez. 

Uyarım kayna ğı  bağ landıktan sonra zaman ın finıksiyana olarak uç-

gerilimirıı  bulunuz. Doyom durumunu önemsiz v -arsaym. 

Ço7,133,1; Denk. (15-15) ile hetimlenen alan aknma ın kuruluş u yahu 

Rt devresindeki geçici duruma benzer, yani 

rş fiftiLf) 

e„ ve 
mosi, 

230 
-=

(1 - 	33 9 /1"' 25) 	6,83 (1 - 	 ' 1 ;35 5 zurıper'dit 
 33,7 

oğyilsal olarak orantil ı  oldu ğ undan armatiiri ın iç geriihninin viiksel 

= (38)(6,83)(1 - e 	260 (I -- 	volt 

biçiminde olur. 

Armatür devreshideki ko ş ullar makine ı çin Denk. (15-18) ili ,‘r dieençad 

dış  yük için ise 
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vta = Rtia 
bağı ntı s ile betimlenir. Bu iki bak ın -tıp birleş tirerek 

L 	ılv. 	Rz, +  
v R 	dt 	.R L 	 L 

elde edilir. Sayısal değerleri koyarak, 

	

0,0255 tit>' 	1,04 • v — 260 - 260 .5-, 35‘ 
dt 	 ra -- 

bulunur. Bu denklem, t = 0+ da vta 'nin sı fı r olması  gerekti ğ i sınır ko şuluna 
bağbdır, çünkü armatür ak ı nıi aniden değ iş emez,, 3. böliı mdeki >öntemlerlc 
çözümü yandu-sa, 

= 250-257 e- ', 3" H- 7 e - 4g"t  yok 

elde edilir. 

Eğer armatür indiiktans ı  atılsayd ı  çözüm, 

250 - 250 E'  

olacaktı . ikinci ,çözünüln karkşı laş tırılması  armatür indiiktansınıu etkisinin 
• çok küçük olduğunu gösterecektir. 

Bir motor için armatür 

di 
a dt  (15-20) 

bağı ntı sı  ile verilir, Armatifr-indiiktans terimi ço ğu kez yine öncnı sizdir. 
Dinamik ko şullar alt ı nda, elektromagnetik dönme momenti yaln ız mil-yük 
gereksinimi TL'yi kar şı lamaz fakat aynı  zamanda motorun h ı z ı nı  de ğ iş tirme 
görevini de yapar, yani J armatür ve mil yükünün birle ş ik eylemsizlik 
momenti olmak üzere, 

T   + T L  IT 	 d t 
(15- 21) 

bağuıtt ı s geçerlidir. Ba ğı ntıdaki tüm nieelikler 31-K.S birinalerinde ölçülür. 
Dönme kayı plar% ya önemsiz sayılır ya da TL.  içinde vetilir. 

Ozel olarak bir motorun sabit atan aknninda çal ış ması  durumunda, Denk. 
(15-16) ve (15-17) s ırayla aş ağı daki biçirıderi al ı rlar. 

(15-22) 
Ve 

(1523) 
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buradaki k sabiti iste ı  bir saniyeye düşen, mekaniksel radyan başı na volt 
olarak, isterse amper ba şı na ne ton-metre cinsinden iilçülsiin ayrud ır. 

Ornek 15-11 

Küçük bir d.a. motoru, Ş ek, 15-9 daki çiziatde belirtildi ğ i gibi, mekanik-
sel olarak do ğrudan yaln ı z CyleM8h yiike (yani TL  0) bağ lanmış tır. Motor 
sabit bir alan ak ı mı  ile uyardrnaktadır. Hem armatör indilktenst ve hem de 
dönme kayı plar! önexusizdir. Motor durnyorken, ani olarak armatür uçlar ına 
sabit ve dorti v, gerilim" uygulan ıyor. 

3.) Zamanı n fonksiyonu olarak armartir ak ı mı  için bir ifade elde edin. 

b) Zamanın fonksiyonu olarak milin avsal hızı  için bir ifade bulun. 

e) R. 	34 elim. J 	5,85 X 10" 4-m2 lik bir eylemsi ı lik monienti 
ve k ,--- 0,328 V (rad J s) ya da N- ın A'lik bir sabit olduğunu varsayin. 
Motorun yaklaşı k olarak yüzde 2'lik bir yan ı lgı  ile son lu ınna gelmesi içSn ge-
çen süreyi bulun. 

ç:ozcm: a) Anlatilan durumlar için, Ocuk. (15-20) ve (1521), 

= 	 ki. 

olur. to,„ yok edilerek bu denklender birle ş tiribree, 

JRa  
hz 

elde edilir. t 	0+.  da, f». 	0,. e. = O ve 

buiundurulduğu zaman; çözüm, 

R. 

V, 
gözöntinde 

ŞEKIL 1i--9 verile ve yalnı z evi 	LTIfl Üli 1> ııhnını l ,lo ğ-nt-ukzr.nuw,trırn. 
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olur. 

V 
- R—  

iva 

b) Aç ısal'h ızı  elde etmek için, yukar ı daki ilk iki denk-lem bu kez de İ.,:y1 

Yok ederek birle ş tirilirse, 

bulunur. ,1 = 0 da aç ı sal bizm sı fır olmas ı  için çözüm, 

t1nt
k 	

JR4)1, 

RJ 
biçiminde olmal ı dır. Hem bn sonuçta ve hem de o bendindeki sonuçta 	_ 

nun bir elektrik devresinde bilinen anlamda bir zaman sabiti oldu ğuna dikkat 
ediniz. 

e) Bu son denklemden, zaman sabiti, 

(5,85)(10-5)(34) 
(0,328)2 	

-- 0,0185 6 

bulunur. 

Ş imdi, yalın bir üstel fonksiyonun zaman sabitinin dört kat ı  kadarlık 
bir süre içerisinde 0,0185'e ya da ilk de ğerinin yaklaşı k olarak yüzde 2's ıine 
düş eceğ ini a ıaı rrı say ın. Bu durumda, motorun son luzina eri ş mosi 'için yaklaşı k 
(4) (0,0185) 0,074 s gerekmektedir. 

15-7 AKTARIM FONKSİYONLARI VE FREKANS TEPKISI 

istenen motor hı z ı  ve motor yükü, yaln ı z uzun zaman arabklan için sabit 
olduğunda, Ş ek. 15-8 deki tuz denetim düzene ğ indeki üreteç kararl ı  durumda 
olacakt ır. Daha genel ko ş ullarda hı z değ i ş meleri istenir ve daha önceden 
kolayca belirlenemiyen a ş ağı  yukarı  rastgele bir bkinide es  değ iş iyor olacak-
t ı r, örneğ in, ef  ge, ı ilimi bir anda 50 V iken, biraz sonra -30 volt olabilir; bu 
motoru yayalat ınak için motorun dönme momentinin çabucak tersine çrev-
ribrıesi gerektiğ ini belirtir. ideal bir yükselteç -her zaman ç ı k ışı nda giri ş  
dalga biçimi ile do ğrudan orant ıb olan bir gerilim dalga biçimi olu ş tura-
cakbr. D.a. iitetedude alan sarghsu ı daki indüktans nedeniyle bu ideal 
duruma .eri ş ileınez. Örnek 1540 da aç ıklaadığı  gibi; .L.r.J lif  alan zaman sa-
biti nedeniyle elnin bir değiş imi ile deki dolay ı sıyla v,„'daki ilgili de ğ iş im 
aras ında bir zaman gecikmesi olu ş ur. 
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Bu zaman gecikruesînin ba ğı ] öneminin bir' ölçüsü, d.a. üretecinin frekans 
tepkisiyle verilir. er  geriliminin zamanla sinüsel olarak de ğiş tiğ i varsa:4111r 
ve çıkışı n giriş  gerilimine oran ı  olan nieeli ğ i Ef  giriş  iş aretinin ya f 
frekans bölgesi ya da e> elektrik.sel aç ıaal hız bölgesi için hesaplamr. E ğer bu 
oran, yeterli bir frekans bölgesi üzerinde bir ölçüde sabit kabrsa, d.a. ürete 
cinin ef  denetim i şaretindeki ani değ iş imleri bu 'oranı n frekans ile çalmeak 
dü şmesi durumundakinden daha iyi bir biçimde izloyebileee ği yargıamo va-
rahr. Bu süreç yahu olarak devreler ve elektronik bile ş enler-  için kullanı lan 
Erek an-tepki yöntemlerinin uygulann ı asubr, 

. Ş imdi, gerilim ve ak ı relar için hem evre.s i ve hem de büyüklü ğü ohm 
evreli ılieeliklerle ilgilendi ği ınizi belirtmek üzere bir  kez daha kal ın koyu 
siyah simgeler kullanılmaktadır. Arrnatiir direnci ve indüktauS ı  önemsiz 
olan ve sabit h ı zda çaliriabiten bir üzeted ıiiiış tin ıiii ın. Bu durumda (15-15) 
ve (15-19) denklemleri, 

	

jaıLtif 	 Ef 	 (15-24) 

keI 	 (15-25) 

biçimini alırlar. 

Denk. (15-24) ile (15-25) i birle ş tirerek, elkq ı n giri ş  gerili/nine oran ın ın 

k u 

	

G .,-. 	 ;15-26) 
Ef 	ı 	jr,3 (1.,/ 	f) • e 

olduğ u görülür. Bu ifade frekaris ın fonksiyonu. olarak gerilim Kazanc ım verir. 
Ş ek. 154'de kullan ılan biçimde bir üreteç için ç ıkışı  giriş e bağlayan aktarnu 
fonksiyonu.dur ve bu nedenle düzene ğ in tama ıturun çalış masının araatuil-
masında iirettıce seri ba ğ lanan öteki ayg ı tın aktar ı m fonksiyonlar ı  ile bir-
leş tirilebilir. 

Deuklern (15-26) daki akuırt ın fonksiyonu, kararlı -durumda d.o. kazanc ı  
k, / Rf V e iireteçalan ı  zaman sabiti Lf  I Rf  ile belirlenir. Pek çok denetim 
yilkselteeil ı e benzer biçimde özellik kazand ırılalAir. Kararl ı-durum kazancı , 

sabit çal ış ma ko ş ullar ı  altı nda çıkışı n giriş  gerilimine oran ın ı n bir ideüsüdür ve. 
zaman sahili de de ğ iş en koş ullara töre tepkideki zaman geeikn ı esinin bir 

ölçüsüdür. Tek bir zaman geeikmesini içeren böyle bir ö ğenin aktarun fonksi-
yonu, 

kararb-durum kazanc ı  ..e 
1 -1,- :ie.> (zaman sabiti) 

bağ intı s ı  ile vucilir. Frekans ın fonksivonlen vlarai C q .il.i. a ri ıî ı 	k ,iy<•». iittul‘ 
ev-re ve ,f..);erı liğ ini gösteren e .,'Y'riler tick. 15--10'da verlirws.kuAi ı . rir:kan.,  artt ıkça 
gedik dü ş erken evre kayn ıasi artar. Tepki dü ş mesinin cu alan giriş in- 
deki dea m eti i ş areti gerilim ile;i ş in ı lbrinin frekaa ,,A ,.keııı kezi 

ve 
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Gg nin genliğ i 	 t 
ya da gerdim kazanc ı, 

u." 

 

O.737- 

(;g  ni!!! evre dnO ş in ı ! 

Ay:Lsal hz 	(garitnı ik diçekti!) 

Ş EKIL 15-10 1).a. ürctednin frekak16-tepki i ıelirtgenleri. 

§1111/1 idealden uzakla ş mas ı dır. w = R f  L. için C9  genliğ inin kararl ı-
durumdaki d.a. ko ş ullar ı  alt ı ndaki de ğerinin 1 / 0,707 sine dii ş tii.p;ii ve 
evre kaymas ı n ı n 45° olduğ u kolayca gösterilebilia, mu bu de ğeri yan-güç 
frekansı na kar şı lık gelir. 

Bir d.a, iiretecine frekans-tepldsi ve aktar ı rn forık3ivorm yöntemlerinin 
bu uygulanışı  d.a. makine çözümlenmesini üeneti ın duzenekler ı nde bulunan 
devreler ve elektronik yiikselteçler gibi, öteld ayg ı tlardakine benzer biçime 
getirmede bir basamaktur. Giri ş  ve ç ı kış  niceliklerin a.a. olmas ı  gereken bu 
yöntemlerin d.a. makineleri için kullan ı lmas ı  ba ş lang ı çta ş aşı rt ı cı  görülebilir. 
Örne ğ in, Ş ek. 15-8 deki ab şalan d.a. iireteeinin, alan devresine uygulanan 60- 

bir gerilimle baş arılı  olarak çalış masının beklenemediğ ini beliyoruz. 
Fakat üretecin ç ı kış  gerilinainin örnegin alan geriliminin yön de ğ i ş rinnesi de 
dahil olmak üzere bir bertzin küçük bir kesri büyüldii ğ lindeki yava ş  değ işim-
leri izleyebileee ğı ni de biliyoruz. Bu de ğ işimlerin hı zlar ı  çok küçük de ğ erler-
den baş layarak artarken, üreteç ç ıkışı nı n bu tür de ği ş imleri ı zleyebilme ye-
teneğ inin nitelikli bir ölçiisünü vermek gerçekten hem frekans tepkisi belirt-
genlerinin ve hemde aktar ım fonksiyonunun amac ı dı r. Yukardaki tart ış malara 
göre, üretecin ç ıkış -giri ş  genlik oran ı nın çok alçak frekanslarda da. de ğerine 
yakı n ve 60 liz'te ise pratik olarak s ı fı r olmas ın ı  bekleriz. Ş ek. 15-10 daki-
lere benzeyen frekans-tepki belirtgenlerinin say ı sal hesab ı  bu bcklcntiyi ka-
nı tlar ve üstünde üretecin uygun olmad ığı  yakla şı k bir frekans sı nırı  çizgisi 
çiz ınemize izin verir, ça ğ da ş  bir üreteç için bu çizgi, saniye ba şı na az sayı da 
bir ti6nüde alacakt ı r: 

Benzer dü ş ünceler, denetim duzeneklerinde milleriu konumunu de ğ iş tirmek 
ve döndürmek için yayg ı n bir biçimde kullanı lan d.a. motorarmda uyg- ıllatı a-
bilir, istenen aktar ı m fonksiyonlar ı  çoğ u kez, giri ş  olarak ar ınatür gerilimi ve 
çı kış  olarak ya mil h ı zı  ya da mil konumu aras ı nda nla ı dardı r. 
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Özellikle biiyiik değ erde güç gerektiren pek çok uygulama için, standard 
makincler kullan ılı r. Bu durumlarda, denetim dözene ğ i motor belirgerıle-
rindeki herhangi bir eksikliğ i tamartıllyacak biçimde planlan ınand ıx. Bununla 
birlikte öteki durumlarda kullan ı lan motorlar özellikle denetim d.ösenek-
!erinin gereksinimlerini kar şı layacak biçimde yap ı lır, bunlar arasında en önemli 
olanlar ı  harekete geçerkenki dönme momentinin yüksek olmas ı  ve retorun 
eylemsizli ğ inirı  küçük olması d ır. Böyle motorlara denetim - motorlar; denir. 
Çalış ma ilkeleri, yukarıda aniat ı lanlarla ayn ı dır. 

Doğru-ak ı n ı  denetim motorlar ı , çoğu kez, armatör ve alan sarg ılart ayrı  
kaynaklardan beslenen şörı t motorlard ır. Denetim, ya armatör gerilimi ya da 
alan denetimi ile sa ğiamr. Örne ğ in, •Ş ek. 15--Wde verilen denetim •dtizeneğ in-
deki motor bir d.a. denetim motoru olabilir. 

Armatür--gerilimi denetirali tipik bir dAt. denetim motorunun dönme mo-
menti-hı z belirtgenleri Ş ek. •5-11'de gösterilmektedir. Bu e ğriler, nfır-luz 
bölgesinde yüksek dönme momentleri oldu ğunu ve motorun bizi artarken 
dönme mornentinin dü ş tüğünü göstermektedir. Dönme momentiudeki 
denetim diizene ğ i için kararlı  k ı lıcı  bir ;$llik olarak görev yapar. Alan dene-

timli doğru-akım denetim motorlar-1nm armotüzleri çoğu kez sabit aknrı  kay-

nakları  ile uyartıhr. Bu motorlar, alan akınına doğrudan ba ğı mlı  fakat luzdan 
bağı msız olan bir dönme momenti oluş tururlar. Motorun a şı rı  hszlara ulaş -
maması  için kullantl ınasuida çok dikkatli olunn ıalathr. -  

e. 
e 

Ş EKIL 15-11 D.a. denetim motoru için tipik cibnine-momenti bu beiirtge ıderi. Idr>tor, f:abit alan abim/ 

ve Ş 5rıt argı 1 ı  ie ınekinedir; gerrıiniler eirmatariin 

PROBLEMLER 

154 H ı z---t`dçen bir ayg ı t, iki kutuplu bir sürekli maknat ısı  olan bir L. 

tireteci ile bunun uçlar ına ba ğ lanan bir d.a. valtmerresinden olu ş raa.ktedir. • 
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Cretecin, inçalar aras ı da 1000 olun luk bir direnci ve iki paralel yolu bul ıman 

1000 iletkenli bir armatürü vard ı r. Havaaaıraliğı  ak ı sı  36000 çizgi / kutuptur. 

Doğ rudan fı rçalar. aras ına ba ğ lanan d.a. vnitraetresinin direnci 2000 ohm'dar. 

Voltmetre üzerindeki 5 V'luk -bir okumaya dön / dak cinsinden hangi 
h ız kar şı lık gelecektir? 

15-2 Seri -besli bir d.a. motoru 230 Vluk bir gerilim kayna ğı ndan alınan 
80 A 	bir bir hat akı mı  ile 750 dön. dak'da çal ış maktad ır. Motorun armatür- 

devresinin direnci 0,14 °bin ve alan devresinin direnci ise 0,11 ohn ı 'dur. 

- 	20 A'lik bir. ak ı ma karşı lık gelen akıma 80 A'lik bir akı ma kar şı lık gelen 
akıma yüzde 40' ı  olduğunu varsayarak, 230 V da 20 A'lik bir hat ak ımında 
motor hı zı n ı  bulun. 

15.3 Bir d.a. Ş önt motor, h ızdan ba ğı msı z olan sabit bir dönme naornenti 

gerektiren ınekaniksel bir yükü çah ş t ırmaktadır. Bir n ı  hı zı nda armat•iir 

akı m ı  ./"„ i 'clir. Tüm kay ı plar' önemsiz varsayarak; 

a) Arnı atürün uç gerilimini de ğ iş tirrnelde 

h) Alan _akımı ' değ iş tirmekle h ı z 2r 1 'e ç ıkarı ldığı  zaman fa , cinsinden 

armatür alunn ın bulun. 

15.4 25 klV -ve 250 V'luk bir d.a. makinesinin armatür direnci 0,10 
ohm'dar. Makinenin 1200 dön / dakikk• sabit bir h ı zda çizilen mıknatıslanma 
eğrisi üzerindeki noktalar a şağı da verilmektedir: • 

Alan akımı  (A) 	0,5 	 1,5 	2,0 	2,5 
İ 	Olu ş an gerilim (V) 	70 	 140 	195 	235 	260 	İ  • 

Makinenin alan ı  ba ğı msız olarak uvart ı l ıyor ve makine 1200 dön / dak'l ık 

sabit bir h ızda eş zamanlı  bir inotorla çalış tırı lıyor. 

2,5; 2,0; 1.,•5 ve 1,0 A'lik sabit alan ak ınları  için armatür ak ı mma bağlı  
olarak armatür uç gerilimini gösteren e ğriler tak ınunı  çizin. 

15-5 Bir d.a. üretecinin mı knatıslann ı a e ğrisi, hepsi 1000 dön / dak'lik 

hızda alınan a ş a ğı daki noktalar ı  içermektedir. 

Alan akmaz (A) 	 1,50 	 1,25 	 1,00 	 0,50 
Oluş an gerilim (V) 	250 	 230 	 200 	 100 

a) Alan akı mı  1,25 -  A'e ayarlamrsa, iireteç yük yok iken 250 Y üretebil.. 
mak için ne kadarl ık bir h ı zla çal ış tırdnıalı d ı r? 

b) Yük yok iken, 300 dön / dak'da 200 V'tu iiretebilmek için alan ak ı mı  
ne olmal ı dı r ? 

e) Makine, bir Motor olarak 230 •lak bir hata ba ğ lanır ve alan ak ı mı  
da 1,0 A'e ayarlannsa, yük yok iken h ı zı  ne olacaktır? Dönme kayıpların ı  
önemsiz say ın. 
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15-6 Bakım (servis) gereksininderi, çe ş itli büvükliiklere ayarlanabilen 
gerilimlerde çal ış abilen d.a üreteçleri, ço ğu kez kendi kendine uYart ı ltrı a-

-, dan daha çok, ayr ı  olarak uyart ı lı r. Niçin? 

b) Bir k ı sa devreyi besleyen bir ş önt iixetecin kararl ı  durum akı mı  
çoğu kez tam-yük alummdan daha az-olur. K ısaca ay ıklay ı n. • 

e) Aşı rı-yüklü kar ışı k ba ğ lı  bir üreteci,  normal-kar ışı k ba ğ lı  bir üreteç 
biçimine nas ıl dönüş türiirsiinüz? 

d) Kendi kendine uyart ı lan normal-kar ışı k bağ lı  bir iiretecin dönme ek-
senindeki milin bizi yüzde 10 azaltild ığı  zaman, yüksiiz olarak çah ş abilmek-
tedir. Ba ş ka hiçbir de ğ i ş iklik yap ı lmamaktadır. Uç-gerilimindeki de ğ iş iklik 

yüzde 10'dan az m ı  ?, çok ırm? ya da e ş it mi? olur? 

15-7 15 kW, 230 V, 05 A, 1800 dön daklık ve ayr ı  olarak uyarulan 
bir d.a. üreteci 457. 20 in .(=1500 ft) uzakl ıktaki bir yiikii beslernektedir. lle-

tim hatt ı n ı n direnci 0,075 olun'dur. 

Yiikteki gerilimin, he ın yük yokken ve hemde tam yüklü iken 230 V . 
 olması  istenmektedir. Denemeler, bu ko ş ullar için yük yokken 1,34 A'lik 

ve 65 Alik tam yükte iken 1,48 Alik alan ak ımları  gerekti ğ ini göstermektedir. 
Bununla birlikte, alan akam ı nı  elle ayarlamak yerine, seri bir alan eklenmesi 
önerilmektedir: Eklenen seri alan ının direnci önenı sizdir ve ayr ı  olarak uyar-
ulan alan sarg ı s ı  üzerindeki sar ım sayı sı  1820 dir. 

Gerekli olan seri-alan sar ı rnlannın sayı sın ı  hesaplayı n. 

15-8- Prob. 15-4 deki d.a. makinesi ayr ı  olarak uyart ı lan bir motor olarak 

çahş maktad ır. 

a) 2,0 A'lik sabit bir alan akımı  ile uygulanan 250, 200, 150 ve 100 V"- 
luk armatör uç gerilimleri için -newton-metre cinsinden dönme momentine 

karşı  dakika ba şı na dönü cinsinden h ı zı  veren e ğriler tahmini çizin. 

• 	b) 200 V'llık uygulanan sabit bir amma tür uç gerilim! ve 2,5; 2,0; 1,5 ve 
1,0 A lik alan akımları  için dönme momentine kar şı  hı zı  veren eğriler takı -
num çizin. 

15-9 230 V'hik bir d.a. ş önt motorun armatür devresinin direnci 0,1 
ohrn'dur. Bu motor 230 V'lt ı k ana gerilimie çal ış makta ve 100 A lik bir ar-
matür akım ı  çek ınektedir. Ş imdi 1,0 ohniluk bir dış  direnç armatürle seri 
olarak bağ lanı yor ve elektromagnctik dönme mo ı nenti ve alan-ayarlama diren-
cinin değeri de ğiş tirilmiyor. 

a) Ana kaynaktan ~torun çekti ğ i toplam ak ıradaki de ği ş imin yüzde-
sini bulun, 

b) Motorun luz ındaki değiş imin yüzdosini bulun ve bunun bir artma m ı  
ya da- azalma -  m ı  olacağı nı  belirtin. 
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15-10 Seri--besli bir da. motoru, 1000 dön / dakl ı k bir hı zla 240 V luk 
bir uç--geriliminde beklenen 50 l ı g lük ç ıkış  giieünü ohış turabilmektedir. 
Bu ko ş ullar alt ı nda, armatür ak ı mı  183-  A'dir, Ar ınatiir---devresi ile seri alan 
devresinin birle ş ik direnci 0,131 ohni'dur. Bu problem için, motorun doyuıu-
dan uzak durumlarda çal ış tığı nı  ve dönme kapplarinni önemsiz oldu ğu 
varsayın. 

Motor, hız-dönme ınomenti behrtgeni T 	11,3 VıT ile verilen bir yükü 
sürmek için kullanılmaktadır, burada T riewton-metre ve r, de dakika ba şı na 
dönme oinsindendir. 

Uygulanan gerilim 240 V oldu ğu zaman yükün ve motorun çah ş nı a lu. 
z ni bulun. 

15-11 10 b.g. 230 V ve 1150 döntil dak'l ık bir ş önt motor, 230 V'Ink 
bir hattan 38,5 A'lik ak ı nı  çekerken normal yükünü normal h ı zda besler. 
56/It-alan devresinin direnci 123 ohm ve fı rçalar ı  da içine alan armatür dev-
resinin direnei ise 0,30 ohnı 'dur. 

Belli çal ış malar için, bu motorun 450 dön / dak'ada dönmesi ve tain-yük 
için olan elektroruagnetik dönme Momentinin yüzde 120 sizi; vermesi istenir. 
H ı zı  azaltmak için kullan ı lan yöntem armatür devresine seri bir direnç ek-
lemektir. Gerilim hatt ından 230V'luk sabit bir gerilim verildi ğ ine göre, 
istenen çalış mayı  elde etmek için armatür devresine konulan diren.ein de ğeri 

ne olmalı dır? 

15.12 a) H ı zı -ayaı iaaabilen iki d.a. ş önt motorun maksimum hı zları  
1650 dön / tlak ve Imir -Limim h ı zları  da 450 dön / dak'dir. Hizin-aya ı lanmasi 

alan devresindeki de ğ iş ken direncin denetimi ile elde edilir. A motoru yukar ı -

da belirtilen biz sinirleri aras ında sabit beygir gücü gerektiren bir yükü, 
Motoru ise sabit bir dönme monienti gerektiren bir yükü çali ş tırmaktad ır. 

Tüm kayı plar önemsiz say ı labilir. (1) 1650 dön! dak'do ç ıkış  güçleri e ş it ve 
armatiir a_knrı ları nnı  'her biri 100 A ise 4,50 dön/ dak'daki t ı rmatiii- akarnian ı  
ne detektif? 

(2) 450 dön / dak'da güç ç ı kış ları  e ş it ve armatür a :kı nitannı n her biri 

100 A ise 1650 dön. I dak'daki armatür ak ı mları  ne elacakt ıv? 

ayarlarimasuun armat ıir-gerilimi denetimiyle yap ı ld ığı nı  ve öteki 

ko ş ullar ın aynı  kald ı.r;uu varsavarak a bendindeki sorular ı  yan ıstlaym. 

15.13 D.a. motorları nı n hızı nı n denetim yöntemlerinden biri olan bir 

Ward Leonard düzene ğ i, üzerine bez satılmak istenen bir kasna ğı  döndürmek 

amacıyla kullamlacakt ı r. Motorun mili do ğ rudan do ğ ruya kasnağa ba ğlıdır. 
Sar ılacak olan madde üzerindeki gerilime sabit olmak üzere sabit bir sarma 

hı z ı  olostur ınak için, luz 1100 ile 550 dön/ dak aras ında deği ş irken elektro- 
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magnetik dönme monı enti de 50'ile 100 lb-ft (69 ile-13 	-.aras ı nda de- 
ğ i ş mektedir. 

treteei i ş leten Motor, 1200 dön / daki ı.k. Sabit bir h ı zda çal ış maktad ır. 
treteç, armatör direnci 0,14 olun ve unknat ıslannıa eğ risi Ş ek. 15-2 deki 
gibi olan ve 1.5 kW, 230 V'luk bir rnakinedir. D.a. motoru 15 bg'lük olup 
230 V ile çah ş ir ve 0,24 ohm'Ink bir ar ınatiir direnci ile 1,3 A'lik sabit bir alan 
akı mma sahiptir. Şekil 15-2 deki mı knatı slannıa eğrisi, ayn ı  zamanda bu 
motor içinde geçerlidir. Elektromagnetik dönme monaenti 1100 dön ! dak'da 
50 lb--ft 69 N-m) olduğu. zaman motorun armatör ak ımı  40 A dir. 

treteein ş önt-alan akı numn değiştirilmek zorunda oldu ğu aralığı  bulun, 

15-14. 5-h.g, 230 V ve 17 A'lik özdeş  iki d.a. şönt makine bir Ward-Le-
onard dlizene ğiı i de sı rayla iireteç ve motor olarak kullandaeakt ır, fi'reteç 
hı zı  1200 dön! dak'da sabit olan e ş zamanl ı  bir motorlu iş ietilınektedir. 1-ler 
makinenin armatör-devre direnci (f ırçalar dahil) 0,47 ohm'dur. Her makine-
nin mı knatuilanına eğ risi için 1200 dön / dak'daki veriler a ş ağı dadır: 

LA  Ea,V 
0,2 
180 

0,4 
183 

0,6 
230 

(,8 
234 

1,0 
267 

1,2 
276 

•■••••■■■• 

Motorun-alan ak ı mı  0,50 A'de sabit tatuldu ğunda tan ı-yüklü iken arma-
tör akı mı  17,0 A olduğ u zaman motora 300 ile 1540 dön / dak aras ı nda bir biz 
bölgesi verehilmek için gerekli olan üreteç-alan ak ımın ın raaltsimurn ve mi-
nimum değerlerini hesaplaym. 

15-15 -.kyr' olarak uyart ılan bir d.a. iireteei a ş ağı da verilen sabitleri 
içermektedir: 

Alan-sarg ı  direnci = 100 ohm 
Alan-sargı  indöktans ı  = 50 II 
Armatör direnci 0,05 ohm 
Armatör indüktans ı  = 0,5 mH 

1200 dön / dak ' da üretilen en ık aabiti,--. 100 V j  A (alan) 

treteç, 1200 dön/ dak'l ı k sabit bir h ı zda çalış maktadı r. Onun alan ve armatör 
devreleri ba ş langı çta açıktır. 

a) t = 0 da, 250 rb ık bir sabit gerilim kayna ğı  alan sergisinin uçlar ına 

aniden uygulan ıyor. Zamanın bir fonksiyonu olarak armatör uç-geriliminiu 
denkleraini bulun ve e ğ risird çiziniz, 

b) a bendinde kararl ı-durum ko şulları  olu ş tuktan sonra, direnci 1,20 

oh ın ve indiiktans ı  1,5 mil olan bir yük armatüre seri olarak aniden ba ğ lan ı -
yor. Zaman ın fonksiyonu olarak (1) armatör akl ını  ve (2) armatör aç gerilim' 

için gerekli denkiemieri bulun ve e ğ rilerini çizin. Ar ın ıı iiir indiiktans ı  ve 

direncinin etkisini göz önüne al ın.. 
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15-1.6 Ayrı  olarak uyart ı lan bir d.a. iiretecinin alan devresinin direnci 
100 ohm ve indilçtans ı  ise 50 H dia. Bu iireteç 1200 dön / dak'a 100 V/ A 
(alan) Ek bir en ık sabiti üretmektedir. 

Hı z 1200 dön/ dak iken üretilen gerilimi alan gerilimine ba ğ layan ak-
tarım fonksiyonu için bir ifade bulun. . 

15-17 Saniye ba şı na dünü cinsinden verilen frekansm bir fonksiyonu 
olarak Prob. 15-16 daki üreteç için aktar ım fonksiyonunun genlr ğ lnl çizin. 

1548 Sabit alan ak ı sı  ile çalış an küçük bir d.a. motoru yaln ı z yükün 
cylemsizliğ ini yenerek çalış maktad ır. Bu. motorun 6 ohnı 'luk bir armatür 
direnci, 0,9 V / (rad / s) lik bir h ı z- gerilim sabiti ve önemsiz say ılabilecek bir 
armatür indüktans ı  vard ır. Armatör ile birlikte yükün eylemsizlik mon ı enti 
0,005 kg-m2 dir. 

Motorun aç ısal hı zı  ile armatör uç gerilimini birbirine ba ğ layan aktarim 
fonksiyonu bağı ntısın,  bulun. Frekansm fonksiyonu olarak bu aktar ım 
fonksiyonunun genli ğ ini çizin. 

15-19 Aş ağı daki sabitleri içeren önemli derecede büyük bir motor için 
Prob. 15-18'i yeniden çözi.inz 

Motorun armatör direnci 	0,5 ohm 
Birini armatür ak ımı  başı na motorun dönme momenti 2,00 N-na.( A 
Motor ile birlikte yükün eylemsizlik momenti 	10 kg-m2  

15-20 Örnek 5-10 da verilen d.a.- üreteci için uç gerilimini alan gerili/nine 
bağlayan aktarım fonksiyonu ba ğı ntı sım bulun. Bu bağı ntıda yalnız alan-

açısal frekans ı  ile say ı sal değerler bulunacakt ır. 

15-21 a) Örnek 15-11'de verilen motor için, motor ç ı ki şı ndaki açısal 
hızı  armatiir-giri ş  gerilimi ile bu gerilimin e> aç ısal luzına ba ğ layan aktarim 
fonksiyonu için kesin bir ba ğı nt ı  bulun. 

b) Örnek 15-11e'de verilen say ısal değerleri bu ifadede yerlerine koyun. 

e) Frekans ın fonksiyonu olarak b'deki aktarma fonksiyonun genliğ ini 
çizin. 
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ALTERNATiF  AKIM MAKINELERI 

Çok-evreli, e ş zamanl ı  .ve indüksiyon nıakinelerin çal ış ma ilkeleri, burada 
14, bölümde giri ş  olarak aulat ılmış  old~dan daha geniş  ve anlamlı  olarak 
araş t ı rdaeakt ır. Önemli kararlı-durum ve dinamik özellikler tart ışı lacak 
fakat uzun çözümlemelere gitmemek için ciddi nieel ara ştırmalara giriş il-
ıneyecektir. 

16-1 DÖNEN MAGNETİK ALANLAR 

Çok-evreli indüksiyon ve eşzamanlı  raakinelerde kullan ılan a.a. kuırgı -
ları , çok-evreli akınalar ta şı dıkları  zaman, hava-aralığı  çovreainde düzgün 
bir hı zla dönen sabit genlikli magnetik almalar oluştururlar. Bu temel gerçek, 
Ş ek. 16-1'deki üç-e -N:Teli ve iki-kutuplu yalm sargunn dü şünillmeaiyle fiziksel 
olarak aç ı klanabilir. Bu sargı , uzayda birbirlerine göre 1201ik malarla duran, 
üç kangaldan olu ş an ve her kangalı  iiç-evreli bir düzene ğ in bir evresini 
olu ş turmak üzere iiç-evreli gerilimlerin olu ş umunu incelemek için Ş ek. 14-10'- 
da kullanı lmış  olan sargının aynıdı r. Zamanın fonksiyonları  olarak üç kangal-
daki aknnlar Ş ek. 16-2'de görülmektedir. Bu sarg ı nın oluş turduğu alanı  aç ık-
lamak için, statoru oluş turan silindir Şek. 16-3 'de betiraloyici geometrik 
anlamda aç ı lmış tır; yani uçlar aç ık olarak belirlemek için a iletkeni iki kez 
gösterilmek üzere silindir kesilmi ş  ve düz biçimde serilmiş tir. 

şT,K İ L 16-1 Y nIatrIe kıb. 	 kutulsiu Azeiwx 
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Zamanın birçok ardışı k anları  için bileş enlerin ve bunları n hileş kesinin 

alan da ğı lunlarını  çizerek .düzgün olarak dönen bir alan ın obaş turulda ğıı  

görülebilir. Bu i ş lem Ş ek. 16-3sde yap ılmış tır. Bu paragraflar ı  okurken Ş ok. 

