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Bölüm 13  OPAMP’lı Karşılaştırıcı ve Osilatör  
Devreleri 

 
 

DENEY 13-1 Karşılaştırıcılar 
 

 

DENEYİN AMACI 
 

1. Karşılaştırıcı devrelerin çalışma prensiplerini anlamak. 

2. Sıfır karşılaştırıcıların giriş ve çıkış gerilimleri arasındaki ilişkiyi anlamak. 

 

 

GENEL BİLGİLER 
 

OPAMP’ın, önceki bölümlerde anlatılan negatif geribesleme uygulamalarına ek olarak, 

pozitif geribesleme uygulamaları da bulunmaktadır. Bu bölümde, sıklıkla kullanılan 

bazı devreler tanıtılacaktır. 

 

Sıfır Karşılaştırıcı 
 

İdeal OPAMP için AV=∞ iken, ideal olmayan OPAMP için bu değer on binler 

mertebesindedir. OPAMP, negatif geri besleme bağlantısı olmadan yükselteç olarak 

kullanılamaz. Yükseltme katsayısı 10000 olan bir yükselteç için; Vi=10mV olduğunda 

VO=10mVx10000 olmalıdır, ancak bu değer, besleme gerilimi +VCC yada –VCC’ye eşit 

olduğu için, mümkün değildir. Aynı şekilde, Vi=0.1V olduğunda 

VO=0.1Vx10000=1000V olmalıdır, ancak bu değer de, besleme gerilimi +VCC yada –

VCC’ye eşit olduğu için, mümkün değildir. Bu yükselteç, +VCC yada –VCC çıkış vereceği 

için, bozulmasız yükseltme işleminde kullanılamaz. 

 

Negatif geribesleme bağlantısı olmayan OPAMP yükselteç olarak kullanılamaz, 

ancak, Şekil 13-1-1'de gösterildiği gibi (çift besleme gerilimi ile) karşılaştırıcı olarak 

kullanılabilir. 
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Şekil 13-1-1 Çift besleme gerilimli karşılaştırıcı 

 

Eğer 

a. V(+) > V(-) ise VO = +VCC 

b. V(+) = V(-) ise VO = 0V 

c. V(+) < V(-) ise VO = -VEE 

 

Yukarıdaki üç şart arasında, b maddesini sağlamak çok zordur. OPAMP'ın AV değeri 

çok büyük olduğu için, V+’nın genliği V-‘ye tamamen eşit olmadıkça, VO=0V 

olmayacaktır. Ayrıca, OCL AMP’ın iç dengesizliğine benzer şekilde, OPAMP iç 

devreleri de dengeli olmayabilir ve bu da merkez nokta geriliminin 0V olmamasına 

neden olur. 

 

Tek besleme gerilimli karşılaştırıcı Şekil 13-1-2'de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 13-1-2 Tek besleme gerilimli karşılaştırıcı 

 

Eğer 

a. V(+) > V(-) ise VO = +VCC 

b. V(+) = V(-) ise VO = VCC/2 

c. V(+) < V(-) ise VO = 0V 

 

Sıfır karşılaştırıcı yada sıfır geçiş algılayıcı, Şekil 13-1-3'te gösterilmiştir. 
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Şekil 13-1-3 Sıfır karşılaştırıcı 

 

Sıfır karşılaştırıcı, V(+) veya V(-)‘yi sıfır potansiyel olarak toprağa bağlamak için 

kullanılır ve daha sonra Vi sıfır potansiyel ile karşılaştırılır. 

 

Eğer 

a. Vi > 0V ise VO = -VEE 

b. Vi = 0V ise VO = 0V 

c. Vi < 0V ise VO = +VCC 

 

Şekil 13-1-3’te gösterilen 10KΩ direnci, OPAMP’ı korumak amacıyla, yüksek gerilimin 

(+12V) direk olarak OPAMP’ın giriş ucuna beslenmesini engellemek için kullanılmıştır. 

 

Referans ile Karşılaştırıcı 
 

Referans ile karşılaştırıcı, Şekil 13-1-4'te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 13-1-4 Referans ile karşılaştırıcı 

 

V(+)’ya uygulanan gerilim, R1 ve R2’li gerilim bölücüden alınan sabit bir değerdir. 

Aşağıdaki denklemler, Vr’ye göre ifade edilmiştir. 

 

Eğer 

a. Vi > Vr ise VO = -VEE 

b. Vi = Vr ise VO = 0V 

c. Vi < Vr ise VO = +VCC 
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KULLANILACAK ELEMANLAR 
  

1. KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Düzeneği 

2. KL-25009 İşlemsel Yükselteç Devre Modülü (4) 

3. Osiloskop 

 

 

DENEYİN YAPILIŞI 
 

A. Sıfır Karşılaştırıcı 
 

1. KL-25009 modülünü, KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Düzeneğinin 

üzerine koyun ve c bloğunu belirleyin.  

 

2. Şekil 13-1-5’teki devre ve Şekil 13-1-6’daki bağlantı diyagramı yardımıyla 

gerekli bağlantıları yapın. Bağlantı kabloları yardımıyla VR3’ü devreye bağlayın. 

KL-22001 Düzeneğindeki +12VDC ve -12VDC sabit güç kaynaklarını, KL-

25009 modülüne bağlayın.  

