ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 1

UYGULAMA1 : TASARIM ALANINA ELEMAN ÇAĞIRMA
İŞLEM BASAMAKLARI :
1. “Devices”, yani elemanlar kutusunun sol üst kısmında bulunan (Şekil 3.1’de gösterilen) “P” (Eleman kütüphanesini
göster ve eleman çağır) düğmesine basınız.

Şekil 3.1 : Eleman çağırma

Şekil 3.2 : Çağrılan elemanlar

2. “P” düğmesine bastıktan sonra, ISIS eleman kütüphanesine girilir ve karşınıza “Pick Devices” penceresi gelir. (Şekil 3.3) Bu pencerede
“Keywords” kısmına aradığımız elemanın ismini yazalım. Aradığımız elemanlar bir kütüphanenin içinde yer alırlar. Keywords kısmına
“BATTERY” yazdığımızda Pick Devices penceresi (Şekil 3.3) karşımıza gelir.”BATTERY” üzerine gelip iki kere tıklayınız.Bu işlemi
yaparken ISIS programı ana penceresinde bulunan “DEVICES” kutusuna bakınız. (Şekil 3.2) Gördüğünüz gibi , “BATTERY” elemanı
kütüphaneden çağrılmıştır.

Şekil 3.3 : “ Pick Devices” penceresi

3.

Aynı yöntemle bu kütüphaneden “buton” , “led-green” , ve “DEVICE” kütüphanesinden “res” elemanlarını çağırınız.

4.
5.
6.
7.
8.

“Pick Devices” penceresini kapatınız.
Oluşturacağımız devrenin elemanlarını “elemanlar” ( ya da malzeme kutumuza [DEVICES] aldık, şimdi de bu elemanları tasarım
alanına taşıyalım.
“DEVICES” bölümünden, “BATTERY” elemanının üzerine tıklayarak seçili hale getiriniz. (Şekil 3.2 ‘ de görüldüğü gibi) . Dikkat
edilirse seçilen bu elemanın sembolü, “Tasarım ön görünüş” kısmında görülecektir.
Fare göstergesini tasarım alanına götürerek, herhangi bir yere sol tıklayınız. Göreceğiniz gibi, “BATTERY” elemanı, tasarım alanına
taşınmış oldu.
Aynı şekilde diğer elemanları da seçili hale getiriniz ve tasarım alanına taşıyınız. En sonunda ISIS çalışma sayfamızda Şekil 3.4
oluşmuş olur. Tasarım alanına aynı zamanda Library/Pick Device/Symbol menüsünden de eleman çağırabiliriz.

Şekil 3.4 : Tasarım alanına taşınmış elemanlar

UYGULAMA ADI: TASARIM ALANINA ELEMAN ÇAĞIRMA
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

Atelye
Öğretmeni
Yazıyla

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 2

UYGULAMA2: TASARIM ALANINDA BASİT BİR DEVRE OLUŞTURMA VE ÇALIŞTIRMA

İŞLEM BASAMAKLARI :
1. Kütüphaneden “BATTERY, BUTTON , LED-GREEN ve MINRES1K” elemanlarını çağırarak malzeme kutusu bölümüne alınız.
2.
3.

(Şekil 3.5 Devices bölümü)
Şekil 3.5 ‘ de gösterildiği üzere; “ DEVICES” kutusunda bulunan elemanlardan önce “BATTERY” elemanının üzerine gelip sol
tıklayınız ve seçili hale getiriniz.
Daha sonra tasarım alanında boş bir alana farenin göstergesini götürünüz ve bir kere sol tıklayınız. Gördüğünüz gibi bu eleman
tasarım alanına taşınmış oldu. Aynı şekilde diğer elemanları da şekilde görüldüğü gibi taşıyınız.

Şekil 3.5 : Elemanlar arası bağlantı yapma

4.
5.
6.

Elemanlar arası bağlantı oluşturmaya başlamadan önce,
(Component) düğmesinin aktif olması gerekir. Eğer aktif değil
ise , fare göstergesini üzerine götürünüz ve bir kere sol tıklayınız.
Fare göstergesini elemanın pinlerinin üzerine götürdüğünüzde, göstergenin ucunda x işareti oluştuğunda bir kere sol tuşa
basınız ve bırakınız. Şimdi bağlantı yapacağınız diğer elemanın pini üzerine gidiniz. Bu pin üzerinde yine x işareti oluştuğunda
bir kere daha sol tıklayınız.Gördüğünüz gibi iki eleman arasında bağlantı yapılmış oldu.
Şekil 3.6 ‘ da gösterildiği gibi diğer bağlantıları da yapınız ve devrenizi oluşturunuz.

Şekil 3.6 : Tasarım alanında devre oluşturma

7.

Bütün bağlantılar Şekil 3.6 ‘ da gösterildiği gibi yapıldıktan sonra devremiz çalışmaya hazırdır. Animasyon kontrol panelinde

8.

bulunan
(Play button) düğmesine sol tıklayınız ve simülasyon işlemini başlatınız.
Simülasyon başladığı andan itibaren, Şekil 3.7 ‘ de gösterildiği gibi Animasyon Kontrol Panelinin yanında bulunan Durum
Çubuğunda simülasyon zamanı ve CPU kullanım yüzdesi görülecektir.

Şekil 3.7 : Simülasyon işleminin başlatılması

9.

10.

Devremizin simülasyon işlemi başlamıştır. Ancak ledin ışık verebilmesi için butona basılması gerekir. Butona basma işlemi;
fare göstergesini buton üzerine götürüp bir kere sol tıklama ile yapılmaktadır. Sol tuşa bastığınız sürece buton basılı kalır.
Butona basılmadığı sürece, devremizin çalışmasına dair gözle görülür bir olaya rastlanılmayacaktır. Fakat butona bastığınız
anda göreceksiniz ki ledimiz ışık vermeye başlayacaktır.
Butona bastığınız sürece, ledin ışık verdiğini göreceksiniz. Butonu bıraktığınız anda led sönecektir. Bu işlemi birkaç defa
tekrarlayınız.

11. Simülasyon işlemini durdurmak için

(Stop button) düğmesine basınız.

12. Eğer devreniz yukarıda anlatıldığı gibi çalışmıyorsa, işlem basamaklarını kontrol ediniz ve hatanızı bulmaya çalışınız.

UYGULAMA ADI: TASARIM ALANINDA BASİT BİR DEVRE OLUŞTURMA
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 3

UYGULAMA3: TASARIM ALANINDAKİ ELEMANIN DEĞERİNİ VE SEMBOL İSMİNİ DEĞİŞTİRME
(INSTANT EDIT MODE)

İŞLEM BASAMAKLARI :
1. Direnç değeri ve sembolünü

değiştirelim. “DEVICES”
elemanı tasarım alanında herhangi bir yere taşıyınız.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

“Main Modes” araç çubuğu üzerinde bulunan
(Instant Edıt Mode) düğmesine sol tıklayınız.
Daha sonra fare göstergesini tasarım alanında bulunan direncin (RES) üzerine götürünüz ve bir kere sol tıklayınız. Karşınıza
Şekil 3.8 ‘ de gösterilen “Edit Component” penceresi gelecektir. Bu pencerede;

Şekil 3.8 : “Edit Component” penceresi
Şekil 3.9 : Text olarak düzenlenen “Edit Component”
Component Reference: Direncin sembol numarası
Resistance: Direncin değeri
Hidden: Onaylanırsa, tasarım alanında sembolü ve/veya değeri göstermez.
Model Type: Direncin modeli, yani analog devre elemanı olduğu seçilir.
PCB Package: Direncin PCB karşılığı çekli seçilir.
Attach hierarchy module: Hiyerarşik olarak eki olup olmadığını gösterir.
Edit all properties as text: Özellikleri text olarak düzenlemek için
Hide All: Tamamını gizler.
“Component Reference” kutusundan direncin sembolünü R5 yapınız.
“Resistance” kutusundan direncin değerini 1K yapınız.
“OK” butonuna tıklayınız ve tasarım alanına dönünüz.Gördüğünüz gibi direncimizin sembolü ve değeri istediğimiz gibi değişmiştir.
(Instant Edit Mode) düzenleme modunda iken, fare göstergesi ile tekrar direncin üzerine geliniz ve sol tıklayınız.
“Component Reference” sembol kutusunun yanında bulunan “Hidden” kutusunu onaylayınız ve “OK” butonuna tıklayınız.
Gördüğünüz gibi direncin sembolü tasarım alanında artık gözükmemektedir. Aynı şekilde direncin değerini de göstermeyebilirsiniz.
Tekrar düzenleme (Edit Component) penceresini çağırınız.
“Edit all properties as text” seçeneğini onaylayınız. “Edit Component” penceresi şekil 3.9’ da verilen hale dönüşecektir. Bu özellik
sayesinde isterseniz değişiklikleri text olarak yapabilirsiniz.
NOT:

“Edit Component”

penceresi her komponent için farklı şekilde olmaktadır. Bu nedenle en çok kullanılan komponentleri

tasarım alanına çağırarak

12.
13.
14.
15.

malzeme kutusuna kütüphaneden “RES” elemanını çağırınız. Bu

(Instant Edit Mode) düzenleme modunda inceleyiniz.

Şimdi de Ledin (LED-GREEN) özelliklerini değiştirelim. “DEVICES” malzeme kutusuna kütüphaneden “LED-GREEN” elemanını
çağırınız.
Bu elemanı tasarım alanına çağırınız.
(Instant Edit Mode)
düzenleme modunda iken fare göstergesi ile üzerine gidiniz ve bir kere sol tıklayınız.
Karşınıza Şekil 3.10 ‘ da gösterilen “Edit Component” penceresi gelecektir. Bu pencere aracılığı ile led diyodun ; sembolünü, adını,
iletime geçme gerilimini, .ektiği akımı, PCB karşılığını, vb. bütün özelliklerini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu pencerede gerekli
değişiklikleri yapınız ve “OK” butonuna tıklayınız.

Şekil 3.10 : LED-GREEN için “Edit Component” penceresi

16.

Tasarım alanına döndüğünüzde gördüğünüz gibi istediğiniz değişiklikler yapılmış olacaktır.

