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ÿýÿýaret ÿýÿýleme Devreleri

Yasin ÿýaÿýan, 13 Oct 06 saat: 04:10

ÿýÿýaret ÿýÿýleme Devreleri
ÿýntegral Alÿýcÿý Devre:

ÿýimdiye kadar ele aldÿýÿýÿýmÿýz giriÿý ve geri besleme elemanlarÿý direnÿýti. Geri besleme elemanÿý olarak
ÿýekildeki gibi kondansatÿýr kullanÿýlÿýrsa, elde edilen devre bir integral alma devresi olur. ÿýntegrasyon
bir eÿýri altÿýnda kalan alanÿý veren bir hesaplama iÿýlemidir. Zamana dayalÿý iÿýlemlerin sonucunu verir.
ÿýrneÿýin, ivmenin integrali hÿýz ve hÿýzÿýn integrali de yoldur. Birÿýok sistemde integral almaya gerek
duyulur. ÿýekil a'da teorik bir devre gÿýsterilmektedir. ÿýekil b'deki zahiri topraklÿý eÿýdeÿýer devre,
eviren yÿýkselteÿý devresindekine benzer bir analizle, C kapasitÿýrÿý ve R direncinden geÿýen akÿým
birbiriile uyuÿýmalÿýdÿýr.

ÿýyleyse,
I1=I2 eÿýit olmalÿýdÿýr.
I1= V1/R1 XC = 1/2 p FC I2 = VO/XC V1/R1 = (-)VO/ 1/2 p FCVO / V1 = -1/2 p FC1 R1
Bu ifade zaman domeninde aÿýaÿýÿýdaki gibi tekrar yazÿýlabilir.

ÿýrneÿýin ÿýekilde gÿýrÿýlen giriÿý geriliminin integrali ÿýÿýkÿýÿýtaki gibi rampa veya doÿýrusal olarak deÿýiÿýen
gerilimdir ve deÿýeri;

ÿýekilde de gÿýrÿýldÿýÿýÿý gibi iÿýaret (-) eksi giriÿýten uygulandÿýÿýÿý iÿýin ÿýÿýkÿýÿý gerilimi terslenmiÿýtir.

Giriÿýi ÿýekildeki gibi (+) uca baÿýlarsak bu sefer devreyi ters ÿýevirmeyen devre gibi dÿýÿýÿýnÿýnebiliriz.
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Tÿýrev alma zamana baÿýlÿý olarak deÿýiÿýiklik gÿýsteren sinyallerin anlÿýk deÿýiÿýim oranÿýnÿý verir. ÿýrneÿýin,
yolun tÿýrevi hÿýzÿý verir. Aynÿý ÿýekilde hÿýzÿýn tÿýrevi de ivmedir.
ÿýekilde teorik bir devre
gÿýsterilmektedir. Daha ÿýnceki bÿýlÿýmdekine benzer bir analizle aÿýaÿýÿýdaki sonuÿý bulunabilir.
VO(t) = - RC x dV1/dt 'dir.
Pratikte kusursuz bir tÿýrev alÿýcÿý (differentiator) yÿýksek frekanslarda ÿýok yÿýksek kazanÿý saÿýlayan,
frekansla yÿýkselen bir frekans yanÿýtÿýna sahiptir. Bu durum devreyi yÿýksek frekanslÿý gÿýrÿýltÿýye ÿýok
yatkÿýn kÿýlacaÿýÿý iÿýin istenmeyen bir ÿýeydir.

Aÿýaÿýÿýdaki devre bu nedenle yÿýksek frekans yanÿýtÿýnÿý sÿýnÿýrlandÿýrmaktadÿýr. ÿýekilde gÿýrÿýlen tÿýrev alÿýcÿý,
dÿýÿýÿýk frekanslarda teorik devrelerle aynÿý yanÿýtÿý veren R1/C1 ile oluÿýturulur. Yÿýksek frekanslarda ise
R2 ve C2 kazancÿýn dÿýÿýmesine sebep olur. Direnÿý ve kapasitÿýrler deÿýerleri R1xC1 = R2xC2 olacak ÿýekilde
seÿýilir. Kazancÿýn Max eriÿýtiÿýi ve dÿýÿýmeye baÿýladÿýÿýÿý nokta f = 2pR1xC1 formÿýlÿýyle bulunur. En yÿýksek
kazanÿý R1/R2'dir ve yanÿýt ÿýekilde gÿýsterilmektedir.