 

3. VR3(100K)'ü, Vi=+1.5V (TP2’de) olacak şekilde ayarlayın. OUT ucundaki VO 

değerini ölçün ve Tablo 13-1-1'e kaydedin. 

 

4. VR3(100K)'ü, Vi=0V (TP2’de) olacak şekilde ayarlayın. OUT ucundaki VO 

değerini ölçün ve Tablo 13-1-1'e kaydedin. 

 

5. VR3(100K)'ü, Vi=-1.5V (TP2’de) olacak şekilde ayarlayın. OUT ucundaki VO 

değerini ölçün ve Tablo 13-1-1'e kaydedin. 

 

Vi VO 

+1.5V  

0V  

-1.5V  

Tablo 13-1-1 
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Şekil 13-1-5 Sıfır karşılaştırıcı 

 

 
Şekil 13-1-6 Bağlantı diyagramı (KL-25009 blok c) 

 

B. Referans ile Karşılaştırıcı 
 

1. Şekil 13-1-7’deki devre ve Şekil 13-1-8’deki bağlantı diyagramı yardımıyla 

gerekli bağlantıları yapın. Bağlantı kabloları yardımıyla VR2’yi devreye 

bağlayın. KL-22001 Düzeneğindeki +12VDC ve -12VDC sabit güç kaynaklarını, 

KL-25009 modülüne bağlayın.  

 

2. Multimetre (DCV kademesinde) kullanarak, TP4 ucundaki VB gerilimini ölçün ve 

Tablo 13-1-2'ye kaydedin. 

 

3. TP3 ucundaki VA gerilimi, VB’den büyük olacak şekilde VR2(10K)'yi  ayarlayın. 

VA'yı ve OUT ucundaki VO çıkış gerilimini  ölçün ve Tablo 13-1-2'ye kaydedin. 

 

4. TP3 ucundaki VA gerilimi, VB’ye olacak şekilde VR2(10K)'yi  ayarlayın. VA'yı ve 

OUT ucundaki VO çıkış gerilimini  ölçün ve Tablo 13-1-2'ye kaydedin. 
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5. TP3 ucundaki VA gerilimi, VB’den küçük olacak şekilde VR2(10K)'yi  ayarlayın. 

VA'yı ve OUT ucundaki VO çıkış gerilimini  ölçün ve Tablo 13-1-2'ye kaydedin. 

 

 VA VB VO 

VA > VB    

VA = VB    

VA < VB    

Tablo 13-1-2 

 

 

Şekil 13-1-7 Referans ile karşılaştırıcı 

 

 
Şekil 13-1-8 Bağlantı diyagramı (KL-25009 blok c) 
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SONUÇLAR 
 

Teorik çıkış gerilimi +VCC yada -VEE olmasına rağmen, yükleme etkisinden dolayı, 

gerçek ölçülen değer +VCC yada -VEE den biraz daha küçük olmaktadır. Diğer yandan 

zorlukla elde edilen VO=0V durumunda, çift besleme gerilimi için gerçek ölçülen değer 

+VCC yada –VEE olmaktadır. Tek güç kaynağı durumunda Vcc/2 zor bulunmaktadır, 

burada gerçek ölçüm değeri yaklaşık +Vcc veya 0 olmaktadır. Tek besleme gerilimi 

için zorlukla elde edilen VCC/2 çıkışı durumunda da, gerçek ölçülen değer +VCC yada 

0V olmaktadır. 
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DENEY 13-2 Schmitt Tetikleme Devresi 
 

 

DENEYİN AMACI 
 

1. Schmitt tetikleme devresinin çalışma prensibini anlamak. 

2. Schmitt tetikleme devresinin giriş ve çıkış dalga şekillerini ölçmek. 

 

 

GENEL BİLGİLER 
 

Dalga şekli biçimlendirme devresi olarak da adlandırılan Schmitt tetikleme devresinin 

temel konsepti aşağıdaki giriş ve çıkış dalga şekilleri yardımıyla açıklanabilir. 

 

 

 

VH=Histerezis gerilimi 

VH=VU-VL 

VU=üst eşik gerilimi 

VL=alt eşik gerilimi 

 

 

 

 

 

Şekil 13-2-1 Schmitt tetikleme devresinin giriş ve çıkış dalga şekilleri 

 

Şekil 13-2-2, yenileyici (regenerative) karşılaştırıcı olarak da adlandırılan, evirici 

Schmitt tetikleme devresini göstermektedir. Vİ>VU iken VO=-VEE, Vi<VL iken 

Vo=+VCC’dir. Yukarıdaki özellik sayesinde, çok yavaş değişen giriş gerilimi, dalga 

şekli aniden değişen bir çıkışa dönüştürülebilir. Ani değişim, VU ve VL eşik gerilim 

değerlerinde ortaya çıkacaktır. 
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               (a) Devre                           (b) Transfer karakteristiği 

 

Şekil 13-2-2 Eviren Schmitt tetikleme devresi 

 

Şekil 13-2-2(a)’da gösterilen devrenin girişine sinüzoidal sinyal uygulanırsa, Şekil 13-

2-3’te gösterildiği gibi, kare dalga çıkış elde edilir. 