UYGULAMA ADI: TASARIM ALANINDAKİ ELEMANIN DEĞERİNİ VE SEMBOL
İSMİNİ DEĞİŞTİRME (INSTANT EDIT MODE)
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

İŞ YAPRAĞI NO: 4

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR
UYGULAMA4:

TASARIM ALANI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR
a-TASARIM ALANINA ÇAĞRILAN BİR DEVRENİN BİR KOMPONENTİNİNİN SEÇİLMESİ ,
TAŞINMASI VE SİLİNMESİ,
b-TASARIM ALANINDA BULUNAN DEVREDE İSTENİLEN BİR ALANIN BLOK İÇERİSİNE
ALINMASI, TAŞINMASI VE SİLİNMESİ
c-TASARIM ALANINDAKİ DEVREDE BELİRTİLEN KOMPONENTİN BELİRLİ BİR AÇIDA
DÖNDÜRÜLMESİ, AYNA GÖRÜNTÜSÜNÜN ALINMASI
d- BAĞLANTI NOKTASI OLUŞTURMA, TASARIM ALANINDA ÜÇ ELEMANIN BİRBİRİNE
BAĞLANMASI

İŞLEM BASAMAKLARI:
a1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
9.

Uygulama2 ‘ de kurmuş olduğunuz devreyi tekrar kurunuz. Fare göstergesini tasarım alanında bulunan LED-GREEN elemanının
üzerine götürünüz ve bir kere sağ tıklayınız.
Komponent kırmızı rengi alacaktır ve seçilmiş olacaktır.
Komponenti seçili halden kurtarmak için ise, fare göstergesini tasarım alanında boş bir alana götürünüz ve bir kere sol tuşa basıp
bırakınız.
Tasarım alanına kütüphaneden “NE555” elemanını ( ya da herhangi bir komponent) çağırınız.( Bu elemanı tasarım alanında boş
bir alana yerleştiriniz.)
Fare göstergesini elemanın üzerine götürünüz ve farenin sağ tuşuna basıp bırakınız yani elemanı seçili hale getiriniz. ( Bundan
sonra eleman kırmızı rengini alacaktır.)
Eleman seçili hale geldikten sonra, fare göstergesi yine elemanın üzerinde iken sol tuşa basınız ( bu sefer bırakmayınız) ve
elemanı taşımak istediğiniz yere kadar sürükleyiniz.
Elemanı taşımak istediğiniz yere gelince fare sol tuşuna basmaktan vazgeçiniz.
İşlemi sonlandırmak için, fare göstergesini tasarım alanında boş bir alana götürünüz ve bir kere sol tıklayınız.
Tasarım alanındaki “NE555” komponentini seçili hale getiriniz.
Klavyeden Delete tuşuna basınız ( ya da “Edit Toolbar” üzerinde bulunan

(Delete All Tagged Objects) düğmesine tıklayınız.

NOT: Sildiğiniz komponentin diğer komponentler ile varolan bağlantı yolları da silinecektir.

b10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Uygulama2 ‘ de kurmuş olduğunuz devreyi tekrar tasarım alanına çağırınız. Tasarım alanında “button” ve “res” elemanlarını birlikte
blok içine almak isteyelim.
Fare göstergesini belirlediğiniz alanın sol üst köşesine getiriniz.
Farenin sağ tuşuna basınız ve bırakmayınız.
Fare göstergesini belirlediğiniz alanın sağ alt köşesine doğru sürükleyiniz.
Bu esnada fare göstergesinin yeşil renkli bir dikdörtgen (ya da kare) oluşturduğunu göreceksiniz.
Bitiş noktasına geldiğinizde farenin sağ tuşuna basmayı bırakınız.
Alanın blok içerisine alındığını göreceksiniz, belirlediğiniz blok çerçeve rengi açık mavi olacak, blok içerisinde kalan komponent
ve yollar ise kırmızı rengi alacaktır.
Şimdi de taşımak istediğiniz bloğun sol üst noktasını belirleyerek, farenin göstergesini oraya götürünüz ve sağ tuşuna basılı tutarak
oluşturmayı düşündüğünüz bloğun sağ alt köşesine doğru sürükleyiniz.
Bloğun bitiş noktasına vardığınızda sağ tuşa basmayı bırakınız.
“Edit Toolbar” üzerinde bulunan
(Move Tagged Objects) düğmesine tıklayınız.
Fare göstergesini taşımak istediğiniz alana doğru sürükleyiniz.
Blok içerisindeki alanın yeşil rengi aldığı ve hareket ettiğini göreceksiniz.
Fare göstergesini taşımak istediğiniz alana götürdükten sonra sol tıklayınız.Taşıma işlemi tamamlanmıştır.
Tasarım alanında silmek istediğiniz bloğu belirleyiniz.
Klavyeden Delete tuşuna basınız (ya da “Edit Toolbar” üzerinde bulunan

(Delete All Tagged Objects) düğmesine tıklayınız.

c24.
25.
26.

Komponent iki yöntemle döndürülebilir. Bunlardan birincisi, komponent “DEVICES” alanında, yani daha malzeme kutusu içerisinde
iken; ikincisi ise tasarım alanına taşındıktan sonra döndürülebilir.
Komponenti seçiniz.

27.

Rotation (Döndürme) Araç çubuğunda bulunan
sağa veya sola döndürülecektir.
Komponenti tekrar seçiniz.

28.

Reflection (Yansıma-Ayna) Araç çubuğunda bulunan

ya da

düğmesine tıklayınız. Bu düğmelere her basışta komponent 90 °

(yatay)

(Dikey) düğmesine basınız.

d29.

Tasarım alanı üzerinde bağlantı noktasını komponentler arası yollar üzerinde oluşturabileceğiniz gibi, herhangi bir boş alanda da
oluşturabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, Main Modes (Ana Modlar) araç çubuğunda bulunan
sonra da fare göstergesini tasarım alanına götürerek istenilen yere tıklamaktır.

Şekil 3.11 : Kesişen bağlantı

30.

düğmesine tıklamak ve

Şekil 3.12 Kesişmeyen bağlantı

Şekil 3.11 kesişen bağlantıya örnek gösterilmiştir.Şekilde de görüldüğü gibi GND (şase) ‘nin kaynak, kondansatör ve dirençle
bağlantısı vardır. Bu bağlantıyı oluşturan junction (bağlantı noktası) ‘ dır. Bu bağlantı tasarım esnasında oluşturulabileceği gibi
sonradan
düğmesi kullanılarak da oluşturulabilir. Şekil 3.15 ‘ te ise kesişmeyen bağlantıya örnek verilmiştir. Bu şekilde
GND ‘nin sadece kondansatör ile bağlantısı vardır. Diğer elemanlarla hiçbir bağlantısı yoktur. Bu şekildeki GND bağlantısını
Şekil 3.11 ‘deki hale getirmek istersek;

31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

1. Main Modes( Ana Modlar) araç çubuğunda bulunan
düğmesine basınız.
2. Fare göstergesini GND ve yolların kesiştiği yere götürünüz ve sol tıklayınız.
Malzeme kutusuna (DEVICES) kütüphaneden “CAP”, “NPN”, “RES” elemanlarını çağırınız.
Malzeme kutusuna önce “NPN” yani transistör elemanını seçerek tasarım alanında boş bir yere taşıyınız.( Şekil 3.13)

Şekil 3.13 : Üçüncü elemanın bağlantısının
Şekil 3.14 : Üçüncü elemanın bağlantısının
yapılmaya başlanması
yapıldıktan sonraki durumu
Malzeme kutusundan “RES” elemanını seçiniz.
Bu elemanı dikey hale getiriniz. ( 90° sağa veya sola dönüştürünüz.)
“RES” yani direnç elemanını tasarım alanında Şekil 3.13 ‘ te gösterilen yere taşıyınız.
“CAP” yani kondansatör elemanını seçiniz ve yatay hale getiriniz. (Şekil 3.13)
Şekil 3.13 ‘te gösterilen yere taşıyınız.
Direnç ile transistor ün kolektör ucunun bağlantısını Şekil 3.13’te gösterildiği gibi yapınız.
Kondansatörün sol taraf pini üzerine fare göstergesini getiriniz ve x işareti oluşunca sol tuşa basıp bırakarak, Şekil 3.13 ‘te
gösterildiği gibi fare göstergesini direnç ile transistör arasındaki yolun üzerine getiriniz ve tekrar x işareti oluşunca yine sol
tıklayınız.

40. Şekil 3.14 ‘te gösterildiği gibi üçüncü elemanın bağlantısı yapılmış olacaktır.

UYGULAMA ADI: TASARIM ALANI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

Atelye
Öğretmeni
Yazıyla

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 5

UYGULAMA5: ANALOG DEVREDE AKIM ÖLÇMEK

İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Tasarım alanına Şekil 3.15 ‘ te verilen devreyi kurunuz. Bu devrede DC ve mA seviyesinde akım ölçeceğimiz için en uygun olanı
“AMMETER-MILI” komponentidir. ISIS programı ana penceresinde Tasarım Araç Çubuğunda bulunan
(Virtual Instruments )
butonuna farenin sol tuşu ile bir kere tıklayınız. Malzeme kutusunun ismi INSRUMENTS olarak değişecektir. İçeriğinde
ise ISIS kütüphanesinde bulunan cihazların ve ölçü aletlerinin ismi yer alacaktır. Bunlardan DC AMMETER’yi seçiniz.

Şekil : 3.15 : Akım ölçmek

2.
2.
3.
4.
5.

(Instant edit mode) düzenleme modunda iken DC güç kaynağı (BATTERY) ‘nın üstüne tıklayınız ve karşınıza gelen
“Edit Component” penceresinde bulunan “Voltage” bölümünü 10 V’ a ayarlayınız ve “OK” butonuna tıklayınız.
Direncin (RES) değerini 2.2 K ‘a ayarlayınız.
“System – Set Animation Options’ seçeneklerini çalıştırınız, karşınıza gelen pencerede “Animation Options” bölümünden “Show
Wire Voltage by Colour” ile “Show Wire Current with Arrows” seçeneklerini onaylayınız ve “OK” butonuna tıklayınız.
Devrenizi çalıştırınız ve ampermetreyi gözleyiniz.
Bu uygulamaya ek olarak “Samples” klasörü içerisinden “Animated Circuit” klasörü altında bulunan örnekleri inceleyiniz.