16-3 deki çizimlerin adım adım çizilmesi salık verilir, çünkü şeklin bitmi ş  
durumuna bakmak yerine parça parça dii şünülrı esi daha çok aç ı kl ık kazan-

dırır. Ş ekil 16-1 ve.16-3 deki gibi e ğ er evre bir tek toplu kangaldan olu ş u-
yorsa akı  dağı lnıu sinüsel olmamakla birlikte, bncacla herhangi bir evreden 
gelen akı  da ğı lı mının siniisel oldu ğu varsayı lmaktad ı r. Bununla birlikte, kul-
lanış lı  sarg ılar, her evre için yüzeyi üzerine da ğı lan ve uygun biçimde düzen-
lenen bir takım kangaldart olu şur ve böylece ak ı  da ğı lı mı  hemen hemen 

Önce Ş ek. 16-2 deki cı  evresin ıleki akım ın bir maksimum ve l ile -  c evre-
lerindeki akunlarmda bir negatif yar ı  maksimum değerinde oldu ğu t i  anını  
daş ünelim. Bu durumda Ş ek. 16-3a'daki yaln ı z a evresi ile "alu ş an akı  da ğı -
lımı, zamana göre maksimum geuti ğinde olur. Bu ak ını n uzaydaki &ak ı nını  
a kangalnun ekseui etraf ı nda toplamış tır ve pozitif ak ı ma karşı lık gelmek 

dan a' ye do ğ ru keyfi olarak pozitif biçimde çizilmi ş tir. S ırayla, b 
evrele.rinin her birinin olu ş turdu ğ u akı  dai,ffl ınaları nın gerıellikleri a evresin-

den gelen katkı= genliğ inin yarı sı na e ş it olup bu akılar uzayda 6 ya da e 
kangalının ekseni etrafı nda toplanırlar ve negatif akın:dara kar şı lık gelmek 
üzere b den b'ye ya da c den e' doğru negatif olarak çizilini ş lerclir. Ş ek.. 16-3e'- 
da gibi üç-evrenin bireysel katk ı laıanın.  elclennıesiyle elde edilen 
hileşke akı  d~a; a evresi üzerinde yo ğunlaş an ve o - evreeinin maksimum 
katkısının 3 I 2 katı  bir genlikte olan bir sintiaeldir. • 

. 	Daha sonraki bir t, anı  için (Şek. 16-2) e evresin.deki ak ını  negatif bir 
mak-simumdadır ve a ile 6 deki akuıdar ise pozitif yar ı  maksim ıunda olurlar. 
Ş ekil 16-31rsdc görüldüğü gibi, a-evresinin ak ı  da ğı n/umm genli ği daha ön- 
ceki değerinin yarı sa e ş ittir. b-evresinin ak ı  dağı lı mı  an ı ndaki ile ayın gen- 

ı q) 

"Ş  KIL 16-2 Şek. 16-1'de yeilen sarg ı d:d.k et-zamanl ı  evre akunlan 



r_ b e ırresMin ak ı  da ğı lı m ı  ıı t ı re,..inin akı  -\ 
dağı lı mı 	\- 

Bile ş ke akı  dağı lı mı  
evresinirı  akı  dağı lımı  

e ev ı 'eFl ın.n akı , 

pilot. c 

_ 1311eşke akı  dağı l ı m ı  

evresinin ak ı  , 
d agatnu 

(b)  

a evresiniu akı  dağı lımı  

Biteş ke akı  dağı lı mı  

a e resinin ak ı  dağı lımı  

b eızesinia ak ı  dk.ı 1.., ı lızn ı  

b 

evres ınin akı  

da ğı lı m ı  

(o) 

16-1 D EN MAGNETİK 	 NL 	3 

(c)  

ş EK11, 16-3 Ş ek. 16-1'cle verilen ear -gldaki akuitirnı  (Ş ek. 16-2) neden oldap-31; bile şen ve bile şke alayı  

dağ-Ilanları : (a) t, an ı  için (Ş ek. 16-2); (b) t i  anı  içini (e) 	aw için 
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liktedir yaln ı z ti  anma göre kutuplan tersair, çünkü bu kez a.k ım tere-çevril-

miş tir. C-evresinin akı  dağı lı mı  tl  anına göre aynı  kutuplu yaln ız genli'ğ i iki-

kat olmuş tur. Ayn ı  bileşke akı  dağı lı mı  elde edilir, yaln ı z dalga sağ a doğ ru 

kaymış trr. Cçüneü bir t, am için (Ş ek. 16-2), Ş ek. 16-3c'de gösterildi ğ i gibi 

benzer nedenler ayn ı  bileşke akı  da ğı lurum verir, yaln ız daha da sa ğ a doğ ru 

kaynuş  ve b-evresi üzerinde yo ğunlaşmış tır. Elde edilen ak ı  dalgas ı , düzgün 

hızla Ş ek. 16-l'in silindir biçimli stat.oru çevresinde dönen bir magnetik alana 
karşı lık gelir. iste ğe kalan herhangi bir andakilda ğı lımı  çizerek burada var ı -

lan sonuçla uyum durumunda olan sonuçlar elde edilebilir. 

Ş ekil 16-2 deki zaman ı ndan bir &ini' sonra, bileşke alan Ş ek, 16-3a'- 

daki konuma geri dönmek zorundadı r. Öyleyse alanın hı zı , f stator frekans ı  
olmak koş ulu ile, saniYedef dönii. ya da dakikada 60 f dünü olmak zorunda-

dar. Pek çok durumlarda. Ş ek. 16-1'de gösterilen evre ba şı na sargının birden 

fazla kangal tak ı mı ; başka bir siiy-leyi ş le iki den fazla kutbu vard ır. Ş ekil 

14-12, dört-kutupl ı i bir sarg ını n yalmlaştı nbınş  çizeneksel bir düzenini gös-
termektedir. Bn durumda ard ışı k evre gruplar ı.. Ş ek. 16-1 dolu gibi. 120 
Trmkaniksel dereceden çok, 120 e(ektiriksel derecelerle ■;-erleş tirilmi ş tir, Ş ek. 

14-12 deki 2 elektrikael derece 1 ınekaniksal dereceye e ş cleğerdir. E ğ er sar-
gmuı  p kutbu varsa, dönen alan her. t1.511.. ba şı na 21p dönii ilarler ve p12 
elektrikael derece 1 mekaziksel dereceye e şit olur. öyleyse stator alan ının hı zı  
ya da eazartıanh Aza, 

120 
net 	

P 
dünü/ dakika (16-1) 

olur. Bu bagın' t ı , üretilen a.a. gerilinderi için Denk. (14-7) ile verilmi ş  olan 

hız ile frekans aras ındaki bağı ntan ı n aynı dır. 

İkinci bir sarg ı  takı mı  daha kullanı ldığı  ve bu birinci tak ıma indüksel 
olarak çiftlendi ğ i .zaman, bu saagdann üç-evreli bir transfo ımatörün birinci' 
sargısk gibi davranabil ıne yetene ğ inde olduklarına dikkat edilmelidir. Rotor 
sargısı  açık-devre olan bir a.a. makinesi, yalm olarak magnetik devresinde 
bir hava aral ığı  bulunan aç ı k-devre bir tr.an.sformatördür. Gerçekten, bazen 
kabul edilen bir bak ış  açıs ı , bir a.a. makinesi/ak, sargı lanndan birinin dönmesi 
ile ek bir serbestlik derecesi kazanan bir transformatör olarak dü şünınektir. 
Transformatörde olduğu gibi, bu stator sargilar ını n oluş turduğu hava-a.rali ğı  
akan gerçekten uygulanan gerilimin biiyiiklü ğ ii ile belirlenir. Bir transfor-
matör için eş değer bir tanı t ı m, çekirdek aleas ın ı n, uygulanan birinci" gerilirni 
ile belirlendi ğ idir. Bu tanıtım çoğu kez küçük ola ıı , birinci" sargıd.aki sı zınt ı-
irapedans dü ş mesini savsar. Bonzer biçimde bir makine için yukar ı da verilen 
tanı t ı m da statorda transformatördekine kar şı l ı k gelen ka çak impedans 

önemsiz varsayar. 
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Sargının bu, genel tipi, indilksiyon motorlarda, e.ş zanıanh motorlarda ve  
eşzamanlı  iireteçlerde kullan ılır. Sarg,lar, her evreye kutup ba şı na birçok 
oluk ayı rmak kaydıyla, stator demirindeki oluklar içerisine gömüliir. 

16-2 İIYOOKSİYON- MOTORUN liAVRANISI . 

tik-evreli bir indilksiyon motor, önceki kesimde belirtilen türden bir 
stator sargl ın ile Sek. 14-23 1424'de gösterilen iki biçimden birine benzeyen bir '• 
rotordan Oluşur. Ş ekil 14-23, sargısı  rotorun demirindeki (At ıklara gömülen 
iletken çubuklardan olu ş an Ve her iki uçta iletken uç halkalanyla k ısa-devre -
yap ı lan sincap- kafesli bir rotoru göstermektedir. Sek. 14-24, &arpa' stator 
sargis ına benzeyen ve onunla ayn ı  sayı da kutbu olan ve sarg ısmna uçları  
mai ıı  sol ucundaki kayma yilzülderine (halkalar ı na) ya da toplayıcı  yüzük-
lere ba ğ lanan bir sargı lı  rotozu göstermektedir. Bu yiizüklere dayanan karbon 
firealar, rotor uçlarm ı n motorun d ışı na alınması na olanak Sağlar, böylece 
eğ er istenirse, rotor devresine ek bir direnç konulabilis. 

Bir indiiksiyon Motorun davran ışı n ı  incelemek için, Ke ş . 14.-4 den dönme 
momentinin olu ş turulmas ı  «için rotor ve stator ın ı  magnetik alanlarının birbir-
lerine göre sabit olmalar ı  gerektiğ ini alurnsayabun Statorun dönen rnagnetik 
alanına konulan sincap-kafesli bir rotor dü, ünelinz. Botoru bareketsivken motor, 
kısa devre yap ılan üç-evreli bir transformatöre e ş değ erdix. Rotorda, stator 
frekansında 14-evreli gerilimler olu şur ve eş lik eden akımlar 

ve rotorun inıpedaxı s ı  ile belirlenir. Dönen stator alan ı  ile-olu ş tural-
duklarından bu rotor ak ınları , doğ al olarak, stator ile ayn ı  kutup sayısında ve 
duran rotora göre ayn ı  hızla dönen bir rotor alan ı  oluş tururlar. Böylece rotoi 
ve stator alanları  uzayda birbirlerine göre bareketsizdirler ve bir ba ş latma 
dönme momenti olu ş turulur. Bu dönme moraenti, dönmeye. engel olmaya 
çalış an mil_ yükünün olu ş turdu ğu karşı  koymayı  yenmek için yeteili ise, -
motor çalış ma Kı zına ulaş aca.ktır. Çal ış ma hı z ı , Denk. (164) ile belirlenen 
stator alan ının eş zamanlı  kı zı na hiç bir zaman eş it olamaz, aksi halde rotor 
iletkenleri bu alana göre durgun olacakt ır ve içlerinde hiç bir indükic ı ne geri-
limi oluş amayacaktır. 

.Dönmenin nası l sürdürüldü ğünü belirlemek için rotorun ileri yönde 
dakika ba şı na n dünü olan kararlı  hızda dönmekte oldu ğ unu diiş iinelim. 
Öyleyse rotor, dönen alana göre ters yönde, dakika ba şı na ( ıt, j . -- n) dönillük bir 
h ızda hareket etmektedir, yani rotorun kayma hirı, dakika başı na (nej- --- a) 
dön/nedir, Kayma, çoğ u kez eş zarnanh laz ım bir kesri olarak ifade edilir; yani, 

ya da 

k 
n -nef  

nef  
(16-2) 

:t 	ri„ t1I.) 	 (16--3) 
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olur. Akıma ve rotor iletkenlerinin bu ba ğal hareketi rotorda, frekans ı  kf 'ye 
(kayma frekans ı  denir) e ş it olan gerilimlerin olu ş mas ına neden olur. Bu 
gerilirnlere e ş lik eden rotor ak ı mları , kayma frekans ındaki dönme geriliminin 
büyüklüğü ve rotorun impedans ı  ile belirlenir. Bu akımların frekans ı , rotor 

durgunkenki de ğ erinin yalnız k de biri olduğ u için, oluş turdukları  rotor alan ı , 

Tatar yapma göre rotor durgl ı nkenki hı zı nın k de biri bir h ı zla hareket ede-
cektir; ba ş ka bir deyinıle rotora göre ileri yönde dakika ba şı na riFf  = kıza 

 dönme yapacaktır. Ancak, rotorun Denk. 16-3 ile verilen mekaniksel dönme 
hızı  burma üzerine biner. Öyleyse rotor alamam uzaydaki h ı zı  bu iki terimi!) 

toplamıdır, yani 

f  ± ef (J -k) 

ya da 

ani. Böylece stator ve rotor alanlar ı  birbirlerine. göre durgundur, dönme 
momenti oluş turulur ve dönme devam ettirilir. 

Herhangi bir motorun kullan ış lı  olan önemli özelliklerinden üçü, ba ş latma 

dönme momenti, elde edilebilen en büyük olas ı  dönme nıomenti ve değ i ş en yük 

altı nda motorun davran ışı n ı  göEteren dönme mo ınenti-Inz e ğ risidir. Sincap 

kafesli motor, yüksilz durumdan tam-yüklü duruma geçi ş te kazanda yakla şı k 

yüzde -  3"ten 1.0'a kadar dü ş me olan sabit h ı zlı  bir m.otordur. Sağ lanalığı  ve ya-
balığı  nedeniyle, sineap-kafesli indüksiyon motoru çok kullan ı lmaktadır. 
Bir sargı lı  rotor, genellikle daha pahal ı dır ve yalnı z zor olan ba ş lat ına görev-. 

 leri için ya da hız denetimi istendiğ i zaman kullan ı lır. Hı z de ğ i şimi, sargı lı  
rotora bir d ış  direnç ekleyerek elde edilebilir. Normal çal ış ma bölgesinde, bu 
dış  direnç yalnız rotor impedans ı m art ı tı r. Bu da istenen bir rotor alan ı  ş id-

deti ve dönme momenti için daha yüksek bir kayma gerektirir. 

Örnek 164 

Altı-kutuplu, üç-evreli ve sarg ı lı-rotorlu bir indüksiyon makine mili 
üzerindeki ba ş ka bir makine ile 1800 dön / dakl ı k hızla çalış tırılmaktatbr. 
Re-ter -üçevreli 60 Hz'lik bir dilzene ğe bağ lıdır. indüksiyon makine içindeki 
znagnetik alanı  ve stator uçlar ında olu ş an herhangi bir gerilim varsa, bu ge-
rilimin özelliğ ini betimleybi. 

ÇOZetit: Rotor sarg ıan uzayda sinüsel bir ak ı  da ğı lı m ı  olu ş turacak ve bu 
Denk (16-1) gere ğ ince rotora göre 1.200 dön / dakl ık bir hızla dönecektir. 

Eğer rotorun ınekanikser dönü ş ii ayn ı  yönde ise, bn alan statora göre 
1800 + 1200, yani 3000 dön / dakl ık bir hı zla dönecektir. Denk. (1(-1) 
den, not dönme, statorda 150 Hz'lik sinüsel bir gerilim olu ş turacaktir. Dönü ş  
ters yönde ise, statora göre alan ı n hı zı  1800-1200 yani 600'dön / dak ve stator 
frekans ı  30 Hz elde edilir. 
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Bu örnek, indiiklemeyle frekans dönü ş  tilrüciinün genel ilkesini belirt-

mektedir. 

-16-3 iND-rıcsiyoN MOTORLAR1N ÇALIŞMAS1_ • 

-- • • Herhangi bir motorun önemli çal ış ma belirtgenlerinden biri, yük eklendik-

0. :bizm değ iş imidir. Alışı lmış  olduğ u üzere bu belirtgen, bir indüksiyon 

motor :içit.:kapriarun bir fonksiyonu olarak dönme momer ı tinin bir çizimi 

biçiminde gösterilir. Bir indiiksiyon ını *.ı r için böyle bir dönme—momenti 

kayma eğ risi ek. 16-4 deki sürekli e ğ ri ile .vei-iiir; yatay eksen üze,rinde ayn ı  
zamanda bir h ı z ölçe ğ ide b ılhm ı naktad ır. 

Motor için normal kararl ı  çal ış ma bülgesi ho e ğ rinin, kayinam ıl küçük 

değerierina kar şı l ık gelen sa ğdaki kesjr:,:r, Eğ ri ak!a,,;4z. 'olarak bu bölgede 

cloğ rusald ır. Uygulanan hiitgeriliminin olu ş turduğ u ba şlatma dönme momen- 

-eğrinin k = 1 deki ordinatı dı r. Motor hulararken, çal ış ma noktas ı - eğ riyi 

izleyerek, sa ğ a do ğ ru kayar ve normal- çal ış ma bölgesinde yükün ş„.erektirdi-

ğ i dönme. mo ınenti - de ğ erinde durur. 
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Kayman ın küçük değ erlerindeki dönme momenti-kaynaa e ğ riai için yak-
laşı k bir bağı nt ı , uygun bir bölge üzerinde e ğrinin doğ rusal olduğunu varsa-
yarak yaz ı labilir. Ayn ı  zamanda, bir indüksiyon motorun olu ş turduğu dönme 
momentinin statora uygulanan gerilimin karesi ile do ğ ru orant ı lı  olduğu da 
unutulmamal ı d ı r. Bu temele dayandarak, dönme momenti, 

T = k fır2  k 	 (16-4) 

biçiminde verilebilir; burada k r  özel bir dönme momenti-kayma e ğ risi için 
bir sabit ve Vz  de uç gerilinddir. Bu banti, uygulanan gerilimi de ğ i ş tirmenin 
ya da dönme momenti gercka,inmelerini de ğ i ş tiriı ienin motorun h ı z ı  üzerin-
deki etkilerini yakla şı k olarak hesaplamak için yara ı l ı  bir lı a ğı nt ı dı r. 

Dönme momenti-kayma e ğrisinin maksimum ordinat ına 164) moto-
run maksimum ya da en büyük, dönme nunnenti ad ı  verilir. Bu, hava aral ığı  üze-
rinden rotora aktardabilen en büyük güce kar şı lık gelir. Eğ er Yük dönme n ı n-
naenti, en büyük dönme ruomentitıi geçecek biçimde art ı rdaeak olursa motor 
duracakinr. 

Sarg ı l ı-r,',norlu bir motorun rotois tievresine th ş  diLt ı tç cklernenin et, 
kileri Ş ek. 164delri noktah dönme nioment ı -kayma e ğ rilerinden 
Rotor devresinin direnci artarken, en büyük dönme momenti sabit kal ı r, 
Bununla birlikte, hu momentin oluş tuğ u kayma gittikçe büyük de ğ erler ahr. 
Bu nedenle rotnrun direnei artudd ıkça dönme mn ınentinin istenen her hangi 
bir de ğerinin oluş tuğu bı z gittikçe küçülür. Huni s ıfı r oldu ğu ordinat de ğ er-
lerine dikkat edilerek bu e ğ riden rotor direnci ile ba ş latma dönme momentinin 
de ğ i ş imi de görülebilir, önemli ba ş latma gereksininaleri olan ya da b ı z (lenf-- 
timi istenen uygulamalar için sarg ılı -rotorlu motorlar seçilir. -Gerçekten sar-
gı lı-rotorlu motor, sabit-frekansl ı  alternatif akunla beslenen bir motorda 
kullan ı lan bir kaç h ı z ayarlama olas ı lığı ndan birini verir. 

Sineap-kafesli motorlar, a ş ağı daki biçimde ba ş latma özelliklerine göre 
• sunfland ı rı hr. 

• şı t0.1 : Normal ba ş latma dönme momenti, normal ba ş latma ak ı m ı  
B sı n ı fı. : Normal ba ş latina dönme mornenti, alçak Imalat ı/la akı m ı  
C s ı n ı fı  : Yüksek ba şlatma dönme . momenti, alçak ba ş latma ak ımı  
D s ı n ı fı  : Yüksek baş latma dönme momenti, yüksek kayma. 

Motorlar ı n bu dört s ı n ı fı  için ortalan ı a dönme momenti-kayma e ğ rileri 
Ş ek. 16-5'd verilmektedir. Bu e ğ riler„ tan ı  gerilim uygulandığı nda ba ş latma, 
dönme rnmentinin büyüklüğünü gösterirler. E ğer motorlar dü ş ük bir gerili mde 
çalış maya ba ş larsa, ba ş latma dönme ınomenti Denk. (16-4)'e göre, gerilimin 
karesi ile azal ı r. E ğ riler„ baş latma ko ş ulları n ı  iyileş tirmek için en biivük dönme 
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20 	210 	60 	80 	100 
Es zamanl ı  hizin yüzdesi olarak tuz, 

maturIarm mItII 010~ kçie ııııı 0Tı  "ııı se tooctınithienı  ettıleizi. 

mornentinden 	ödünleri de göstermeketedir. Normal ba ş lat ına akımı  
(uygun gerilinıde baş latmak için) tam yük ak ı nunın yüzde 500 ile 1100'ü 
arasındadı r; alçak ba şlatma akımı  ise bu değ erin yakla şı k dörte-itçü kadard ır. 

Örnek 16.2 

10-hg, 230 V, tiç-evreb, 60 1-Wbk altı-kutuplıt bir aineap-kafeali iadük-
siyon motor, tam gerilim ve frekans uyguland ığı  zaman tam yiikte iken yüzde 
d'lük bir kayma ile çal ış maktadı r. 

a) Dakika başı na dönme cinsinden tam-yukte iken h ı z nedir? 

lı ) Dönme ınementi-kayma eğ risinin normal çalış ma bölgesinde doğ rusal 
olduğunu varsayıma. T, new ı on metre ve 17, battan-hata volt cinsinden i:1- 
çiildtiğü zaman, Denk. (1(-4) deki sabiti ve dolay ısıyla dönme momenti-T 

kayma e ğ risinin bu kesiminin derı k-le ınini bulun. 

e) b'deki ba ğı ntrya göre, isii iken biz ıeedir? 

d) Gerilim normal de ğ erinin yüzde 80'irie dü ş ürüli ı rkel ı , 	dönine 

men Linin ::lorrno değ erinin No ü.7,d ı ' 125'e 	 ii 	Motorun kızı  
nedir ? 
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ÇÖZÜM: a) Denk. (16-1) den, e ş zamanlı  hız, 

120 f 
-= 

120 (60) 
ne;  —  	 1200 dön dak. p 	6 

olur. Denk. (16-3) den, tam-yükte iken h ı z 

n 	rı ,f  (1 - k) = (1200)(1 - 0,040) 	1152 dön/ dak 

b) Tam-yükte ikenki güç ç ıkışı  10 bg. yani 7460 W'tı r. Öyleyse, 

T 	(60)(7460)  

o  "1\r  2-.İr (1152)  

elde edilir. Bu de ğeri Denk. (16-4)'e koyarak, 

62,0 = k7 , (230)2(0,040) 

ya da 

Ter  = 0,0293 

elde edilir, öyleyse 

T = 0,0293 V', k 
bulunur. 

e) Son denklen ı den, k = O -ve ii, 1200 dön/ dak olacakt ı r. Gerçekten, bı z 
- siirtilame ve hava Siirtiinme kay ıklar' nedeniyle . biraz dü ş ük olacakt ır 
(belki 1195 dön. /dak). 

d) b bendinde elde edilen yan--deneysel denklemde verilen yerlerine ko... 
yarsak, 

(1,25)(62,0) = (0,0293)(0,80 x 230)2 k 

ya da 

k = 0.0781 

elde edilir ve 

n 	(1-0,0781)(1200) = 1107 dön/ dak olur. 

16-4 EŞ ZAMANLI CIETECIN ÇALI ŞMASI 

eç-evreli, e ş zamanlı  makineierin statoru üzerinde Kes. 16--1 de behr-
tilenlere benzeyen a.a. sarg ı lan vardı r. Bu nedenle statorun olu ş turdu ğ u 
alan, Denk. (1(>-1) ile belirlenen e ş zamanlı  hı zla döner. Normal kararlı ,:durum 
koş ulları  alt ı nda, ne e ş zamanl ı -üreten ve ne de e ş zamanl ı  motor davran ışı  

için, stator alan ı  rotorda hiç bir indükleme gerilimi olu ş turamaz, çünkü rotor 
sarg ı s ı , stator atar ı z ile ayn ı  h ı zda döndüğünden rotordan geçen ak ı da hiç bir 
değ iş im olmaz. Rotor sarg ısmda yalnı z uygulanan do ğ ru akı nı  -N,ardı r ve bu 
akı ma engel olmaya çal ış an etki yaln ı z R, olunik direneidir. 
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.D.a. makinelerindeki komutatör davran ışı  hariç e ş zamanl ı  bir iiretecin 

kaba durumu, ayr ı  olarak -ayart ı lan bir d.a. iireteeiude olduğundan farklı  
değ ildir. Sonuç olarak, çal ış ruas ının ineelenmesinin de benzer biçimde oldu ğunu 

doğal karşı lamanuz gerekir. Bununla birlikte, arn ıatür- sarglaındalti geri-

lim düş mesi!» besaplarkan yahu dirençten çok impedansm kullan ılacağı !» 
aut ınsaınaby ız. 

Eş zamanl ı  bir tireteein arnlatiixünlin üretti ğ i gerilime ço ğu kez uyanm 
gerilimi adi verilir. Bir <La. roakinesindeki E„ 0>i, bu gerilim de 

unknatislannaa e ğ risi yard ımıyla alan akun ı na bağ lanallilir (Ş ekil 16-6.). 

Ş EKIL 16-6 	içiik Lr efz«.,23.aull 	 belirtg.raıL 
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Mıknat ı slaurna e ğrisi, biz eş zamanh hr ıda sabit tutularak alan ak ımının 
bir dizi de ğ erlerine karşı  makinenin açık-devre uç geriliminii ı  bir çizimidir, 

Armatiir sarg ı sıum e ırresi ba şı na impedahsa eş zamanlı  impeelans, Z « , 
denir. Bu, sarg ı nın etkin direnei ra  ile eş zamanlı  reaktans adi verilen ..r e  reak- . 
tans ı ndan oluşur. Yani, 

ra ı e ohin'dur. 	 (16-5) 

Büyük makineler içir, ra  çoğu kez x , ile karşı la ş tırddi ğı nda küçüktür ve ka-
yı pları  hesaplarken yap ılar:un dışı nda önemsiz sayı labilir. Makinenin demiri,. 
çalış ma ko ş ulları  değ iş tikçe de ğ iş en doyumla karş daş tığı ndan x e  aslında sabit 
değ ildir. Yakla şı k amaçlarda, seçkin ölçüde bir doyum ayarlanan bir de ğ er. 
kullandabilk 

Genel olarak e ş zamanlı  iireteçlcı , belirli bir gerilim, frekans ve güç çar-
paninda (çoğ u kez yüzde 80, 85 -ya da 90 geride kalma) a şı rı  ı sınrnaksı z ı n sürekli 
olarak ta şı yabildikleri maksimum kilovolt-amper yük cinsinden de ğ erlendi-
rilir. Yük de ğ i şirken, alan ak ı m ı  sabit tutulurSa, uç-gerilimi de ğ i ş ecektir. 
e, sabit güç çarparu için, arrnatiir ak ın:ima göre çizilen belirtger ı  
eğ rileri Ş ek. 16-7'de görülmektedir. Her e ğri, sabit alan ak ı mı nın farkl ı  bir 
değeri için çizilmi ş tir. Her durumda, alan ak ım ı  normal armatür alam ında 
normal 'uç gerilimini verebilecek olan bir de ğ ere e ş ittir. treteçin'ço ğu kez, 
doğ i şirken alan akumm ayarlayarak uç- gerilimini sabit tutan bir gerilim 
düzenleyicisi vard ır. 

Arrrı ctör akIrnt 

Ş EKIL 16-7 Bir ,_,Şzatnarıll iirarCçCPki ariIIaii ıi akınuron bir fonksiyonu olarak u ■-;- 	ârai. 
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Örnek 16.3 

Bir rnotorla çal ış an 40 kVA, 120 (hatt ım-nötüre) / 208 (hattan-hata) 
Vlıı k, 60 Hz'lik ve üç evreli bir iireteç, el alt ı nda haz ı r buluna ıı  bir güç 
kaynağı  olarak kullan ı lmak istenmektedir, Mıknat ıslanma eğ risi, Ş ek. 16-6'. 
daki olup evre ba şı na eş zamanlı  reaktans ı  0,45 ohm ve armatür direnci önem-
sizdir. Uç-gerilinı i, 0,80 Lik geride kal ı cı  giiç çarpan ı nda yüksiiz durumdan 
yükün yüzde 150"eine kadar normal de ğerde tutulmak isteniyor. 

Bir gerilim düzenleyici ile alan ak ı .mı nda yap ılmak zorunda olan ayar. 
lan ınarun hangi aral ıkta yap ı laca ğı nı  bulun. 

ÇÖZVNI: Ş ek. 16-6 dan yilksüz durumdaki atan ak ı m ı  2,6 A olur. Yükün 
Yüzde 150 sinde, ar ınatür ak ı m ı  

(40000)(1,5)  
— 	  -- 66,4 ..k 

\ı 'ş3 (208) 

olmal ıd ı r. Öyleyse, uyar ı m gerilimi (bir Y-ba ğ lant ısı  için eyre ba şı na), 

E 	V, + 	120 + j (166,4 /--cos"' 0,80) (0,45) 

164,9 	/ 59,8 	175,5 / 19,9° olur. 

Uyarım geriliminin kattan hata olan de ğeri •T(175,5), yani 304 V olur. 
Şek. 16-4 dan, bu gerilime karighk gelen alan ak ı mının 5,7' A oldu ğu görülür. 

16-5 EŞ Z_A.MANL1 MOTORLAR 

Eş zamanlı  bir makinenin rotoruna verilen do ğru akl ın çoğu kez uyar ın 

adı  verilen küçük bir d.a.,üretecinden sağ lamr. Bu uyarı m çoğunlukla motorun 
mili üzerine yerleş tirilir ve motordan alınan rnekaniksel güçle beslenir. Örne ğ in, 

Ş ek. 14-21'deki e ş zamanlı  motorda, rnille-iş leyen uyarı cı  motorun solunda 
Statorun ve rotoruu dönen alanlar ın ın birbirlerine göre durgun 

olmaları  için, rotor kesinlikle Denk. (16-1) ile belirtilen e ş zamanlı  hızla dön. 

melidir. E ş zamanlı  motor davranışı  yalnı z bu koş ullar altı nda etkili olabilir ve 

eş zamanl ı  bir motor, yiike bak ı lmaksızı n, sabit-hı zlı  bir rıı rı tord ırr. 

buiüksiyon motor-da .olduğu gibi,- her stator kutbu ba şı na akı , temel 

olarak uygulanan gerilimle belirlenir ve bu nedenle yakla şı k olarak sabittir, - 

 Rotor alan ş iddeti, rotor ya da alan ak ı mı  ile belirlenir, normal çalışı rken bu 

da sabit tutulur. Kes. 14,4'ile anlat ı lan magnetik alanların etkile ş im koş ul. 

lanna göre yükün dönme mor ıı enti gereksini.w.le ıindeki de ğ i ş im, giiç ya da 

dönme .momeuti aç ı s ı  b'xıı iı  değ i ş imi ile ka ış damnal ı d ı r. Yük obilail ığı nda, 

çok kiiçiiktiir ve dönme momenti ancak dönme kay ı pları n ı  veneeek kadard ır. 
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Mil yükü eklendiğ i zaman rotor, dönen stator alan ı na göre uzay evresi 

bakım ı ndan b gerekli olan dönme rnomentini veren bilyiikliiktelei de ğerini 
alacak biçimde geri kal ı r. Sabit bir uç-gerilimi ve alan ak ım ı  için eş  = 90° 
olduğu zaman çdcanna dönme momenti denile ıı  maksimum olası  dönme mo-
mentine eri ş ilir. Eğer bu değer a şı hrsa motor, fazla olan mil dönme momentinin 
etkisi alt ında yava ş lar ve e ş zamanlı-motor davran ışı  kaybolnr, çünkü rotor 
ve stator alanlar ı  birbirine göre art ık durgun değ ildir. (Bu koş ullar altı nda, 
motor genellikle otomatik devre kesicilerinin harekete geçmesi ile kattan ay-

nin). Bu - olay hanan çı kanf ına ya da eş  zaınaniı /ıp kaybet ıne diye bilinmektedir. 
Çı karma dönme momenti, motor üzerine etki edebilen k ı sa-süreli a şı r ı  yiirklen-
meyi mı  ı l a r 

Rotor durgunke ın dönen stator alan ı  rotor - -alanına göre e ş zamanlı  hızla 
ilerlemektedir ve dönme momenti, her dünü süresinde yön de ğ i ş tirerek za-
manla sinüsel olarak de ğ iş ir. Böylece, eş zamanl ı  bir motorun net baalat ı cı  
dönme momenti yoktur. Motoru kendili ğ inden baş lar biçime 54:ıkabilınek için - 
s5ndürücii sargz denilen bir sineap-kafesli sarg ı  rotorun kurup yüzeylerine 
konulur. Böylece rotor, indüksiyon motor davran ışı  ile hemen hemen e ş zamanlı  
hı za eri ş ie. E ğer alan sar ğı sina bu noktada enerji verilirse rotor ve stator 
alanları  birbirine göre hala tamamen durgun deOldirlee, iniAlesiyon-motor 
davrarıış mın kayma bı zına e şit olan ba ğı l ve yavaş  bir h ızla hareket ederler 
(örneğ in - yaklaşı k olarak 5 ya da - 10 dön; dakl ık bir h ızla olabilir). Eş zamanlı-
motorun dönme momenti kayma frekansma e ş it olan çok alçak bir frekansta 
olmak üzere yine siniisel olarak de ğ i ş ir. E ğer yük ve eyle ınsfiliği çok büyük 
değilse, eş zamanl ı  motorun dönme momentinin pozitif yarı  leinüsü, rotoru 
e ş zamanblağ a sokaçak kadar yeterli bir süre devam eder. Böy.ece elde edilen 
maksimum dönme momenti, motorun çekme ~nemi olarak adlancdr ıhr. 
Bu elde edilmesi çok güç olan dönme monı entidir.Çünkü eu.ameınh-motor 
çiziminde dönme momenti için çok büyük de ğerler elde etmek zordur. 

Baş lat ına• dönme momentini elde emek için söndiirücii sarg ılannkonul-
ması  gerçeğ i, eş zaınanb motorlann iyi olmayan bir yönü olarak Iii şiiıı iilıneme- • 
lidir. Bazen bu belirgin bir üstünlük olabilir çünkü motor, •  rotor sargdanum 
bir tak ımı  ile harekete geçer ve öteki tak ı mı  ile hareketine devam eder. Bu 
nedenle yüksek ba ş latma dönme momenti elde etmek için söndiiriieü sarg ı lana 
özel olarak tasar ı m ı , ba ş ta verim olmak üzere, çalış ma koş ullarım etkilemez. 
öte yandan sündüriieü sarg ılar gezininderi (çal ış ma ko ş ulları  alt ı nda, luzdaki 
periyodik küçük de ğ iş imler) söndiinnede de erkilidir. 

Eş zamanlı  bir motorun çal ış tığı  güç çarpau ı  alan ak ı nı ma değ iş tirerek 
denetlenebilir. Bu durum Ş ek. 16-8 deki çizinde. özetlenebilir. Biçinikri 
nedeniyle V eğ riler denilen sürekli e ğriler, farkl ı  olan sabit yük de ğ erleri 
için, stator akı mını n alan akunı na karşı  çizimleridir. Birleş tirki egriier denilen 
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Ş EKtr, 16-8 Eşsar ımall bir motor için V eki:ileri(iizkJi olardz) v birle ş tiriciı  ektilor (noktah olanlar), 

noktal ı  e ğ rikr. V e ğ rileri üzerindeki sabit giiç-çarpanh noktalar ın geometrik 
yeridir. Genel amaçl ı  eş zamanlı  motorlar, yüzde 100 ve 80 (ileride) lik iki 
güe-çarpanı  verisiyle ticari olarak bulunabilizlor. Sonuncusu, istenilen çal ış -
malara uyan yiiksek alan ve armatiir alumlarvaa dayanaeak biçimde yap ılır. 