 

 
Şekil 13-2-3 Schmitt tetiklemenin giriş ve çıkış dalga şekilleri 

 

 

KULLANILACAK ELEMANLAR 
  

1. KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Düzeneği 

2. KL-25009 İşlemsel Yükselteç Devre Modülü (4) 

3. Multimetre 

4. Osiloskop  
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DENEYİN YAPILIŞI 
 

1. KL-25009 modülünü, KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Düzeneğinin 

üzerine koyun ve c bloğunu belirleyin. Şekil 13-2-4’teki devre ve Şekil 13-2-5’teki 

bağlantı diyagramı yardımıyla gerekli bağlantıları yapın. Bağlantı kabloları 

yardımıyla VR3’ü devreye bağlayın. KL-22001 Düzeneğindeki +12VDC ve -12VDC 

sabit güç kaynaklarını, KL-25009 modülüne bağlayın. 

 

 
Şekil 13-2-4 Schmitt tetikleme devresi 

 

 
Şekil 13-2-5 Bağlantı diyagramı (KL-25009 blok c) 

 

2. VR3(100K)’ü ayarlayarak, TP2 ucundaki VIN giriş gerilimini, -12V’dan +12V’a kadar 

değiştirin ve OUT (TP7) ucundaki VO çıkış geriliminin sadece +VCC’den -VCC’ye 

değiştiğini gözleyin. Çıkış gerilimindeki değişimi Şekil 13-2-6(a)'ya kaydedin. VIN 

giriş gerilimini ölçün ve üst eşik gerilimi olarak kaydedin VU=____________.  
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3. VR3(100K)’ü ayarlayarak, TP2 ucundaki VIN giriş gerilimini, +12V’dan -12V’a kadar 

değiştirin ve OUT (TP7) ucundaki VO çıkış geriliminin sadece -VCC’den +VCC’ye 

değiştiğini gözleyin. Çıkış gerilimindeki değişimi Şekil 13-2-6(a)'ya kaydedin. VIN 

giriş gerilimini ölçün ve alt eşik gerilimi olarak kaydedin VL=____________.   

 

4. Bağlantı kablolarını çıkartarak VR3'ü devre dışı bırakın. KL-22001 Düzeneğindeki 

Fonksiyon Üretecini kullanarak, TP2 giriş ucuna 1KHz, 6VP-P’lik sinüzoidal sinyal 

uygulayın. Osiloskop kullanarak, OUT (TP7) ucundaki VO çıkış dalga şeklini ölçün 

ve Şekil 13-2-6(b)'ye kaydedin. 

 

 
(a)                                               (b) 

 

Şekil 13-2-6 Schmitt tetikleme devresinin ölçülen çıkış dalga şekilleri 

 

 

SONUÇLAR 
 

Schmitt tetiklemede yer alan pozitif geri beslemeden dolayı çıkış gerilimi, durum 

değiştirme sonrasında daha kararlı olmaktadır. Tipik karşılaştırıcının dezavantajı giriş 

gerilimi referans gerilime yakınken, devrenin kararsız davranmasıdır. Pozitif 

geribesleme sayesinde, Schmitt tetikleyici çıkış geriliminin durum değiştirme noktası, 

VU ve VL olmak üzere iki noktaya ayrılmaktadır. Bu iki nokta, VO’ın içerisinde hiç 

değişmediği, VH=VU-VL  histerezis bölgesini oluşturur. 

 

Schmitt tetikleme devresi, zamanlama kontrolü, sıcaklık kontrolü, ölçme ve algılama 

ve dijital devrelerde düzensiz sinyalleri biçimlendirmede yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 
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DENEY 13-3 Pencere Karşılaştırıcı 
 

 

DENEYİN AMACI 
 

1. Pencere karşılaştırıcı devresinin çalışma prensibini anlamak. 

2. Pencere karşılaştırıcı devresinin giriş ve çıkış gerilimlerini ölçmek. 

 

 

GENEL BİLGİLER 
 

Şekil 13-3-1'de gösterildiği gibi, pencere karşılaştırıcı devresi, üstteki A1 

karşılaştırıcısı ve alttaki A2 karşılaştırıcısı olmak üzere, iki karşılaştırıcıdan 

oluşmaktadır ve aşağıdaki prensiplere sahiptir: 

 

CCCCU V
RR

RVV
3
2

2
2

=
+
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CCCCL V
RR

RVV
3
1

2
=

+
=

 
 

Vi > Vu iken ; A1’in çıkışı -12V ve A2’nin çıkışı +12V olur. 

VL < Vi < VU iken ; A1’in çıkışı +12V ve A2’nin çıkışı +12V olur. 

Vi < VL iken ; A1’in çıkışı +12V ve A2’nin çıkışı -12V olur. 

 

 

Şekil 13-3-1 Pencere karşılaştırıcı 
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Eğer R4 toprağa bağlanırsa, 
 

]
)4R//2R(3R

4R//2R[2Vo]
)4R//3R(2R

4R//3R[1VoVo
+

+
+

=
 

 

Burada; VO1 üstteki karşılaştırıcının çıkışı, VO2 alttaki karşılaştırıcının çıkışıdır. 