UYGULAMA ADI: ANALOG DEVREDE AKIM ÖLÇMEK
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

Atelye
Öğretmeni
Rakamla

Yazıyla

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 6

UYGULAMA6: ANALOG DEVREDE GERİLİM ÖLÇMEK
İŞLEM BASAMAKLARI:

1.

2.
3.

Tasarım alanına Şekil 3.16 ‘da verilen devreyi kurunuz. Tasarım Araç Çubuğunda bulunan
(Virtual Instruments ) butonuna
farenin sol tuşu ile bir kere tıklayınız. Malzeme kutusunun ismi INSRUMENTS olarak değişecektir.
İçeriğinde ise ISIS kütüphanesinde bulunan cihazların ve ölçü aletlerinin ismi yer alacaktır. Bunlardan DC VOLTMETER’i seçiniz.

Şekil 3.16 : Gerilim ölçmek
Komponent sembollerini ve değerlerini şekilde verildiği gibi ayarlayınız.
Devreyi çalıştırınız ve voltmetreyi gözleyiniz.

UYGULAMA ADI: ANALOG DEVREDE GERİLİM ÖLÇMEK
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

Atelye
Öğretmeni
Rakamla

Yazıyla

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 7

UYGULAMA7: BUZZER ‘İN ÇALIŞMASINI İNCELEMEK
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Kütüphaneden “BATTERY” , “BUZZER” , “SWITCH” komponentlerini çağırınız.
2. Tasarım alanında, bu komponentlerle Şekil 3.17 ‘de verilen devreyi kurunuz.

Şekil 3.17 : Buzzer ‘in çalışması

3.
4.
5.
6.
7.

Devreyi çalıştırınız.
Fare göstergesi ile switch ‘in üzerine gidiniz ve + işaretini görünce sol tıklama yaparak switch ‘i kapatınız. Bilgisayarınızın
hoparlöründen buzzer sesi geldiğini duyacaksınız.
Açmak için fare göstergesini tekrar switch üzerine götürünüz ve - işareti görününce sol tıklayınız buzzer’in sesi kesilecektir.
Devrenin çalışmasını durdurarak ,
(Instant edit mode) düzenleme modu üzerine tıklayınız.
Fare göstergesini buzzer’in üzerine götürünüz ve sol tıklayınız. Karşınıza gelen pencereden (Şekil3.18) buzzer’ in çalışma
frekansı, çalışma gerilimi vb. gibi ayarlarını değiştirerek devrenizi tekrar çalıştırınız.

Şekil 3.18 : Buzzer Edit Component penceresi
.

UYGULAMA ADI: BUZZER’İN ÇALIŞMASINI İNCELEMEK
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

Atelye
Öğretmeni
Yazıyla

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 8

UYGULAMA8: OSİLASKOP KULLANIMI (555 İLE OSİLATÖR YAPIMI)
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Kütüphaneden “OSCILLOSCOPE” , “NE555” , “BATTERY” , “CAP” , “POT-LOG”

ve “RES” komponentlerini çağırınız.

tasarım alanına Şekil 3.19 ‘ da verilen devreyi kurunuz.

.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Şekil 3.19 : 555 ‘ li osilatör devresi
Devrede kullanılan eleman değerlerini Şekil 3.19 ‘ da gösterildiği gibi değiştiriniz.
Devreyi çalıştırınız.
Osilaskobun düğmeleriyle oynayarak tanımaya çalışınız. Sinyalleri Şekil 3.20 ‘de verilen osilaskop görüntüsüne göre ayarlayınız.
Potansiyometrenin konumu ile oynayarak ( Fare göstergesini potansiyometrenin alt ve üst kısmında bulunan yuvarlak kırmızı
okların üzerine götürünüz, + veya – işareti görününce sol tıklayınız. Sinyalleri gözleyiniz.

Şekil 3.20 : 555 ‘ li osilatör devresinin osilaskop görüntüsü
Osilaskop düğmelerinin konumlarını değiştirerek, sinyalleri gözleyiniz ve bu düğmelerin görevlerini öğreniniz.
Devrenin çalışmasını durdurunuz.
(Instant edit mode) düzenleme moduna giriniz, devrede bulunan direnç ve
kondansatörlerin değerlerini değiştiriniz ve devrenizin çalışmasını tekrar inceleyiniz.

UYGULAMA ADI: OSİLASKOP KULLANIMI (555 İLE OSİLATÖR YAPIMI)
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

İŞ YAPRAĞI NO: 9

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR
UYGULAMA9: TRANSFORMATÖR DENEYİ
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Kütüphaneden “RES” , “TRAN-2P2S” , “VOLTMETER-AC”
.
2. Şekil 3.21 ‘ de verilen devreyi kurunuz.

komponentlerini çağırınız.

Şekil 3.21 : Transformatör deneyi

3.

ISIS programında devremizde eğer transformatör var ise, bu transformatörün primerine bir direnç bağlanması simülasyonun
başlayabilmesi için zorunludur. Dikkat ettiyseniz bu direncin değeri 1µΏ ‘ dur , yani çok küçüktür.

4.

Transformatörün girişine uygulanan AC 220 Volt sinyal ( yani Vsin )
düğmesi kullanılarak elde edilmiştir.Gadgets araç çubuğunda bulunan
kutusuna getirilen terminallerden GROUND elemanını seçiniz.

“Gadgets” araç çubuğunda bulunan

(Generator)

( Inter-sheet Terminal ) butonuna sol tıklayınız. Malzeme

5.

(Generator) düğmesine sol tıklandıktan sonra malzeme kutusunda gösterilen “Generators” lerden “SINE” olanını seçiniz ve
Şekil 3.21 ‘ de gösterilen yere yerleştiriniz. Yönünü ayarlayınız ve bağlantısını yapınız.

6.

(Instant edit mode) düzenleme moduna giriniz ve tasarım alanında bulunan “SINE” komponentini seçiniz. Karşınıza
gelen pencereden Şekil 3.22’ de gösterilen ayarları yapınız.

Şekil 3.22 : “Sine Generator Properties” penceresi

7.
8.
9.

Şekil 3.23 : Transformatör düzenleme penceresi

Tasarım alanına dönünüz ve
(Instant edit mode) düzenleme modunda iken transformatörü seçiniz ve karşınıza gelen
pencerede Şekil 3.23 ‘ te verilen ayarları yapınız.
Devrenizi çalıştırınız ve sonuçları inceleyiniz.
Devrenize osilaskobu bağlayarak, giriş çıkış sinyallerini inceleyiniz. Transformatör ayar penceresinde Coupling Factor : 0.1
seçildiği için osilaskop ekranında çıkan sinyalin giriş sinyalinin 10 ‘da biri olduğunu görünüz. Eğer osilaskobun önpanel görüntüsü
ekrana gelmezse Debug menüsünden Debug / Digital Oscillocope seçeneklerini çalıştırınız.

UYGULAMA ADI: TRANSFORMATÖR DENEYİ
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

Atelye
Öğretmeni
Rakamla

Yazıyla

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 10

UYGULAMA10: YARIM DALGA DOĞRULTMAÇ DEVRESİ
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Şekil 3.24’ te verilen devreyi gerekli komponentleri kütüphaneden çağırarak kurunuz.

.

2.
3.
4.
5.

6.

Şekil 3.24 : Yarım dalga doğrultmaç devresi
Devrenize şekilde gösterildiği gibi osilaskop bağlayınız.
Vsin (sinyal jeneratörü) ‘i bir önceki uygulamada gösterildiği gibi ayarlayınız.
Transformatörü bir önceki uygulamada olduğu gibi ayarlayınız.
Devrenizi kontrol ettikten sonra çalıştırınız. Osilaskop ekranını gözleyiniz. Şekil 3.25 ‘ i elde etmeniz gerekmektedir.

Şekil 3.25 : Yarım dalga doğrultmaç devresi çıkış sinyalleri
Devrenin çalışmasını durdurunuz ve R2 direncinin uçlarına paralel 10 µF ‘ lık bir kondansatör bağlayınız ve devreyi tekrar
çalıştırarak osilaskop ekranını gözleyiniz. ( Bu durum Şekil 3.26 ‘ da gösterilmektedir.)

Şekil 3.26 : Yarım dalga doğrultmacın çıkışına kondansatör eklenmiş hali ve osilaskop ekranındaki sinyal görüntüsü

7.
.

8.

Şekil 3.26 ‘ da verilen osilaskop görüntüsünde çıkış sinyalinin filtre edilmiş olduğunu gözlemleyin. Kondansatörün değeri küçük
olduğu için çıkış sinyalinin tepe noktalarında bir dalgalanma söz konusudur.
C1 kondansatörünün değerini önce 100 µF, sonra da 1000 µF olarak değiştiriniz ve osilaskop ekranından çıkış sinyallerini
inceleyiniz.

UYGULAMA ADI: YARIM DALGA DOĞRULTMAÇ DEVRESİ
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

Atelye
Öğretmeni
Yazıyla

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 11

UYGULAMA11: TAM DALGA DOĞRULTMAÇ DEVRESİ (TASARIM ALANINDA GRAFİK OLUŞTURMA)
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Şekil 3.27’ de verilen devreyi gerekli komponentleri kütüphaneden çağırarak kurunuz.

.

Şekil 3.27 : Tam dalga doğrultmaç devresi

2.

Devre girişine uygulanan Vsin komponenti “ SINE GENERATOR ” dur. ( “ Gadgets “ araç çubuğunda bulunan
(Generator) düğmesi ile elde edilir. Vsin ‘i bir önceki uygulamada gösterildiği gibi ayarlayınız.

3.

Çıkışta kullanılan CIKIS komponenti ise “Gadgets” araç çubuğunda bulunan
(Voltage probe) düğmesi ile oluşturulmuştur.
Bu düğmeye tıkladıktan sonra Şekil 3.27 ‘ de gösterilen yere fare göstergesini götürünüz ve bir kere sol tıklayınız. Daha sonra
bu komponentle devre çıkışı arasındaki bağlantıyı yapınız.

