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Giriş 

 
Bu kılavuz, robot yapımını desteklemek için Avrupa çapında bir eğitim ve öğretim, pratik ve 

kullanıma hazır bir araç ve enstrüman olarak geliştirilmiştir. Bilgisayar bilimleri öğretmenlerinin 
mühendislik ve bilim alanındaki bilgilerini genişletmeleri ve STEM eğitiminde robotiğin oynadığı role ilişkin 
farkındalıklarını artırmaları gerekmektedir. Robotik, birçok öğrenci için öğrenmeye olan ilgiyi artıran ve 
çok cazip bir gelecek perspektifi sunan bir alandır. Bu alanda öğretmenlere yönelik bir rehber, mesleki 
gelişimlerini artırabilir ve Bilgisayar bilimleri disiplininde öğrettikleri kavramlara ilginç örnekler verebilir. 

Bilgisayar bilimleri öğretmenlerinin robotiğe yaklaşabilmeleri için gerekli olan bir rehber, içinde 
bulunan birkaç temel unsura genel bir bakış içermelidir. Bu fikirden yola çıkarak, bir rehberin içeriği, 
robotiğe başlamak için ihtiyaç duydukları temel konulara sahip olmalıdır: 
- Matematik - cebir ve geometrinin robotik kolları, mobil robotları ve diğer robotik platformları 
tanımlamadaki rolü; 
- Fizik - enerji, elektrik devreleri, mekanik, malzeme bilimi ve robotik için diğer temel konularda temel 
bilgiler verir; 
- Bilgisayar ve Programlama - robot programlama için gerekli dillerin ve programlama ortamlarının neler 
olduğunu bilmek; 
- Tasarım ve Teknoloji - Mühendisliğin pratik yönünü artırabilecek konular arasında ürün tasarımı, grafik 
iletişim, teknolojik çalışmalar ve üretim yer almaktadır; 
- Robotlar için diğer disiplinler veya uygulama alanları - biyomühendislik, elektronik, mekatronik ve makine 
mühendisliği gibi. 

Sunulan tüm konuları içeren bir rehber, okul müfredatında incelenen teorik kavramları ele almak 
için yenilikçi ve yeni bir bakış açısı sunarak klasik yaklaşımı STEM tipi bir eğitime dönüştürecektir. 

 

 
Güvenlik kuralları 
 

Elektrik akımı kullanımına ilişkin güvenlik kuralları hakkında genel notlar 
         Elektrik akımı, insan vücudunun tüm bileşenleri üzerinde karmaşık ve karakteristik bir etkiye 
sahiptir ve ciddi iç rahatsızlıklar (elektrik şokları olarak adlandırılır) veya dış yaralanmalar (elektrik 
yanıkları, elektroşoklar ve elektrik işaretleri) üretir. Elektrik kazaları aşağıdaki nedenlerden meydana gelir: 

 güvenlik mühendisliği standartlarında belirtilenleri aşan voltajlarda elektrik akımı kullanımı; 
 yalıtılmamış veya yetersiz yalıtılmış gerilim taşıyan iletkenlere dokunmak. 

Bu tür kazalardan kaçınmak için iletkenler mükemmel bir şekilde yalıtılmalı ve konumları dokunma 
olasılığını ortadan kaldırmalıdır. Çalışılan aletlerle temas sonucu elektrik çarpmasından kaynaklanan 
kazaları önlemek için, bu aletlerin elektriksel olarak yalıtkan malzemeden yapılmış sapları olmalıdır. Canlı 
parçalar muhafazalarla korunmalı ve böylece dokunulmaları önlenmelidir. Muhafaza veya çit, metal 
ağlarla veya yeterli metalik mukavemete sahip delikli plakalarla gerçekleştirilmeli ve güvenli bir şekilde 
sabitlenmelidir. 
Kazara gerilim altında kalan tesisatların belirli metal parçalarıyla doğrudan temas; 
Böyle bir kazayı önlemek için, topraklanmış veya toprakla sonlandırılmış ekipman (örneğin makine 
aletleri) elektrik güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak topraklanmalı veya topraklanmalıdır. Topraklama 
sistemi periyodik olarak kontrol edilmeli ve çalışmalar yetkili uzmanlar tarafından yürütülmelidir; alçak 
gerilim tesisatlarına yüksek gerilim akımının girmesi önlenmelidir.  
Bu durumda koruyucu önlemler olarak, kalibre edilmiş sigortaların veya otomatik devre kesicilerin 
kullanılması ve kalibre edilmiş sigortalar yerine kalın tellerin, çivilerin vb. kullanılmasının yasaklanması 
gerekmektedir, kalibre edilmiş sigortalar yerine; yüksek voltajlı tesisatların yakınında uyarı işaretleri 



bulunmalı ve ilgili yerler çitle çevrilmeli ve işletmeleri ziyaret eden öğrenciler öğretmenlerin ve işletme 
temsilcisinin sıkı gözetimi altında olmalıdır; nemli odalarda veya gaz, toz vb. bulunan odalarda taşınabilir 
elektrikli cihazların şebekeden beslenmesi ve taşınabilir elektrikli cihazların beslenmesi elektrik güvenliği 
yönetmeliklerinde belirtilen düşük voltajlarda olmalıdır. Ayrıca, tüm elektrik tesisatı ve söz konusu cihazlar 
kalifiye personel tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir. 
Amplifikasyon istasyonları, elektrikli cihazlar ve makineler yalnızca kuru ve temiz odalara kurulmalıdır; 
bunların geçici dallar aracılığıyla santralden beslenmesi yasaktır. Şebeke tarafından desteklenenden 
daha yüksek güç değerine sahip makine ve ekipmanların kullanılması yasaktır. 
        Okul genelinde, öğrencilerin ve okul personelinin temas edebileceği tehlikeli çalışma alanlarındaki 
tüm elektrik tesisatlarında düzenleyici izolasyon ve korumaların yanı sıra ilgili uyarı işaretleri (tesisatlara 
ve çalışma alanına özgü) bulunmalıdır. 
        Elektrik tesisatlarının, jeneratörlerin, trafoların, akümülatörlerin, vb. bulunduğu odalar ve okul binaları, 
elektrik güvenliği konusunda uyarıcı posterler, levhalar ve talimatlarla donatılmalıdır. 
     Elektrik çarpması durumunda, yaralı kişinin durumuna göre aşağıdaki gibi ilk yardım önlemleri 
alınmalıdır: 

 Yürürlükteki kuralların tüm hükümlerine uyarak, söz konusu devreyi keserek kazazedenin güç 
kaynağıyla bağlantısını hızlı bir şekilde kesmek, çünkü kazazedeye güç kaynağıyla bağlantısı 
kesilmeden önce bir kişi tarafından dokunulursa, elektrik çarpabilir; 

 Yardımcı, kuru, elektrik iletkenliği zayıf malzemelerden yapılmış nesneler (kumaş, halatlar, 
çubuklar, eldivenler, kauçuk paspaslar ve botlar, vb.) kullanmalı ve yüksek gerilim tesisatlarında 
elektro yalıtımlı lastik eldivenler ve botlar kullanılmalıdır; toprağa düşen iletkenler kuru bir tahta 
direkle kaldırılmalı ve elektrik iletkenliği zayıf nesnelerle uzaktan vurularak kırılmalıdır; 

 Kazazedenin bilinci yerinde değilse derhal bir doktor veya 'Kurtarma' çağrılmalıdır; onlar gelene 
kadar kazazede rahat ve sessiz bir pozisyonda yatmalı, nefes almasını kolaylaştırmak için 
giysileri çıkarılmalı ve kazazedeye amonyak solüsyonu koklatılmalıdır; kazazedenin solunumu 
durmuşsa veya anormal, yavaş ya da sarsıcı bir şekilde nefes alıyorsa derhal suni teneffüs 
yapılmalıdır. 

Yaralıyı hayata döndürürken her saniye değerlidir. Elektrik çarpmasından hemen sonra güç kesilir ve suni 
solunum başlatılırsa, canlandırma genellikle başarılı olur. Bu nedenle ilk yardım gecikmeden, kaza 
mahallinde yapılmalıdır. 
 

Deneylere başlamadan önce 
 

Tehlikeli olabilecek voltajlarda elektrik akımı kullanılarak yapılan deneyler sadece uzman öğretmen 
tarafından yapılmalı ve muhtemelen laboratuvar çalışmalarına ve iş güvenliği kurallarına aşina olan bir 
laboratuvar asistanı tarafından desteklenmelidir: 

 deneylerin gerçekleştirilmesine yönelik plan önceden oluşturulacak ve personel önceden 
eğitilecektir; 

 Gereksiz tüm nesneler deney alanından kaldırılmalıdır; 
 deneylerin yapıldığı yerin etrafındaki zemin kuru olmalı veya yalıtkan bir paspasla kaplanmalıdır; 
 çalışma masası, tüm aparatların iyi koşullarda yerleştirilmesine izin verecek kadar büyük olmalıdır; 
 şebeke beslemesi kalibre edilmiş sigortaları veya otomatik devre kesicileri olan bir panelden 

yapılmalıdır; bir priz kullanıldığında, önceden kontrol edilmeli ve sigortalarla güvence altına 
alınmalıdır; 

 Kazara gerilim altında kalabilecek cihazların metal parçaları topraklanmalıdır; 
 Tertibatın bileşen parçaları arasındaki bağlantılar, iyi durumda olan ve söz konusu deneyde 

kullanılan gerilimlere uygun olan mükemmel yalıtılmış kablolar aracılığıyla yapılmalıdır; 
 çalışma aletleri (tornavida, pense, vb.) tesisatta mevcut olan gerilimlere dayanıklı yalıtkan saplarla 

donatılmalıdır; 
 Gerilim ve akımı kontrol etmek için devrelere ölçüm cihazları yerleştirilmelidir; 



 kurulum veya mevcut kurulumdaki herhangi bir değişiklik ve ölçüm cihazlarının devreye sokulması 
veya devreden çıkarılması, tüm cihazın enerjisi kesilmiş olarak gerçekleştirilmelidir; 

 tesi̇sati güç kaynağina bağlamadan önce, ci̇hazin, bağlantilarin, i̇zolasyonun vb. son bi̇r genel 
kontrolü yapilmalidir; 

 Güç kaynağı için tercihen tesisat üzerinde özel bir anahtar kullanılmalıdır; tesisatın bağlantısını 
tek bir işlemle kolayca kesmek mümkün olmalıdır; 

 Tehlikeli gerilimlerle çalışılıyorsa, elektrik çarpması tehlikesine ilişkin bir uyarı levhası çalışma 
tezgahının görünür bir yerine yerleştirilmeli ve öğrencilerin yaklaşması engellenmelidir. 

 
Deneylerin yürütülmesi sırasında: 

 çalişma masasi üzeri̇nde, montajin bi ̇leşen parçalari dişinda, kazara montajin bağlantilarini 
çekebi̇lecek veya akim geçi̇ren parçalarla temas edebi̇lecek hi̇çbi ̇r nesne bulunmamalidir; 

 Deneyleri gerçekleştirenler uygun kıyafetler (dar, kolları iyi bağlanmış), tercihen laboratuvar 
önlükleri giymelidir; 

 Gerilim tertibatını gözetimsiz bırakmak veya terk etmek yasaktır; 
 kurulum canliyken tüm i̇şlemleri̇n tek elle yapilmasi tavsi̇ye edi̇li̇r; 
 Tesisatın çalışması sırasında, yalıtılmamış parçalara dokunmak yasaktır (bağlantıları değiştirmek, 

ampullere dokunmak, ölçüm cihazlarını araya sokmak); 
 deneyler tamamlandiktan sonra kazalari önlemek i̇çi̇n tesi̇satin güç kaynağiyla bağlantisi 

kesi ̇lmeli ̇di ̇r; elektri̇k tesi̇sati üzeri̇nde yapilacak her türlü çalişma yetki̇li̇ bi ̇r elektri̇kçi̇ tarafindan 
yapilmali ve çalişma kesi̇n olmalidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Robotiğe giriş 
 

Robotik nedir? 
 

Robotik alanı, 20. Yüzyılın başlarına kadar robot kelimesine atıfta bulunulmadan birkaç yüz yıl 
boyunca gelişmiştir [1]. "Robot" kelimesinin edebi bir kökeni vardır: Çek yazar Karel Čapek'in "Rossum'un 
Evrensel Robotları" (RUR) adlı oyunu. Bu oyunda, insanlar tarafından çalıştırılan insan benzeri otomatlar, 
sonunda onlara karşı isyan eder. "Robot" kelimesi Slav dilinden gelmektedir: "robota" zorla sıkı çalışma 
anlamına gelir[2]. 

Antik literatür yapay insanlara yapılan atıflarla doludur. Hareketli heykeller ilk olarak eski Mısır'da 
M.Ö. 1100 yıllarında Ammon rahipleri tarafından belgelenmiştir[3]. 

M.Ö. 220 civarında ölen Yunan mucit Bizanslı Philon, mühendislik alanındaki etkileyici becerileri 
nedeniyle Mechanicus olarak bilinirdi. "Compendium of Mechanics" adlı kitabında dişi bir robotun tanımı 
vardır. Robot, ellerinden birine bir fincan konulduğunda su ve şarabı karıştırarak bir içecek yapabiliyordu. 
[3]. 
 

 
 
 
Resim 1 Bizanslı Philon'un otomatik hizmetçisi. Fotoğraf : Augusta Stylianou Sanatçı Limasol Keçiboynuzu Değirmeni 
Evagoras & Kathleen Lanitis Merkezindeki "Antik Yunan Teknolojisi" sergisinden - Prof Kostas Kotsanas ve öğrencilerinin 
Replika ve Rekonstrüksiyonları[4] 

 
Leonardo'nun robotu veya Leonardo'nun mekanik şövalyesi, Leonardo da Vinci tarafından 1495 

yılı civarında tasarlanmış ve muhtemelen inşa edilmiş insansı bir otomattır[5]. Tüm robotik sistem bir dizi 
makara ve kabloyla çalıştırılıyordu. Leonardo'nun bir başka icadı da 1515 yılında Fransa Kralı I. Francis'e 
hediye edilen bir Aslan'dı. Aslan kendi başına yürüyebiliyor ve durduğunda göğsünden zambak ve çiçek 
demetleri sunabiliyordu. Aslan 2009 yılında yeniden yaratılmıştır[3]. 



 
Şekil 2 Leonardo'nun mekanik şövalye rekonstrüksiyonu ve taslağı[6] 

 
Joseph Jacquard (1752-1834) 1801 yılında, kumaş ve halı dokumada kullanılan desenlerin 

tekrarını kontrol etmek için bir dizi delikli kart kullanan bir dokuma tezgahı icat etti. Jacquard'ın kart sistemi 
daha sonra 19. Yüzyılın başlarında İngiltere'de Charles Babbage tarafından otomatik bir hesap makinesi 
oluşturmak üzere uyarlanmış, bu sistemin ilkeleri daha sonra bilgisayarların ve bilgisayar programlamanın 
geliştirilmesine yol açmıştır. 

 Robotik, insan eylemlerinin yerine geçen (veya onları taklit eden) robot adı verilen makineler 
üreten bilim, mühendislik ve teknolojinin kesiştiği bir alandır[7]. 

 
 

Robotların geliştirilmesi 
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, amaç radyoaktif maddelerin taşınmasını otomatikleştirmektir. 

Böylece, 1947'de Fransa'daki ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nükleer laboratuvarlarda 
radyoaktif malzemelerin taşınması için elektrikle çalışan bir manipülatör uygulanmıştır [8]. Daha sonra, 
1948 yılında, bir telekomünikasyon sistemi aracılığıyla uzaktan kumandalı manipülatör geliştirilmiştir[9]. 
1954 yılında George Devol programlanabilir bir manipülatör tasarladı. 1956 yılında ABD'de patent 
başvurusunda bulundu ve 1961 yılında 2988237 numaralı patenti aldı. Yine 1956'da Devol, Joseph 
Engelberger ile tanıştı ve ikisi arasında yakın bir dostluk kuruldu, bu da Unimation Inc. şirketinin 
kurulmasıyla sonuçlandı.  İlk robot olan UNIMATE, 1961 yılında Unimation tarafından üretilir. Bu hidrolik 
robot, General Motors'da kalıp döküm işlemine yardımcı olmak üzere kurulur.  
 



 
Şekil 3 Unimate mekanik kol[10] 

 
Robotlar daha yeni ortaya çıkmıştı ve piyasada onlara yönelik çok az ilgi vardı. Japonlar bu 

nispeten genç alana ilk ilgi duyanlar arasındaydı. J. Engelberger 1967 yılında Unimate robotu hakkında 
birkaç konferans vermek üzere Tokyo'ya davet edildi. Kısa bir süre sonra 1968'de General Motors şirketi 
Lordtown'da "Vega" arabalarının punta kaynağı için ilk robotik hattı faaliyete geçirdi. Bu hat 32 robottan 
oluşuyordu. Aynı yıl Kavasaky Heavy Industries, Unimmation Inc'den lisansı satın alır ve bir yıl sonra 
Nissan Motors'a ilk robotları yerleştirir. Bu, robotların üretim süreçlerinin otomasyonunda giderek daha 
fazla kullanılmaya başlandığı ve işgücü verimliliğinin artmasına yardımcı olduğu zamanı işaret eder [8]. 

1971 yılında Japonya Endüstriyel Robot Birliği (AJIR) kurulur ve yine bu yıl Stanford 
Üniversitesi'nde Profesör Viktor Scheinman tarafından Stanford Arm geliştirilir. İki yıl sonra Stanford'da 
robotlar için WAVE programlama dili geliştirilir. 

1974 yılında Cincinnati Milacron şirketi bilgisayar kontrollü robotu tanıttı. Bu robota "Yarının Aracı 
(T3)" adı verilir. İsveçli ASEA şirketi 1974 yılında ilk elektrikle çalışan endüstriyel robot olan IRB 6'yı ve 
1975 yılında IRB 60 endüstriyel robotunu üretir.  
 

 
Şekil 4 ASEA IRb 6[11] 

 
Yine 1975 yılında Amerikan Robotik Enstitüsü (IRA) kurulur. 1977'den beri tüm ASEA robotları 

mikrobilgisayarlar tarafından kontrol edilmektedir. Bir yıl sonra Unimation, General Motors tasarımına 
dayanan PUMA (Programmable Universal Machine for Assembly) robotunu tanıttı. 
 



 
Şekil 5 Montaj için programlanabilir üniversal makine (PUMA) 200[12] 

 
1979 yılında Japonya'daki Yamanashi Üniversitesi'nden Profesör Makino tarafından SCARA 

(Robotik Montaj için Seçici Uyum Kolu) robotu geliştirildi. 1982 yılında Japon Fanuc ve General Motors, 
Kuzey Amerika'da robot satmak için GM Fanuc'u kurdu. 1983 yılında Amerikan ADEPT şirketi kurulmuş 
ve hareketi iletmek için ek mekanik aktarım gerektirmeyen motorlar olan "doğrudan tahrikli" motorları 
tanıtmıştır [9]. 
 

 
 
 
Şekil 6 Profesör Hiroshi Makino tarafından tasarlanan SCARA robotun ilk prototiplerinden biri Resim lisans ile kullanılabilir: 
CC BY 4.0. 

 1986 yılında Jason Jr adlı sualtı robotu, bir yıl önce Dr. Robert Barnard tarafından bulunan 
Titanik'in enkazını araştırır [9]. 

 



 
Şekil 7 Jason Junior, Titanic'in rafını araştıran küçük bir Uzaktan Kumandalı Araç (ROV) [13] 

 
 
 

Endüstride robotlar 
 

Fabrika robotları, ekstra hassasiyet, yüksek hız ve sabır gerektiren maksimum sorumlulukları 
üstlenmiştir. Robot üretimi imalat sürecini hızlandırmaktadır. Örneğin Japonya'daki Fanuc fabrikasında, 
üretim tesisi robotları her vardiyada 4 kişinin gözetimi altında diğer robotları üretmektedir. Hollanda'da 
elektrikle çalışan tıraş makinesi üreten Philips fabrikası, yaklaşık 14'e 1'lik bir oranla insanlardan daha 
fazla robot çalıştırmaktadır. Bir başka örnek, dijital fotoğraf makinesi üreticisi Canon, 2013 yılında birçok 
fabrikasında insan müdahalesi ihtiyacını azaltmaya başlamıştır[14]. 
 
Toplama, paketleme ve paletleme 

Toplama, paketleme ve paletleme, hassas bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken görevlerdir. Bu 
görevleri manuel olarak gerçekleştirmek zihin yorucu, emek yoğun ve ayrıca zaman alıcı olabilir. Bu tür 
uygulamalarda robotlar endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır ve bu robotlar için kullanılan genel terim 
paletleme robotlarıdır. 

Toplama, paketleme ve paletleme işlemlerinde endüstriyel robotların kullanılması, malzemenin 
aktarılması, makinelerin, paletlerin ve diğer depolama sistemlerinin yüklenmesi ve boşaltılması anlamına 
gelir. Malzeme transferi görevlerini yerine getirirken, robotlar malzemeleri veya bir makinenin parçalarını 
bir noktadan diğerine taşır. Bu görevlerin çoğu nispeten kolaydır ve sadece fabrika robotlarının makine 
parçalarını tek bir konveyörden toplayıp başka bir konveyöre koymasını gerektirir[14].  
 



 
Şekil 8 Paletleme robotları [15] 

 
Kaynak 
 

Bir üretim tesisinde en yaygın ve zor görevlerden biri kaynak ve lehimlemedir. Üretimde kullanılan 
robotların yaklaşık %29'unun kaynakçı olduğu tahmin edilmektedir[16]. 

Kaynak robotları, her şekil ve boyuttaki parçaların kaynağı için verimlilik, erişim, hız, yük 
kapasitesi ve gelişmiş performans sunar ve kullanıma hazır robotik görüş ve çarpışmadan kaçınma gibi 
çok çeşitli akıllı işlevleri destekler[16]. 

Kaynak, sökülemeyen montajda kullanılan bir işlemdir; bu işlem yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Kaynakçılar oldukça zehirli bir ortamda çalışırlar ve bu nedenle robotların kaynak işlemlerine 
entegrasyonunun çeşitli avantajları vardır: 

 Kaynakçıların çalışmasını kolaylaştırmak, onları olumsuz ortamdan korumak (ısı, zehirli 
dumanlar, bu işlemden yayılan radyasyon) 

 iyileştirilmiş kaynak işlemleri (homojen dikişler, daha doğru kaynak işlemleri) 
 

 
 

Şekil 9 Kaynak işlemi gerçekleştiren ABB robotu[16] 
 
 

 



Montaj ve Muayene 

Üretim robotlarının üretim sistemi içindeki diğer kullanım alanı montaj ve denetimdir. Üretim birimi 
robotlarının toplantı hattında kullanımının artacağı öngörülmektedir. Ekipman programlanabildiği için, 
montaj hattındaki birincil yöntem, her partiden sonra robotik yazılımı değiştirirken, bir ürünün benzersiz 
türlerini partiler halinde genişletmektir[14]. 
 

 
Şekil 10 Bir otomobil üretim tesisindeki montaj robotları[17] 

 
Montaj robotları endüstriyel süreçlerde kullanılır ve imalat sanayinde üretimi genişletme imkanına 

sahiptir. Montaj hattı robotları üretim hızını ve tutarlılığını önemli ölçüde artırabilir. Ayrıca işçileri sıkıcı ve 
sıkıcı montaj hattı işlerinden kurtarırlar. 

Kolun ucundaki takımlar, üretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere her montaj robotu için 
özelleştirilebilir. Parça hizalama veya sıralama işaretlemesinin verimliliğini ve doğruluğunu artırmak için 
robotik görüş gibi ek seçenekler de entegre edilebilir. 

 
Şekil 11 FANUC SR-3iA Devre Kartı Tertibatı[18] 

 
Robotlar, küçük alanlara, tehlikeli yerlere veya tehlikeli atmosfere sahip yerlere ulaşabildikleri için 

endüstriyel denetimde kullanılabilirler. Örneğin Energy Robotics'in EXR-2 robotu, ATEX/IECEx Zone 1 
sertifikası gerektiren potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda çalışabilir. Gelişmiş görsel-işitsel denetim, ısı 
modeli algılama ve gaz sızıntılarının erken tespiti yoluyla yüksek kaliteli veriler yakalar [19]. 



 
 

Şekil 12 RXR-2 denetim robotu 
 

Boyama 
Boyama, yüzeylerin bitirilmesine katkıda bulunan işlemlerden biridir ve endüstrinin birçok dalında, 

özellikle de makine yapımı endüstrisinde mevcuttur. Boyacıların çalışma koşulları, garip çalışma 
pozisyonları ve en yüksek kalitede kaplama elde etmek için gereken hareketler nedeniyle zordur. Ortam 
da pek elverişli değildir. Bu nedenle, robotik boyama işlemlerinde aşağıdaki avantajlar vurgulanmaktadır. 

 Boyacıların eforlarını azaltarak ve onları zehirli ve hatta patlayıcı ortamdan koruyarak eylemlerini 
kolaylaştırmak  

 İstenen tüm yüzey üzerinde düzgün bir boya tabakası bırakarak boyama işlemlerini iyileştirir, 
böylece sonraki düzeltmelere olan ihtiyacı azaltır 

 Atölyelerde veya boya odalarında israf edilen boya hacmini azaltabilecek belirli bir boya tasarrufu 
elde etmek 

 

 
 
 
Şekil 13 Robotların boyama alanındaki uygulamaları [20] 

 

 

 

 



Etrafımızdaki robotlar 
Tıbbi robotlar 
 

Robotların yüksek hassasiyetle çalışma kabiliyeti, tıp endüstrisine bir gün ameliyathanede 
robotların kullanılacağı umudunu vermiştir. Robotlar yalnızca bir insandan çok daha yüksek hassasiyete 
sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda ameliyathanede istenmeyen titreme ve hapşırma gibi insan 
faktörlerine de duyarlı değiller. 

Robotların tıptaki bir diğer avantajı da çok küçük kesilerle ameliyat yapabilme kabiliyetidir, bu da 
minimum yara dokusu ve büyük ölçüde azaltılmış iyileşme süreleri ile sonuçlanır. Bu minimal invaziv 
cerrahi prosedürlerin (MISP) popülerliği, robotların endoskopik cerrahiye dahil edilmesine olanak 
sağlamıştır. 

Robotik cerrahi sistemler, doktorların bir konsolun başına oturarak, video oyunlarında 
kullanılanlara benzer şekilde joystickleri hareket ettirerek kamerayı ve cerrahi aletleri çalıştırmasına 
olanak tanır. Aynı uzaktan kumandalı robot kullanılarak ameliyat kalp cerrahisine kadar genişletilmiştir.  

 
Şekil 14 Robodoc cerrahi robot [21] 

 
 

İnsansı robot 
 

Başlıktan da anlaşılacağı üzere, insansı robotlar insan hareketlerinin büyük çoğunluğunu 
gerçekleştirebilen, karmaşık ortamlara uyum sağlayabilen ve insana benzer vücut şekilleri nedeniyle 
insan benzeri görevleri yerine getirebilen robotlardır. Japonya, 2000'li yılların öncesine kadar insansı robot 
araştırmalarında lider konumdaydı ve şu anda dünyanın neredeyse her yerinde yoğun bir şekilde 
inceleniyorlar. Akademik olarak belirtilen en eski insansı robot Kato'nun Japonya'daki Waseda 
Üniversitesi'nde geliştirdiği WABOT-1 (WAseda roBOT-1). Bu insansı yürüme, nesneleri tanıma ve 
manipüle etme konusunda cömerttir. Yürüyüşü "yarı statik", yani yere temas eden ayak(lar)ın dış konturu 
olarak oluşturulan destekleyici poligon içindeki ağırlık merkezinin tamamını tutarlı bir şekilde koruyan sabit 
bir yürüyüş hareketiydi. Sadece telaşsız hareketler yapabilmesine rağmen, böyle bir son insansı robotun 
40 yılı aşkın bir süre önce geliştirilmiş olması büyüleyici.   
 



 
Şekil 15 ASIMO İnsansı robot 

 

Çok sevilen iki robotik oyuncak 1998 yılında piyasaya çıktı. "Furby" ilk olarak Tiger Electronics 
tarafından sunuldu ve 1998 yılında Noel oyuncakları pazarında hemen zirveye yükseldi.  