 

Eğer R4, negatif besleme gerilimine (-VEE) bağlanırsa, 
 

]
)3//2(4

3//2)[(]
)4//2(3

4//2[2]
)4//3(2

4//3[1
RRR
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+

=
 

 

 

KULLANILACAK ELEMANLAR 
 

1. KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Düzeneği 

2. KL-25009 İşlemsel Yükselteç Devre Modülü (4) 

3. Multimetre 

 

 

DENEYİN YAPILIŞI 
 

1. KL-25009 modülünü, KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Düzeneğinin 

üzerine koyun ve d bloğunu belirleyin. Şekil 13-3-2’deki devre ve Şekil 13-3-3’teki 

bağlantı diyagramı yardımıyla gerekli bağlantıları yapın. Bağlantı kabloları 

yardımıyla VR2’yi devreye bağlayın..  

 

2. KL-22001 Düzeneğindeki +12VDC ve -12VDC sabit güç kaynaklarını, KL-25009 

modülüne bağlayın. 

 

3. VR2(10K)’yi, Va giriş gerilimi (TP1), VU=8V üst eşik geriliminden daha büyük 

olacak şekilde ayarlayın. 

 

4. Üstteki karşılaştırıcının Vb çıkış gerilimini (TP4) ve alttaki karşılaştırıcının Vc çıkış 

gerilimini (TP5) ölçün ve Tablo 13-3-1'e kaydedin. CR1 LED’inin durumunu 

gözlemleyin ve kaydedin. 
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5. VR2(10K)’yi, Va giriş gerilimi (TP1), VU=8V üst eşik geriliminden daha küçük ancak 

VL=4V alt eşik geriliminden daha büyük olacak şekilde ayarlayın. 

 

6. 4. adımı tekrarlayın. 

 

7. VR2(10K)’yi, Va giriş gerilimi (TP1), VL=4V alt eşik geriliminden daha küçük olacak 

şekilde ayarlayın. 

 

8. 4. adımı tekrarlayın. 

 

Giriş Durumu Vb Vc LED 

Va > VU    

VL < Va < Vu    

Va < VL    

Tablo 13-3-1 

 

 

Şekil 13-3-2 Pencere karşılaştırıcı devresi 
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Şekil 13-3-3 Bağlantı diyagramı (KL-25009 blok d) 

 

 

SONUÇLAR 
 

Pencere karşılaştırıcı, yükün VU ve VL arasında çalışmasını sağlamak için, sıcaklık 

kontrol devresinde yaygın olarak kullanılır. Pratikte, Vİ<VL veya Vİ>VU iken gerilim 

çıkışını önlemek için, gerçek H ve L gerilim seviyeleri belirlenmelidir. Vİ < VL yada Vİ > 

VU iken negatif VO gerilimi ve VL < Vi < Vu iken pozitif VO gerilimi oluşmasını sağlamak 

için, karşılaştırıcının çıkış gerilim bölücü kısmına genellikle bir negatif gerilim kaynağı 

bağlanır. 
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DENEY 13-4 Tek Kararlı Multivibratör 
 

 

DENEYİN AMACI 
 

1. Tek kararlı multivibratör devresinin çalışma prensibini anlamak. 

2. Tek kararlı multivibratörün giriş ve çıkış dalga şekillerini ölçmek. 

 

 

GENEL BİLGİLER 
 

Tek-vuruş (one-shot) devresi olarak da adlandırılan tek kararlı multivibratörün temel 

prensibi, transistörlerden oluşan tek kararlı multivibratör ile aynıdır. Şekil 13-4-1’de 

gösterilen, sırasıyla pozitif ve negatif kenarlar ile tetiklemeye karşılık gelen çıkış 

durumlarından, tek kararlı multivibratörün çalışma prensibi anlaşılmaktadır.  

 

 

 

Şekil 13-4-1 Tek kararlı multivibratörün tetikleme ve çıkış sinyalleri 

 

Şekil 13-4-2, bir tek kararlı multivibratör devresini göstermektedir. Bu devrenin 

prensibi, kararsız multivibratörünki ile benzerdir, ancak bu devre osilasyonu 

kendiliğinden üretemez, harici bir sinyal tarafından tetiklenmesi gerekir. Tetikleme 

işleminden belli bir süre sonra da yeniden başlangıç durumuna döner. Kararlı 

durumda yüksek seviye çıkış veren bu devre; türev devresini oluşturan C1-R3 ağı, 

türevi alınmış sinyalin pozitif kısmını kırpmak için kullanılan D2 diyodu ve pozitif çıkış 
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esnasında C2’nin şarjını sınırlamak için kullanılan D1 diyodundan oluşmaktadır. Şekil 

13-4-2'de verilen devrenin ilgili noktalarına ilişkin dalga şekilleri, Şekil 13-4-3’te 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 13-4-2 Tek kararlı multivibratör devresi 

 

 
 

Şekil 13-4-3 Tek kararlı multivibratör devresindeki dalga şekilleri 
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KULLANILACAK ELEMANLAR 
 

1. KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Düzeneği 

2. KL-25010 İşlemsel Yükselteç Devre Modülü (5) 

3. Osiloskop 

 

 

DENEYİN YAPILIŞI 
 

1. KL-25010 modülünü, KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Düzeneğinin 

üzerine koyun ve a bloğunu belirleyin. Şekil 13-4-4’teki devre ve Şekil 13-4-5’teki 

bağlantı diyagramı yardımıyla gerekli bağlantıları yapın.  

