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Basınç Sensörleri 

 Üzerlerine düşen basınçla orantılı olarak fiziki yapılarında 

meydana gelen değişimden dolayı basınç seviyesini ya da 

basınç değişimi seviyesini elektriksel işarete dönüştüren devre 

elemanlarına denir.  

Basınç sensörleri, çalışma prensibine göre dört grupta incelenebilir. 

  

• Kapasitif basınç ölçme sensörleri  

• Strain gage (şekil değişikliği) sensörler  

• Load cell (yük hücresi) basınç sensörleri  

• Piezoelektrik özellikli basınç ölçme sensörleri  



Kapasitif Basınç Sensörleri 

Kondansatörler yapıları gereği elektrik yükü depolayabilir. 

Kondansatörlerin yük depolayabilme kapasiteleri ise;  

 Kondansatör plakalarının boyutlarına,  

 Plakalar arasındaki mesafenin uzaklığına ve 

 İki plaka arasındaki yalıtkan (dielektrik) malzemenin 

özelliğine bağlıdır.  



Kapasitif Basınç Sensörleri 

 Kondansatör plakaları birbirinden uzaklaştırılırsa ya da 

esnetilirse veya iki plaka arasındaki dielektrik malzeme hareket 

ettirilirse, kondansatörün kapasitesi değişir. Kondansatörün 

kapasitesi ile beraber alternatif akıma gösterdiği direnç de 

değişir. İşte bu prensipten hareketle kapasitif basınç sensörleri 

üretilmiştir.  



Strain Gauge Sensörleri 

Temel olarak strain gaugeler esneyebilen bir tabaka üzerine ince 

bir telin veya şeridin çok kuvvetli bir yapıştırıcı ile 

yapıştırılmasından oluşmuştur  



Strain Gauge Sensörleri 

 Üzerindeki basıncın 

etkisinden dolayı tabakanın 

esnemesi, iletken şeridin de gerilerek 

uzamasına sebep olmaktadır.Bu 

uzama esnasında telin boyu 

uzayarak kesiti azalacaktır. Bilindiği 

gibi iletkenlerin kesiti azaldıkça 

dirençleri artacağından uygulanan 

kuvvete bağlı olarak iletkenin 

direncinde de değişme olacaktır. Bu 

direnç değişimine bağlı olarak 

uygulanan kuvvetin miktarını tespit 

edilebilir  



Strain Gauge Sensörleri 

Uygulanan ağırlık  

(kg) 

 Çıkış 

( mV ) 

0 0 

10 0.10 

20 0.20 

30 0.30 

40 0.40 



Strain Gauge Sensörleri 



Strain Gauge Sensörleri 



Load Cell Sensörleri 



Load Cell Sensörleri 

 Yük hücresi (load cell) daha çok elektronik terazilerin yapımında 

kullanılan basınç sensörüdür. Asıl çalışma prensibi strain gauge gibidir. 

Yukarıda 4 noktadan ölçme yapan bir yük hücresi görülmektedir. Tek noktadan 

ya da iki noktadan ölçüm yapanları da bulunmaktadır. A, B, C, D noktalarındaki 

strain gagelerin dirençleri basınca bağlı olarak değişir. Bu değişim ile orantılı 

olarak da basınç miktarını tespit edebiliriz.  



Piezoelektrik Basınç Sensörleri 

 Piezoelektrik özellikli algılayıcılarda kuartz 

(quartz), roşel (rochelle) tuzu, baryum, turmalin 

gibi kristal yapılı maddeler kullanılır. Bu elemanlar 

üzerlerine gelen basınca göre küçük değerli bir 

elektrik gerilimi ve akımı üretir. Bu elektrik 

akımının değeri basıncın değeri ile doğru 

orantılıdır. Piezoelektrik özellikli elemanlar hızlı 

tepki verdiklerinden ani basınç değişikliklerini 

ölçmede yaygın olarak kullanılır.  



Piezoelektrik Basınç Sensörleri 



Denge ve Eğim Sensörleri 

 Bazı otomasyon sistemlerinde ya da robot projelerinde eğimin 

algılanması gerekebilir. Bu durumlarda eğimi algılayabilmek için içlerinde civa 

damlacığı ya da metal bilye bulunan eğim sensörleri kullanılır. Bu sensörler 

bulundukları konuma göre içlerindeki civa damlacığının ya da metal bilyenin 

sensör içerisindeki anahtarları açması ya da kapamasıyla çalışır.  



Özet 

 

1. Üzerine uygulanan kuvvete göre elektriksel özelliklerinde değişme gösteren elemanlara 

……………..sensörü denir.  

 

2. Bir kondasatörün kapasitesi değiştiğinde buna bağlı olarak AC akıma karşı gösterdiği 

…………değişir.  

 

3. ……………………….. esneyebilen bir tabaka üzerine ince bir telin veya şeridin çok 

kuvvetli bir yapıştırıcı ile yapıştırılmasından oluşmuştur.  

 

4. Strain gage sensörlerin üzerine kuvvet uygulandığında üzerindeki telin boyunda 

………oluşur.  

 

5. ………………………………. daha çok elektronik terazilerin yapımında kullanılan basınç 

sensörüdür.  

 

6. Üzerine uygulanan basınca bağlı olarak gerilim üreten kristal yapılı sensörlere 

…………………………basınç sensörleri denir.  

 

7. ………………………. algılayıcılarda kuartz (quartz), roşel (rochelle) tuzu, baryum, turmalin 

gibi kristal yapılı maddeler kullanılır  