Furby, çevresine tepki vermek için ses de dahil olmak üzere bir dizi sensör kullanmıştır. İngilizce 
800'den fazla kelime ve kendi "Furbish" dilinde çok daha fazlasını söyleyebilmektedir. Lego, aynı yıl Lego 
MINDSTORMS adlı robotik oyuncak serisini tanıttı. Robotları programlamak için sensör ve aktüatörleri 
kullanma konusunda öğrencileri eğitmedeki önemi nedeniyle, bu değiştirilebilir oyuncaklar kısa sürede 
eğitim programlarında yerini aldı. 1999 yılında Sony, AIBO adında bir robot evcil hayvan tanıttı. 
 Honda 1986 yılında insanlarla iletişim kurabilen robotlar yaratmak için araştırma projeleri üzerinde 
çalışmaya başladı. İnsansı robotlarına 2000 yılında ASIMO ve P3 isimlerini verdiler ve ASIMO 2002 
yılında Honda'nın NYSE'deki 25. yıldönümünü kutlamak için New York Borsası'nda zili çaldı. Robotlar 
yıllar boyunca Hollywood'da sayısız senaryoda istikrarlı bir şekilde kullanılmıştır [1]. 
 

Servis robotları 
 

Hizmet robotları, günlük hayatı kolaylaştıran ve hizmetleri yerine getiren makinelerdir. Yarı veya 
tam otomatik olarak çalışarak insanların refahıyla ilgilenirler. Özel hizmet robotları ile profesyonel hizmet 
robotları arasında bir ayrım yapılır. Teknik açıdan sofistike robotların her türü dünya çapında 
kullanılmaktadır. Bunlar çoğunlukla elektrikli süpürgeler, yer bezleri ve ev tipi çim biçme makinelerinden 
oluşmaktadır. Örneğin sağlık sektöründe halihazırda rutin olarak kullanılan insansı robotlar artık çok çeşitli 
sektörlerde kullanılmaktadır[22]. 

Müşterilerle etkileşim kurmak üzere tasarlanmış profesyonel hizmet robotları, müşteri hizmetleri 
robotları olarak bilinir. Bu robotların hem insansı hem de insansı olmayan versiyonları, en temel müşteri 
hizmetleri faaliyetlerinin çoğunu otomatikleştirir. Değerleri işgücü tasarrufu, verimlilik ve çalışma 
süresinden gelir. 

Müşteri hizmetleri robotlarının çoğu, müşterilerin bir ürünü bulmasına veya bir işi tamamlamasına 
yardımcı olmak için kullanılır. Konaklama sektörünün yanı sıra perakende sektöründe de müşterileri bir 
mağaza etrafında yönlendirmek için kullanılırlar. Müşteri hizmetleri sağlayan robotlar bankalarda, 
mağazalarda, aile eğlence merkezlerinde ve diğer kuruluşlarda görülebilir. 



 
Şekil 16 Müşteri hizmetleri robotu [23] 

 
Tarım robotları, talep arttıkça tarımsal işlerin her alanında giderek daha fazla kullanılacak. Bu 

hizmet robotları ekinleri hasat edecek, tohum ekecek, mevcut bitkileri ve ağaçları budayacak ve son 
teknoloji sensörler kullanarak yabani ot kontrolü için ilaçlama yapacak. 
 

 
 
 
 
Şekil 17 Tarım robotu[24] 



 
Tarihsel olarak emek yoğun ve otomasyonun yok denecek kadar az olduğu inşaat sektörü önemli 

ölçüde değişmeye başlıyor. Robotik inşaat henüz emekleme aşamasında. Devasa binaların robotik bir kol 
kullanılarak 3D baskısının yapılması ve eklemeli üretim süreçleri, inşaat robotları için iki yeni uygulamadır. 

 

 
Şekil 18 İnşaat robotları [24] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3D Baskı 
 

Giriş 
3D baskı veya eklemeli üretim, malzemelerin art arda eklenmesiyle geometrik bir temsilden 

fiziksel nesneler oluşturur [18]. 3D baskı, çok çeşitli yeni uygulamalar için olanak sağlayan bir teknoloji 
olarak ortaya çıkmaktadır. Yaygın olarak 3D baskı olarak bilinen eklemeli üretim (AM), Uluslararası 
Standardizasyon Örgütü (ISO)/Amerikan Test ve Malzeme Derneği (ASTM) 52900:2015 standardında 
"eksiltici üretim ve biçimlendirici üretim metodolojilerinin aksine, genellikle katman katman 3D model 
verilerinden parçalar yapmak için malzemeleri birleştirme süreci" olarak tanımlanabilir[19]. 

Üç geniş 3D baskı teknolojisi türü vardır; sinterleme, eritme ve stereolitografi. 

 'Frittage' olarak da adlandırılan sinterleme, sıvılaşma noktasına kadar eritmeden ısı ve basınç 
yoluyla katı bir malzeme kütlesi oluşturma işlemidir. Bu süreç, malzemelerdeki atomların parçacık 
sınırları boyunca yayılmasını ve tek bir parça halinde birleşmesini içerir. Sinterleme, maden 
yataklarında doğal olarak meydana gelir ve seramik, metal ve plastik gibi malzemeler için bir 
üretim süreci olarak kullanılır[20]. 

 3D baskının eritme yöntemleri arasında toz yatağı füzyonu, elektron ışını eritme ve doğrudan 
enerji biriktirme yer alır, bunlar malzemeleri yüksek sıcaklıklarda birlikte eriterek nesneleri 
yazdırmak için lazerler, elektrik arkları veya elektron ışınları kullanır [21]. 

 Stereolitografi, genellikle reçine 3D baskı olarak bilinen küp fotopolimerizasyon olarak bilinen bir 
katkı üretim teknolojileri ailesine aittir. Bu makinelerin hepsi aynı prensip üzerine inşa edilmiştir ve 
sıvı reçineyi sertleştirilmiş plastiğe dönüştürmek için bir ışık kaynağı (lazer veya projektör) 
kullanır[22]. 

3D baskı türleri 
Katmanlı üretim olarak da bilinen 3D baskı süreçleri ISO/ASTM 52900 katmanlı üretim - genel 

ilkeler - terminoloji tarafından yedi gruba ayrılmıştır. Tüm 3B baskı biçimleri aşağıdaki türlerden birine 
girer[23]: 

 Binder Jetting 
 Doğrudan Enerji Biriktirme 
 Malzeme Ekstrüzyonu 
 Malzeme Püskürtme 
 Toz Yatağı Füzyonu 
 Levha Laminasyonu 
 KDV Polimerizasyonu 

 

Bağlayıcı püskürtme 
 

Bağlayıcı püskürtme (BJ) tekniği, bir bağlayıcıyı ardışık toz katmanlarına seçici olarak püskürten 
bir baskı kafasından oluşur (Gebhardt vd., 2019; Mostafaei vd., 2021). İlk olarak, "toz yatağı" oluşturan 
bir yapı platformu üzerine bir toz tabakası serilir ve bunun üzerine çok nozullu mürekkep püskürtmeli 
yazıcı kafası seçici olarak her bir baskı tabakası şeklinde bir bağlayıcı çözeltisi püskürtür. Ardından başka 
bir toz katmanı serilir ve üzerine bir sonraki bağlayıcı katmanı püskürtülür[24]. Bağlayıcı püskürtme ilk 
olarak 1989 yılında Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) Sachs tarafından icat edilmiş ve 
patenti alınmıştır. 



 

 
Bir bağlayıcı püskürtme işleminde, bir baskı kafasından akan bağlayıcı damlacıkları, tanımlanmış 

geometriye sahip bir bileşeni aşamalı olarak oluşturmak için ardışık toz katmanlarının alanlarını seçici 
olarak bağlar. İki boyutlu bir çizim oluşturmak için bir kağıda mürekkep uygulamak yerine, bağlayıcı 
püskürtmeli 3D baskı işlemleri, üç boyutlu bir ürün oluşturmak için ayrı toz katmanlarını seçici ve hassas 
bir şekilde birbirine bağlayarak üç boyutlu bir toz yatağı yaklaşımıyla çalışır[25]. 

 

Digital Metal'in DM P2500 yazıcısı, daha yüksek hassasiyet ve daha yüksek çözünürlük sağlayan 
yüksek hassasiyetli bir metal bağlayıcı püskürtme teknolojisi kullanır. Makine 203 x 180 x 69 mm'lik 
(ölçeklendirilmemiş) bir yapı hacmine sahip olduğundan, herhangi bir destek yapısına ihtiyaç duymadan 
birkaç parçayı tek bir yapı platformuna yerleştirmek mümkündür. Artık toz da neredeyse %100 yeniden 
kullanılabilir, bu da atıkları önemli ölçüde azaltır. Makine oda sıcaklığında çalıştığından, baskı işlemi 
sırasında bükülme ve büzülme vakaları oldukça nadirdir, bu da daha düşük bir hurda oranına yol açar[26]. 

 



Yönlendirilmiş Enerji Biriktirme 
Yönlendirilmiş Enerji Biriktirme (DED), malzemenin (en sık titanyum, alüminyum, paslanmaz çelik 

veya bakır gibi metaller için kullanılır) toz veya tel halinde odaklanmış bir enerji kaynağı ile eritilerek bir 
yüzey üzerinde bir nozül tarafından biriktirilmesi yoluyla nesnelerin oluşturulmasına olanak tanır [27]. 

DED makineleri tipik olarak birden fazla yönde hareket edebilen çok eksenli bir kola monte edilmiş bir 
nozül kullanır ve bu da değişken biriktirmeye izin verir. İşlem tipik olarak düşük oksijen seviyelerine sahip 
kontrollü bir oda içinde gerçekleştirilir. Elektron ışını tabanlı sistemlerde işlem bir vakum içinde 
gerçekleştirilirken, lazer tabanlı sistemler reaktif metallerle çalışırken tamamen inert bir oda kullanır. Metal 
3D baskı sırasında parçayı örtmek ve kirlenmeyi önlemek için bir koruyucu gaz kullanmak da mümkündür. 
DED, bir nesnenin yüzeyine biriktirilirken bir tozu veya teli eritmek için bir ısı kaynağı kullanır. Toz, 
biriktirmede daha fazla doğruluk sağlarken, tel malzeme kullanımı açısından daha verimlidir. Malzeme 
katman katman eklenir ve yeni özellikler oluşturmak için eriyik havuzundan katılaşır. Katmanlar tipik olarak 
0,25 mm ila 0,5 mm kalınlığındadır. Malzemelerin soğuma süreleri saniyede yaklaşık 1000-5000 °C ile 
çok hızlıdır. Soğuma süresi nihai tane yapısını etkiler, ancak malzemedeki üst üste binme yeniden 
erimeye neden olabilir, bu da tek tip ancak değişken bir mikroyapı oluşturur[28]. 

 

 

 
BeAM Magic 2.0 bir üflemeli toz AM makinesidir. 



 

Malzeme Ekstrüzyonu 
Malzeme Ekstrüzyonu 3D baskı teknolojisi, temel malzeme olarak termoplastik bir malzemenin 

sürekli bir filamentini kullanır. Filament bir bobinden, genellikle ekstrüder olarak kısaltılan hareketli ısıtmalı 
bir yazıcı ekstrüder kafası aracılığıyla beslenir. Erimiş malzeme ekstrüderin nozülünden dışarı itilir ve ilk 
önce ekstra yapışma için ısıtılabilen bir 3D baskı platformuna bırakılır. İlk katman tamamlandığında, 
ekstrüder ve platform bir adımda ayrılır ve ikinci katman daha sonra doğrudan büyüyen iş parçasına 
bırakılabilir. Ekstrüder kafası bilgisayar kontrolü altında hareket ettirilir. Ekstrüderin Kartezyen mimarilerde 
hareket edebilmesi için en az üç eksen gereklidir, ancak kutupsal ve delta sistemleri de giderek daha 
popüler hale gelmektedir. Bir katman, nesnenin imalatı tamamlanana kadar bir önceki katmanın üzerine 
biriktirilir. Malzeme ekstrüzyonu Fused Filament Fabrication (FFF) olarak bilinir ve hobi sınıfı 3D baskı için 
en popüler süreçlerden biridir[29]. 

 

Malzeme ekstrüzyon işleminin avantajları arasında, nihai üretim modeline yakın, iyi yapısal 
özelliklere sahip modeller üretebilen, kolayca temin edilebilen ABS plastik kullanımı yer almaktadır. 

Malzeme Ekstrüzyon işleminde polimerler ve plastikler kullanılır. Polimerler: ABS, Naylon, PLA. 

Akrilonitril Bütadien Stiren için ABS, endüstride oldukça yaygın olan bir termoplastik polimerdir. Esas 
olarak düşük sıcaklıklarda iyi darbe direnci ve hafif parçalar oluşturmasıyla bilinir. ABS düşük maliyetli bir 
malzemedir ve yüksek sıcaklıklara dayanabilen sert ve dayanıklı parçalar basmak için mükemmeldir. 

Yaygın olarak PLA olarak bilinen Polilaktik Asit, masaüstü 3D baskıda kullanılan en popüler 
malzemelerden biridir. Çoğu ekstrüzyon tabanlı 3D yazıcı için tercih edilen varsayılan filamenttir, çünkü 
düşük bir sıcaklıkta basılabilir ve ısıtılmış bir yatak gerektirmez. 



 

Malzeme Püskürtme 
Malzeme püskürtme, iki boyutlu mürekkep püskürtmeli yazıcıya benzer bir yöntemle nesneler oluşturur. 
Malzeme, sürekli veya Talep Üzerine Bırakma (DOD) yaklaşımı kullanılarak bir yapı platformuna 
püskürtülür. Malzeme yapı yüzeyine veya platforma püskürtülür, burada katılaşır ve model katman katman 
inşa edilir. Malzeme, yapı platformu boyunca yatay olarak hareket eden bir nozülden biriktirilir [30]. 

Bunlar MJ 3D baskı sürecindeki ana adımlardır[31]: 

I.İlk olarak, sıvı reçine, baskı için en uygun viskoziteyi elde etmek üzere 30 - 60oC'ye ısıtılır. 

II.Daha sonra yazıcı kafası yapı platformu üzerinde hareket eder ve yüzlerce küçük fotopolimer damlacığı 
istenen yerlere püskürtülür / bırakılır. 

III.Yazıcı kafasına takılan bir UV ışık kaynağı, biriktirilen malzemeyi sertleştirerek katılaştırır ve parçanın ilk 
katmanını oluşturur. 

IV.Katman tamamlandıktan sonra, yapı platformu bir katman yüksekliği aşağı doğru hareket eder ve işlem 
tüm parça tamamlanana kadar tekrarlanır. 

Malzeme Püskürtme ile sıvı malzeme fotopolimerizasyon adı verilen bir işlemle katılaştırılır. 



 

 

 

 

Toz Yatağı Füzyonu 
Toz Yatağı Füzyonu (PBF) ailesinin bir parçası olan tüm teknolojiler, bir parçayı katkılı olarak 

üretmek için toz malzeme içeren bir yapı platformu kullanır - toz polimer veya metal olabilir. Baskı işlemini 
başlatmak için 3D yazıcı haznesini inert bir gazla doldurur ve ardından optimum baskı sıcaklığına kadar 
ısıtır. Daha sonra, yazılım tarafından önceden tanımlanan katman kalınlığına göre yapı platformuna ince 
bir toz tabakası uygulanır. Fiber optik lazer (200/400 W) daha sonra parçanın enine kesitini tarayarak 



metal parçacıkları birlikte eritir. Katman tamamlandığında, platform aşağı hareket ederek başka bir toz 
katmanının eklenmesine izin verir. İşlem nihai parça elde edilene kadar tekrarlanır[33]. 

Seçici lazer sinterleme (SLS), polimer tozlarının 3D baskısı için kullanılan bir süreçtir. Malzeme tipik 
olarak termoplastiktir, ancak termosetler de işlem için kullanılabilir hale gelmektedir. Toz halindeki 
malzeme yatak boyunca yayılır, ardından bir lazer ışını kullanılarak seçici olarak eritilir. Daha sonra yapı 
plakası düşer ve işlem tekrarlanır. Parçalar 3D baskı sırasında çevreleyen toz tarafından desteklenir ve 
ek destek yapıları gerektirmez. Sinterlenmemiş herhangi bir toz tipik olarak elenebilir ve işlemde yeniden 
kullanılabilir, bazen işlenmemiş malzeme ile karıştırılabilir[34]. 

 
Lazer toz yatağı füzyonu (LPBF) SLS'ye benzer ancak metaller için kullanılan bir işlemdir. Bir yeniden 
kaplayıcı bıçak veya silindir, toz metali bir alt tabaka boyunca yayar ve her katman için gereken tozu 
eritmek için bir lazer ışını kullanılır. Bununla birlikte, SLS'nin aksine, parçalar alt tabakaya kaynaştırılarak 
başlar ve genellikle çıkıntıları stabilize etmek ve termal kontrole yardımcı olmak için destek yapıları 
gerektirir. (Ancak donanım ve yazılımın bir kombinasyonu sayesinde destek yapılarına olan ihtiyacı 
azaltmak veya ortadan kaldırmak mümkündür). Metal tozlarının yanıcı doğası nedeniyle, LPBF genellikle 
argon gibi inert gaz veya vakum altında gerçekleştirilir. Yine, eritilmemiş toz genellikle işlemde yeniden 
kullanılabilir, ancak oksidasyon nedeniyle zamanla bozulabilir[34]. 

Elektron ışını eritme (EBM) metaller için bir başka toz yatağı füzyon işlemidir. Bir EBM yazıcı küçük 
ölçekli bir parçacık hızlandırıcı gibi çalışır ve metal malzemeyi eritmek için lazer kullanmak yerine vakum 
altında toz yatağına elektronlar gönderir. Bu elektronlar toz yatağını şarj edebilir ve parçacıkların 
dağılmasına neden olabilir, bu nedenle 3D baskı işlemi başlamadan önce her malzeme katmanı tipik 
olarak "önceden sinterlenir" ve tüm baskı yatağı yapı boyunca sıcak tutulur. Parçalar, yapı sırasında 
destek sağlayan ve genellikle ek destek yapılarına olan ihtiyacı ortadan kaldıran yarı sinterlenmiş toz 
kekinin içine 3D olarak basılır. (Bununla birlikte, EBM'de parçaların gevşek toz içinde sinterlenmesine izin 
veren en az bir varyasyon vardır) [34]. 

 

 



 

LT 12 SLM, çeşitli metalik alaşım sistemlerinde bileşenler veya numuneler üretebilen ticari bir toz yatağı 
füzyon (PBF) makinesidir. Makine, hem malzeme hem de kontrol araştırmalarına olanak sağlayan açık 
bir mimariye sahiptir. Makine, eriyik havuzunun gerçek zamanlı izlenmesini sağlamak için özel olarak bir 
dikroik ışın ayırıcı ile donatılmıştır. Makine, minimum 35 um çalışma ışını çapına odaklanmış 400 Watt'lık 
bir lazer kaynağı ile donatılmıştır. Makine için yapı hacmi 125 x 125 x 200 mm'dir. 

 

Levha Laminasyonu 
Tabaka laminasyonu, ince malzeme tabakalarının (genellikle bir besleme silindirleri sistemiyle 

beslenir) katman katman birbirine bağlanarak 3D bir nesneye kesilen tek bir parça oluşturduğu bir eklemeli 
üretim (AM) metodolojisidir. Lamine nesne üretimi (LOM) ve ultrasonik konsolidasyon (UC) tabaka 
laminasyon tekniklerine örnektir.  Tabaka laminasyonunda kağıt, polimer ve metal gibi çeşitli malzemeler 
kullanılabilir, ancak her biri malzeme tabakalarını birbirine bağlamak için farklı bir yöntem gerektirir. Kağıt 
tabakalar genellikle tabakalara önceden uygulanmış bir aktif yapıştırıcı tabakasını etkinleştirmek için ısı 
ve basınç kullanılarak bağlanır. Bazı polimerler için, aynı ısı ve basınç uygulaması tabakaları birlikte 
eritmek için kullanılır. Metal levhalar, eritme veya sinterlemenin aksine basınç altında ultrasonik 
titreşimlerle (diğer adıyla: ultrasonik kaynak) birbirine bağlanır.  Tabaka laminasyonu daha az hassas AM 
yöntemlerinden biridir, üreticiler bunu işlevsel olmayan prototipleri, döküm kalıplarını ve diğer basit 
tasarımları kolayca işlenebilen malzemelerden 3D yazdırmanın hızlı ve düşük maliyetli bir yolu olarak 
kullanmaktadır. Yapı malzemelerinin baskının ortasında değiştirilmesine izin verdiği için, tabaka 
laminasyon kompozit malzemeler yapmak için de kullanılır[36]. 

Levha laminasyon süreçleri arasında ultrasonik katmanlı imalat (UAM) ve lamine nesne imalatı 
(LOM) yer alır. Ultrasonik Katmanlı Üretim süreci, ultrasonik kaynak kullanılarak birbirine bağlanan metal 
levhalar veya şeritler kullanır. Süreç, genellikle kaynak işlemi sırasında ek cnc işleme ve bağlanmamış 
metalin çıkarılmasını gerektirir. Lamine nesne üretimi (LOM) benzer bir katman katman yaklaşımı kullanır 



ancak malzeme olarak kağıt ve kaynak yerine yapıştırıcı kullanır.

 

 
 
 

 



 

Vat fotopolimerizasyon 

 
Vat Fotopolimerizasyon, ışıkla aktive edilen polimerizasyon kullanarak fotopolimer sıvı reçineyi seçici 
olarak kürleyerek 3D nesneler üreten bir tür katmanlı üretim teknolojisidir. 

Işıkla aktive olan reçine olarak da bilinen fotopolimer, genellikle elektromanyetik spektrumun ultraviyole 
veya görünür bölgesinde ışığa maruz kaldığında özelliklerini değiştiren ve molekül zincirinin 
bağlanmasına neden olan bir polimerdir. İlk patentli ve pazarlanan AM süreci olan Stereolitografi (SLA), 
bir tekne fotopolimerizasyon teknolojisidir. 

Fotopolimer olarak bilinen özel reçineler, her türlü kova fotopolimerizasyon baskı makinesinde baskı 
ortamı olarak kullanılır. Belirli ışık dalga boylarına maruz kaldığında, sıvı fotopolimerlerin molekülleri hızla 
birbirine bağlanır ve fotopolimerizasyon olarak bilinen bir süreç olan katı bir forma dönüşür. Tekne 
fotopolimerizasyonu kullanan çoğu 3D yazıcı, sıvı fotopolimeri bir kapta veya teknede tutar ve yapı 
platformu kısmen sıvının yüzeyine batırılır. Yazıcı, bir CAD dosyasından gelen bilgileri kullanarak sıvı 
fotopolimeri seçici olarak katı bir katmana sertleştirmek için bir ışık kaynağını yönlendirir. Yapı platformu 
daha sonra kalan reçineye yeniden daldırılır ve tasarım tamamen üretilinceye kadar işlem sonraki 
katmanlar için tekrarlanır. 

 

Stereolitografi (SLA) 
Stereolitografi (SLA), şeffaf bir sıvı fotopolimer reçine tankına daldırılmış bir yapı platformu kullanır. Yapı 
platformunu batırdıktan sonra, makine içindeki tek noktalı bir lazer, tankın tabanından bir tasarımın kesit 
alanını haritalayarak malzemeyi sertleştirir. Katman lazer tarafından haritalandıktan ve sertleştirildikten 
sonra platform yükselir ve yeni bir reçine katmanının nesnenin altından akmasına izin verir. Bu teknik, katı 
bir kısım oluşana kadar katman katman yapılır. Bundan sonra parçalar, mekanik niteliklerini geliştirmek 
için rutin olarak UV radyasyonu kullanılarak sonradan sertleştirilir[36]. 

 

 



Mekanik ve Mekanik Parçalar 

  

 

Kinematik 

Tanımlar:     

 Mesafe, bir cisim tarafından kat edilen yoldur. Skaler bir büyüklüktür ve metre (m) cinsinden ölçülür 
 
 
 Yer değiştirme, bir cismin ilk ve son konumu arasındaki en kısa mesafedir. Vektörel bir büyüklüktür 

ve metre (m) cinsinden ölçülür. 
 
 
 

 Hız, kat edilen mesafenin değişim oranıdır. Skaler bir büyüklüktür ve saniyede metre (m/s) 
cinsinden ölçülür. 

                 s𝑝𝑒𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 
𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑛 

 Hız, yer değiştirmenin değişim oranıdır. Vektörel bir büyüklüktür ve saniyede metre (m/s) cinsinden 
ölçülür. 

   𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦 = 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝛥𝑠 
     𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑛 𝛥𝑡 

    

  İvme, hızın değişim oranıdır. Vektörel bir büyüklüktür ve saniyenin karesi başına metre cinsinden 
ölçülür (m/s2) 

   𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 hız = 𝛥𝑣 
                            𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑛 𝛥𝑡 

 
 
 
Düz bir çizgide hareket 

Cisimler herhangi bir yönde hareket edebilir ve dairesel gibi farklı yollar izleyerek yön 
değiştirebilirler. Bu durumda düz bir çizgi üzerindeki hareketi inceleyeceğiz. Düz bir çizgi üzerinde hareket 



eden cisimler için yer değiştirme ve mesafe değeri, ilk ve son konum arasındaki en kısa mesafenin mesafe 
ile aynı olmasıyla aynıdır. 
    

 
 
Sabit hız ile hareket 

Sabit hızda hareket eden cisimler, sabit bir yönün yanı sıra yer değiştirmede sabit bir değişim oranına sahiptir. 
 

𝑢 = 𝛥𝑠   
        𝛥𝑡 

Mesafe-zaman grafiği 

Sabit hız, aşağıda gösterildiği gibi bir mesafe zaman grafiği üzerinde gösterilebilir. Grafik kullanılarak 
hız, grafiğin eğimi kullanılarak hesaplanabilir. 
 
   𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 = 𝛥𝑦 = 𝛥𝑆 = 𝑢 
             𝛥𝑥 𝛥𝑡 

Gradyanın hıza karşılık geldiğini bilerek, çizgilerin farklı diklikleri farklı hızlara karşılık gelecektir. Ayrıca, 
negatif bir gradyan negatif hızı gösterecektir, bu da nesnenin pozitifin tersi yönde hareket ettiğini gösterir. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 Hız-zaman grafiği

 

 

Sabit hız yukarıdaki grafikte gösterilebilir. Grafik, grafikten de görülebileceği gibi kat edilen 
mesafeyi hesaplamak için kullanılabilir. 
 

Sabit ivmeli hareket 

Cisimler her zaman sabit bir hızda hareket etmezler. Hız, cismin hareket durumuna ve içinde hareket ettiği 
koşullara bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bir cisim hareketsizse, hareket etmeye başladığında hızı istenen 
hıza ulaşana kadar artmaya devam edecektir. Bu durumda araba hızlanmaktadır. İvme aşağıdaki formül 
kullanılarak bulunabilir. 
 

𝑎 = 𝛥𝑣 = 𝑣 - 𝑢 
       𝛥𝑡 𝑡 

 

Burada a ivme, v son hız, u ilk hız ve t zamandır. Formülü yeniden düzenleyerek, bir cismin son hızını 
bulmak için aşağıda gösterilen formülü elde edebiliriz. 
 

     𝑣 = 𝑢 + 𝑎𝑡 
 



Hız-zaman grafiği

 

 

Hız zaman grafiği, gradyanı hesaplayarak ivmeyi bulmak için kullanılabilir. İvme 0 olduğunda ve cisim 
sabit bir hızla hareket ettiğinde, grafikten de görülebileceği gibi gradyan 0 olmalıdır. Hız-zaman grafiğinin 
altındaki alan kullanılarak cismin kat ettiği mesafe bulunabilir. Grafikten de görülebileceği gibi, cisim 
ivmelenirken kat edilen mesafe yamuğun alanı kullanılarak bulunabilir. 

    𝑎𝑟𝑒𝑎 = (𝑣 + 𝑢)𝑡 2 = 𝑠 

Formül 1'i 2'nin yerine koyarsak aşağıda gösterilen formülü elde ederiz. Katedilen mesafeyi hesaplamak 
için başka bir formül. 
 
    𝑠 = 𝑢𝑡 + 1 𝑎𝑡2  
          2 
 

Son olarak, formül 1'i formül 2'nin yerine koyarsak, ancak bu kez zamanı ortadan kaldırmak için aşağıdaki 
formül oluşur. 