 

2. KL-22001 Düzeneğindeki +12VDC ve -12VDC sabit güç kaynaklarını, KL-25010 

modülüne bağlayın. 

 

3. KL-22001 Düzeneğindeki Fonksiyon Üretecini kullanarak, IN (TP1) giriş ucuna 

100Hz, 18VP-P’lik kare dalga uygulayın. Osiloskop kullanarak, TP2, TP3 ve TP6 

(OUT) uçlarındaki gerilim dalga şekillerini ölçün ve Tablo 13-4-1'e kaydedin. 

 

 

Tablo 13-4-1 
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Şekil 13-4-4 Tek kararlı multivibratör devresi 

 

 
Şekil 13-4-5 Bağlantı diyagramı (KL-25010 blok a) 

 

 

SONUÇLAR 
 

Tetikleme sinyalinin negatif darbe genişliği çok büyük olmamalıdır (türev devresinin 

RC zaman sabiti çok büyük olmamalıdır), aksi takdirde tek kararlı multivibratör kısa 

süreli gecikmeyi gösteremez. 
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DENEY 13-5 Kararsız Multivibratör 
 

 

DENEYİN AMACI 
 

1. Kararsız multivibratörün çalışma prensibini ve uygulmalarını anlamak. 

2. Kararsız multivibratörün çıkış dalga şeklini ölçmek. 

 

 

GENEL BİLGİLER 
 

Bir karşılaştırıcı uygulaması olan kararsız multivibratör yada serbest çalışan 

multivibratör, devresi Şekil 13-5-1(a)'da gösterildiği gibi olan, kare dalga üreteci 

olarak kullanılabilir. 

 
 

Şekil 13-5-1 Kararsız multivibratör uygulamaları 

 

Şekil 13-5-1(a)'da gösterilen kare dalga üretecinin prensipleri: 

 

1. 
2R1R

2RVccVu
+

×+= , Vo = +Vcc iken 

21
2
RR

RVV EEL +
×−= , Vo = -VEE iken 

 

2. VC > VU iken  VO = -VEE 

VC > VL iken  VO = +Vcc 

 

3. VC ve VO dalga şekilleri, Şekil 13-5-2'de gösterilmiştir. 

(a) Kare dalga üreteci (b) Darbe üreteci 
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4. T periyodu, RfC ile doğru orantılıdır. 

R2=0.86R1 iken  CRT f2= , 
CRT

f
f2

11
==  

R2=R1 iken  CRT f2.2= , 
CRT

f
f2.2

11
==  

 

 
Şekil 13-5-2 Kararsız multivibratörün Vc ve Vo dalga şekilleri 

 

Şekil 13-5-1(b)’de, değişken doluluk boşluk oranlı darbe üreteci yada osilatörü 

gösterilmiştir. Bu devrede C şarj kondansatörünün şarj yolu, Şekil 13-5-1(a)’dan farklı 

olarak, ikiye bölünmüştür. Çıkış gerilimi +VCC iken, C kondansatörü R3(ab), D1 ve C 

üzerinden geçen akımla şarj edilir, D2 kesime gider ve şarj zaman sabiti 

T1=[R+R3(ab)]×C olur. VC, VU gerilimine ulaştığında, VO gerilimi, –VEE değerine 

değişecektir. Çıkış gerilimi -VEE iken, C kondansatörü,  R3(bc), D2 ve R   üzerinden 

geçen akımla şarj edilir (negatif gerilim ile şarj edilir), D1 kesime gider ve şarj zaman 

sabiti T2=[R+R3(bc)]×C olur. VC, VL gerilimine ulaştığında, VO gerilimi, yeniden +VCC 

değerine değişecektir. R3 ayarlanarak, T1/(T1+T2) oranı, yani doluluk boşluk oranı 

değiştirilebilir. 
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KULLANILACAK ELEMANLAR 
 

1. KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Düzeneği 

2. KL-25010 İşlemsel Yükselteç Devre Modülü (5) 

3. Osiloskop 

 

 

DENEYİN YAPILIŞI 
 

A. Kare Dalga Üreteci 
 

1. KL-25010 modülünü, KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Düzeneğinin 

üzerine koyun ve a bloğunu belirleyin. Şekil 13-5-3’teki devre ve Şekil 13-5-

4’teki bağlantı diyagramı yardımıyla gerekli bağlantıları yapın.  

 

2. KL-22001 Düzeneğindeki +12VDC ve -12VDC sabit güç kaynaklarını, KL-

25010 modülüne bağlayın. 

 

3. Osiloskop kullanarak, OUT ucundan VO çıkış gerilimi ve TP3 ucundan VC3, C3 

kondansatörünün gerilim dalga şekillerini ölçün ve Tablo 13-5-1'e kaydedin. 

 

 

Tablo 13-5-1 Ölçülen VO ve VC gerilim dalga şekilleri 

 

 
Şekil 13-5-3 Kare dalga üreteci 
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Şekil 13-5-4 Bağlantı diyagramı (KL-25010 blok a) 

 

B. Darbe Üreteci 
 

1. KL-25010 modülünü, KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Düzeneğinin 

üzerine koyun ve a bloğunu belirleyin. Şekil 13-5-5’teki devre ve Şekil 13-5-

6’daki bağlantı diyagramı yardımıyla gerekli bağlantıları yapın. Bağlantı 

kablolarını kullanarak VR3’ü devreye bağlayın. 