Örnek 16.4 

40-bg, 1200 dön / dak, iiç-evreli, 60 Hz, 220--Y ve yüzde 80'lik güç-
çarpanı  (ileride) olan bir e ş zamanl ı  motorun unknatıslan ına eğrisi Sek. 16-6 
da verilmektedir. Bu motorun evre ba şı na 0,05 ohmluk etkin biz stator direnci, 
evre ba şı na 0,45 obm'luk bir e ş zamanl ı  reaktans ı  ve 1600 W'lık dönme 
kay ıplazı  

0,80'lik bir ileride güç-çarparu ve normal stator gerilimin& 42,0 
kVA'lik bir stator giri ş i için, ınilin ç ıkış  gücünü, alan akımın ıve verimini 
besaplaym. 

ÇOZ,PM: Motorun, Y-ba ğ lautı lı  olduğu düşünülecektir. Evre ba şı na 
armatür giri ş  akı mı , 

42 000 
14, 
 (220) 	

110 A olur. 
,V-3-   

Mekaniksel-güç ç ıkışı , stator giri ş . gücünden sta orun bak ır kay ıplan ile 
dönme kay ıpların ı  ç ıkarmakla bulunur; yani 

Çıkış  = (42000)(0,80)-3 (110) 2(0,05) - 1600 

30200 W 	40,5 b.g. olur. 
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Uyarı m gerilimi Örnek 16-3 deki gibi bulunur. "Yalnı z iç-gerilim dü ş -
mesinin i ş areti ters olacakt ır, çünkü biz bir motor için hesap yap ınaktarz. 
(Bu nedenle bir iireteçteki ile kar şı la ş tırılır» güç akış  yönü tersine olacakt ır). . 

220 
	 - (110) / cos - ' 0,80) (0,05 	0,45j) 

E nin elde edilen büyüklüğü hattan-nötiire 158 V ve hattan-hata 274 V 
olur. Ş ok, 16-6 dan, 

= 4,3 A 

olduğu görülür. 

Toplam motor giri şi, stator ile alana verilen giri ş lerin toplamıd ır, yani 

(42000)(0,80) 	(4,3)2(30)-= 34200 W 
tır ve 

bulunur. 

16-6 ALTERNATIF AKIM MOTORUNUN 111Z DENETIMI 

• Bir indüksiyon -motorun hı zı nı  değ iş tirmek için, ya kaymay ı  'ya da e ş -

zamanlı  hızı. deği ş tirebiliriz. E ş zamanlı  bir motorun hı z ı nı  değ iş tirmek için, 
tek seçeneğ iıniz eş zamanlı  hı zı  değ i ş tir ınektir, bu da ya kutup say ı sı n ı  ya da 
hatHfrekansuu de ğ iştirerek ba ş anlabilir. Hı z denetiminde kullan ılan dört. 

yöntem a ş ağı da ana- hatları  ile verilmektediro ilk ikisi kayin.ada.ki  değ iş ik-
liğe, öteki ikisi de e ş zamanlı  hızdaki değ i ş ikliğ e bağ lıdır. 

1.- Has-gerilimi ile -  denetim-: Bir indiiksiyon motorunun oluş turdu ğu dön-
me momenti,, statorunun uçlar ına uygulanan gerilimin karesine ba ğ lıd ır. Bu 
bağ lı lık Şek. 16-9 daki iki :dönme- ınomenti-Luz belirtgeni ile açtklanmakta-

dır. Eğer, yük, kesildi çizgi ile gösterilen dönme mornenti-h ız gereksinimelerine 
sahip ise, gerilim azalt ıldığı  zaman, h ız n ı  'deli n2'ye kadar •azalacakt ı r. Hı z 

denetiminin bu yöntemi .daha çok vantilatörleri çal ış vran. küçük sincap-
kafesli motorlarda kullan ılmaktad ır. 

2. Rotor-direnei ile- danotim: Rotor-devresinin direncini değ iş tirerek 
sargılı-rotorlu bir indü.ksiyon motorun hrz denetim olas ı lığı  Kes. 16-2 de açik-
lanmış t ır: Rotex direncinin üç-:farkh de ğeri için dönme rnomenti-h ız belirt-
genleri Ş ok. 16-10'da gösterilmi ş tir. E ğer yük, kesik çizgili e ğ ri ile gösterilen 
dönme momenti-Inz belirtgenine sahipse, rotor direncinin de ğerlerinin her. 
birine karşı l ık gelen h ı zlar n„n; ve n, dür. 
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Ş EKIL 1-9 R gerLxDi ie iticliAssiyou, Inat« b ı zı um (It-rıe 

Hem hat-gerilimi ve hem de rotor-direnci il denetimin ba şbea sakı n-
ealan, alçak kızlarda dü ş ük verim ve yükteki değ iş ikli ğe gZire h ız ayarlanmas ı . 
mu bir Z31çüde zor olmas ıdır. 

Hz 
Ş EKIL 16-10 Rotrkr cUrenci arn.eil ı "k1 ile inrliiksboan motür h ı nıa- th.tıctiorii. 

;3 • - Değ iş ken-ktaupla mcdorlar: Stator sarg ı st, kangal bafflant ıları nda 
yahu değ iş iklikler yap ılabilecek biçimde düzenlen ir, 1)6) ,3ct:e kutup say ısı  
2:1 oran ında değ iş tirilebilir. B5ylece iki e şzamanlı  luzdan Lirisiseçaelnitt. Bu. 



708 ALTERNATIF MUM MAKINELERI 

yöntem hemen hemen her zaman sincap•kafesli bir motora uygulan ı r, çünkü 

sargıh-rotorlu ya da e ş zamanlı  bir motorun rotoru üzerindeki kutup say ı -

larun de ğ iş tirmek yap ı sal zorluklar içerdi ğ inden pahal ı  olur. Her biri kutup 

değişikliği yapmaya elveri ş li bir biçimde düzenlenmi ş  bağı msı z iki stator 

sargua tak ımı  kullanıldığı  zaman sincap-kafesli bir motorda dört e ş zamanlı  
113z elde edilebilir. (örne ğ in, 600, 900, 1200 ve 1800 dön f dak). Ku şkusuz, 

sakıncası , sürekli bir hız bölgesinden çok a ş ağı -yukar ı  kesikli Inzlar oluş tu-

ruhu asıdı r. 

4. Hat -frekans ı  ile denetim: Indliksiyordu ya da e ş zamanlı  bir motorun 

eş zamanlı  hı zı  hat frekansuu de ğ iş tirerek denetlenebilir. Yakla şı k olarak 

motordaki akı  yoğunluğunu sabit tutmak için, hat gerilin ıi doğ rudan fre-

kans ile değ iş tirilmelidir. Böylece, motorun çal ış ması  Werd Leonard düzene-
ğ indeld d.a. motorunun çalış ması na benzer. 

En önemli sorun, ayarlanabilir frekansh bir kaynak elde etmektir. 
.4.1.1şı lauş  bir yöntem, bir frekans de ğ iş tiiicisi olarak ya e ş zamanlı  bir üreteç 
ya da sarplı-rotorlu indüklen ı eli bir makine kt ı llannı aktif; ancak bunlar ı n 
her ikisi de kendilerine özgü olan ayarlanabilir-h ız oluş turucular gerektirc-
eektir. Bununla birlikte, bölüm I7'de gösterilece ği gibi, silisynm•denetinali 
doğ rultuoulardaki son geli ş meler soruna daha iyi çözümler getirmektedir. 

16.7 ALTERNATIF - AKEVI .DENETIMLI MOTORLAR 

Motoıdan istenen maksimum çıkış larm. bir watt'ın küçük bir kesrinden 
birkaç yüz watt'a kadar oldu ğu alçak-güç-düzeyli denetim düzeneklerinde, 
çoğu kez iki-evreli indiiksiyou motorlar k ıdlandmaktadir. Iki-evreli indiiksi-
yurdu motor sargı lan uzayda birbirinden 90 elektriksel derece ayr ı -  duran 
iki sarg ılı  bir stator ile sineap-kafesh bir rotor ya da e şdeğ erinden oluşur. 
İ ki sargı ya uygulanan a.a. geriliraleıi aras ında zaman bak ı mından genellikle 
90' lik evre fark ı. vardır. 'Gerilim bilyilklıı.kleri eşit olduğu zaman, dengeli 
iki-evreli gerilinalerin e ş değeri statora uygulan ır. Böylece oluş an stator alt ı sı  
tiç-evreli bir indüksiyon motordaki gibidir. Motorun dönme moraeuti-Inz' 
eğ rileri de üç-eyreli ınotordakilere benzer, İ ki evleri denetimli motor, genel 
olarak, yüksek bir ba şlatma dönme momenti ve dü şen bir dönme monı enti-
luz belirtgeni elde etmek için yüksek dirençli bir rotor kullan ılarak yap ı lır. 

Bir a.U,. deneti ınli motorun blok bir çizimi Ş ek. 16-11'de gösteril-
miş tir. Vı  gerilimi, sabit bir gerilim kayna ğından elde edilen de ğ iş mez bir 
gerilimdir. gerilimi, genellikle bir denetler.leinin ç ıkış andaki bir yilkselteç-
ten alınır. Bu .ki gerilim e ş zamanl ı  olmalıd ı r; bunun anlamı , her ikisi de ayn ı  
a.a. kayua ğuıdan alı nnialıdı r. Bu gerilimler aras ında ya yükee' !taç ya da 
Vi  kaynağı nda 90' lik evre kaymas ı  oluş turarak zaman bak ımından yakla şı k 
olarak bir çeyreklik süre de sa ğ lanmal ıdı r. V2' ılit ı , yakla şı k olarak V: den 90' 
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V.jn: — 

ŞEKIL 6-11 	denerizali motorrıtt ;ctsru ıtik 

ilerde giden ve sftr olmayan bir de ğ eri varsa, b ır yöndeki dönme elde edilir; 
eğer V; ıı in geriden izleyen ve sıfır olmayan bir değeri varsa, öteki yönde 
bir dönme ortaya ç ıkar, Dönme mornenti hem VI  ve hem de V, nin bir foxik* 
siyonu ohlugu ıçin, V2'n ı n büyüklüğünü dbğ iş tirmek motorun geli şen dönme 
momentini de ğ iş tirir. Seçkin bir a.a denetimli motorun dönme ıtıomeuti-
bız  belirtgenleri Sek. 16-12'de gösterildi ğ i gibidir, Bu eğriler, armatörü de-
uctlenen d.(z. denetimli motorlaril ıkine benzer. Baş latma-dönma ~telifi 
ve kararbl ıkla ilgili yorumlar her iki tür içinde ayn ı  ölçüde geçerliktedir. 

ş' EK IL 16-12 [ki-evrali deuetinıii muterer ı  dötımr nrınvıı ti-luz belirtger ıleri, 

denetin-ili motorun ba ş lıca sakı ncas ı , büyük bir kayma ile 
çalan bir sincap-kafesli indüksiyon motorun do ğal verimsizli ğidir. Bununla 
birlikte kafesli rotor ı n sağ lam ve yahn olmas ı  hem ekonomik ye hemde Tek- 



Stotor 

Çekrtıe--kapsWii 

ro ı or 

l'!,ug ı ut rob,t- 

ç'<. 

710 ALTERNATIF AKIM MAKINELERI 

nik nedenlerden ötürü büyük bir üstünlük Sa ğ lar. Kayan kontaklar üzerinde 
fırçalar yoktur. Rotor sarg ıları  yalı t ı m gerektirmedi ği içi.u, rotorun s ıcaklığı , 
yalnız  mekaniksel durumlar ve dolaylı  olarak da bunlar ın stator-sargısunn 

sıcaklığı  üzerindeki etkisiyle smularnr. Etkisiz maddeler oldukça az oldu ğ u 

için, sineap-kafesli bir rotorun eylemsivli ğ i, verileri ayn ı  olan bir d.a. motorun-
Içinden daha az yap ılabilir. Maksimim çıkış  gücü birkaç watt'm altında olduğ u 

zanian, rotor olarak ince metal bir kapsiii kullanmak.la eyiem şizliğ iminimıira 
yapılabilir. Böyle olunca Ş ek. 16-13 deki yahnla ş tualmış  çiz" ınde gösterildi ğ i 
gibi, dönen ö ğe bir uca açAk silindirik bir kap biçimindedir. Kapsül içindeki 
tıpaya benzeyen durgun demir çekirdek magnetik devreyi tamamlar. Bu 
yapı ya çekme-kapsiillii bir rotor denir. 

Stator 

Ş EKIL 16-13 Çe.krue-kaps-611ü bir rotoran 

Örnek 16.5 

İ ki-evreli denetimi' motorlarm çalış malarını n yaklaşı k olarak değ erlen-
dirilmesi için bazen dönme moment ı-hız eğrikri ile ilgili iki -varSayım yapı -
br: (1) Durdurma dönme inomentinin, denetim-sargismin gari.l ımintII (kok) 
değeri ile doğrusal olarak orant ıiı  olduğu varsay ılır. (2) :Dönme mo ınenti hı z 
eğ rilerinin, yaklaşı k olarak sabit olan ve denetim .sargis ının geriii ıninin değ iş en 
değerleri için hemen hemen ayin olan negatif bir e ğinn olduğu-  dii ş iinülür. 
Bu koşullar altında, dönme momenti-h ı z eğrileri deneysel sonuçlara dayana 
rak a ş ağı daki denklemle 

T = k,V,- kw„,- 	 (16-6) 

Burada com  miLin mekaniksel hı z , 	denetim-sarg ı  geriiiminin etkin (kek) 
değeri ve k i , k, de sabitlerdir. 

Böyle bir motorun yaln ı z eyle ınsizlik yükünü yenmek için çal ış makta 
olduğunu düşününüz, • Rotor ve yükün bile şke eyiemsizlik momenti J k,s-m2 

 dir. 
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' 	0) 1-11z ve denetim gerilinaini birbirine •ba ğlayan ak-tarı m fonksiyennam 
bulun. 

b) Motorun 4 	güçle çab şan iki--kutuplu, 60 flzlik ve 115 Sr luk 
küçük bir motor oldu ğunu varsayin. Normal gerilim uyguland ığı nda durdurma 
dönme niomeuti 0,03 N-na, ve yar ı  eş zamanl ı  bı zdak-i dönme mornenti de 0,02 
N-U1 dir. Rotorun eylemsizlik momenti ise 2,0 x 10 -6  kg-m2 dir. Yükün ey-
lernaizlik ınornenti ile yükün-dönme momeutinin önemsiz oldu ğu varsay ı lan 
altı nd.a motorun aktarma fonksiyonu bulun. 

Ç,ÜZVM: a) Denk.. (16-6) daki motorun dönme momenti denklemini 
rotoru lıı zlandırmak için gerekli olan dönme mernentine eşitieesek, 

T k V- k2(»m  J 

ya da 

	

-t- k 
	

k r  V, 

elde ederiz. Denk. (16-7) meb vektör biçiminde yeniden yazıldığ i zaman, 

	

(jo..)) J£2„, ± 	ky, 

ya da 

Lim 	k I k 
2 G 	

rz"---  T -1- iw -(717k2) 
bulunur. Denk. (15-27) ile karşı laş tırarak, motorun- zaman «bitirdi) 

(D5-8) 

(16-9) 

olduğu görülür. 

I>) T 	0,03, V, = 115 ve 12J.,:= 0 değ erleri Denk (16-6) ya konulduğu 
zaman, 

0,03 • 
2,61 x.  10-4  N -nı  j Il bulunur. 

Yarı  eş zamanl ı  h ı zdaki aı„, açlar(' h ı zı , 

1 	4 f 	1 42y(60) 138,4 rad,/ s bulunur. 
2 	kutup sayisi 	22 

T = 0,02, ki 	0,03 ve (am = 188,4 değerleri Denk. (16-6) ya ko- 
nulduğ u zaman, 
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0,03 - 0,02 
	 = 0,53 x 10-4  N- 188,4 

Öyleyse, zaman sabiti ve aktanm fonksiyonu, s ırayla 

2,0 x 10-4  0,038 s. 
0,53 x 10-• 

Ve 

s bulunur. 

,9 G   rad I  s / V olarak bulunur. 
1 + ja, (0,038) 

16-8 SESIRSEL BEYG İR GÜÇLÜ A . A . MOTORLAR' 

1 / 6 bg'ne kadar dü şük beygir güçlü ilç--evreli motorlar bulunmakla 
birlikte (bazı  türler için daha da düşük değerler elde edilebilir), a.a. kesirsel 
beygir güçlü motorlarm ço ğu tek-evreli alternatif ak ı rala çalışı r. Önemli 
bir etken pek çok durumlarda Yaln ız tek-evreli güç bulunabildi ğ i için bu 
ralarda küçük motorların kullanılmas ı  gerektiğ idir. Ba şlatma ve maksimum 
dönme momenti gereksinirnlerinde oldukça fazla de ğ iş ikliklerle karşı laşı lır, 
bu nedenle tek evreli motorlar ın pek çok türleri geliştirilmiş tir. Bundan ötürü 
özel bir uygulamanın ko şullanın sağ layan en ucuz motoru seçme olasılığı  
vard ır. 

Tek--evrelr motor türlerinin ço ğu, temel olarak, ha ş latılma yöntemleri 
farklı  olan indüksiyon motorlarıdır. Yap ı sal olarak, tek-evreli indiiksiyon 
motorları, stator sargısı n ın tek-evreli bir sargı  oluşu bir yana, daha önce an-
latılan üç-evreli sincap-kafesli motorlara benzer. Stator sarg ısı  yoğun bir kan-
gal oluş turmak yerine stator yüzeyi üzerindeki oluklara da ğı lmış  bir biçimde 
olan bu motorlar çizeneksel olarak Sek. 16-14 deki gibi gösterilebilir. Motorun 

ŞEKIL. 16-14 Tek-evreli 
	

dipou 	ruıx çizeneksr1 çizimi. 
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çalış ması , dönen alan bileşenlerinin Etator sarg ı sı , tarafından oluş turulduğunu 
göstererek üç-evreli motorlar için daha önce bulunan ko ş ullar yardımıyla 
açıldanabilir. 

Bununla birlikte, Ş ek. 16-14 den, stator alan ı nı n ek ş eninin kangal 
ekseni boyunca sabit kaldığı  açıkt ır. Kangaldaki alternatif ak ı nda, alan 
şiddeti sinüsel olarak de ğ işir başka bir deyin-ı le, zamanla kuti ı plarm iş areti 
ve ş iddeti siniisel olarak değ işim giksterir. Böyle bir de ğ iş ken alan, Ş ek. 16-15' 
de gösterildi ğ i gibi, büyüklüğü ve yönü kangal ak ı m ı n ı n ani büyüklüğü ‘e 
Yönü ile belirlenen Ve geçen sürenin yar ı sı nda yönü yukarı ya do ğ ru öteki ya-
rı sı nda da aş ağı ya doğ ru olan değ i ş en uzunluktaki bir vektvirle grafiksel ola-
rak gösterilebilir. Yaln ız, böyle bir vektöriin her biri bu vektörün 
maksimum uzunlu ğunun yar ısına e ş it olan sabit bir uzunlukta ve birbirine 
göre zı t yönlerde dönen e ş it iki vektöriin toplam ı  olarak düşüntilebildiğ i Ş ek. 
16-15 b ve c den görillebilir. Sonuç olarak statorun de ğ işken alan ı  biiyüklülderi 
eş it olan iki döner alana aynlabilir. Bu alan bile şenleri e ş zamanl ı  hı zda fakat 
birbirine göre karşı t yönde dönerler. 

Sinlisel olarak değ işen alan ve hu alan nı t crnıı ierdc ilönen iki. e ş it atama Oeterilmri, 

Bu dönen alan bile şenlerinin her biri indüksiyon motor davran ışı  olu ş tu-

racakt ır, yalnız karşı lık gelen dönme momentleri z ıt yönlerde olacakt ı r. Ş ek. 

16-16 da nokudı  biçimde gösterilen bile şen eğ,rilerh ı  her biri, öteki dörtte 

birlik bölgeye geçiş leri hariç, Şek. 16-4 deki dömue nnimenti-Inze ğ rilerine 

benzer. İkıi bileşen e ğ rinin toplam ı  olan bile:-,;ke eğ ri, dönme nınmentinin 

baş langıçtas ı fı r, öteki her hangi bir hı zda belli bir de ğeri oldu ğunu gösterir. 

Bundan ötürü, eğer tek-evreli bir i ıı dUlQ[iyou motoru herhangi bir 
çalış maya baş latıhrsa, l ı aş latı ldığı  yönde dönmeye d ı yan ı  edecek öç- 

bir.indüksiyon ntoOrla ayn ı  tipte çah şı na verecektir. Gerçekten, rotor 

hareketsiz iken; olu ş an rotor akunlar ı , ileri yönde geri \ , i;odeki ak ı  ddl:;;a.- 

ların' durtı rkenki büyüklüklerine g;3te n ayla ;: ı .,.trr ır ve azaltir.• 1 .3öNle.ee , ı wt. 
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Ş EKIL 16-1fı 	bir ıdüksiy.w m ıiwrıltidaki bikşk d5ruree 	 egri51 (sürekli eri) 
ile o ı lliR iki bile şe ıii (noktsdi 

dönme mo ınenti artar. Ancak bu dön ıne momenti sahuan bir dönme momen-
tidir. Bu tek-evreli herhangi bir motorda önle ınesi gü.ç brgo rmçtur. Çünkü tek 
evreli bir devredeki ani g„iri ş  gücünde do ğal sal ınımlaı  .yardu . Tek-eyreli 
bir motor için dönme ınumenti-hız eğrileriyle belirtilen dönme momenti, ani 
dönme rnomentinin zamana göre ortalamas ı dır. 

Tek-evreli indüksiyon motorlar ı , çalış maya ba ş iaı tua yöntemlerine göre 
s ı nı fland ırıbr ve bu yöntemleri betimleyen adlar al ırlar. Taru-beygie güçlü 
motorlarda oldu ğu gibi, uygun tiplmiu seçimi, baş latma ve çalış ma belirt-
genlerini ve ekonomik durumları nı  kar şı laş tırarak yap ı lı r. Baş latnı a yöntem-
leri ve elde edikn belirtgenler a ş a ğı da teker-teker dü şünülecektir. 

I . Perdeli kutup Ş ek. 164 icı 'da çizeneksel olarak gösterildi ğ i gibi. 
perdeli kutupin motorun ç ık-ıntı lı  larıtupları  vardır ve bu kutuplarm her 
birinin yarı s ı  pertie/eme kangalı  denen bir k ısa-devre sarg ısiyle sardmış tı r. 



16-8 KES.İRSEL-BEYGIR GÜÇLÜ A.A. MOTTORLAR1 715 

Perdeleme kangalında olu ş an indükleme ak ı llı lar!, ak ı  olu ş urken kıı tbıux 

perdeleme kangal ının bulunduğu yandaki yarı sı nın alaı sın ı n öteki yans ı ndaki 
akıdan ger/kalmas ına neden olur. Sonuç; alçak bir ba ş latma dönme momenti 
oluş turacak biçimde kutbun perdesiz yar ısmdan perdah yar ı sı na ak ıda peri-
yodik bir yer-de ğ iş tirme olmasıdır. Seçkin belirtgenler Sek. 16-17 b de veri-
lene benzer, Bu ilke yaln ız çok küçük ruotorlarda kullan ı lı r. 

2. Aya-et:re/ Ayn- evreli motorlarm, eksenleri uzayda 90 elektriksel 
derece olu ş turan biri ana ve bir yard ımc ı  sarf olmak üzere iki stator sargasi 
vardır. Bu sargı lar Ş ek. 16-18a'da gösterildi ğ i gibi bağ latarlar. Yardımcı  
sargının direncinin reaktans ına oranı  ana ısargan ı nkinden daha büyüktür, 
bu nede ıde, iki akı m evre d ışı  kahrlar. Böylece, stator alan ı  önce sarg ılardan 
birinin ekserd çevresinde bir maksimum:A eri ş ir ve daha sonraki bir zamanda 
(yakla şı k 80-35 dektrikse derece) uzayda 90 elektriksel derece ötede duran 
ikinci sarg ını n ekseni çevresinde bir ınaksimurna ula şı r. Sonuç motorun çal ış -
maya ba ş lamas ı na neden olan dönen bir stator alanıdır. Eşzamanl ı  bizm 
aş ağı  yukar ı  yüzde 75Yinde yard ı mcı  sarg ı  bir merkezkaç anahtarla 
Motorun genel belirtgenleri Şek. 16-18/i'de gösterilmektedir. 

30 
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(a) 	 (b) 
ŞEKIL 16-18 Ayn-e ı reli motor (o) gole griEterirai. (b) etçlrin (14nnıe m ı > 	eğ rilcri 

3. ,Sagaçlcı -baalus ınci, indüksiyoula çakma Bit türde ayr ı-e,areli bir 
motordur, yalnı z iki ak ı nı  aras ındaki evre yerde ğ i ş tirmesi, yard ı mc ı  sarg ı  
ile seri-ba ğ lı  olan bir sağ.-',aç ile elde edilir. Yard ı mc ı  sarg ı  yine e ş zamanl ı  bizm 
yaklaşı k yüzde 75'inde devreden ç ı karılır. Çalış ma belirtgealeri, Ş ek. 16-19'cla 
verilmektedir. yüksek ba ş latma dönme -mon ı enti en belirgin iizelliktir. 

4. Tek-değ erli-slgaç : Eğer şığ açla çal ış maya ba ş latı lan motorun sığ ac ı  
ve yardı mc ı  sergisi motor çal ış maya baş lad ı ktan sonra kesibr ıa:zse, güç çar-
pan.' ve çal ış ma durumu iyilaş ebilir, Böyle bir geli ş me tek-değ erli-s ığ açl ı  bir 

motorun genel arrı acı dı r. BUM oula birlikte, ba ş-talana 	n ı c ıneutind,m 

ödün verilmelidir, çünkü s ığ a en iyi ba ş lat ına ve en iyi çal ış ma de ğ erleri 
arası nda bir uzla ş ma sa 	 rı -,:»iti.in ğ lar. Çizeneksel bir 	ı r 	l<' b 	e irlikt .,a.ckin bir be- 
firtgen  ş ek.16- 20'de verilmektedir. 
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(s) 	 (b) 
Ş EKIL 16-19 S ıkeçia baolsı ttlan Sactiiktease ite çah şius motor (a) Çiı i ı nle gösterim, ( b) seçkin dönme 

rnornenti-hıs 

5. Sığ aç ile-baş latına saç ile-çalış ma: Eğer birinci çal ış maya ba ş lat-
mak öteki de çalış tırmak için iki sığ aç kullanihrsa, herhangi bir uzla ş ma, 
yapma gere ğ i yoktur ve en iyi baş latma ve çalış ma ortam ı  elde edilebilir. 
Sonuç olarak, çal ış ma verimi ve güç çarpan ı  oldukça yüksektir. Bu motorun 
genel özellikleri Sek. 16--21'de verilmektedir. 

(a) 	 (h) 
ŞE L 16-21 Sığ as: ile -baş iatalare sl'itaç de -çalış an motor. (e) Çistiode göf4eriso, Ot) srçkisı  dbmue 

roomenti-Ins eğ rileri. 
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Küçiik motorun önemli ek bir tipi, evrensel motor.  . adi da verilen seri a.a. 
motorudur, çünkü o hem alternatif ve hem de do ğru akı mla çahşabilir. Eğ er 
bir seri ınotora alternatif akını  uygulanırsa, stator ve rotorun alan şiddetleri-
nin hilyliklükleri zamana göre siniisel olarak de ğ işecek ve ayn ı  evreli olacak-
lardır. Bu nedenle bir dönme momenti oh ış acak ve motorun çal ış ması  genel 
olarak doğru akını  motorunkine benzer olacakt ır, Bu söylenerder bir şönt 
motor için doğru olmayacaktır, çünkü zamana göre de ğ iş imler yakla şı k 90' 
evre dışı  olacaklar ve dolayısıyla hemen hemen ortaya çıkan bir dönme mo-
rnenti olmayacakt ı r. Bununla birlikte yer-de ğ iş tirme güçlükleri, do ğ ru akı nı -
olduğundan daha zor olacak ve yoğun güç kullanı mını  25 Hz gibi alçak fre-
kanslara sın ı rlayacakt ı r. Daha büyük yap ıtlarda çekme amaçlar ı  için a.a. 
seri motorlar ı  kullanı lı r. 

Kesirsel ve küçük tam--beygir güçlü olan yap ı tlarda. 60 Hz deki yer--
değ iş tirme güçlükleri öt ı lerı ebilir. Evrensel bir motorun seçkin belirtgenleri 
Şek. 16-22'de verilmektedir. Bunlar temel olarak, yüksek-h ı zlı  motorlard ır 
(1500 den 15000 dön dak kadar). Bu motorlar, h ız denetimi için kat ı lıal 
aygıtlar; ile birlikte s ı k s ı k kullanı lmaktad ır, 

)400 

.?300 
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:-C3)  200 

100 

0 20 40 60 80 100 
Yüzde olarak normal Nz 

Ş EKIL 16-2 2 Evrensel Lie ~terim senkIn dönme ınorkenti-Inz otelleri. 

PROBLEMLER 

16,1 Aş a ğı da verilen zamanlarda iki-kutuplu üç-evreli bir indifkaiyou 
ya da;  eş zamanlı  makine için stator ak ı  dağ il ı miari Ş ek. 1,6-3 de verilen biçim-
lerde 'yakla şı k, olarak ölçe ğe göre çizin. 

a) Akı nı  b evresinde edil oldu ğu zaman 

L) Herhangi bir evredeki s ı fır ya da maksimum ak ıma karşı l ık gelmeyen 
ve keyfi olarak seçilen bir an için 

Toplam stator ak ı  da ğı l ı m ı  ile birlikte üç-evrenin her birinden gelen 
katkay ı  -da gösterin. 

16.2 Ş ek, 16-3'de verilenlerin üçüne _kar şı lı k gelen stato ı  akı  dağı lı m-
larmı  evre s ırasın ı  tersine seçerek, yani, uygulanan gerilimler maksimum- 
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'ama abc sna.sı  yerine eh« sı ras ı nda ula ş acak biçimde alarak, yakla şı k olarak 
ölçeğ e göre çizin, ..Y"anı t ını zi. Ş ok. 16-3 ile bu sonnçlarin kar şda ş tarı lmasına 
dayand ı rarak, üv-eyreli bir e ş zamanl ı  ya da indilksiyon motorun dönme 
yönünü nas ıl ters çevirebilece ğini belirtin. 

16-3 Aşağı daki a ve b şı klarnıdaki sargılar için, Şok. 16-3'e karşı lık 
en çizimleri yakla şı k olarak ölçe ğe göre çizin. 

a) Uzayda 90' ar ı  duran iki kungaldan olu şan bir sargı  ve bu kangal-
lara. uygulanan gerilimlerin biiyiiklükleri eş it fakat evreleri - arasında zaman 
bakı mı ndan 90 fa ı k vardı r. Böyle bir sarg ı , iki--evreli besleme için 
iki kutuplu bb motorda kullandaeaktn. 

b) Bir birlerine göre uzayda 90' ayr ı  duran dört kangaldan oluş an bir 
sargi ve bu kangallara uygulanan gerilimlerin l ı iiyilkliiklezi e ş it fakat evreleri 
aras ında zaman bak ım ı ndan 90° fark vard ı r. Böyle bir sargı  dört-evreli bir 
motorda kullandacakt ı r. 

e) 6 bendindeki kaynak frekans ı  60 Hz ise, e ş zamanl ı  ins nedir? 

d) a ve b bemlinde ekle edilen bile ş ke alanlar iiç- ei 	bir sargru ınkin- 
den ay ırdedilebilir mi'? 

e) Eğ er iki gerilim aras ında zamana göre yaklaşı k 80° lik ev-re farkı  
varsa, e bendindeki alan üzerindeki etkiyi belirtiniz Bn durum baz ı  tek-
evreli indüksiyou motorlarm çal ış maya baş laması  sıras ında ortaya çıkar. 

16-4 Sekiz-kutuplu -60 Hz'lik bir indöksiyon motoru için kayman ın bir 
fonksiyonu olarak h ız ve rotor.frekans ının eğ rilerini çizin. 

16-5 Sincap kafesli bir incliiksiyon motorunun on iki kutuplu ve üç 
evreli statoru 60-11z lik bir dengeli gerilimler kayna ğı na•bağ lı d ır. (1) çal ış -
maya ba ş lama anında -(2) rotorun ınekaniksel hı zı  e ş zamanl ı-1mm dörtte-- 
üçü oldu ğ u zaman. (3) motor tam-yükte iken kayma, yüzde 4 olacak biçimde 
çalış tığı  zaman;  bu üç koşulun her biri için, 

a) Statora göre stator alan ının bizum 
b) Rotora göle stator • alan ı nın hı zı nı  
e) Statora göre rotor alan ı nın hıs ı m 
d) Rotora görü rotor gisn ı nin hulul 

e) Stator alan ı na göre rotor alan ı nı n h ı z ı n ı . 
dakika ba şı na dönme cinsinden bulun. 

16-6 trç-evreli bir iudüksiya ı l motoru 60 Hz'lik üç-evreli bir hattan 
güç verildiğ i .zaman yüksils iken 1200 dön/ dak ie tam- ■; ,ükhi iken 1140 - - 
dön! dakda çal ış maktad ı r. . 
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a) Motorun kaç tane kutbu vard ır? 

b) Tam-yüklü iken kayma yüzde kact ır? 

e) Rotor gerilinı lerinin kar şı lık gelen frekans ı  nedir? 

d) (1) Rotora, (2) statora ve (3) stator alan ı na göre rotor alan ının hı z ı  
nedir? 

e) Yüzde 10'Ink bir kaymada rotor hangi h ı zda olacakt ır 
f) Bu 11•zda rotor frekans ı  nedir? 

g) Yüzde 10"lak • bir kayma için 	ve d bentilerini yeniden çöziinüz. 

16-7 50 bg., 440 V, tYç evren, 60 Hz'lik sekiz-lıntuplu,' sinçap kafesli 
bir - indiiksiyon motoru, normal frekansta uygulanan normal gerilinde tan ı  
yük te çal ış maktad ı r. Kayma yüzde 3,Q verim yüzde 91,0 N e hat ak ı m ı  63.0 A 
dir. 

a) Paı tnra göre rotor alan ı nın dakika ba şı na dönme cinsinden h ı zxııı  
bulun. 

- 	Yitke iletilen mil dönme momentini newten-.me-tre cirrsi ıı dexxcinsinden b ıxlan. 
- e) Stato• uçlar ı ndaki güç çarpanı m. bulur. 

16-8 tç-evreli sineap-kafesli bir indiiksiyon motorn, uygulanan gerilin ıi 
I- oran ı  kadar azaltarak: çal ış maya başlatıl ıyor. Uyarı m akım ı  ünernsizdir. 

a) Ba ş latma dönme mnmenti hangi oranda azal ır? - 

b) Motor sargı larındaki ak ı nı  hangi oranda azal ır? 

• 16-9 440-N"luk, üç-evren ve 60 Hz'lik bir kayakla beslenen bir ıı o€or, 
bir düzenekteki ilntim kay ış ma döndürmek icin seçileeektir.- Kay ış , her 
çalış ma günü süresince sürekli olarak çal ış acak ve yakla şı k olarak 1750 dön/ 
daklık. bir motor hızı nda 203 Newton-metre değerinde normal bir dönme 
anomenti isteyeeektir. Do ğrudan hatt ını  beslenen ve arada s ırada motor. 

 271 N-nı 'lik bir dönnie momenti gerektiren büyük bir yük alt ında çalış maya 
basla ınand ı r. Motor normal uygulama gerilimi ıı in yüzde 80'i kadar alçak bir 
besleme gerilimiude de çal ış maya ba ş lat ı labilme yetene ğ inde olmal ı d ı r. 