2𝑣 = 𝑢2 + 2𝑎𝑠 
 

Mesafe-zaman grafiği  
 

 



Yukarıdaki grafik ivmelenen bir cisim için zamana karşı mesafe grafiğinin nasıl olduğunu göstermektedir. 
Yukarıda yazıldığı gibi, mesafe-zaman grafiğinin gradyanı hızı hesaplamak için kullanılabilir. Bu durumda 
grafik bir eğridir. Hızlanan kısım için, eğri boyunca teğetler alarak, eğri üzerinde ne kadar yüksekse, çizgi 
o kadar dik olur ve bu da daha yüksek hız ve dolayısıyla ivme anlamına gelir. Yavaşlayan eğride, teğet 
ne kadar yüksekse o kadar az diktir ve hızda azalmayı ve dolayısıyla yavaşlamayı gösterir. 

 

 
 Newton'un Hareket Yasaları 

Kuvvet: Bir cismin hareket durumunda veya şeklinde değişikliğe neden olabilecek bir itme veya 
çekmenin sonucudur. Örneğin, masanın üzerinde duran bir kitap itilirse hareket edecektir. Hamuru 
masanın üzerine iterseniz şekli değişebilir. 

Kuvvet vektörel bir büyüklüktür, Newton (N) cinsinden ölçülür ve bir ok ile gösterilir. Kuyruğun 
uzunluğu kuvvetin büyüklüğünü, okun başı ise yönünü temsil eder. 
 

 
 

İki tür kuvvet vardır. 

 Temas kuvvetleri, uygulanmaları için cisimlerin temas halinde olmasını 
gerektiren kuvvetlerdir ve 

Temas kuvvetlerine örnekler: itme, çekme, sürtünme 

 Uzaktan etki edebilen alan kuvvetleri. 

Alan kuvvetlerine örnekler: Ağırlık, manyetik ve elektrik kuvvetleri 

Bazı durumlarda, cisimlere birden fazla kuvvet etki eder. Kuvvetlerin toplamı, bileşke kuvvet (ΣF) 
olarak adlandırılan tek bir kuvvetle temsil edilebilir.  

Newton'un Birinci Yasası, bir cisme etki eden bileşke kuvvetin 0 olması halinde, cismin hareket 
durumunun değişmeden kalacağını belirtir. 

Örnek:  

Bir kitap masanın üzerinde duruyor. Üzerine etki eden iki kuvvet vardır. Aşağıya doğru ağırlığı ve 
yukarıya doğru masanın tepki kuvveti. Bu iki kuvvet eşittir ve zıt yöndedir, bu da ΣF=0 ile sonuçlanır. Bu 
nedenle, kitap hareket durumunu değiştirmeden masanın üzerinde durmaya devam eder 

Newton'un İkinci Yasası, momentum değişim oranının cisme etki eden sonuç kuvvetine eşit 
olduğunu belirtir. 
 

 Σ𝐹 = Δ𝑝 = 𝑚𝑣 - 𝑚𝑢 = 𝑚(𝑣 - 𝑢) = 𝑚Δ𝑣 = 𝑚𝑎 
                        Δ𝑡 𝑡  𝑡  𝑡 



 

Σ𝐹 = 𝑚𝑎 

Burada ΣF bileşke kuvvet, m kütle ve a ivmedir.  

Örnekler: 
1. Bir arabanın hızlanmasının nedeni itme kuvvetinin sürtünmeden daha büyük olmasıdır. 

Dolayısıyla, ortaya çıkan kuvvet sıfır değildir ve arabanın hızını artırmasına neden olur. Arabanın 
dikey olarak hareketi yoktur, bu nedenle ΣF= 0 ve N=W'dir. Yatay olarak, T-F=ma 

 

 
 
 
2. Sürtünmesiz eğimli bir düzlemden aşağı yuvarlanan top. Topa etki eden iki kuvvet vardır; ağırlığı 
ve normal temas kuvveti. Ağırlık, Wx ve Wy bileşenlerine ayrılmalıdır. Yatay olarak, sadece bir kuvvet etkisi 
vardır, bu nedenle Σ𝐹 = 𝑊𝑥, böylece top aşağı doğru ivmelenir. 
 

 
 

Newton'un Üçüncü Yasası, bir A cismi bir B cismine kuvvet uyguluyorsa, B cisminin de aynı kuvveti 
A cismine ters yönde uygulayacağını belirtir. 

N3L kuvvetleri her zaman çiftler halinde hareket eder ve bir N3L kuvvet çiftini tanımlamak için 4 
kriter vardır: 

1. Kuvvetler eşit olmalıdır 

2. Kuvvetler zıt yönlerde hareket etmelidir 

3. Kuvvetler farklı cisimlere etki etmelidir 

4. Kuvvetler aynı tipte olmalıdır  
 
 



Örnekler: 

 

 
Soldaki resim ay ve dünya arasındaki çekim kuvvetlerini göstermektedir. Aynı boyutlara sahip iki farklı cisim 
üzerinde zıt yönlerde etki eden iki kuvvet vardır. Bu kuvvetler yerçekimsel çekimi temsil eder, bu nedenle 
her iki kuvvet de alan kuvvetleridir, yani Newton'un üçüncü yasa çiftidir. Sağdaki resim bir çiviye vuran bir 
çekici göstermektedir. Yine iki farklı cisme etki eden iki kuvvet vardır, kuvvetler aynı boyuttadır ancak zıt 
yöndedir ve her iki kuvvet de temas kuvvetidir. 
 

İş, Enerji, Güç 
Enerji türleri: 

 Kimyasal Enerji 
 Kinetik Enerji 
 Yerçekimi Potansiyel Enerjisi 
 Elektrostatik Enerji 
 Mekanik Enerji 
 Termal Enerji 
 Manyetik Enerji 
 Nükleer Enerji 

 Enerji, bir cismin iş yapabilme yeteneğidir. Skaler bir niceliktir ve Joule (J) cinsinden ölçülür. 

 Enerjinin Korunumu İlkesi: Enerji yok edilemez veya yaratılamaz, sadece bir formdan diğerine 
aktarılabilir. 

 Yapılan İş, bir cisim üzerine uygulanan kuvvet ile cismin aynı yöndeki yer değiştirmesinin çarpımıdır. 

𝑊 = 𝐹 × Δ𝑥 
Burada W yapılan iş, F kuvvet ve Δx cismin yer değiştirmesidir. İş, Joule (J) cinsinden ölçülen skaler bir 
büyüklüktür. İş bir kuvvet tarafından yapıldığında enerji bir formdan diğerine aktarılır. 

Mekanik Enerji: 

Kinetik Enerji: Belirli bir hızla hareket eden bir cismin enerjisi 
 
     𝐾. 𝐸 = 1 𝑚𝑣2 
      2 

Burada K.E kinetik enerji, m kütle ve v hız anlamına gelmektedir. 



Potansiyel Enerji bir cisimde depolanan enerjidir. Yerçekimi Potansiyel Enerjisi, bir cisim yükseldikçe içinde 
depolanan enerjidir. 

     𝐺𝑃𝐸 = 𝑚𝑔∆ℎ 
 
Burada GPE Yerçekimi Potansiyel Enerjisi, m kütle, g yerçekimi alan kuvveti ve Δh yükseklik farkıdır. 

Mekanik Enerji, Kinetik ve Yerçekimi Potansiyel Enerjisinin toplamıdır 

𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ = 𝐾. 𝐸 + 𝐺𝑃𝐸 

Bir nesne üzerindeki tek kuvvet etkisi ağırlığı ise, Mekanik Enerji korunur.  
 

Örnek: 
Kütlesi 5 kg olan bir top 25 m'lik bir başlangıç yüksekliğinden bırakılıyor. Topun yere çarpmadan hemen 
önceki hızını ve ardından topun 2. konumdaki hızını hesaplayın. 

Eğer topa etki eden tek kuvvetin ağırlığı olduğunu varsayarsak, mekanik enerji korunur. 1. konumda 
Emech= K.E +GPE 1. konumdaki top sabittir, dolayısıyla K.E = 0 

K.E=0 ⇒𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ1=GPE⇒𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ1=mg∆h⇒𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ1 = 5 × 9,81 × 25 = 1226,3𝐽 

Emech1=Emech2=Emech3 ⇒Emech3=1226.3J.  

3. konumda nesne yere çarpmak üzeredir, bu nedenle Δh 0'dır, dolayısıyla 3. konumdaki GPE de 0'dır. 
 

𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ3 = 𝐾. 𝐸 = 1 𝑚𝑣 2⇒ 1 × 5 × 𝑣 2 = 1226,3 ⇒ 𝑣 = √ 2×1226,3 = 22,1𝑚𝑠 -1 
      2  2             5 

 
𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ2 = 𝐾. 𝐸2 +𝐺𝑃𝐸2 ⇒ 1 × 5 × 𝑣 2 + 5 × 9,81 × 18 = 1226,3 ⇒ 
         2 
1 × 5 × 𝑣 2 = 1226,3 - 882,9 ⇒ 1 × 5 × 𝑣 2 = 343,4 ⇒ 𝑣 = √ 343,4 × 2 = 11,7𝑚𝑠 -1 
2    2    5 

P güç, ΔW yapılan iş ve Δt ise geçen süredir. Güç, Watt (W) cinsinden ölçülen skaler bir büyüklüktür. 

Bir sistemin verimliliği, sistemin toplam girdi enerjisine kıyasla ne kadar enerji çıktısının faydalı olduğudur. 
 
    𝜂 = 𝑈𝑠𝑒𝑓𝑢𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 
                       𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 

Momentum 
Momentum (p), kütle (m) ve hızın (v) çarpımıdır. Vektörel bir niceliktir ve kgms-1 cinsinden ölçülür. 

𝑝 = 𝑚 × 𝑣 
  

Daha önce de belirtildiği gibi, bir cisme uygulanan sonuç kuvvet, momentumun değişim oranıyla 
orantılıdır. 
       Σ𝐹 = Δ𝑝 
                   Δ𝑡 
 

Momentum değişimi aynı zamanda bir kuvvetin impulsu olarak da adlandırılır ve kuvvet nedeniyle cismin 
hızındaki ve dolayısıyla ivmesindeki değişimi gösterir 



Momentumun Korunumu İlkesi Kapalı bir sistemin momentumu, üzerine etki eden bir dış kuvvet olmadığı 
sürece sabit kalır. 

Momentumun korunumu ilkesini kullanan üç tür çarpışma vardır. 
Elastik çarpışma: İki veya daha fazla nesne birbiriyle çarpışır ve çarpışmadan sonra hem momentum hem 
de kinetik enerji korunarak ayrı ayrı hareket eder. 
 

 
 

𝑃𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 = 𝑃𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 ⇒ 𝑚1 × 𝑢1 + 𝑚2 × 𝑢2 = 𝑚1 × 
𝑣1 + 𝑚2 × 𝑣2 

 
Plastik çarpışma: iki veya daha fazla nesne birbiriyle çarpışır ve çarpışmadan sonra aynı hızda hareket 
ederek birbirine yapışır. 
 

 
 

𝑃𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 = 𝑃𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 ⇒ 𝑚1 × 𝑢1 + 𝑚2 × 𝑢2 = (𝑚1 + 𝑚2) × 𝑣𝑐𝑜𝑚𝑜𝑛 
 
1. Patlayıcı Hareket:  

İki cisim başlangıçta birbirlerine göre hareketsizdir ancak daha sonra zıt yönlerde ayrı ayrı hareket 
ederler. 
 

 
 

𝑃𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 = 𝑃𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 ⇒ 0 = 𝑚1 × 𝑣1 + 𝑚2 × 𝑣2 

Patlayıcı hareket halindeki cisimler başlangıçta birbirlerine göre hareketsizdir, bu nedenle sistemin 
başlangıç momentumu 0'dır. Daha sonra, cisimler başlangıç momentumunu telafi etmek için aynı 
büyüklükte momentumla zıt yönlerde hareket eder. Her bir cismin hızı, her bir cismin kütlesine bağlıdır. 
Eğer iki cisim aynı kütleye sahipse, hızları aynı büyüklüğe ancak zıt yönlere sahip olacaktır. 



2. Dairesel Hareket: 

Bir cisim hareket ederken izlediği yörünge, belirli bir yolu izlemesi gerekiyorsa öngörülebilir veya 
öngörülemez olabilir ve birden fazla şekil alabilir. Dairesel hareket, bir cismin bir nokta etrafında sabit bir 
mesafede hareket etmesidir. Bir cismin dairesel olarak hareket etmeye devam etmesi için hareketin 
merkezine doğru işaret eden bir kuvvet gerekir. Bu kuvvete merkezcil kuvvet denir ve her zaman hareketin 
merkezine doğru etki eder. Newton'un ikinci yasasına göre, bir cisme etki eden kuvvet ivme ile orantılı ve 
aynı yöndedir, bu nedenle cismin ivmesi vardır ve yönü kuvvetle aynıdır ve buna merkezcil ivme denir. 
Diyagramdan görülebileceği gibi, hareket yönüne dik olarak etki eden kuvvet, cisim üzerinde hiçbir iş 
yapmaz, bu nedenle kinetik enerjisi sabit kalır. Cismin hızı sabit kalır ancak hareket yönü sürekli değiştiği 
için hızı da sürekli değişir. 

Açısal hız 

Cisim dairesel hareket ederken bir açı yazar. Cismin saniyede kat ettiği açıya açısal hız denir 
     𝜔 = ∆𝜃 
                 ∆𝑡 
 

Burada ω açısal hız, Δθ açıdaki değişim ve Δt zamandaki değişimdir ve rad/s cinsinden ölçülür. Cisim bir 
tam dönüşünü tamamladığında çizdiği açı 2π'dir ve açısal hız sabit olduğu için bir tam dönüşü tamamlamak 
için geçen süre sabittir ve buna periyot denir. 
     

𝜔 = ∆𝜃 = 2𝜋 = 2𝜋𝑓 
             ∆𝑡  𝑇 
 

Hız 

Cismin doğrusal hızı, cismin saniyede kat ettiği yayın çevresini bularak hesaplanabilir. Bir yayın çevresi 
için formül, açı radyan cinsinden olduğunda s=rθ ile verilir, 

    𝑣 = ∆𝑠 = ∆(𝖯) = r ∆𝜃 = 𝑟𝜔 
             ∆𝑡 ∆𝑡 ∆𝑡 

Merkezcil ivme 

    𝑎 = n2 = = 𝜔2 𝑟 
           𝑟 

Merkezcil kuvvet 
    𝐹 = 𝑚𝑎 = 𝑚𝑣2 = 𝑚𝜔2 𝑟      
                                      𝑟 
 
Dairesel hareket örnekleri 
Uzunluğu `l` olan bir ipin ucunda yatay bir daire içinde sabit `v` hızıyla dönen bir `m` kütlesinden oluşan 
konik bir sarkaç düşünelim. İp dikey ile sabit bir 'Θ' açısı yapsın. H` bobinin desteğin altındaki derinliği olsun. 
İpteki `F` gerilimi iki bileşene ayrılabilir. Yatay `Fsinθ` ve dikey `Fcosθ`. 
 
Dikey olarak:   𝐹𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑚𝑔 
 
Yatay :   𝐹𝑠𝑖𝑛𝖯 = 𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎𝑙 => 𝐹𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑚𝑣2 
                           r 



Dikey Daire 

Bir nesne dikey bir daire üzerinde hareket ederken, üzerine etki eden ağırlık, hareket yönünde bir kuvvet 
uygulayarak nesnenin hızında bir değişikliğe neden olduğundan nesnenin hızı sabit değildir. Böylece, 
cismin kinetik ve yerçekimsel potansiyel enerjisi de değişir. Cisme etki eden merkezcil kuvvet de hız ile 
orantılı olduğu için değişir. Merkezcil kuvvet cisme etki eden kuvvetlerin toplamı olduğu için gerilim de 
değişir. Sağda gösterilen resimde A konumunda, topun ağırlığı doğrudan dairenin merkezine doğru etki 
ettiğinden merkezcil kuvvete doğrudan katkıda bulunur, bu da içe doğru gerilimin minimum olduğu 
anlamına gelir. B konumunda, topun ağırlığı merkezcil kuvvetin yönüne dik olarak hareket eder, yani hiçbir 
katkıda bulunmaz ve ip tüm kuvveti sağlar. Son olarak, C konumunda, topun ağırlığı merkezcil kuvvetin 
yönünün tersine hareket etmektedir, yani ipin içe doğru kuvveti ağırlığın üstesinden gelmeli ve gerekli 
merkezcil kuvveti sağlamalıdır, bu da gerilimin maksimum olduğu anlamına gelir. 

Dişliler:  

   

Dişliler mekanik güç aktarımının bir başka yöntemidir.   İki dişlinin birbirine geçebilmesi için, aynı aralıkta 
aynı boyut ve şekilde dişlere sahip olmaları gerekir. Birçok farklı dişli türü vardır ve dünyada çok yaygın 
olarak bulunurlar. 
 
Düz Dişliler: En yaygın dişli türüne düz dişli denir. Çoğu insan dişlileri düşündüğünde, düz dişlileri 
düşünür. Düz dişliler, birbirine paralel çalışan iki şaft arasında hareket aktarır. Düz Dişliler, düz ve dişlinin 
dönme eksenine paralel olan dişleri ile karakterize edilir. Bunlar VEX Robotik Tasarım Sisteminde 
kullanılan birincil mekanik güç aktarım şeklidir. Buna ek olarak, düz dişliler gerçek dünyada otomobillerden 
DVD oynatıcıdaki tepsiyi açan mekanizmaya kadar her şeyde bulunur. 
 
KONİK DİŞLİLER: Konik dişliler konik şekillidir ve kesişen hareket eksenlerine sahip şaftlar arasında güç 
iletir. Konik dişliler şaftlar arasında çeşitli açılarda güç iletebilir, ancak en yaygın olarak aşağıdaki örnekte 
görüldüğü gibi 90 derecelik güç iletmek için kullanılır. 
 
Taç Dişliler: Taç dişliler, dişlerin dişli yüzeyine dik olarak çıkıntı yaptığı bir konik dişli türüdür. Taç dişliler 
diğer konik dişliler ve düz dişlilerle geçme yapabilir, böylece hareket kesişen dönme eksenlerine sahip 
şaftlar arasında aktarılır. 
 
Sonsuz Dişliler: Sonsuz dişliler çiftler halinde gelir: dönme eksenleri birbirinden kaymış olan dik şaftlar 
arasında güç aktarmak için birbiriyle eşleşen sonsuz dişliler ve sonsuz çarklar. Sonsuz dişliler vidalara 
benzer; döndükçe eşleştikleri sonsuz çarkı çevirirler. Bu tip dişli çifti, küçük bir form faktöründe yüksek bir 
mekanik avantaj yaratmak için çok kullanışlıdır. Bu tip dişli çiftinde, sonsuz dişli sonsuz çarkı ileri doğru 
sürebilir, ancak sonsuz çarkın sonsuz dişliyi sürmesi çok zordur. Bu nedenle bu dişliler, tasarımcının bir 
mekanizmanın geri tahrik edilmesini istemediği uygulamalar için kullanışlıdır. 
 



Helisel Dişliler: Helisel dişliler düz dişlilere benzer, sadece dişleri helis şeklinde kavislidir. Bu dişliler, iki 
paralel hareket ekseni arasında veya kesişmeyen dik hareket eksenleri arasında güç iletmek için 
kullanılabilir. 
 
EPİSİKLİK (PLANETARY) DİŞLİLER: Bir episiklik veya planet dişli seti, merkezi bir güneş dişlisi onları 
tahrik ederken bir dış halka dişlisi boyunca hareket eden bir veya daha fazla planet dişlisinden oluşur. 
Gezegen dişlileri tahrik edilirken, tipik olarak bir gezegen taşıyıcı plakayı da kendileriyle birlikte hareket 
ettirirler. İlginç bir şekilde, planet dişlileri farklı dişlilerin giriş ve çıkış olarak görev yaptığı çeşitli şekillerde 
kullanılabilir. Örneğin, halka dişli sabit tutulurken giriş olarak güneş dişlisi ve çıkış olarak gezegen taşıyıcı 
kullanılabilir veya gezegen taşıyıcı sabit tutulurken giriş olarak halka dişli ve çıkış olarak güneş dişlisi 
kullanılabilir. Bir planet dişli setinin genel mekanik avantajı kullanılan konfigürasyona bağlı olarak değişir. 
 
RAF DİŞLİLERİ: Bir raf dişlisi, düz bir çubuğa monte edilmiş bir dişlidir, öyle ki bir düz dişli (pinyon dişlisi 
olarak bilinir) tarafından tork uygulandığında doğrusal bir şekilde hareket eder. Kremayer ve pinyon dişli 
setleri genellikle dönme hareketini doğrusal harekete dönüştürmek için kullanılır. Arabalar, direksiyon 
simidinin dönme hareketini arabayı yönlendirmek için gereken doğrusal bir sol/sağ harekete dönüştürmek 
için bu tür bir dişli seti kullanır. Bu yüzden kremayer ve pinyon direksiyon olarak adlandırılır. Rekabetçi 
robotikte, tahrik mekanizmaları için doğrusal aktüatörler oluşturmak üzere kremayer dişlilerin 
kullanılabileceği birçok uygulama vardır. 
 
DİŞLİLER, KASNAKLAR VE KAYIŞLAR: Yarışma robotlarında dişli redüksiyonu sağlayan tek 
mekanizma dişliler değildir. Aynı ilkeler zincir dişlileri ve zincirler ile kasnaklar ve kayışlar için de geçerlidir. 
Dişlilere benzer şekilde, zincir dişlisi oranları dişleri sayılarak hesaplanabilir. Kasnakların ve kayışların 
dişleri yoktur, ancak oranları yukarıda gösterildiği gibi çapları karşılaştırılarak hesaplanabilir. 
 
 

 
 
 
 
 

Bu mekanizmaların her ikisi de mekanik güç aktarımı ile çalışan tasarımcılara daha fazla seçenek sunar. 
Bu iki seçenek, torkun uzun mesafelere aktarılması gereken durumlarda harika çalışır. Dişlilerin aksine, 
bu sistemler hareket yönünü tersine çevirmez. 
 
Bağlantılar: Bağlantılar, bazı giriş hareketlerini farklı bir çıkış hareketine dönüştürmek için tasarlanmıştır. 
Bir bağlantı tipik olarak, serbestçe dönen mafsallarla birbirine bağlanan ve bağlantı adı verilen bir dizi katı 



gövdeden oluşur. Tipik olarak, bir bağlantı sabittir ve hareket edemez ve bir bağlantı bazı giriş 
hareketlerinde tahrik edilir. Bağlantılar, çok çeşitli çıkış hareketleri yaratabilmeleri ve girişin yolunu, hızını 
ve ivmesini değiştirebilmeleri nedeniyle makine tasarımının temel bir parçasıdır. Basit bir bağlantı tasarımı 
kullanılarak çok hassas ve biraz karmaşık hareketler tasarlanabilir. En basit ve en yaygın bağlantı 
türlerinden biri dört çubuklu bağlantıdır. Bu, konfigürasyonuna bağlı olarak çok çeşitli hareketler 
sağlayabilen bir bağlantı sistemidir. Her bir bağlantının uzunluğu değiştirilerek çıkış hareketi büyük ölçüde 
değiştirilebilir. En temel 4 çubuklu bağlantı türü, aşağıda görüldüğü gibi bağlantıların eşit uzunlukta ve 
birbirine paralel olduğu bağlantıdır: 
 

 
 
 
 
Bu özel kurulumda, bağlantı hareketi boyunca ilerlerken çıkış bağlantısı sabit bağlantıya paralel 
kalacaktır. Böylece pençe tutarlı bir konfigürasyonda kalır. Bu, nesne manipülatörünün yere göre aynı 
yönde kalması gereken bir uygulama için yararlı olacaktır. Ancak, tüm 4-barlar bu konfigürasyonu 
almaz. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Bu dört çubuklu bağlantı örneğinde, çıkış hareketi bir önceki örnekten çok farklıdır! Bir tasarımcı, farklı 
bağlantıların uzunluklarını değiştirerek birçok farklı tasarım oluşturabilir. VEX Robotik Tasarım Sistemini 
kullanarak, farklı hareketlerini test etmek için bağlantıları denemek kolaydır. 
 
 
Yukarıdaki bağlantı prototipleri sadece birkaç VEX metal parçası ve birkaç vida ile oluşturulabilir. 
 Eklemler; Yarışma robotlarında en sık kullanılan kaldırma mekanizması dönen bir eklemdir. 

 

 

 

 
Yukarıdaki örnek, bir omuz eklemi ve bir bilek eklemi içeren 2 eklemli bir kolu göstermektedir (bir robot 
kolundaki eklemlerin genellikle bir insan koluna benzer şekilde adlandırıldığını unutmayın). Bu eklemler, 
robot yapısının bir kısmının bir hareket sisteminin bir kısmına kilitlenmesiyle oluşturulur. Yukarıdaki 
durumda, omuz eklemi omuz dişli kutusunun dişlilerine kilitlenmiş bir kol içerir - bu dişliler döndükçe kol 
da döner. Benzer şekilde pençe de kolun ucuna bağlı dişli kutusunun dişlilerine kilitlenmiştir. 

Yukarıdaki örnekte omuz ekleminin bilek ekleminden çok daha yüksek bir dişli redüksiyonuna sahip 
olduğu fark edilebilir. Bunun nedeni motor yüklemesidir. Omuz ekleminin kolun ağırlığını, bilek ekleminin 
ağırlığını, pençenin ağırlığını ve pençenin aldığı nesneyi kaldırması gerekir. Bilek ekleminin yalnızca 
pençenin ve yakaladığı nesnenin ağırlığını kaldırması gerekir. Omuz ekleminin de bu ağırlığı bilek 
ekleminden çok daha uzun bir kaldıraç koluyla kaldırması gerekir, bu nedenle önemli ölçüde daha fazla 
tork altındadır. Her bir eklem, kendisine uygulanacak yüklerin üstesinden gelecek şekilde tasarlanmıştır. 

 

 Elektromanyetizma 
 İletken bir telden akım geçtiğinde telin etrafında bir manyetik alan oluşur. 
Manyetik alanın şekli, tele dik bir düzlemde bir dizi eşmerkezli daire olarak görülebilir. Akım arttıkça 
manyetik alanın gücü de artar. 
 
 
 
 
 



Sağ el başparmak kuralı: 

 
 
Akım taşıyan bir iletken manyetik bir alana yerleştirildiğinde, alanı üreten mıknatıs ve iletken birbirleri 
üzerinde bir kuvvet uygular. Bunun nedeni, telin manyetik alanının mıknatısın kalıcı manyetik alanı ile 
etkileşimidir. 
Buna motor etkisi denir. 

 Akımın yönü veya manyetik alanın yönü tersine çevrilirse iletken üzerindeki kuvvetin yönü de 
tersine döner. 

 İletken üzerindeki kuvvetin yönü Fleming'in sol el kuralı kullanılarak belirlenebilir. 
 
 

 
 

İletken üzerindeki kuvvetin büyüklüğü aşağıdakilere bağlıdır: 

 manyetik akı yoğunluğu (manyetik alanın gücü) 
 iletkendeki akım 
 manyetik alan içindeki iletken uzunluğu. 

Manyetik alana dik açı yapan ve akım taşıyan bir iletken için: 
𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 = 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐 𝐹𝑙𝑢𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑥 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 

𝑥 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ ⇒ 𝐹 = 𝐵𝐼𝑙 

 kuvvet, 𝐹, newton cinsinden, N 
 manyetik akı yoğunluğu, 𝐵, tesla cinsinden, T 
 akım, 𝐼, amper cinsinden, A 
 uzunluk, 𝑙, metre cinsinden, m 

 
Manyetik bir alan içinde akım taşıyan bir tel bobini dönme eğilimindedir. Bu, bir elektrik motorunun 
temelidir. 



Manyetik alan içindeki bir iletken üzerindeki kuvvet, bir elektrik motorundaki bobinin dönmesine neden 
olur. 
Hoparlörler ve kulaklıklar, elektrik devrelerindeki akım değişikliklerini ses dalgalarına dönüştürmek için 
motor etkisini kullanır. 
 

 
 
 

Bir elektrik iletkeni bir manyetik alana göre hareket ederse veya bir iletkenin etrafındaki manyetik alanda 
bir değişiklik olursa, iletkenin uçları boyunca bir potansiyel farkı indüklenir. İletken tam bir devrenin 
parçasıysa, iletkende bir akım indüklenir. 
Buna jeneratör etkisi veya elektromanyetik indüksiyon denir. 