4.

(Instant edit mode) düzenleme moduna giriniz ve “Voltage probe” komponentinin edit penceresini çağırınız, ismini
“CIKIS” olarak değiştiriniz. “SINE GENERATOR” komponentinin ismini de “Vsin” olarak değiştiriniz.

5.

Gadgets araç çubuğu üzerinde bulunan
(Simulation Graph) düğmesine tıklayınız. Malzeme kutusu (DEVICES) ‘nun ismi
ve içeriği değişecek, Şekil 3.28 ‘ deki gibi olacaktır.

6.
7.

8.
9.
10.

Şekil 3.28 : Tasarım alanında oluşturulabilecek grafiklerin isimleri
Şekil 3.28 ‘ de verilen grafik isimlerinden bize gerekli olanı “ANALOGUE” yani Analog Grafik’tir. Bu grafik çeşidini seçiniz.
Farenin göstergesini tasarım alanına götürünüz ( Grafiği nereye oluşturmayı düşünüyorsanız, o yerin sol üst noktasına gidiniz)
ve sol tuşa basılı tutarak çapraz bir şekilde (blok oluşturur gibi) sağa doğru sürükleyiniz. Grafiğinizin bitiş noktasına geldiğinizde
sol tuşa basmayı bırakınız.

Şekil 3.29 : Analog grafik oluşturmaya başlanması
Bu işlemden sonra Şekil 3.29 ‘ da gösterildiği gibi, içi boş olan bir grafik komponenti tasarım alanınızda oluşturulmuş olacaktır.
Grafik komponentinizin renklerini “Template-Set Graph Colours…” seçeneklerini çalıştırarak değiştirebilirsiniz.
“Graph –Add Trace…” seçeneklerini çalıştırınız. Karşınıza Şekil 3.30’ da verilen pencere gelecektir. Bu pencereden “Probe P1”
aşağıya açılır (combobox) kutudan “Vsin” i seçiniz ve “OK” butonuna tıklayınız.

11.

12.
13.

14.

Şekil 3.30 : “Add Transient Trace” penceresi
Tekrar “Graph – Add Trace…” seçeneklerini çalıştırınız ve karşınıza gelen aynı pencereden (Şekil 3.30) bu kez “Probe P1”
aşağıya açılır kutudan “CIKIS” ı seçiniz ve “OK” butonuna tıklayınız. (Grafikte gösterilecek her bir sinyal için bu işlem
tekrarlanır.

Şekil 3.31 : Analog Grafikte y ekseninin oluşturulması
Bu işlemler sayesinde grafiğimizde göstermek istediğimiz sinyalleri belirlemiş olduk, yani bir anlamda y eksenini oluşturmuş
olduk. (Şekil 3.31)
Bu andan itibaren grafiğimiz sinyalleri göstermeye hazırdır. Ancak devreyi çalıştırmakla bu işlemi yapmış sayılmayız.Grafiğin
sinyalleri göstermesi için; “Graph-Simulate Graph” seçeneklerini çalıştırınız. (Şekil 3.32)

Şekil 3.32 : Analog Grafik’de sinyallerin gösterilmesi
Şekil 3.32’ de sinyallerin gösterildiği grafik verilmiştir. Ancak bu grafikten de görüldüğü üzere yatay eksen çok dar olduğu için
sinyal net bir biçimde incelenememektedir. Yatay eksenimiz 0 ile 1.00 sn arasını göstermekte olup bu durumu 0 ile 100 msn
arasına ayarladığımız takdirde sinyalleri daha net inceleyebileceğimiz ortadadır. Bu nedenle “Graph – Edit Graph…”
seçenekleri çalıştırılır ve karşımıza gelen pencereden “ Stop time ” bölümünde yazan 1.00 (sn) silinerek yerine 100m
(milisaniye) yazılır, “OK” butonuna tıklanır. Şekil 3.33’de grafiğin bitmiş hali görülmektedir.

15.

16.

17.

Şekil 3.33 : Analog Grafik
Grafiğimizin boyutlarını ayarlamak için; grafiği seçili hale getiriniz ( fare göstergesini üzerine götürünüz ve sağ tıklayınız).
Bu işlemden sonra grafik kırmızı rengi alacak ve etrafı Şekil 3.34’de gösterildiği gibi bir çerçeve ile çevrelenecektir. Bu
çerçeve üzerinde oluşan küçük karelerin üzerine farenin göstergesini götürdüğünüzde, gösterge şekli çift yönlü ok olacaktır.
Bu anda sol tuşa basılı tutunuz ve sürükleyip belirlediğiniz bir yerde bırakınız. Gördüğünüz gibi grafik istediğiniz şekilde
boyutlandırılmış oldu.

Şekil 3.34 : Grafiğin boyutlarını değiştirme
Grafiğin üzerinde değişiklikler yapmak istersek; “ Graph-Edşt Graph… ” seçenekleri çalıştırılır ve Şekil 3.35 ‘ de gösterilen
pencere üzerinden istenilen değişiklikler yapılır.

Şekil 3.35 : “Edit Transient Graph” penceresi
Bu pencerede;
Graph Title: Grafiğe isim vermek için kullanılır.
Start time : x ekseni (zaman) başlama zamanı girilir. (Simülasyon başlama zamanı)
Stop time : x ekseni (zaman) bitiş zamanı girilir. (Simülasyon bitiş zamanı)
Left Axis Label: y eksenine isim vermek için kullanılır.
Right Axis Label : x eksenine isim vermek için kullanılır.
User defined properties : Kullanıcı tarafından özellik tanımlamak için kullanılır.
Options kısmında;
Inıtial DC solution : Onaylandığında, bobin ve kondansatör gibi elemanlar için zamanın 0 anındaki durumlarını ihmal eder.
Always simulate : Devrede yapılan her bir değişiklikte , grafiği tekrar simüle eder.
Log netlist(s) : Simülasyon dosyası tutulur.
SPICE Options : “Simulator Options” penceresi karşımıza gelir ve SPICE ayarları yapılır.
Şekil 3.35 ‘ de gösterilen pencere aracılığı ile, grafiğin simülasyona başlama ve bitirme sürelerini değiştiriniz ve grafiği tekrar
İnceleyiniz.

UYGULAMA ADI: TAM DALGA DOĞRULTMAÇ DEVRESİ
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

Atelye
Öğretmeni
Rakamla

Yazıyla

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 12

UYGULAMA12: ÖN GERİLİMLİ SERİ KIRPICI DEVRESİNİN YAPILMASI
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Kütüphaneden 1N4001, RES, CELL, ALTERNATOR elemanlarını çağırınız.
2. Şekil 3.36’daki devreyi kurunuz.
3. Düzenleme modundayken alternatörün genliğini 12V, frekansını 100Hz olarak ayarlayınız.

4.
5.
6.

7.

8.

Şekil 3.36 : Ön gerilimli seri kırpıcı devresi
Yine düzenleme modundayken DC gerilim kaynağının sembolünü E, gerilim değerini 5V olarak ayarlayınız.
5V üzerine sol tıklayınız. Açılan Edit Component Value penceresinden Style butonunu aktif hale getiriniz Şekil 3.37 ’ deki
düzenlemeyi yapınız. Yazının boyutu büyüyecektir (Edit Component Value Style penceresinden istediğiniz elemanın stil ayarlarını
yapabilirsiniz. ).
Direncin değerini 1KΩ yapınız.

Şekil 3.37 : Eleman değerlerinin stil ayarlarının yapılması
Devrenizi çalıştırınız. Devrenizin giriş-çıkış sinyallerini osilaskoptan gözlemleyiniz. (Şekil 3.38)

Şekil 3.38 : Osilaskobun ön panel görüntüsü
Seri kırpıcı devrelerde çıkış sinyali devreye bağlanan DC gerilim kaynağının ve diyodun değerine ve yönüne bağlı olarak değişir.
Siz de DC gerilim kaynağının ve diyodun değerini ve yönünü değiştirerek osilaskop görüntüsünü gözlemleyiniz.

UYGULAMA ADI: ÖN GERİLİMLİ SERİ KIRPICI DEVRENİN YAPILMASI
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 13

UYGULAMA13: DİYOTUN DC KARAKTERİSTİK EĞRİSİNİN ÇIKARILMASI
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Kütüphaneden “DIODE” komponentini çağırınız.
2. Şekil 3.39 ‘ da verilen devreyi tasarım alanında oluşturunuz.

Şekil 3.39 : Diyot Devresi

3.

Devrenin girişine bağlanan (V) ; “Gadgets” araç çubuğunda bulunan
(Generator) düğmesi ile elde edilir. Bu düğmeye
tıkladıktan sonra karşımıza gelen sinyal çeşitlerinden “ DC ” sinyali seçiniz. Fare göstergesini devre girişine götürünüz ve sol
tıklayınız. DC sinyal jeneratörünü Şekil 3.39 ‘ da gösterilen yere yerleştiriniz ve devre ile bağlantısını yapınız.

4.

(Instant edit mode) düzenleme moduna giriniz, DC sinyal jeneratörünün üzerine sol tıklayınız ve Şekil 3.40 ‘da verilen
pencerede görülen düzenlemeleri yapınız.

Şekil 3.40 : “DC Generator Properties” penceresi

5.

“Gadgets” araç çubuğunda bulunan
gösterilen yere yerleştiriniz.

(Current Probe) akım probu düğmesine tıklayınız ve Şekil 3.39 ‘da verilen devrede

Şekil 3.41 : “ Edit DC Sweep Graph” penceresi

6.
7.
8.
9.

10.
11.

(Instant edit mode)

düzenleme moduna giriniz, Akım probunun ismini I olarak ayarlayınız.

Gadgets araç çubuğu üzerinde bulunan
(Simulation Graph) düğmesine tıklayınız. “DC SWEEP” grafik çeşidini seçiniz ve
tasarım alanında grafik alanını belirleyiniz.
“Graph – Edit Graph” seçeneklerini çalıştırınız ve Şekil 3.41’ de gösterilen penceredeki değişiklikleri yapınız.
“Graph – Add Trace “ seçeneklerini çalıştırınız ve Şekil 3.42’ de gösterildiği gibi “Probe P1” kutusu aracılığı ile I ‘ yı seçiniz ve
“OK” düğmesine tıklayınız.