ıı )-. Motorun sürekli beygir gücü ne. olmal ı dır '? 

b) B- s ı nifındaki 440-Vluk bir indüsksiyon motoru bu ko ş ulları  sağ -
layacak m ı dı r? Ş ek. l6-5 deki belirtgenierin uygulanabilir oldu ğu dü ş ünüle-
bilir. 

e) C sunfı ndaki 440 V'iuk bir indüksiyon motoru bu ko ş ulları  sa ğ layacak 
mı d ı r? Ş ek. 16--5 deki belirtge ıderin uygulanabilir oldu ğu dü ş ünülebilir. • 

16-10 4160 V,2500 1)g%, iki-k ıı tuplo uç-evreli 60 Hz tik sincap kafesli 
bir indülısiyon motoru bir elektrik üretim düzene ğ indeki kaynar Su kazan ı m' 
besleyen bir pompay ı  çalış tirmaktad ı r. A ş a ğı daki çizelge, ı notoı - uu • normal 
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gerilinıdeki dönme mornenti-hı z eğ risi üzerindeki 'noktalar ı  vermektedir. Bu 
-çizelgedeki k ı zlar eş zamanl ı  hı zın yüzdesi cinsinden ve dönme momentleri 
de normal dönme momentinin yüzdesi cinsinden verilmektedir. Bu çizelgede 
ayrıca kazan ı  besleyen pomparun motorun normal dönme momentinin 
yüzdesi cinsinden verilen dönme momenti gereksinimleri de s ıralannu şta. 
Pompa normal gerilimde bo ş alma supab ı  açıkken çalış maya ba ş latı lıyor, fakat 
pompadaki buhar bas ı nc ı  düzeneğiu buhar basınema eş it oluncaya kadar 
denetim supab ı na karşı  çal ışı yor. Hı zla yüzde 0 ile yüzde 10 de ğ erleri aras ın-
daki pompa belirtgen_inin do ğ ru çizgi kı sm ı , yataklardaki durgun siirtütuneyi 
yenmek için gerekli olan dönme Momentini gösterir. H ız yüzde 92 oldu ğu 
zaman denetim supab ı  açı lır ve pompa eğ risinin eğ iıninde bir süreksizlik var-
d ır. H ı z yüzde 98 olduğu zaman motor maksimum dönme ma ınentini 
olu ş turur. 

48 99,5 0 10 30 50 70 90 92 ---- 

75 5 75 75 80 ]25 155 240 100 

15 O* 4 12 26 42 44 37 - 100 

I ll ız yüzdesi 
Motorun cl&unte 
monrenV yüzdesi 
Pornparua dönme 
nurnienti yüzdesi_ 

a) Motorun ara s ı ra normal geriliminin yüzde 80'i bir gerilinnie çal ış mak 
zorunda oldu ğunu varsayan Bu- ko ş ullar altında pompa h ı zı nı  bulun , 

b) Suyun düzeneğe verildiğ i andaki h ıza eri ş meyi olanaks ı z k ı lmaksı zan 
motor aerilirai hangi de ğere dü şürülebilir? 

16-11 indüksiyon motoru ilkesine dayanan do ğrusal bir motor bir ray 
üzerinde ilerleyen bir vagondan olu ş maktadı r. Ray, geli ş mi ş  bir sincap-ka 
fedi sarg ı dı r. Vagonun uzunluğu 366 cm geniş liğ i 107 cm ve yüksekliğ i 14 
14 em dir ve geliş tirilmi ş  bil ik-evrell sekiz-kutuplu sarg ı s ı  vardır. Komşu 
kutuplar ın merkezlerinden geçen dokrular aras ındaki uzaklık '46 em dir. 

 60 1-1zlik güç, vagona deliklerden aş ağı daki toprak düzeyindeki raylara 
uzanan kollarla 

a) Saatte km cinsinden e ş zamanlı  bız nedir? 
b). Vagon bu h ı za eri ş ecek mi dil.? Yan ı tınız ı  aç ıklar ı'. 
(Not: Doğrusal indüksiyon motorlar:, yüksek-h ı zda kara ula şı m ın' da 

içine alan çok. çe ş itliuygulamalar için önerilmi ş tir). 

16-12 E ş zam.anl ı  bir motor yar ı  yüklü durumda çal ış maktad ır. Motorun 
alan uyarmandaki bir art ış  armatör ak ınanda bir azab ş a neden olur. Motor, 
art ış tan önce, geride kalan reaktif kVA'i veriyorn ınydu yoksa soğ uruyox• 
muydu ? 

16-13 Çek evreJi bir e ş zamanlı  reotoe, 0„80 güç çarparn ile normal fre-
kans ve gerilimde çal ış maktad ır. Man akı mı  art ı rı ldığı  zaman motor akımı  
azalıyor. 
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Motor ileride giden bir k-ı rnla mı  yoksa geride kalan bir ak-ımla 	çaliş - 
makta idi? Yanı tınızin nedenlei ini aç ıklayı n. 

16-14 örnek 16-Sb'deki iki-evreli denetim motoru için a ş ağı daki gerilim 
değerlerini kullanarak dönme momenti-h ız eğ rilerini çizin. Bu belirtgenlerin 
Denk. (16-6) ile gösterilebildi ğini varsayan. Denetim-sarg ı m gerilingiuin nor-
mal değerinin yüzde 100, 80, 60, 40 ve 20'si için e ğ rileri 

16-15 Örnek 16-5b'deki motorun h ızı  ile denetim gerilimini birbirine ba ğ  
layan aktarım fonksiyonunun genliğ ini frekansm bir fonksiyonu olarak çizim. 



17. 
Bölüm 

DENETIM DillENEKLERI VE KATI-NAL AYGITLARI   E GÜÇ i$LENMESi 

-. Elektrik:sel enerjinin ahlakça yayg ın bir biçimde kiillanianı rizn bmat 
nedenlerinden biri, siireçIeri ve ayg ıtların iş loyi şini güvenilir bir biçimde ve 
oldukça düş ük harcamalarla. denetleyebilmo yetene ğ inin olması d ır. E13.° 

düstriyel çalış malarda denetimi gerekli olan seçkin fiziksel nicelikler, 
ivrneyi. konumu, dönme marnentini, genine kuvvetini, ak ışı . ve s ıcaklığı  
içerir. Bu bölümde betimlenen üç tür deuetim düzene ğ i ş unlardır: 

1. 11,rotar çalış tirm.a düzenekleri: bu diizeneklerle, i ş leyi ş i denetleyebilmek 
için motora gelen elektriksel giri ş  ayarlanı r. 

2. Geribealemeli denetim diisenekleri: bu düseneklerle denetim yapabil-
mek için gerçek iş leyişin bir ölçiiaiiniin bilin ınnaine gereksinim vardır. 

3. Sayısal denetim dfızenekleri: bu düzeneklerde istenen tepkiyi ön-
ceden belirlemek için say ı sal bir bilgisayar kullan ı lır.. Gerçek ye önceden 
belirlenen tepkilerin kar şı la ş tırı lmas ı , düzeneğin ayarlamas ı  ve denetimi için 
temeli olu ş turur. 

Bu bölümün amac ı , farkli türden denetim düzenekierini ve onlar ın dav-
ranış larnal ineelemekte kullanilan baz ı  yahn yöntemleri tamtmaktir.  Kul-
laiitlszt kavrarniarm ve yöntemlerin ço ğu bu kitapta daha önce geli ş tirilen-
lere benzemektedir. Gerçekten, denetim yöntemlerinin tart ışı lması , devre 
kura:elindeki, elektronik aygıtlar ve devrelerdeki ve elektroznekaniksel enerji-
dönüşüm ayg ı tlarındaki bilgilerin çoğ unu birle ş tirir. Bu denetim yöntemleri, 
alış -veri ş  ve sosyal düzeneklerd• de kullan ı lır ve mal girdi,ç ı ktdarı n ın dene-
timi, -para giriş -çıkış •, ekonomik modeller, sa ğ lık bak ı m ı  da ğı tı m düzenek-
leri ve öğrenmenin psikolojik yönleri ile ilgili problemlere uygulan ır. 

Bu böliimde,ayrıca sabit-frekansl ı  alternatif ak ım ı  elektronik devreler-

ile, motor çaliş t ırrna aygı tlarında ve bilgisayar dilzeneklerinde gerekli olan. 
Y.ğ ru akı ma ya da ayarlanabilir frekansb alternatif ak ıma dönü ş türmek/e 

"anılan devreler de verilmektedir. Bu diinü ş ilınü -ve denetimi ba ş arabil-

mkiçin yarı  - iletken diyodlar ve silisyunı -denetimli dağ rultu.eular gibi 
kat ı -9 aygı tlar! kullan ılı r. 
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17.1 DOĞRULTMA 

Diyocliann hemen hemen tek yönlü özelli ğ i (Kes. 7-5'e bak), doğ ruitma-
da, yani alternatif akımın doğru akıma döniiş türalmesinde yayg ı n bir biçimde 

kullanılmaktadı r. Yan-iletken diyodlar için kullan ı lan Ş ek. 7-1" deki devre 

gösterimi, genellikle do ğrultucular de kullan ı l ır. Ok yönü, ileri yönü, 
yani akım yönünü belirti-T. 

17-2 den 17-4'e kadarki ş ekillerde, üç tek-evre do ğ rultucu devresi ‘ , eril. 
mekte ve bu dev relerin her I3irindeki e ş değ er bir RL  direnei olarak gös• 
terilmektedir. Yan-dalga do ğ rultuen devresinde ( Ş ok. 17-2a), güç yaln ı z dö- 

n-ani:in yarı s ı  süresince yiike uygulan ır. Divod, ideal bir diyod olarak 

düşüntilmek ko şulu ile zamanın fonksiyonu olarak R,. nin uçları  arasındaki 

Anot 	 Cetho 

Ş EKIL. 17 1 Do ğ rultuctutuu 

gerilim Ş ok. 17-21ı 'de verilmektedir. Tam-dalga do ğ rultucu dev resinde (Ş ek. 

17-3a), a diyodu döniknü.n bir yar ı s ı  ve lı  diyodu ise öteki yar ı sı  süresince 

iletir. Yine diyodlarm ideal olduklar ı  varsaymu ile, ekle edilen yük 
gerilimi Ş ek..17--36 de verilmektedir. Bu şekilelen dalga-biçimindeki ve güç 
iletim yeteneğ indeki geliş im açılten görülmektedir. Ş ekil 17-4'de verilen köprü 
devresi de, Ş ek. 17--3'deki dalga-biçimine sahip olan bir tam-dalga do ğ rultucu 
devresidir. Ak ım, bir yan dönii süresince a do"grultucusu, RL  yükü ve e doğ . 

elit) 	 fe) 
4 

ta> t 

(I>) • 
ŞEKIL 17--2 
	

dwrelti ve (5) ge, 	 daigo 	 



b 

<g) 

- 	(r) 

R t  _wvı  

4 

—  t 
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rultuensu üzerinden ve öteki yan dönii süresince ise b değrultusu, RL, yükü. 
ve ddeğrultueusu üzerinden geçer. Alternatif gerilirnleri okumak için kullani-
lan d.a. ökiim aygitlarinda, .çogii kez köprü-türü dogrultueular kullan ıl-
maktadır. 

(b) 
Ş EK İ L 17-3 (e) rftfrı • dalga de ğ ra(tuctx devri ve (b) gerilimin dalga44*4i. 

Ş EKİ L 17-4 Ttttn-dalgn ki}prra dokrultl ı eu. 

Şekil 17-2 den 17-4'e kadar ki dcşğ raitutAllann hepsinin dalga-biçim- 

tek-yönlü bir gerilim belirtider, fakat aç ı kça görüldü ğü üzere sabit bir 
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doğru gerriimi temsil etnıezler. Pek çok durumlarda doğ ru gerilirudeki (dalga-
laerna) harmonikler istenmez. Elektronik sistemlerin d.a. kaynaklar ını  oluş -
turmak üzere do ğrultucular tek ba ş larına k ıı llanı ldığ i zaman, a şı r ı  derecede 
büyük bir dalgalanma istenmeyen giirültüye neden olur ve hatta i şaret geri-
lirainin etkisini belirsiz bir duruma gctirebilir. O zaman, ç ı kvş-geritm dalgas ı nı  
istenen dereceye kadar düzeltmek için do ğrultu:0u ç ı kış ma dalgalanmay ı  kısa-
devre yapan ş önt sığ açlaı dau ve dalgalanma frckanslanne yüksek seri /nye-
dans gösteren seri inetiiktaslardan olu ş an silzgeçier eklenir. Herhangi bir tam- 
dalgadoğrultueurı un .çakış m ılaki stizgeç örnekleri Ş ek. 17-5'de gösterilmekte-
dir. Şekil 17-5a•da g5sterilen stızgeç türüne, tık.aç-giri#Ii stizgoç ve Ş ek. 
17-5b'de g5sterilene de szgaç-giriş ii siizgeç denir. Şekil 17-5 deki giriş  trans-
formatörünün kullamlmas ı , Ş ek. I7-3'de verilen tam-dalga ıloğrultucusunun 
giriş  gerilimlerini veren Yayg ın bir yöntemdir. Yük geriliminin alternatif 
bileş eni sitzgee yardnz ıryia büyük ölçüde azatt ı lı r . (10000 mertebesinde 
azalma oldukça yaygind ır), buna karşı lı k doğ ru bileşeni ise indiiktanslardaki 
dirençlerden ileri gelen gerilim d ıi ş ii ı aleriuden ötürü çok az bir dü ş üş  gösterir. 
Ş ekil 17-2 ve 17-3 deki •dalga biçimlerinin kar ş da ş tırdması , bir tam--dalga 
datxultueudaki "mien» gereksiniminin bir yar ı-dalga dogrultuzudakinden 
‘• ,-,Ltukazıa 434;termdaedit. 

?ek yak denetim ve ylka ısk-gliç uygulamalarında, dağ rultma, silaisyans- - 
dsrıstiinii 4ııı grvitaıetsia,a (SDD) kullandı:ama ile elde edilir, bunlara' "thyr‘s; 
ters" de denir tRes. 1-11'e bak). Şekil 1744İ 'da gösterilen devre, bir tek-evreli 
SDD yan-dalga doğ rultucudur. Giri ş  gerilinü kadına gerilimini geçtiğ i zaman, 
SDD iletkeu.duruma geçer ve Ş ek. 17-2 ve 17-3'de verilen devrelerdeki diyo& 
lar gibi davramr. lçardnı a ger-ilin-ürün de ğeri geçide uygulanan bir alçak-güç 
iş areti ile denetlenir. Geçide -uygulanan denetim an ını  yardımıyla SDD 
iklimi ve dolayısıyla yiikteki do ğru akını  denetlenmiş  olur. Seçkin bir yük 
akımı  dalga-biçimi Şekil 17-66'de gösterilmektedir. .a Sıçıema ~eine açı34 

denir e bunun değ eri kırdnıa gerili mi ile belirlenir. Geçit denetim an ınları mu 
kaynağı , çoğu kez, Böl. 12' ıle betimlenen türden çok--titre şkenler ve dalga-- 
lıkimlendirme devreleridir. 

.17-2 YA,LIN OLARAK DOĞ RULTUCU çOzt.SLENmEsi 

Doğrultueular saf bir dirençten olu ş an bir yükü besledikleri zaman, ak ı mı n 
dalga-biçinaleri, diyedun uçlan aras ındaki gerilim diişümü gözönüne alı nmak 
koşulu ile, Ş ek. 17-2 Ve 17-3'de verilenlerle ayn ıdır. Di-yoddaki gerilim dii ş ii:- 
münün sabit bir dogtultucu direnci R,. ile temsil edilebildiğ i durumlarda, bir 
yarı-dalga de ğ rultucusunun ç ı kış  al ı mında d.n. ya da ortalama de ğeri. 

1 	v. 2 f =   Sİ D. Ci,); tl(cut) 	 (17-1) R, -I- Rz. 
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(o) 

<iz) 

ŞEKIL 17-5 (a) T]kaç.girisli süzgeç ile ve (b, s ığ aç-giriş ti sii eç ile turn-dalga do ğ rultucuşu. 



etti (0) 

2trt 

«.■ 

V2 
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(s) Y ısrx-deiga SD1) (thyristor) devresi ve (b) geUw datig-s4 bçimL 

Et  

Rp ± RL 
(yarı-dalga doğrultucu için) (17-2) 

dir. Burada RL  beslenen yük ve Ei  uygulanan gerilimin etkin (kak) de ğeridir. 
Benzer biçimde, bir tam-dalga do ğrultucu devresi için, 

2 N7 2-  
---  	

E 
	 (tam.-dalga do ğrultucu için) 	(17-3) 

d ' a ' 	RL  

bağı ntısı. geçerlidir. 

Doğrultueu sabit bir gerilim dü şiimü oluş turdut;u zaman (bir SDD deki 
gerilim düş timiinde oldu ğu gibi), iletimin yar t döniinlin tamam: boyunca 
yer alaca ğı  şöylenemez, çünkü do ğ rultucu üzerindeki dii ş iimiin üstesinden 
gelebil ınek için anad gerilimi yeterince pozitif duruma gebr_elidir. Ay ın durum, 
yük bir z ı t-EMK yiikii, yani sabit bir .R4  direnei ve bir ters EL  gerilinı i ile 

güsterilebilirse de geçerlidir ( Ş ek. 17-7). Yüklenmekte olan piller (bataryalar) 
ve eloğrultucular kanalıyla a.a. kaynaklar ı ndan beslentnekte olan d.a. motor-
larını n armatürleri, z ıt-EMK yakierine örnek yenilebilir. Ş ekil -17-8' ıle bir 

örnek verilmektedir, bu örnek sözü .edilen türden bir yükü besleyen ve sabit 
bir Er  gerilim düş:timi; olan bir yar ı-dalga doğ rultueuyu göstermektedir. 

Elde edilen gerilim ve akı m dalga-biçintleri Ş ek. 17-9'da verilmektedir., 
Doğ rultuen, ate ş lerue aç ısı  0:e ula şı lnı caya kadar (yani, uygulanan gerilim 
E. EL  değerini al ı ocaya dek) ilet ıneyeeektir. Böylece, 



ıı ur 

1 

t, 

- 4 
ŞEKIL 17-7 Z ıt EitYK rakiintin gtenm. 	ŞEK İ L 7-41 Zıt. EMK yükü ile birlikte 

yan-d4a dokrtıltneu. 

O 

Ş EKIL 17-9 Şekli 174'ele verilen devredeki 

Si 
E,. 	E ( 17 - 4 ) 
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dir. Ayrıca, iletinı f4 önüm açı sı  B iede (uygulanan gerilim E, 	El, nin altına 

düştiigil zaman) du.raeaktir. Aç ı kça, göriUdüğ  üzere, 

O, -4,- n-6, 	 (l7- ) 

dir, öyleyse, akuron d.a,, yani ortalama de ğ eri

= 	
6

2 V2 E, (E, .4- EL ) 	(<41)  
(17-6) 

14.a. 
(ıı  213,) (E, 	E L) 

co s 0 	 (yan-dalga do 
2nRu  

ultueul 
(17-7) 

dil... Benze biçimde, bir tam--dalga do ğroltuen devresi için, 

2 vi.. •  E, cos, 	(n -- 2 0,) (Es. + E) . 
	 (..tam - dalga iloriilt.uou) 

n R  . 	 -----72.41R, 	 (17 -!:' 
hağı nt ıst vrilebihr. 



730 DENET İ M DÜZENEKLER İ  İ LE GÜÇ İŞ LENMES İ  

SDD kullanı lan devreler için, z ı t-EMK yükü olmadığı  z.aman, Ş ek. 17-6Vde 
gösterildi ğ i gibi sdniim aç ı sı  s ıfırdı r, çünkü SDD, al ım s ıfır değ erine dönün-
ceye kadar yeniden ate ş lenernez. 

Örnek 17-1 

Bir depolama pili, bir tam-dalga silisyum-diyod do ğrultueu ile yük-
lenmektedin Kaynak gerilimi E = 60 V tur. İletim sii ı esince doğrultucudaki 
gerilim düş iimii 1 V dur ve pil 6 V 'hak sabit bir z ı t gerilim ve iinemsenmeyeeek 
kadar küçük bir direnç göstermektedir. 

a) Yük-lenae akı mının 10 A'de sı nı rlanmas ı  için pille seri olarak ba ğ -
lantreas ı  gereken direncin büyüklü ğii ne olmal ıd ı r? 

h) Seri direncin dayanabilece ğ i güç tüketimi ne olmal ıd ır? 

e) Pile verilen güç nedir? 

ÇÖZÜM: a) Denklem (17-4) den, atesleme aç ısı , 

Oi 

 

1 

	

amn-i 		+ 6= 4,7' = 0,083 radyan 
260 

bulunur. Denklern (17-8) den, 

0 10 	0,90 
	. 	:a--(2) (0,083) 	1 	6 

9 	RL 	 R L  

ya da 
R L  = 4,7 ohm. 

I)) Dirençteki güç kayb ı , ortalama aliamdan çok. etkin (kek) ak ımla 
belirlenir. Temel. kavram (Denk. 5-8) den. 

 

175,3? 

 

V2 (60  cin cı) — (1 —1— 6) renk 

 

  

4,7 

    

. öyleyse, dirençte tüketilen (kaybolan) güç, 

(11,0)2(4,7) 	569  W t ır. 
e) Pil yalnı z, ortalama yani do ğru akl ım kullanabilir, öyleyse 

P, 	(10)(6) = 60 W bulunur. 

Bir çok denetim uygulamalar ı nda, doğ rultueunun besledi ğ i yük saf 
bir direnç değ ildir. Bir da. Motorunun armatür devresi hena direç ve hem de 
indüktans içerir. tr ıdüktans ın olu ş turduğ u evre gecikmesi nedeniyle indiik-
sel yükleri olan do ğrultuculann i ş leyişi , yalnı z dirençsel yükü olan do ğrul,. 
tueulannkinden farkl ıdı r. Ş ekil 17-10b'deki dalga-biçimleri, Ş ek. 17-10 a 
daki yan-dalga doğrutucu devresine uygulanan e i  gerilimi dirençteki 
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eR  getiliminin bir dönii&ü için cizilmi§ eğrilerdir. en  rıij dalga biçimindeki 
evre karnen ve bozulma, indÜktansu ı  davranışı na yoremlanmaktad ır. 

(b) 
ŞtKIL 	O 	Indfekıel ytlicie birlikte yars-asIga do ğraltaeu devm.i ıx (h) xili 

414111~i. 

17-3 TERS - DiŞNUŞTORUCeLER 

Ters-diindiş iiiiliciiier, doğru gerilinsleri alternatif dalgalara döuli,§tikaıokte 
kullatıdan elektrik deyreleridir. ,ba ş lıca, ayarlanabillt 
frekansb a.a. motorlan için denetindi bir uyar ı m Sağ lamakta kullanılır. 
Bir ters-diinii ş türilei-liainı  çalganatanin temel ilkesi, bir kare . dalga Üretmek . 
üzere bir doğ ru gerilimin periyodik olarak kesilrnesidir. Bu durum, Ş ek. 17--11 
deki devre ile sağ lanabilir. Pek çok güç uygitiamalarinda, SDD periyodik 
olarak çalış an S anabtannı n yapar. Elde edilen kare dalgan ı n frekans ı , 
yalnız açı p kapama h ı zın ı n bir fonksiyonudur, böylece yiikteki a.a. frekans] 
değ i ş tirilç.bilir. Eğer saf bir siniisel yük gerib ıni istexıiree, kare dalgam ı ] 
temel frekans] uygun bir siizgeç yard ımıyla elde.iıiiilebilir. • 

ş ekil 17--12'de gösterilen devre -ve bir sqs aç--,yii ı i 	 parnlet mrs• 
tiş türiMi denir. Her bir elönitnün bir yar ısı  ,için deftHtk ve öteki yar ım 
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Periyodik 
olarak açı l ı p kapanan anahtar 

Ş EKIL 17-11 Bir wrs•dr>nüş tiirtıciltran çizintle Osterim ı . 

için kapal ı  kalmak nzere, iki SDD, anahtarlama ökeleri olarak davran ı rlar. 
Sığ amn görevi, SDDIerclen biri iletimde iken ötekini kesiIin ıde (iletmeme 
durumu) tutmakt ı r. L iudiiktwa.s ı na tı kaç denir ve grevi anahtarla -ma 
hareketinden ileri gelen alternatif kayna ğmaan yal ı tmaktir. 
Buna benzeyen ters-clönü ş türiicii.ler, endüstride kullan ı lan pek çok büyük 
bir karmaşı k ters—dönii ş türiicii düzeneklerde temel öğeler olarak kullan ı l-
maktadır. 

Ş EK İİ , i 7-12 5Aa4 y5rıdeğ iş tirim1i pandel ters.41 ,&nei ş tilriletı . 

17-4 MOTORU ÇALIŞTIRMA DÜZENFKLERİ  

Bir çok endüstriyel uygulamada, özel yük ko ş ullarına göre bir motorun 
çalış ma belirtgenlerinin ayarlanmas ı  önem twinnaktad ır. Ço ğu kez, motora 
sunulan mekaniksel yük de ğiş kendir ve bundan ötürü istenen i ıgeyiş i baş ara-
bilmek için bir den.etinı  düzeneğ ine gereksinim d ıı yulur. Motor denetiminde 
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kullan ı lan diizeneklerin bir•s ı n ı fında bu bölümün önceki kesimlerinde görülen 
SDt dereler kullan ı lı r. Motor çalqurata diizen.e14:i ya da k ı saca çaltş tı rirta 
distzO'wg.:i motor ve onunla ilgili denetim ö4deri ve devreleri ıain birleşimi 
aul4runa gelir. 

D.a. rnotorlar ında hı Z denetimi baş lıca üç yoldan sağ larnr. Bunlardan 
birincisi, Ş ek. 17-13'de gösterilene benzer bir SDD devresi yard ı mıyla d.a. 
artiatür gerilinıinin denetimidir. R„ L ve z ı t-EMK ei:arrı  oluş turduğu motor 
giiseriarıi, Kes. 17-2'd.c tart ışı lan yük koşullar ı na karşı lı k gelir. Geçide uygu-
lanan denetim i ş areti, ate şle.= aç ı sı n ı  ayarlamakta ve liiiylece motora uygu., 
I aran ortalama gerilinn denetlemekte kullan ı labilir. 

Alan sarg ı sı ndaki ak ı mı n denetimi• kullanılan ikinci yöntemdir. Genel-
hile, alan bir SDD deresinin sa ğ ladığı  sabit -uyanma 'lı ağild ı r. Hız art ır-
nak için alan ak ı m ı n ı n azalt ı lmas ı  gerekir. Bu ko ş ul, SDD.geçit devresinden 

• 1-elen derı etimle devrenin ate ş lente aç ı sı  artlialdığ i zaman elde edilir. 

H ı z dmetiminin üçüncü yöntemi, ar ınatür direncini etkin b ır biçi ın.de 
değ iş tirmek için SDD yi bir .anahtar olarak kullan ı r. Keski denen SDD ;mal ı, 
tay!, ters-lönü ş türiictideki anal ı tarlarna ötlevine benzer bir biçimde çal ışı r. 
Arkrı atiir direncinin denetimi, at ınatür ve anahtar arama uygulanan geri.
limi h ı zlı  bir biçimde aç ıp-kapayan kesici devre ile sa ğ lanır. SDD anahtar ını n 
denetim i şi geçit devresinden sa ğ lanarak ortalama arniatiir gerilirni ayar- . 

 latur. Bu biçimde armatür geriliminin değ iş imi, armatür clirenel ile seri kanuni-
da bir direnç eklenmi ş  gibi bir etki ortaya ç ıkarı r: 

Indükstyon ve e ş zamanl ı  motorları n (Kes. 16--5) h ı zın ı  denetlemek 
için ayarlambilir-frekaush o.a, çal ış ma düzenekleri kullan ı lı r. Bu makinelerin 

eş zarnan ı  kim uygulanan frekansla orant ıl ı  oldu ğundan, frekansuı  denetimi 
bizm denetimi demektir. Ayarlanabilir-freka.nsh bir alternatif akl ın ;üretmek 
için yüzden:Ilerden, biri Kes. 17-3'de verilen ters-dönü ş tilrücillerin kullaml-
masıdı r. Motor düzene ğ t için etektriksel enerjinin temel kayna ğı  sabit•-frekansl ı  

---411°Y-----f- - 	 • + 
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bir alternatif akl ın olduğu zaman, diizenek Ş ok. 17-14'de gösterildi ğ i gibi 
hazırlarnr. Do ğraltucu, a.a. kayna ğı nı  ıl.a. kaynağı na döniiş türkr (bazen 
Kes. 17-I'de betircdencli ğ i gibi süzgeçleme kullan ıhr). Ters dönii ş türilcil devre 
da. kayna ğı nı  yine bir a.a. dalgasına döniiş türiir; bu rIalgan ı n frekans ı , ters-
dönüştiirileü devrede kullan ı lan SDD'Inrın geçit devrelerine uygulanan atım - 
la denetlenir. 

iy ıtrh ıı k ı k< ııı >1 
A.a. ka .,ntı lb 

17 - 14 kyarktuabilir-trekAn$11 a, motor -agılış tIrtml dilzeneki. 

Bu kesimde betimlenen türden motor-çal ış t ırma diizenekleri, endüstriyel 
kurulu ş larda, ta şı ma düzeneklerinde ve geni ş  veri-de ğ erlendir ıne (i ş leme) 
olanaklarında yayg ı n bir biçimde kullanılmaktad ır. Bununla birliste, bu dil-
zenekter, elektrik gücünün ve elektrikscl ayg ıtların denetiminin yap ı labildiğ i 
birçok farkl ı  yöntemlerden birini temsil ederler. Bu bölümün ge ıi kalan ke-
simlerinde, -  öteki yöntemlerden baz ıları  incelenecek ve onlarla ilgili önemli 
kavramlar verilecektir. 

17-5 GERIBESLEMELI DENETIM DVZENEKLERINE GIRI Ş  

Denetleyen ö ğe ve denetlenen ö ğe aras ı ndaki ilişkiye bağ lı  olarak, denetim 
diizenekleri doğ al olarak iki türe ayrilabilir. Bir açık-il/m.4 ya da aç ı k dünü 
denetim düzene ğ i, denetleyen ö ğenin denetlenen ö ğe üzeriniie oluş turduğu 
etkiyi bilmedi ğ i bir düzenektix. Aç ı k-ilmek düzene ğ ine bir örnek olarak, 
b ı z-metresi olmayan fakat ayarl ı  bir yak ıt musluğu bulunan bir otomobil 
verilebilir. Örneğ in, sürücü yak ı t musluğuriu 41) mil/ saat'a ayarlayabilir ve 
gerçek bizm yakla şı k olarak 40 mil / saat oldu ğundan emin olabilir. Böyle 
bir denetim düzene ğ i, h ı zı  ök ınez ve bundan ötürü il gar larzinda ıa, yol ko şulla-
r ı  ve eğimden, ya da çalış maya etki eden birçok ctkeuden herhangi birinden 
ileri gelen hatay ı  dlizehemez, Öyleyse düzenek, son ürünü akalayannyan 
herhangi bir diizene ğin do ğ al başarı atzlığana uğ rar; Düzenek, kendisinden 
bekleneni yap ı p yapmad ığı n ı  bilmez. 

Bir olas ı l ı k, düzene ğ iu içerisine düzelticiler konarak: örne ğ in, bir eğ im 
ölçüru aye,ı t ı  yol eğ iminden ileri gelen hatay ı  diizeltehilir. Bu tür dilzelti-
ciler, tüm ko ş ullar alt ı nda istenen h ı zı  elde etmenaizi olas ı  kı lınin:•:acak ve daha 
karma şı k denetirn düzenekleri gerektirecektir. İ deale daha yak ın bir 
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yakla şı m, gerçek hı zı  ölçen ve istenen de ğ erderı  onun sapnı alarun saptiyarak 
gerekli düzeltmeleri yapan bir diizenekle yap ılabilir. Belkide böyle bir sapmayı  
ölçrnenin en iyi yolu, siirücnün gözleriyle görebilece ğ i bir luz ınetredir. 
Gösterge üzerinden gerçek h ı zı  okumak ve bunu istenen .htzla karadan kar şı -
laş tırmak ve sonra batar azaltmak üzere yak ı t musluğunu aya ı lamakla 
sürücü çı kış -h ı zı  ve giriş  yak ı t musluğu ayaz; aras ı ndaki ilmeğ i kapama gö-
revini viiriitür, Sonuç, bir kapak-ilnwk, kapaii-dönü ya da gerilimbestemeli 
deneiim d üzeneğ idir. 

Bu kapal ı-ihnek düzene ğ inde, gerçek ç ıkışı n istenen koş ulu sağ lama-
daki -yak ı nlığı , gerçek denetleyiciden (yak ı t musluğu; motor, vites, v.b.). 
çok 'geribesletne irgesinin (örne ğ in sürücünün. akl ı ) davran ışı na ba ğ lı dır. Geri-
beslemeli bir denetim düzerte ğ i. genellikle aynı  üğ elerden oluş an bir açık-
Binek düzeneğ inden daha sağ l ıkl ı  sonuç Verir. Aç ık ya da kapah-dönü denetim 
diizene ğ i kullan ılı p kullan ı lmadığı, na bağ lı  olmayarak, otomobil b ı zedenetirn 
düzeneğinin aynı  karbiratör, aynı  motor, ayn ı  . iletim v.b. den oluş tuğ una. 
özellikle dikkat ediniz. Dii2elitt ğ ill i ş leyiş ini öylesine geli ş tiren gelibesle ıne 
ba ğ lantı s ı , a ş a ğı  yukar ı  dış  bir tamar ıalayı cı  olarak eklenir. Bu biçimde ekle-

me oldukça yaygındır, çünkü daha önceden var filan a ğı r aygt ı n çevresine 
pek çok düzecek yerle ş tirilmi ş  ve buna işleyisi geliş tirmek üzere geribeeleme 
ilmeğ i eklenmi ş tir.. 

Tüm geribeslemeli denetim düzeniklerinde ortak olan le ş. üğe vardır. 
Ş ekil 17-15, bu ö ğeleri gösteren bir blok Ozgedir. Bunlaidan birincisi, giri ş  
ya da baş vuru (referans) de ğ iş keni R dir. Bu, ç ıkışı n ya da denetlenen de ğ iş -

ken C' -nin ö ğ e) istenen de ğ erini belirler. Üçüncü ö ğ e, 11, ç ıkışı n öiçiimü 

ya da do ğ rudan ya da de ğ iş tirilmiş  fakat orant ı lı  bir biçimde giri ş e geriverilmesi 

iş levini yüriitiir. Dördüncü ö ğe, kar şı laş tı rma ya da toplamadır ve görevi 

giriş  iş aretini çıkış tan gelibeslenen i ş aretle kar şda ş tırroakur. Kar şı laştır-
inanı n sonucu bir fark, ya da hata, i ş areti (e) dir. Bn i ş aret, C denetleyiei- 

ŞEKIL 1:-15 C;eribele ıneii denetin* düzene ğ iain blok ‹iı int*. 
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sini çalış t ı rı r. Denetleyiefinn (be ş inci ii ğ e) gkevi, ç ı kış  Liartini olu ş turmakt ır:. • 
Genellikle, denetleyicinin temsil etti ğ i süreç, i ş leyi ş i denetlenecek olan düzenek 
ya da ayg ı ti içine alt ı . 

Denetim düzene ğ inin ülça ın ve geribesleme kı s ım, biçimi ne olursa 
olsun düzenek ç ıkışı n ı  almalı  ve onun elektriksel i ş arete dönü ş tiirraelidir. - 

 Bu işaret, giri ş e karşı lı k gelen i ş aret ile karşı laş t ı rı labilir. Bu amaç için yap ıl-
m ış  pek çok dönü ş türinıabulimmaktadır. Hız, elektrik.sel bit h ı z .51çeır (tac-
hometre) ile ökiiirbilir. Dönme momenti,• Wl ı eatsone--köprü devresinde 
lan ı lan bir direnç zorlanma ölçe ı i ile ölçülebilir. Konuya, bir patonsiyometre 
gerilimi ile gösterilebilir. S ı caklık, bir ter ıno-çiftle (termokapd) 
Gerilim, do ğrudan ya da transformatörlerle azalt ı lıp' ve doğrult ıdduktan sonra 

Bunlar birçok olas ı lıktan bir kaçain. 

Açık-il ınek ve geribesle ıneli denetim dazenekleri aras ı ndaki temel 
ayrı lık denetleyici ö ğ elerin kar şda ş t ırı lması  ile ortaya ç ıkar. Geribeslemeli-
dilzeneklerdeki denetleyiei, ç ı kışı n özellikleri ile. il ğ ili bilgi içeren bir i ş areti 
(yani fark i ş areti) süreçIendirir. Bir aç ıkailınek düzeneğ indeki denetleyiei 
ise, yalnı z R giri ş  i ş aretine yan ıt verir. 

