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Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha 

yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir.  

Thomas Alva Edison 
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Transdüser ve Sensör Kavramı  

 Günlük hayatımızda ısı, ışık, basınç ses gibi büyüklükler var olup 

bunların etkilerini duyu organlarımızla algılar, varlıklarından haberdar oluruz. 

Bu fiziksel büyüklükleri insanlar gibi algılayan ve bu algılama sonucunda 

gerekli ekipmanları devreye sokan ve çıkartan elemanlar sensörler ile 

transdüserlerdir  



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

elemanlara “sensör”, algıladığı bilgiyi elektrik enerjisine çeviren elemanlara 

“transdüser” denir.  

Transdüser ve Sensör Kavramı  



TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI 



Elektrik Yükü ve Akımı 

 Elementlerin en küçük parçası atom olarak isimlendirilir. 

Atomlar maddenin yapı taşıdır. Atomun çekirdeğini pozitif yüklü 

protonlar ve yüksüz nötronlar oluşturur. Çekirdeğin çevresindeki 

yörüngelerde ise negatif yüklü elektronlar bulunmaktadır. 

Metallerin atomlarındaki elektron sayıları metalin türüne göre değişir. 



Elektrik Yükü ve Akımı 

 İletken metallerin atomlarının son yörüngelerinde 4’den 

az elektron bulunur. Atomlar bu elektronları 8'e 

tamamlayamadıkları için serbest bırakırlar. Bu yüzden bir İletken 

maddede milyonlarca serbest elektron bulunur. 

Bu iletkenlere gerilim 

uygulandığında elektronlar 

negatif (-) 'den pozitif (+) 

yönüne doğru hareket 

etmeye başlar. Bu harekete 

"Elektrik Akımı" denir. Birimi 

ise "Amper" ‘ dir. 

İletkenin herhangi bir noktasından 1 saniyede 6.25*10^18 elektron 

geçmesi 1 Amperlik akıma eşittir. 



İletken – Yarı İletken - Yalıtkan 

Element listesinde, en dış halkasında dörtten daha az sayıda 

elektron olanlar iletken, dört elektron olanlar yarı-iletken ve 

dörtten fazla elektron olanlar ise yalıtkan olarak isimlendirilirler. 

En ideal yarı iletken maddeler Silisyum ve Germanyum’ dur. 



Doğru Akım (D.C) – Alternatif Akım (A.C) 

Doğru Akım (DC) : 

"Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişmeyen akıma 

doğru akım denir“. Doğru akım genelde elektronik devrelerde 

kullanılır. En ideal doğru akım en sabit olanıdır. En sabit 

doğru akım kaynakları da pillerdir. 



Doğru Akım (D.C) – Alternatif Akım (A.C) 

Alternatif Akım (AC) : 

"Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen akıma 

alternatif akım denir". Alternatif akım büyük elektrik 

devrelerinde ve yüksek güçlü elektrik motorlarında kullanılır. 



Alternans, Periyot, Frekans 



Gerilim Nedir ? 

Gerilim: 

(Elektrik potansiyel farkı) elektronları maruz kaldıkları 

elektrostatik alan kuvvetine karşı hareket ettiren kuvvettir. 

Bir elektrik alanı içerisinde yer alan iki nokta arasındaki 

potansiyel fark olarak da tarif edilir. Birimi Volt’tur. 



Elektronik Devre Elemanları 

Elektronik Devre Elemanları İki Gruba Ayrılır: 

1) Pasif Devre Elemanları 
 

• Dirençler 

• Kondansatörler 

• Bobinler 
 

2) Aktif Devre Elemanları 
 

• Diyotlar 

• Transistörler 

• Entegre devreler 

 



Direnç Nedir ? 

Direnç: 

Bir iletkenin içinden geçen akıma karşı gösterdiği zorluğa 

direnç adı verilir. Birimi Ohm’ dur.   



Direnci Etkileyen Faktörler 



Direncin Sıcaklıkla Değişimi 



KONDANSATÖR 

 Kondansatör iki iletken plaka arasına bir yalıtkan 

malzeme konarak elde edilen ve elektrik enerjisini elektrostatik 

enerji olarak depolamaya yarayan pasif devre elemanıdır. 

• İletken plakalara “armatür” veya 

“levha”, yalıtkan malzemeye 

“dielektrik malzeme” adı verilir.  

 

• Dielektrik malzeme olarak katı, sıvı 

ya da gaz kullanılabilir. 

Kondansatörde kullanılan dielektrik 

malzemeye örnek olarak hava, 

mika, seramik,yağlı ve mumlu kâğıt 

gibi maddeler verilebilir. 



Kondansatör Nasıl Çalışır? 