Şekil 3.42 : “Add Transient Trace” penceresi
“Graph – Simulate Graph” seçeneklerini çalıştırınız ve grafiğin simüle işlemini yapmasını sağlayınız.
Grafiğinizi Şekil 3.43 ile kıyaslayınız, eğer bir hatanız varsa işlem basamaklarını tekrarlayınız.

Şekil 3.43 : Diyodun DC karakteristik eğrisi

UYGULAMA ADI: DİYOTUN DC KARAKTERİSTİK EĞRİSİNİN ÇIKARILMASI
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 14

UYGULAMA14: 7812 ENTEGRESİYLE GÜÇ KAYNAĞI DEVRESİNİN YAPILMASI
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Şekil 3.44 ‘ te görülen elemanları malzeme kutusuna çağırınız.

2.
3.

4.
5.

Şekil 3.44 : Malzeme kutusu
Şekil 3.45 ‘ teki devreyi tasarım alanına kurunuz.
(Instant edit mode) düzenleme moduna giriniz ve tasarım alanında bulunan SINE elemanını seçiniz. Açılan düzenleme
penceresinden sinyalin ismini VSIN, RMS değerini 220V ve frekansını 50Hz olarak ayarlayınız.

Şekil 3.45 : 7812 entegresi ile yapılan güç kaynağı devresi
Play butonuna basarak devrenizi çalıştırınız.
Devrenin çıkışına bağlanan DC voltmetre 12V gösterecektir.

UYGULAMA ADI: 7812 ENTEGRESİYLE GÜÇ KAY. DEVRESİNİN YAPILMASI
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 15

UYGULAMA15: OHM KANUNU , KİRŞOF AKIM – GERİLİM KANUNU DENEYLERİNİN YAPILMASI
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Şekil 3.46’da görülen devreyi kurunuz.
2. Bataryanın değerini 10V, direncin değerini 6Ω olarak ayarlayınız.
3.

Play butonuna basarak devrenizi çalıştırınız. Ampermetre ve voltmetredeki değerleri okuyarak bir yere kaydediniz.

4.

Direnç değeri 6 Ω olarak sabit iken, devreye uygulanan gerilimi 9V olarak tanımlayınız.

5.
6.
7.
8.

Play butonuna basarak devrenizi çalıştırınız. Ampermetre ve voltmetredeki değerleri okuyarak bir yere kaydediniz.
Bataryanın değerini 10V’da sabit tutarak devredeki direnci 8Ω olarak tanımlayınız.
Play butonuna basarak devrenizi çalıştırınız. Ampermetre ve voltmetredeki değerleri okuyarak bir yere kaydediniz.
Kaydettiğiniz değerlere bakarak devreye uygulanan gerilimle devreye bağlanan direncin değerlerine bağlı olarak akımın nasıl
değiştiğini gözlemleyiniz.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Şekil 3.46 : Ohm Kanunu Deneyi
Şekil 3.47’ de verilen devreyi kurunuz.
Bataryanın değerini 10V, Dirençlerin değerini 5Ω, 6Ω, 7Ω, 8Ω, olarak tanımlayınız.
Devrenizi çalıştırınız. Ampermetreden okuduğunuz değerleri bir yere kaydediniz.
Bataryanın değerini 15V olarak tanımlayınız.
Devrenizi çalıştırınız. Ampermetreden okuduğunuz değerleri bir yere kaydediniz.
Bataryanın değeri 10V’da iken direnç değerlerini 1KΩ, 3KΩ, 5KΩ ve 7KΩ olarak tanımlayınız.

Şekil 3.47 : Kirşof Akım Kanunu Deneyi

15.
16.
17.
18.

Devrenizi çalıştırınız. Ampermetreden okuduğunuz değerleri bir yere kaydediniz.
Kaydettiğiniz değerlere bakarak devreye uygulanan gerilimle devreye bağlanan direncin değerlerine bağlı olarak akımın nasıl
değiştiğini gözlemleyiniz.
Tasarım alanında Şekil 3.48 ‘ de verilen devreyi kurunuz.
Bataryanın değerini 30V, Dirençlerin değerini 10Ω, 20Ω, 25Ω, olarak tanımlayınız.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Şekil 3.48 : Kirşof Gerilim Kanunu Deneyi
Devrenizi çalıştırınız. Voltmetrelerden okuduğunuz değerleri bir yere kaydediniz.
Bataryanın değerini 40V olarak tanımlayınız.
Devrenizi çalıştırınız. Voltmetrelerden okuduğunuz değerleri bir yere kaydediniz.
Bataryanın değeri 30V’da iken direnç değerlerini 5KΩ, 10KΩ, ve 15KΩ olarak tanımlayınız.
Devrenizi çalıştırınız. Voltmetrelerden okuduğunuz değerleri bir yere kaydediniz.
Kaydettiğiniz değerlere bakarak seri bağlı farklı değerlerdeki dirençlerin devreye uygulanan gerilimi nasıl paylaştıklarını
gözlemleyiniz.

UYGULAMA ADI: OHM KANUNU, KİRŞOF AKIM-GERİLİM KANUNU DENEYLERİ
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 16

UYGULAMA16: NPN TİPİ TRANSİSTÖRLE YAPILAN EMİTERİ ORTAK YÜKSELTEÇ DEVRESİ
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Şekil 3.49 ‘ daki devreyi kurunuz.
2. Devreyi çalıştırınız.

3.

Şekil 3.49 : Emiteri ortak transistorlü yükselteç devresi
Sinyal jeneratörü önpanelini Şekil 3.50 ’deki gibi ayarlayınız.

4.

Şekil 3.50 : Sinyal jeneratörünün ön panel görüntüsü
Osilaskop ayarlarını Şekil 3.51’deki gibi ayarlayınız.

5.

Şekil 3.51 : Osilaskobun ön panel görüntüsü
Osilaskop ekranı gözlemleyiniz. ( Üstteki sinyal giriş sinyalidir, alttaki sinyal ise çıkış sinyalidir. )
Osilaskop ekranında da görüldüğü gibi girişteki sinyal çıkışta yükseltilmiştir.
Devredeki direnç değerlerini değiştirerek osilaskoptaki dalga şekillerini gözlemleyiniz.

UYGULAMA ADI: NPN TİPİ TRANSİSTÖR İLE EMİTERİ ORTAK YÜKSELTEÇ
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 17

UYGULAMA17: OPAMPLI ALÇAK GEÇİREN FİLTRE DEVRESİNİN TASARIM ALANINDA GRAFİĞİNİN
OLUŞTURLMASI
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Şekil 3.52 ‘ deki devreyi kurunuz.
2. Gadgets araç çubuğunda bulunan ( Generator ) butonuna tıklayınız. Açılan sinyal çeşitleri arasından SINE sinyalini seçiniz. SINE
sinyalinin devre bağlantısını yapınız.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

( Instant edit mode) Düzenleme moduna giriniz. SINE üzerine sol tıklayınız. İsmini Vg olarak değiştiriniz.
Amplitude değerini 10V ve Frekansını 1MHz olarak ayarlayınız.
Çıkışta bulunan çıkış probunu ise Gadgets araç çubuğunda bulunan ( Voltage Probe ) düğmesi ile oluşturunuz. Düzenleme
moduna giriniz ve ismini Vo olarak değiştiriniz.

Şekil 3.52 : Alçak Geçiren Filtre Devresi
Gadgets araç çubuğu üzerinde bulunan ( Simulation Graph ) düğmesine tıklayınız.
Açılan malzeme kutusundan
FREQUENCY grafik çeşidini seçiniz.
Fare imlecini tasarım alanına götürünüz.
Grafiği oluşturmayı düşündüğünüz yere sol tıklayınız ve sol tuşa basılı tutarak
bir dikdörtgen oluşturunuz. Bitiş noktasına geldiğinizde sol tuşu bırakınız. İçi boş olan bir grafik elemanı tasarım alanınızda
oluşacaktır. (Şekil 3.53)

Şekil 3.53 : Frekans Responsu Grafiği Oluşturmaya Başlama
Graph®Add Trace seçeneklerini çalıştırınız. Açılan Add Phasor Trace penceresinden Probe 1 aşağıya açılır kutudan Vg’yi seçiniz
ve OK butonuna basınız (Şekil 3.54)
Tekrar Graph®Add Trace seçeneklerini çalıştırınız. Yine Probe 1 aşağıya açılır kutudan Vo’yu seçiniz ve OK butonuna basınız.

Şekil 3.55: Add Phasor Trace Penceresi

9.

10.

11.

12.

13.

Bu işlemleri yaparak grafiğimizde göstermek istediğimiz sinyalleri belirlemiş olduk. Grafiğimizin y eksenini oluşturmuş olduk
(Şekil 3.56)

Şekil 3.56 : Grafikte y ekseninin oluşturulması
Grafiğin sinyalleri göstermesi için Graph®Simulate Graph seçeneklerini çalıştırınız. Grafik Şekil 3.57’deki gibi olacaktır. Bu
grafikte de frekans responsu görülmez.

Şekil 3.57 : Frekans responsu grafiği oluşturuluyor
Frekans Responsunu görebilmek için
Graph® Edit Graph
seçeneklerini çalıştırınız.
gibi düzenlemeleri yapınız. OK butonuna basarak işleminizi onaylayınız.