 

2. KL-22001 Düzeneğindeki +12VDC ve -12VDC sabit güç kaynaklarını, KL-

25010 modülüne bağlayın. VR3(100K)’ü saat dönüş yönünün tersine tam 

olarak çevirin. 

 

3. Osiloskop kullanarak, OUT ucundan VO ve TP3 ucundan VC3 gerilim dalga 

şekillerini ölçün ve Tablo 13-5-2'ye kaydedin. 

 

4. VR3(100K)’ü orta konumuna getirin ve 3. adımı  tekrarlayın. 
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V 

t

V 

t

V

t

V

t

V

t

V

t

5. VR3(100K)’ü saat dönüş yönünde tam olarak çevirin. 3. adımı  tekrarlayın. 

 

VR3 
Saat dönüş yönü. 

tersine 
tam olarak çevrilmiş 

Orta konum Saat dönüş yönünde 
tam olarak çevrilmiş 

VO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Vi 

   

Tablo 13-5-2 Ölçülen Vo ve Vc dalga şekilleri 

 

 
Şekil 13-5-5 Darbe üreteci devresi 
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Şekil 13-5-6 Bağlantı diyagramı (KL-25010 blok a) 

 

 

SONUÇLAR 
 

Kare dalga üretecinin frekansı değiştiilrmek isteniyorsa, RC zaman sabiti yada 

R1/R2’ye oranı değiştirilebilir. 

 

Doluluk boşluk oranı ayarlanarak, darbe üreteci, pozitif darbe (doluluk boşluk 

oranı<%50), negatif darbe (doluluk boşluk oranı>%50) yada kare dalga (doluluk 

boşluk oranı=%50) üreteci olarak kullabılabilir. 
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DENEY 13-6 Sinüzoidal Sinyal Osilatörü 
 

 

DENEYİN AMACI 
 

1. RC faz kaydırmalı ve Wien köprü osilatörlerinin çalışmasını anlamak 

2. RC faz kaydırmalı ve Wien köprü osilatörlerini kullanarak sinüzoidal sinyal üretmek. 

 

 

GENEL BİLGİLER 
 

Sinüzoidal osilasyon için gerekli şartlar şunlardır: 

1. Pozitif geri besleme 

2. –βA=1, burada β, geribesleme faktörünü ve A, yükseltme faktörünü ifade 

etmektedir. Bu şart, Barkhausen kriteri olarak bilinir. 

 

RC Faz kaydırmalı Osilatör 
 

 
Şekil 13-6-1 Faz ilerlemeli RC faz kaydırmalı osilatör 

 

Şekil 13-6-1’de gösterildiği gibi, RC faz kaydırmalı osilatör, belirli bir frekansta R ve 

C’den oluşan üç katlı faz kaydırma ağının 180o’lik faz farkından yararlanır. OPAMP’ın 

orjinal evirilmiş çıkış sinyaline bağlı olarak, toplam faz farkı sıfır olur. a, b ve c 

noktalarındaki dalga şekillerinin faz ilişkisi, Şekil 13-6-1’de gösterilmiştir. Bu koşullar 

altında, eğer yükseltme  –βA=1 olacak kadar büyükse, osilasyon üretilebilir. 

 

)6(51
1

32 ααα
β

−−−
==−

jVo
Vf

     (13-6-1) 
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Burada, 
RC
1

ω
≡α  , Vf, geri besleme gerilimi ve VO, çıkış gerilimidir. 

 

Faz farkının sıfır olması için, Denklem (13-6-1)’in sanal kısmı sıfır olmalıdır (α2=6). 

Bun abağlı olarak osilasyon frekansı, aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

 

RC
fo

62
1

π
=  

29
1

651
1

−=
×−

=β−  

1A =β−Q  
1

29
R
RfA −=−=∴ ,  29

1R
Rf

=  

 

Şekil 13-6-2, faz-gecikmeli RC faz kaydırmalı osilatör devresini ve osilasyon 

frekansını göstermektedir. Devreye ek bir gerilim izleyici bağlandığı için, RC faz 

kaydırma ağının çalışması yükselteç devresinden bağımsızdır. 

 

 
Şekil 13-6-2 Faz gecikmeli RC faz kaydırmalı osilatör 

 

Wien Köprü Osilatörü 
Şekil 13-6-3'te gösterildiği gibi, negatif geri besleme ağı olarak dengeli bir köprü 

kullanan osilatör, Wien Köprü Osilatörü olarak adlandırılır. Yukarıda anlatılan faz 

kaydırmalı osilatör ile karşılaştırıldığında, Wien-köprü osilatörü, daha iyi sinüzoidal 

dalga şekli tepkesine sahiptir. Bu devre iki geri besleme ağına sahiptir: 

 

1. Z1 ve Z2’den oluşan pozitif geri besleme ağı, osilasyon frekansını belirler. 

2. R1 ve R2’den oluşan negatif geri besleme ağı, osilasyon genliğini belirler. 

 

2Z1Z
2Z

Vo
Vf

+
−=−=β ,  

2R
1R1A +=  

RC2
6fo

π
=
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)
2R
1R1(

)1(j3
A 2 +×

α−−α
α

=β−       (13-6-2) 

 

Burada RCω=α  ‘dir. 