Sÿýfÿýr Geÿýiÿý Dedektÿýrÿý

ÿýekildeki devre, aktif bir karÿýÿýlaÿýtÿýrÿýcÿý devre ile tÿýrev devresinin birleÿýmesi ile elde edilmiÿýtir.
V'den girilen deÿýiÿýken iÿýaret 0V (GND) seviyesiyle karÿýÿýlaÿýtÿýrÿýlÿýp aynÿý fazda ÿýÿýkÿýÿýa verilir.
Dolayÿýsÿýyla karÿýÿýlaÿýtÿýrÿýcÿý ÿýÿýkÿýÿýÿýnda bir kare dalga elde edilir. Kare dalga bir iÿýaretin tÿýrevi
alÿýndÿýÿýÿýnda ÿýÿýkÿýÿýta V0(alfa) gibi bir iÿýaret elde edilir. Bu iÿýaret 0 geÿýiÿý noktalarÿýnda ÿý bir pikk
oluÿýumuna neden olur. Bu nedenle bu devreye sÿýfÿýr geÿýiÿý dedektÿýrÿý denir. ÿýÿýkÿýÿýa diyot baÿýlanarak
sadece (+)'dan (-)'ye veya (-)'den (+)'ya geÿýiÿýlerin alÿýnmasÿý saÿýlanabilir.

Histerezis Devresi (Schmitt Tirigger)

Histerezis yavaÿýÿýa deÿýiÿýen sinyalleri sayÿýsal devrelerde kullanabilen keskin kÿýÿýeli yeni sinyalere
ÿýevirmek iÿýin yaygÿýn olarak kullanÿýlÿýr. Bunlar aynÿý zamanda ÿýekil a ve b'de gÿýsterildiÿýi gibi
histerezis (boÿýluk) etkisi gÿýsterirler. Tetikleme noktalarÿý, ÿýst tetikleme noktasÿý (UTP) ve alt
tetikleme noktasÿý (LTP) tarafÿýndan belirlenir. Histerezis etkisi bir boÿýluk formudur ve yavaÿýÿýa
deÿýiÿýen giriÿýte gÿýrÿýltÿý varsa, ÿýÿýkÿýÿýta gÿýrÿýltÿýyÿý azalttÿýÿýÿý iÿýin istenilen
Opamlÿýbir
Schmitt
ÿýeyir.
Trigger devreleri (a) devre yanÿýtÿý, histerezis (b), histerezis etkisi (c), temel devre (d) zener
diyotlarla ayarlanan tetikleme (trigger) noktalarÿýyla, Schmitt trigger.
ÿýekil (c)'de iÿýlem yÿýkselticili
Schmitt trigger devresi gÿýsterilmektedir. ÿýÿýkÿýÿý ya pozitif yada negatif olarak doymuÿý (saturated)
durumdadÿýr. Giriÿýin UTP'nin ÿýzerinde, ÿýÿýkÿýÿýÿýn (-) Vcc'de olduÿýunu varsayarak ters ÿýevirmeyen (+)
giriÿý: -Vcc R2/R1+R2'dir.
Bu LTP'dir. Vin, LTP'nin ÿýzerinde olduÿýu sÿýrece ÿýÿýkÿýÿýta deÿýiÿýiklik gÿýzlenmez.
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Vin, LTP'nin altÿýna dÿýÿýerse ÿýÿýkÿýÿý kendisi gibi ters ÿýevirmeyen giriÿýi de yÿýkseltmeye baÿýlar. Pozitif
geri besleme oluÿýur ve ÿýÿýkÿýÿý hÿýzla +Vcc'ye ve ters ÿýevirmeyen giriÿýte:
+ Vcc R2/R1+R2'ye yÿýkselir.
Bu
ise UTP'dir ve Vin, UTP'nin ÿýzerine yÿýkselene kadar ÿýÿýkÿýÿý pozitif ÿýekil
kalÿýr.e'deki devrenin 0 V'un
etrafÿýnda simetrik UTP ve LTP'si vardÿýr. Asimetrik dÿýnÿýÿýler veren birÿýok devre ÿýeÿýidi de vardÿýr.
ÿýrneÿýin ÿýekil d aynÿý polaritede UTP ve LTP'ye sahiptir (ve devre tek bir kaynaktan beslenir).
Birÿýok
mantÿýk devresinde Schmitt Trigger yongalarÿý vardÿýr, TTL 'lerde 7414 yada CMOS 4093 (schmitt giriÿýli
dÿýrtlÿý NAND). Ama piyasad mevcut olan bu yongalarÿýn sabit dÿýnÿýÿýÿým noktalarÿý ve sÿýnÿýrlÿý giriÿý gerilim
aralÿýÿýÿý vardÿýr. ÿýÿýlem yÿýkselticisine baÿýlÿý Schmitt Trigger devreleri ise kullanÿýcÿýya, standart
yongalarÿýn uygun olmadÿýÿýÿý durumlarda devre tasarlama olanaÿýÿý verirler.
ÿýimdi gelin bir Schmitt Trigger
devresinin zahiri toprak eÿýdeÿýerini ÿýizip ÿýalÿýÿýmasÿýnÿý inceleyelim.