Şekil 3.58’de gösterildiği

Şekil 3.58 : Edit transient graph penceresi
Graph® Simulate Graph seçeneklerini çalıştırınız. Böylece frekans responsu grafiğini oluşturmuş oldunuz ( Şekil 3.59)

Şekil 3.59 : Frekans Responsu Grafiği
Templatte® Set Graph Colours seçeneklerini çalıştırarak grafiğiniz ile ilgili renk ayarlarınızı kendiniz yapabilirsiniz.
Graph®Frequency Response seçeneklerini çalıştırarak grafiği zoomlayınız. Pencerenin altındaki araç düğmelerini kullanarak
grafiğin görüntüsünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

UYGULAMA ADI: OPAMPLI ALÇAK GEÇİREN FİLTRE DEVRESİ
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

Atelye
Öğretmeni
Yazıyla

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 18

UYGULAMA18: OPAMPLI BAND GEÇİREN FİLTRE DEVRESİNİN TASARIM ALANINDA GRAFİĞİNİN
OLUŞTURULMASI
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Şekil 3.61 ‘ de verilen devreyi gerekli komponentleri kütüphaneden çağırarak kurunuz.
2. Devrenin girişine uygulanan Vg sinyali için, “ Gadgets” araç çubuğunda bulunan
( Generator ) düğmesine tıklayınız. Bu
Düğmeye tıkladığınızda Şekil 3.60 karşınıza çıkacaktır. Bu şekilde görüldüğü gibi bütün sinyal çeşitleri karşımıza listelenmiştir.
Bu sinyal çeşitlerinden “SINE” (yani sinüs) sinyalini seçiniz.

3.

Şekil 3.60: Signal Generator’ leri
Vg sinyalinin devre ile bağlantısını yapınız. Daha sonra düzenleme moduna geçerek (Instant edit mode);
Amplitude :10v
Frekans : 1MHz

4.

olarak ayarlayınız.
Vo çıkış sinyali için de “ Gadgets” araç çubuğunda bulunan “Logic Probe” komponentini kullanınız.

Şekil 3.61 : Band geçiren filtre devresi

5.
6.

7.
8.

Gadgets araç çubuğu üzerinde bulunan
(Simulation Graph) düğmesine tıklayınız. Malzeme kutusu (DEVICES) ‘nun
ismi ve içeriği değişecektir. Verilen grafik isimlerinden bize gerekli olanı “ FREQUENCY ”, yani Frekans Responsu’nu
gösteren grafiktir.Bu grafik çeşidini seçiniz.
Fare göstergesini tasarım alanına götürünüz(grafiği nereye oluşturmayı düşünüyorsanız, o yerin sol üst noktasına gidiniz) ve
sol tuşa basılı tutarak çapraz bir şekilde (blok oluşturur gibi) sağa doğru sürükleyiniz. Grafiğinizin bitiş noktasına geldiğinizde
sol tuşa basmayı bırakınız.

Şekil 3.62 : “Frekans Responsu” grafiği oluşturmaya başlama
Bu işlemden sonra Şekil 3.62’ de gösterildiği gibi, içi boş olan bir grafik komponenti tasarım alanınızda oluşturulmuştur.
“Graph - Add Trace…” seçeneklerini çalıştırınız. Karşınıza Şekil 3.63’ de verilen pencere gelecektir. Bu pencereden “Probe P1”
aşağıya açılır (combobox) kutudan “Vg” yi seçiniz ve “OK” butonuna tıklayınız.

Şekil 3.63 : Add Phasor Trace Penceresi

9.

10.

Tekrar “ Graph – Add Trace… ” seçeneklerini çalıştırınız ve karşınıza gelen aynı pencereden (Şekil 3.63) bu kez “Probe P1”
Aşağıya açılır kutudan “Vo” yu seçiniz ve “OK” butonuna tıklayınız.(Grafikte gösterilecek her bir sinyal için bu işlem tekrarlanır.)

Şekil 3.64 : Grafikte y ekseninin oluşturulması
Bu andan itibaren grafiğimiz sinyalleri göstermeye hazırdır. Ancak devreyi çalıştırmakla bu işlemi yapmış sayılmayız.Grafiğin
sinyalleri göstermesi için; “Graph – Simulate Graph” seçeneklerini çalıştırınız (Şekil 3.65)

Şekil 3.65 : Frekans responsu grafiği oluşturuluyor

11.

12.
13.

14.

Grafik simüle edildikten sonra Şekil 3.65’ deki görüntüyü alacaktır. Fakat bu grafikte görüldüğü gibi hala frekans responsu
oluşmamıştır. Frekans responsunu görebilmek için “Graph – Edit Graph” seçeneklerini çalıştırınız ve karşınıza gelen Şekil 3.66
daki pencere aracılığı ile gerekli düzenlemeleri yapınız.

Şekil 3.66 : “Edit Transient Graph” penceresi
Şekil 3.66 ‘ da gösterildiği gibi ; Reference: Vg ve Start frequency :3.00 olarak ayarlayınız ve “OK” düğmesine tıklayınız.
Bu işlemden sonra “Graph – Simulate Graph” seçeneklerini çalıştırınız. Şekil 3.67 ‘ de gösterildiği gibi “Frekans Responsu”
grafiği oluşturulmuştur.

Şekil 3.67 : “Frekans Responsu” Grafiği
Grafiği “zoom” yapmak (yani görüntüsünü yaklaştırarak) için; “Graph-Frequency Response” seçeneklerini çalıştırınız.

Şekil 3.68 : “Frekans Responsu” Grafiğinin büyütülmüş görüntüsü

15.

Şekil 3.68 ‘ deki gibi grafiğin görüntüsü istenildiği boyutta ayarlanabilir, hatta istenirse tam ekran dahi yapılabilir.
Pencerenin altında bulunan araç düğmeleri kullanılarak istenilen değişiklikler yapılabilir.
Bahsedilen araç düğmelerinin görevleri şunlardır:
Edit Graph : Grafiği düzenlemek için kullanılır.
Add Trace : Grafikte gösterilmek üzere yeni sinyal tanımlamak için kullanılır.
Simulate Graph : Grafiği simüle etmek için kullanılır.
Pan graph view to the left: Yatay ekseni sola kaydırır.
Pan graph view to the right: Yatay ekseni sağa kaydırır.
Increase magnification : Grafiği daha ayrıntılı incelememiz için, yatay ve dikey eksen aralıklarını küçültür. Görüntüyü
yaklaştırır.
Decrease magnification : Daha önceden küçültülmüş olan yatay ve dikey eksen aralıklarını büyütür. Görüntüyü
uzaklaştırır.
View entire sheet : Grafiğin boyutu ilk görüntüsüne döner.
View selected area : Bu düğmeye tıkladıktan sonra grafik üzerinde bir alan belirlenirse, o alanın görüntüsü büyütülür.

16.

View log file of current graph : Grafiğin “Simulation Log” penceresini çağırır.
Şekil 3.68 ‘ de Pencerenin başlık çubuğu altında da menü çubuğu bulunmaktadır. Bu menü çubuğunu inceleyerek
öğrenmeye çalışınız.

UYGULAMA ADI: OPAMPLI BAND GEÇİREN FİLTRE DEVRESİ
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

Atelye
Öğretmeni
Yazıyla

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 19

UYGULAMA19: TASARIM ALANINA DİJİTAL DEVRE ELEMANLARININ YERLEŞTİRİLMESİ,
BAĞLANTI İLETKENLERİNİN ÇİZİLMESİ VE BAĞLANTI TERMİNALİ UYGULAMASI
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. P ye basarak ISIS elemanlar kütüphanesini açınız. TTL74S series kütüphanesini sol tıklayınız, TTL74S series kütüphanesi
2.
3.
4.

açılmış olacaktır.
Açılan TTL74S series kütüphanesi içinden 7400 ve 7432 elemanlarını çağırınız. Tekrar kütüphanemize dönerek LOGICSTATE
ve LOGICPROBE (BIG) elemanlarını çağırınız.
Pick Devices penceresini kapatınız.
Devıces bölümünden kütüphaneden çağırmış olduğunuz elemanları tasarım alanına Şekil 3.69 ‘ daki gibi yerleştiriniz.

Şekil 3.69 : Elemanların tasarım alanına yerleştirilmesi

5.

Şekil 3.69 ‘ daki elemanlar arası bağlantı oluşturmak için
(Component) düğmesini aktif hale getirin. Fare imlecini
bağlantı yapmak istediğiniz elemanın pini üzerine götürünüz. Göstergenin ucunda x işareti oluşunca bir kere sol tuşa tıklayınız
ve bırakınız.

6.
7.
8.
9.
10.

Bağlantı yapacağınız diğer elemanın pini üzerine gidiniz. Pin üzerinde x işareti oluşunca bir kere sol tıklayınız ve bırakınız. Böylece
iki eleman arasında bağlantı oluşturmuş oldunuz.
Aynı yöntemi uygulayarak Şekil 3.70 ‘ deki gibi diğer elemanların bağlantılarını yapınız.
Play butonuna basınız ve devrenizi çalıştırınız.
Farenin sol tuşunu kullanarak LOGIGSTATE elemanların konumlarını lojik 1 ve lojik 0 olarak değiştiriniz.
Her değişimden sonra devrenizin lojik çıkışını gözlemleyiniz.

11.

Şekil 3.70 : Bağlantı iletkenlerinin çizilmesi
Kütüphaneden AND, NOT, OR, 74HC86, LOGIGPROBE ve LOGICSTATE elemanlarını çağırınız.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

Gadgets araç çubuğunda bulunan
( Inter-sheet ) terminal araç düğmesine basınız ve malzeme kutusuna gelen
terminal uçlarından DEFAULT’u seçiniz.
Şekil 3.71’de verilen devreyi kurunuz ( terminal uçlarının devreye bağlantısı iki pinin birbirine bağlantısı gibidir.).
(Instant edit mode )düzenleme moduna geçiniz. Tasarım alanında en üstteki Logigstate üzerine sol tıklayınız.
Açılan düzenleme penceresinden Component Reference yazısının yanındaki alana A yazınız. OK butonuna basarak yaptığınız
işlemi onaylayınız. Böylece Logicstate’yi A olarak adlandırınız. Aynı yöntemle diğer lojik girişleri B ve C olarak adlandırınız.

Şekil 3.71 : Tam çıkarıcı devresi
Lojik probun üzerine sağ tıklayınız, Edit properties ‘ i seçiniz. Açılan düzenleme penceresinde Component Reference
yazısının yanındaki alana BO, Component Value yazısının yanındaki alana ‘‘Borç Çıkışı’’ yazınız. OK butonuna basarak yaptığınız
işlemi onaylayınız. Aynı yöntemle diğer probun sembolünü D, değerini fark olarak isimlendiriniz.
Düzenleme modundayken ismi A olan logicstate çıkışına bağlı bulunan giriş terminalinin üzerine farenin sol tuşuyla tıklayınız.
Açılan Edit Terminal Label penceresinde bulunan String kutusuna TA yazınız. konumunu Şekil 3.72’deki gibi düzenledikten sonra
OK butonuna basarak pencereyi kapatınız. Böylece terminalinizi isimlendirmiş oldunuz. Aynı yöntemi kullanarak diğer terminalleri de
isimlendiriniz. (Aralarında bağlantı olan terminallere aynı isimleri vermelisiniz.)