 

Barkhausen kriterine göre, devrede, sıfır faz kayması ve tamamen dirençsel 

geribesleme ağına sahip pozitif geri besleme bulunmalıdır. Denklem (13-6-2)’nin 

sanal kısmının sıfır olması için, 

 

1-α2=0  α=1 

α=ωRC=1 2∴ πfoRC=1 

RC2
1fo
π

=  

 

Osilasyonu sürdürmek için,  -βA=1 olmalıdır.α=1 iken, 

 

1)
2R
1R1(

3
1A =+=β−  

3
1

=β− ,  thus 3
2R
1R1A =+=  

 
Şekil 13-6-3 Wien köprü osilatörü 

 

 

KULLANILACAK ELEMANLAR 
 

1. KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Düzeneği 

2. KL-25010 İşlemsel Yükselteç Devre Modülü (5) 

3. Osiloskop 
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DENEYİN YAPILIŞI 
 

A. RC Faz Kaydırmalı Osilatör 
 

1. KL-25010 modülünü, KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Düzeneğinin 

üzerine koyun ve b bloğunu belirleyin. Şekil 13-6-4’teki devre ve Şekil 13-6-

5’teki bağlantı diyagramı yardımıyla gerekli bağlantıları yapın. Bağlantı 

kablolarını kullanarak VR3’ü devreye bağlayın. 

 

2. KL-22001 Düzeneğindeki +12VDC ve -12VDC sabit güç kaynaklarını, KL-

25010 modülüne bağlayın. 

 

3. Osiloskop kullanarak, TP1, TP4 (VO) ve TP5 uçlarındaki gerilim dalga şekillerini 

ölçün ve Tablo 13-6-1'e kaydedin. Birbirleri ile olan faz ilişkilerini karşılaştırın. 

VTP1 ve VTP4 arasındaki faz farkı _____________ 

VTP4 ve VTP5 arasındaki faz farkı _____________ 

VTP1 ve VTP5 arasındaki faz farkı _____________ 

 

 

Tablo 13-6-1 Ölçülen gerilim dalga şekilleri 
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Şekil 13-6-4 RC faz kaydırmalı osilatör 

 

 
Şekil 13-6-5 Bağlantı diyagramı (KL-25010 blok b) 

 

B. Wien Köprü Osilatörü 
 

1. Şekil 13-6-6’daki devre ve Şekil 13-6-7’deki bağlantı diyagramı yardımıyla 

gerekli bağlantıları yapın. Bağlantı kablolarını kullanarak VR3’ü devreye 

bağlayın. 

 

2. KL-22001 Düzeneğindeki +12VDC ve -12VDC sabit güç kaynaklarını, KL-

25010 modülüne bağlayın. 
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3. Osiloskop kullanarak, TP4 (VO) gerilim dalga şeklini ölçün ve Tablo 13-6-2'ye 

kaydedin. 

 

Şekil 13-6-6 Wien köprü osilatör devresi 

 

 
Şekil 13-6-7 Bağlantı diyagramı (KL-25010 blok b) 

 

 

Tablo 13-6-2 Ölçülen osilatör çıkışı 
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SONUÇLAR 
 

RC faz kaydırmalı osilatör, 3 katlı RC ağının sebep olduğu 180o’lik faz-kaymasından 

yararlanır, ancak aynı zamanda sinyal seviyesinin zayıflamasına da sebep olur. -

βA=1 durumunu sürdürmek için, yükseltme katsayısı, VR3 dikkatlice ayarlanarak 

adapte edilmelidir, aksi takdirde bu devre distorsiyona yada osilasyonun sona 

ermesine neden olur. 

 

Wien-köprü osilatörü tarafından üretilen sinüzoidal sinyal, RC faz kaydırmalı osilatöre 

göre daha kararlıdır. 
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DENEY 13-7 Kristal Osilatör 
 

 

DENEYİN AMACI 
 

1. Kristal osilatör devresinin çalışma prensibini anlamak. 

2. Kristal osilatörün frekansını ve çıkış dalga şeklini ölçmek. 
 
 
GENEL BİLGİLER 
 

Genellikle kuvartztan yapılan ve uygun şekilde kesilmiş olan bir piezoelektrik kristal 

tabakaya basınç uygulanırsa, tabaka boyunca elektromanyetik kuvvet üretilir. Tersine, 

uygulanan elektromanyetik kuvvet bir basınç üretir. Kuvartz, radyo frekansında 

çalışmak için en uygun özelliklere sahiptir. Yüksek mekanik dayanıklılığa, yüksek 

Q’ya, düşük sıcaklık duyarlılığına ve yüksek elektriksel kararlılığa sahiptir. Rezonans 

frekansı ve Q faktörü, kristal boyutlarına, eksenlerine göre yüzeylerin yönelimine ve 

elemanın nasıl takıldığına bağlıdır.  

