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 Fiziksel ortam değişikliklerini (ısı, ışık, basınç, ses, vb.) algılayan 

elemanlara “sensör”, algıladığı bilgiyi elektrik enerjisine çeviren elemanlara 

“transdüser” denir.  

Transdüser ve Sensör Kavramı  

Lazer sensör ve hareket sensörü  



Transdüser ve Sensör Çeşitleri  

 Fiziksel ortamlardaki değişikliklerden dolayı mekanik bir makineyi 

veya elektronik bir devreyi çalıştırmamız gerektiğinde sensörler ve 

transdüserleri kullanırız. Amaca uygun sensör ve trandüseri seçmek sonuca 

daha erken ulaşmamızı sağlayacaktır. Transdüser çeşitlerini şu şekilde 

sıralayabiliriz:  

 Isı transdüser ve sensörleri  

 Manyetik transdüser ve sensörler  

 Basınç (gerilme) transdüserleri  

 Optik transdüser ve sensörler  

 Ses transdüser ve sensörleri  



Transdüser ve Sensör Çeşitleri  

 Transdüserlerin bir kısmı pasif elemandır. Pasif elemanın çalışması için 

dışarıdan elektrik enerjisinin uygulanması gerekir.Foto direnç ,kondansatör, 

mikrofon bunlara bir örnektir. 

 

 

 

 Diğer kısım aktif transdüserler ise ölçülecek büyüklüklerle 

uyarılırlar.Bunlara dışarıdan bir enerji uygulanmaz.Termoçift, fotovoltaik, 

piezoelektrik bunlara bir örnektir.  

 

 



Transdüser ve Sensör Çeşitleri  



Transdüser ve Sensör Çeşitleri  



Isı Transdüser ve Sensörleri  

Ortamdaki ısı değişimini algılamamıza yarayan cihazlara ısı veya sıcaklık 

sensörleri diyoruz. Birçok maddenin elektriksel direnci sıcaklıkla 

değişmektedir. Sıcaklığa karşı hassas olan maddeler kullanılarak sıcaklık 

kontrolü ve sıcaklık ölçümü yapılır.  

Sıcaklık ile direnci değişen elektronik malzemelere; term (sıcaklık), rezistör 

(direnç), kelimelerinin birleşimi olan termistör denir. Termistörler genellikle 

yarı iletken malzemelerden imal edilmektedir. Termistör yapımında çoğunlukla 

oksitlenmiş manganez, nikel, bakır veya kobaltın karışımı kullanılır.  



Isı Transdüser ve Sensörleri  

Termistörler ; 

 PTC (Pozitif Isı Katsayılı Termistör) ve  

 NTC (Negatif Isı Katsayılı Termistör) olmak üzere ikiye ayrılır.  

Sıcaklığın artmasıyla direnci artan termistörlere PTC denir  

Sıcaklığın artmasıyla direnci azalan termistörlere NTC denir  



PTC (Pozitif Isı Katsayılı Termistör)   

Sıcaklığın artmasıyla direnci artan termistörlere PTC denir  



PTC (Pozitif Isı Katsayılı Termistör)   

PTC’ler - 60 ºC ile +150 ºC arasındaki sıcaklıklar da kararlı bir şekilde çalışır. 

0.1 ºC’ ye kadar duyarlılıkta olanları vardır. Daha çok elektrik motorlarını fazla 

ısınmaya karşı korumak için tasarlanan devrelerde kullanılır. Ayrıca ısı 

seviyesini belirli bir değer aralığında tutulması gereken tüm işlemlerde 

kullanılabilir.  



PTC (Pozitif Isı Katsayılı Termistör)   

PTC’yi avometre uçlarına bağladığınızda avometrede gördüğümüz değer 

PTC’nin oda sıcaklığındaki direnç değeridir. Daha sonra mum veya benzeri bir 

araç ile ısıttığınızda direnci yükseliyor ise PTC sağlamdır. Bunun dışında bir 

durum gerçekleşiyor ise PTC arızalıdır.  



NTC (Negatif Isı Katsayılı Termistör)   

Sıcaklığın artmasıyla direnci azalan termistörlere NTC denir  



NTC (Negatif Isı Katsayılı Termistör)   

NTC’ler - 300° C ile +50° C arasındaki sıcaklıklar da kararlı bir şekilde 

çalışırlar. 0.1 Cº’ye kadar duyarlılıkta olanları vardır. Daha çok elektronik 

termometrelerde, arabaların radyatörlerin de, amplifikatörlerin çıkış güç 

katlarında, ısı denetimli havyalarda kullanılırlar. PTC’lere göre kullanım 

alanları daha fazladır  



NTC (Negatif Isı Katsayılı Termistör)   

NTC’yi avometre uçlarına bağladığınızda avometrede gördüğümüz değer 

NTC’nin oda sıcaklığındaki direnç değeridir. Daha sonra mum veya benzeri bir 

araç ile ısıttığınızda direnci azalıyor ise NTC sağlamdır. Bunun dışında bir 

durum gerçekleşiyor ise NTC arızalıdır.  



Termokupl ( Isılçift )   

Yüksek sıcaklıkların ölçülmesinde termometreler kullanılamaz. 

Termokupllar eksi 200°'den 2500°C' ye kadar çeşitli proseslerde yaygın 

olarak kullanılır. Termokupullar demir konstantan ve bakır konstantan gibi 

iki farklı metalin birleşme noktası ısıtıldığında bu iki metal uçları arasında 

potansiyel bir fark meydana gelir, prensibine göre çalışır. Oluşan potansiyel 

farkın değeri , iki ayrı metalin ısınma sonucundaki sıcaklık ve soğukluk 

farkına bağlıdır.İşte oluşan bu potansiyel fark kullanılarak istenilen sıcaklık 

değerleri ölçülür  



Termokupl ( Isılçift )   

Termokupllar -200 ºC ile +2500 ºC arasında çalışabildiklerinden endüstride en 

çok tercih edilen ısı kontrol elemanlarıdır. Yüksek sıcaklıkların ölçülmesinin 

istenildiği yerlerde , endüstri tesislerindeki yüksek sıcaklıkta çalışan 

kazanların ısı kontrolünde kullanılırlar  



Isı Sensörlü Uygulama Devreleri   



Isı Sensörlü Uygulama Devreleri   



Konu Özeti 

 

1. Etrafımızdaki fiziksel değişiklikleri algılayan elemanlara …… Bu 

değişiklikleri elektriksel sinyallere çeviren elemanlara ise 

………………..denir.  

2. Ortamdaki ısı değişiklikleri algılayan elektronik elemanlara …….......... 

sensörü denir.  

3. Sıcaklık ile elektriksel direnci değişen elemanlara genel olarak 

……………. denir.  

4.  Sıcaklık arttıkça direnci artan eleman..................................... dir .  

5.  Sıcaklık arttıkça direnci azalan eleman..................................... dir .  

6.  Yüksek sıcaklıkların tespitinde daha çok ....................... kullanılır.  

7. Ortamdaki ısı değişikliğine göre uçlarında gerilim oluşan elemana 

..................... denir.  

8. ……………….iki farklı ısı katsayısına sahip metalin birleştirilmesi ile 

oluşur.  
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