İndüklenen potansiyel farkın (ve dolayısıyla indüklenen akımın) boyutu şu şekilde artırılabilir: 

 hareket hızının artırılması 
 manyetik alanın gücünün artırılması 
 solenoid üzerinde daha fazla dönüş kullanarak. 

İletkenin hareket yönü veya manyetik alanın polaritesi tersine çevrilirse, indüklenen potansiyel farkın ve 
herhangi bir indüklenen akımın yönü tersine döner. 
Jeneratör etkisi bir alternatörde a.c. üretmek için ve bir dinamoda d.c. üretmek için kullanılır. 
 İndüklenmiş bir akım, iletkenin hareketi ya da manyetik alandaki değişim gibi orijinal değişime karşı çıkan 
bir manyetik alan oluşturur. 

  

 
 
Yükselme: çıkış p.d. > giriş p.d.     Düşüş: çıkış p.d. < giriş p.d. 

 
Mikrofonlar, ses dalgalarındaki basınç değişimlerini elektrik devrelerindeki akım değişimlerine 
dönüştürmek için jeneratör etkisini kullanır. 
Temel bir transformatör, demir bir çekirdek üzerine sarılmış birincil bir bobin ve ikincil bir bobinden 
oluşur. Demir kolayca mıknatıslanabildiği için kullanılır. 



Bir transformatörün birincil bobinindeki alternatif akım, demir çekirdekte ve dolayısıyla ikincil bobinde 
değişen bir manyetik alan üretir. Bu, ikincil bobinin uçları boyunca alternatif bir potansiyel farkı indükler. 
İkincil bobin tam bir devrenin parçasıysa, ikincil bobinde indüklenmiş bir akım akacaktır. 

    𝑉𝑝 = 𝑛𝑝 
𝑉𝑠 𝑛𝑠 

 
 

𝑝 𝑉birincil bobindeki potansiyel farkı            𝑠 𝑉birincil bobindeki potansiyel farkı 
𝑛𝑝 birincil bobindeki sarım sayısı           𝑛𝑠 sekonder bobindeki sarım sayısı  
 
Eğer transformatörler %100 verimli olsaydı, elektrik gücü çıkışı elektrik gücü girişine eşit olurdu: 
 

𝑉𝑝 × 𝐼𝑝 = 𝑉𝑠 × 𝐼𝑠 

Güç, Ulusal Şebeke boyunca yüksek potansiyel farklılıklarında iletilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elektronik 
 

Bakım ve güvenlik 
Çalışma alanı, elektronik projeler geliştirmek için çok önemlidir. Bu alanın, projeleri güvenli ve 

dikkatli bir şekilde geliştirmenize olanak tanıyan tüm güvenlik koşullarına sahip olması çok önemlidir. Bu 
nedenle, çalışma alanı iyi aydınlatılmış, sessiz ve tezgahlar düzenli olmalı ve temiz ve kuru tutulmalıdır. 

Tüm bağlantılar açıkta olduğundan, her türlü elektronik devre/bileşen ile çalışırken çok dikkatli 
olunmalıdır, bu nedenle projeyi tutmak için iletken destekler kullanılmamalıdır. 
 

Elektronik devreleri/bileşenleri kullanırken şunları yapmalısınız: 
 Mevcut iş güvenliği ve hijyen kurallarını uygulamak 
 Etkiye uygun bir ortamda elektronik projeler geliştirmek 
 Gerçekleştirdiğiniz görevler için uygun olan araçları kullanın 
 Nemli ellerle çalışmayın 
 Herhangi bir elektronik bileşeni kullanmadan önce, nasıl kullanılacağına dair üreticinin 

tavsiyelerini okuyun 
 Herhangi bir devreyi veya bileşeni bağlamadan önce, elde etmek istediğiniz sonuca uygun 

olup olmadığını doğrulamak için 
 Sayılan veya sivri uçlu nesnelerle koşmayın veya oynamayın 
 Lehimleme durumunda, lehim havyalarını doğru kullanın ve uygun destek kutusuna 

yerleştirin 
 Ekipmana ciddi hasar verebileceğinden veya yangına neden olabileceğinden herhangi bir 

kısa devreye neden olmayın 
 Ağartılmış ve çalışma tezgahına yakın olan her türlü teli düşünün. 

Giriş 
 

Robotik ve 3D baskı ile ilgili bu projede, öğrencinin robotik ve 3D baskının büyüleyici dünyasına 
girmesini sağlamak için elektroniğin temelleri sunulacaktır.  

Elektronik seviyesinde aşağıdaki konular ele alınacaktır: 
 Elektroniğin Temelleri. 
 Elektronik bileşenler: 

 Pasif bileşenler; 
 Aktif bileşenler (Yarı iletkenler); 

 Analog elektronik dijital elektronik: 
 İşaretler; 
 Güç kaynakları; 
 Mantıksal portlar ve Analog-dijital dönüşüm; 

 Motor gücü için elektronik sürücü: 
 Elektronik besleme; 
 Anahtarlama ve PWM uygulaması; 
 Motorlar için H köprüsü; 

 Baskılı Devre Geliştirme (PCB) 
 Devre tasarımı; 
 Baskı devreleri; 
 Bileşenlerin kaynaklanması; 
  

 



Elektroniğin Temelleri 
 

Elektronik, iletim, depolama, dağıtım veya dönüştürme yoluyla enerjiyi manipüle etmemizi sağlar. 
Ayrıca, elektrik sinyalleri aracılığıyla bilgi edinme, işleme, dönüştürme, iletme, filtreleme ve depolama 
olanağı sağlar. 

Bu açıdan bakıldığında, bilgisayarların iç devrelerinin, telekomünikasyon sistemlerinin, çeşitli sensör 
ve transdüser türlerinin de elektroniğin ilgi alanına girdiği söylenebilir. 

Gerilim, direnç ve akım/elektrik yoğunluğu 
Ele alınacak içeriklere geçmeden önce, normalde V veya U ile gösterilen elektrik gerilimi, genellikle I 

ile gösterilen akım veya elektrik yoğunluğu ve son olarak genellikle R harfi ile gösterilen elektrik direnci 
kavramlarını dikkate almak gerekir. 
 
Gerilim 

Ölçü birimi volt ya da coulomb başına joule'dür. Potansiyel farkı, herhangi bir yükü hareket ettirmek 
için bir elektrik alanının aksine yük birimi başına yapılması gereken işe eşittir. 

Elektrik voltajına statik elektrik alanları, manyetik alan etkisi altındaki bir elektrik akımı, değişken bir 
manyetik alan veya üçünün bir kombinasyonu neden olabilir. 

 
Şekil 1: Gerilim sembolü 

Direnç 
Elektriksel direnç, uygulanan potansiyelde bir fark olduğunda bile bir cismin elektrik akımının 

geçişine borçlu olma yeteneğidir. Ohm (Ω) cinsinden ölçülür.  
 

Şekil 2: Direnç/Direnç Sembolü 

 
Akım/Elektriksel Yoğunluk 

Elektrik akımı, elektrik yükü taşıyan parçacıkların düzenli akışı ya da uçlar arasında potansiyel bir 
fark olduğunda bir iletken içindeki yüklerin yer değiştirmesidir. 

 
Şekil 3 - Bir iletkende düzensiz hareket eden elektronlar 

 
Şekil 4 - Bir iletkende düzenli hareket eden elektronlar 

i=Q∆t 

Başlık: 
i - Elektrik akımı yoğunluğu (A) 
Q - Yük miktarı (C) 
∆t- Zaman aralığı (s) 

Uluslararası Birim Sisteminde akım yoğunluğunu ölçmek için kullanılan standart birim amperdir. 
Akımı ölçmek için bir ampermetre kullanılır 



 
Şekil 6 Elektrik akımı/yoğunluğu 

 

Doğru akım 
Sürekli akım, doğru akım veya sabit akım (DC veya DC) elektronların aynı yönde düzenli akışıdır. 

Genellikle elektronik cihazlara (1,2V ile 24V arasında) ve bilgisayar ekipmanlarının (bilgisayarlar, 
modemler, hub'lar vb.) dijital devrelerine güç sağlamak için kullanılır. Bu tip devreler, yoğunluğun 
korunduğu bir negatif kutba ve bir pozitif kutba sahiptir (polarize edilmiştir). Yoğunluk başlangıçta 
maksimum bir noktaya kadar artar, sürekli kalır, yani değişmez. Kapatıldığında sıfıra düşer ve söner. 

 

 
Şekil 7 Doğru akım şeması 

Alternatif akım 
Alternatif akım, elektrik yüklerinin akış yönünün periyodik olarak tersine çevrildiği bir elektrik akımı 

türüdür. 
Alternatif akımın en büyük avantajlarından biri, çok fazla kayıp olmadan uzun mesafelere 

taşınmasının daha kolay olmasıdır. 
 

 
 
 
 

Şekil 8 - Alternatif akım grafiği 

 



Alternatif akım, zaman içinde döngüler şeklinde tekrar eden bir sinüzoid tarafından çizilir. 

 

Şekil 9 - 1 Alternatif akımı temsil eden sinüzoid döngüsü 

Farklı devrelerde gerilim, yoğunluk ve direncin hesaplanması 
Üç niceliğin, yani gerilim, yoğunluk ve direncin hesaplanması için, üçü arasındaki ilişkiyi kuracak 

olan ohm yasasının dikkate alınması esastır. 
Ohm yasası, sabit bir sıcaklıkta tutulan iletken bir telde elektrik akımının yoğunluğunun, uçlarına 

uygulanan potansiyel farkıyla orantılı olduğunu onaylar ve bunu aşağıdaki ifadeyle doğrulamak 
mümkündür: 

Ohm Yasası 
UI=R ⇔ U=R×I 

Başlık: 
U - Gerilim veya potansiyel farkı (d.d.p.) 
I - Yoğunluk veya akım 
R - Direnç 

 
Bu üç fiziksel niceliğin ölçüm birimleri şunlardır: 

Büyüklük Ölçü birimi Taklitçilik 
Gerilim/d.d.p Volt V 

Yoğunluk veya Akım Amper A 
Direnç Ohm Ω 

Tablo 1- Ölçü birimleri, miktarlar 

Örnek: R= 20Ω   U=12V  I=? 
 
 

 
 
 

Şekil 11 -Yoğunluk hesaplama örneği 



UR=i ↔ 1220=i ↔i=0,6A 

CCV ve GND arasındaki ayrım 
CCV kısaltması sürekli akım gerilimi anlamına gelir veya Doğru Akım Gerilimi anlamına gelen 

DCV olarak da görülebilir. 
CCV her zaman pozitif yüke sahiptir ve kırmızı rengin "güç" için dikkat çağrısı olarak 

ilişkilendirilmesi gibi. 
Vcc 
⊕ 

GND kısaltması Toprak veya arazi anlamına gelir. GND voltajın olmadığı yerdir, basitçe 0 Volttur. 
GND 

 
Örnek: 

 

Şekil 12- CCV ve GND örneği 

Elektronik bileşenler 
Elektronik bir bileşen olarak, elektrik akımını iletken veya yarı iletken yollarla ve ayrıca vakum 

yoluyla ileten ve devrelerdeki elektrik akımının davranışında değişikliklere neden olan tüm cihazlar olarak 
tanımlanır. 

Elektronik bileşenler, enerjiyi nasıl ilettiklerine veya aktif bileşen, pasif bileşen veya 
elektromekanik bileşen olarak özelliklerine göre sınıflandırılabilir.  

Elektronik bileşenlerin üç grupta sınıflandırılması: 
 Pasif bileşenler 
 Aktif bileşenler 
 Elektromekanik bileşenler 

Pasif bileşenler 
Pasif bileşenler temel bileşenler olarak da bilinir. Bir devrenin akım veya gerilim yoğunluğunu 

artırmayan, yani devre için enerji üretmeyen, sadece enerji ile etkileşime girerek onu başka biçimlerde 
dağıtan tüm bileşenlerdir. Bu tür bileşenler kazanç (amplifikasyon) veya doğru akım üretmezler, ancak 
yavaşlatabilir veya depolayabilirler. Şekil 13 yaygın olarak en iyi bilinen pasif bileşenleri göstermektedir. 

 
Direnç 

 

Kondenser 

 
Polarize Polarizasyon Yok 

Makara 

 



Şekil 13 Pasif bileşenler 

 
Aktif bileşenler 
Aktif bileşenler güç üretebilir ve ayrıca devre içindeki akımın yönünü değiştirebilir. Bu bileşenler, 

akıma kazanç sağlayan veya onu yönlendiren cihazlardır. Örneğin bir diyot, tıpkı transistör gibi aktif bir 
bileşendir. Şekil 14 en yaygın bilinen aktif bileşenleri göstermektedir. 

Diyot 

 

Entegre devre 

 

Transistör 

 
Şekil 14 - Aktif bileşenler 

 
Elektromekanik bileşenler 
Elektromekanik bileşenler, elektriksel süreçleri tek bir cihazda birleştiren bazı mekanik hareketleri 

içeren bileşenlerdir. Şekil 15 en yaygın olarak bilinen elektromekanik bileşenleri göstermektedir. 

Düğmeler açma-kapama 

 

 

Röle 

 

Motor 

 
Şekil 15 - Elektromekanik bileşenler 

Elektronik bir bileşenin sıcaklığı 
Doğada, malzemelerin fiziksel-kimyasal özellikleri maruz kaldıkları sıcaklığa göre değişir. Elektrikli 

bileşenler de aynı şekilde davranır, yani davranışlarını sıcaklığa göre değiştirirler. Bu şekilde üreticiler, 
bileşenin beklendiği gibi ve hasar görme riski olmadan tepki verdiği sıcaklık aralığını belirtmelidir. 

Bazı bileşenler, özellikle entegre devreler için, uygulamalarına göre Tablo 2'de sunulan üç standart 
çalışma aralığı belirlenmiştir 
 

Mezhep Sıcaklık aralığı 
Ticari 0º ila +70º C 
Endüstriyel -25ºC ila +85ºC 
Askeri -55ºC ila +125ºC 

 Tablo 2 - Elektronik bileşenlerin çalışma sıcaklık aralıkları 

Yarı İletken 
Yarı iletken bir malzeme, çeşitli faktörlere (ortam sıcaklığı, maruz kaldığı elektromanyetik alan 

veya kendi moleküler bileşimi gibi) bağlı olarak elektrik akımı iletkeni veya yalıtkan olarak hareket edebilen 
bir malzeme olarak tanımlanır. 

Doğadan çıkarılan, periyodik tabloda yarı iletken olarak işlev gören birkaç element vardır. 
Endüstride en çok kullanılanlar silikon (Si) ve germanyumdur (Ge), ancak sülfür (S), bor (B) ve kadmiyum 
(Cd) gibi diğerleri de vardır. 

Yarı iletkenlere örnek: 
 



Transistör Diyot Voltaj regülatörü 

 

 

 

Şekil 16- Yarı iletken örnekleri 

 

En yaygın elektronik bileşenlerin çalışması 
Direnç 

Dirençler, elektrik akımının kurucu elemanlardan geçişine bir karşıtlık sunmayı ve böylece 
devrenin belirli bir bölümündeki elektrik akımını sınırlamayı amaçlayan bileşenlerdir. 

Bir direncin direnç kapasitesini ölçmek için Ω ohm birimi kullanılır. 

 
Şekil 22 - Direnç 

 

Şekil 17 - Direnç sembolü 

Nominal değerlerini ayırt etmenin yanı sıra, her bir direncin değerini bulmanızı sağlayan bir renk 
kodu vardır.  Çoğu durumda dirençler sadece 4 renkli banda sahiptir, ancak 5 bantlı dirençler de vardır. 

Renk kodu, her bir direncin gövdesinde bulunan ve bir düzene uyan renkli bantlardan oluşur. 
Bir direncin değerini hesaplamaya yardımcı olmak için, Şekil 18'de gösterildiği gibi, direncin üzerine 

basılmış farklı renkleri içeren tablolar vardır, bu çizim  

dirençler için 4 bantlı renk kodunu temsil eder.  
 
 

Şekil 18-4 bantlı direnç değerinin hesaplanması için renklerin sırası  

Renk 1. Parça 2. parça Çarpan Hoşgörü 

Siyah 0 0 x1  

Kahverengi 1 1 X10 1% 

Kırmızı 2 2 X100 2% 



Turuncu 3 3 X1K  

Sarı 4 4 X10K  

Yeşil 5 5 X100K 0.5% 

Mavi 6 6 x1M 0.25% 

Mor 7 7 X10M 0.1% 

Gri 8 8 X10 0.05% 

Beyaz 9 9 X10  

Altın    0.5% 

Gümüş    0.10% 

 
 
Tablo 3 - Dirençler renk tablosu 

Örnek:  
 

 
Dirençlerin uygulama örneği 

Bir LED'i, akımı 1 amper olan 9 voltluk bir pile bağlamak istediğimizi varsayalım. LED tarafından 
desteklenen maksimum akımın 20mA (0,02A) olduğunu biliyoruz. Sonunda LED doğrudan bataryaya 
bağlanırsa, içinden geçecek akım desteklenen maksimum akımdan daha yüksek olacağından 
kullanılamaz hale gelecektir.  Bu kez, Şekil 19'da olduğu gibi LED'den geçen akımı sınırlamak için bir 
direnç kullanmalıyız. 

 
Şekil 19- Bir LED bağlamak için elektronik şema 

Ohm kolluk kuvvetleri: 
R=? 
U=9V 
I=0.02A 

R= UI⇔R= 90,02=450Ω 



Led'in hasar görmemesi için 450 Ohm'luk bir dirence ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır. 
Potansiyometre 
Potansiyometre, elektrik akımına karşı koyma değerini değiştirebilen bir dirençtir. Bu değer, 0 ile 

uygulamak istediğiniz değer arasında bir varyasyona sahip olabilir. 

 
Şekil 20 - Potansiyometre  

Şekil 21 - Enerji santrali sembolü 

 

Kondensatör 
 
Kondansatör, dielektrik adı verilen yalıtkan bir malzeme ile ayrılmış iki paralel plakadan oluşan 

elektronik bir cihazdır. Terminaller bir elektrik akımına maruz kaldığında, plakalar yüklenir ve böylece 
enerji depolayabilir. 

Depolanan yük miktarının plakalar arasında var olan elektrik gerilimine bölünmesine Kapasitans 
denir ve Farad cinsinden ölçülür. 

Bir Farad devasa bir kapasitans değeridir, elektronikte en yaygın kondansatörler mikrofarad, 
nanofarad (ηF) veya PICOfarad (ρF) mertebesindedir. 

 
 
 

 

Şekil 22 - Kondenserler 

 

Şekil 23 - Kondansatör sembolü, polarize olmayan ve polarize. 

Bir kondansatörün polaritesi olmadığında, yani pozitif bir terminali ve negatif bir terminali 
olmadığında, herhangi bir şekilde polarize edilebileceği anlamına gelir, Şekil 23'ün solundaki sembol 
kullanılır. 

Kondansatör polariteye sahip olduğunda, hangi terminalin pozitif olduğunu gösteren Şekil 23'ün 
sağındaki sembol kullanılır. 

 
 
Elektrolitik kondansatör 
Elektrolitik kondansatör, tanımlanmış bir polariteye sahip bir kondansatördür. Ters polarize olması 

durumunda kısa devre yaparak kullanılamaz hale gelir ve hatta patlayabilir. Gerilim kaynaklarında çok 



yaygındır ve gürültü filtresi olarak çalışır. 0,5μF'den daha büyük değerlerde bulunurlar. Normalde, 
elektrolitik kondansatörün negatif terminalini gösteren uzunlamasına bir listesi vardır. 

 
Şekil 24 - Elektrolitik kondansatör 

 
Polyester kondansatör 
Polyester kondansatör, yüksek frekanslarda kullanılması tavsiye edilmeyen, birkaç alüminyum ve 

polyester katmanından oluşan bir kondansatördür. 1000pF ila 10μF aralığında bulunabilir ve polaritesi 
yoktur. 

 
Şekil 25 - Polyester kondansatör 

Seramik kondansatör 
Seramik kondansatör, yüzlerinde iki metal şerit bulunan seramik bir disktir. Sürekli akım 

devrelerinden yüksek frekanslı devrelere kadar kullanılır. Genellikle 1pF ile 470nF arasında 
kapasitanslarla bulunurlar. 

 
Şekil 26 -Seramik kondansatör 

Tantal kondansatör 
Tantal kondansatör, üretim sürecinin kullanımıyla çok küçük bir boyutta büyük miktarda enerji elde 

etme yeteneğine sahiptir, alan bir sorun olduğunda elektrolitik kondansatörün yerini almak için kullanılır. 

 

Şekil 27 - Tantal kondansatörler 

Kondansatörlerin uygulama örnekleri 
Bir kondansatör bir bataryaya benzer, ancak tüm şarjını saniyenin kesirlerinde boşaltabilir. Bu 

şekilde voltaj kaynaklarında gürültü filtresi olarak kullanılabilirler. 
Tüm kondansatörlerin aşağıdaki gibi eşitlenen bir T-yük sabiti vardır: 

T=R×C 

Nerede? 

T = yük sabiti 
R = Ohm cinsinden direnç 
C = Faradays cinsinden kapasite 
İndüktör veya bobin 

Bazen bobin veya solenoid olarak da adlandırılan indüktör, indüktörde dolaşan elektrik akımı 
tarafından üretilen manyetik alan şeklinde enerji depolayabilen elektronik bir bileşendir. 



 

Şekil 28 - Bobinler/İndüktörler/Solenoidler 

İndüktörün manyetik alan şeklinde enerji depolama yeteneği Henrys (H) cinsinden ölçülen 
indüktans değeridir. Genellikle ferromanyetik bir çekirdeğin etrafına sarılmış bakır bir telden yapılırlar. 

Devrelerde bir indüktör L harfi ile gösterilir ve aşağıdaki gibi görülür: 

 

Şekil 29 - İndüktör sembolü 

İndüktör çeşitleri 
Ferromanyetik çekirdek 

Daha yüksek endüktans değerleri elde etmek için nüvede ferromanyetik malzemeler kullanılır. 
Böylece nüve manyetik alanı artırabilir ve yoğunlaştırabilir. Bununla birlikte, en yüksek enerji dağılımına 
sahip sistemdir. 

Lamine çekirdek 

Çekirdek, bir vernikle çevrili ince silikon çelik katmanlarından yapılmıştır. Düşük frekanslar için 
kullanılır. Lamine nüve indüktör kayıplarını azaltır. 

Hava çekirdeği 

Çekirdek herhangi bir malzeme ile doldurulmamıştır. Çok az endüktansa sahip olmasına 
rağmen, çekirdekten kaynaklanan kayıplar sunmaz. Yüksek frekanslar için kullanılır 

Ferrit çekirdek 

Yüksek frekanslarda mükemmel performans gösteren indükleyicilerdir.  Enerji kayıplarını 
azaltan bir tür ferromanyetik ve iletken olmayan seramik kullanılır. 

Toroidal İndüktör 
Ferrit çekirdekli, ancak iplik şeklinde yapılmıştır. Toroidal indüktörde, manyetik alanın dolaşmak 

için kapalı bir yolu vardır, bu da kayıpları önemli ölçüde azaltır ve endüktans değerini artırır. 

Diyot 
Diyot, akımın yalnızca bir yönde geçişine izin veren elektronik bir bileşendir. 
İletken bir malzeme ile yalıtkan bir malzeme arasında bir tür orta zemin olan yarı iletken bir 

malzemeden yapılmıştır. 
Diyotun 2 terminali vardır ve diyotun yalnızca bir yönde sürülmesine izin veren bir silikon veya 

germanyum birleşiminden oluşur. 



 
Şekil 30- Diyotlar 

Şekil 30'da bileşenin negatif terminalini gösteren gri bir liste gösterilmektedir. 

 
Şekil 31 - Diyot Sembolü 

 
Diyot uygulamaları 

Diyot, alternatif akımı sürekli akıma dönüştüren doğrultucu devrelerde yaygın olarak kullanılır. 
Diyot için koruma devreleri ve voltaj regülatörleri gibi çeşitli uygulamalar vardır. 
Diyotun mükemmel bir geçiş olmadığına, terminallerinden akan akımın yaklaşık 0,7V'luk bir 

voltaj düşüşüne sahip olduğuna dikkat etmek önemlidir, bu nedenle diyot kullanan devre projelerinde bu 
voltaj düşüşünü dikkate almak önemlidir. 

  
Işık yayan diyot (LED). 

LED, özellikle günümüzde var olan LED lambalar ile dünyanın en iyi bilinen elektronik 
bileşenlerinden biridir. 

 

Şekil 32 - Işık yayan diyot ve sembolü 

LED, içinden elektrik akımı geçtiğinde ışık yayan galyum arsenitten yapılmıştır. Büyük bir 
dayanıklılığın yanı sıra düşük tüketim ve yüksek verimliliğe sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle LED 
aydınlatma giderek daha popüler hale gelmiştir. 

Zener Diyot 
Diyot, ters polarize edildiğinde, terminallerde sabit bir gerilimin korunmasını sağlar. 

 

Şekil 33 - Zener Diyot 

Zaman içinde sabit bir voltajı korumak için voltaj regülatörlerinde ve stabilizatörlerde kullanılır. 



 

Şekil 34 - Zener Diyot bileşen sembolü 

Transistör 
Diyot gibi yarı iletken bir malzemeden yapılmış elektronik bileşenlerdir. Transistör, akım geçişini 

kontrol etme yeteneğine sahiptir ve genellikle üç terminale sahiptir: baz, toplayıcı ve verici. 

 
Şekil 35 - Transistör 

Transistör çalışması 
Tabanda akım olduğunda, transistör akımın kollektör ve verici arasında geçmesine izin verir. 

Tabanda akım yoksa, kollektör ve verici arasında akım geçişi olmaz. 
Transistör ile mantıksal bağlantı noktaları oluşturabilir ve mantıksal bağlantı noktalarından tüm 

modern bilgisayarların temeli olan işlemcileri inşa edebiliriz. 

 
Şekil 36 - Transistör sembolojisi 

Tristör - SCR 
En yaygın kullanılan tristör SCR (Kontrollü Silikon Doğrultucu) olarak da bilinir. Tristörün ana 

işlevi, büyük yükler, motorlar, elektromıknatıslar, ısıtıcılar vb. içeren devreleri açmak ve kapatmaktır. 
Temel olarak 3 elektrota sahip bir p-n-p-n yapısı oluşturan dört yarı iletken katmanından oluşur (bir anot, 
bir düğme ve bir "komut" kontrol elektrodu, genellikle "kapı" olarak adlandırılır). Şekil 44 ve 45'te 
bağlantıların şeması, gerilim-akım karakteristikleri ve tristörün kullanıldığı elektrik şemalarında kullanılan 
sembol gösterilmektedir. 

 

Şekil 37 - tristör SCR 

c - Patlat 
a - Anot 
g - Kapı 

 

 

Şekil 38 - Tristör SRC Sembolü 



Tristör - TRIAC (Alternatif Akım için Triyot) 
Triyak, biri diğerinden farklı olarak paralel bağlanmış iki dahili Silikon Kontrol (Doğrultucu) SCR tarafından 
oluşturulan bir bileşendir. 
Temel çalışmada, triyak GATE'de bir voltaj alırken, MT1 ve MT2 alternatif akım arasında sürüşe izin verir. 

 
Şekil 39 - Tristör - TRIAC 

MT1 - Anot 1 
MT2 - Anot 2 
G - Kapı 

 

 

Şekil 40 - Tristör - TRIAC Sembolü 

Osilatör (Kristal) 
Kristal osilatör, çok hassas bir frekansa sahip bir elektrik sinyali oluşturmak için piezoelektrik bir 

malzemeden titreşen bir kristalin rezonansını kullanan elektrikli bir bileşendir. Bu frekans, kuvars saatler 
gibi zamanı doğru bir şekilde ölçmenin yanı sıra radyo verici frekanslarını stabilize etmek için kullanılır. 
En yaygın kullanılan piezoelektrik kristal kuartzdır. 

Kristal osilatörler, dahili bir piezoelektrik kristale bağlı iki terminalden oluşan bileşenlerdir. 