Devre aslÿýnda (-) tersleyen giriÿýten verilen iÿýaretin genliÿýiyle (+) terslemeyen giriÿýteki iÿýaretin
genliÿýini karÿýÿýlaÿýtÿýran bir karÿýÿýlaÿýtÿýrÿýcÿýdÿýr. R2 ve R1 direnciyle Vo gerilimi bÿýlÿýnÿýp (+) terslemeyen
giriÿýe uygulanÿýr. V2 (+) terslsmeyen giriÿý voltajÿý R2 direnci ÿýzerindeki gerilime eÿýittir. Yani V2
gerilim pozitif geri besleme yapÿýlarak V1 ile karÿýÿýlaÿýtÿýrÿýlmÿýÿýtÿýr.

Rampa Devresi

Rampa devresi
ÿýÿýkÿýÿýÿý sabit oranda deÿýiÿýen bir devre gÿýsterilmiÿýtir. ÿýÿýkÿýÿý gerilimi, giriÿý gerilimini ters ÿýevrilmiÿý
(inverted) olarak kakip etmektedir fakat deÿýiÿýim oranÿý sabitlenmiÿýtir. Bu tÿýr devreler, ÿýrneÿýin
elektrik motorlarÿýnda aÿýÿýmayÿý azaltmak iÿýin hÿýzlanmayÿý sÿýnÿýrlandÿýrmakta kullanÿýlÿýr.
Yÿýkseltici 1, Vo,

Vi ile karÿýÿýlaÿýtÿýran bir karÿýÿýlaÿýtÿýrÿýcÿý gibi ÿýalÿýÿýÿýr. Vo, Vi'e eÿýit deÿýilse yÿýkseltici ÿýÿýkÿýÿýÿý po
yada negatif sabit bir deÿýer alacak ÿýekilde doyuma (saturation) ulaÿýÿýr.
Yÿýkseltici 2, bir integratÿýrdÿýr
ve yÿýkseltici 1'in ÿýÿýkÿýÿýÿýnÿýn integralini alÿýr. Yÿýkseltici 1'in ÿýÿýkÿýÿýÿý pozitif ise Vo negatif rampa
yapar. R ve C deÿýerleri rampa oranÿýnÿý belirlerler. Aynÿý ÿýekilde eÿýer yÿýkseltici 1'in ÿýÿýkÿýÿýÿý negatif
ise Vo sabit bir oranda pozitif rampa yapar. Eÿýer Vi deÿýiÿýirse, Vo tekrar Vi'e eÿýit oluncaya kadar
gereken yÿýnde sabit bir oranda rampa yapar. Devrenin hareketi ÿýekil b'de gÿýsterilmiÿýtir. Giriÿý ve
ÿýÿýkÿýÿý eÿýit olduÿýu zaman yÿýkseltici 1'in ÿýÿýkÿýÿýÿý nominal olarak 0'dÿýr. Fakat pratikte bu rastgele olur
ve ÿýÿýkÿýÿýÿý etkilemez.