 

Şekil 13-7-1'de gösterilen kuvartz kristali, uygun bir şekilde kesilip topraklandığı 

zaman, yüksek Q faktörlü paralel resonans devresi gibi davranır ve çoğu uygulamada 

tank devresi olarak kullanılabilir. Kuvartz kristal aynı zamanda, kristal filtrelerde sıkça 

kullanılan seri rezonansa da sahiptir. Kuvartzın temel kullanım alanları, osilatörler ve 

filtre devrelerdir. Elektrilksel bağlantılar, kristalin karşılıklı yüzeylerine metalik kaplama 

yerleştirilerek sağlanır. Kristal çok kırılgan olduğu için, özel bir tutacakla monte 

edilmelidir. 

 

Kristalin elektriksel eşdeğer devresi, Şekil 13-7-1(b)'de gösterilmiştir. Lm endüktansı, 

Cm kondansatörü ve Rm direnci sırasıyla, mekanik sistemlerdeki  kütle, uyumluluk 

(ters yay sabiti) ve viskoz sönüm sabitinin karşılığıdır. CO, bir yalıtkan olan kristal ile 

elektrotlar arasındaki elektrostatik kapasiteyi ifade etmektedir ve genliği Cm'den çok 

daha büyüktür. 

 

Şekil 13-7-1(c), kristalin reaktans grafiğini göstermektedir. fS'deki geçiş, Lm ve Cm'nin 

seri rezonansıdır. Seri rezonans frekansı (sıfır empedans frekansı) şu şekilde ifade 

edilir: 
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LmCm
fs

π2
1

=
 

 

Biraz daha yüksek fP frekansında, paralel rezonans yada anti-rezonans durum 

mevcuttur. Paralel rezonans frekansı (sonsuz empedans frekansı) şu şekilde ifade 

edilir: 

 

LmC
fp

π2
1

=
 

 

Burada, C=Cm/CO’dır. O halde bant genişliği, fP – fS’dir. fS < f < fP için reaktans 

endüktifken, bu aralığın dışında ise kapasitiftir. 

 

 

Şekil 13-7-1 Kuvartz kristal 

 

CO>>Cm olduğu için, fS≈fP’dir. Bu nedenle kristal osilatör devresi, fS ve fP arasında yer 

alan fakat paralel resonans değerine yakın bir frekansta osilasyon yapar. fS≈fP olduğu 

için, osilatör frekansı aslında devrenin geri kalanı tarafından değil kristal tarafından 

belirlenmektedir. 

 

Osilatör uygulamalarında, bir sinüzoidal sinyal yada kare dalga osilatörü, uygun 

kazanca ve pozitif geribesleme çevriminde kristale sahip olan bir yükselteç 

kullanılarak gerçekleştirilebilir. Şekil 13-7-2’de bir CMOS Kristal osilatörü gösterilmiştir. 

(a) Devre sembolü (b) Elektriksel model (c) Reaktans 
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R1

R2

C1C2

XTAL

NOT1 NOT2
Output

 

Şekil 13-7-2 CMOS kristal osilatör 

 

Bu osilatör devresinde NOT1 eviricisi, yükselteç olarak çalışacak şekilde doğrusal 

bölgesinde öngerilimlenmiştir. Kristal içeren pi ağı, çıkıştan girişe bağlanmıştır. 

Eleman değerleri, kapının geri çıkışından girişine 1800’lik faz dönmesi oluşacak ve 

yükselteç kazancından daha küçük bir kayıp olacak şekilde seçilmelidir. NOT2 çıkış 

tamponu, tam-genlikli, kare dalga çıkış vermek için kullanılır. 

 

 

KULLANILACAK ELEMANLAR 
 

1. KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Düzeneği 

2. KL-25009 İşlemsel Yükselteç Devre Modülü (4) 

3. Osiloskop 

 

 

DENEYİN YAPILIŞI 
 

1. KL-25009 modülünü, KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Düzeneğinin 

üzerine koyun ve a bloğunu belirleyin. Şekil 13-7-3’teki bağlantı diyagramı 

yardımıyla gerekli bağlantıları yapın. 

 

2. KL-22001 Düzeneğindeki +5VDC sabit güç kaynağını, KL-25009 modülüne 

bağlayın. 
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3. Osiloskop kullanarak, COUT ucundaki (CD4060 pin 10) gerilim dalga şeklini ölçün 

ve Şekil 13-7-4(a)'ya kaydedin. Osilasyon frekansı=_________Hz’dir. 

 

4. Osiloskop kullanarak, OUT ucundaki (CD4060 pin 3) gerilim dalga şeklini ölçün ve 

Şekil 13-7-4(b)'ye kaydedin. Osilasyon frekansı=_________Hz’dir. 

 

 

Şekil 13-7-3 Bağlantı diyagramı (KL-25009 blok a) 

 

t

V

(a) COUT

t

V

(b) OUT  
 

Şekil 13-7-4 Kristal osilatör için ölçülen gerilim dalga şekilleri 
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SONUÇLAR 
 

CMOS kristal osilatör devresi, 32768 Hz'lik kristal ve CD4060, 14-kademeli (16384'e 

bölünmüş) dahili osilatörlü ikili dalgacık sayıcı, içermektedir. Dahili osilatör devresi, 

Şekil 13-7-2'deki osilatör ile benzerdir. Bundan dolayı, osilatör çıkışında (COUT), 

32768 Hz'lik bir kare dalga ve sayıcı çıkışında (OUT), 32768Hz/16384=2 olduğu için, 

2Hz’lik bir kare dalga olmalıdır. 
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