 
Şekil 41 - Osilatör 16000Hz (Kristal) 

 
Şekil 42 - Osilatör sembolü 

Bileşen tanımlama tablosu ve sembolleri 
 

Bileşen adı Bileşen görüntüsü Sembol 

Direnç 

 
 

Potansiyometre 

 

 



Kondenser 
 

 

Bobin 
 

 

Diyot 
 

 

Işık Yayan Diyot 
 

 

Zener Diyot 

 

 

Transistör 
 

 

Tristör (SCR) 
 

 

Tristör (TRIAC) 
 

 

Osilatör 
 

 

Düğme 
 

 

IC 555 
  

Tablo 4 Bileşenlerin tanımlanması ve sembolleri 

Yarı iletken bileşenlerin çalışma durumları 
 

 Akım veya gerilim doğrultma devresi olarak diyotlar. 
Doğrultucu, bir voltajın veya alternatif akımın (AC) (genellikle sinüzoidal) doğrultulmasını 

sağlayan bir cihazdır, başka bir deyişle, Şekil 43'te gösterildiği gibi alternatif akımın/gerilimin doğru akıma 
dönüştürülmesidir. 



 

Şekil 43 - Alternatif akım/gerilimin akım/doğru gerilime dönüştürülmesi 

 
Basit bir devrenin optimum analizi. 

 
Basit bir devrenin gerçekliğine yaklaşık analiz. 
İdeal olarak, her şeyin ütopik bir şekilde işlendiğini hatırlamak önemlidir, bu da devrelerin 

çalışmasının mükemmel olduğu anlamına gelir. Gerçekte, bu böyle çalışmaz ve diyotlar durumunda bir 
voltaj kaynağı gibi davranırlar ve katoda göre anotta daha yüksek bir voltaj uygulandığında, diyotun 
doğrudan polarize olduğu ve bir gerilim kaynağı olarak görüldüğü söylenir. silikon diyotlar için terminaller 
boyunca tahmini 0,7V'luk bir voltaj düşüşü vardır

 

Şekil 44 - Gerçeğe yakın silikon diyotlu basit doğrultma devresi 

 Transistörlerin çalışma bölgeleri, polarizasyon, doygunluk, kesme ve doğrusal bölge. 
Transistör, çok çeşitli uygulamalar için elektronik çiplerin yapımında yaygın olarak kullanılan üç 

katmanlı bir yarı iletken bileşendir. Esas olarak silikon veya germanyumdan oluşan transistör, 
amplifikasyon ve sinyal üretim süreçlerinde ve sinyalizasyon işlemlerinde kullanılır. 

Bir transistörün polarizasyonu 

Bir transistörün polarize edilmesi, aynı çalışma noktasının hesaplanması, yani bileşene 
uygulanacak voltaj ve akımların hesaplanmasıdır, böylece düzgün, kesmeden ve doygunluğa ulaşmadan 
çalışır. 

Bipolar transistörler 

 

 

Şekil 45 - Bipolar Transistör Sembolü NPN ve PNP 



 

Şekil 46 - Bir transistörün basit polarizasyon devresi 

Polarizasyon hesaplamaları: 

Ie= Ib+Ic 

Ic= HFE.Ib 

HFE transistörün dc kazancıdır 

Vbe gerilimi baz-yayıcı bağlantısının iç geriliminden daha düşük olduğunda transistör kesme 
bölgesindedir, bu da transistörün iletken olmadığı anlamına gelir, yani Ic ve Ie akımları sıfırdır. 

Vbe gerilimi artırılırsa, içsel baz-yayıcı gerilimine (silikon transistörler için yaklaşık 0,7V) 
yaklaştığında, transistör sürmeye başlar ve Ic akımı yaklaşık olarak denklemle verilir, o zaman 
transistörün Ic= HFE.Ib doğrusal bölgesinde olduğu belirtilir. Doğrusal bölgede, HFE değeri farklı Ib 
akımları ve Vce gerilimi için pratik olarak sabittir. 

Vbe gerilimi artmaya devam ederse, transistörün Ic akımını artıramadığı ve HFE değerinin çok 
düştüğü bir zamana gelir. Transistörün doyma bölgesine girdiğini söyleriz. 
 

Tristör (Kontrollü Silikon Doğrultucu - SCR) çalışma modu, doğrudan polarizasyon ve ters 
polarizasyon. 

Tristör, güç elektroniği ile, yani yüksek yüklerle çalışmak üzere geliştirilmiş elektronik bir 
bileşendir. 

 
 
 

SCR tristörün temel yapısı 

 

 

Şekil 47 - Bir tristörün temel yapısı 

 



Tristörün özellikleri 

 

Şekil 48 - Bir tristörün karakteristikleri ve çalışma eğrileri 

 
Güç kaynakları 

Güç kaynakları, elektriğin elektronik bir sistemin tüm bileşenlerine dağıtılmasından sorumludur. 
Bir elektronik sistemin düzgün çalışabilmesi için, geliştirilecek devre için en uygun güç kaynağını seçmek 
amacıyla toplam enerji tüketiminin hesaplanması gerekir.  Bu temada doğrusal ve anahtarlamalı olmak 
üzere iki tip güç kaynağı ele alınacaktır. 

Doğrusal bir güç kaynağının yapısı 
Temel bir güç kaynağı dört sektörden oluşur 

Transformatör 
Transformatör, gerilimi uyarlamaktan sorumlu cihazdır. Primer sargı dönüş sayısı ile sekonder 

sargı arasındaki ilişkiye bağlı olarak, transformatörler gerilimi (AC) ve giriş akımını alternatif akım 
modunda daha da düşük ve kullanılabilir bir değere dönüştürebilir. 

 

 



 
Vp = Birincil gerilim (giriş) Vs = İkincil gerilim (çıkış) 

Np = Primerdeki sarım sayısı Ns = Sekonderdeki sarım sayısı 
Ip = Birincil akım (giriş) Is = İkincil akım (çıkış)  
 
Düzeltme - (Taşlama Köprüsü) 

Taşlama, dc polarize bir çıkış üretmek için darbeleri öğütme işlevine sahiptir. 

 

Şekil 51 - Doğrultucu Köprü 

Bir Doğrultucu Köprü AC dalgasını kullanır (hem pozitif hem de negatif bölüm).  Köprüde 1,4V 
kaybolur, çünkü doğrultucu diyotların her biri iletimde 0,7V (bir silikon PN bağlantısında voltaj düşüşü) 
kaybeder ve iletimde her zaman iki diyot vardır. Köprü doğrultucular, dayanabilecekleri maksimum akım 
ve maksimum ters gerilime göre sınıflandırılır (bu, doğrultucuların gerilim tepe noktalarına dayanabilmesi 
için RMS geriliminin en az üç katı olmalıdır). 

Filtreleme 
Filtreleme, DC gerilimi doğrultucuda değiştiğinde çıkışa akım sağlayan bir rezervuar görevi 

görmek üzere DC çıkışına bağlanan yüksek değerli bir elektrolitik kondansatör tarafından yapılır. Şekil 
59'da filtrelenmemiş bir voltaj (noktalı çizgi) ve düzeltilmiş DC (düz çizgi) gösterilmektedir. DC 
değişkeninin tepe noktası yakınında kondansatör hızla boşalır. 

 

Şekil 53 - Filtre uygulama grafiği 

 Filtreleme, ortalama DC gerilimini tepe değerine (1,4 × RMS değeri) önemli ölçüde artırır. 
Örneğin, 6V RMS AC (transformatör çıkışı) tam dalga olarak doğrultulur, DC 4,6V RMS'dir (1,4V 
doğrultucu köprüsünde kaybolur), filtreleme ile bu tepe değerini 1,4 × 4,6 = 6,4V artırır.  

Filtreleme, sayacın geriliminin deşarjlarda biraz düşmesi ve küçük bir gerilim dalgalanması 
(Dalgalanma gerilimi) vermesi nedeniyle mükemmel değildir. Birçok devre için gerilim değerinin %10'u 
kadar bir dalgalanma tatmin edicidir, aşağıdaki denklem kondansatör filtrasyonu için gerekli değeri sağlar. 
Kondansatör ne kadar büyükse, dalgalanma o kadar düşük olur. 
10 dalgalanma için filtre kondansatörü, C= 5 × IoVs × f 

C = Farad (F) cinsinden filtreleme kapasitesi 
Io = Amper (A) cinsinden çıkış akımı 
Vs = volt (V) cinsinden giriş voltajı, bu DC'deki filtrelenmemiş voltajın tepe değeridir 
f = Hertz (Hz) cinsinden AC frekansı, Portekiz'de 50Hz (230v). 



 

 

Şekil 54 - Transformatör Diyagramı, Taşlama ve Filtreleme 

Yönetmelik 
 
Entegre düzenleyici devreler sabit değerler (tipik olarak 5, 12 ve 15V) veya değişken çıkış voltajı 

ile mevcuttur. Geçirdikleri maksimum akıma göre sınıflandırılırlar. Özellikle çift kaynaklarda kullanılmak 
üzere negatif voltaj regülatörleri de mevcuttur. Çoğu regülatör otomatik aşırı tüketim koruması (aşırı yük 
koruması) ve aşırı ısınma (termal koruma) içerir. 

 

 

Şekil 55 - Temel bir güç kaynağının şeması 

 
 
 
IC ile seri olarak anahtarlanan güç kaynağı 
 

Anahtarlamalı güç kaynakları Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) kullanır, yani güç kaynağının 
çıkış voltajı sabit ve değişmeyen bir frekansta servis faktörü değiştirilerek düzenlenir. 

 

Şekil 56 - Anahtarlamalı bir güç kaynağının temsili şeması 

 

 



Başlık: 

1 - Dönüşümlü giriş 
2 - Eriyebilir 
3 - Giriş Filtresi 
4 - Doğrultucu köprü 
5 - Transistör anahtarı 
6 - PWM Denetleyici 
7 - Opto-izolatör (galvanik izolasyon) 
8 - Darbe transformatörü 
9 - Doğrultucu 
10 - Çıkış Filtresi 
11 - Sürekli çıkış 
 

Şekil 56'ya göre anahtarlamalı bir güç kaynağının çalışması. 
Şebekenin alternatif gerilimi, örneğin 230 V (1), LC elemanlı giriş filtresinden (3) geçer. Bu, güç 

şebekesini güç kaynağında meydana gelen parazitlerden koruyan ve güç kaynağını güç şebekesinden 
gelen parazitlerden koruyan önemli bir unsurdur. Alternatif gerilim bir köprü doğrultucu (4) tarafından 
doğrultulur ve öğütüldükten sonra sürekli gerilim, bazen anahtarlayıcı olarak adlandırılan bir transistör (5) 
tarafından anahtarlanan transformatöre (8) ulaşır. Transistör, PWM darbe genişlik modülasyonu 
kullanarak dikdörtgen dalga biçimli akımı ayarlanmış bir frekansta (20 kHz'den birkaç yüz kHz'e ve hatta 
MHz'e kadar bir aralıkta mümkündür) açar ve kapatır. Transistör, bir opto-insülatör ve PWM sürücüsünden 
oluşan geri besleme devresi (6, 7) tarafından kontrol edilir. Sistem, çıkış voltajının ne olduğunu kontrol 
eder ve artmasına veya azalmasına bağlı olarak, transistörü kontrol ederek ve çıkış voltajı her zaman 
sabit olacak şekilde ayarlayarak darbe genişliğini (süresini) değiştirir. Çıkış voltajını kontrol eden bu sistem 
yüksek hızda çalışır, bu da sabit çıkış voltajının korunmasını sağlar ve arttıkça veya azaldıkça, sabit bir 
seviyede tutmak için değişiklikleri hemen düzeltmeye izin verir. Transformatör çıkışındaki (8) dikdörtgen 
gerilim doğrultulur (9) ve ardından dönüştürücünün çalışmasıyla oluşan üst harmonikleri ve parazitleri 
"engellemesi" gereken çıkış filtresinden (10) geçer. Anahtarlamalı kaynağın çıkışında (11) sürekli ve 
kararlı bir gerilim elde edilir.  
 

Anahtarlamalı bir güç kaynağında dikkate alınması gereken parametreler: 
Giriş Gerilimi 
Avrupa Birliği'nde elektrik şebekesi voltajı 230 V AC'dir (BİRLEŞİK KRALLIK hariç - 240 V AC). 

Standartlar %10'luk bir sapmaya izin verir, yani şebeke voltajı 207 V ila 253 V AC arasında değişebilir. Bu 
nedenle, örneğin 100-264 V AC gibi geniş bir giriş voltajı aralığına sahip bir güç kaynağı seçilmesi tavsiye 
edilir. 

Akımı başlat 
Güç kaynağını bağladıktan sonra, güç kaynağının gücüne bağlı olarak, 1 periyoda kadar, yani 50 

Hz AC frekansında 20 Ms'ye kadar süren birkaç düzine amper mertebesinde yüksek değerlere ulaşabilen 
büyük bir akım darbesi meydana gelir. Bu fenomen giriş kondansatörlerinin yüklenmesinden kaynaklanır. 
Yüksek bir başlatma akımı, koruyucuların şebekeyi (sigortalar, devre kesiciler, vb.) etkinleştirmesine 
neden olabilir. Bu durumun çözümü, düşük akım sigortalarını C veya D tipi ile değiştirmektir. 

Verimlilik 
Bu, doğru akımın çıkış gücü (güç kaynağı tarafından gönderilen) ile alternatif akımın giriş gücü 

(elektrik şebekesinden tüketilen) arasındaki ilişkidir ve yüzde olarak ifade edilir. 

Verimlilik formülü: 

η= PoutPin ×%100 

 



η - Yüzde olarak ifade edilen verimlilik 

Pout - çıkış gücü 

 Pin giriş gücü 

 

Çıkış Gerilimi 
Çıkış gerilimi, güç kaynağı yükünün %0 ila %100 arasındaki değişimlerinde stabilize edilmesi 

gereken gerilimdir. Tüm güç kaynaklarında gürültü, dalgalanma ve parazitin sürekli çıkış voltajıyla 
örtüştüğünü unutmayın. Birkaç yüz mVp-p'ye kadar bir aralığa sahip olabilirler. Bazen, çıkış voltajı 
dalgalanmasının çok yüksek değeri, güç verilen cihaz dalgalanmaya karşı savunmasızsa, örneğin CCTV 
uygulamalarında kamera görüntüsünde parazit veya bir elektronik cihazın sık sık yeniden başlatılması 
gibi sorunlara neden olabilir. 

 

Mantıksal bağlantı noktaları 
Mantıksal bağlantı noktaları, temel Boolean işlevlerini, yani OR, AND, NOT temel işlemlerini ve 

bunlardan türetilen bazılarını gerçekleştiren pratik cihazlardır. Şu anda, uygulaması neredeyse her zaman 
entegre elektronik devrelerdedir, ancak ayrık bileşenler, voltajlı elektrik devreleri, optik cihazlar, hidrolik 
devreler ve hatta mekanizmalar olabilir. 
 

Mantıksal bağlantı noktası VE 
MANTIKSAL PORT VE, en az iki girişi olan ve çıkışında 1 veya 0 mantıksal değerini sağlayan 

mantıksal bir devredir. 
Bu port mantıksal çarpım operatörünü kullanır ve tüm girişler 1 ise mantıksal çıkış 1'dir, aksi 

takdirde çıkış 0'dır. 
 

Mantıksal bağlantı noktası sembolü VE 

 

Şekil 57- Mantıksal bağlantı noktası sembolü VE 

 
AND portunun Boolean ifadesi 

S = A. B 
 

Ve iki A B girişli mantıksal port doğruluk tablosu. 

Bu B S 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

Tablo 5 - İki girişli gerçek ve bağlantı noktası tablosu 



TTL 7408 entegre devresi, birbirinden bağımsız dört adet iki girişli ve mantıksal port uygular. Şekil 
58'de entegre devrenin pin çıkış şeması gösterilmektedir: 

 

 

Şekil 58 - 4 AND portlu entegre devre (8 giriş 4 çıkış) 

NAND mantıksal bağlantı noktası (VE DEĞİL) 
NAND mantıksal bağlantı noktası, en az iki girişi olan ve çıkışında 1 veya 0 mantıksal değerini 

sağlayan bir mantıksal devredir. 
Bu port mantıksal çarpım operatörünü kullanır ve tüm girişler 1 ise mantıksal çıkış 0'dır, aksi 

takdirde çıkış 1'dir. 
 

 
Şekil 59- NAND mantıksal bağlantı noktası sembolü 

 

AND portunun Boolean ifadesi 

S = A. B 
 

İki A B girişli NAND mantıksal bağlantı noktası doğruluk tablosu. 

Bu B S 
0 0 1 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

Tablo 6- İki girişli gerçek NAND bağlantı noktası tablosu 

NAND portlarını uygulayan klasik entegre devre, dört bağımsız İki girişli NAND portuna sahip olan 
TTL 7400'dür. Aşağıdaki şekil bu entegre devrenin pin çıkış şemasını göstermektedir: 



 

 

Şekil 60 4 NAND portlu entegre devre (8 giriş 4 çıkış) 

Mantıksal bağlantı noktası VEYA 
VEYA mantıksal bağlantı noktası, en az iki girişi olan ve çıkışında 1 veya 0 mantıksal değerini 

sağlayan mantıksal bir devredir. 
MANTIKSAL VEYA portu mantıksal toplam operatörünü kullanır. Girişlerden en az biri 1 ise çıkış 

1'e eşittir. Tüm girişler 0 ise çıkış sıfıra eşittir. 
Mantıksal bağlantı noktası VEYA sembolü 

 

Şekil 61 - Mantıksal bağlantı noktası sembolü VEYA 

veya portunun Boolean ifadesi 

S = A + B 
 
 
 

Veya iki A B girişli mantıksal port doğruluk tablosu. 

Bu B S 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 

Tablo 7 - Veya bağlantı noktası doğruluk tablosu 

VEYA portlarını uygulayan entegre devre, iki girişli dört bağımsız VEYA portuna sahip olan TTL 
7432'dir. Şekil 62'de entegre devrenin pin çıkış şeması gösterilmektedir: 

 

 

Şekil 62 - 4 VEYA portlu entegre devre (8 giriş 4 çıkış) 



NOR Mantıksal Bağlantı Noktası (VEYA DEĞİL) 
NOR mantıksal bağlantı noktası, en az iki girişi olan ve çıkışında 1 veya 0 mantıksal değerini 

sağlayan bir mantıksal devredir. 
NOR mantıksal portu mantıksal toplam operatörünü kullanır. Girişlerden en az biri 1 ise çıkış 0'a 

eşittir. Hiçbir giriş 1 değilse çıkış 1'e eşittir. 
NOR mantık bağlantı noktası sembolü 

 

 
 
 
 

veya portunun Boolean ifadesi   S = A + B 

 

Veya iki A B girişli mantıksal port doğruluk tablosu. 

Bu B S 
0 0 1 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 0 

Tablo 8 Nor port doğruluk tablosu 

NOR portlarını uygulayan klasik entegre devre, iki girişli dört bağımsız NOR portuna sahip olan 
TTL 7402'dir. Şekil 64'te bu entegre devrenin pin çıkış şeması gösterilmektedir: 
 

 

 

Şekil 64 - 4 NOR portlu entegre devre (8 giriş 4 çıkış) 

XOR mantık portu 
XOR mantıksal bağlantı noktası, en az iki girişi olan ve çıkışında 1 veya 0 mantıksal değerini 

sağlayan bir mantıksal devredir. 
Mantıksal bağlantı noktası XOR mantıksal toplam operatörü, bir daire ile. Girişler eşitse çıkış 0'a 

eşittir. Girişler farklıysa çıkış 1'e eşittir. 
NOR mantık bağlantı noktası sembolü 



 

Şekil 65 - XOR mantıksal bağlantı noktası sembolü 

Xor bağlantı noktasının Boolean ifadesi 

S = A B⊕ 
 

Veya iki A B girişli mantıksal port doğruluk tablosu. 

Bu B S 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

Tablo 9 - XOR Bağlantı Noktası Doğruluk Tablosu 

XOR portlarını uygulayan klasik entegre, dört bağımsız XOR portuna sahip olan TTL 7486'dır. Şekil 
66'da bu entegre devrenin pin çıkış şeması gösterilmektedir: 

 

 

Şekil 66 - 4 XOR portlu entegre devre (8 giriş 4 çıkış) 

 
Mantıksal bağlantı noktası DEĞİL 
NOT mantıksal portu tüm mantıksal portların en temelidir, tek bir girişi ve girişin tamamlayıcısı olan 

tek bir çıkışı vardır. Bu bir invertör portudur (veya invertör tamponu), yani girişin mantıksal değeri çıkışta 
ters çevrilir. 

Mantıksal bağlantı noktası sembolü DEĞİL

 

 
 

Şekil 67 - Mantıksal bağlantı noktası sembolü NOT 

 



NOT portunun Boolean ifadesi 

S = A 

İki A girişli mantıksal port doğruluk tablosu değil. 

 
Bu S 
0 1 
1 0 

Tablo 10 - Bağlantı noktası değil doğruluk tablosu 

Sinyaller 

Analog Sinyal 
Elektronikte bir Analog sinyal, zaman içinde genlik değişimlerine maruz kalması ve orantılı 

ilişkinin başka bir değişkene zincirlenmesidir.  "Analog" terimi, modellemeyi amaçladığı gerçekliğe benzer 
şekilde davranan bir gerçeklik modeli olarak sinyalin resmi veya grafik matematiksel temsilinden gelir. 

Analog sinyal örneği: 

 

Şekil 68 - Bir Analog sinyalin grafiksel gösterimi 

Analog sinyallerin uygulamaları: 

Analog sinyaller, diğer fiziksel büyüklüklerin yanı sıra elektrik potansiyeli, sıcaklık değişimleri, 
ses kaynakları, parlaklık değişimi, ağırlık değişimi gibi çeşitli büyüklükleri ölçmek için kullanılabilir. Ölçüm 
aralıkları süreklidir ve doğal yollardan gelen sinyallerin çoğu Analogdur. 

Dijital Sinyal 
Dijital sinyal, verileri zaman ve genlikte bir dizi ayrık değer olarak temsil etmek için kullanılan bir 

sinyaldir.  Bu tür bir sinyalin yalnızca iki sıfır veya bir durumu vardır. 

Dijital sinyal örneği 

 
Şekil 69 - Bir Analog sinyalin grafiksel gösterimi 

 
 



Analog Dönüşüm - Dijital (A/D) 
Bir Analog - dijital dönüşüm, bir Analog büyüklükten, genellikle bir voltaj seviyesi veya elektrik 

akımı yoğunluğu ile temsil edilen bir sinyalden dijital bir temsil üretme yeteneğine sahiptir. 
Analog sinyallerin işlenmesi ve depolanması daha zor olduğundan, dijital işlemenin daha verimli 

olması, daha yüksek hıza ve doğruluğa sahip olması nedeniyle Analog'u dijitale dönüştürmenin bir 
avantajı vardır. Bu şekilde sinyaller dijital formda işlenir ve gerektiğinde daha sonra Analog forma 
dönüştürülür. 

A/D dijital Analog dönüştürücünün işlevi, bir Analog değerin büyüklüğünü temsil eden dijital bir 
kelime üretmektir. Bir A/D dönüştürücünün özellikleri D/A dönüştürücünün özelliklerine çok benzer. Bir 
A/D dönüştürücünün çözünürlüğü, dönüştürücünün çıkışındaki dijital kelimedeki bit sayısını ifade eder. 

Örneğin 8 bitlik bir A/D dönüştürücü 1/256 çözünürlüğe sahiptir. Doğruluk ve doğrusallık, D/A 
dönüştürücüde olduğu gibi A/D dönüştürücüde de aynı anlama gelir. A/D dönüştürücüdeki bir diğer önemli 
özellik de dönüştürme süresidir. Bu, basitçe girişe uygulanan bir Analog değer için dönüştürücünün ikili 
bir çıkış üretmesi için geçen süredir. Yüksek hızlı bir dönüştürücüden bahsettiğimizde, çok küçük bir 
dönüştürme süresine sahip olduğunu kastediyoruz. 

 
En yaygın kullanılan Analog - Dijital dönüştürme yöntemleri 
 
Paralel karşılaştırıcılı A/D dönüştürücü 
 
Paralel karşılaştırıcılı bir A/D dönüştürücü, karşılaştırıcıların her birinin girişinde referans gerilimleri 

sağlayan bir gerilim bölücü kullanan 2 bitlik bir dönüştürücüdür. Bölücünün üstündeki voltaj mantıksal 
seviye 1'in voltajını temsil eder. Bir karşılaştırıcının girişindeki voltaj, çevirici olmayan girişteki referans 
voltajından yüksekse, karşılaştırıcı çıkışı mantıksal seviye 1'e geçer. Karşılaştırıcıların çıkışları bize giriş 
geriliminin dijital bir gösterimini verir. Örneğin 2,6V'luk bir giriş voltajı ile A1 ve A2 karşılaştırıcılarının 
çıkışları mantıksal seviye 1'de olacaktır.  

Paralel A/D dönüştürücünün en büyük avantajı, basitçe karşılaştırıcıların gecikme süresi olan 
hızıdır. Karşılaştırıcıların çıkışı standart olmayan bir ikili formattır ancak bazı mantıksal bağlantı noktaları 
ile istenen herhangi bir ikili koda dönüştürülebilir. Paralel A/D dönüştürücünün en büyük dezavantajı, 
makul çözünürlükte bir sonuç üretmek için gereken karşılaştırıcı sayısıdır. 

Şekil 70'teki 2 bitlik dönüştürücü 3 karşılaştırıcı gerektirir. N bitlik bir dönüştürücü oluşturmak için 
2n - 1 karşılaştırıcıya ihtiyacınız vardır. 8 bitlik bir dönüştürücü için 255 karşılaştırıcıya ve 10 bitlik bir 
dönüştürücü için 1023 karşılaştırıcıya ihtiyacınız vardır. Yüksek hızın gerekli olduğu ancak nispeten pahalı 
olan uygulamalarda kullanılmak üzere entegre devrelerde paralel karşılaştırıcılı A / D dönüştürücüler 
vardır. Paralel karşılaştırıcılı bazı dönüştürücüler 10ns'den daha düşük hızlarda dönüşüm yapabilir. 



 

Şekil 70 - Paralel karşılaştırıcılı A/D dönüştürücü 

Örnek: 

Şekil 71, üç ikili basamakta çıkış için temel diyagramı vermektedir. Bir referans voltajı (örnekte 4,8 
V), R1 ila R7 tarafından oluşturulan ve aynı değerlere (R) sahip voltaj bölücüler serisine uygulanır. C1'den 
C7'ye kadar olan bloklar karşılaştırıcıdır: (+)'daki sinyal (-)'dekinden büyükse, çıkış 1'dir ve diğer 
durumlarda boştur. 

 

 
Şekil 71 - Paralel Analog-dijital Dönüştürücü  



 
Rampa AD Dönüştürücü 
Şekil 72'deki rampa dönüştürücü şu şekilde yapılabilir; bir sayıcının çıkışı (bu örnekte 4 bit) bir 

Analog dijital dönüştürücünün girişine bağlanır. Baştan itibaren sayıcının saat girişinin sürekli olarak bir 
dizi darbeyle beslendiğini varsayıyoruz. Bu durumda, Dönüştürücünün S çıkışındaki Vcon gerilimi, 
sayıcıya ve Analog dijital dönüştürücünün özelliklerine bağlı olarak 0 ile bir Vmax değeri arasında değişir. 

 
Şekil 72 - Dijital Analog Rampa Dönüştürücü 

 
Dijital Dönüşüm - Analog (D/A) 
Analog dijital dönüştürücünün işlevi, bir kelimeyi değeriyle orantılı bir gerilime veya çıkış akımına 

ikili (dijital) olarak dönüştürmektir. 
Bir Dijital D/A dönüştürücünün girişi, bilgisayarlar, mikro denetleyiciler ve daha fazlası gibi bir sinyal 

işleme sisteminden üretilen paralel ikili sinyallerden oluşturulan dijital bir bağlantıdan oluşur. İkili sinyaller 
bir referans aracılığıyla eşdeğer Analog zillere dönüştürülür ve ardından ortaya çıkan sinyal bir filtre ve 
amplifikatörden geçebilir.  D/A dönüştürücülerin en büyüğü voltaj veya akım Şekil 73 şeklinde çıkışlara 
sahiptir. 

 
Şekil 73 - Paralel girişli bir D/A dönüştürücünün temsili şeması 

 

Bir D/A dönüştürücünün girişleri seri veya paralel olabilir.  Seri iletişimin bir örneği, veri aktarımı için 
bir mikrodenetleyiciden daha az bağlantı pini kullanma avantajına sahip olan bir seri iletişim protokolü 
olan I2C'dir.  Bir D/A dönüştürücünün çıkış çözünürlüğüne ayarlayacağı giriş bitlerinin miktarı, bu, giriş 
bitlerinin sayısı ne kadar büyükse Analog sinyal çözünürlüğünün o kadar yüksek olacağı anlamına gelir. 