Tepe Tutucu Devre

Tepe tutucu devreler, sinyalin en ÿýst deÿýerde tutulmasÿý iÿýin kullanÿýlÿýr. Vi-Vo'dan bÿýyÿýkse,
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karÿýÿýlaÿýtÿýrÿýcÿý olarak ÿýalÿýÿýan yÿýkseltici 1'in ÿýÿýkÿýÿýÿý pozitife dÿýner ve Vo, Vi ile eÿýitleninceye kadar
C'yi ÿýarj eder. Vi tekrar dÿýÿýtÿýkÿýe, gerilim kapasitÿýrde tutulur ve Vi deÿýeri Vo'nun altÿýna dÿýÿýÿýnce
yÿýkseltici 1'in ÿýÿýkÿýÿýÿý negatife dÿýner . Diyot geri besleme korumasÿý saÿýladÿýÿýÿý iÿýin kapasitÿýrÿýn
boÿýalabileceÿýi bir yer yoktur (normalde FET yÿýkselticisi olan yÿýkseltici 2'nin yÿýksek giriÿý empedansÿý
hariÿý).Sonuÿý olarak ÿýÿýkÿýÿý gerilimi Vi'nin en yÿýksek deÿýerinde tutulur. Diyot ters ÿýevrilirse ÿýÿýkÿýÿý
gerilimi Vi'nin en dÿýÿýÿýk deÿýerini alÿýr (negatif tepe tutucu).

Pencere Dedektÿýrÿý

Pencere dedektÿýrÿý belirli iki deÿýer arasÿýnda bir karÿýÿýlaÿýtÿýrma iÿýlemi yapan ve diyotlarla oluÿýturulan
veya devresi sayesinde bize bildirebilen bir karÿýÿýlaÿýtÿýrÿýcÿýdÿýr. Vin gerilim bÿýlÿýcÿýler tarafÿýndan

belirlenen iki deÿýeri aÿýtÿýÿýÿý zaman karÿýÿýlaÿýtÿýrÿýcÿý ÿýÿýkÿýÿýlarÿý (+) Vmax deÿýerine ulaÿýÿýr ve ÿýÿýkÿýÿý (
V olur. (-) max seviyesine bu iki deÿýer arasÿýnda ulaÿýÿýlÿýr ve Vo2 ÿýÿýkÿýÿý gerilimi bu durumda 0 V olur.

Doÿýrultucu devreleri
Basit diyot-direnÿý tipi doÿýrultucu devreler 0.7V&#8217;dan kÿýÿýÿýk genlikli iÿýaretleri doÿýrultamazlar.
Bunun iÿýin diyotlarÿý iÿýlemsel kuvvetlendiricilerle birlikte kullanarak kÿýÿýÿýk genlikli iÿýaretleri de
doÿýrultmak mÿýmkÿýn olur.

Tek Yollu Doÿýrultucu
Tek yollu doÿýrultucu devresi , ÿýekil de gÿýsterilmektedir. Giriÿý iÿýaretinin negatif kÿýsÿýmlarÿý
geÿýirilmez.

Tek yollu doÿýrultucu devresi ve giriÿý ÿýÿýkÿýÿý ÿýzÿýeÿýitli
eÿýrisi iVgerilim deÿýerleri iÿýin ÿýÿýkÿýÿýÿýn nasÿýl
olacaÿýÿý aÿýaÿýÿýda gÿýsterilmiÿýtir.
»

Vi < 0 iÿýin 1
D kesimde ve D2 iletimdedir. Devre , ÿýekil

1.6&#8217;da verilen evirici durumuna gelir ve Vo = -Vi olur.
»

Vi > 0 iÿýin D
1 iletir ve D2 kesimdedir, V0=0 olur.