Herhangi bir geribesic ıneli denetim dilZene ğine giriş  i ş areti, temel olarak 
ç ı kış ta istenen olguyu ba ş latan bilgiden .  olu ş maktadır. Öyleyse, bir 
motorunun . hı z ın ı  denetlemek için, giri ş , 800 dünü/ dak'hk bir. - çı kış -hı zı  
istendiğ ini belirtebilir, Motorun h ı zı  arraatür -uyarıtcana bağ lı  olduğundan, 
giriş  arnı atür gerilim!, istenen ç ıkış  h ı zı  ve motor de ğ i şkenlerinden (Böl. 15'e 
bakıroz) bulunur. E ğ er dilZeneğ in tüm bile ş enleri idealse -ve d ış tan gelen 
rahats ız edici hiç bir etki yoksa, giri ş  i ş areti ç ı kışı  istenildiğ i gibi düzenler. 
Denetim gereksinimi, ba ş at olarak, motor belirtgenlerinin de ğiş mesi olgıı sun-
danderi gelir. S ı cakl ık değ iş imleri ve bae ş en eskimesi gibi çevresel değ iş im-
ler, yük de ğ i ş imleri gibi 'dış sal rahats ı z ediciler ve fabrikasyon sürecindeki 
bileş en ho ş  görülen i gibi etkenler istenen denetimin derceesini belirleyen 
etkenler arasında say ı labilir. Ayrıca, geribesleme yöntemleri, dayıma gibi 
doğal olan doğ rusal olmama etkilerini minintrana indirgemede de kullan ı l-
maktad ı r. 

17-6 DPZENEK ÖZELLIKLERI VE SINIFLANDIRMA 

Geribeslemeli denetim diizeneklerinin önemli iki çe ş idi vard ır. Birinci 
çeş ide düzenleyici (regillatiir) denir ve bunun görevi, yak de ğ iş iklikleri, değ iş -
ken doğ iş inderi v.b. gibi etkenlere kar şı  ç ı kışı , yani denetlenen de ğ işkeni, 
sabit tutrnakt ı r› Düzenleyicilerin seçkin uygulamalar ı  aras ında bir d.a. 
aretecin ç ı kış  geriliminin denetimi, bir hava alan ı  çevresinde uça ğı n konumuna 
belirlcinekte kullan ı lan bir radar antenitan dönme h ı z ı n ı n denetimi ve kimya-
sal bir reaksiyonun olu ş rna s ı caklığı n ı n denetimi say ı labilir. Böyle bir düzenek 
i çin  giri ş  ba ş vuru degi ş keni, yaln ı z ç ı kış  düzeyi değ iş tiribuek istenildi ğ i 
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zaman değ iş tirilen bir sabittir. Böylece bir düzenekte, ç ıkışı n turu tamına 
girişe e ş it olup olmad ığı  önemli değ ildir. Önemli olan istenen de ğerde çıkışı n 
sabit kalmas ıdı r. Bu yüzden bu tür düzeneklerin çözümlenmesi, yük ya da 
düzenek değ iş kenleri değ iş tiğ i zaman, ç ı kışı n istenen değerden gösterdiğ i de-
ğ i ş imlerin hesaplanmas ı n ı  içerir. Bu amaç için, ço ğu kez, düzenek giri şinin 
yükten ileri gelen rahats ı zlık olduğu ılii şünülür. Balı atsızliktan ileri gelen 
ç ı kışı n değ eri bulunabilir ve toplam düzenek tepkisini elde etmek için üst 
üste .binme ilkesi (Kes. 2-7) kullan ılabilir. 

Ikinci çe ş it düzeneklere, giidürtıki-diizenek denir. Bu ad, ço ğu kez, 
giri ş i zamanla de ğiş en geribeslemeli \ denetim düzeneklerine verilir. Gü-
diimlii-düzeneğ in görevi, giri şle ç ıkış  aras ında bire bir kar şı lığı nı  sağ la-
maktu. Giidiimlü-düzene ğin en çok kullanılan türlerinden biri, koruma de-
netim düzene ğ idir. Bu düzenekte çıkış  konumu (çoğu kez, motor üzerinde 
mili ıı  konumu), giri ş  konumunun de ğ iş inılerini tane tamına izlemelidir. 
Çok iyi bilinen uygulamalar ı  aras ında, otomobillerde güç yöneltilmesi, uçak 
ve gemilerde düa ı etilerin konumunun de ğ iş tirilmesi, yere araç indirme düze-
neklerinde bu araçlar ı  izlemek için kullan ı lan radar antenlerinin yöniineltil-
mesi ve otomatik fabrikasyon olanaklar ından tetrna ve kaynak ayg ıtları  gibi 
makine parçalar ı nın kouumlandırılması  sayılabilir. Bu tür düzenekte, giri ş  
mil konumu, zamanla, ya izleyici bir radarda oldu ğu gibi daha öne,eden belir-
lenen bir biçimde ya da uçak denetim düzeylerinin konumland ırılmasuıda 
olduğu gibi rasgele de ğ işecektir. Güdündü-düzeneklerin çözümlenmesi, bire-
bir giriş -ç ı kış  uyuş umunun sa ğ lanmasın ı  içerir. Yine yükten ileri gelen rahat-
sızlıklar düzenek davram şı nda önemli bir etken olabilir, fakat bunlar d ış  bir 
problem olarak ayr ı ca dilş iinillür. 

Çı kışı n tüm ya da bir bölümü giriş  devresine geri verilen her düzenekte 
istenmeyen salt umlarm olma olas ılığı  vardır. Geribesleme bulunduran elek-
ronik devreler, Böl. 10'da tart ışı lmış  ve bu devrelerin kararl ılığı nı  saglarnak 
için belli kurallar Kes. 10-11'de verilmi şti. Bu kurallar, geribeslemeli denetim 
düzeneklerinin kararl ılığı nı  belirlemekte de kullanılabilir. 

Geribeslemeli denetim diizeneklerinin yap ı mı nda göz önüne al ınacak bir 
baş ka önemli etken de, düzene ğ in tepki h ı zı , örneğ in, düzenek giriş indeki 

bit değ iş ime bir güdümlü düzene ğ in tepki gösterme h ı zı  ya da yükten ileri 

gelen bir rahatş tzl ıktan bir düzenleyicinin kendini kurtarma bindir. Tepki 
zaman ı  hakk ı nda bilgi, cilizeneğin frekans-tepki befirgeninden elde edilebilir 
(Böl. 4 ve 6"ya bak ı n ı z). Kesim 10-11'de verilen kararl ılık kuralları , frekans 
tepki belirtgenine dayanarak da elde edilebilir. Öyleyse, frekans-tepki 
belirtgeni, geribeslemeli denetim düzene ğ inin i ş leyişinin değerlendirilmesinde 
önemli bir araçt ır. 
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Düzenleyici türü geribesiemeli denetim düzene ğ inin temel kurulu şu, Ş ek. 

17-16 da gösterilen motor—h ı zı  denetim diı.zeneğ i ile aç ıklanabilir. Dilzene ğ in te-

mel görevi, armatür gerilimini denetleyerek saf eylemsiz yükü hareket ettiren 
çıkış  reil ini sabit bir aç ısal h ı zla dönmesini sa ğ lamaktır. Geribesleraeli bir dene-
tim düzeneğ inin be ş  öğesi ş öyle belirlenir: 

L Giriş  ya da ba şvanu düzeyi, d,a. kayna ğı  E.n  dir. 

2. Çıkış , motor milinin aç ı sal 

3. Hız ölçer, gerçek ç ıkış  hızını  ölçer ve buna orant ıh bir gerilime dö-
niiş türür. 

4. Fark iş areti e, E, ve hız ölçer ç ıkış  gerilimi Er  nin karşı la ş tırılmasm-
d.an elde edilir. (Kirchhoff gerilim yasas ı  gereğ ince, e = 	— Er). 

5 , Fark i ş areti yükseltilir ve yükselteç ç ıkışı  motorun armatürünti bee-
Iemekte kullanı lır. 

Ş ekil 17-15 deki denctleyiei G, burada yükselteç—motor birleş imi olarak 
düş ünülebilir. Geri besleme devresi ii ise, burada h ı z ölçerdir. 

Diizenek istenen hı zda çalışı rken, fark i ş areti yükseltildi ği zaman, is-
tenen aç ı sal dönmeyi sa ğ layacak gerekli tam armatür gerilimini verir. Bu 
tür düzenekte, düzenleyieilerin ço ğunda oldu ğu gibi., fark i ş areti mutlaka 

bulunmandır; ensuz motoru çala ş teracak ve ç ıkışı  verecek hiç bir i ş aret yoktur. 
Eğer bazı  nedenlerden ötürü h ız artarsa, geribesleme i ş areti ET  de artar, 

Başvuru düzeyi ER  sabit olduğundan, karşı la ş tırma süreci, fark i ş areti e'r.in 

sızalmasma neden olur, böylece motor h ı zı  da azalma e ğ ilimi gösterir.. Benzer 

G 

Mater 

tl 

Ş EKIL 17-16 Ilız denetim. düz 
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biçimde motor luz ındaki bir azal ış  e'nin artışı na neden olur. Bu da ç ı kış  
hı zı n ı  istenen de ğ ere yükseltmeye çalışı r. Bu kendi kendisini ayarlama ilkesi, 
Böl. 10'da tart ışı lan geribeslemeli yükselteçler de dahil olmak üzere tüm gkri-
beslemeli diizeneklerde temeldir. 

Saf bir eylemsiz yükü konundand ırmakta kullan ılan Ş ek. 17-17 deki 
konur,/ denetim düzene ğ i, seçkin bir güdümlii-düzenek örne ğ idir. Bu düze-
nekte ç ı kış  ç ı kış, konumu, giri ş  konumundaki de ğiş iklikleri izler. Giriş teki de ğ iş ik-
lik motorun armatür gerilimini ayarlayara.k motorun reilinin ç ıkış  konumunu 
cleğ iş tirmesine neden ah ı r. Kolaylık bakı m ından beş  temel geribeslemeli 
denetim düzene ği öğesi, ş öyle belirierıebibr. 

1. Giriş  konumu OR , giri ş  çevirme ayg ıt! (güç yöneltici düzeneklerde di-
reksiyon) yard ımı yla değ iş thilir. 

2. Çık ış , eylemsiz yükün konumu O e  (ön tekerlerin konumu) dir. 

3, Giri ş  ve ç ıkış  konur/damara her ikisi de konum gösteren potausiyo-
metreler yard ı mıyla elektriksel i ş aretlere dönü ş türülür. (Konum gösteren bir 
pk-)tansiyonaetre, Ş ek. 17-18'de gösterildi ğ i gibi, çıkış  gerilimi potausiyometre 
kolunun konumu ile <>rental' olan bir aygitur) 

4. Be  yanılgı  i ş aretinin iiretilmesi, iki koruma gösteren potansiyometre-
nin ç ı kış  gerilimlerinin kar şı laş tırılmasından aide edilir (Ee  = VB  — Ve). 

5. Yükselteç ve motor birle ş imi denetleyiefyi oluş turur. 
,vites 

ŞEKIL 17-17 Ktınunı-depetimlii gikliitula•dikzeneti. 
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ŞEKIL 1748 KOIII.M1 OSUt:7C11 putaukyune 

ı  k konumu, giriş  konumuna eş it oldu ğ u zaman. hiç bir yarulg ı  ikareti 
elde edilemez. Bu nedenle, yükselteç ç ı k ışı  s ı fırdır ve dolayı s ıyla motor hiç bir 
armatür geriliTTı  uyguian ınaz. Sonuç olarak ;  ç ıkış  mili dönmez ve, istenen 
konumunu korur. Fark i ş areti s ı fır olduğ u zaman, birçok giblil ı nlii-dilzenek 
bu-  biçinideistemı n bir ç ıkışı  koruma eizelli0 gösterir. G-'ifiş  konumundaki 
bir değ işim yanı lg ı  i ş aretinin s ıfır olmamas ına neden olur. .Yükseltilen yan ı lg ı  
iş areti E.m, arrnatiire uygulan ı r ve motorun dönniesine, dolayı s ı yla çıkış  ko-
numunun değ iş mesine neden olur. Ç ıkış  mili, yarulgi gerilimiyle sıfır _oluncaya 
kadar dönmekte devam eder. O halde bu milin dönii ş ii giriş  ve çıkış  konumlar ı  
arasındaki tıyuşumu. gösterir; uyuşuın tam ise dönme durur. 

Hız-denetim (düzenleyici) ve konum-denetim . (giidümlü-dözenek) dü-
zeneklerinin kar şı laş tırılması , diizeneğin. yapt ığı  görevden çok görevini yap. 
mak üzere izlediğ i çalış ma biçimine bağ lı  olarak geribeslen ıeli denetim dilzenek-
letinin ikinci bir sınıfia.ndırmas ı na göriirür. Bir. düzenleyicinin giri şi, yük 
dalgalannı aları  ya da bile ş enlerdeki değ iş imlerden etkilenmeksizip sabit 
kalması  istenen ç ıkış a, belli bir biçimde ba ğ lı  olan genellikle sabit, bir de ğ erdir. 
Diizenleyicilerin çalış ma kurallar ı , (1) istenmeyen rahats ı z - edici i ş aretlerin 
varlığı n.da ve yük değ iş imleri ile çilu şı n idealden izin verilchilen sapmasin ı  
ve (2) bu tür -de ğ iş imlere düzene ğ in tepki gösterebilir-le hız ı nı  icermelidir. Ş ekil 

17-16 daki diizeneğin çalış ması nda önemli bir gerçek ortaya ç ıkar: yiikseiteç 
kazancı  GA  soniu olduğu sürece, fark i ş areti hiç bir • zaman s ı fır yap ı lamaz. • 
Bunun uygulamadaki anlam ı  ş udur diizene ğin çalış abilmesi için biraz ya- 
  ger-ilin-ii gereklidir, yani bir denelley - ici çı kışı  olmas ı  için bir denetleyiei 
giri ş i olmalıdır. Çalış malar ı  için bir kararl ı -durum yan ılgısi (fark-i ş areti) 
gerektiren bu tiir dilzeneklere, O tipi diizenekler denir. 

Bir giidiltolii-diizenekte, ç ı kış  giriş in zamanla değ i şimlerinc ayak ılyclur- 
mandır. Öyleyse, düzene ğ in çalış ma k ınal ı  dlizene ğ in giri ş i ilic ııı ckteki 
tutarl ılığı nı  ve hem kararl ı -durum yan ılgısi ve hem de tepki degi ş kenletinin 
h ı zı nın. dü ş tinübrıcsini içerir. Ş ekil 17-17 dek; konum-denetim diizene ğ i, 
denetb ıyieiye hiç ,bir- fark i ş areti ıı vgıı lanmadığı  halde bir kararl ı-durum 



17-6 DÜZENEK ÖZELLIKLERI VE SINIFLANDIRMA 741 

olu ş turulabilcn bir diizenektir. Kararl ı  durumda s ıfır yan ı lgı  ko ş ulu, pek 
çok güdürnlii-dilzene ğ e özgüdür. E ğ er sabit bir yan ı lgı  i ş areti olsayd ı , armatür 
gerilimi de sabit olacak ve ç ı kış  milinin sabit bir aç ısal h ı zla dönmesine neden 
olacakt ır. Düzeneğ in ç ı kışı , ç ıkış taki mil konumu olduğ undan, sabit bir yanıl-
gı /un zamanla do ğrusal olarak artan bir ç ıkış  olu ş turduğu görülür. (Açısal 
konum, akasal h ı zın integralidir.) Böyle bir diize,ne ğ e 1 tipi bir dilzenek denir. 
Bu durumda, giri ş  i ş areti ortadan kald ı rildi ğı  zaman, motorun yava ş layaca ğma 
ve sonunda duraca ğ,ma dikkat ediniz. Bununla birlikte, durduktan sonraki 
konumu, denetleyiciye yain ı zg ı  gerilimi uygulanmadan önceki- konumundan 
farklı  olacaktır. Öyleyse, motor milinin ç ı kışı , yalnı z denetleyiciye uygulanan 
yanı lgı  gerilimi ıı in bir fonksiyonu olmay ıp fakat aynı  zamanda uygulanan 
yan ı lgı larm tüm geçmi ş  hikayesinin de bir fonksiyonudur. Düzenek, ani 
yanilgi s ıfı r oldu ğ u vamal ı  bile bir ç ı kış  oluş turmak üzere, geçmi ş  yanılgıları  
~insanla ve toplama ya da integre etme yetene ğ ine sahiptir. 

Ş imdi, diizenek tepkisinin özelli ğ ine ba ğ l ı  olarak, geribeslemeli denetim 
diizenelderinin bir s ın ı flandırmas ı  daha anlaml ı  bir biçimde geli ş tirilebilir. 
Burada, özellikle, konııı n-denetin ı  düzene ğ inden söz edilecektir. öyleyse, 
giriş  ve ç ıkış  fonksiyonlar ı  konumlar, onları n zamana göre ilk titrevleri K ı zlar 
ve ikinci türevieri ise ivmelerdir. Konum-denetim-dilzene ğ i deyimi özellikle 
kullanış lıdı r, çünkü iyi bilenen isimler (h ı z ve ivme), çıkışı n kendisine (konutu) 
olduğu kadar ç ı kış  niceliğ inin zamana göre birinci ve ikinci türevlerine de ba ğ -
landı . Çizelge 17-1, iki özel giri ş in her biri için geribeslemeli denetim düzenek-
lerin her iki tipi için de beklenen kararl ı  durum yarulgism ın türünü göstermek-
tedir, Örne ğ in, O tipi düzeneğ e, sabit bir konutu giri ş i verildi ğ i zaman bir 
kararl ı-durtun konum yandg ı s ı  olacakt ır. Öte yandan, 1 -tipi dilzeneğ in, sabit 
bir konum giri ş i ile, hiçbir kararl ı-durum yan ı lgı sı  olmayacak; fakat sabit 
bir hı z giri ş i ile (iki mil de ayn ı  h ı zla dönecek, fakat aralar ı nda açzsal bir yer-
değ iş tirme olacak) bir konum yamig ı s ı  olacakt ır. 

IıIZELGE 17- 1. Kunum-denetim düzeneklerinde kararl ı  durum yandgdan. 

(Art ış  
DCZENEK 

0 TIPI 	 l'TIP1 

Sabit ko.uı un 	 Kol ilim 	 Hiç 
Sabit b ı z 	 1-hz . 	f • 	Kozu ut 

Bu kesimde tart ışı lan O ve 1 tipi düzeneklere ek olarak daha yüksek 
dereceli diizenekler geli ş ti ı ilebilin Genellikle, düzenleyiciler olarak kullan ılan 
geribeslemeli denetim diizenekleri O tipi düzeneklerdir. Öte yandan güdümlii-
düzenekler ise, genellikle, 1 tipi va da daha yüksek dereceli düzeneklerdir. Bu 
kitapta tart ış maları mı zı  0 ve 1 tipi düzeneklere s ı n ı rlayaea ğaz. 
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17.7 GERİBESLEIfflill £02NETIM DeZENEKLERIEN İN 

çOZ-CmELNAIEŞ I 

Bu bölümün bundan önceki iki kesimind.e, ge£ibesle ırieli dilzeneklerin özel. 

likleri ve diizene-k çizim ve i ş leyi ş i ile ilgili çeş itli yöntemler nitel olarak betim-

lendi. Bu ke simde, geribesienaeli denetim dözenek-lerinin iş leyi ş ini belirlentekte 

kullanılan nieel yöntemler verilecektir. Amaç, .yükten ileri gelen rahatffizhk-

larm, kararlt-durum yan ı lgısimn yilkseiteç kazanacinm ve tepki Erinin dü-
zen:ek üzerindeki etkilerini matematiksel olarak betinileraektir. Ba şka bir 

çözünıleme, düzeneğ in beklenen görevini ne kadar iyi yaptI ğnn ni-

eelikli olarak ölçmekte kullandaeaktn. 

Dazenleyieiler ve güdümlü-düzeneklerin her ikisi de Ş ek. 17-15 deki blok 

;4211121e g6sterilebilirler. Kolayhk olsun diye bu ş ekil ş ek. 17-19'da yeniden 

çizilmiş tir: Giri ş  i ş areti (ba şvuru iş areti) R ile ve çıki ş  değ i ş keni C ile gösteri!- 

, miş tir. G denetloyleisini çal ış tıran e i ş areti., toplama ö ğesinde yapı lan kar-

şı laş tırmadan doğ an fark ya da yan ılgı  i ş aretidir... İL gerihesleme devresi, 
karş ilat ı rma anmes ile geribesleme yap ılan çik ı..şı a öhüsünü sağ lar. Blok 

çizim, Kes.. 10-8'de betirelenen yöntemlerin kullan ı lmas ı  ile düzene ğin i ş le-

yi ş ini  olarak çözilinlernekte kullarulabiEr. Ş ekil 17-19 daki dü7 
zenek için, yanılgı  i ş areti, 

Ş EKIL 17-19 Gtribeslvv ı eli dfizew ğia toraci b1c,k 

e = R - HC• 

ve denetleyieinin olu ş turduğu ç ı kış  değ iş keni, 

C; 

dir. Denklem (17-9) ve (17-10)'un bitle ş tirilmesi 

C 	G  
R 	1' GB 

(17-9) 

(17-10) 

(17- 
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verir. Denklem (17-11) deki C/ R niceliğ i, geribesleme dilzene ğinin aktar ım 
fonksiyonudur. Genellikle, G ve H frekansın fonksiyonudur, bundan ötürü 
C1 R de frekans ı n bir fonksiyonudur. Bir R uyanram ın neden oldu ğu C 
diizenek tepkisinin bulunmas ı  için kullanı lan yöntemler, Böl. 3 ve 4'de be-
timlenen yöntemlerdir. Uyar ı= sinüsel olduğu özel durum için, Böl. S'de 
geliş tirilen yöntemler ve Kes. 8-6 ve 8-7 de verilen Bode cizgileri özellikle 
kullan ış hdır. Düzene ğin i ş leyiş i ıı i betimlemek için gerekli uygun velilerin 
tamam ı , dilzeneğ in aktar ı m fonksiyonu ve bilinen giri ş  değişkeninden 

A ş ağı daki örnekler, geribeslemeli bir elüzene ğ in kendi kendini 
ayarlama özelliğ inin yükten ileri gelen rahats ı zhklari ve bile şenierdeki deği-
ş imleri nasıl düzeltiğ ini sayısal olarak betimlemektedir. 

örnek 17.2 

Ş ekil 17-16'da gösterilen h ız denetim diizene ğ ini temsil etmek için Şek. 
17-20a'daki blok çizim kullan ılabilir. R giriş i, baş vuru d.a. kaynağı  ve C 
çıkışı  ise motorun Kimdir. Denetleyici G 1 , değeri hem motorun sabitine ve hem 
de yükselteç kazanema ba ğ lı  olan motor-yükselteç birle ş imidir. H bloku, 
çıkış  hı zını  ölçmekte ve ba şvuru i ş areti ile karşı laş tirı lacak olan elektrik i ş a-
retini geribeslemekte kullan ılan hız --ökeri gösterir. İ kinci giriş  R,  düzeneği 
etkileyen d ış tan gelen bir rahatsızlığı  temsil etmektedir. D ış tan gelen böyle 
rahatsız edici bir etkinin varl ığı  oldukça yaygındır. Bu düzene ği, otomatik bir 
yere-yakla ş tırma düzeneğ inde kullanılan bir radar anteni (eylemsiz ytik) 

n D 

(a) 

(b) 

ŞEKIL7-20 Rahatmz edici etkilerin varlığ uıdaki d ılzenekler: (e) geribeelenteli denetim d ılzeneffl, 

(b) geribesiemesiz denetim dilzene ğ i. 
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içixı  hız denetleylci olarak dü şünün ilz. Hava alanı nın çevresinde, uça ğı n bizim, 
yiiksek1iğ inive yerini belirlemek için radar ku.Uamldi ı ndan„ antenin sabit 
bir açı.sal h ızla dönmesi gerekmektedir. Ancak, antenin rüzgar ın etkisine aç ık 
olduğunu un ıit ınamallyı z. Rüzgar ın oluş turdu ğu ek dönine-momenti, ante-
nin dönmesini yava ş latma ya da luzland ırma eğ ilimindedir. Açma' dönme 
üzerinde rüzgarı n davran ışı  ve etkisi rahats ı z edici bir olgu olarak dü şünüle-
bilir. 

Şekil 17-20b'deki blok çizim doğ rudan doğruya anteni döndüren motoru 
belirten geribeslemesiz bir düzenektir. Bu ılüzeneğe, ayrı ca, RD  rahats ı zlığ'l 
da. ılygulanalaktadlr. 

a) G, 	100 ve H 	0,49 için, Ş ek. 17-20a ye b'deki düzeneklerin 
aktar= fonlosiyordarnun aynı  olması  durumunda (rahats ız edici iş aretlerin 
yokluğu/Ida) G vi bulun. 

b) a'şı kkındaki ko ş ullar alt ında, her iki düzenek için de R nin neden 
olduğu çı kış  hileş enini bulun. 

e) Eğ er kazançlar (G, ve G2) yüzde 10 azahrsa, her düzenek için C / R'ni n 
değ erini bulun.. 

ÇOZelkl: a) Şekil 17-20a'daki düzenek için, R İ, Km 0 olmasa halinde, 
aktan= fonksiyonu, Denk, (17-11) kullamlaxak, 

leo  
1 	(100)(0,49) 	

2,0 
 

olarak bulunur. R.„= O için, Ş ek. 17-20b'deki diizene ğ in aktar.ı nı  fonksiyonu 
j R 	Ğ 2  dir. Böylece. 	2,0 bulunur, 

b) Her iki durum içinde ç ıkışı n rahatsı z edici etkiden do ğan bile ş eni, 
tist-iiste binme yöntemi ile elde edilir. Böylece, R 	O oldu ğu zaman., çıkış  
yalnız J 	etkisiyle ortaya ç ıkar. Ş ekil 17-20 ddaki diizeuek için, bu 
çıkış  

ı 
	Gl& --F,; R 

dir, burada 

1-1(:a)  
olup, doletypnyla, 

C 	T 	, İT "r 	71T)076) 	5-0 

elde edilir. öte yandan Ş ek, 17-20b'deki dilzeuek ı çin, İ 	O ohluğh zaman, 
çı kış  C;R , ye eş iitir. 



17-7 GEiZİ E 745 

) K az ant 
yüzde 10 luk 
Ş ek, 1.7-20dda 

ki yüzde intik bir azah ş , , ve 
azah şa neden olur ve sı rayla, 90 v e 
eltizenek için, 

olıarlar, Bu ne 

90 

(90)A4- 

ve Ş ek. 17-20b'dek ı  dUrenek için ise, 

edilir 

Her düze .ek için 	 çlarm karigia~mas ı , gerfbeal et dil içen ektoki 
rahatsı z edici .işaretin etkisinin 50 den (1 -1- G, lI'niiı  değ eri) birine düş tüğünü 
gösterir. Benzer biçimde, t- ş ikkı nda görüldüğü gibi, kazançtaki yüzde 10'Iuk 
bir değ iş im, geribeslemeli düzertegin aktanw fouksiyonw ı da yalnız yüzde 0,2 
gibi bir değ iş im olu ş turur. Site yandan, geribeslcraesiz düzertekte, Atar ı m 
fonksiyonunun değeri yüzde 10 de ğ i ş im göstexi ı  Yüzde 0,2 de ğ iş im, aynı  za-
manda, Gt delci yüzde 10 de ğ iş imin 1 i G ı li gibi bn çarparda azaltdil ıirmı  
da yansıtır. Genellikle, G I R birden çok höyük oldatkandan. 1 -4- G, ft yaklaşı k 
olarak G ı fi ye' eş ittir. G,H niteliğ ine, ili:ırk-kazancı  ya da geri dönme oranı  
denir ve geribeslemeli bir düzene ğ in etkinli ğ inin önemli bil ökiisüdür. (Daha 
derinliğ ine tartışı nalaı  Kes. 10-4rda vezilmişti.) Geri dönme oran ı , getilıeslo,. 
meb dlizeneğ in karath olup olmadığı m saptarnakta da kullan ılı r. Yani acaba 
zainienla sdna giden giri ş  iş aretleri için düzenek tepkisi s ıfira gider mi? Ola-
nakb olan karars ı zlıklar, çoğu kez, geribeslemeli düzenekier için önemli bir 
sorundur. Geribeslerneli yükselteçIerin kararbl ığ uarn incelenmesi Kes. 10-11'de 

Gerilıeslemell denetim diizenekleri de, matematiksel olarak, geri-
beslemeli yükselteçlerle aynı  biçimde betimiendikleri için kararl ı lık kuralları  
özdeş tir. 

Diizenleyicilerdeki yük rahats ı zlıkları 	ene ğe clızi:a ıx gelmesi zo- 
r ımluğ u yoktur. Ço ğ u kez, i ş leyisi denetlenecek ıı lan ayg ı tları n do ğal s ı nırlar ı
malart yiik rahats ızl ı klar] ile, temsil edilebilir. Bu özellik, Öniek 17- 3 de 
rilmektedir. Bu örne ğ in amac ı , ayn ı  zamanda, herhangi bir elüzeuegi 
17-19 ilaki blok çiasi ıı .le gnb.Larikbili-ne yörateiniTii de 

ü]rnek 17-3 

ş ekil 17-21'de ş iir 
bir gerilim elüreex l.  
i olmak görev yapar 

ı reket ettirieinie biz 

d v 	ayrı  olarak wyarilan bir d,e. iiretee ı  ç 

bir geribradir 	basvaru 
EmK sabti 	iiratef,) gçoinetris 

b-  
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elde etmek için gerekli olan Ef alan gerilimini Sağ lar. Gerilim düzenleyieinin 
amacı , iiretecin hiçbir yük yokkenki ve tam yüklü ikenki durumlar ı  aras ındaki 
tüm yük koş ulları  için, çıkış  gerilimini sabit - tutmakt ır. Denetim, V, çıkış  
geriliminin ölçümü ile yap ı lır; bu gerilimin ER  ba şvuru i ş areti ile kar şı laş tual-
mas ı  E. fark iş aretini olu ş turur. Ee'nin GA . ile yükseltilmesi ile Ef  alan uyarı mı  
elde edilir. Vo  daki bir değ i şim Ee'de ters yönde bir de ğ işime neden olur; 
yani, Vo  daki bir negatif de ğ iş im, .E, de pozitif bir de, ğ i ş inde sonuçlan ır. Bu-
nunla birlikte, E, deki pozitif de ğ iş imler, '110>da pozitif de ğ i ş imlere neden olma 
eğ ilimindedir ve böylece, ç ıkış  geriliminde ba ş langıçtaki negatif bir de ğ iş i-
min etkisine z ı t yönde davramr. 

ŞEKIL 17-21 D.a. üretici için gerilim düzenleyici. 

a) Düzeneğ in blok çizimini çizin. 
b) treteç sabiti KG  = 1,0; yükselteç kzanc ı  GA  =. 50, tam yükte ar-

matürdeki gerilim dü ş ümü IL  = 10 V ve ER  235 V olmas ı  durumunda 
çıkış  gerilimini bulun. 

e) KG 	0,9 ve tüm 	öteki değ i ş kenlerin b şı kkı nda verilen de ğ erlerde 
olması  durumunda ç ı kış  gerilimini bulun. 

d) Hiç bir yük koşulu olmama durumunda b ve c'yi yineleyin. 

ÇÖZÜM: a) Çeş itli bloklan belirlemeden önce, .süreçte her üğ eyi.temsil 
eden temel denklemlerin verilmesi gerekmektedir. Yükseltece giri ş , E, ya-
nı lg ı  iş aretidir ve 

E,. E 	V„ 

ile verilir. Ef alan uyantn ı , 

Ef = GA  Ee  

ve armatürdeki gerilim dü ş ümünü göz öne alarak, ç ı kış  gerilimi, 

V, 	KG  Ef 11,  

dır. Bloklar ı  belirlemek için düzenek bile şenlerinin denklemle ı i Denk. (17-9) 
ve (17-10) ile kar şı laş t ırı lır. Fark haretlerinin kar şı laş t ırılması  H 	1 ile 



iı rdeki 
deki incelemeler( 

-k 17-2 n düş ümünde ı er gelen f".2  bile ş en se 

R 

17-7 GERIBESLEMEL!LER İ N ÇdSZÜ L NMES İ  747 

Ş EK1,. 7-22 . Ş ekil 1 .7-21 de 

arşı laş tırı lir. Fark i ş arelerinin kur şı la ş tul ın 	1 olduğ rnu gösterir. 
Çıkışı n tamam ı  geri beslendiffinden bu 	17-21'de açı ka. 	i rüImektcdira 

Denklem 17-10, G blokonu‘ ı 	mz fark i ş aretini aalediğ îtıi gösscrtLrktrd;?. 

V 	bağmt ı  .bmıun iki bile ş enden oluş tu ğ unu göstermektedir: birincisi 

uyarart ı ikincisi ise arma ı iirdeki 	dü ş tımiiiür. 	G , • 
olduğundan, 

KG  GR 	R. 

olur, Vo 'ı n,Ee ile orantılı  kesimi G blokunu ghsternıelidir, öyleyse 
V„'ııı 	 Örnek 17-2 deki R, giriş inin etki e 	biçim 

bir yük rahats ı zlığı  olarak davranu, öyleyse, Ş ok- . 1.'7-22'de 

diizeneğ in tam blok çizimi, ve H blokları nı n yan ı  sıra iki uyar ı m içerrrıelidir. 

b) Çı kış  gerilimini bulmak için, V: ı n iki bileş eniniu bulunmas ı 	ek. 
mektedir, Bizz ı tci bile şen„ E nin oluş tudu ğu çık ış  ve ikinci bile şen ise yük 
rahats ı z1.42. Ir, R;rim neden oldu ğu ı.r. Her bilesenin bulumnas ı  içixı  iz-

lenecek en kolay yöntem, üst -  üste binn • k nin 'Rullambnas ı ctır. ER  den ileri 

gelen Tıo , bile ş eni, Denk. 17-11 den, 

lii,nt değ eri 
	

"•;„'i ı in ust 	t 	 • 



748 DENETİ M DUZENEKLER İ  İLE GÜÇ İŞ LENMES İ  

dir, Verilen de ğerlerin kullan ılmas ı , 

G = K 0, = (1)(50) = 50 
• ve 

50 	 10  
2 5 	, - 230,2 V 

1 -+- (50)(1 	 I 	(50)(1) 

sonucunu verir. 

e) K G  = 0,9 için, yaln ı z G'nin de ğeri (50)(0,9) = 45'e dü ş er G'nirı  bu  

de ğerinin kullan ı lmas ı , 

45 	 0 
	 235 	 229,7 V 

1. 4- (45)(1) 	1 -4- (45)(1) 

değerini ‘,erir. 

- d) Hiç bir yük ko ş ulu olmad ığı  zaman,' a run değ eri s ı fırdır, bu nedenle 
armatürdeki gerilim dü şiimü yok olur. Öyleyse, ç ı kış  gerilimi ER  'nin olu ş -
turdu ğu bileş ene e ş ittir. b bendindeki ko ş ullar alt ında, hiç bir Yük ko ş ulu 
yokkenki çı kış  gerilimi, 

50  
235 	230,4 V " 	1 -I- (50)(1) 

ve c bendindeki ko ş ullar alt ı nda ise. 

ıın  45  
1 + (45)(1) 235 = 229,9 V dür. 

Örnek 17.:.--3'ün sonuçlar ı , geribe,sle ıne denetim düzeneklerinin kendi 
kendilerini ayarlama özelliklerini do ğ rulamaktad ır. KG = 1 ve K, 0,9 
değerlerinin her ikisi içinde yük olmama ve tam yüklü olma durumlar ındaki 
çı kış  gerili ınieri aras ı ndaki fa ı k 0,2 V ya da yüzde 0,1 den azd ı r. Bu sonuç, 
gerihesleme ilme ğ inin yük rahats ı zlığı n ın etkisini büyük ölçüde azaltt ı kim 
göstermektedir. Armatürdeki 10-V luk dü ş üş , ç ı kış da yaln ı z 0,2 V luk bir 
değ i ş ime neden olabilmektedir: 50 kez azal ış . Bu 50 değ eri ise düzene ğ in ilmek 
kazanc ı  olan OH dir. Benzer biçimde, geribesleme denetimi, düzenek bile ş en-
lerindeki de ğ iş ikliklerin etkisini de azalt ı r. K, nin iki de ğ eri için elde edilen 
tam tilk-lü ikenki gerilimler ve yüksüzkenki gerilimlerin ayr ı  ayrı  karş daş tr ı d-
ması  0,5 V gibi bir fark ya da yüzde 0,2 gibi bir de ğ i ş im gösterir. Bu de ğ iş im, 

deki yüzde 10 de ğ iş imin bir sonucu olup, yine ilmek kaza ıle ı n ı n de ğ eri 
olan 50 böleni kadar bir azal ı ,şı  yans ı tmaktad ır. 