Yine düzenleme modundayken TA isminin üzerine sol tıklayınız. Açılan Edit Terminal Label penceresi üzerinde bulunan Style
butonuna sol tıklayınız. Açılan pencereden Fallow Global? seçeneğinin onayını kaldırınız. Height kutusu aktif hale gelecektir. Bu

kutudan yazının yüksekliğini 0.2in olarak ayarlayınız. OK butonuna basarak işleminizi onaylayınız ( Şekil 3.73) Tasarım alanına
baktığınızda TA yazısının boyutunun büyümüş olduğunu göreceksiniz. Aynı pencereyi kullanarakyazının rengini, yazı tipini,
kalınlığını, vb. özelliklerini değiştirebilirsiniz.

19.

20.

21.

Şekil 3.72 : Terminal uçlarının isimlendirilmesi
Aynı yöntemi kullanarak diğer terminallerin de isimlerinin boyutlarını büyütünüz.

Şekil 3.73 : Terminal isimlerinin stil ayarlarının yapılması
Devrenizi çalıştırınız. Devrenin girişlerine Şekil 3.74 ’de verilen lojik durumları sırasıyla uygulayınız. Devrenin lojik çıkışlarını
gözlemleyiniz.
C
A
B
D
BO
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
Şekil 3.74 : Tam çıkarıcının doğruluk tablosu
Bağlantı terminalleri kopmlex devrelerde elemanlar arası bağlantıyı oluşturmak için kullanılır. Devrenin daha sade görünmesini
sağlar.

UYGULAMA ADI: DİJİTAL DEVRE ELEMANLARI YERLEŞTİRME UYGULAMASI
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 20

UYGULAMA20: LOGICSTATE VE LOGICTOGGLE KULLANILARAK LOJİK KAPI UYGULAMASI
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Kütüphaneden Şekil 3.69 ‘ da gösterilen komponentleri çağırınız.
2. Şekil 3.70 ‘ de verilen devreyi tasarım alanına kurunuz.

Şekil 3.75: Çağrılacak elemanlar

3.
4.

4.
5.
6.

(Play) düğmesine basınız ve devreyi çalıştırınız. Devre çalışırken Şekil 3.71 ‘ de verilen görüntüyü alacaktır.
Lojik state komponentinin üzerine gelerek sol tıklayınız ve konum değiştirmesini sağlayınız.( Her bir tıklamada lojik olarak konum
değişir.)

Şekil 3.77 : OR (VEYA) kapısının çalışması
Girişlerin durumuna göre çıkışı gözlemleyiniz ve devrenin çalışmasını inceleyiniz.
Kütüphaneden Şekil 3.72 ‘ de gösterilen komponentleri çağırınız.
Şekil 3.73’ de verilen devreyi tasarım alanına kurunuz.

Şekil 3.78 : Çağrılacak elemanlar

7.
8.
9.

Şekil 3.76 : OR (VEYA) kapısı uygulaması

Şekil 3.79 : AND (VE) kapısı uygulaması

(Play) düğmesine basınız ve devreyi çalıştırınız.
Lojik Toggle komponentinin üzerine gelerek sol tuşa basılı tutunuz ve konum değiştirmesini sağlayınız. (Sol tuşa bastığınız sürece
Lojik toggle önceki konumunun tersini alacaktır.)
Girişlerin durumuna göre çıkışı gözlemleyiniz ve devrenin çalışmasını inceleyiniz.

UYGULAMA ADI: LOGICSTATE VE LOGICTOGGLE LOJİK KAPI UYGULAMASI
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 21

UYGULAMA21: LOJİK KAPILAR KULLANILARAK ÇOKLU YOL (BUS) UYGULAMASI
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. AND, OR (7432), NOT, 74136, LOGIGPROBE (BIG) ve LOGICSTATE elemanlarını tasarım alanına çağırınız.
2. Şekil 3.80’de gösterildiği gibi elemanları tasarım alanına yerleştiriniz.

Şekil 3.80 : Elemanların tasarım alanına yerleştirilmesi

3.

Main Modes araç çubuğunda bulunan

4.
5.

Şekil 3.81’de gösterildiği gibi tasarım alanında çoklu yol oluşturunuz.
Çoklu yol ile bağlantısı yapılacak bütün pinleri Şekil 3.81’de görüldüğü gibi yapınız. (Elemanların çoklu yol ile bağlantısının
yapılması iki pinin birbirine bağlantısı gibidir.)

6.

Main Modes araç çubuğu üzerinde bulunan
düğmesini aktif hale getiriniz. Fare imlecini pin ile çoklu yol arasında kalan hattın
üzerine götürünüz. Fare imleci ucunda x şekli oluşunca sol tıklayınız. Karşınıza gelen Edit Wire Label penceresinden String
yazısının yanındaki kutuiçerisine hattın ismini yazınız ve OK butonuna basarak işleminizi onaylayınız.
Hatta verdiğiniz ismin yüksekliğini 0.2in olarak değiştiriniz. Aynı yöntemi kullanarak bütün hatları isimlendiriniz (Aralarında bağlantı
olan hatlara aynı isimleri vermelisiniz.).

7.

8.

(Bus) butonunu aktif hale getiriniz.

Şekil 3.81 : Çoklu yol kullanarak yapılmış lojik diyagram
Devrenizi çalıştırınız. Devrenizin girişlerinde kullanılan lojik sinyallerin konumlarını değiştirerek devrenizin çıkış konumunu
gözlemleyiniz.

UYGULAMA ADI: LOJİK KAPILAR KULLANILARAK ÇOKLU YOL UYGULAMASI
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 22

UYGULAMA22: 4017 ENTEGRESİ (YÜRÜYEN IŞIK ) ÇOKLU YOL UYGULAMASI
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Kütüphaneden Şekil 3.82 ‘ de gösterilen komponentleri çağırınız.

2.

Şekil 3.82 : Kütüphaneden çağrılacak komponentler
Şekil 3.83 ‘ de gösterildiği gibi, komponentleri tasarım alanına yerleştiriniz.

Şekil 3.83 : Komponentlerin tasarım alanına yerleştirilmesi

3.
4.

Gadgets araç çubuğu üzerinde bulunan
(Inter – sheet terminal) araç düğmesine basınız ve malzeme kutusuna gelen
terminal uçlarından “DEFAULT” u seçiniz.
Terminal uçlarını Şekil 3.84 ‘ de gösterildiği gibi yönlerini ve yerlerini ayarlayarak tasarım alanına yerleştiriniz ve bağlantılarını
yapınız.

Şekil 3.84 : “CLOCK” komponentinin “4017” komponentine terminal ile bağlantısı

5.

Şekil 3.84 ‘ de görüldüğü gibi, iki terminalin de ismi aynı olmalıdır. ( İsim verirken,
geçiyor ve isim vermek istediğimiz terminali seçiyorduk).

6.
7.

Main Modes (Ana Mod) araç çubuğunda bulunan
(Bus) düğmesine basınız.
Şekil 3.85 ‘ de gösterildiği gibi, tasarım alanında bus (çoklu yol) oluşturunuz.

8.

9.

(Instant edit mode) düzenleme moduna

Şekil 3.85 : Komponent pinlerinin bus’a bağlantısı ve isimlendirilmesi
Komponent pinlerinin bus ile bağlantısının yapılması işlemi aynen iki pinin birbirine bağlantısı gibidir. ( Fare göstergesini
komponentin pini üzerine götürünüz, fare göstergesinin üzerinde x şekli oluşunca farenin sol tuşuna basıp bırakınız. Fare
göstergesini bus üzerinde bağlantı yapacağınız kısma götürünüz ve yine fare göstergesi üzerinde x şekli oluşunca sol tuşuna
basıp bırakınız.
Bus ile bağlantısı yapılacak olan bütün pinlerin bağlantısını Şekil 3.85 ‘ de görüldüğü gibi yapınız. Şekilde ayrıca 4017
komponentinin 3 no’lu pininin bus ile bağlantısının olduğu hatta Q0 isminin verildiği görülmektedir. Yine bu hattın karşısında
bulunan direnç ile bus arasında kalan hattın da isminin Q0 olarak adlandırıldığı görülmektedir. Bu isim verme işlemi de şöyle
yapılmaktadır: Main Modes (Ana Mod) araç çubuğunda bulunan
düğmesine basınız. Daha sonra bus ile pin arasında kalan
hattın üzerine fare göstergesini götürünüz ve fare göstergesi x şekli oluşunca sol tıklayınız. Karşınıza gelen Şekil 3.86 ‘ da verilen
pencerede, “String” kutusuna hattın ismini yazınız ve “OK” butonuna basınız.

10.

11.

Şekil 3.86 : Bus ile pin arasında kalan hattın isimlendirilmesi
Şekil 3.85 ‘ deki devrede 4017 komponentinin 3 nolu pini ile karşısındaki direnç ile bus arasında kalan hatların ikisinin de isimlerinin
Q0 olmasının sebebi ise bus (çoklu yol) aracılığı ile Q0 ‘ dan Q0 ‘ a bağlantının olduğunun ( yani 4017’ nin 3 nolu pini ile en üstteki
Direnç arasında bağlantı vardır.) ISIS programına bildirilmesidir. Bu isimlendirme bizim devrede ( Şekil 3.87 ) sıralı olarak
verilmesine rağmen, sıralı olmak zorunda değildir. İsimlendirmeyi istediğiniz gibi yapmakta serbestsiniz.

Şekil 3.87 : Bus kullanılarak yapılmış 10 ledli yürüyen ışık devresi
Şekil 3.87 ‘ de devremizin bitmiş ve çalışan hali görülmektedir. Siz de devrenizi çalıştırınız, eğer devrenizin çalışmasında bir
problem varsa işlem basamaklarını tekrar kontrol ediniz.