ÿýift Yollu Doÿýrultucu
Giriÿý iÿýaretinin pozitif kÿýsÿýmlarÿýnÿý olduÿýu gibi , negatif kÿýsÿýmlarÿýnÿý ise iÿýaretini deÿýiÿýtirerek
ÿýÿýkÿýÿýta oluÿýturan ÿýift yollu doÿýrultucu devresi ÿýekil 1.19&#8217;da verilmiÿýtir. Aynÿý ÿýekil ÿýzerinde
aÿýaÿýÿýda verilen aÿýÿýklamalar doÿýrultusunda ÿýift yollu doÿýrultucunun giriÿý-ÿýÿýkÿýÿý ÿýz eÿýrisi verilmiÿýtir.
»

Vÿý>0 iken D2 ve D3iletir, D1 ve D4 kesimdedir. Evirmeyen kuvvetlendirici durumunda olan A1

kuvvetlendiricisinin kazancÿý,
dir.A2 kuvvetlendiricisinin ise D4 kesimde olduÿýundan ÿýÿýkÿýÿýa etkisi yoktur. O halde
0 ÿýÿýkÿýÿý
V
gerilimi
,olur.

»

Vÿý< 0 iken D1 ve D4 iletir, D2 ve D3 kesimdedir.A1 kuvvetlendiricisi lineer ÿýalÿýÿýma

bÿýlgesinde olup her iki giriÿýi de aynÿý
ÿýgerilimindedir.A2
V
kuvvetlendiricisi ise evirici
durumundadÿýr. O halde V
0 ÿýÿýkÿýÿý gerilimi, 1+R2
(R=R iÿýin ),
olur Bu eÿýitlikler birleÿýtirilecek olursa0Vÿýÿýkÿýÿý gerilimi iÿýin,
yazÿýlabilir. X,A
1
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kuvvetlendiricisinin geri besleme elemanÿý olan potansiyometrenin bÿýlme oranÿý olup
ÿýartÿýnÿý saÿýlar, yani
dir. O halde ÿýÿýkÿýÿý gerilimi,ÿýÿýkÿýÿý geriliminin mutlak deÿýerinin
1/X) defa
( kuvvetlendirilmiÿý ÿýeklidir
ve bu kuvvetlendirme potansiyometre yardÿýmÿý ile ayarlanabilmektedir.

ÿýekil de ÿýift yollu doÿýrultucu devresi giriÿý-ÿýÿýkÿýÿý ÿýz eÿýrisi

Kÿýrpÿýcÿý devresi:

Kÿýrpÿýcÿý devresi ve ÿýÿýkÿýÿý geriliminin giriÿý gerilimi ile karÿýÿýlaÿýtÿýrÿýlmÿýÿý ÿýekli ÿýekilde verilmiÿýtir.
Kÿýrpÿýcÿý devresi ve giriÿý/ ÿýÿýkÿýÿý gerilim ÿýz
ÿýekil
eÿýrisi
deki gerilim deÿýiÿýimlerinin aÿýÿýklayÿýcÿý olarak
aÿýaÿýÿýda belirtilen durumlar sÿýz konusu olur. Burada
R referans
V
doÿýru gerilimidir.a) Vÿý< VR ise D
iletimdedir ve kuvvetlendirici izleyici durumundadÿýr, 0
V=VR olur.b) Vÿý> VR ise D kesimdedir ,
kuvvetlendiricinin ÿýÿýkÿýÿý ile iliÿýkisi kesilir, R direncinden akÿým ÿýekilmiyorsa
0 =Vÿýolur.Sonuÿý
V
olarak bu ÿýekli ile kÿýrpÿýcÿý devre , giriÿý iÿýaretinin belliRbir
referans
V
seviyesine altÿýnda kalan
kÿýsmÿýnÿý geÿýirmemektedir yani giriÿý iÿýareti alttan kÿýrpÿýlmaktadÿýr. D diyodu ters konursa bu sefer giriÿý
iÿýareti , V
R seviyesinde ÿýstten kÿýrpÿýlÿýr.