17-2 ve 17-3 örneklerinin l ı er ikisinde de ilmek kazanc ı  ve dolay ı sıyla 
gerekli olan yükseltme miktar ı  izin verilcbilen sapmaya ba ğ lı d ı r. Yukar ı da 
incelenen gerilim düzenleyicide bu kolayl ıkla göriilebilir. Orada 230 Vluk 
bir ç ı k ış  geriliminin 0,5 V luk hata s ı n ı rlar ı  içerisinde elde edilebilece ğ,ini 
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gördük. Bu tü ı  dilzer ı e,kierde bu büyüklükte bir l ı ataya genellikle izin verde-
bilir. Öteki çalış ma kurallar ı , ellizeneğ in kararbk gereksininederine ve kı sa 
süreli geçici davran ışı na (örne ğin, değ i şen giri ş  va da yük rabatsn ıbklarma 
çabuk tepki h ı z ı ) bağ lıdır. Güdümlii-düzene ğ in giri ş  iş aretleri (ya da düzen-
Ieyieideki yük rahats ı zlı klar ı) beklenmeyen ya da rasgele bir biçimde de ğ i ş tiğ i 

zaman geçici tepkinin önemi artar, Etkisi alt ı nda kaldığı  her giriş  ya da giriş -
'erin birleş imi için, diizeneğ in geçici denklernlerini çözmek mümkün olmadi ğ,m-
dan, geçici tepkinin tahminine olanak sa ğ layacak de ğ i ş ik biçimde çözüm-
leme yöntemi kullan ılmal ı dır. Bu amaç için haz ır bir çfiziir ıdeme arac ı , elek-
trik devrelerinde ve yükselteçlerde kullan ı lan çözürnte ıne yöntemlerinde 

bulunabilir. Hem kararb--durum frekans tepkisi ve hem de herhangi bir basa-
mak fonksiyonuna (ans ı nn uygulanan sabit bir uyaran) tepki, geribeslemeli 
dlizeneklerin i ş leyi şini çözümlemek için kullan ılabilir. llem sinüsel ve hem 
-de sabit uyarı mları n gösteriminde üstel uyar ı m fonksiyonlar ı  kullandabild0 
için, Kes, 4-1 den 4-4'e kadar geli ş tirilen yöntemler uygulanabilir. Bu yön-
temler, WS,I. 4'iin geri kalan kesimlerinde ve Böl, 5 ve 6'da daha derinli ğ ine 
geni ş letilmiş  l e geliş tirilmi ş tir, 

Geçici -ye kararl ı-durum frekans tepkileri aras ında bir ilişki -vardır ve 

Biil. 9 ve 1(l da verilen clekt ı nnik yillselteç devretw-inin çözümlenmesi bu 
ili şkiyi aç ı klayabilir. Yükselteçierin iyi geçici i şleyi ş lerinin bb kural ı  iyi bir 
frekans-tepki belirtgeM olmas ıdı r. Frenkans spektrumuntın tanaammda sabit 
bir kazanç ve sı fı r evre kayrnas ı  gösteren bir yükselteç idealdir ve verilen 
herhangi bir giri ş i lınzuntuya uğratmadan yeniden üretir. Bu ideallikten 
aynirnalar gerçek yükseiteçlerin belirtgerderinden ötürü ortaya ç ıkar. Eri 

ayrı lmalann derecesi, özel bir uygulama için ylikseltecin uygnulu ğun ıi 
Bu yargı lar, ıy,eribesknı eli denetim düzenekleri içinde ayn ı  ölçüde geçerlidir. 
Tüm frekanslardaki giri ş le,re aynı  ölçüde tepki gösterebileeek bir diize.nek, 
ideal bir dilzenek olarak düsünülehilir. i3 ıı  ideallikten aynlmalar olursa, 
düzene ğ in geçici tepkisinin tamam ı  bu ıtynintalann özelli ğ ine bağ l ı  ola- 
eaktir. 

Fiziksel düzeneklerin frekans-tepki belirtgerderinin bulunmas ı , elektrik 
devreleri için verilen yöntemlerin elektriksel ayg ı tlar, elektromekaniksel 

dönliş türfieüler, v.b. den olu ş an dilz,eneklere uygulanmas ı n ı  içerir. Tepki; 
düzene ğ in aktat ını  fonksiyonundan bulunur. Sinasel (s 	,ffn) ve sabit 

ayarl ı:Idama (s 	O) her ikisi de kullan ış lı  olduğundan, Atar ı m fonksiyonu, 
kannal--frekans de ğ i ş keni s cinsinden elde edilir. Kullan ı lan yöntenılcr, 1 
tipi kon ıı m-denetim aktamn fonksiyonununbulunmas ı  
ile gösterilecelı tir. 

Ş ekil 17-23 deli konurn-denetim diire ıı uğ i, Ş ek. 	17 dekinin ayn ı - 
sadır. Fakat burada yük, beni eylen ısizlik nınmenti ►  ve heni- de sürtiinme 

uF  içermektedir. Sun:11mile ile ilgili bileş en, hem motordaki kayipbri ve. 
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hem de yükteki mekaniksel güç tüketimini aç ıklar, düzeneğin aktarma fonk-
siyon ımu elde etmek için,  her bile ş cninin belirtgerderinin bulunmas ı  gerekir. 
Yöntenalerden biri,diizenekteki her 6 ğ e için blok-çizimini belirlemek ve sonra 
bu ö ğeleri birle ş tirerek Ş ek. 17-15 deki biçimde bir blok-çizim elde et-
mektir. Bireysel blok çizgoleri belirlenecek olan bile ş ender ş unlard ır: motor 
ile yük aras ındaki ba ğlant ı y ı  kuran vitesler, konum gösteren potansiyometre 
yükselteç, motor ve yük birle ş imi. 

Konutu gösteren potansiyometre, yer de ğiş tirme yarı llgas ı  'OR  - Oe 'yi 
Le  yartilga gerilimine dönii ş tiirraek için kullanffir. VR  ve Ve  , sırayla, OR  ve 
O mekaniksel aç ılan ile orant ılı  olduklarından, 

Le 	VR  — V e = Kp (0R ...9 e) 	 (17-12) 

e ş itliğ i yazalabilir, burada KI, potansiyometre sabitidir, Denk, (17-12) ye 
dayanan blok çizim Ş ek. 17-24ddan gösterilmektedir. 

Yükselteç, Ş ek. 17-24V- deki blok çizimle gösterilebilir, orada G o, kazan-
cın da. de ğeri ve coa  frekans tepkisidir (Kes 10-7 ve 18-8'e bak ın), Yüksel-
teç giri ş i yanı lgı  gerilimi ve ç ıkışı  ise ar ınatiı .'re verilen • uyannad ı r. 

vites 

Ş EKIL 17-23. eylemsiz ve Sartiinmeli bir "y tikle birlikte kola= denetim dilzene ğ i. 

Vitesler, Ş ek. 17-24e*de gösterildi ğ i gibi, motor-milinin konuml ıı  yük konumu-
na vites oramyla dönii ş türülecek biçimde davramrlar. Dönü şüm süreci, ideal 
olarak hiç bir güç kayb ı  olmaks ı zın olur, bu nedenle vitesler tranaformatörün 
mekaniksel bir benzeridir. 
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Go  

1 4. kıw a  

ŞEKIL 17-24 Korran-cienetim düzeue ğ inin bileşen blokhul: (4) konzım gösteren potansiyometre ve 
Yanı lgı  işareti; (b) Yaleş elteç; (c) motorla yük armindaki vites:diizeneki. 

motoru. yükün eylemsizlik momenti 	siirtiinme bilegenieri, J ve 
af , motor mı e yansı tılmış  durumda iken, ş ek. 17-25 9de gösterilmektedir. 
Viteslerin bir tarafı ndan öteki tarafına mekaniksel yükün yansıması , herhangi 
bir elektrik transformatöründe ikincilden birineile yük yans ımasına benzer 
bir biçimde olu şmaktadı r. Motor denklemieri, 

İr  sabit / 

17-25 D. . motorunun gösterimi. 

ve 

= 

pa 	Kffic°m 

(17-13) 

(1. 7-14) 

dt dir. 
L 

di
" (17-15) 
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Motor dönme momenti 7'„„ yükün eylemsizlik ve siirtiinme momentleri ile 
dengelenir; denge denklerni 

Tm  = J 
dw m 

 dt 
ısf  (0,7, (17-16) 

dir. Mil  h ı z ı 	aç ı sal konuniuri birim za andaki de ğ iş imi yani 

dO„ 
d 

(-17) 

dir. Denklen ı  (17-17)'nin Denk. (17-14) ve (17-16)'da kullan ı lması  ile 

d0„, 
eLl I' m 	dt  (18-18) 

D? 

d20 	dO 
	 4- T ( dt- 	dt 

(17-19) 

elde edilir. Uyarninal iistel oldu ğu varsaydarak ve Çizelge 4-1'de gösterilen 
yöntemi izleyerek d / dt yedne s kaymakla, Denk. (17-13), (17-15), (17-18) 
ve (17-19) frekans bölgesine dönü ş türüdebilir. Sonuçlar, 

(17-21})- 

Ea  = K.,„0„, 	 (17-21). 

E,„ 	I,,R a + Ls1,, 	 (17-22) 

Ve 

Tm 	-Ts2(3», 	G/sOm 	 (17-23) 

dir. Bu denklenderdeki I ve 0 büyük harfleri, A S st  biçimindeki üstel fonksi-
yonlarm gt uliklerini belirtirler. Denk. (17-20) deri (17--23)'e kadarki denk-
lendere dayanan motorun blok çizimi Ş ek. 17 - 26 a'da gösterilmektedir. 
Şekil 17-26a'da aç ı kça giisterildig üzere, armatör devresindeki z ıt EMK, 
motorda do ğ al bir geribesleme ilme ğ i belirt.ir. Motorlardan ba ş ka, transistör-
ler ve elektronik yükselteçIer gibi bir çok fiziksel ayg ıt da doğ al geribesleme 
gösterirler. Bu tür geribesleme, ayg ı t ın iç düzenin bir parças ıdı r ve genellikle 
diizeneğ in iş leyiş ini denetlemek amac ıyla kulland ınaz. Ş ekil 17-26 daki blok 
çizimin azItdroasi ya da (1740) den (17-23)'e kadarki denklemlerin ortak 
çözümü ile, 0„, mil konumunu En, motor gerili/nine ba ğ layan aktar ım fonk-
siyonu, 

 

ni (17-24) 

Ent {,11,8 2 	8(.11?,., 	‹711)•. K. 2  4- af  Sa  

 

biçiminde bol ıumr. Denklem (17-24)", dayanan motorun e ş değ er blok çiz mi, 
Ş ek. 17-26b'de verilmektedir. 



Porimxiyomet ry. 

4  

l'Uk.eltee 
I ı  

Motorlat yük 
anv. ı ndaki ite 

,I ıı , 2 + oto  ı  +a f ı i+ 4+ o t  it„ 

Go 

-t 

tur aktart ı n fituk4 unu 
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(o) 

(b) 

Ş EKIL 11--26 D.n. motorubmi (c ı ) blok çizim Osterimi ve (b) eş değer blok çizimi. 

KODUM-denetim düzene ğ inin blok çizim göster5un, Şek. 17-24 ve 17-26b1- 
nin birleşimidir ve Ş ek. 17-27'de göSterilmektedir. Yükselteç, konum- gös-
teren potansiyometre, motor ve vitesi belirten pe ş peşe bloklarm birleş tiribrıesi 
ile Ş ek. 17-28 deki blok çizim elde edilir. Ş ek. 17-28'de gösterilen yap ı  
standard bir geribeslemeli düzene ğ in çatı sı dır ve konum-denetim diizene ğ in-
deki hangi bile ş enlerin G ve H bloklar ı nı  oluş turduğunu göstermektedir. 

-Ş EKIL 1 7-21 ş ekil 17-23 deki konum-derietim diizelle ğ iuM birle şik blok çizimi 

Denklem (17-11) in kullanı lmas ı  ile, diizene ğ in tamamının aktar ı m 
fonksiyonu_ elde edilir. Bu fonksiyoudan ve s = /nı  alarak, frekans-tepkisi 
belirtgeni bulunabilir; benzer biçimde inek kazanc ı  [GII(jw)} da elde edile-
bilir. Frekans tepkisini göstermek için, Kes. 8-6'da verilen Bode- çizgesinin 
kullan ı lmas ı , çoğ u kez, en kolay yöntemdir. Ozellikle. tüm geri besleraeli 
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G(s) 

ŞEKIL 17-28 Ş ekil 17-27'nin standard-geribeslemeli dazenek Osteximi. 

dilzeneklere uygulanabilen ve Kes. 10-1 rde verilen kararl ı lık çö zümlenmesinde 
Bode çizgesi yöntemi kullan ı lı r  

Aktanm fonksiyonunda s'yi sıfıra eş itliyerek d.a. kararl ı-durum tepkisi 
de bulunabilir. Bölüm 3 ve 6 daki yöntemlerin kullan ılması  ile d.a. kararlı  
durum tepkisi, denetim düzene ğ inin basamak tepkisinin bir bile ş eni olur. 
Bu basamak tepkisi, denetim düzene ğ inin tepki hı zını n bir ölçüsü olarak 
kullan ılabilir. Öyleyse, blok çizgeden elde edilen aktann ı  fonksiyonu, geribes-
lemeli bir denetim düzene ğinin hem kararlı-durum ve hem de geçici tepkileri-
nin betimlenmesinde kullan ı labilir. 

Açık-ilmek denetim düzenekleri olarak gösterilen ve Kes. 17-4'de ince-
lenen -motor-çal ış tınna düzenekleri, geribeslemeli denetim diizeneklerine dö-
nüştürülebilir. Kesim 17-4'de betimlenen yöntemlerin hepsinde SDD devre-
leri kullanı lır ve bu devrelerde i şleyiş i geçit atı mlan denetler. Uygun kar şı -
laş tırma yapılarak istenen tepkinin ölçülmesi, geçit atimlann ı  üretmekte kul-
lanılan elektronik devrelerin denetimine olanak Sa ğ lar. SDD geçit devresi 
yardı mı  ile ilmeğ in kapanması , geribeslemeli motor-çalış tırma düzeneklerini 
oluş turur. Bununla birlikte, dikkatli olmakta yarar vard ı r. Çünkü SDD mo-
tor-çalış tırma düzenekleri do ğ rusal değ ildir ve bu nedenle üst üste binme il-
kesi ve blok çizge yöntemleri do ğrudan uygulanamaz. 

17.8 SAYISAL DENETIM DeZENE 	 -LER' 

Sayısal denetim düzenekleriuin geli ş tirilmesinin temel nedenleri, say ısal 
bilgisayarlann h ı zı , doğrulu ğu ve bulunabilir olmas ı dır. Kesim 12-l'de veril-
diğ i gibi, say ısal bir düzenekte, bu bölümde daha önce betimlenen düzenek-
lerde kullan ılan sürekli (benzerlik) i ş aretlerin aksine, kesikli i şaretler kullanı lı r. 
İki tür kesikli i ş aret kullanılır; bunlar Ş ek. 17-29'da gösterilmektedir. Örnek-
lenen-ven i şaı cti (Ş ek. 17-29a'da gösterilen), bir s ıra aff ından oluşur. Atı m-
ların her birinin genli ğ i, örnekleme anuıdaki benzerlik i ş aretinin geldiğ ine 
(kesik çizgili eğri) e ş ittir. Ş ekil 17-296'deki her bir zaman aral ığ indaki at ı m 
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f (t) 

ftt 

2T. 	3T 	4T 
(b) 

ŞEIL/I. 17-29 Kesikli dalga biçimleri: (o) 5rneklenen-veri i şareti, (b) sayaI olarak ş ifrelenraiş  işaret 

trenleri, örneklenen—veri at ı mlarmı n genliklerinin genellikle ikili sayılarla 
(Kes. 12-7 ye bak) verilen say ısal değerini gösterir. Bir say ı nın ikili 
gösterimi, sayısal—bilgisayar iş leyiş inin temelidir; bu nedenle Ş ok. 17— 
296'deki türden i ş aretler, bir bilgisayara do ğrudan doğruya verilebilir Bu 
uyuşabilirlik, pek çok denetim diizene ğ inde tamamlay ıcı  bileşenler olarak 
elektronik sayısal bilg,isayarlar ın kularulmas ında, anahtar özelliktir. Say ısal 
denetim düzenek.lerinin iki tür kesikli i ş arete dayanan iki genel s ınıfı  vaı dır: 
Örneklenen—verili denetim diizenelderi ve bilgisayar denetim dilzenekleri. 

Ş ekil 17-30, yahu tek—ilmekli bir örneklenen—velili denetim dilzene ğ inin 
seçkin bir gösterimidir. Temel yap ı sı , Kes. 17-5 de veı ilen geribeslemeli 
denetim düzeneklerine benzer ve dolay ısıyla, i ş leyiş i ve denetimin yap ılış  
biçimine de benzer. En önemli fark örnekle ve tut sözcükleri ile belirtilen blok -
tur. Örnekle—ve—tut blokunun görevi, düzene ğ in ç ı kışı nı  periyodik olarak 
ölçmek ve bir sonra gelecek örnek elde edilinceye kadar bu ç ıkış  düzeyini 
ayakta tutmaktı r. Ancak yeni bir ç ıkış  örne0 ölçüldü ğ ü zaman yeni bir fark 
iş areti üretilebilir. Öyleyse, diizene ği çalış tıran fark iş areti, yalnız örnekleme 
oldu ğu zamanlarda, istenen ve gerçek ç ıkış lar aras ındaki gerçek fark ı  verir. 
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LEiöenekle 
Ve tut 

ŞEKIL 17-30 Verilerin Ğ rnekleamesine dayanan geribeeleraeli denetim diiretieginin blok gösterimi. 

Fakat, örnekleme h ı zı , yani birim zaman.  daki örnek saps ı , düzeneğ in tepki 
bızma göre bilyükse, elde edilen ç ıkışı n denetimi. sürekli denetim ıliizenek-
lerinde olduğu gibidir, 

Orneklenen-verili denetim düzeneklerinin kullan ı lmasıyla iki üstünlük 
elde edilir. Birincisi, örnekleme yardninyla çe ş itli süreçler ayn ı  merkezi 
birimle denetlenebilir. Ikincisi, örnekleuen yerlerin say ısal bir bilgisayarda 
kullamlablecek bir biçimde dönü şümii doğrudan elde edilir örneklenen-
verdi düzeneklerin tek sak ın.cali yönü, sürekli düzeneklerden daha çok devreyi 
gerektirmeleridir. Ek devre, örnekle ve tut blokundan olu şmaktadır. Denetim. 
düzeneğinin tepki hı zı  arttığı  zaman, eğer denetim düzeyinin. de ğ iş memesi 
gerekli olursa ek devrenin karma şı klığı  ve istenen i ş leyişi de artar. 

Orneldenen-yerili denetim düzene ğ inin ikinci bir türü, Ş ek. 1.7-31'de 
görev bölii ş iimüne göre gösterilmektedir. G ve H ile belirlenen bloklar, herhangi 
bir geribeslemeli düzenekdeki görevi yaparlar; Ş ek. 17-30 ve 17-31 deki 
diizenelder aras ındaki önemli farklar, örneklemenin olu ş tuğu yerin değ iş ik 
oluş u ve sayısal iş leyieinin (süreçleyici) kulland ınasıdır. Ş ekil 17-31'de veri- 

ŞEKIL I7-3I Sayısal işleyieiyi de içeren ve verilerin örne•lenalesiue dayanan denetim diizene ğ i. 
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len düzenekte, örneklenen i ş aret fark i ş aretidir. üineklenen i ş aret, sayısal 
bir i ş leyiciye verilir ve i ş leyicinin çıkışı  denetleyici G için gerekli uyannu 

Sağ lar. Sayı sal işky-ici, ya merkezi bir bilgisayar ya da özel denetim görevi 
için yap ı lmış  bir özel—amaçl ı  bilgisayard ır. Sayı sal iş leyieiden yararlanmak 
için örneklenen i ş aret, say ısal bir i ş aret biçimine dönü ş türülür. Sayısal çıkış , 

sayısal de ğerleri sürekli niceliklere dönü ş türen bir döniiş türücüve verilir. Bu 
dönüş türücü, G blokunu çalış t ı rmak için gerekli olan sürekli i ş areti iiretir. 

Say ı sal i ş leyieinin görevi, iki katl ı dır. önce, fark i ş aretini bilgisayarın belle-

ğ incle depoianan ve önceden belirlenmi ş  olan düzenek i ş leyi şi ile karş ilaşn-

rarak çözümler Ikinci görevi, istenen ç ı k ışı  olu şturmak üzere G ye uygulan-
mas ı  gereken uyarı m iş aretini, fark iş aretinin çözündenineainden elde edilen 
bilgiye dayanarak say ısal biçimde iiretinektir. 

Sayısal denetimcle kullan ı lan say ısal bilgisayarlann üç özelli ğ i, hesap-

lama h ı z ve yetene ğ i, bellekleri ve programlanabihne olgusudrua Bu özel-
liklerin her biri, ço ğu kez hirle ş tirilerek, özel tip denetim düzeneklerinde kul-
laruhr. Büyük ve otomatikle ş tiril ıniş  fabrikasyon olanaklannda, merkezi 
denetim için büyük ve yüksek h ı zl ı  bilgisayarlar kullan ı lır. Bn tür düzenek-
lerde, üç özelli ğ in üçü de kullan ı lır, çünkü fabrikasyon sürecinde gerekli olan 
iş lemlerin hepsini bir tek bilgisayar denetler. Bilgisayar, gerekli olan i ş lem-
lerin sı ras ı nı  gösterecek biçimde programla= ve süreç devam ederken çe şitli 
algılarna merkezlerinden sürekli olarak verilerle beslenir. Sonra gerçek ve 
istenen i ş leyiş  karşı laş tı nlmak üzere hesaplama yap ı lır ve bilgisayar, sapma-
lar' düzeltecek biçimde bir s ıra yeni yördendirici bilgi üretir. Bu yeni 
bilgiler demeti, ço ğu kez, bir benzerlik iş aretine dönii ş türülür ve böylece 

uyanmlar ılygulau ır Örneğ in, makineleri elektrik motorlar ı  ile çalış tırılan 

bir fabrikada, Kes. 17--4'de betimlenen motor—çali ş tırma düzenekleri bilgi-

sayarla denetlenebilir. Motoru çal ış tıran düzeneklerde kullan ı lan SDD'Iara 

uygulanan denetim atmalar ı /lin özelliklerini belirlemek için temel yöntem, 
bilgisayar ı  kullanmakt ı r. 

Merkezi bir bilgisayar ın kullan ı hrıanyla ayn ı  anda çok say ıda iş lemin 

denetlenmesi olas ıdır, ancak böyle bil bilgisayar oldukça fazla yat ı rım gerek-

tiren karma şık bir dilzenektir. Bilgisayara ek olarak, verilcrin elde edilmesi 
ve bilgisayara verilmesi için gerekli ayg ı tlar da oldukça fazlad ır. Ayrı ca, 

bir bilgisayaian sayisal ç ı kiş t, fiziksel bir clazene ğ i denetlemek için do ğrudan 

kullan ı lamaz: bu ç ı kış  öncelikle fabrikasyon sürecinde kullan ı lan makineleri 

çalış tırmak için gerekli olan enerjinin eicktriksel ya da öteki uygun biçim-
lerine 

Özel amaçla yap ı lan bilgisayarlar da, ço ğu kez, merkezi i ş leme birim-
lerinde olduğu gibi denetim sürecinde kulland ı rlar, Baş at fark kullan ılan bil-

gisayardan ileri gelir. Genel amaçla büyük bir bilgisayar ile kar şı la ş t ırıldığı nda, 

özel bir uygulama için yap ı lan bilgiaavz ı rlarii ı  aigiyabildikleri programlar, 
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yaptıklar ı  iş lemin sayı  ve türü ve ço ğu kez makinenin iç s ığ as ı  bak ı rnindan 
sinirli oldukları  görülür. ozel—amaçl ı  bir bilgisayarın alış dagalen anlamda bir 
bilgisayar olmas ı  gerekmez. Aksine O, sayısal bilgileri i ş lemek amacıyla ya-
pılan ve Böl. I2'de betinılenen türden mantık geçitlerinin, aritmetik birim-
lerin ve bellek aygrtlar ının bir birleş imi olabilir. Ticari olarak bulunabilen bu 
aygıtlar, denetim düzene ğ i yap ı mında kullanı labilir. Onlar ın görevi sayı sal 
verileri iş leme olduğu için, bir bilgisayar ö ğesi gibi davranırlar. 

Bilgisayarl ı  bir denetim düzene ğ inin çalış ması , dörtgen bir levha parças ı  
üzerindeki delikleri açmakta ya da delmekte kullan ılan bir makine aletinin 
sürecini düşünerek anlat ılabilir. Bu tür çal ış ma, baskı  devrelerinin yap ın, 
anahtar  halkalarının yapımı  ve mekaniksel yap ıların fabrikasyonu gibi 
birçok üretim sürecinde yayg ındır. Ş ekil 17-32'de yahu bir düzenek veril-
mektedir ve bu düzene'ğin temel ö ğ eleri, giri ş , say ısal iş leyici, matkap komun-
landırma düzene ğ i ve örneklenen—verili konum denetim diizene ğ idir. 

?.:1sa yar 

Motorlu 
iş l iyen 
marka', 

true i ş le ı ui 

Say ış ,al 
iş leyici 

Matkap 	Ma t kap konumu 
ko ımnalarielirri a 

düzeneğ i 

Giri ş 	Bellek ve 
yönerge 

Kormen 
geri besle me 

devresi 

Orneklenen..erileriu koluun ı  denetim düzene - ıi 

ŞEKIL 17-42 Sayısal olmak denetlenen delme ayomm görevsel Osterimi. 

Giri ş , deliklerin nereye delinmesi gerekti ğ ini gösteren sayısal verileri 

temsil eder. Bunu yapmak için, levha üzerindeki her noktaya (x,y) ya da (r.0) 
gibi koordinat de ğerleri verilmeli ve istenen deliklerin konumlar ı  bu koordi-

natlar cinsinden belirlenmelidir. Genellikle giri ş  velileri, verilen herhangi 
bir preblemi çözmek verilerin bir bilgisayara verildi ğ i biçimde delinmi ş  
kartlar ya da delinmi ş  ş eritler yard ı mı yla, düzene ğ e verilir. 

Matkap konumlandı rma mekanizmas ı , elektrornek.aniksel bir sürme 
olup matkabm istenen delik konumuna. hareket etmesine neden olur. Mat-
kabı  istenen koordinatlarda fiziksel olarak konut_uland ı rmak için Ş ek. 17-3r- 
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de gösterilen türden bir örneklenen-verili konum-denetim diizene ği 
Matkap uygun biçimde konumland ırıldı ktan sonra delik delinir. 

Sayısal iş leyicinin düzenekte çe ş idi görevleri vard ı r. Birincisi, giriş  ve-
rilerini elektrik i ş aretlerin dönü ş türmeli ve bilgileri depolamaluhr. E ğer 
giriş  verilen, detilderin delinme s ıras ı  ile ilgili bilgileri içermiyorsa, i ş leyicinin 
bu sırayı  olu ş turmas ı  gerekir. Bu ikinci görev, olu ş turulan delme s ıras ı  birbiri 
peş inden gelen delme, i ş lemleri aras ında mininnı m bir yer değ iş titmeyi gerek-
tirecek 

 
 biçiMde verilen i değerlendiren bir iç programla yerine getirilebilir. 

liçüncii görevi, örneklenen verili dilzene ğ in bir parças ı  olması dır. Örne ğ in, 
matkab ı  konumland ı rmada karşı laş t ım ı  bir ö ğe olarak davramr ve ayn ı  
zamanda say ısal veriler bir benzerlik i ş aretine dönü ş türüldükten sonra mat-
kap komunlardı rma sürücüsü.nü denetler. Gerçek ve istenen konutu aras ı ndaki 
uyum sağ landiktan sonra, i ş leyicinin dördüncü görevi gerçek delme sürecini 
baş latmak ve bitirtmektir. 

O halde denetim süreci, ş öylece özetlenebilir: 

1. İş leyici, giri ş  verilerini algiladıktan sonra i ş lemlerin stresini belirier 
ve belleğ inde hem s ı rayı  ve hemde delik konumlar ını  depolar. 

2. Matkap, örneklenen-verili düzenek yard ı m ıyla birinci delik konu-- 
 mnna 

3. Gerçek matkap konumu, bellekte depolanm ış  olan istenen konumla 
nyuş tuğui zaman, i ş leyici delme sürecinin ba ş laması na neden olan bir i ş aret 
üretir. 

4. Ilk delme igeminin sonunda matkap ba ş ka bir delik konumuna 
hareket ettirilir ye süreç bit biçimde her delik için yinelenir. 

Denetlenmesi gereken öteki ilgili i ş levler için temel düzeue ğe ek iş lemler 

eklenebilir. Örnek olarak delik delme sürecinin h ı zı nı  ve zaman süresini de-, 
netleyen i ş lemler yenilebilir. Çe ş itli maddelerin delinmesi ıı e olanak sa ğ lamas ı  
bakın-lindan hı z denetimi diizene ğe esneklik kazand ım. Düzeneğ in çe ş itli 
maddelere uygulanabilirli ğ i, genellikle farkl ı  .kesiciler gerektirir, çünkü her 
kesieinin farkl ı  bir optimum kesme hiz ı  vardı r. Ker_deinin kesme zamanı  
süresinin denetimi, etkin biçimde deli ğin derinliğ ini denetler. Bu ek esneklik, 
düzeneğ in farklı  katud ı ktaki maddelere uygulanabilirligine olanak Sa ğ lar. 
Her iki i ş lemde düzenekte kolayl ı kla yer alabilir; b ız denetimi. Ş ek. 17-16 
daki bız-denetim düzene ğ inin bir örneklenen-veri türü ile ve zamanlama 
denetimi ise Böl. 12'de tart ışı lan dalgabiçin ı i-iiretici devrelerin birkaç ıyla 
yap ı labilir. Ayrıca, Kes. 17-4'de betimlenen motor çal ış tırma dilzeneklerinde 
kullanılan SDD devreleriride kullan ı lmak üzere uydurulabilir. 

13ilgisayann kullan ıldığı  üçüncü tür denetim düzene ğ inc, uyabilon denc7 
tim diizene ğ i denir ve görev biiIii şürnüne göre Sek. 17-33'de verilmektedir, 
G bloku, düzenek giri ş i için düzenek ç ıkışı n: sağlamakta kullanılan düzenek 
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Giriş 	 G 
	

Çdcis 

sayı ai iş kvici 	 ki 

Ş EKIL 17-33 Uyabilen denetim diizeneginin görev bölii ş iimüne göre gösterimi. 

ya da aygıttır. Gerihesleme, II ile sa ğ lamr ve sayı sal bir i ş arete dönü ş türülür. 
Bu say ısal iş aret, sayısal i ş leyiciye giri ş lerden biridir. Say ısal i ş leyieinin görevi 
ise gerekli denetimi yürütmektir. 

Uyabilen bir denetim düzene ğ inde denetirnin yap ı lma biçimi bu bölüm-
de daha önce betimlenen denetim düzeneklerinirikinden oldukça farkl ıdı r. 
Uyabilen denetim mekanizmas ı , verilen bir giriş  için istenen ç ıkışı  elde edecek 
biçimde G blokunun belirtgenlerinin de ğiş tirildi ğ i bir i ş leyiş tir. Böylece, G 
ile temsil edilen sürecin ya da ayg ıtan değ işkenleri sabit olmay ıp zamanla-
değişir. G'nin nasıl değ iş eceğ i sayısal iş leyici tarafından belirlenir; kullan ılan 
yöntem genellikle düzene ğin iş leyiş  hesaplamalar ına dayamr. Çoğu kez, bir 
bilgisayar olan sayısal i ş leyicinin, bellek hiriminde depolanan ba şka. giri ş leri 
de vardır. Bu giriş ler, düzenek bile şenlerinin beklenen de ğerlerine ayaflan ır 
ve bunlardan yararlanarak bilgisayar tepkiyi hesaplar. H blokundan gelen 
giriş  bu tepki ile kar şı laş tı rı lır. Sonra iş leyici, bilgisayara verilen gerçek 
giriş  iş aretinin verilen de ğeri için G nin sahip olması  gereken de ğ iş kenleri 

hesaplar. Daha sonra, G'nin de ğ işkenkrini temsil eden i ş aretler, genellikle, 
sürekli i ş aretlere dönü ş türülür. G'nin görevi ise fiziksel olarak bu de ğ iş kenleri 
ayarlamakt ır. 

Uyabilen denetim süreci, armatör direncinin ayarlanmas ına dayanan 
bir motor h ızı  denetim-dilzeneği yard ımıyla açıklanabilir. Böyle bir düzenek 
Ş ekil 17-34'de verilmektedir. Bilgisayarin görevi, giri ş teki verilerin tümünü 
kullanmak ve motor h ı zı  yüke uygun olacak biçimde en elveri şli k .değerini 

hesaplaniakt ı r. Ra'run hesaplanan de ğerini temsil eden i ş aret, de ğ iş ken direu-
cin potansiyometre kolunu konumlandirmak üzere kullan ı labilen bir iş arete 
dönüş türülür. Böylece, gerçek armatör direnci potansiyometre konumu 
ile denetlenir. Potansiyometre kolu da, Sek. 17-23'de verilen konulu-denetim 
cliizeneğ inin örneklenen-veri türü ile denetlenebilir. 

Endüstriyel denetin ı de, uyabilen düzeneklerin kullan ı lmasını n önemli 
bir nedeni sayısal bilgisayarı n hı zı  ve gücüdür. Sayısal iş leme için gerekli 
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ŞEKIL 17-34 Uyahilen bir hı z-denetim düzeneğ i. 

zaman, cisimleri hareket ettirmek için gerekli zamana göre son derece kı -
sada.. Örne ğ in, mekaniksel hareket için zaman ölçe ğ i, saniye ya da, en 
iyi olası lılda, saniyenin kesirleri bilyüklü ğünde, fakat bir hilgisayardaki 

elektroniksel zaman ölçe ğ i ise, mikrosaniye (19 -6  s) hasa ına ğı nda dü ş ünüle-

bilir. Doğrusu, çağda ş  elektronik bilgisayarlann ço ğu, bir saniyede, iki 12 

basamakl ı  sayı nın 1 milyondan fazla çarp ımını  yapabilme yetene ğ indedir. 

Böylece, istenen tepkiyi hesaplama ve gerç* k tepki ile kar şı laş tı rma süreci, 

denetlenmesi gereken düzene ğ in tepki zarnan ı na göre oldukça k ı sa bir zamanda 

basanIntaktad ı r. 

Uyabilen düzeneklerin hepsinin sayı sal olarak çal ış ma zor ımluğu yoktur; 

kavram çoğ u kez sürekli düzeneklerde de (bilgisayar kullanmaks ı zın) kul-

lanı lı r. Buna bir irnek olarak ticari GM .radvolannda kullan ı lan otomatik 

kazanç denetimi verilebilir. Farkl ı  vericilerden alman i ş aret er kuvvet bak ı -

mı ndan değ i ş iklik gösterdikleri için, örne ğ in hoperlör gibi bile ş enlerin zorlan-

mamas ı  için çı kış  geriliminin denetlenmesi gerekli duruma gelir. Bu, hem 

ayg ı t korunmas ı  ve hem de dinleyieiye rahatl ı k bak ı m ı ndan gereklidir. Ş ekil 

17-35, böyle bir düzeneğ in görev biçimini göstermektedir. RF yükselteci, 

akorlama ve gerekli yükseltme.nin bir k ı sm ı n ı  sağ lamak (Bak Kes. 11-1) 

için kullan ı lır, Geribeslerne ilrne ğ indeki d o ğ -r k:il t ucu ve süzgeç bir d.o. i ş areti 

sa ğ lar ve bu i ş aretin ger ı liğ i iş itilebilen (ses frekansl ı ) ç ı k ış  i ş aretinin gerdi ğ i 

ile orant ı llihr. Bu d.a. i ş areti, R F' yükselteeinin ön-besleme gerilimini denet-
lemek amac ı yla kullanı l ı r. Ses i ş areti çok büyük bir de ğere ula ş t ığı  zaman, 
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ŞEKIL 17-.35 Otomatik kazanç-denetim diizene ğ inin ghsterimi. 
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ön—besleme geri timi vüseltecin kazanc ı n' azaltacak biçimde de ğ iş tirilir ve 
böylece ç ı kış  düzeyi - azalt ıhr. Düzeneğ in uyabilme özelli ğ i, yükselteein ka- 
zanc ı m değ i ş tirerek hoperlördeki ses i ş areti -nin denetiminde kendini gösterir. 