 Kondansatörün iki levhası da eşit miktarda elektrona 

sahip iken kondansatör boştur. Kondansatör bir pile 

bağlandığında, pilin artı kutbuna bağlanan taraftaki 

levhadaki elektronlar pilin artı ucuna doğru gitmeye başlar 

ve bu levha pozitif duruma geçer. Bu levhanın artı yük 

kazanması karşısındaki levhaya gelen elektron sayısını 

arttırır ve sonuç olarak pilin artı ucuna yakın olan levha 

pozitif, diğer levha da negatif olarak yüklenir 



Kondansatör Kapasitesi ve Etki Eden Faktörler 

 Kondansatörün elektrik yükü yüklenebilme yeteneğine 

kapasite ya da sığa denir. C ile gösterilir. Kondansatör kapasite 

birimi Farad (F)’dır. SI birim sisteminde 1 Farad, 1 Coulomb’ luk 

elektrik yüklendiğinde kutupları arasında 1 Voltluk bir potansiyel 

farkı oluşturan bir kondansatörün kapasitesidir. 



Kondansatör Kapasitesi ve Etki Eden Faktörler 

 Kondansatörler düzlemsel, silindirik ve küresel olmak 

üzere farklı yapılarda üretilir. Kondansatörlerin kapasitesine 

genel olarak; Kullanılan plaka/plakaların yüzey alanı, yalıtkan 

malzemenin dielektrik katsayısı ve plakalar arasındaki mesafe 

etki etmektedir. 



Kondansatör Kapasitesi ve Etki Eden Faktörler 



Kondansatör Kapasitesi ve Etki Eden Faktörler 



Kondansatör Kapasitesi ve Etki Eden Faktörler 

Kapasitif seviye sensorü, tank ve elektrod arasındaki sıvının seviyesine bağlı 

kapasite değişimi olması özelliği ile ölçme yaparlar. A şeklinde iletken, sıvının 

olduğu tanktır ve elektrod yalıtılmıştır. B şeklinde ise iletken olmayan sıvı 

vardır ve elektrot izole edilmek zorunda değildir.   



BOBİNLER 

1. İletken bir tele elektrik akımı uygulandığında telin etrafında 

bir manyetik alan oluşur (Orsted - 1819). 

 



BOBİNLER 

Değişken manyetik alan içinde bulunan bir iletken telin iki ucunda 

potansiyel fark meydana gelir yani tel üzerinde bir gerilim 

indüklenmesi olur. İndüklenen bu gerilim “elektromotor kuvveti”, “ 

indüksiyon gerilimi” “indüksiyon EMK'sı” adını alır (Faraday - 

1831). 



BOBİNLER 

Değişken elektrik akım uygulanan tel etrafında oluşan değişken 

manyetik alanın tel üzerinde indüklediği gerilim, iletkene uygulanan 

değişken gerilime zıt yönlüdür. İndüklenen bu zıt yönlü elektromotor 

kuvveti (emk), zıt yönlü bir akım akışına sebep olur. Bu akım 

“indüksiyon akımı” olarak isimlendirilir (Lenz - 1934). 



BOBİNLER 

    Bobin, izolasyonlu bir iletken telin yan yana ya da üst üste sarılması 

suretiyle elde edilir. Bobinin çalışması kısaca iletken bir tel halkadan 

geçen elektrik enerjisinin halka üzerinde manyetik enerji oluşturması, 

manyetik enerjinin de iletken bir tel üzerinde gerilim indüklemesi 

prensibine dayanır. Bobin aynı zamanda “endüktör”, “indüktör”, “self” 

ya da “akım makarası” olarak da bilinmektedir. 



BOBİNLER 



BOBİNLER 



BOBİNLER 



BOBİNLER 



DİYOTLAR 



DİYOTLAR 



DİYOT ÇEŞLERİ 



YARI İLETKEN DİYOTLAR 

Yarı iletken Diyotları, p ve n tipi Germanyum veya Silisyum yarı 

iletken kristallerinin bazı işlemler uygulanarak bir araya 

getirilmesiyle elde edilen diyotlardır. 



YARI İLETKEN DİYOTLAR 



YARI İLETKEN DİYOTLAR 

Doğru Polarma 



YARI İLETKEN DİYOTLAR 

Ters Polarma 



IŞIK YAYAN DİYOTLAR 



IŞIK YAYAN DİYOTLAR 



TRANSİSTÖR 

Transistör, girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve 

akım kazancı sağlayan, gerektiğinde anahtarlama elemanı 

olarak kullanılan yarı iletken bir elektronik devre elemanıdır. İki N 

maddesi, bir P maddesi (NPN) ya da iki P maddesi, bir N 

maddesi (PNP) birleşiminden oluşur. Transistör üç kutuplu 

bir devre elemanıdır.  



TRANSİSTÖR 

Tansistörlerin en 

önemli özelliği büyük 

akımı küçük bir 

akımla kontrol etme 

imkanı sağlamasıdır. 

Transistörün kollektör 

ve emiter akımı beyz 

akımından çok 

büyüktür. 



TRANSİSTÖR 

Anahtar açıldığında 

transistörde hiçbir beyz 

akımı akmayacaktır. Buna 

bağlı olarak kollektör 

akımıda akmayacaktır. Yani 

transistör kesimdedir. 

Anahtar kapandığında beyz akımının 

akması kollektör akımının akmasına neden 

olacaktır. Bu da transistörü doyuma 

götürecektir. Doyumda ki transistörün VCE 

gerilimi 0V kabul edilirse batarya gerilimi 

lamba üzerine düşecektir. 