AralÿýkKarÿýÿýlaÿýtÿýrÿýcÿý
Bu tÿýr bir karÿýÿýlaÿýtÿýrÿýcÿý
i giriÿý
, V iÿýaretinin seÿýilen iki karÿýÿýlaÿýtÿýrma seviyesi iÿýinde olup
olmadÿýÿýÿýnÿý bildirir . Bu iÿý , iki karÿýÿýlaÿýtÿýrÿýcÿý ve bir lojik devre ile gerÿýeklenebilir. Bu tÿýr bir

karÿýÿýlaÿýtÿýrÿýcÿýnÿýn giriÿý-ÿýÿýkÿýÿý ÿýz eÿýrisi ÿýekil de verilmiÿýtir. Karÿýÿýlaÿýtÿýrma iÿýleminde
r
aralÿýk ort
gerilimi ile ve aralÿýk geniÿýliÿýi ise
D V gerilimi ile birbirinden baÿýÿýmsÿýz olarak ayarlanabilmektedir.

Aralÿýk karÿýÿýlaÿýtÿýrÿýcÿý D3
devresi
ve D4 diyotlarÿýnÿýn bulunmadÿýÿýÿýnÿý dÿýÿýÿýnerek ÿýekil de devresi verilen
aralÿýk karÿýÿýlaÿýtÿýrÿýcÿýsÿýnÿý inceleyecek olursak
ÿýgiriÿý
, Viÿýaretinin ÿýeÿýitli deÿýerleri iÿýin ÿýÿýkÿýÿýÿýn ne
deÿýerler alacaÿýÿýnÿý aÿýaÿýÿýda aÿýÿýklanan ÿýekilde bulabiliriz

a ) Vi + Vr < 0, yani Vi < -Vr ise D2 iletir, D1 kesimdedir.A1 kuvvetlendiricisi ÿýÿýkÿýÿýÿý sÿýfÿýr1olur.V
gerilimi de sÿýfÿýrdÿýr.

»

V1 + Vr + D V <0 ise (yani V1 < -Vr -D V ise ) V0 ÿýÿýkÿýÿýÿý
k + V

geriliminde doyar.
»

V1 > -Vr -D V iÿýin 0
V ÿýÿýkÿýÿýÿý &#8211;V
k geriliminde doyar.

b) Vi + Vr > 0, yani Vi >&#8211;Vr ise D1 iletir, D2 kesimdedir, olur. Bu durumda A2 kuvvetlendiricisi
iÿýin aÿýaÿýÿýdaki durumlar sÿýz konusu olur.

ÿý)yani ise V0 ÿýÿýkÿýÿýÿý &#8211;V
K olur.
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ÿýÿý)
ise V0 ÿýÿýkÿýÿýÿý
K olur.
V

Aralÿýk karÿýÿýlaÿýtÿýrÿýcÿýsÿýnÿýn giriÿý-ÿýÿýkÿýÿý ÿýz eÿýrisiBÿýtÿýn bu sonuÿýlar, ÿýekil &#8217;de aralÿýk
karÿýÿýlaÿýtÿýrÿýcÿýsÿýnÿýn giriÿý-ÿýÿýkÿýÿý ÿýz eÿýrisi olarakD3
ÿýzetlenmiÿýtir.
ve D4 diyotlarÿý bir sÿýnÿýrlayÿýcÿý
(limitÿýr) gÿýrevi gÿýrmektedir. ÿýletimde, diyot uÿýlarÿýnda dÿýÿýen gerilimi kabaca 0 V olarak alÿýrsak
0
V
ÿýÿýkÿýÿýÿý
k = V
15 V&#8217;a gitmeye ÿýalÿýÿýÿýrken
3 diyodu
D
iletecek ve V3 gerilimi sÿýfÿýr olacaktÿýr. Bu
durumda V0 ÿýÿýkÿýÿý gerilimi de 5V&#8217;un ÿýstÿýne ÿýÿýkamaz yani 5V&#8217;da sÿýnÿýrlanÿýr.
0 Tersine V
gerilimi,-Vk = -15V&#8217;a gitmeye ÿýalÿýÿýÿýrken bu sefer 4
dediyodu
D
nedeniyle &#8211;5V&#8217;da
sÿýnÿýrlanÿýr. ÿýÿýkÿýÿýta bulunan
1,R2,R3,R4
R
gerilim bÿýlÿýcÿýlerin deÿýerleri deÿýiÿýtirilerek
0 ÿýÿýkÿýÿý
V
gerilimini istenen gerilim deÿýerlerinde sÿýnÿýrlamak mÿýmkÿýndÿýr.
H u R u ]ÿý
]
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