Denetim—düzene ğ i kavramlar ı n ı n ve yöntemlerinin, bu bölümde betim-
lenen fiziksel d.üzeneklerden çok daha geni ş  uygulanabilme yerleri vard ır. Bn, 
özellikle, bir ö ğe olarak 'say ısal bilgisayarlar' da içeren düzenekler için do ğ ru-, 
dur. Geribeslemeli denetim yöntemlerinin kullan ı lma yerlerine örnek olarak, 
iş  hayatı nda içerikli liste -  denetimi ve para girdi—ç ıktı  denetimi, acil servisler 
için ambulanslann yer ve say- ı smın denetimi ve öğ renim -  psikolojisinde davra-
nış  değ iş ikliklerinin. oluş umu verilebilir. Her durum için önemli bir özellik, 
her düzene ğe etki eden çe şitli değ i ş imlere kar şı  tepkinin besaplanmas ında say ı -
sal bilgisayar ın h ız ve kapasitesidir. Asl ı nda bilgisayar, diiieneğ in iş leyi ş ini 
taklid etmek ve böylece uyarunlar ı n her birine kar şı  düze ıteğ irı  tepkisini he-
saplamak için kullanı lır. Bu 'tür büyük düzeneklerin, genellikle, ayn ı  anda 
uygulanan' çok say ı da giri ş leri vard ır. Böyle durumlarda, olu ş  zamanlarından 
daha kısa bir zamanda tepkileri hesaplayabilen. bilgisayarlar ın -yardım ı  ol-
maksı zı n denetim etkin bir biçimde ba ş ar ılamaz. 

örneğ in, büyük bir ş ehirdeki ambulanslar ı n say ı s ı n ı  ve bulunma mer-
kezlerini belirlemek için, çe ş itli de ğ i ş kenler i şe girer. Bunlar, nüfus da ğı hm ı nı , 
ambulans gerektiren acil olaylar ı n Muş_ zaman ı , say ısı  ve türü ile ilgili ista-
tiksel verilesi, günün çe ş itli zamanlar ının fonksiyonu olarak bölgedeki trafik 
dağ-1111mm ve bölgedeki sa ğ lı k bakı m olanaklar ı - hakk ı ndaki bilgiyi içerirler. 
Ayrıca, acil yard ım gerektiren çok say ı da yaraldarla kar şı laşı lan uçak kazalar ı  
gibi büyük kazalar hakkında bilgiler de ambulanslar ın say ı s ı  ve bulunma yer-
lerini etkiliyecektir. Dilzene ğ in istenen tepkisi.önceden belirlenir, örne ğ in acil 
bir durum olduktan sonra 15 dakika içerisinde bir ambulans olay yerine gele- 
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bilmelidir. Verilerin hepsini gözönüne alarak, bilgisayar şehirdeki yerleş imin 
taklidini yapar ve gerekli olan toplam ambulans say ı sını  ve onların en uygun 
bulunma konumlar ını  belirler. Düzene ğ in gelecekte de kullan ılmas ına olanak 
hazırlamak bakımından değ iş en trafik daffil ı m ı tu, artan nüfus, yi yans ı t-
Inak için veriler sürekli olarak ileriki bir tarihe göre aya ı lanabilir. Böylece, 
dü.zeneğ in baş langıç durumu sürekli olarak uyabilen bir denetim süreci için 
baş lama noktas ı  durumuna gelir. 

Bilgisyarlar ın çok say ıda veriyi depolama ve i ş leme yeteneğ inde ol-
dukları  ve ileti ş im ve denetim için oldukça fazla elektronik ayg ı t bulunduğu 
için geri beslemeli denetim düzenekkri ile iigili yöntemler ve kavramlar, 
gelecekte bu giinkünden daha da çok yayguı  bir biçimde uygulanacakt ır. 

PROBLEMLER 

17-1 Bir depolama pili, 60 	bir alternatif kaynaktan beslenen bir 
doğ rultucu ile yükleniyor.. Pil 1.2 voltluk sabit bir z ıt gerilim vermekte ve ak ını  
sınırlayı cı  direnç ile pilin toplam direnci 1,5 ohm dur. 1.0 A'lik bir pilyökleme 
akımı  için gerekli olan alternatif geriliminin etkin (kok) de ğ erini 

a) Yan-dalga doğrultması  
L) Tam-dalga doğ rultmas ı  için bulun. 

17-2 Herhangi bir do ğrultucu devrenin önemli bir belirtgeni, ters tepe 
gerilimi, ya da iletime ters yönde doğrultucu üzerine etki eden en yüksek ani 
gorilimdir. Bu gerilim do ğrultueunun tek yönlü özeliklerini bozmaya neden 
olabilecek derecede en yüksek gerilimdir. 

a) Saf .bir dirençten olu ş an yükü besleyen bir yar ı-dalga doyrultuennun 
ters tepe gerilimini bulun. 	• 

lı ) Bir tam-dalga do ğrultucu için (a) şı kkı ndaki soruyu .yanı tlayı n. 
e) Ş ekil 17-4 deki köprü do ğ rultucu için (a) şı kkın ı  yineleyin. 

17-3 Bir dogrultueumm ç ı kış  dalga biçiminin düzlükten sap ınasıum 
bir ölçüsü, ç ı kış  geriliminin a.rı . laileıteninin kok değerinin .d.a. ya da ortalama 
de ğere oran ı  olarak tanımlanan tia4cdar ı ma çarpanz ile verilir. Ş ekil 17-2 ve 

17-3 de verilen yar ı -dalga ve tam-dalga biçimle ıi için dalgalanma çarpar-
larm ı  bulun. Çözünı de, ç ı k ış  geriliminin F.,„, kek değerinin o ı talarna değ er 

E.,, ve a.a. bileş eniain kok değeri cinsinden 

Ekok 	 + Ş  na  

ile ,erildiğ ine dikkat ediniz. 

17-4 Ş ekil 17-36, sığ as ı  C olan bir ' şönt sığ ac ı  ve indiiktans ı  L vc direnei 
R olan bir kangaldan olu ş an bir indüktans-giri ş li dü ş:len-le süzgeei - ile birlikte 

bir tam-7-delga do ğ rultueu,devresini-göstermektedir. Yük R, direnei ile temsil 
edilmek ;:ed ir. 
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ŞEKIL 17-36 Problem 17-4 di'm 	 .!,iizgeci ile bidikte tam-dalga do ğ rultucu devresi. 

a) Siizgeç devresine- gelen E ı  giriş  geritimininsinirsel ve aç ı sal frekan-

smın a ı 	2.7z ı  olduğ unu varsaym. Bu frekansta, ç ıkış  geriliminin giri ş  geri- 

limine oran ı n ı n, 

E, 	 R, 
= R 	- ( ı 2LCR L  j( ıoL -- ı-eı CR,) 

ve giri ş  ak ı m ı n ı n giri ş  gerilimine oran ı nı n ise, 

İ , 	• E, 	1 
E, 

	

E, 	R 

olduğunu gösterin. 

b) Siizgeç giri ş  akımı 	dünü süresince hiçbir zaman s ı fır olmadığı  
ve doğ rultueudaki gerilim diişil ınüniin önemsiz olmas ı  varsayımlar! alt ı nda 
e l  giriş  gerib ıninin 

7 	
2 	4 	. 	 4 

e 	•••\,,, 	E, 	— 	cos 	(O ot 
 5 

 

biçiminde bir Fourier serisi gösterimi oldu ğunu dü ş ünerek süzgeein davran ışı  
incelenebilir. Burada E, do ğ rultucuya gelen a. a. giri ş  geriliminin kok de ğ eri ve 
er, ise aç ı sal frekans ı dı r. 

o), 	27r, (60) •=377 rad / s, 	=•.-= 500 ohm, L = 50 H, C •-•=;. 25 ,1„1 
ve tam yükte R — 5(0 oh ın ahniz. E,•=•••= 100 V için e, ı . ı kış  geribmi ve iı  
giri ş  ak ı m ı n ı n ıl.a. ikinci-bannonik ve dörniincii-barmonik bilesenlerinin 
tam--yükte iken kok de ğerlerini hesaplav ı n. 

174 Ş ekil 17-37, iki ş i-int sığ aç, C ve direnei R indiiktans ı  L olan bir .kan 
galdan olu ş an bir sığ aç-giri ş li süzgeç ile birlikte bir tam-dalga do ğ rultu-
eus ıum göstermektedir. Yük bir R, direneisir. 

• a) Giri ş  geri.lin ıi E'nin aç ı sal frekans ı  cı i --•=• •2 ıf olan bir sin.üsel oldu ğunu 
varsayan-ak, ç ı kış  geriliminin giri ş  gerilimine ışramm, E, tE,„ bulun. 

• 

jaı C,1 
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Ş EKIL 1.7-37 Proble ın 17-S'in devresi. 

b) Yük akı mı nın d.a. bileş imini bulun, 
- e) co.== 377 rad j  s, R 	100 olım, I. 	50 H, C 	25 İ.L.F ve R i«  

4.00 olun olduğunu varsay ı n. Uygulanan e, gerilimi, Fourier serisinin ilk iki 
terimi ile temsil 

220 --‘,/2 
e , ,-_-...: 	 1. — 	cos 2wt 	... 

7r. 	 3 

Problem I7-3'de tan ı nalandığı  biçimde dalgalanma çarpar-11m bulun. 

17.6 Problem 17-4'de sözü edilen süzgeç için dalgalanma çarpannun 
0,01 olmas ı  için C'nia sağ a değeri ne olmalı dı r? L,R,E I,R, ve co o 'ı n değerleri 

Prob. 17-4'de velrildikleri gibidir. 

17-7 Ş ekil 17-6'da SDD, 30' lik bir ate şleme açı sı  olacak biçimde denet-

leniyor. SDD nun uçlar ı  aras ı ndaki gerilim düşümünü önemsiz ve eğ er e(t) 

220' cos 377t ise 10 ohnı 'luk bir yük direneinden geçen ortalama ak ımı  
bulun. 

1743 90' Iik bir ate ş leme açı sı  için Prob. 17--7 yi yineleyin. 

17.9 Bir d.a. motorunun armatür devresi 120 voltluk bir ortalama ge- .. 
rilimle beslenmek istenmektedir Armatür direnci 5 ohm ve motorun z ıt 
EMK 110 V tur. Armatör devreSi için kaynak olarak Şek. 17-6 deki devre 
kullanı lıyor. E ğer e(t) = 220 1/2 cos 377 t ise, SDD nun ate ş leme açısını  
bulun. 

-17-10 Ş ekil 17-37'de gösterilen tam-dalga do ğ rultucusuna 110 -.4 . coS377t 

V luk bir gerilim uygulan ıyor. Do ğrultucu ç ıkışı , dirençsel bir yüke 1,0 

A ve 120 V sağ layacak bir d.a. kaynağı  olarak kullan ılmaktadır. 0,05. 

lik bir dalgalanma çarpa ın elde etmek için L,R ve Cinli de ğerlerini bulun. 

17-11 Ş ekil 17-38 deki düzenekte kullan ılan d.a. iireteci, 250 V da 200. 

kW'a ay-arlıdı r. 13retecin armatür ve alan dirençleri, s ırayla, 0,0125 ve 33,7 
ohm dur. Üreteç, sabit bir h ı zda çaliştırılmakta ve alan- ak ımını n anıperi', 



E, 

G„ -f- t 
HV 

766 DENET İ M DÜZENEKLER İ  İ LE GÜÇ İŞ LENMESİ  

13.3. iiretvci 

Ala/ 

Ş EKIL 17-38 Problem 17-11 ıle verilen gerilim düzenleyici. 

başı na 38 V / A lik bir iç EMK üretmektedir. Yükselteç kazanc ı  G.. Ef  fige  
-= 500 ve pil gerilimi E i  --=• 12 V tur. P potansiyometresi, önemsiz bir 
akl ın çekecek kadar yüksek bir dirence sahiptir. 

a) Hiçbir yük yokken (aç ık devre) normal Vt  çıkış  ucu gerilimini elde 
etmek için gerekli E, yanılgı  gerilimini bulun. 

b) (e) s, ı kkındaki ko şullar altında potansiyometrenin Ii konumunu 
bulun. 

e) Düzenek (b) ş ikkı nda bulunan H değeri ile çalış maktad ır. ereteç 
normal armatör ak ımın ı  verirken ç ıktşı ndaki kararlı-durum gerilimini bulun. 

17-12 Ş ekil 17-39 daki devre, kimyasal bir süreçte kullan ılan bir s ı cak-
tık denetim düzene ğ inin devresini göstermektedir. S ıcaklığı  denetlenmek 
istenen bir s ıvı  kaba konur ve srv ımn her tarafının aynı  s ı cak-hkta olmasını  
sağ lamak için bir karış tırı cı  kullanı l ır. Sı caklık ısıtı cı  ile denetlenir ve s ı caklık 
ölçer (termo-kap ı l) ile alg,ılamr. 

a) Sabit sıvı  sıcaklığı nın ayakta tutulmas ı  için diizeneğ in nasıl çalış tığı m 
açıkl ayın. 

b) Sıcaklık nasıl ayarlamr ? 

17-13 Ş ekil 17-39 daki s ıcaklık-denetim diizeneğ inde, sıvı  sıcaklığı  
belirlenen bir zaman aralığı nda 25° C tan baş lamak üzere art ırılmak isten-
mektedir. Bu aral ık süresince I kW'hk ortalama bir intim gücü, s ıvı  sıcaklı -
ğı nda 10°C lik bir art ış  oluş turmaktad ır. Güç yükseltecinin aktar ım oranı  
500 kW / V. gerilim yükseltecinin d.a. kazanc ı  1000 dir ve s ıcaklık ölçer 
3,aV rC oluş turmaktad ır. Eğer belirlenen zaman aral ığ nıda sıvı  sıcaklığı nın 
65°C artmas ı  istenirse gerekli olan VR  değerini bulun. 

17-14 Geribeslemeli denetim düzeneklerinde, belli frekans bölgesindeki 
düzenek belirtgenlerini de ğ iş tirmek için, ço ğu kez, Re devrelerinin birle ş ti-
rilınelerine baş  vurulur. Örneğ in, Ş ek. 17-40a'daki devre, bir E„ çıkış  gerilimi 
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Isitart 
ŞEKIL 17-34 Problem 17-12 için verilen areakIck denetim düzene ğ i  

oluş turur ve bu gerilim uygulanan Ei  geriliminin önünden gider. Bu dev-
reye ileri-götiiriicii devre denir ve geribeslemeli denetim düzeneklerinin 
çoğunda do ğal olarak bulunan negatif evre kaymas ı nı  azaltmak için kullambr. 
Öte yandan, Ş ok. 17-4013'deki devrenin ç ıkış  gerilimi E„, giri ş  gerilimi E i 'rlin 
gerisinde kal ı r ve bundan ötürü bu devreye de geri biralact devre denir. Bu dev-
reler, genellikle, elektronik-yiikseltcç katlar ı  arasında çiftlenim devreleri 
olarak ya da önnem siz ç ıkış  akum gerektiren öteki uygulamalarda kullan ılı r. 

a) Ş ekil 17-40a'daki ileri-götürücü devre için evreli-vektö ı  aktanm fonk-
siyonu E„ I E ı 'nin 

E, 	R, 	1 + joiREC, 
E ; 	R , + Ft, 	1 + jeJR,R,C,/ (R, + R2) 

' olduğunu gösterin. 

b) Ş ekil 17-40b' deki geri b ırakıel devre için-  evreli-vektör aktarma' 

fonksiyonu Eo jE, 	bulun. 
e) Her iki devrenin de kararl ı-durum (d.a.) kazancım bulun ve zaman 

sabitlerini diizeneğin değ iş kenleri cinsinden besaplaym. 
d) Her iki devre için de bir asimtotik Bode çizgesi çizin. 

(0) 

ŞEKIL 17-40 Problem 17- 

(b) 

deki (a) ileri•gatiirileil ve (b) geri bırakt ın dev-releı . 
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17 - 15 Problem 17-14 deki ileri götürüeü ve geri-b ı rak ı cı  devreler, geri-

beslemeli denetim diizeneklerinin belirlenen frekans bölgelerindeki frekans-
tepki belirtgenlerini geli ş tirmekte kullan ı lan. dengcleyici devrelere örnek 

verilebilirler. Ço ğu kez, ileri giitiiriieii ve geri-bnak ıel devrelerin her ikisininde 
belirtgerderinin bir tek devrede birle ş tirilmesi istenir; ileri-götüriicil ve geri 

b ırakıc ı  devrelerin görevini birlikte yürüten böyle bir devre Ş ek. 17-41'de 

gösterilmek tedir. 

a) l3u devretti!) E 0  ! E, evreli-vektör aktarnn fonksiyonunu bulun. 

Sonucu, 

E ,, 	(1 + ja> to,) (  1 	jwi aı ,) 
E ‘ 	1. 1 	/in/ co,) 	ju) eı ,) 

biçiminde ifade ediniz, burada (o l , ro,, 4:o 3  ve w¢  köşe fekanslard ır. 
b) (a) Şı kk ı nda elde edilen aktar ı m fonksiyonu için 0,1 den 100 rad / s 

ve uzanan bir frekans bölgesini kullanarak ashntotik bir Bode çizgesi çizin 
e) iade çizgesinden yararlanarak devrenin (1) bir ileri-götürüeü devre 

ve (2) bir geri-b ı takiel devre olarak davrand ığı  frekans bölgelerini bulunuz. 

10 6  ahra 

+ 	
2.3 X 10 5  

ohm 
E 	I fi.tF 	 F, 

..... I 
1 AF 

O 	  

ŞEKIL 17-41 Problem I7-15'de sözü geçen - ileri -götürüeü ve geri-b ırak ıet özellikleri içeren birle şik 
devre. 

17 - 16 Ward-Leonard denetim düzene ğ i (Kes. ).5-5), Ş ek. 17-42"de gös-
terilmektedir. A ş a ğı daki simgeler. düzeneğ in değiş kenlerini tammlarnaktad ı r. 

Rf 	ü.reteein alan direnei, ohm 
Ly  = üretecin alan öz-indüktans ı , 

= iireteçte ind ü kleme gerilimi nin alan ak ı  mına oranı  
V / A(mag. alan) 

R 	üretecin armatör direnci. ol ı nı  
motorun armatör direnei, ohm 

K 	nı otorda indiikleme ile olu ş an gerilimin hı za oran ı , 
V /rad / s, ya da motorun dönme monıentinin motor armatüründeki ak ıma 
oran ı , N-ra / A 

motor ve Yükün eylen ısizlik rnomenti, kg-mz 
af 	motor ve yükün sürtünme katsay ı sı . N-in I rad / s. Amatiir- 

ün indüktanslan önenisizdir. 
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a) Çıkış , aç ı sal hı z C2 ve giri ş , üretecin alan gerilim Ef  olduğu zaman, 
herbir bile şen denk-lemi için ayr ı  bir blok kullanarak düzene ğ in blok çizgesini 
çizin. 

b) Giri ş  ve ç ıkış  arasındaki evreli-vektür aktar ım fonksiyonunun 

Rf [1(2„, 	af (Bg  

1 + jco --13—[1 + jo) 	"g Rnd  R f 
) 	

K zn, 	cçf(R0 	Red 
olduğunu gösterin. 

İ ) re teı : 	 Motor 

Ş EKIL 17-42 Problem 17-16'da sicsrli geçen Ward Leonard diizenağ i. 

17.17 Ş ekil 17-42 deki Ward Leonard diizene ğ ini oluş turan iki maki-
nenin sabitleri ş unlardır: 

üreteç 	 Motor 

R = 0,25 ohm 	R„, = 0,75 ohm 

200 ohm 	Km  = 1,25 N-nc ı  / A ya da V / rad / s 

Lf 	1.0 H 	 J = 1,5 kg-m2 

1500 Vi alan A a _f  = 0,03 N-m / rad / 

Her iki makinenin de arraatür indiiktanslar ı  önemsizdir. 

a) Çıkış , açısal konutu 0 ve giri ş  ise üreteç giri ş  gerilim Ef  olduğu zaman 
düzeneğin her bile ş eni için ayr ı  bir blok kullanarak blok çiZgesini çizin. 

b) (a) şı kkı ndaki bloklar' birleş tirerek düzene ğ in 0 / Ef  aktarun fonksi-
yolumu bulun, 

e) Diizenek için kabaca bir asimtotik Bode çizgesi çizin. 

17-18 Düzene ğ in ç ıkışı , motorun e) aç ısal h ı zı  oldu ğu zaman prob. 17-17 

yi yeniden çözüm Sonuçlarda ortaya ç ıkan, özellikle sabit ç ı kış  için gerekli 

giriş le (yani d.a. kazanc ı) ilgili a-yr ı calı klar üzerinde gerekli yorumlar ı  yap ın. 

Ef  



İ- Sabit bas ı nç 
)( alt ındaki sı v ı  

Sabit alan 

akınai 

D.a. denetin/ 

motoru 
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17.19 Bir çok endüstriyel i ş lemlerde, bir borudaki s ıvı  akış  hı zını n 
denetimi gereklidir. Böyle bir denetimi elde etmek için yöntemlerden biri, 
Ş ek. 17-43'de gösterilmektedir. Bu düzenekte denetlenmesi gereken s ıvı  bir 
musluğ a sabit basınç altında verilir; muslu ğun çıkış  tarafındaki V„ sıvı  akış  
hızı, musluk pistommun konumunun bir fonksiyonudur ve bu nedenle, 
denetim motorunun aç ısal mil konumu O'rını  da bir fonksiyonudur. E ğer, 
musluk pistonun musluk ç ıkışı nı  ancak kapatabildiğ i zamanki radyan cinsin-
den verilen 0 mil konumu sıfır olarak al ınırsa, denetim-motorunun konumunun 
bir fonksiyonu olarak dakikada litre cinsinden ç ıkış taki sıvı  akışı  V, = SQ 0 
chr. Vo  çıkış  hızı , bir hız ölçeri çalış tıran bir akış -metresi ile ölçülmekte ve 
hız ölçer dakikada 1 litre s ıv ı  akarsa 0,18 V (0,18 V/ litre / dak) üretmektedir. 
Hız ölçer çıkış  gerilimi E„ giri ş  i ş aret gerilim E, ile karşdaşurilmakta ve fark 
gerilimi E, = Ei - 4, kazancı  20 ve zaman sabiti önemsiz olan bir yükseltece 
uygulanınaktachr. D.a. denetim motoru ve yükün belirtgenleri şunlardır: 
Armatör direnci = 5,0 ohm 
Armatür indüktansı  = önemsizdir. 
Denetim motorunda indiikleme ile olu ş an gerilimin açısal hıza (ya da oluş an 
dönme momentinin arrnatür alumma) oran ı  = 2,0 V / (rad / s) ya da N- In /A. 
Motor miline yansıyan düzeneğin eşdeğer eylenasizlik momenti = 0,013 
kg-m2  
Motor miline yans ıyan düzene& eşeğer sürtünme katsayısı  = 0,25 N- ı n / 
(rad M 

ŞEKIL 17-43 17-19 den 17-21'e kadarki problemler için verilen ak ış -denetim dtizeneğ i. 
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a) Çıkış taki akışı  sabit tutmak için düzene ğ in nas ı l çal ış tığı nı  açıklayın. 
Çı kış  akış mın değeri nas ıl değ i ş tirilebilir? 

b) Ç ıkışı  Tı .„ sı vı  akışı  ve giriş i ise Et  gerilimi olan düzenek için bir blok 
çizgesi çizin. 

e) Giriş , E, gerilimi fakat ç ıkış  E, hız ölçer gerilimi olduğu zaman (6) 
şı kk-ını  yineleyin. Bu şı kta ve (b) şı kkında elde edilen sonuçlar aras ı nda önemli 
herhangi bir fark var m ı  dır? 

d) (e) şı kkındaki bloklar' birle ş tirerek düzene 12 açık-ibuek aktarım 
fonksiyonu G11 	E, / Ee  yi bulun. 

e) G11 aktar ı m fonksiyonu için kabaca asinatotik bir Bode çizgesi çizim 
1,0 ile 100 rad s aras ındaki açısal frekans bölgesini gözönüne alarak en sa ğ lıkl ı  
sonuçlar ı  elde etmek üzere e ğ rileri düzle ş tirin. 

17-20 Problem 17--19 daki ak ış -denetim diizene ğ inde y ükgeltecirt fre-

kans tepkisi savsanm ış t ı . Kazanc ı  A(s) = Kcığ (1 +s1125) ile verilen bir 

yükselteç için Prob. 17-19'un c,d ve e şı ldar ını  yineleyin. 

17-21 Problem 17-20 deki akış -denetim clüzeneğ inin geçici tepkisini 

iyileş tirmek için E. gerilimi ve yükselteç giri şi arasına bir ileri-götürileii 
devre (Şok. 17-40 a) yerle ş tiriliyor. Devrenin sabitleri R 1  = 50000 ohm 

R, = 5000 ohm ve C 1  = 0,5 İuF dır. İ leri-götürücü devre ile yükseltecin 

oluş turduğu birleş imin kararlı-durum kazancı  20 olacak biçimde yilkselteç 

kararlı-durum kazanc ı  artudıyor. 

Bu ko ş ul altında Prob. 17-20 yi çözün. İ leri götürücii devrenin düze-
neğin iş leyi ş inde yaptığı  geli ş imler üzerinde gerekli yorumları  yapın. 



1. 
EK 

KARMAL SAYILAR CEB İ RI 

Elektrik mühendisliğ i çalış ması , devre ya da düzen.ek i ş leyi şinin betinı-
leumesi ve hesaplanmas ı  için bir çok matematiksel i ş lemleri gerektirir. Bu 
iş lemlorden biri karmal sayıların i şlowleridir. Bu ek, karmal say ılar cebiri 
ile ilgili temel bilgileri vermektedir. Önce fiziksel bir gösterim ve mümkün 
olan üç cebirsel temsil verilmekte ve sonra toplama, ç ıkarma, çarpma ve bölme 
iş lemlerinin nas ıl yapılacağı  ta ıert ıimaktadır. 

Ş ekil E-1 deki yönlendirilmi ş  okun iki belirtgeni vardır: uzunluk ve yön. 
Bu ok, birim uzunlukta olup pozitif gerçel (sa ğdaki yatay) eksenle pozitif 
bir 0 açısı  yapacak biçimde yönlenmi ş tir. cos 0 ile verilen yatay (gerçel) bir 
bileşeni ve sin 0 ile verilen dü şey (j ya da sanal) bir bile şeni vardır. Bu ok, 
karmal bir sayının fiziksel gösterimidir. Oku analitik bir biçimde betirale-
mek için her iki belirtgenin de içerilmesi gerekir. Üç olas ılık vard ı r. 

J ekseni (sanal eksen) 

Ş EKIL E-1. Yrbiterdiribai ş  bir ok. 

Birincisi, en yak' biçimde -  uzunluk ve yöniinün belirtilmesidir; bundan 
ötürü 
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gösterimi, okan birim uzunlu ğ a ve 8 aç ısına sahip olduğunu söylemenin k ı sa 

bir biçimidir. Buna gösterinin kutupsal biçimi denir. Istenen bilgileri verme-

nin ikinci bir yöntemi de gerçel ve sanal bile şenlerin büyükliiklerini belirt- 
mektir; 

cos O 	sin fl 

ya Ilik oardinat biçimi denir. Üste! biçim, 

ej@ = eos 	sin 

ile verilen Euler e şitliğ inden yararlanarak yaz ıhr. Yukarıda verilen her üç 

tanım da ayn yönlendirilmiş  oku betimledikierine göre e ş it olmalıdır. 

A f@ = ,4 cos 8 + jA san O = A 	 (E-1) 

ile verilen çe şitli ba ğı nt ılarin hepside, uzunluğunda ve pozitif gerçel eksen-
den saatin z ı t yönünde O (ya da derece) radyan aç ıyla yönelmiş  bir oku betimle-
mektedir. Gerçel ve sanal kı sı mları  içerdiklerinden Denk. (E-I) biçimindeki 

bağmulara karmal ,s'arlar denir. Bu say ılar, büyüklü ğü belirleyen italik A 
dan ayırdetmek için A gibi koyu bir gösterimle temsil edilirler. 

Yönlendiriliniş  °Unan pek çok ad ı  vardır. Mekanikteki kuvvet vektür-
leri en iyi bilinen örneklerdir. Bu kitab ın kapsamındaki yönlendirilmiş  ok-
lara, sinüs ve kosiniis dalgalarun tem el etmek için kullanıldıkları  zaman, 
evrali-velaiirler denir. Herhangi bir evreli-vektörün büyüklü ğü-  na ve yönünü 
değiş tirmek için kullan ı lan karmak say ı lara evreli-vektör operatsWeri denir. 

Evreli-vektör ve evreli-vektör operatörlerinin cebirsel i ş lemleri, karma! 
sayı ları  bir biçimd .en ötekine dönüş türme, toplama ve ç ıkarma, birbirleri ile 
çarpma ve bölge yetene ğ ini gerektirir. Karma' say ılar ı n bir biçiminden öte-
kine dönüş türülmesi Denk. (E-l)'in kullan ı lmas ı  ile elde edilir. Toplama ve 
çıkarma, gerçek ve sanal bile şenleri ayrı  ayrı  ele alarak, dik-koordinatlarda 
ifade edilen karma! say ı lar ile yapı lır. 

Örnek E.1 

3 -1- j4 
B 	10 eiam 

C = 6 1-30' 

biçiminde üç karma! say ı  verildiğine göre D=A +B-C sayısını . bulun. 
Sonuçları  her üç biçimde de ifade edin. 

ÇOM:M: B ve C say ı lar ı  dik-koordinat biçimine dönü.ş türfiliır. Denklem 
(E-1) den, 

Ve 

rı  
B = 	( 0 cos 

4 
 -+. işin 7,07 	j7,07 
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C = 6 (cos (-30") + jsin (-30°)] 	5,20 - j3,00 
elde edilir. D yi bulmak için gerekli çevirme i ş lemi 

A = + j4 
B 7,07 + j707  

, A ± B = 10,07 j11,07 
-C 	-5,20 -+ j3,00 

D A ± B C 	4,87 	j14,07 

dir. Öyleyse ,onuç, dik-koordinatlarda, 

D -= 4,87 1- j14,07 
kutupsal biçimde, 

D ?)2 	(14,07y / / ta.Ir"--1 14,07 
 4,87  

--- 

 

ve tistel biçimde ise 

D 

Çarpro, L.na1 say ılar hangi biçimde olursa olsun yap ılabiiii°. t-rate2, 
biçimde, 

(A e') 	ı s) = AB eıca+13) 	 (E-2) 

ya da kutupsal biçimde 

(A ja)(8 	.----= AB la -Ff3 	 (E-3) 

sonuçları , bilinen üstelleri çarpma yöntemlerinden elde edilir. Dik koordh ıut 
biçiminde, (a, 	ja) ve (bi 	jb,) nin çarpımı, 

	

+jud(b, + jb,) = (Gibi 	+ j (at lı , 	.1■,21,,) 	<E- 
dir. 

Denklem (E-4) ü elde ederken j: teriminin ortaya ç ı ktığı na dikkat edi-
niz. Karma! saymm dü şey buleş imini göstermekte kull  nden j terimi, 90° 
lik pozitif (saat göstergesine z ıt yönde) dönme olu ş turan bir evreli-vektör 
operatörü olarak dü şünülebilir. j operatörü, a, niceli ğine iki kez uygulanırsa, 
jja, ya daPa, demektir. Bu durumda a, terimi 2 x 90° ya da 180° döndürülmü ş  
olur ve bu dönme bir eksi i ş aretine e ş değ erdir. Öyleyse, 

yani 

j, 	eşdeğ erdir. 

14,88 /7 9' 

'üste' ya da kutupsal biçimde bölme, çarprnamn tersinden ba şka birşey 
değ ildir, bu nedenle 
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Ac-it' 	A 
Bela  

ya da 

A I a 	A , 
7310 T  

Dik-koordinatlardaki biçim için bölme, pay ve payday ı  paydanın eş leniğ i 
ile çarparak elde edilir. Karmal bir say ı nın aşk:ligi j'li terimin i ş aretini değ iş -
tirerek olu ş turulur. Öyleyse, 

a,  + ja, 	a, ja, 

41 + i42 	4 1 -4-  142 

a ık 	azbı 	;  aik 	a241 

bi z - "F 422 	biz 	424  

elde edilir.. j teriminin paydadan kald ı rtlina i ş lemine düzenleme denir. 

örnek E - 2 

7 - 
j4 (-50 - j40) 

ifadesini hesaplaym 

ÇÖZÜM: Problem, dik-koordinat ve kutupsal yöntemlerinin her ikisinde 
de ç,özüleeektir, Önce dik-koordinot biçiminde çözelim, 

15 	j13 	(15 	j13X7 	14) 	53 -1- j151 
0,817 +/2,32 

7-j4 	— (7 - /4)(7 j4) r  49 	16 

ve »MIL çim:~ 

	

(0,817 	12,32)(-50-j40) = 52,0 - j148,7 	157 -70,7° 

verir. Kutupsal biçimi kullanmak için, önce her üç karmal say ı  da kutupsal 

biçime döniiş türülüx. 

15 + j13 = Vt15")2 -I- (13)2 ag —
13 

15 = 19,85 /40,9° 

z / 	 -1  - 	 — 8,06 / -29,7' 

	

= 7 İ 	42)/ ı ag V 1- 	 7 

(E-5)  

(E-6)  

(E-7)  

15 + 113 

7- 
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-40 -50-j40 	V502  + 4°2 tag-1  = 64,0 / 218,7° 

  

Öyleyse, istenen ifade, 

19,85/ 40,9° 	 (19,85)(64,0) t  40,9' + 29,7° -i- 218,7° 
	 64,0 /1  218,7° 

8,06 / -29,7' 	 8,06 

= 157 / 289,3° 

= 157 / -70,7° 

PROBI 	 EMLER 

E-1. A 	6 - j8 	B = 60 . 	 C 	30 - j40 

evreli-vektörleri için a ş ağı daki i ş lemleri dik koordinat yöntemi ile yapın. 

	

a) A + B - C 	 h) ABC 
e) AC/ B 	 d) Be/ A AC/ B 

Her sonuç için elde edilen emelivektörii kabaca çizin. 

