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Optokuplör 

 Optokuplör kelime anlamı olarak optik kuplaj anlamına gelir. Kuplaj 

bir sistem içindeki iki katın birbirinden ayrılması ama aralarındaki sinyal 

iletişiminin devam etmesi olayıdır. Ayrılma fiziksel olarak gerçekleşir ama 

iletişim manyetik veya optik olarak devam eder. Bu durumun faydası, 

katlardan birinde olan fazla akım, yüksek gerilim gibi olumsuz, sisteme zarar 

verecek etkilerden diğer katları korumaktır.  



Optokuplör 

 Işık yayan eleman ile ışık algılayan elemanın aynı gövde 

içinde birleştirilmesiyle elde edilen elemanlara optokuplör denir. 

Bu elemanlarda ışık yayan eleman olarak "LED", "Enfraruj LED" 

kullanılırken ışık algılayıcı olarak "foto diyot", "foto transistör", 

"foto tristör", "foto triyak" vb. gibi elemanlar kullanılır.  



Optokuplör 

 Optokuplörler daha çok, iki ayrı özellikli devre arasında 

elektriksel bağlantı olmadan, ışık yoluyla irtibat kurulmasını 

sağlayan devrelerde kullanılır. Şöyle ki; düşük gerilimle çalışan 

bir devreyle yüksek gerilimli bir güç devresine optokuplör 

aracılığıyla kumanda edilebilir.   

Optokuplörler 2000 ile 5000 voltluk gerilimlere dayanıklı 

olduğundan en hassas kontrol sistemlerinde güvenle kullanılır.  



Fototransistörler 

 Fototransistörler diğer transistörlerden farklı olarak base 

bacağı yerine base ile kollektörün birleşim yüzeyine düşen 

ışıkla tetiklenirler. Genellikle led ile birlikte yansıma sensörü 

olarak kullanılırlar.  



Mesafe Algılama Sensörü 

IR Sensörleri genellikle uzaklık ölçümünde kullanılır. Kızıl ötesi 

ışık yollayan sensör cisimden yansıyan ışığın durumuna göre 

uzaklığı belirler.  



Mesafe Algılama Sensörü 

 Kızıl ötesi ışık pulse şeklinde yollanır. Işık sensörün 

görüş� açısında yol alır. Eğer sensörün önünde bir cisim yoksa 

ışık sensöre geri dönmez ve sensörde önünü boş olarak algılar. 

Ancak önünde bir cisim varsa, yansıyan ışık atması sensör 

tarafından algılanır. Sensörden ışığın çıkış�  noktası, yansıma 

noktası ve sensörden algılanan nokta arasında bir üçgen oluşur.  



PIR Sensörler 

 PIR (Passive Infra Red veya Pyroelectric Infra Red)  

sensörler görüş alanlarındaki insanların ve sıcak kanlı canlıların 

yaydıkları IR ışıkları algılayabilen sensörlerdir. Genellikle hareket 

sensörü olarak kullanılırlar (hırsız alarmları, otomatik aydınlatma 

üniteleri gibi yerlerde).  



PIR Sensörler 

PIR sensörlerdeki algılama mesafesinin arttırılması ortamdan 

gelen ışığın Freshnel lens (mercek filtre) ile IR ışınların kırılma 

açılarının tam sensör üzerine düşürülüp odaklanmasıyla 

sağlanır. Canlı hareket ettiğinde sensörün çokgen yapısından 

dolayı algıladığı ışığın anlık olarak kesilip yeniden sensör 

üzerine düşmesi ile PIR sensör hareketi algılar. Yangın 

alarmlarında alev algılayan pyroelectric Infra red sensor 

kullanılır.  



Encoderler (Şaft Pozisyon Algılayıcı)  

 Encoderler robot ve otomasyon projelerinde açısal dönme 

hızını ve düzeneğin açısal pozisyonunu belirlemek amacıyla 

kullanılır.  



Encoderler (Şaft Pozisyon Algılayıcı)  

 Encoder diskinin üzerinde belirli aralıkla delikler vardır. 

Encoder diski dönerken IR ledin yaydığı ışık deliklerden geçer 

ve karşı taraftaki fototransistörü tetikler. Delik olmayan 

kısımlarda ise IR ışık fototransistörü tetikleyemez. Bu şekilde 

alınan sinyaller sayılabilir ve mikrodenetleyiciye gönderilebilir. 

Mikrodenetleyicide yazılı program ile sinyaller işlenerek gerekli 

işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanır. 



Encoderler (Şaft Pozisyon Algılayıcı)  

 Bir diğer encoder diskide üzerinde delikler yerine siyah ve 

beyaz renkte dilimler olan encoder diskleridir. Bu tip encoder 

disklerinde sensör olarak yansımalı sensörler kullanılır. Beyaz ve 

siyah renklerin algılanması sayesinde açısal dönme hızı ve 

pozisyon belirlenir.  



Encoderler (Şaft Pozisyon Algılayıcı)  



Optik Sistemlerle İlgili Önemli Noktalar  

 Tam olarak opto-elektronik, optik ve elektronik kelimelerinin 

birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Bir cismi dokunmadan, ışık (optik) yardımıyla 

algılama, sonra elektronik olarak değerlendirme ve sinyale dönüştürme 

demektir.  
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