 



Genel olarak, Analog çıkış = K × dijital giriş  

K, sabit bir referans gerilimine bağlı belirli bir DAC için sabit bir orantılılık faktörüdür.

 

 
 

K = 1V veVOUT = (1V) × dijital giriş   

 

Her dijital giriş Analog gerilime farklı bir değer katar. 
En az anlamlı bit (LSB) (20) × K volt katkıda bulunur. 
İkinci en az anlamlı bit (LSB) (21) × K volt katkıda bulunur. 
En anlamlı bit (MSB) (2n-1) × K volt ile katkıda bulunur, burada n dijital değeri temsil eden bit sayısıdır. 
Örnek: 0110 → (22 + 21) × K = 6V 
 Kesin konuşmak gerekirse, çıkış sinyali Analog değildir - sadece 2n voltaj seviyesi varsayabilir.  

 
Şekil 74 - DAC'ın ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 

Çözüm: 
Çözünürlük, dijital girişteki bir değişikliğin sonucu olarak Analog çıkışta meydana gelebilecek küçük 

değişikliktir (adım boyutu). n bit ile2n gerilim seviyelerini temsil etmek mümkündür. Bu nedenle  
2n -1 en düşük değerden (örneğin sıfır) çıkmak ve skalanın en altına ulaşmak için adım. 

Bu nedenle, K = Vref / (2n - 1). 
Artan n, K'yi azaltarak daha fazla stres değerini temsil etmeyi mümkün kılar. 



 

Şekil 75 - ADC ve DAC dönüşümünün temsili şekli 

PWM (Modülasyonlu Darbe) 
 

PWM elektroniğin çeşitli alanlarında uygulanabilir, kullanım alanlarından biri güç kaynakları, DC 
motor hız kontrolü, aydınlatma kontrolü, servo kontrolü ve diğer çeşitli uygulamalardır. PWM, "Darbe 
Genişlik Modülasyonu" anlamına gelir, yani bir kare dalganın darbe genişliği aracılığıyla gücü veya hızı 
kontrol etmek mümkündür.

 
 

 PWM çalışması 
Bir kare dalga göz önüne alındığında, PWM'nin doğru çalışması için dalganın darbe genişliğini 

değiştirmeliyiz, hesaplama amacıyla iki parametre gereklidir, periyot ve darbenin genişliği, görev döngüsü 
olarak adlandırılır ve formüle göre yüzde olarak tanımlanır:  



Görev Döngüsü=100Largura do PulsoPeriodo 

Görev döngüsü: yüzde cinsinden değer; 
Darbe genişliği: sinyalin açıldığı zaman; 
Periyot: bir dalga döngüsünün süresi. 

H Köprüsü - başvuru 

H Köprüsü, bir yükten geçen akımın yönünü (polaritesini) tersine çevirmeyi sağlayan özel bir 
devredir. Örneğin, bir DC motorun dönüş yönünü kontrol etmek için yaygın olarak kullanılır. 

Bir H köprüsü genellikle bağımsız olarak kontrol edilebilen dört elektrik şalterinden oluşur. Şekil 
76'da bu dört anahtarın (S1 ila S4) bir DC motorla ilişkili olarak düzenlenmesi gösterilmektedir: 

 

Şekil 76 - Temsili bir H Köprüsü şeması 

Bu durumda motorun çalışması, aşağıdaki şekilde birleştirilebilen anahtarlara bağlıdır: 

 S1 ve S4 kapalı, S2 ve S3 açık: Akım motordan tek yönde geçerek motorun tek yönde dönmesine 
neden olur. 

 S1 ve S4 açık, S2 ve S3 kapalı: Akım motordan ters yönde geçerek ters yönde dönmesine neden 
olur. 

 S1 ve S3 açık: İçinden akım geçmediği için motor dönmez. 

 

Şekil 77 - Bir H Köprüsünün çalışmasına ilişkin açıklayıcı şekil 

 
Köprü H L298N 

L298N sürücüsü iki motoru ayrı ayrı kontrol etmek için iki H köprüsü kullanır. Bununla birlikte, 
motorun dönüş yönünü kontrol etmenin yanı sıra, sürücü motorun hızını da kontrol edebilir. Eksen dönüş 
seviyesini düzenlemek için bir PWM sinyali kullanılır. PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu), Darbe Genişlik 
Modülasyonu (MLP) anlamına gelir ve besleme değerini kontrol etmek için görev döngüsü oranını kullanır. 
PWM sinyali görev döngüsüne göre %0 ila %100 arasında değiştiğinden, Arduino kartları analogWrite 



komutu tarafından üretilen sinyali orantılı olarak dönüştürür. Böylece, kart sinyali 255 %100 PWM 
sinyaline dönüştürülür ve kart sinyali 0 %0 PWM sinyaline dönüştürülür. Bu nedenle, karttan gelen 127'lik 
bir sinyal %50'lik bir PWM sinyaline dönüştürülür. Sonuç olarak, bir motor için 255 sinyali maksimum 
dönüşü olacağından 0 sinyali motorun hareketsizliği olacaktır.  

Şekil 77'de H L298N köprüsünün entegre devresi gösterilmektedir. 

 
Şekil 77 - L298N CI 

 

L298N entegre devre pin çıkışı  

 

 

Şekil 78 - L298N Pin Çıkışı 

 
 

Bridge H L298N - Sürücü 
Bu H Köprü Sürücü, röleler, DC motorlar ve step motorlar gibi yükleri kontrol etmek için üretilmiş 

L298N çipine dayanmaktadır. Bu L298M Köprü H Sürücüsü ile 2 DC motorun veya 1 step motorun hızını 
ve dönüşünü bağımsız olarak kontrol etmek mümkündür. 

Robotik ve kontrollü araba projelerinde kullanılan L298N Sürücü Modülü, motor dönüşünün veya 
yönünün kontrolünde hareket etmek için tasarlanmıştır. 
 



 

 

Şekil 79 - Sürücü L298N 

 

Vcc (4,5v ila 46v): 

Bu direk motorların gücünden sorumludur, bununla bu Vcc direğine yerleştirilen voltaj (4.5v ile 
46v arasında değişebilir) motorlara gönderilecektir.  Motorların güç voltajı konusunda çok dikkatli olmak 
önemlidir, örneğin 12V'ta çalışan bir motor, Vcc'yi 12V'tan daha fazla besleyemeyiz, çünkü bu voltaj 
aşılırsa motora zarar verir. 
Gözlem: 

Bu özel kart için 78m05 model bir voltaj regülatörü vardır ve maksimum voltajı 35V'tur, ancak 
kullanım için güvenli marj 20V'un altındadır ve 12V önerilir. Bu nedenle, 12V üzerinde bir Vcc besleme 
voltajı kullanılırsa, VLogic portu diğer devreleri beslemek için kullanılamaz ve 20V üzerindeki voltajlar için 
voltaj regülatörünü devre dışı bırakın (aşağıda gösterileceği gibi) ve voltaj sınırlamasını gözlemleyerek 
Vlogic beslemesini terminal üzerinden gerçekleştirin. 
 
GND: 

GND, Arduino'nun veya başka bir mikrodenetleyicinin GND'si ile ortak bağlanmalıdır. 

 
Vlogic (4,5v ila 7v): 

  H Köprüsünün mantıksal beslemesinden sorumludur. Kart üzerinde bulunan L298N çipi 
mikrodenetleyiciden (örneğin Arduino) komutlar alır ve L298N'nin talimatlar gönderebilmesi ve çıkış 
üzerinde hareket edebilmesi için mantıksal bir bileşen olarak çalışması gerekir, bu da 4,5V ile 7V arasında 
değişen bir voltajda çalışmak anlamına gelir.  Bu küçük plaka, 5V çip gücü için Vcc'yi düzenlemek üzere 
bir 5V voltaj regülatörüne sahiptir.  Bu şekilde, regülatör aktifse (jumper), Vlogic pimi 5V gerilime sahip 
olacaktır, çünkü regülatörün çıkışında mevcut olan gerilimdir. Voltaj regülatörünü devre dışı bırakmak ve 
çipin mantıksal gücünü Vlogic pini üzerinden bir güç kaynağı aracılığıyla harici olarak sağlamak 
mümkündür. 

Önemli: 

  Voltaj regülatörü aktif olduğunda, VLogicvoltajı otomatik olarak 5V ayarlanabilir, bu nedenle bu 
terminal 5V'a sahip olacaktır. Bu voltaj güç ve dahili entegre devre (L298) kullanımı içindir, ancak yaklaşık 
200mA akım sınırlaması ile 5V'a kadar kullanan herhangi bir devre veya mikrodenetleyiciye güç sağlamak 
için kullanılabilir. Bununla birlikte, voltaj regülatörü etkinleştirilirse, bu pime güç veremez plakaya zarar 
verir. 

 



Vlogic regülatörü: 

Bu jumper, Vlogic güç voltaj regülatörünün etkinleştirilmesinden veya devre dışı bırakılmasından 
sorumludur. Jumper terminaller arasına yerleştirildiğinde, voltaj regülatörü etkinleştirilir ve Vlogic, Vcc 
voltajından 5V olarak düzenlenir. 

 
Atv_A: 

Bu jumper, bir Arduino veya başka bir kart tarafından kontrol edilmek üzere A motorunu devre dışı 
bırakmak veya etkinleştirmekten sorumludur. 

Atv_A jumper'ı aşağıdaki gibi çalışır: 
Terminallerden birinde 5V (veya VLogic güç voltajı) vardır ve diğer terminal L298N entegre 

devresine güç verecek olan terminaldir. Plaka bir aşağı çekme direncine sahiptir, yani jumper 
çıkarıldığında terminal düşük bir mantıksal seviyeye sahip olur ve sonuç olarak A motorunu devre dışı 
bırakır. Jumper terminaller arasına yerleştirildiğinde, 5V jumper tarafından sinyal terminaline bağlanır. Bu 
nedenle, motorlar çalışmak üzere etkinleştirilerek L298n'ye yüksek seviyeli sinyal gönderilir. 
 
Atv_B: 

Bu jumper, bir Arduino veya başka bir kart tarafından kontrol edilecek motor B'yi devre dışı 
bırakmak veya etkinleştirmekten sorumludur, tüm işlem Atv_A'ya eşittir. 
Girişler: 

Plakanın kontrol girişleri IN1, IN2, IN3 ve IN4 pimlerine sahiptir ve IN1 ve IN2 girişleri motor A'nın 
terminallerini kontrol eden girişlerdir ve IN3 ve IN4 girişleri Motor B'nin terminallerini kontrol eder. 

Motorları kontrol etmek için pimleri aşağıdaki gibi etkinleştirin: 
 

Motor A IN1 IN2 
Doğrudan yön YÜKSEK DÜŞÜK 

Ters DÜŞÜK YÜKSEK 
Sabit DÜŞÜK DÜŞÜK 
Sabit YÜKSEK YÜKSEK 

Tablo 11 - Motor yönü için girişlerin kombinasyonu A 

Motor B IN1 IN2 
Doğrudan yön YÜKSEK DÜŞÜK 

Ters DÜŞÜK YÜKSEK 
Sabit DÜŞÜK DÜŞÜK 
Sabit YÜKSEK YÜKSEK 

Tablo 12 - Motor yönü B için girdilerin kombinasyonu 

 
Motor A ve Motor B: 

Bu terminaller dc motorların bağlandığı yerlerdir. Motor tellerinin klemens ile bağlantıdaki konumu 
motorun dönüş yönünü değiştirir. Kablolar direkte ters çevrilirse, motor çalıştığı anda dönüş yönü de ters 
çevrilir. Bu, istenilen yönde dönüyorlarsa motor dönüşünü değiştirmek için iyi bir ipucudur. 

4 bağlantı olduğuna dikkat edin, köprüyü 1 adımlı motoru kontrol etmek için kullanmak mümkündür. 
Motor 4 telli ise doğrudan bağlanır. Eğer 5 veya 6 telli ise, orta musluğu VLogic'e bağlayabiliriz. 
 
 

 

 



L298N ile bağlantı örneği: 

 

 Şekil 80 - Arduino ile L298N köprü bağlantı şeması 

 
 

Köprü H L293d 

L293D IC, yönlerini yönlendirmenize izin veren dc motor kontrolü için bir sürücüdür. Bu IC, DC 
motorları istenen yönde kontrol etmek için kullanılan 16 pimden oluşur. Bu, bir L293D kullanarak bir veya 
daha fazla DC motoru kontrol edebileceğimiz anlamına gelir.  

Bu IC L293D, H köprüsünün temel prensibi ile çalışır, bu kontrol devresi voltajın herhangi bir yönde 
akmasına izin verir. Genellikle, bu devreler küçültülmüş boyutları nedeniyle robotikte kullanılır. 

 
  Şekil 81 - L293D devre blok şeması 

 L293D Entegre Devre Pin Çıkışı (H Köprüsü) 

 



 

 

Şekil 82 - L293D Pin Çıkışı 

 
Motor 1 Etkinleştir Giriş1 (Pin 2) Giriş2 (pin7) 

 Saat Yönünde Dönüş YÜKSEK DÜŞÜK YÜKSEK 
Saat yönünün tersine çevirin YÜKSEK YÜKSEK DÜŞÜK 

Dur YÜKSEK DÜŞÜK DÜŞÜK 
Dur YÜKSEK YÜKSEK YÜKSEK 

Tablo 13 - Motor yönü 1 için girişlerin kombinasyonu 

 
Motor 2 Etkinleştir Giriş3 (Pin 10) Giriş4 (pin15) 

 Saat Yönünde Dönüş YÜKSEK DÜŞÜK YÜKSEK 
Saat yönünün tersine çevirin YÜKSEK YÜKSEK DÜŞÜK 

Dur YÜKSEK DÜŞÜK DÜŞÜK 
Dur YÜKSEK YÜKSEK YÜKSEK 

Tablo 14 - Motor yönü 2 için girişlerin kombinasyonu 

 

l293D bağlantılarına örnek: 

 

Şekil 83 - - Arduino ile L293D köprü bağlantı şeması 



Baskılı devre geliştirme 
Elektronik cihazların geliştirilmesinde, robotik, bilişim, elektromekanik ve elektronik gibi çok çeşitli 

alanlarda, inşa edilecek cihazların bileşenleri olacak elektronik bileşenleri birbirine bağlayabilecek bir 
donanım geliştirmeye ihtiyaç vardır. Çoğu zaman amaç, geliştirilecek ekipmanın verimliliği ve 
performansıyla yakından bağlantılı olarak mümkün olduğunca az yer kaplayacak şekilde bileşenlerin 
düzenini optimize etmek ve organize etmektir. 

Bu nedenle, baskılı devre (IC) esastır, çünkü onunla birlikte elektronik projelerin hazırlanmasında 
protoboardlarda kullanılan iletken teller ortadan kaldırılmıştır. 

Baskılı devre kartları veya PCB'ler, fenolit veya fiberglas gibi iletken olmayan bir tabandan yapılır 
ve mükemmel bir iletken olan bakır tabakasıyla kaplanır. Plakanın hazırlanması sırasında, bileşenlerin 
bağlantılarını yapacak olan hariç tüm bakır çıkarılır. 

Kısaca, bakır katman üzerine dirençli bir madde kullanılarak bir plaka tasarımı çizilir. Bu işlem özel 
bir kalemle, dirençli bir malzemenin levhaya aktarılmasıyla veya hatta korozyon işleminde korunması 
gereken tasarımın levhaya "basılmasını" sağlayan bir fotoğrafik işlemin kullanılmasıyla yapılabilir. Maske 
uygulanmış olan plaka, korumasız bakırı aşındıracak ve sadece kapalı alanları bırakacak aşındırıcı bir 
maddeye daldırılır. Korunan alanlar etkilenmez ve kart üzerinde gerekli bakır şeritleri bırakılır.  Bundan 
sonra, yıkayın, bakır üzerinde kalan koruyucu tabakayı çıkarın, delin ve kullanın. 

Örneğin Arduino kartını kullanarak servo motorları bağlamak için bir "shield" gibi bir elektronik devre 
Şekil 84 detaylandırılmış ve tasarlanmıştır, PCB'nin basılmasının farklı aşamaları takip edecektir.  

 

 
Şekil 84 - Elektronik devre tasarımı - "servo sürücü için kalkan" 

Elektronik devreyi geliştirmek için Eagle yazılımı kullanılmıştır. Eagle, elektronik devreler 
geliştirmek ve yazdırmak için tasarlanmış kullanımı kolay bir programdır ve Windows, Linux ve MAC gibi 
farklı işletim sistemlerinde kullanılabilir. Bu yazılım ücretsiz değildir, ancak öğrenciler için ücretsiz bir 
sürümü vardır. 
 



 

Şekil 85 - Elektronik devre düzeni - Eagle 

 
Baskılı devre 

 
Baskılı devre kartının (PCB) fotoğrafik yöntemle üretilmesi ve şeffaf bir film (şablon) kullanılması, 

Şekil 86. 

 

Şekil 86 - Şeffaf Şablon - film 

PCI ifşa süreci 

Güneşlenme 
İzolasyon işlemi, şeffaf filmin önceden duyarlılaştırılmış bakır plakaya uygulanarak yaklaşık 90 saniye 

boyunca bir ultra viyole (U.V.) izolasyon makinesine yerleştirilmesinden oluşur. Bu tür bir ışık, pozlanmış 
ışığa duyarlı kısım ile kimyasal bir reaksiyona neden olur, bu reaksiyon daha sonra kaybolur ve 
pozlanmamış kısım Şekil 87'de gösterilmiştir. 

Vahiy 
Revelasyon, birkaç saniye boyunca ilk kimyasal işlem olan "Pozitif Sıyırıcı "dan oluşur. Çözelti, 

hassaslaştırılmış olan verniği, yani şeritlerin dışındaki verniği geri alacaktır.  



Korozyon 
Son olarak plaka, perklorür artık vernikli olmayan bakırı, yani şeritlerin dışındaki bakırı yok edene kadar 

demir perklorür çözeltisine yerleştirilir. 

 
Şekil 88: Korozyon 

Temizlik 
Ardından tüm kalıntıları gidermek için plakayı suyla yıkayın.  
Çizgileri kaplayan verniği çıkarmak için plakayı sıyırıcı, alkol veya aseton ile temizleyin. Açık 

havada kurumaya bırakılır veya bir kurutucu kullanılır.  
Son olarak, matriste belirtilen noktalarda delikler açılır.  
Plakayı temizleyin ve oksidasyonu önlemek için bakırı gümüş nitrat veya koruyucu vernik spreyi ile 

kaplayın.  
Bileşenler delinir ve sırasıyla plakanın diğer tarafına kaynaklanır. 

 

Elektronik bileşenlerin kaynağı 
Kaynak aletleri 

 
1 

  

2 

 

3 

 
 

4 

  

5 

 

6 

 
7 

 

8  9 
 

 



Başlık: 

1. Havya; 
2. Kaynak istasyonu; 
3. Havya ucu; 
4. Havya temizleme malzemesi; 
5. Havya tutucu; 
6. Kalay kaynağı; 
7. Büyüteçli bileşen desteği; 
8. Lehim emme; 
9. Elektronik bileşenleri tutmak için cımbız. 

Kaynak için yöntem: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 89 - Kaynak adımları 

Elektronik örnek 

Bu kılavuzda ele alınan elektronik bileşenleri kullanan bir içerik uygulaması örneği üzerinde 
durulacaktır. Bir servo motorun IC 555 zamanlayıcı kullanılarak kontrol edilmesini sağlayan bir elektronik 
devre kurulması amaçlanmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 



Elektronik devre 

 
Şekil 90 - CI 555 tarafından kontrol edilen elektronik servo motor şeması 

 
 
 

Montaj elektronik devresi CI555 tarafından kontrol edilen servo motor 
(Simüle edilmiş) 

 

 
Şekil 91 - TinkerCad sahte montajı 

 

 

 

 

 

 



Şekil 89 ve 90 ile temsil edilen devre montajı için bileşenlerin listesi 

 
Miktar Görevlendirme Resim 

2 Dirençler 1,5MΩ 
 

1 15K dirençΩ 
 

1  100nF polyester kondansatör 

 

1  47nF polyester kondansatör 

 

1  10nF polyester kondansatör 

 

1 Diyot 1N4148 
 

1 100K PotansiyometreΩ 
 

1 555 CI 
 

1 Servo motor 

 

 
Tablo 15 - Bileşenlerin listesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kontrolör ve Mikrodenetleyiciler 

  

 

Giriş 
1h - Robotik sistemin ana parçaları hakkında bilgi ve kontrolörün tanımlanması 

Robot Otomatik Bir Sistemdir 

 

Sistem: = birbirleriyle işlevsel olarak etkileşime girerek belirli bir amaca sahip yeni bir varlık ortaya 
çıkaran çeşitli nitelikteki çeşitli unsurlar kümesi. 
Otomatik Sistem: = İstenen (hedef) performansı elde etmek için mevcut bir fiziksel sisteme bir 
kontrolör, sensörler, dönüştürücüler ve aktüatörler eklenerek yapay olarak inşa edilen bir sistem.  
Otomatik bir sistem aşağıdakilerden oluşur: 

 Bitki;  

 Kontrol/denetleyici;  

 Aktüatörler; 

 Sensörler/transdüserler; 

 İnsan makine arayüzü (HMI); 

Tesis, kontrol etmek istediğiniz fiziksel sistemi temsil eden modeldir. Bu nedenle gerçekliğin bir temsilidir. 
Tasarımcının görevi doğru modeli tanımlamak, uygun basitleştirmeleri yapmak ve sistemi yönlendirmektir. 
Gerisi, gerekli spesifikasyonları takip ederek sistemin otomatik kontrolünü gerçekleştirmek için tasarımcı 
tarafından eklenir. Kontrol otomatik sistemin beyni, aktüatör kolları ve sensör/transdüser gözleridir. 
HMI, kullanıcının makineye komut vermesini (başlat, durdur, izle, ...) ve makineden gelen sinyalleri 
(alarmlar, durum, ...) görmesini sağlar. 
 
Bu durumda HMI, sistemin "özelliğini" veya "davranışını" belirtir. Olası davranışlar, aktüatörlere uygun 
elektrik komutları vererek kontrolün yürüteceği program tarafından belirlenir.  
Bir dizi sensör veya dönüştürücü, çıkıştaki fiziksel miktarı (çoğunlukla konum) okur ve bunu bilinen bir 
yasaya göre bir elektrik sinyaline dönüştürür.  



 

 

Program makine durumunu değerlendirecek ve önceden programlanmış bir prosedür kodu ile tepki 
verecektir. Bu, programın tüm olası durumları veya makine durumlarını dikkate almış olması gerektiği 
anlamına gelir, aktüatörün görevi girişte alınan talebi, kontrol edilecek fiziksel sisteme uygun güç ve türde 
etkili bir eyleme dönüştürmektir. Aslında, kontrol neredeyse hiçbir zaman çıkışta yeterli enerjiye sahip 
değildir ve fiziksel sistemin ihtiyaç duyabileceği çok çeşitli giriş miktarlarına göre hareket edemez. 

Mikroişlemciler, Mikrodenetleyiciler ve Hesaplayıcı Yapısı 

3h - bir hesap makinesinin genel yapısı hakkında bilgi / bir mikroişlemcinin yapısı hakkında bilgi / 
mikrodenetleyicilerin yapısı hakkında bilgi ve mikroişlemci karşılaştırması 

Bu paragraf bir Otomatik Sistemin KONTROLÖR kısmı ve basit bir olası kontrolör olarak mikrodenetleyici 
ile ilgilidir.  
Genel olarak, kontrol bloğunu yapmak için kullanılabilecek donanım ürünlerinin türlerinin bir özeti burada 
özetlenmiştir: 

 WLC kablolu lojik, röle ve lojik ağ kontrolleri. (Robot için uygun değildir) 
 Mikrodenetleyici, assembler ve C'de programlanmış 
 IEC61131-3 standart dillerinde programlanmış PLC (Robot için uygun değildir) 
 C ile programlanmış gömülü bilgisayar 

ancak genel olarak şu yola da başvurulabilir: 
 DSP (Dijital Sinyal İşlemcisi) 
 FPGA (Tam Programlanabilir Kapı Dizisi) (Robot odaklı değil) 
 PLD (Programlanabilir Mantık Aygıtı) (Robot odaklı değil) 

 
Endüstriyel robotlar güçlü ve hızlı hesaplayıcılar kullanır. Daha basit veya kendin yap robotlar, 
programlanabilir kontrolörleri tanıtmanın iyi bir yolu olan mikro denetleyicileri kullanır. 
 
Programlanabilir kontrolörler 
 

Programlanabilir Kontrolör, davranışı belirli bir dilde yazılmış bir yazılım veya ürün yazılımı 
tarafından belirlenen ve belirli bir IDE veya SDK kullanılarak tasarlanan bir cihazdır. 
Kontrol, sensörlerden gelen ikili dijital girişleri aracılığıyla dış dünyadan (tesisten) bilgi alır ve aktüatörler 
aracılığıyla tesis üzerinde maddi olarak hareket etmek için ikili dijital çıkışlarına komut verir. 
Yani, kumandada GİRİŞ ve ÇIKIŞ vardır. 



 
CPU - Mimari 
 
Programlanabilir kumanda, ikili dijital veriler için bir mantıksal aritmetik hesaplama birimi (ALU) ile 
donatılmış bir CPU ve ikili dijital verileri içermeye uygun bir bellek ile donatılmıştır. Bellek, kontrolün 
yürüteceği "programı" (gerçekleştirilecek görevlerin listesi) ve görevini yerine getirmek için gerekli geçici 
verileri (sonuçları çalışmak için kullandığımız bir taslak gibi) kalıcı olarak içermelidir. Veri belleği ve 
program belleği ayrı ise mimariye Harvard (Aiken'den dolayı), paylaşılıyorsa Von Neumann mimarisi 
denir.  
 

  
Howard Hathaway Aiken  

John von Neumann 

ALU, çalışma kayıtları, sistem saati, program sayaçları, kod çözücüler ve organizasyon ve çalışması için 
gerekli olan her şey CPU olarak adlandırılır. CPU, iletişim (okuma ve yazma) için paylaşılan bir BUS (veri, 
adresler, kontrol olarak ayrılmış bir dizi özel elektrik hattı) kullanarak veri belleği ve program belleği ile 
yakın bir şekilde çalışır. 

 
Burada genel bir CPU'nun basitleştirilmiş bir blok diyagramı bulunmaktadır. CPU açıldığında, program 
belleğindeki ilk komut satırını okumaya başlar. PC Program Sayacı kaydı, her adımda artarak programın 
sonraki satırlarına işaret eder, ancak aynı zamanda dönüş adresini bir LIFO Yığın kaydına kaydederek 



programdaki herhangi bir atlamayı yönetir. Bellek Adres Kaydı MAR, BUS üzerindeki geçerli adresi saklar 
ve uygular. 
Bellek Veri Kaydı MDR, bellekten alınan veya belleğe gönderilecek verileri tutar. 
Talimatlar da verilir ve kontrol ünitesi tarafından çözülmek ve ALU Aritmetik Mantık Ünitesine komutlara 
çevrilmek üzere IR Talimat Kaydına gönderilir, bu da durumunu bildirir ve sonucu hemen bir operand 
olarak yeniden kullanılabilen Akümülatör kaydı "A" içine yerleştirerek istenen işlemi gerçekleştirir. A'daki 
önceki veriler kaybolmaz, ancak bir Yığın LIFO "S" kaydına "itilir" ve kurtarılabilir (sağlanmışsa). Mimari 
ayrıca PC program sayacı için özel bir yığın sağlar. 
 
Tüm programlanabilir kontrolörlerin içinde bir CPU vardır. Kontrolörün mimarisine bağlı olarak 
Mikroişlemciler (MPU) ve Mikrodenetleyiciler (MCU) bulabiliriz. Bazı farklılıkları ve uygulamaları görelim. 

 
Mikroişlemci (MPU veya μP): Sadece CPU (örneğin Intel i7) içeren yüksek maliyetli ve büyük hesaplama 
potansiyeline sahip bir entegre devredir. Tek başına hiçbir şey yapamaz. Bir Elektronik Hesap Makinesi 
"sisteminin" parçası olmalıdır. 

