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Optik Sensörler 

 Üzerine düşen ışığa bağlı olarak üstünden geçen akımı 

değiştiren elemanlara optik eleman denir. Optik transdüserler 

ışık miktarındaki değişmeleri elektriksel işaretlere dönüştürürler. 

Bu elemanlar genellikle küçük akımlı elemanlardır. Optik 

transdüserler genellikle alıcının akımlarını taşımazlar sadece 

alıcıyı çalıştıran elemanları kumanda ederler.  

 Bu tip sensörler metal olmayan parçaların 

algılanmasında, uzun mesafelerde algılama istenen yerlerde, 

yüksek sıcaklıklara dayanım gereken yerlerde kullanılır. 

Günümüzde kullanım alanları otomasyon sistemlerine paralel 

olarak yaygınlaşmaktadır.  



Algılama Mesafesi 

 Optik sensörler özellikle tozlu ortamlarda çalışırken 

sensörün önündeki optik kısım kirlenir ve algılama mesafesi 

kirliliğin durumuna göre orantılı olarak azalır. Bu tip ortamlar için 

gerekenden daha fazla algılama mesafesine sahip sensörler 

kullanılmalıdır.  

 Karşılıklı Optik Sensörler  

 Reflektörlü optik sensörler  

 Cisimden yansımalı optik sensörler  

 Fiber-optik kablolu optik sensörler  

 Renk algılayıcılı optik sensörler  



Foto Direnç (LDR) 

 Üzerine ışık düştüğünde direnci azalan, karanlıkta ise 

direnci artan elemana foto direnç denir. 

 Foto dirençler LDR (Light Dependent Resistance) olarak 

adlandırılır. Kalsiyum sülfat ve kadmiyum selenid gibi bazı 

maddeler üzerlerine düşen ışık ile ters orantılı olarak direnç 

değişimi gösterir. Üzerine herhangi bir ışık almadığı sürece 

LDR’nin direnci çok yüksektir (10 Mohm). Uygulanan ışık şiddeti 

arttıkça bu direnç değeride düşer (75-300 Ohm).  



Foto Direnç (LDR) 

 LDR ‘lerin üretildikleri madde algılayıcının hassasiyetini 

ve algılama süresini belirler. LDR ‘lerin üst kısmı LDR‘ ye gelen 

ışığın odaklanmasını sağlamak için cam veya şeffaf plastik ile 

yapılır. LDR ‘lerin gövde boyutları büyüdükçe taşıyabilecekleri 

akım ve buna bağlı olarak güç değerleri artar.  



Foto Diyot 

 Foto diyotlar ışık etkisi ile ters yönde iletken olan 

diyotlardır. Devreye ters olarak bağlanılırlar. Anoduna negatif, 

katoduna pozitif gerilim uygulanır.  



LED Diyot 

 LED’e doğru polarma 

uygulandığında P maddesindeki 

oyuklarla N maddesindeki elektronlar 

birleşim yüzeyinde nötrleşir. Bu birleşme 

anında ortaya çıkan enerji ışık enerjisidir. 

Bu ışığın gözle görülebilmesi için ise P 

ve N maddelerinin birleşim yüzeyine 

"galyum arsenid" maddesi katılmıştır. 

LED’lerin, yeşil, kırmızı, sarı ve mavi 

olmak üzere 4 çeşit renk seçeneği vardır. 

Piyasada çok değişik şekil, ebad, renk ve 

fiyatta bulunmaktadır.  



LED Diyot 



Infrared Diyot 

Infrared LED, normal LED’in birleşim yüzeyine galyum arsenid 

maddesi katılmamış halidir. Infrared diyot görünmez (mor ötesi, 

kızıl ötesi) ışık yayar.  

Televizyon veya müzik 

setlerinin kumandalarında 

kullanılmakla birlikte uzaktan 

kumanda yapılması istenen 

her yerde kullanılırlar.  



Foto Pil (Işık Pili, Güneş Pili) 

Güneş pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine gelen güneş ışığını , 

elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken maddelerdir. Yüzeyleri 

kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilen güneş pillerinin 

alanları genellikle 100 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,2-0,4 mm 

arasındadır.  



Foto Pil (Işık Pili, Güneş Pili) 

 Güneş pilleri yarı iletken maddelerden yapılmaktadır. Yarı 

iletken özellik gösteren silisyum, galyum arsenit, kadmiyum tellür 

gibi maddeler kullanılır. Bu maddeler güneş pilleri için özel 

olarak hazırlandıktan sonra PN eklemine güneş enerjisi 

geldiğinde fotonlardaki elektron yükü PN maddeleri arasında bir 

potansiyel fark yani gerilim oluşturur. Bu gerilim 0,15-0,5 volt 

civarındadır 

 

 Işık pilleri seri bağlanarak daha büyük gerilim, paralel 

bağlanarak daha büyük akım elde edilebilir. Güneş enerjisiyle 

çalışan hesap makinelerinde kullanılan eleman ışık pilidir.  



Foto Pil (Işık Pili, Güneş Pili) 



Foto Pil (Işık Pili, Güneş Pili) 



Özet 

1. Optik sensörler ........................etkisi ile çalışan devre elemanlarıdır.  

 

2. Üzerine ışık düştüğünde direnci azalan, karanlıkta ise direnci artan 

elemana………………… denir.  

 

3. Foto diyotlar ışık etkisi ile …………………yönde iletken olan diyotlardır.  

 

4. LED diyodun sağlamlık kontrolünü yaparken ters polarmada …………… direnç gösterir.  

 

5. LED ……………….diyot anlamına gelir.  

 

6. LED diyotlarda kısa bacak ……………… uzun bacak ise ……………….dur.  

 

7. İnfrared diyotun gözle görülmez ………………….. ışık yayar.  

 

8. ………………… özellikle televizyon veya müzik setlerinin kumandalarında kullanılır.  

 

9. ………………………… yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine 

dönüştüren yarıiletken maddelerdir.  

 

10. Güneş pilleri de transistör ve diyotlar gibi ………..……..maddelerden yapılmıştır. 