. 	E -2 Prob. E-1'de verilen A,B ve C evrelivektörlerini kutupsal ve üstel 
biçimlerde gösterin. A şağı daki iş lemleri yap ın ve sonuçlar ı  hem dik-koordinat, 
biçiminde ve hem de kutupsal biçimde yaz ın. 

a) B / A -1- B/C-C/A 	b) C2  
c) AB - AC 	 a) 

Her . durum için elde edilen evreli vektörü kabaca çizin. • 

E - 3 Şekil E-2 deki devre, bir transformatörüu, makinenin ya da 
dedin hattmin e ş değer devresi olabilir. Bu ş ekil için, 

E 	I Z 
ya da 

olduğu gösterilebilir. 

a) E = 13800 / O' V, I = 56 -j42 amper • ve Z = 10 j20 ohm 
olduğuna göre V yi kutupsal ve dik-koordinat biçinalerinde hesaplaym. 

h) I = -56 	j42 araper, E ve Z ise (a) şı kkinda verildi ğ i gibi olduğu 
zaman V yi kutupsal ve dik-koordinat bieirnielincle bulun. 

t 

t 

v 

ŞEK/L E-2 Problem E-4 le ilgili devre. 

olur. 
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BIRIMLERIN VE TEKNIK TERIMLERIN KISALTILMASI  

alan etkili transistör 	 AET 
alternatif akı nı 	 a.a. 

amper 	 A 

amper-sarnu 	 A-Sar 

atma-geni ş liğ i modiilasyonu 	 AGM 

atma-genlik modülasyonu 	 AGEM 

atma-kot modiilasyonu 	 AKM 

bel 	 B 

beygir gücü 	 bg 
Celsius derecesi 	 'C 

coulomb 	 C 
dakika 	 dak 

dakikadaki dönme 	 dön! dak. 

desibel 	 d B 

direnç-indükt arıs 	 RL 

direnç-indüktans-s ığ a 	 RLC 

direnç-sığ a 	 RC 

doğ al logaritma 	 in 

doğru ak ı nı  
düzlem aci derecesi 	 . • • 

elektromotor kuvvvet 	 EMK 

eklem alan--etkili transistör 	 E-AET 

Fahrenheit derecesi 	 'F 

farad 	 F 

frekans modiilasyonti 	 FM 

foot kare 	 ft2  
genlik modillasyon ıt 	 G-M 

gerilim denetimli titre şken 	 GDT 

henry 	 H . 

hertz 	 Hz 

inch kare 	 in.2  

in diikt auS^Ei.ğa 	 LC 
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iş lemsel—yükselteç 	 İŞ -YÜK 

Joule 
Kelvin derecesi. 	 °K 

Kilogram 	 Kg 

kilohertz 	 kHz 

kilometre 	 km 

kilovar 	 kvar 

kilovoltamper 	 kVA 

kilowatt 	 kW 

kilowattsaat 	 kwsa 

Kirchhoff'un ak ını  yasas ı 	 KAY 

Kirehhofrun gerilim yasas ı 	 K GY 

kare—ortalamas ı—karekiikii 	 kok 

logaritma 	 log 
magnetomotor kuvvet 	 MMK 

megahertz 	 MHz 

megavolt 	 MV 

megawatt 	 MW 

metal-oksit yar ı  iletken 	 MOY 

metre • 	 ni 
metre—kilogram—saniye 	 MKS 

metre—küp 	 nı 3  

mikroamper 	 ELA 

rnikrofarad 	 rnF 

mikrohenry 	 uH 
ınikrosaniye- 	 ps 
miliamper 	 mA 
milihenry 	 mH 

milimetre 	 ın ın 

milisaniye 	 ms 

milivolt 	 mV 
miliwatt 	 mW 

nanoamper 	 n.A. 

nanosarıiye 	 ns 
newton 	 N • 

newton—metre 	 N—m 

orta frekans 	 OF 

otomatik frekans denetimi 	 OFD 

otomatik kazanç denetimi 	 OKD 

pikofarad 	 pF 

radyan 	 rad 

radyo frekans 	 RF 
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saat 	 sa 
saniye 
saniyedeki dönme 	 dön / s 
santimetre 	 em 
santimetre küp 	 cm3 
silisyum, denetin-ili doğrultucu 	 SDD 
ş erit geni ş liğ i 	 ŞG 
reaktif-volt-amper 	 var 
volt 	 V 

voltamper 	 VA 
watt 
wattsaat 	 Wsa 
weher 	 Wb 

BIRIMLER IÇIN ON-EKLER 

ön-ek 	 katı  
tera 	 10i2  

Biga 	 109 

mega 	 106  
kilo 	 103  
hekto 	 102 

deka 	 10 

desi 	 10- 1 

santi 	 10-2 
mili 	 10-3 
mikro 	 10-6 
nano 	 10-9  
piko 	 10-12 

femto 	 10- 1 5  
atto 	 10- 1 8  

kısaltma 

T 
C- 

k 
h 
da 
d 
e 
m 

p 
f 

a 



SEÇILEN PROBLEMLERIN SONLIÇIARI 

Bliint 1 

1- 1 a) 600 W, b) 14,4 kwsa 

1- 3 b) her döntide s ıfır enerji 

1- 7 a) 100 cos 377t volt, 1000 cos 2  377t Watt, b) 500 W 

I- 9 a) 4V, O < t < 5; -10V, 5 < t < 7 

e) 8t, 0 < t < 5; -350 1- 50t, 5 < t < 7 

1-11 a) -4 sin2t amper, c)-20sin4t watt 

1-13 	Stz volt, 0 < t < 2; 20V, 2 < t < or; 

b) 6,25t4  joule, 0 < t < 2; 100 2 < t < ce 

1-15 a) - 23V, 9 V, b) 725 Wsa 

1-17 20 cos 2 t 	25 sin 2 t-9 e"" volt 

1-19 6-2 cos 2t — 2 sin 2 t volt 

1-21 20 E-73' amper 

1-23 17 sin (2 t ( 3) + 13 cos(2t ( 3) amper 

Irjbliiın 2 

2- 1 100 V 

2- 3 a) 29980 ohm, b) 0,02002 elini 

2- 5 a) 9,980 mA, b) 0,9980 mA, e) 9,901 EnA, 0,9901 mA 

2- 7 100 V 

2-- 9 60 V 

2-11 30 V 

2-13 170,4 V, 2,3 A. 

2-15 4A 

2-17 2 A 

2-19 1 A 

2-21 1,75 A 
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2-23 10 V 
2-25 25 A 
2-27 50 ohm 

2-29 a) 15 A, 10 A, 25 A, b) 11 A, 16 A, 27 A 
2-31 3 ohm'la seri 174 V 
2-33 5 A 

2-35 	6 ohm'la seri 115 V b) Iâ115 ((R +6) 

Bölüm 3 

3- 1 a) v (-t) = -6 V, b) v (t) = - 6 V 

di 
3- 5 a) 5 — 20000 i=0, b) Ae -4900 t- 

dt 

a)  
di 

3- 7 	W H- 2 	b) i=A -2t  ve i=e---" (A cos4t -F- B sin4t) 

3- 9 b) v a  = c- ' (A cos 3t 	B sin3t) 
3-11 a) 36 V., b) 24 V 
3-13 a) SA, b) Sıfı r 
3-15 vi. = 0, -op < t < O ve 10 < t < c ıp; = 2V, 0 < t < 10 
3-17 i=0, vR=0, vL=100 V (t=o+ au ında) 
3-19 S ıfır volt ve 25 Vi s 

di 
.3-21 SA ve --- = 0 

• dt 

3-23 4( 	- 4 ') a ınper 

3-25 12 e- 3 t sin 3t volt 

3-27 3-0,3 e-6 ' - 2,7 e-"i3  

Bölüm 4 • 

4- 5 2e--"3"' Elu  volt 

4- 7 a) 2,5 cos (2t-45 Ğ ) a ınper, b) 1,12 cos 2 	amper 

4-- 9 1,06 cos (2t-45") ampe• 

20s2 	6 v 	1 
4-15 Z = 

.13s2  + 2 	' 	Z  
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2sz +39 +2 
4-17 Y 	 Z = 

8s3  +12s2 +12a +6 

s'L,L2C s2LIRC + I + 1 2) + R 

V (20s -I- 5) 	 z 	80s2 	20s  
4-21 E. -- 8 s3+ 282 + 60 s + 5 	° 	8s 3  28.2  60 s + 5 

E (2s + 4) 
+13s +2 O 

4-25 a) 	
16 	 d2e 

382  26s 	24 	dt2 
+ 26 	24 e 	16 i 

Bölüm 5 

5- 1 a) 1000 118, b) 0,472 ms, e) 1 ms 

5- 3 a) p= 3280 [eos 60° -1- cos (754 t + 30°)j Watt, b) 4920 W 
e) 1640 W, d) 27,5 J, e) 3280 W 

5- 5 Emi, 

5- 7 5,0 V 
5- 9 a) 100 /0° V, b) 0,546/56,8' A, e) 0,770 cos (377t + 56,8°) a ınper 

d) ER 	54,6/56,8° V, E L 	206 /146,8° V, Ec = 290 /-33,2° V 

346 
-5-11 e) 	 / 83,3°  V, d) 346 cos (2t — 83.3°) 

5-13 0,5 + j 0,5 mho 

5-15 3 + j 0 ohm 
5-17 24 /90° V 

5-19 1,25  136,9° A 

5-21 E, 	225 /443,1° V, Z, = 4,32 - j 11,76 ohm 

5-23 E, 	8,20 /1,8° V, Z, = 0,876 J-20° ohm 

5-25 500 W, 866,6 var, güç çarpan ı  0,5 

5-27 a) 1,5-j 	ohm, b) 1,58 olun, e) 33,1 W ve 32,8 W 

5-29 16(1 kW, -5 kvar, 160,1 kVA, 69,7 A 
5-31 a) 508 ve 475 V, b) 5,97 kW, 4,93 kvar, 7,74 kVA 

4-19 

4-23 
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Bölüm 6 

6- 

6- 

6- 

1 

3 

5 

İ -10-4  CO2 

 E2  

j10-30> 

50 
E, 	= 	100-2w2  + j 101<o 

0,253 mll, 0,159 ohm 

6-7 25 ohm, 0,25 H 

6- 9 1 + 0,9 cos 	1- 0,3 cos 34 

6-11 2- 0,59 cos (200t - 63,4°) 7 0,064 cos (400t-76°) - amper 

6-13 83, 3 + 2 ,53 cos (400t-41,7°) yok, 13) -! ve 0,05 

6-15 b) 1(t) 	(2-2e--2,5(t -5)  u (t- 3) 

6-17 a) i(t) = 10 u (t) - 10 u (t -0,4) 

	

b) v (t) = 100 e"" u(t) - 100 	u (t-0,4) 
6-21 a) ı oa (t), b) 5,6 E-t  cos (2t 	26,6°) amper 

6-23 b) i(t) = [2t - 0,8 (1-e~ 2.,")] tı. (t) 

Bölüm 7 

7- 3 1000 ohm 

7- 5 0,10 A, 0,234 V, 0,0234 V 

7- 7 10-5  A, 0,0173 V, 190 

7-15 1,03 x10-8  A, 0,979 

7717 Vcp  = 19 V, 1c9  = 1,05 A 

7-19 Rn  = 1,5 105  ohm, Rc  = 250 ohm 

7-21 a) 160, b) RE = 240000 ohm, Rc  = 833 ohm 

7-23 RE = 0,363 ohm, RE  = 667 ohm 

7-25 it) RC  = 8200 ohm, RE  = 2000 ohm, RB -= 248000 ohm 
h) Re  = 8200 ohm, RE  = 2000 ohm, RE  = 88000 ohm 

7-27 a) 120 ohm, 92,3 Y, b) 66,7 ni W, e) 0,769 W 

7-29 RD  = 1200 ohm, Rs 	300 ohm 

Bölüm 8 

8- 1 b) 5 ohm 
8- 3 4,35 x 10-4  Cos 106t amper 

8- 9 9,7 	55,8 x 10 -3  cos (UY t- 43,4') Volt 



C gd + Cos 	 hI2  

gd  + 	+ s Co) Cad 

8-25 Z = -
40 
3 	(1+s / 0,0263) (1+ / 0,344) 

1 +s / 0,06 
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8-13 .e„ 
	(1  +. ,ı )  RE  

C;- 	rd  + R k  (1 + /4,) + -R E  

20(82 	+ 5) 
8-15 a) z,, = 	(s 

 + 
+ 5) 	z2  

S 

- Y2 ı 	20 	Y22 

1052  + 31s 1-11 
8-17 

lOs 2 	21s -I-- 1 	"21  

S +11 	 "40 
S -1- 1 	 8+1 

8-19 	Y-2  
2 

108 10 
s +5  , z22 	7' İ 2 

+5 

20s 
-2+10 	Y12 = 20  

-(8 + 1)  
10s2  + 21s + 1 

1 	 s edd  
8-21 	 ' 	 - 	 11 2 , -- 	 "` 

S 	1 	
, 

: Cid) 	 t3 	+ C ğd) 

8-29 	200 ohm, 130  --- 400 

1161iim 9 

9-- 1 -72 

9-- 3 kazanç = - 377, Z,„ = 62 ohm 

9- 5 1,12 , 107  rad /s 

9- 7 2000 rad /8 ve 12,2 rad /8‘ 

9- 9 a) R e 	320 ohm, R, 110000 ohm, R E  = 1650 ohm 

1)) 5,uF, e) 255 pF, d) 5,0 x 10 6  rad 1s, f) 2,46 V 

9-11 a) 0,141 W, b) 3,33 ;,< 10 -3  W, e) 48 W 

9-13 a) 0,855 E„ b) 16,2 olun 

9-15 a) yüzde 9, 1)) -12,6 ve 1,12 x 10' Tad is 
9-17 a) 1,4- x 10 7  rad / „ 1)) 60 rad/ „ 
9-1,9 a) R İ: 	5710 ohm, Rk 	500 ohm, 1) 	5 ve 4,35 ›: 10 5  rad 1s 

e) 9,37 
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9-21 a) 195 ohm, b) 100 ve 8,25 x 106  rad /s, c)-17,8 d) -26,7 ve -12,3 

9-23 a) 0,988, b) 80, e) 81,9 x 10' ve 12,4 ohm 

9-25 0,91, 100000 ohm, 182 ohm. 

Böllim 10 

10- 1 a) 80000, b) w ıf, = 7,8 x 106  (Bode) ya da 
5,35 x 106  (ba ş at-kutup) rad /s, w ı o = 5,2 x 10' (Bode) 
ya da 9,26 X 10' (ba ş at-kutup) rad/8 

10- 3 Re, -= 246 ohm, R e2  = 174 ',ohm 

10- 5 a) 800 rad is, b) 920 rad /s 
10-7 a) -208, b) 5750 rad ts, (Bode), e) 3,10 x 10 6  rad is Rin'de de ğiş im 

yüzde 35'tir. 

10- 9 a) -4,0 x 10 4, b) ar LG  = 1200 rad /s, a ı ll„ = 1,6 x 10 5  rad ts 

10-11 ilk 	4000 ohm, ar t, = 740 rad. /8 

10-13 a) -4,95, b) 605 ohm (kaynak direnei ile beraber) 
e) wHo  = 1,1 X 107  rad , arL  --, 100 rad is 

10-15 a) 333 rad ,is, 13) 20 V, e) 333 rad js, 15 V 

10-17 a) RL, = 1133 ohnı , =-- 277 ohm, 

10-21 a 	
2G,  (1.  + H,G, 112G-,) 	 2 G,  

) 
1 + 2G,H, + G, 2  (Hi2  - Hş ) 

, e
) 1 + 2 GH,' 

d) ve e 

 

GI  
1 

 

10-23 G = 5000, H 9,8 x 10 -3  

10-25 b) T = 930, C) GFB  =- 31,8 

10-27 I) ow, (geri-besleme ile) = 4,17 X 10 6  rad is 

10-29 Kararlı  durumda (ni ce  = 89,5, o> = 94) 

	 1.1 

1 
/1_,C 
	 , 	1 

R C 

	

11- 3 a) 	= 1 	R:c12 	vRR
1 
 c, 	2c b) co„ 11--

1
£  , A, = 3, i 	2   

e) 104  den 2 x 106  rad /s.'ye ve 10' den 2 x 10' rad s'ye, 
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1 
11- 5 A.„ = 1 + c„ 

- 	  

C. 	° 	411tiR2CIC2 

11- 7 a) 5, b) 1,29 x I06'dan 4,08 X 106  rad) s'ye 
11- 9 a) ar„ = 3,16 X 10'rad/s, ŞG = 2 X 104 railis, b) 9680 

11-1.1 Kazanç = 1,42 X 10 3, ŞG  -= 7 X 105  rad is 
11-13 a) 9100 Hz, b) 40000 Hz. 
11-15 b) K 	1,59 
11-19 a) 0,0931 ohm, b) -2 x 104  ohm (fiziksel olarak arlannsızdır). 
11-21 Freha ıı alar 101± 104  radfs olar. 

Balltatiı  12 

12- 5 30 V 
12- 7 3000 ohm 

12- 9 11. L 	2000 ohm, R, . 17800 ohm, R, = 160000 ohm 
12-11 a) 1,8 nıA., b) 4,29 V 
12-13 R, = 12000 ohm, R, = 6000 ohm, R3  = 12000 alım 

R, -= 24000 ohm, R, = 250 ohm, Re  -= 500 ohm, 
250 ohm, RL  -= 750 ohm. 

12-15 R, = 2000 ohm, R 	500000 ohm, R1 •.0 44400 'oh" 
R, = 400000 ohm, C = 289 pF 

12-17 Ondrılı k say ı  193, ikili say-1 11000001'dir. 
12-19 a) Soldan sağa, toplamlar 100000, 11111001 ve 1010110 olur. 

Bölüm 13 

13- 3 a) 104, b) 135 e) 151, d) 160 
13- 5 0,28 A 
13- 7 1,81 A 
13- 9 a) 1,35 Whinaz, h) 0,71 Whim2, e) 0,29 NV1> fru 

13-13 

13-15 
b) (1) 3830 ohm, (2) 106 ohm 

13-17 a) (1) 13,8 /52,6° ohm, (2) 0,138 /52,6° alim, b) 2360 V 

e) 2310 V, d) yüzde 97,3, e) ayru, 1) 171 A. 
13-19 a) 15/-30, 15/210', 15/90', b) 416/30°, 416/270', 416/150° 

e) 9350 W, 5400 var  

Oran 0,1 1,0 	4,0 	-k/ğ,6 - 8 10 
Miliwatt 0,003 0,296 	2,56 	3,12 2,96 2,56 

a) 1, 	-------- 3,62A, I, .= 21,7 A 
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13-21 a) 224 A, b) 87,9 kW, e) 0,984 (ilerde) 
13-23 a) 12,0 kV, b) 3120 kW, e) 0,728 (geride) 

Bölüm 14 

14- 1 a) 1470 N, h) 405 N, e) 68,5 N 

14- 3 21 lb. 

14- 5 a) 9,9 V, -b) 9,9 V 

• 14- 7 0,785 N-m 

14- 9 a) 266 V, b) 460 V 

14-11 a) 24 kutup, b) 10 kutup, e) 300 dön / dak. 

14-13 1200 Hz, 

14-15 a) 140,6 A, b) 	t) 71,7 .A, d) 5,3 A, e) 183 lb-ft 

14-17 Kok bg = 853; 900-bg motor 

Bölüm 15 

15- 1 1250 d / dak 

15- 5 a) 1085 d/ dak, b) 1,50 A, e) 1150 d/ dak 

15- 7 4 saıam 

15- 9 a) De ğ iş mez, b) yüzde 45,5 azal ır 
15-11 3 uhuı  
15-13 0,69 A den 1,27 A'e 

15-15 a) vt  = 250 (1-e-2t) 
b) (1) i a  = 200 (1-G 625i), (2) v, -= 240-52 e- 625 '.  

15-19 	
0 ,5 

1 4- j 1,2S» 

3,05 
15-21 b) 

1 
_L1 

 0,0185 co 

Billam 16 

3 e) 3600 d J dak 

16- 7 a) 27 d / dak, b) 301 lb-ft, e) 0,854 (geride) 

16- 9 a) 50 hg, b) Hay ı r, e) Evet 

16-11 a) 123 mil l„, e) 23,4 Hz 

16-15 Aktar ı m fonksiyonu 
1 	

9 
j 0,038eo 	

olur . 
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Bölüm 17 

17- 1 a) 47,5 V, b) 28,8 V 

17- 3 1,21 ve 0,484 

17- 5 e) 0,0925 

17-- 7 9,25 A 

17- 9 75,3' 

17-11 a) 0,444 V, b) 11 = 0,0462, 	249,6 V 

17-13 0,285 

17-15 

17-19 d) 

17-21 

EK - 

     

(1 + j 0,25 co) (1 + j (0) 

 

 

Ei 	+ j 0,117 co) 	j 2,14 o) 

 

 

Et 	 68,5 

  

 

F e 	aı  (1 + j 0,0124 (t> 
' 

  

     

68,5 (1 + j 0,025 o) 

 

     

j (1 	j 0,0124 w) (1 	j 0,008 w) (1 -F) 0,00228w) 

E- 1 	a) 36 j 112, b) 30000 -j 40000, c) 	-j 1,71 
d) 305 + j 402 

E-3 	a) 12420 f-3,2° 	12400-j 700 V 

b) 14170 /-6,3" , 14080-1540 V 





La. ak ımınuı  thığ rultul ınast, 724-731 

La. devreleri: 

üç-evreli, 595-610 

tek-evreli, 16?-199 

A.a. makineleri,' 631-634, 640-644 691-717 

aktarun fonkaiyonlan, 682-685 

denetim met:mien, 708-712 

dönen Maguetik alanlar, 691-695 

eş zıurı anh motorlar, 703-706 

indiiksiyon motorları , 642, 695-700 

kesirsel-keygir giiStii a.a. motorlar ı, 112-717 
nınter-bre leg-timi, 736-79e, 734 

tek-ev:eli, 712-717 
A.a. motor/an, 646-644, 695-700 701-717 
La. uyumak trıagisea devreler, 578 
A.a. exeteçieri, 631-634, 700-703 

La. yak doğrusu, 284 

Arık dev-re, 7 

Açık devre gerilim', 44. 73 
Açma] frekans, 169, 219 

Açma gerilimi, 270 

Arr yakselteei, 424-433 

.A,r1"21 anahtar, 520 

Akı  çizgileri, 560 

Akı  yoğunluğu, 560-561 
Akını  kaynağı  eşdeğeri, 45 
.A.kıen kazanın, 274 
Akım yükselteri. 445-448 

Aktarma: 

doğ ru yön, 331 

ters yan, 331 

Akt ıtrun fonksiyonlar ı  ve frekans tepkisi, 682-605 

Alan etkili transistar, 285 

aktaru-a belirtgetıi, 288 

n-kan allı , 286 

p-kanallı, 286 

Alternatif alanı , 6,170, 595-610 

Alternatif akı mları nın doğrultıdelas ı , 634-638 
AltenUıtif-alaın denetimli motorlar, 708-712 

Alternatif akını  motorunun bn denetimi, 706-749R 

_klt y4ı n. gtiç, 369 

Axımer, 6 

Ani giiç, 2 

~ir ezik, 659, 661 

Asa geldi ğ i moditlasyonu, 511 

Atım treni, 236 

Almalar, 232 

Ayarlanabileu yükelteçIer, 490-494 

Ayrten söntri, 82 

Bağmala keynak, 55, 64. 77 

Bağının kaynak g6sterizaleri, 13 

Baeamak fonksiyonları , 226 

Ba0luslgtç k.eştıllats. 109, 110 

Berntgen denklemler, 103, 104 

Beeızetıne bilgisayar devreleri, 502-505 

Beygir gül, 

Blf eğrisi, 565 

Birim-it:ele fonksiyonu, 241 

Bode asiumodu, 343 

Bode çizgesi, 341, 423, 432, 463, 466 
Bekem:em diyod e ş itliğ i, 264 

Bagaltsna bölgesi. 262 

"1911,18  titreşkesti, 485,487 

Coulomb, 3 

Coulomb yasası., 4 

Cramer kural ı , 41, 152 

Çahştına noktas ı , 266 

Cok-threşkonlım, 523-532 

1.>.a. makineleri, 634-640, 659-685, 752 

aktarma fonksiyonu. 682•635 

dinamik tepki, 678-682 

elektrik devre görii ıı iiınkri, 659-663 

frekans tepkisi, 632-685 

geçici tepki 698-682 
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magnetik-devre göriinlintleri. 663-666 

motor !uzunu denetlmi, 675-678 

motorun davran ışı , 670-675 
üreteein çaltşmas3, 666-670 

D.a. makinelerirole koir',41t ıtörtin işlevi, 634-638 
Da. motorlar ı, 634-440, 641, 659-685, 732-734 
D:a. üretecleri, 638-640, 660-.666 

596-607 

Denetim dilzenekleri ve sınıflundır~ 736-742 
Desibel, 342 
Devre fonksiyonlar ı , 156 
Devre indirgennaesi, 58- 178 
Devre teorisi, 27 

Devre tepkileri, 39-222 
Difilayon, 259 

DIfillyen sığ«, 314 
DIneınik davranış , 257 
Direnç, 14-138 
Direnç tıvışı nam, 76 
Dirençli devreler, 35-80 
Diyadin dalga-biçimleme devreleri, 514 -517 

Diyodiu karmel devre, 515 
Doğ al tepki, 90-92 
Dogru akını  fiveteçIeri, 638-648 
Doğru yön alemi, 263 
Doğru yön direnek 314 
Doğroltartı  sillsrun denotindi, 295 
Dönen nıngızıetilc alanlar, 691-695 
DiSaüşı niiş  devreler, 144-151 
Dört-uçlu devre, 328 

Durgun davranış , 257 
Dilğ ifinı  noktael, 47, 48 
Düğılın noktası  gerilim yöntemi, 47, 48, 49 

Edmitaos. 132,134, 139, 173 
Ekime transistör, 271 
Elektrik akımı, 5 
Elektrik birimleri, 12 
Elektrik nuı torlare 640•-644 
Elektrik kaynaktan ve devre ilkeleri. 12 
Elektrik yOkü, 2 
Elektriksel aygıtlar, 252 
Elektrilesel güç  ve enerji, 10 
Elektriksel ö ğeler, 1 
Elektromagnetik dönme momenti, 624-626, 662 
Ele,ktramagnetik göç, 661 
Elektromotor kuvvet (etek), 9 
Elektron beşhiğu, 258 

Elektrot, 256 

Enerji, 1 
Enerji iletind, 
Enerjinin kon ınume, 2 
Esneklik, 143 
Eşdeğ er aP tm, 60 
Eş değer devre, 311 
Eşdeğer direnç, 58-59 
Eşdeğer gerilim. 59 
Eşdeğer iletkenlik, 60 
Eşdeğer kaynak gösterimi, 58 
Eşzamanlı  hız, 694-695 
Eşzamanlı  motorlar, 703-706 
Eşzamanlı  iireteein çalış ması , 700-703 
Etkin değer, 171 
Benli vekttlr, 173-174 
Evrensel rezonans ekrisi, 214 
Evrensel motor, 717 
Euler eş itliğ i, 128 

Farad, 20 
Faraday yasası , 576 
Park-yilkeeiteei, 437-4 41 
Ferromagnetik maddeler, 56,1 
Fred" 16? 
Frekans Seçici, 489, 490 
Frekans Tepkisi, 209 
Faurier serisi, 219 

Ge devresi, 92 
Geçici ve dinamik tepkiler, 678-682 
Geçit-gerilik. 562 
Geçieli dönem, 90 
Geribealemeli denetim cliizenekleri, 734-736, 712- 

754 
Geribeslemeli yükselteçienie kararl ı lık, 461--467 

Geride göç çarpam, 195 
Gerilim, 9 
Gerilim kayna ğı  e ş değeri, 45 
Gerilim ve akını  kaynakları  gösterimleri. 13 
Gerilim üretimi, 619-62.4 
Gerilim yilkselted, 445-448 
Girdap-akıra kaybı , 581 
Giriş  direnci, 63 
Giriş  edmitansı , 148 
Giriş  impe,dausı , 148, 150 
Gitç,'1, 188, 189 
Güç çarparu, 195 
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Güç kaybı , 38 

Güç ve reaktif güç, 187 

Hartley titre şkcni, 485 

Henri, 15 

Benz, 167 

Histerezie, 566 
Histereals kayb ı , 580 

Histerezis ve girdap -akl ım kaypı lart, 580 

flook yasası , 143 

ideal ak ım kayna ğı , 12 

Ideal gerilim kayna ğı , 12 
ııri t ıı  er tis. devre. 	54,r- 551 

ikili sistem, 53a-538 

İküik kavram ı, 143 
İ ki uçi ıı  devreler, 148 

ilerde güç Çarpan ı , 195 
tletken, 5 
İlletkenlik, 15 

ilınek aksini' yöntemi, 51-52 
ilmek ve dri ğ itm noktası  yöntemleri, 181 

ImPedaus, 132, 139, 178, 333 

Impedans uyumun, 194 
ındaksiyon motorun davrazu§ı , 695, 697 

Indülttans, 14, 15, 133 
İş , 1 
I şaret i ş leaınxesi, 477-179 

tş lemsel yhkseltee. 300 

İş lemsel yilkselteçIer, 411-444 
İ rz ım fonksiyonu, 237 

lOUle, 1 

Kararl ı  durum, 90 ,134 
Karmel sayılar eehiri, 773-777 

Karşı l ıklı  indliktans, 19 

Katı  hal aygıtlar', 256 

KAY tienklemi, 174 

KAY Kirehhoff akını  y-asam, 24 
Kayıplar ve verim, 644-647 

..Kayma hızı , 695 

Kaynağı n gerilim ve alma belirtgeni, 45 

Kaynak dönüşünü", 44  
Kaynak gösterimi, 44 

Kaynaken devreler, 94 

Kesirsel-beygir güçlü am. motorlar ı , 712-7 7 

Kesilim bölgesi, 276 

KGY denklemi, 174 
KGY Kirehhoff gerilim yasas ı , 25 

Kmılnıa frekansı , 345 
Kı sa devre, 8 

Kı sa devre ak ım ı , 44, 73 
192 

Kilowatt, 2 

Kinetik enerji, 2 

Kirehhoff eş itlilderi, 176 
 Kirelıhoff yasaları , 24 

Kirchhoff'un ak ını  yasası , 35-37 

Kirehheff'un gerilim yasas ı , 35-37 
Kok değ eri, 171 

Kök-ortalama-kare, 1 -72 

Kullanış lı  magnetik devreler, 
Kutup noktaları , 158 

Knvvet-akun benzerl' ı , 144 

Kuvvet-gerilla' henzerliğ i, 144 

Lenz yasasi, 579 

Magnetik alan, 7, 559 

Magnetik alanlar ın etkileş imi, 626-631 

Magnetik devre kavramlar ı , 561 

Magnetik direnç ,562 

Magneto-motor kuvvet, 562 

Makineleri,' uygulanan! durumlar ı , 647-65 

Maksimum güç soğundması , 75, 193 

Mantık geçitleri, 538-546 

Mekanik elektriksel benzerlikler, 

Melez degişkenler, 338 

Meyil fonksiyonlar ı , -242 

Mılmatı slaınna egrileri, 568 

Mıknatıslamus eğ risi, 564, 	663-665  

Mıknatı slay ı n alan ş iddeti, 566 

MKS, 1 

Modtilasyen ve algnanı a, 4 99-502 

Motor, 617 

a.a. 640- 614, 695-700, 703-717 
d.a. 641, 670-678, 732 

Motor h ızının denetimi, 675-678 

Motoru çab ş tınna dtizenekleri, 732-734 

run bağ lanması . 670-675 

MOY-AET, 299 
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Newtrrn, 1 

Neıvion yasaat, 143 

Nitelıik çarpara, 214 

Norton estleger devresi, 73, 74 
N-tipi yarı  iletken, 253 

olun yasası, 14 
Ortalama değer, 172 
Ortak-kaynakta yiikselteç kat), 318 

Ortak-yay-terk kat, 361 
<>Asti*, 209 

Nehrin veltAnaper hatiatalran, 133 
ekaipairıme, 263 

doğnı  yilmaz, 263 
kararlılığı , 309 
kendi kendine. 299 
ters yönde, 263 

Ö:Andaki-ona, 15. 570, 571 

Paralel dem, 36, 62 
Paralel reamiatm &t ıkama, 213 
Peat dramı. L1 
P. danalar, 133 
Periyodik fonkalyonlar 167, 222 
Peş  peşe bakh AET katları, 424 
Peş  peşe bağ lı  transist6r-yilkselteç katlar ı , 405- 

.113 

Pee peşe bağ lı  yfikeekeç katlar ının frekans tepkisi, 
413-425 

Pelinem, 153 

Potansiyel fark ı  ve gerilim, 7 
Potansiyel ether, 2 
P-tipi yan ihtimal., 259 

Reaktans, 140, 173 

Reaktif Çarpan, 195 
Reaktif güç, 189, 192 

Rezonana frekansa, 213, 492 -494 
Rezonans ola■ları . 212 

Re -aktif süngeçIer, 494 

Itl, devresi, 93, 105 
ItLe devresi, 97, 130 
1151e. 571 

Saseptens, 140, 179 

Sayısal denetim diirenekleri, 754-763 

Seçkin goriiıeslemeli yillıaelteçier, 455-461 

Seri devre, 36 

Seri rezortans frekansa, 213 

Sıfır noktaları , 158 
Sağa, 14 ,20, 133 
Stkış abiliriik, 143 

Sitispam denetin“( elo ğrnitueolar, 726, 732, 733, 
754 

Sinilsel fonksiyon, 168, 170 
SintMel titreekenler, 479-480 
Sirelarıi uyarım, 128, 1$44 137 
Sfırme ncdttesi impedmem, 148 
Skalklenrnr 25e 

Ş erit geniş liğ i, 214, 493, 497 

Şerit genieli ğ ini attame yeriterateri, 433-437 

Tıp* devre. İ  
Tam tepki, 91, 113,, 115 
Tarama devreleri. 533-535 
Tamamlar. 257 

aamakktalıd, 
eeğenlaktalti, 259 

Tek giriş ti devre, 149 
Tek - öğ e tepkileri, 131 

Temel devre yarekr ı , 24 
Kirehlıcdf yasaları , 24 

Temel elektrik nieelikleri, Il 

Teres•d6n14tdrileiller, 731-732 

Tere-kare yas ıte ı , 4 
Tene-yem ekimi, 263 
Th0venin teoremi. 71, 185, 187 

rıplefer derreM, 72, 153 
Titre,ikenler, 479- 489 

evre kaymal ı , 480-483 

gerilim denetim% 480 

1,C-aysrlanabilir, 484-489 

RC-uyarlanabilir, 480 

annisel, 479-480 
wien-köpril, 480-484 

Transformat6r, 20, 582595 
at ım tranrformatörü, 593-595 
demir çektrdekti, 582 

e ş de ğer demekti, 506-593 
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frekans tepkisi, 590-593 

Ideal, 583-588 

hava çekirdekli, 582 

Transistör darlington birleş imi, 306 

Transistürlii ve AETli yaluı  anahtarlar, 

Toplay ıcı  belirtgenleri, 275 

Toplu devre, 296 

1Jç-evre geriliral. ak ı nı , -re gücü 595-610 

A-bağ lı , 596-607 

Tek-hat çizimleri, 607-610 

Y-bağ lı, 596-607 

üreteç, 617 

a.a., 631-634, 700-703 

d-a, 638-640, 660-666 

eş zamanl ı , 631-632, 703-709 

tlretecin bağ lanmahl, 666 -670 

tretileit emk, 659-661 

1.1stel fonkslyoular, 127-128 

%tel uyarı m, 127-133 

Ust fınte birime ilkesi, 69  
Üst-yar ı  4ç, frekansı, 367 

Viaksabık, 143 

Volt, 9 

Volt-amper, 195 

Valt - amper ba ğı ntlin, 19, 20 

Volt•amper e ğrileri, 261 

Volt-amper üçgeni, 198 

Volt -ampex yöntemi, 195 

Ward Leonard düzene ğ i, 676-678 

Watt. 2 

Watt-saat, 2 

Wattiez güç, 192 

517-522 Yahn devrelerin frekans tepkisi, 209 

Yabtkan, 5 
Yarı  geçitsiz yayan katlar, 374 

Yapay yan iletken, 258 
Yarı•gilç agsal frekans ı , 211 
Yarı•gilç noktaları, 214 
Yar ı  iletkerder. 257 

Yayseı .çıkış l ı  ve kaynak-çı  ışh yiikselteçler, 383- 

389 

Y-bağ l ı , 596-607 

Y- ıi dön.iiş tinı ii, 64, 65, 68, 596-607 
 Y-değ işkeıderi, 330 

e ş değer devresi, 331 

Yerel yük bölgesi, 262 

Yığı lma çarpank, 571 

Yine birleşme, 260 

Yük doğ rusu, 265 

Ytiltnelteç ~el, 448 
YtikeelteOrin aktartrat funkciyonlar ı  ve iılok ıfte-
geleni, 448-451 
Yilkeetteşlarin bolu genel 4edlikleri, 451-455 
Yilkıel~in belirtgeelleri ve geterinderi, 444- 

448 
Yükselme çarpam. 325 

Zaman bölgesinde i ş aret iş lenmesi, 511-514 

Zammı  Fa_biti, 94 

Zorba:~ bileşen, 90 
Zeelaıntuş  tepki, 104, 109, 134 

Zoılayıesaz eş itlikler, 98, 114, 115 
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