 
 
Mikrodenetleyici (MCU): CPU, hem verileri hem de programı ve çevre birimlerini (giriş, çıkış, iletişim, ...) 
içeren sabit miktarda bellek içeren sınırlı potansiyele sahip ucuz bir entegre devredir. Basit bir kart ve 
birkaç ek bileşen ile hızlı bir şekilde uygun maliyetli bir programlanabilir kontrolör haline gelebilir. 



 

                        
Tüm elektronik hesap makineleri endüstriyel uygulamalar için uygun değildir. Bilgisayar türleri hakkında 
daha derin araştırma yapmaya değer. 
 
Elektronik Hesap Makinesi (Bilgisayar, kişisel, endüstriyel veya gömülü): anakart üzerine 
yerleştirilmiş bir mikroişlemci, nispeten küçük hızlı bellekler ve büyük yığın bellekler, I / O ve iletişim çevre 
birimleri ve çok çeşitli çevre birimleri için hüküm ile inşa edilmiş bir makinedir. Normalde İşletim Sistemi 
(O.S.) adı verilen bir "yönetici" programı ile donatılmıştır. 
PC - kişisel bilgisayar: 
Ofis kullanımı için en uygun olanıdır, ancak zorlu ortam gereksinimlerinin olduğu endüstriyel uygulamalar 
için uygun değildir. O.S.  

 
Endüstriyel PC - Endüstriyel Bilgisayar: 
Endüstriyel uygulamalar için tasarlanan, temel, sağlam, fansız, SSD donanımlı, bir süreci doğrudan 
kontrol ederken genellikle gerçek zamanlı işletim Sistemi (RTOS) ile verilen, elektrik panolarına 
yerleştirilmeye hazırdır. 
 



 
Gömülü PC - "Gömülü" bilgisayar: 
Güçlü olmasına rağmen ucuz olacak şekilde tasarlanmıştır. Endüstriyel uygulamalar için en uygun 
olanıdır, ham ve çıplak olarak verilir, aynı kasayı veya muhafazayı paylaşan bir makinenin parçası olarak 
dahil edilmeye hazırdır. Bir RTOS kullanarak süreçleri doğrudan kontrol edebilir veya seri bağlantı yoluyla 
hızlı göreve sahip MCU kartlarını yönetebilir ve kontrol edebilir 

 
Mikrodenetleyici (MCU) Mimarisi 
 
MCU, tek bir Paket içinde yer alan eksiksiz bir programlanabilir kontrol cihazıdır: 

 bir CPU 
 bir Anı 
 çeşitli I / O çevre birimleri ve özellikle dijital ve analog portlar. 

 
Ayrıca, örneğin zamanlayıcılar, AD dönüştürücüler, Seri iletişim portları gibi daha spesifik bağımsız 
araçlara sahip olabilir ... 
 
Mikroişlemci (MPU veya 𝛍P) bellek ile donatılmamıştır (önbellek gibi özel işlevsel bölümler hariç) ve 
doğrudan giriş / çıkış portları ile donatılmamıştır. 
 
 

 



- Bir MCU'nun CPU'su, genellikle RISC, ikili sayılar arasındaki mantıksal-matematiksel işlemler, bellek 
okuma ve yazma ve diğer kontrol ve yapılandırma talimatları dahil olmak üzere talimatların yürütülmesine 
izin verir. 
- Program bölümündeki bellek, yürütülecek programın talimatlarını sırayla barındırır ve veri bölümünde, 
örneğin değişkenler gibi geçici verileri barındırır 
- Arayüz portları, bir makinenin sensörlerinin durumunu okumak ve aktüatörlerini koşullandırmak için 
pinlerdeki elektrik sinyallerini okumanıza veya uygulamanıza olanak tanır. 
- BUS, MCU'nun farklı elemanlarını birbirine bağlar 
Otomatik bir makinenin şemasına atıfta bulunarak, MCU aşağıdakilerin işlevlerini yerine getirir  
KONTROL. 
 
MCU'lar analogdan dijitale dönüştürücülerle donatılmışsa ve bu nedenle hibrit otomatik makinelerde (hem 
ayrık hem de sürekli değişkenler) bile kontrol görevini yerine getirir 
 
Bir MPU yapısına benzer şekilde, MCU'lar da minimum ve çok düşük maliyetli harici donanım gerektirir. 

 tedarik 
 Saat osilatörü 
 Olası programlama / hata ayıklama arayüzü 
 bağlantı klemensleri 

 
Şekilde iki geliştirme ve test kartı görülmektedir: solda Atmel ATmega328P MCU takılı çok ünlü Arduino 
Uno ve sağda Microchip pic16F877 MCU'lu bir kart. 
Endüstrileşmiş ürün veri sayfaları, belirli teknik güvenlik ve elektromanyetik uyumluluk düzenlemelerine 
uygunluk dışında çok farklı değildir. 

                    
 
OTOBÜS. 
Bir MCU'nun veya MPU'lu bir sistemin mimarisi, paylaşılan bir BUS aracılığıyla çeşitli elemanların elektrik 
bağlantısını sağlar. BUS, tel sayısının aynı anda iletilen bit sayısını belirlediği çok telli bir elektrik iletişim 
hattıdır. 
Otobüs ikiye ayrılmıştır: 
Veri Yolu - CPU ve cihazlar arasında bilgi alışverişini destekler (çift yönlüdür) 
BUS adresleri - CPU'nun erişmek istediği cihazların ve bellek konumlarının seçim adreslerini iletir (tek 
yönlü) 
BUS kontrolleri - cihazlardaki işlevleri etkinleştiren özel hatlar (okuma, yazma, ...) 
BUS kullanımında "çakışmaları" önlemek için (örneğin, BUS'a aynı anda veri yazan iki eleman) CPU, aktif 
çipi tam anlamıyla seçen "çip seçimi" CS adlı özel bir komut kullanır. Sadece CS = 1 alan eleman veri 
yoluna erişebilir. CS = 0 alan diğer elemanların veri yolu ile elektriksel bağlantısı kesilir. Bu etki BUFFER 
THREE STATE kullanımı ile elde edilir. 
 

 



HAFIZA. 
 
1-bit ikili veriyi saklamak için en basit devre elemanı Flip Flop'tur (Latch). 
Bataryaya daha fazla FF bağlanarak bir bellek kaydı elde edilir. Bilindiği gibi tipik gruplama bayttır (8 bit). 
Bellekler, verilere erişim şekline ve programlama ve silme yöntemine göre sınıflandırılır. 
Modüler kısaltmalar aşağıdaki harfleri kullanır: 

M = bellek - bellek 
RA = rastgele erişim - rastgele erişim (herhangi bir bellek hücresine keyfi olarak hemen 
erişilebilir) 
SA = seri erişim - seri erişim (örn. manyetik bantlar) 
RO = read only - sadece okunur (yazma işlemi "fabrikada" gerçekleşir) 
V = uçucu - güç kaynağı çıkarıldığında iptal edilir 
NV = uçucu olmayan - güç kaynağı olmasa bile veriler saklı kalır 
P = programlanabilir 
E = silinebilir UV = UV ışığı Silinebilir 
EE = elektrikle silinebilir (E² olarak da adlandırılır) 

 
Örneğin RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, NVRAM 
 
Bellekteki verilere erişim: 
Genellikle, bir belleğin bazı temel terminalleri vardır: 
DATA: veri aktarımı için terminaller 
ADRES: verilerin adresini belirtmek için terminaller 
CONTROL: kontrol terminalleri (örneğin, okuma veya yazma yaptığınızı belirtmek için). 

   

NVRAM EEPROM UVPROM 

Bellek, kareli bir defterin "sayfası" gibi yapılandırılmıştır. Yatay olarak karelerin sayısı (sütun sayısı) 
depolanacak verinin temel formatını temsil eder. Örneğin bayt (8 bit). 
Bu nedenle her satır temel formatta yapılandırılmış bilgi içerir. 
Toplam satır sayısı bellek kapasitesini belirler (örneğin 1024 8-bit satır = 1,024kb). 
Belirli bir biti okumak veya yazmak için, bu bitin "satır numarası" ve "sütun numarası "ndan oluşan 
adresinin verilmesi gerekir. Tek bir satırın seçimi bir satır adresi kod çözücüsü tarafından gerçekleştirilir. 
Veri daha sonra bir veri kaydı üzerinde değiştirilir. Kontrol devresi elemanların fonksiyonlarını kontrol ve 
koordine eder. Çekirdek, bellek hücresi dizisidir 

 
                
 



Mikrodenetleyici PIC16F877 şu şekildedir: işlemci (sarı), bellek (mavi), arayüz pinleri (kırmızı): 
 

 
 

ATmega2560 mimarisi ve Arduino geliştirme kartı 
3h Arduino Uno geliştirme kartı ve ATMega2560 yapısı hakkında bilgi sahibi olmak / ATmega2560 kartını 
sensörler ve aktüatörler ile arayüzleyebilmek. 
 
Dünyaca ünlü Arduino kartları basit ve ucuz bir MCU geliştirme kartı sağlar. Her biri farklı bir MCU'ya 
sahip, farklı performansa sahip, ancak hepsi ücretsiz ve çok basit bir geliştirme ortamı ile kolayca 
programlanabilen çeşitli kart modelleri vardır. Programlama C++ dilindedir, daha karmaşık Donanım 
ayarları otomatiktir ve kullanıcıdan gizlenirken, anahtar olanı "Arduino" kütüphanesi olan çok eksiksiz bir 
kütüphane seti hızlı program geliştirmeye izin verir. Arduino resmi sitesi çok sayıda dokümantasyon ve 
öğretici sağlar. İnternette profesyonellerin yanı sıra DIYözel kullanıcılar tarafından yapılan uygulamaları 
ve örnekleri bulmak çok kolaydır. 

 
Arduino Mega 2560, çok sayıda giriş ve çıkışa sahip orta güçlü 8 bit MCU (AVR ATmega 2560) ile 
donatılmış bir geliştirme kartıdır.  

 

Daha ucuz olan Arduino UNO, 8-bit ATmega 328P mikrodenetleyici ile donatılmıştır ve diğer temel 
özelliklerin yanı sıra daha az I/O'ya sahiptir. 



                      

 
Her ikisi de bir robot veya başka bir otomatik sistem için hızlı bir şekilde kontrol oluşturmak için gereken 
her şeyle donatılmıştır. USB veya koaksiyel konektör aracılığıyla 9V pil veya 5V AC/DC güç kaynağı 
kullanılarak çalıştırılabilirler. 

Programlama, bir PC'deki IDE editöründe yazılan programın bir USB kablosu aracılığıyla MCU'ya 
yüklenmesi ile yapılır. Yüklemeden hemen sonra program çalıştırılır. 

Kablolama: 

Basit devreler yapmak için bir breadboard kullanmak ve bağlantıları sert uçlarla yapmak faydalı olabilir. 
Her ikisi de kolayca temin edilebilir. 

 

Dijital girişler ve çıkışlar: 

Dijital girişler ve çıkışlar, elektrik sinyalleri olarak kodlanan ve "toprak" (GND) adı verilen ortak bir noktaya 
referanslanan bilgileri veya daha doğrusu 1 bitlik ikili dijital sayıları alır ve iletir (voltaj varlığı =1, voltaj 
yokluğu=0). 

Tüm bu pinler, programlama sırasındaki tanımlarına bağlı olarak giriş veya çıkış olarak kullanılabilir. 

Kart, GND referansına karşılık gelen birkaç pim ve GND'ye yönlendirilen +5V ve 3,3V beslemeyi çekmek 
için diğerleri sağlar. 

Kontrol ünitesinin belirli bir sensörün durumunu bilmesini sağlamak için, sensörün durumuna karşılık 
gelen GND'ye referanslı +5V veya 0V'un seçilen girişe ulaşmasını sağlayacak bir elektrik devresi 
oluşturmak gerekir. Örneğin, bir limit anahtarının veya başka bir kuru kontak cihazının durumunun nasıl 
okunacağını görelim. Direnç, kontak açık olduğunda girişe 0V verir. Kontak, kapalı olduğunda girişi 0V'a 
sürerek ters yönde de kullanılabilir. Bu durumda direnç "pull-up" olarak adlandırılır. 



    

Transistör tipine (NPN veya PNP) bağlı olarak bir transistör çıkış sensörü kullanıldığında benzer bir devre 
benimsenir. 

Dijital çıkışlara gelince, çıkış pini GND'ye göre 0V veya +5V potansiyelini varsayacaktır. Yani bir LED 
diyotu veya bir relè'yi yakmak için devre şöyle olabilir: 

    

Analog I/O 

Analog giriş, giriş ve GND arasındaki kırmızı voltajı 10 bit işaretsiz dijital sayıya dönüştürür. Aşağıdaki 
örnekte değişken bir direncin analog konumu analog veri olarak kırmızıdır. Belirli analog dönüştürücünün 
analog pine bağlanması için uygun bir devreye ihtiyacı vardır 

               

Analog çıkış biraz daha karmaşıktır, çünkü ortalama değeri yine GND potansiyeline göre istenen analog 
değere karşılık gelen PWM modülasyonlu bir voltaj sinyali ile elde edilir. 



          

Shields: 

Tüm arduino kartları, "shield" adı verilen çok işlevli kartların eklenmesine izin vermek için özel, standart 
bir konektör şekline sahiptir. Bu, sistemin potansiyelini büyük ölçüde genişletir. Örneğin, Ethenet veya 
WiFi bağlantıları için bir kalkan eklenebilir. 

 

Robotik için Aktüatörler ve Kalkanlar: 

Arduino kontrollü bir robot yapmak, mekanik parçaları hangi "aktüatörlerin" hareket ettireceğine karar 
vermeyi gerektirir. En yaygın kullanılan aktüatörler şunlardır: 

- DC motorlar (genellikle mekanik bir dişli kutusu dahil), örneğin bir gezici aracın tekerleklerini veya bir 
konveyör bandını hareket ettirmek için kullanılır. Genel olarak konum kontrolü olmayan ancak hız kontrolü 
olan dönüşler için; DC motor, tek bir çip olarak veya PCB'ye hazır monte edilmiş (örneğin L298N) belirli 
bir elektronik sürücü (H köprüsü) tarafından sürülmelidir. H köprüsünün de beslemeye ihtiyacı vardır.  

 

- Dönen bir ekseni istenen bir açıya konumlandırmak için servo motorlar, örneğin bir sensörü belirli bir 
yönde yönlendirmek veya küçük bir robotun eksenini temel bir şekilde döndürmek için kullanılır; Bir servo 
motor (örneğin SG90) doğrudan arduino kartına bağlanabilir. 



  

- Step motorlar, çok turlu konumu ve hızı bile hassas bir şekilde kontrol ederek eksenleri döndürmek 
için, örneğin hassas hareket robot eksenlerini hareket ettirmek ve ayrıca CNC makineleri veya 3D 
yazıcılar yapmak için kullanılır; Bir step motor (Nema17 tipi gibi) bir step sürücü (örneğin A4988) 
tarafından sürülmelidir ve harici bir güç kaynağına ihtiyaç duyar. 

           

Tipik bir seri robot, 3D yazıcı veya CNC makinesinde olduğu gibi daha fazla step motoru birlikte sürmek 
söz konusu olduğunda, birkaç step sürücüyü tek bir karta hızlı bir şekilde bağlayan ve ayrıca 3D yazıcılar 
için ek özel arayüzler sağlayan bir CNC kalkanı kullanmak yararlıdır. Arduino UNO ve MEGA için kalkanlar 
vardır. 

                  

 

 Robotik odaklı programlama  

2h. Robotik dilleri bilgisi, Arduino programlama bilgisi, Arduino'yu belirli uygulamalar için 
programlayabilme ve mevcut uygun kütüphaneleri tanımlayabilme. 
 
Robotları programlamak için kullanılan programlama dili, kullandığınız robota göre değişir.  



Endüstriyel robotlar otomatiktir, programlanabilir ve üç veya daha fazla eksende hareket edebilir. Üretim 
şirketinin tescilli dilini kullanırlar. Örneğin FANUC'un TP veya KAREL'i, ABB'nin RAPID'i vb. Genellikle 
yapılandırılmış zorunlu dillerdir. 

İşbirlikçi robotlar, tüm endüstriyel sektörler için üretim uygulamalarını esnek bir şekilde 
otomatikleştirmek için kullanılır. [Bazen grafik tescilli programlama kullanırlar. Örneğin, Universal robot 
şirketinin Polyscope'u. 

İnsansı robot, şekil olarak insan vücuduna benzeyen bir robottur. Tasarım, insan araçları ve ortamlarıyla 
etkileşim gibi işlevsel amaçlar için, iki ayaklı hareket çalışması gibi deneysel amaçlar için veya başka 
amaçlar için olabilir. [da Wikipedia]. Diğer dil türlerini, genellikle Apple'ın Siri'sine veya Microsoft'un 
Cortana'sına benzer yapay zeka yazılımlarını kullanabilirler. 

Ancak Arduino kartı üzerine monte edilmiş ATMega2560 gibi programlanabilir mikrodenetleyicilerle 
gerçekleştirilebilecek daha basit robotlar da mevcuttur. ATMega2560 mikrodenetleyici C tabanlı bir 
programlama dili kullanır ve bu, uygulamalı robotik yaparken bu önemli dilin temellerini öğrenmenin bir 
yolu olabilir. 

Arduino programlama 
Arduino kartı USB aracılığıyla bir bilgisayara bağlanır. Bilgisayar Arduino geliştirme ortamını (IDE) içerir 
[https://www.arduino.cc/en/software].  Arduino Entegre Geliştirme Ortamı (IDE), Arduino programlama 
için kullanılan ana metin düzenleme programıdır. 
Kullanıcı Arduino kodunu IDE'de yazar, ardından kodu çalıştıran mikrodenetleyiciye yükler. Kart, giriş ve 
çıkış portları ile sensörler ve aktüatörler ile etkileşime girer. 
Eskiz, Arduino'nun bir program için kullandığı isimdir. Bir Arduino kartına yüklenen ve üzerinde çalıştırılan 
kod birimidir. 

 
IDE minimalist bir tasarıma sahiptir. Menü çubuğunda 5 başlık ve altında skeçlerinizi doğrulamanıza ve 
yüklemenize izin veren bir dizi düğme vardır. Esasen IDE, eskizlerinizi Arduino'nun anlayabileceği koda 
çevirir ve derler. Arduino kodunuz derlendikten sonra kartın belleğine yüklenir.  



Arduino'da temel işlevselliği sağlayan yerleşik kütüphaneler vardır. Buna ek olarak, diğer kütüphaneleri 
içe aktarmak ve Arduino kart yeteneklerini genişletmek mümkündür. Bu kütüphaneler, belirli bir bileşenle 
etkileşim kurmak veya yeni işlevler uygulamak için oluşturulur. 
Arduino IDE'de öğrencilerin programlama dilinin temel ilkelerini anlamak için kullanabilecekleri çok sayıda 
örnek skeç de bulunmaktadır. 
Programlamayı kolaylaştırmak için, Arduino IDE ve özellikle arduino.h kütüphanesi, kullanıcıya 
tamamlaması gereken sadece iki işlevi olan bir kaynak hazırlar: 

void setup( ) { } 
 void loop( ) { } 
 
Bu fonksiyonlar C++ dilinin tüm yapısını gizler: 
 

#include<Arduino.h> 
void setup( ) { } 
void loop( ) { } 
int main(void) { 

init( ); 
#if defined(USBCON) 
 USBDevice.attach(); 
#endif 
setup( ); 
için ( ; ; ){ 

      loop(); 
if (serialEventRun) serialEventRun(); 

} 
0 döndür; 
} 

 
Arduino IDE'nin olanaklarından vazgeçmeyi seçersek, mikrodenetleyicinin programlanmasının 
derinliklerine ineriz. 
Diğer araçlarla programlama yapabileceğiz, mikrodenetleyicinin çevre birimlerini doğrudan 
kullanabileceğiz ve tam kontrole sahip olacağız (örneğin notepad ++, avrgcc, avrdude), sadece Arduino 
için değil, tüm programlanabilir kontrol sistemleri için ortak olan bilgileri kullanabiliriz, C'de programlama. 
Ancak daha birçok zorlukla karşılaşacağız. Örneğin mikrodenetleyicinin hw konfigürasyonunu yapmamız 
gerekecek. 
  
Arduino IDE dünyasında kalırsak, çok sayıda mevcut ve test edilmiş kütüphaneden yararlanan 
programları ve uygulamaları çok hızlı bir şekilde geliştirebileceğiz. 
Mikrodenetleyiciyi "şeffaf" bir şekilde, yani içini görmeden ve donanım çevre birimlerini doğrudan 
kullanmadan kullanacağız. 
Programın prototipi basitleştirilmiş olsa bile programlama dili temelde C ++'dır. Sadece Setup () ve Loop 
() fonksiyonlarını önererek ve main () fonksiyonunu gizleyerek programlama öğrenmek için geçerli bir araç 
olmaya devam etmektedir. 
 
/*burada görmeseniz bile #include<Arduino.h> eklenecektir */ 
 
void setup() { 
// bir kez çalıştırmak için kurulum kodunuzu buraya koyun: 
} 
void loop() { 
// tekrar tekrar çalıştırmak için ana kodunuzu buraya koyun: 



} 
 
/* setup() e loop() fonksiyonları, en önemli donanım kurulum fonksiyonlarından bazılarını içeren 
main() fonksiyonu tarafından çağrılacaktır 
 
int main(void) { 
... 
setup(); 

için( ; ; ){ 
loop() 

} 
0 döndür; 
}  
*/ 
 
Aşağıda arduino.h kütüphanesinde bulunan fonksiyonların bir listesini ve programlama sırasında yararlı 
olan değişken tiplerinin ve operatörlerin bir listesini bulabiliriz.  
Programlama kuralları ile ilgili olarak, lütfen https://www.progettiarduino.com/manuale.html adresindeki 
özel kılavuzlara bakın. 
 
Arduino: Arduino.h fonksiyonları 
Arduino Referans) 

Dijital I/O 
digitalRead()  
digitalWrite()  
pinMode()  
Analog I/O 
analogRead()  
analogReference()  
analogWrite()  
Zero, Due & MKR Ailesi 
analogReadResolution()  
analogWriteResolution()  
Gelişmiş I/O 
noTone()  
pulseIn()  
pulseInLong()  
shiftIn()  
shiftOut()  
tone()  
Zaman 
gecikme()  
delayMicroseconds()  
micros()  
millis()  

Matematik 
abs()  
constrain()  
map()  
max()  
min()  
pow()  
sq()  
sqrt()  
Trigonometri 
cos() sin() tan()  
Karakterler 
isAlpha() isAlphaNumeric()  
isAscii() isControl()  
isDigit()  
isGraph()  
isHexadecimalDigit()  
isLowerCase()  
isPrintable()  
isPunct()  
isSpace()  
isUpperCase()  
isWhitespace()  

Rastgele Sayılar 
random()  
randomSeed()  
Bitler ve Baytlar 
bit()  
bitClear()  
bitRead()  
bitSet()  
bitWrite()  
highByte()  
lowByte()  
Harici Kesmeler 
attachInterrupt()  
detachInterrupt()  
Kesintiler 
interrupts()  
noInterrupts()  
İletişim 
Seri  
Akış  
USB 
Klavye  
Fare  

 
Arduino: Değişkenler, tipler ve sabitler  

Sabitler 
YÜKSEK | DÜŞÜK  
GIRIŞ | ÇIKIŞ | INPUT_PULLUP  

 
Değişken Kapsamı ve Niteleyiciler 
const  

Veri Türleri 
dizi  
bool  



LED_BUILTIN  
doğru | yanlış  
Kayan Nokta Sabitleri  
Tamsayı Sabitleri  
 
Dönüşüm 
(unsigned int)  
(unsigned long)  
byte()  
char()  
float()  
int()  
long()  
word()   

kapsam  
statik  
uçucu  
 
Yardımcı Programlar 
PROGMEM  
sizeof()   

boolean  
bayt  
char  
çift  
şamandıra  
int  
uzun  
kısa  
size_t  
Dize  
String()  
işaretsiz karakter  
işaretsiz int  
işaretsiz uzun  
geçersiz  
kelime   

Arduino: kontroller ve operatörler 

Eskiz 
loop()  
setup()  
 
Kontrol Yapısı 
Mola  
devam et  
do...while  
başka  
için  
Goto  
Eğer  
dönüş  
switch...case  
ise  
 
Daha Fazla Sözdizimi 
#define (tanımla)  
#include (dahil et)  
/* */ (blok yorum)  
// (tek satır yorum)  
; (noktalı virgül)  
{} (küme parantezleri)   

Aritmetik Operatörler 
% (kalan)  
* (çarpma)  
+ (ekleme)  
- (çıkarma)  
/ (bölüm)  
= (atama operatörü)  
 
Karşılaştırma Operatörleri 
!= (eşit değil)  
< (daha az)  
<= (daha az veya eşit)  
== (eşittir)  
> (daha büyük)  
>= (daha büyük veya eşit)  
 
Boolean Operatörleri 
! (mantıksal değil)  
&& (mantıksal ve)  
|| (mantıksal veya)   

Pointer Erişim Operatörleri 
& (referans operatörü)  
* (dereferans operatörü)  
 
Bitsel Operatörler 
& (bitsel ve)  
<< (bitshift sola)  
>> (bitshift sağa)  
^ (bitsel xor)  
| (bitsel veya)  
~ (bitsel değil)  
 
Bileşik Operatörler 
= (bileşik kalan)  
&= (bileşik bitsel ve)  
*= (bileşik çarpma)  
++ (artış)  
+= (bileşik ekleme)  
-- (azaltma)  
-= (bileşik çıkarma)  
/= (bileşik bölme)  
^= (bileşik bitsel xor)  
|= (bileşik bitsel veya)   

 Tinkercad'de Arduino 
Bugün AUTOCAD okullara, bazı sensör ve aktüatörlerin bağlı olduğu bir Arduino kartını programlamanıza 
ve çalışmasını simüle etmenize olanak tanıyan ücretsiz bir yazılım (https://www.tinkercad.com/) 
sunmaktadır. 
Bu yazılım, farklı cihazlarla yapılabilecek bağlantıları görüntülemenizi sağlayan didaktik açıdan güçlü bir 
araçtır. 
Tinkercad ayrıca ATmega328 veya ATMega2560 mikrodenetleyicisini blok programlama yoluyla 
programlamanıza olanak tanır. 



Blok programlama, öğrenciyi daha ileri dillerde programlamaya yaklaştırmak için kullanılabilecek sezgisel 
bir programlama türüdür. 
Aşağıda ledleri sırayla yakan bir taslak örneği bulabilirsiniz. 

 
Öğrenci, oluşturulan blok programa karşılık gelen Arduino IDE'de kullanılabilecek program kodunu da 
görebilecektir. 

 
  
  
             

 



 

İşlev : Öğrenciler araba mesafe kontrolünü simüle eden bir devre gerçekleştirirler. Bir nesne yakınlık 
sensörüne doğru hareket ettiğinde led sütunu yanar ve buzzer nesnenin uzaklığı ile ters orantılı bir 
frekansta ses çıkarır. 

Giriş : Bir ultrason sensörü nasıl çalışır. Ultrason sensörü ve buzzer ile bağlantılı kod blokları (echopin, 
triggerpin, tone) 

Malzeme listesi 

 Arduino uno veya Mega kartı 
  5V jeneratör 
 Led  
 5x 330Ω 
 Buzzer (B07VT8V5YW veya benzeri) 
 Deneme tahtası 

 
Süreç: 

 Projenin tamamını ThinkerCAD'de tasarlayın  
 Devrenin doğruluğunu kontrol edin. 
 ATmeg328p için kodu thinkercad'de yazın ve simüle edin. 
 Program ATmeg328p 
 Devreyi deney tahtası üzerine monte edin 
 Öğretmeninizin gözetimi altında devreye enerji verin. 
 Bir nesne sensöre doğru hareket ettiğinde led şeridinin aydınlanıp aydınlanmadığını 

kontrol edin. 
 Bir nesne sensöre doğru hareket ettiğinde sesli uyarı verip vermediğini kontrol edin. 
 Gücü keserek devreyi dikkatlice ayırın. 

 

 



Kod örneği: 

// C++ kodu 
int distanza = 0; 
int tono = 0; 
 
long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin) 
{ 
  pinMode(triggerPin, OUTPUT); // Tetikleyiciyi temizleyin 
  digitalWrite(triggerPin, LOW); 
  delayMicroseconds(2); 
  // Tetikleme pinini 10 mikrosaniye için YÜKSEK durumuna ayarlar 
  digitalWrite(triggerPin, HIGH); 
  delayMicroseconds(10); 
  digitalWrite(triggerPin, LOW); 
  pinMode(echoPin, INPUT); 
  // Yankı pimini okur ve ses dalgası seyahat süresini mikrosaniye cinsinden döndürür 
  return pulseIn(echoPin, HIGH); 
} 
 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(8, OUTPUT); 
  pinMode(9, OUTPUT); 
  pinMode(10, OUTPUT); 
  pinMode(11, OUTPUT); 
  pinMode(12, OUTPUT); 
  pinMode(5, OUTPUT); 
} 
 
void loop() 
{ 
  distanza = 0,01723 * readUltrasonicDistance(7, 6); 
  Serial.println(distanza); 
  if (distanza < 20) { 
    digitalWrite(8, YÜKSEK); 
    digitalWrite(9, YÜKSEK); 
    digitalWrite(10, YÜKSEK); 
    digitalWrite(11, YÜKSEK); 
    digitalWrite(12, YÜKSEK); 
  } else { 
    if (distanza > 20 && distanza <= 40) { 
      digitalWrite(8, YÜKSEK); 
      digitalWrite(9, YÜKSEK); 
      digitalWrite(10, YÜKSEK); 
      digitalWrite(11, YÜKSEK); 
      digitalWrite(12, LOW); 
    } else { 
      if (distanza > 20 && distanza <= 40) { 
        digitalWrite(8, YÜKSEK); 
        digitalWrite(9, YÜKSEK); 



        digitalWrite(10, YÜKSEK); 
        digitalWrite(11, YÜKSEK); 
        digitalWrite(12, LOW); 
      } else { 
        if (distanza > 40 && distanza <= 60) { 
          digitalWrite(8, YÜKSEK); 
          digitalWrite(9, YÜKSEK); 
          digitalWrite(10, YÜKSEK); 
          digitalWrite(11, LOW); 
          digitalWrite(12, LOW); 
        } else { 
          if (distanza > 60 && distanza <= 80) { 
            digitalWrite(8, YÜKSEK); 
            digitalWrite(9, YÜKSEK); 
            digitalWrite(10, LOW); 
            digitalWrite(11, LOW); 
            digitalWrite(12, LOW); 
          } else { 
            if (distanza > 80 && distanza <= 100) { 
              digitalWrite(8, YÜKSEK); 
              digitalWrite(9, LOW); 
              digitalWrite(10, LOW); 
              digitalWrite(11, LOW); 
              digitalWrite(12, LOW); 
            } else { 
              digitalWrite(8, LOW); 
              digitalWrite(9, LOW); 
              digitalWrite(10, LOW); 
              digitalWrite(11, LOW); 
              digitalWrite(12, LOW); 
            } 
          } 
        } 
      } 
    } 
  } 
  tone(5, 440 * pow(2.0, (constrain(int(distanza), 35, 127) - 57) / 12.0), 100); 
  delay(10); // Simülasyon performansını artırmak için biraz geciktirin 
} 

 
 
 
 

İşlev : Öğrenciler, bir potansiyometre ile çalıştırılan manuel bir kontrol tarafından tahrik edilen bir servo 
motorun konumlandırılmasını simüle eden bir devre gerçekleştirir. Servo motor, bir robot kolunun basit 
bir parçasını uygulamak için kolayca kullanılabilir. Bu, "tel ile sürme" teknolojisinin temelidir. 

 

 



Otomotiv endüstrisindeki Drive by wire teknolojisi, geleneksel olarak mekanik bağlantılarla elde edilen 
araç işlevlerini yerine getirmek için elektro-mekanik sistemlerin kullanılmasıdır. Direksiyon kolonu, ara 
miller, pompalar, hortumlar, kayışlar, soğutucular ve vakum servoları ve ana silindirler gibi bileşenler 
araçtan çıkarılır. 

Giriş : Bir servo motor nasıl çalışır. Bir potansiyometre nasıl çalışır. Analog ve dijital sinyaller. 

 

.  

Malzeme listesi 

 Arduino Uno R3 veya mega kart 
 5V jeneratör 
 10 kΩ Potansiyometre (doğrusal) ayrıca bir düzeltici,... 
 mikro servo motor (örneğin SG90 veya benzeri) 
 Deney tahtası 
 sinyalleri kontrol etmek için bir multimetre, zorunlu değil 

 

 

Şematik/Plan: 

 

 
 
 
 
 



Süreç: 
 Projenin tamamını thinkercad kullanarak tasarlayın  
 Devrenin doğruluğunu kontrol edin. 
 ATmeg328p için kodu thinkercad'de yazın ve simüle edin. 
 Program ATmeg328p 
 Devreyi deney tahtası üzerine monte edin 
 Öğretmeninizin gözetimi altında devreye enerji verin. 
 Servonun potansiyometre konumunu takip edip etmediğini kontrol edin 
 Gücü keserek devreyi dikkatlice ayırın. 

Kod örneği: 

/* 
bir potansiyometre ve analog giriş kullanarak bir servo motor sürün - pin A0 = konum girişi 
pin 9 = servo konum komutu 
Servo.h kütüphanesinin kullanımı 
"Servo" sınıfının ve "attach" ve "write" yöntemlerinin kullanımı 
giriş değerlerini (0-1023) çıkışa ölçeklemek için "map" işlevinin kullanılması  
servo konum değerleri (0-180) 
*/ 
 
#include <Servo.h> 
Servo motor1; // "Servo" sınıfından örnek "motor1" nesnesi 
int val1; // veri çalışması için "val1" değişkenini tanımlayın 
void setup() { 
  motor1.attach(9); //pairs servo position pin and object "motor1" 
} 
void loop() { 
 
  val1 = analogRead(0); // potansiyometreden analog girişi oku (0-1023) 
  val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 180); // 0-1023 ila 0-180 aralığına sığdır 
  motor1.write(val1); // bağlı servonun komut konumu 
  delay(15); // servo konumlandırma için bekleyin 
  }  

 
Perspektifler: 

İki servo motor ve iki potansiyometre kullanın, kodu uygun şekilde uyarlayın ve basit bir 2 eksenli vinç 
robotu oluşturun... 

  



 

/*iki potansiyometre ve analog giriş kullanarak iki servo motoru sürün - pin A0 = konum girişi, pin 9 = 
servo konum komutu Servo.h kütüphanesinin kullanımı, "Servo" sınıfının ve "attach" ve "write" 
yöntemlerinin kullanımı, giriş değerlerini (0-1023) çıkış servo konum değerlerine (0-180) ölçeklemek için 
"map" işlevinin kullanımı, istenen servo derece sınırına uygun şekilde uyarlayın*/ 
  
#include <Servo.h> 
Servo motor1;      // "Servo" sınıfından "motor1, motor2" nesnelerini örnekle 
Servo motor2; 
int val1;        // veri çalışması için "val1, val2" değişkenini tanımla 
int val2; 
  
void setup() { 
  motor1.attach(9);    / / servo konum pimlerini ve nesnelerini çiftler  
  motor2.attach(10);  
} 
void loop() { 
  val1 = analogRead(0);               // potansiyometreden analog girişi oku (0-1023) 
  val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 90);  // 0-1023 ila 0-180 aralığına sığdır 
  motor1.write(val1); 
  motor1.write(val1);               // bağlı servonun komut konumu 
  delay(15);             // servo konumlandırma için bekle 
  val2 = analogRead(1);               // ikinci servo için tekrarla 
  val2 = map(val2, 0, 1023, 0, 45);  // burada servo açısını sınırlamak istedik 
  motor2.write(val2);             
  delay(15); } 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sensörler 

 
 
 
 

 
 
 
1. Sensör ve transdüser nedir? 

2. Pasif ve aktif sensör nedir? 

3. Analog ve dijital sensör nedir? 

4. Sensör türleri nelerdir? 

5. Sensör tiplerinin incelenmesi 

 
 

Sensör ve transdüser nedir? 
 

Fiziksel ortam değişikliklerini (ısı, ışık, basınç, ses vb.) algılayan elemanlara "sensör", algıladıkları 
bilgiyi elektrik enerjisine dönüştüren elemanlara ise "transdüser" denir. Günlük hayatımızda ısı, ışık, 
basınç ve ses gibi boyutlar vardır ve biz bunların etkilerini duyu organlarımızla algılar ve varlıklarının 
farkına varırız. Bu fiziksel boyutlar 

Sensörler ve transdüserler insan gibi algılayan ve bu algılama sonucunda gerekli ekipmanları 
devreye sokan ve devreden çıkaran unsurlardır. 
 



Sensörler besleme gerilimine göre iki farklı yapıda incelenir. Bunlar pasif sensörler ve aktif 
sensörlerdir. 

 
Pasif Sensörler: 

 
Sinyal üretmek için herhangi bir harici güç kaynağına ihtiyaç duymayan, fiziksel veya kimyasal 
değerleri istenen çıkış değişkenine dönüştürebilen sensörlerdir. Bu pasif sensör tiplerine en basit 
örnek buton ve anahtardır. Bunlardan farklı olarak potansiyometreler, limit anahtarları, sıcaklık 
sensörleri (PTC ve NTC), basınç sensörleri, LDR, fototransistörler, fotodiyotlar ve mikrofonlar örnek 
olarak sayılabilir. Bu sensörler 
Çalışması için harici bir enerjiye ihtiyaç yoktur. Bu sensörler yalnızca giriş değişkenlerini ölçerek yanıt 
verir. 

Aktif Sensörler: 

Sinyal üretmek için harici bir güç kaynağına ihtiyaç duyan sensörlere aktif sensörler denir. Bu 
sensörlerin en önemli özelliklerinden biri düşük sinyalli ölçümlerde kullanılmalarıdır. Bu nedenle çok 
hassas ölçümler yapabilirler. 

Aktif sensörler, ürettikleri sinyal türüne göre; analog veya dijital sinyal çıkışı verirler. Dijital olarak 0 
veya 1 çıkışı verirler. 

Analog çıkış sinyaline sahip sensörler gerilim veya akım çıkışı verebilirler. Gerilim sinyali olarak 
genellikle 0-5V arasında bir gerilim verirler. Akım sinyali olarak ise genellikle 4-20mA arasında bir 
çıkış verirler. 

Çıkış büyüklükleri için sensörler analog ve dijital sensörler olarak iki tipte incelenir. 

Analog Sensörler:  

 
 
 
 
 
 

Analog çıkış sinyali veren sensörlerdir. Örneğin termokuplun sıcaklığı arttıkça çıkışından elde 
edilen gerilim artar. 
Termokupl kullanarak analog sinyal çıkışı elde etme. 

Analog sensörlerin çıkışındaki sinyaller mikro-volt (uV) ve mili-volt (mV) cinsinden çok küçük 
olabilir. Bu sinyaller amplifikatör devreleri ile yükseltilebilir. Mikrodenetleyiciler analog sinyalleri işlemek 
için ADC (analog-dijital dönüştürücüler) modülüne sahiptir. 



Dijital Sensörler 

Dijital sensörler lojik "1" ve lojik "0" olarak İKİLİ çıkış sinyalleri verir. 
Dijital ışık sensörlü sayaç 

 

 
Dedektör çıkışından elde edilen dijital sinyal dijital sayıcıya verilir ve ekranda sayma işlemi gerçekleştirilir. 

Sensör Çeşitleri 
Fiziksel ortamlardaki değişikliklerden dolayı mekanik bir makineyi veya elektronik bir devreyi 
çalıştırmamız gerektiğinde sensör ve transdüserleri kullanırız. Uygun sensör ve transdüser 
seçimi sonuca daha erken ulaşmamızı sağlayacaktır. Sensör çeşitlerini genel olarak şu 
şekilde sıralayabiliriz: 

1. Sıcaklık sensörleri 
2. Işık (optik) sensörleri 
3. Ses dönüştürücüleri ve sensörleri 
4. Manyetik sensörler 
5. Basınç sensörleri 
6. Diğer sensörler 

 

Ölçülen 
Değişken 

Sensör Aktüatör 

Sıcaklık 
Termokupl Termistör (NTC & PTC) Termostat 

Rezistif Sıcaklık Dedektörleri 
Isıtıcı Fan 

Işık 
Seviyesi 

 
Işığa Bağlı Direnç (LDR) Fotodiyot 

Fototransistör 

Güneş Pili 

Işıklar & Lambalar 
LED'ler & Ekranlar 

Fiber Optikler 

Ses 
Karbon Mikrofon Piezo-

elektrik Kristal 

Zil Sesi 
Hoparlör 



Ölçülen 
Değişken 

Sensör Aktüatör 

Kuvvet/Basınç 
Gerinim Ölçer Basınç 

Anahtarı 
Yük Hücreleri 

Asansörler ve Krikolar 
Elektromıknatıs 

Titreşim 

Hız 
Tako-jeneratör Yansıtıcı/Yuvalı Opto-

kuplör Doppler Etkili Sensörler 
AC ve DC Motorlar Step 

Motor Freni 

Pozisyon 

Potansiyometre 
Kodlayıcıları 

Yansıtıcı/Yuvalı Opto-switch 

LVDT 

Motor Solenoid 
Panel Sayaçları 

 
 
 

Sıcaklık Sensörleri˙ 
1. Termokupl 

Termometreler yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanılamaz. Termokupllar eksi 200°'den 
2320°C'ye kadar çeşitli proseslerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Demir konstantan ve bakır 
termokupllar 
Konstantan gibi iki farklı metalin birleşme noktaları ısıtıldığında bu iki metal uç arasında bir potansiyel fark 
oluşur, prensibine göre çalışır. Oluşan potansiyel farkın değeri iki farklı metalin ısıtılması sonucu sıcaklık 
ve soğukluk farkına bağlıdır. İşte bu potansiyel fark kullanılarak istenilen sıcaklık değerleri ölçülür. 
Termokupllar -200 ºC ile +2500 ºC arasında çalışabildikleri için endüstride en çok tercih edilen ısı kontrol 
elemanlarıdır. Yüksek sıcaklıkların ölçülmek istendiği yerlerde, 
Endüstriyel tesislerde yüksek sıcaklıklarda çalışan kazanların ısı kontrolünde kullanılırlar. 
 

 
 



 2. Termistör (PTC, NTC) 

a. PTC: Sıcaklık arttıkça direnci artan sensördür. 
b. NTC: Sıcaklık arttıkça direnci azalan sensördür. 

 

 
 

3. Işık Sensörleri˙ 
LED: Doğru polarizasyon altında ışık yayar. 

 

 
 

LDR: Işık sayısı azaldıkça direnci artan sensördür.  

Fotodiyot: Fotodiyot, ışık enerjisi ile iletim yapan bir diyottur. Fotodiyotlar ters öngerilim altında 
kullanılır. Doğru polarizasyonda normal diyotlar gibi iletken, ters polaritede ise n ve p malzemelerin 
birleşim yüzeyine ışık düşene kadar yalıtkandır. Birleşme yüzeyine ışık düştüğünde, birleşme 
yüzeyindeki elektronlar ve delikler açığa çıkar ve foto diyottan akım akmaya başlar. Bu akımın 
büyüklüğü yaklaşık 20 mikroamperdir. 



 

 Fotodiyot, televizyon veya müzik setlerinin kontrol alıcılarında kullanılır. 
 
Fototransistör: Fototransistör, ışık enerjisini ileten bir sensördür. 

 

 
Optokuplör: İki devreyi ışık ile birbirinden izole etmek için kullanılır. Kontrol ve güç devrelerini ayırır. 

 
 

 
 
 

Ses Sensörleri 
-Mikrofon ve hoparlör ses sensörü tipleridir. Mikrofon ses sinyallerini elektrik sinyallerine dönüştürürken, 
hoparlör elektrik sinyallerini sese dönüştürür. 

   



 
 
 Basit bir ses dönüştürücü sistemi aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

 

Manyetik Sensörler 
 

Reed Röle: Mıknatısa yaklaşıldığında açık kontağı kapatır. 
 

 
 
 
1. Endüktif Sensör: Endüktif sensörler, iletken bir malzemenin fiziksel temas olmadan algılanmasını 
sağlayan elektronik bir veri algılama bileşenidir. Sensör hareketli bir parçadır veya 
Temas bloğu yoktur. Endüktif sensörler, çapı 0 ila 80 mm arasında değişen bazı metal nesneleri algılar. 
Temas olmadan mesafenin algılanmasını sağlar. Çok çeşitli uygulamalar için kullanılırlar (örneğin: çeşitli 
parçaların konumunu tespit etmek, metal nesneleri saymak....) 
 
Başvuru Yerleri: 
Montaj makineleri, robot teknolojileri, işleme tezgahları, paketleme ve konveyör vb. Gıda ve içecek 
endüstrisi vb. 
 
Mekanizma: 
Endüktif sensör osilatörü ile manyetik alan oluşturur. Endüktif sensör osilatörlü manyetik alan 
oluşturur. Bu alana metal bir cisim yerleştirildiğinde osilatör durur. Osilasyon fonksiyonları çıkış sinyali 
Normalde Çıkış (NO) Normalde Kapalı (NC) bağlantı oluşturulur. 
 
Avantajlar: 
- Yüksek çalışma hızı; hızlı tepki. 
- Tüm malzemelerin tanımlanması 
- Katı hal teknolojisi: hareketsiz parçalar  
Teknolojik sınırlamalar: 



- Kısa yol/algılama mesafesi 
- Yalnızca metal nesneleri algılar 
- Sıcaklığa ve hedef mesafesine duyarlıdır. 

                                                                                                      

 
 
 
 
2. Kapasitif Sensör: Metalik veya metalik olmayan ürünlerin fiziksel temas olmadan algılanmasını 
sağlayan sensördür. 
 
Operasyon: 
Kapasitif bir sensör, sensörün ön tarafındaki elektrotlar arasında bir elektrik alanı oluşturur. Bu alana 
herhangi bir nesne yerleştirildiğinde, bağlı direnç oluşur. Direnç çıkış sinyalinin işlevi Normal 
Çıkış olarak (NO) Normalde Kapalı (NC) bağlantı üretilir. Direnç çıkış sinyali işlevi Normalde Çıkış (NO) 
Normalde Kapalı (NC) bağlantı üretilir. 
 
Avantajlar: 
- Nesnesine ve içsel iletkenliğine bakılmaksızın herhangi bir nesneyi tanımlar; örneğin: metal, mineral, 
ahşap, plastik, cam, deri, seramik, sıvı vb. 
- İletken olmayan tüm malzemeleri algılar. 
- Tanımlanacak nesne ile fiziksel temas olsun ya da olmasın yüksek verim. 
 
Teknolojik sınırlamalar: 
- Düşük yoğunluklu nesnelerde algılama sorunu 
- Düşük algılama mesafesi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ultrasonik Sensörler 
Algılanacak nesnelere temas etmeden çalışan ultrasonik sensörler: 

- renkten 
- parıltıdan 
- şeffaflıktan saydamlığa 
- formatından 
- formunda (katı, sıvı, toz) 
- Malzemesinden bağımsız olarak (metal, kağıt, plastik, cam, ahşap...). 

 Ultrasonik sensörlerin içinde mekanik bir hareket olmadığından, cihazlar çok daha uzun 
ömürlüdür. 

 Endüstriyel ortamlara çok daha dayanıklıdır. (Tozlu ortamdan, titreşimden, darbeden diğer 
algılama yöntemlerine göre daha az etkilenir) 

 
* Uygulamalar: 
1. Tankta çift seviye kontrolü 
2. Şişelerin çalkalanması 
3. Çip seviyesi 
4. Renkten bağımsız algılama 
5. Kek işleme süreci (Halley)

 
Mekanizma 

 Ultrasonik sensörler, ultrasonik akımlarda titreşen bir akustik dönüştürücüye sahiptir. 
 Absorbe edilen flutterler sensör tarafından hedeften yansıtılır ve yankı olarak algılanır. 
 Sensör, sensör hedefi arasındaki doğru mesafeyi ve her bir aspire edilen ve yankılanan darbe 

arasındaki süreyi belirlemek için kullanılır. 
 Farkı hesaplar. 

 
 Avantajlar 

 Birçok malzemenin temassız tespiti 
 Renk, şeffaflık ve yansıma etkisine karşı duyarsızdır 
 Endüstriyel ortamlara karşı çok sağlam direnç 

 



Teknolojik sınırlamalar 

ses geçirmez malzemeler belirlenmemiştir 

noktasal nesneler için uygun değildir 

Isı, hava akışı, nem gibi olaylara karşı hassastır 

 
 
 

Fotoelektrik Sensörler 
- Sensör, ışığın iletilmesine ve alınmasına/algılanmasına tepki verebilen bir sistemdir. 
- Bir nesne, bir sensör tarafından iletilen bir ışın vasıtasıyla "görülür" veya "algılanır".

 
 

Başvuru Yerleri: 

1) Küçük makineler 

2) Erişim kontrolü, sayım tertibatı  

3) Paketleme 

4) Konveyör kullanımı 

 5) Nakliye vb. 

Tespit edilecek renkler, su, şeffaf malzemeler, ışık, kesme işareti vb. 

 

 



 
Mekanizma 

 Foto-elektrik sensörler bir ışık kaynağını (genellikle bir kızılötesi ışık kaynağı) bir ışık alıcısı ile 
birleştirir. 

 Algılama, ışık kombinasyonu kesilir kesilmez, hedefle temas olmadan gerçekleşir. 
 
Avantajlar 

 Herhangi bir opak, parlak veya şeffaf nesnenin algılanması 
 Uzun mesafe algılama 
 Olası arka plan bastırma 

 
Teknolojik sınırlamalar 

 Zorlu ortamlar için uygun değildir  
 Zorlu ortamlar için uygun değildir 
 Sıcaklık aralığı sınırlamaları 

 Dış nesnelerin etkileri nedeniyle durgunluk riski 
 

Yaygın Sensörler ve Dönüştürücüler 
Giriş tipi transdüserler veya sensörler, ölçtükleri miktardaki (uyarıcı) değişimle orantılı bir voltaj 

veya sinyal çıkış tepkisi üretir. Çıkış sinyalinin türü veya miktarı kullanılan sensörün türüne bağlıdır. Ancak 
genel olarak, tüm sensör türleri Pasif Sensörler veya Aktif Sensörler olmak üzere iki tür olarak 
sınıflandırılabilir. 

Genel olarak aktif sensörlerin çalışması için harici bir güç kaynağına ihtiyaç duyulur, buna sensör 
tarafından çıkış sinyali üretmek için kullanılan uyarma sinyali denir. Aktif sensörler kendi kendini üreten 
cihazlardır, çünkü harici bir etkiye yanıt olarak kendi özellikleri değişir ve örneğin 1 ila 10v DC çıkış voltajı 
veya 4 ila 20mA DC gibi bir çıkış akımı üretir. 

Aktif bir sensöre iyi bir örnek, temelde basınca duyarlı dirençli bir köprü ağı olan gerinim ölçerdir. 
Kendisi bir elektrik sinyali üretmez, ancak içinden bir akım geçirerek (uyarma sinyali), elektrik direnci, bu 
değişiklikleri uygulanan gerinim veya kuvvet miktarıyla ilişkilendiren akım ve/veya voltajdaki değişiklikleri 
tespit ederek ölçülebilir. 

Aktif bir sensörün aksine, pasif bir sensör herhangi bir ek enerji kaynağına ihtiyaç duymaz ve harici 
bir uyarıcıya yanıt olarak doğrudan bir elektrik sinyali üretir. Örneğin, bir termokupl veya foto-diyot. Pasif 
sensörler, direnç, kapasitans veya endüktans gibi fiziksel özelliklerini değiştiren doğrudan sensörlerdir. 
Analog sensörlerin yanı sıra Dijital Sensörler, mantık seviyesi "0" veya mantık seviyesi "1" gibi ikili bir 
sayı veya rakamı temsil eden ayrı bir çıkış üretir. 
 

Analog ve Dijital Sensörler 

Analog Sensörler 

Analog Sensörler, genellikle ölçülen miktarla orantılı olan sürekli bir çıkış sinyali veya voltaj üretir. 
Sıcaklık, Hız, Basınç, Yer Değiştirme, Gerinim vb. gibi fiziksel büyüklüklerin tümü, doğaları gereği 
sürekli olma eğiliminde olduklarından analog büyüklüklerdir. Örneğin, bir sıvının sıcaklığı, sıvı ısındıkça 
veya soğudukça sıcaklık değişikliklerine sürekli olarak yanıt veren bir termometre veya termokupl 
kullanılarak ölçülebilir. 

 

 



Analog Sinyal üretmek için kullanılan Termokupl 

 

 

Analog sensörler zaman içinde düzgün ve sürekli olarak değişen çıkış sinyalleri üretme eğilimindedir. 
Bu sinyaller birkaç mikro volttan (uV) birkaç mili volta (mV) kadar çok küçük değerlerde olma 
eğilimindedir, bu nedenle bir çeşit amplifikasyon gereklidir. Bu durumda analog sinyalleri ölçen devreler 
genellikle yavaş tepki verir ve/veya düşük doğruluğa sahiptir. Ayrıca analog sinyaller 

Analogdan dijitale dönüştürücüler veya ADC'ler kullanılarak mikro denetleyici sistemlerinde kullanılmak 
üzere kolayca dijital tip sinyallere dönüştürülebilir. 

Dijital Sensörler 

Adından da anlaşılacağı üzere Dijital Sensörler, ölçülen miktarın dijital bir temsili olan ayrık dijital çıkış 
sinyalleri veya gerilimleri üretir. Dijital sensörler mantıksal "1" veya mantıksal "0" ("AÇIK" veya 
"KAPALI") şeklinde bir İkili çıkış sinyali üretir. Bu, dijital bir sinyalin yalnızca tek bir "bit" olarak (seri 
iletim) veya bitleri birleştirerek tek bir "bayt" çıkışı (paralel iletim) üretilebilen ayrık (sürekli olmayan) 
değerler ürettiği anlamına gelir. 

 

Dijital Sinyal üretmek için kullanılan Işık Sensörü 

 

 



Yukarıdaki basit örneğimizde, dönen milin hızı dijital bir LED/Opto-dedektör sensörü kullanılarak 
ölçülmektedir. Dönen bir şafta (örneğin bir motordan veya robot tekerleklerinden) sabitlenen disk, 
tasarımında bir dizi şeffaf yuvaya sahiptir. Disk, şaftın hızıyla birlikte dönerken her bir yuva sensörün 
yanından geçerek mantıksal "1" veya mantıksal "0" seviyesini temsil eden bir çıkış darbesi üretir. 

Bu darbeler bir sayaç kaydına ve son olarak da milin hızını veya devrini göstermek için bir çıkış 
göstergesine gönderilir. Disk içindeki yuvaların veya "pencerelerin" sayısı artırılarak milin her bir devri için 
daha fazla çıkış darbesi üretilebilir. Bunun avantajı, bir devrin kesirleri tespit edilebildiğinden daha yüksek 
bir çözünürlük ve doğruluk elde edilmesidir. Daha sonra bu tip bir sensör düzenlemesi, referans pozisyonu 
temsil eden disk yuvalarından biri ile pozisyon kontrolü için de kullanılabilir. 

Analog sinyallerle karşılaştırıldığında, dijital sinyaller veya büyüklükler çok yüksek doğruluklara 
sahiptir ve çok yüksek bir saat hızında hem ölçülebilir hem de "örneklenebilir". Dijital sinyalin doğruluğu, 
ölçülen miktarı temsil etmek için kullanılan bit sayısı ile orantılıdır. Örneğin, 8 bitlik bir işlemci kullanmak, 
%0,195'lik (512'de 1 parça) bir doğruluk üretecektir. Oysa 16 bitlik bir işlemci kullanmak %0,0015 
(65.536'da 1) veya 130 kat daha fazla doğruluk sağlar. Dijital büyüklükler analog sinyallerden milyonlarca 
kat daha hızlı bir şekilde manipüle edilip işlendiği için bu doğruluk korunabilir. 

Çoğu durumda, sensörler ve daha spesifik olarak analog sensörler, ölçülebilen veya kullanılabilen 
uygun bir elektrik sinyali üretmek için genellikle harici bir güç kaynağına ve bir tür ek amplifikasyona veya 
sinyalin filtrelenmesine ihtiyaç duyar. Tek bir devre içinde hem yükseltme hem de filtreleme yapmanın çok 
iyi bir yolu, daha önce görüldüğü gibi İşlemsel Yükselteçler kullanmaktır. 
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