UYGULAMA ADI: 4017 YÜRÜYEN IŞIK ÇOKLU YOL UYGULAMASI
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

Atelye
Öğretmeni

İŞ YAPRAĞI NO: 23

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

UYGULAMA23: LOJİK DEVRENİN DOĞRULUK TABLOSUNUN ÇIKARILMASI
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Kütüphaneden Şekil 3.88 ‘ de gösterilen komponentleri çağırınız.

2.

3.
4.
5.

Şekil 3.88 : Çağrılacak elemanlar
Şekil 3.89 ‘ da verilen devreyi tasarım alanına kurunuz.

Şekil 3.89 : Girişlerinde switch kullanılan lojik kapı uygulaması
(Play) düğmesine basınız ve devreyi çalıştırınız.
SW1 ve SW2 anahtarlarını GND (lojik 0) durumuna getiriniz ve LED in pozisyonunu gözleyiniz. LED in ışık vermesi lojik 1,
sönük kalması ise lojik 0 olarak değerlendirilir. Anahtarlar ise, 5V konumunda lojik 1 , GND konumunda ise lojik 0
olarak değerlendirilir.)
Yukarıdaki işlem basamağında anlatıldığı üzere, anahtarların pozisyonuna göre aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.
SW1

6.
7.

8.

SW2

ÇIKIŞ

Görüldüğü gibi lojik devreleri daha değişik şekillerde inceleme durumumuz söz konusudur fakat logicstate ve logictoggle gibi
komponentler var iken switchler (anahtarlar) kullanmak pek akıllıca olmayacaktır.
Devreyi aşağıdaki hale dönüştürünüz.

Şekil 3.90 : Girişlerinde logicstate kullanılan lojik kapı uygulaması
Gördüğünüz gibi devremizde girişlerde switch değil de logicstate komponentleri kullanıldığında hem daha sade, hem de daha
anlaşılır olmaktadır.
(Play) düğmesine basınız ve devreyi çalıştırınız. Logicstate komponentlerinin lojik durumlarını
değiştirerek, lojik devrenin doğruluk tablosunu çıkarınız.

UYGULAMA ADI: LOJİK DEVRENİN DOĞRULUK TABLOSUNUN ÇIKARILMASI
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 24

UYGULAMA24: BASİT KAPI DEVRELERİ TASARIMI VE ANALİZİNİN YAPILMASI
 DEĞİL ve VE DEĞİL KAPILARI İLE ÖZEL VEYA KAPISININ ELDE EDİLMESİ
 LOJİK KAPILAR İLE 2 BİTLİK KARŞILAŞTIRICI DEVRESİ
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Şekil 3.91 ‘ de verilen devreyi kurunuz.
2. Devrenin girişlerinde anahtar yerine logicstate elemanları kullanılmıştır. Böylece devre hem daha sade hem de daha anlaşılır
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

olmaktadır.
Logicstate elemanları sırasıyla A ve B olarak adlandırınız.

Şekil 3.91 : Değil ve Vedeğil kapıları ile Özel veya kapısının elde edilmesi
A ve B girişlerinin konumlarını değiştirerek LED’in durumunu gözlemleyiniz.
A ve B girişlerinin konumlarına göre ÖZEL VEYA kapısının doğruluk tablosu Şekil 3.92 ‘ deki gibi olacaktır.
A
B
ÇIKIŞ
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
Şekil 3.92 : Özel veya kapısının doğruluk tablosu
ÖZEL VEYA kapısının girişlerinin durumu birbirlerinden farklı ise ( biri lojik 1 diğeri lojik 0) çıkış lojik 1’dir. Giriş değişkenlerinin
durumları aynı ise çıkış lojik 0’dır.
Şekil 3.93 ‘ te verilen devreyi kurunuz.
Devrenin daha sade görünmesi için çıkışlarında LED yerine lojik prob kullandık ( İsteğinize bağlı olarak LED de kullanabilirsiniz.).

Şekil 3.93: 2 bitlik karşılaştırıcı devresi
Lojik girişleri sırasıyla A ve B olarak adlandırınız. Lojik çıkışları sırasıyla A>B, A=B, A<B olarak adlandırınız. A ve B girişlerinin
konumlarını değiştirerek lojik çıkışları inceleyiniz. A ve B girişlerinin konumlarına göre karşılaştırıcı devresinin doğruluk tablosu
Şekil 3.94’ teki gibi olacaktır.
A
B
A>B
A=B A<B
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
Şekil 3.94 : 2 bitlik karşılaştırıcı devresinin doğruluk tablosu

UYGULAMA ADI: BASİT KAPI DEVRELERİ TASARIMI VE ANALİZİ
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

Atelye
Öğretmeni

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 25

UYGULAMA25: LOJİK KAPILAR İLE RS FLİP FLOP’UN OLUŞTURULMASI VE İNCELENMESİ
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Şekil 3.95’ de verilen lojik devreyi tasarım alanına kurunuz. (R ve S girişlerine bağlanan komponentler “Gadgets” araç çubuğunda

2.

bulunan
(Generator) düğmesi ile elde edilir. Bu düğmeye tıkladıktan sonra karşımıza gelen sinyal çeşitlerinden “DPATTERN”
seçilir ve devrede istenen yere bağlantısı yapılır. U1(Q) ve U2(Q) çıkışlarına bağlanan komponentler ise yine “Gadgets” araç
çubuğunda bulunan “Voltage Probe” komponentidir.)
R ve S girişlerine “DPATTERN” , yani dijital pattern bağlandıktan sonra; Instant edit mode (düzenleme modu) na geçilir ve bu
komponentler Şekil 3.96’ da gösterildiği gibi düzenlenir.

Şekil 3.95 : RS Flip- Flop

3.

4.

(Play) düğmesine basınız ve devreyi çalıştırınız

Şekil 3.96 : “Digital Pattern” düzenleme penceresi
Şu ana kadar uygulamalardan herhangi birisi hatalı olmadıysa devreniz çalışacak ve Şekil 3.97’ da verilen devre görüntüsünü
alacaktır. Devreniz düzgün çalışıyor ise yalnızca giriş ve çıkışlarda mavi ( lojik 0 ) ve kırmızı ( lojik 1 ) sinyallerini göreceksiniz.
Dolayısıyla sinyalleri net bir şekilde görme ve inceleme imkanımız şu an itibari ile yoktur. Bu nedenle devremizin lojik diyagramını
çizdirmemiz yerinde olacaktır.

Şekil 3.97 : RS Flip – Flop un çalışması

5.

Gadgets araç çubuğu üzerinde bulunan
(Simulation Graph) düğmesine tıklayınız. Gösterilen grafik çeşitlerinden “DIGITAL”
grafik çeşidini seçiniz ve tasarım alanında grafik alanını belirleyiniz.

Şekil 3.98 : Grafik düzenleme penceresi

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

“Graph – Edit Graph” seçeneklerini çalıştırınız ve karşınıza gelen Şekil 3.98’ de verilen pencerden gerekli düzenlemeleri yapınız.
“OK” düğmesine bastıktan sonra karşınıza gelen Şekil 3.99’daki soruya “Yes” cevabını veriniz.Çünkü grafik ile ilgili düzenlemeler
yapıldıktan sonra, grafiğin bu değişikliklere göre simülasyonunun tekrar yapılıp yapılmayacağı soruluyor. Tabi ki “Evet” cevabını
vermemiz gerekiyor.

Şekil 3.99 : Grafik düzenleme penceresi
“Graph –Add Trace” seçeneklerini çalıştırınız, karşınıza gelen pencereyi Şekil 4.00 ‘ da gösterildiği gibi düzenleyiniz ve “ OK ”
düğmesine basınız.
“Grap – Add Trace” seçeneklerini çalıştırınız, karşınıza gelen pencerede ( Şekil 4.00 ) “ Probe P1 ” kutusundan bu kez S girişini
seçiniz ve “OK” düğmesine basınız.
“Grap – Add Trace” seçeneklerini çalıştırınız, karşınıza gelen pencerede ( Şekil 4.00 ) “ Probe P1 ” kutusundan bu kez U1 (Q)
çıkışını seçiniz ve “OK” düğmesine basınız.
“Grap – Add Trace” seçeneklerini çalıştırınız, karşınıza gelen pencerede ( Şekil 4.00 ) “ Probe P1 ” kutusundan bu kez U2 (Q)
çıkışını seçiniz ve “OK” düğmesine basınız.
Yukarıda anlatılan, grafikte gösterilecek giriş ve çıkış sinyallerinin seçim işlemi bittikten sonra “ Graph – Simulate Graph”
seçeneklerini çalıştırınız.

Şekil 4.00 : R girişinin grafikte gösterilmesi
Grafiğin giriş ve çıkış sinyallerini gösteriyor olması gerekir. Yani garfik sonuçları Şekil 4.01 ‘ de gösterildiği gibi olmalıdır.

Şekil 4.01: RS Flip-Flop un lojik diyagramı

UYGULAMA ADI: RS FLİP- FLOP UN OLUŞTURULMASI VE İNCELENMESİ
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 26

UYGULAMA26: D TİPİ FLİP- FLOP ÇIKIŞ SİNYALLERİNİ LOJİK ANALİZÖRDE İNCELEME
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Şekil 4.02 ‘ de verilen devreyi kurunuz.
2.

D / FF’un D girişine uygulanan bilgi sinyalini tasarım alanına çağırmak için Gadgets araç çubuğunda bulunan
düğmesine tıklayınız ve açılan sinyal çeşitlerinden DCLOCK sinyalini seçiniz.

3.

Şekil 4.02 : D Tipi Flip Flop
DCLOCK sinyalini Şekil 4.03’deki gibi düzenleyiniz.

4.
5.
6.

Şekil 4.03 : DCLOCK sinyali düzenleme penceresi
Clock üretecinin frekansını 1KHz olarak ayarlayınız. Devrenizi çalıştırınız.
Şekil 4.04 ’de verilen VSM Lojik Analyser ekran görüntüsü karşınıza gelecektir.
Lojik analizör ekranı devreyi ilk çalıştırdığınızda boştur. Trigger butonuna basarak sinyalleri göstermesini sağlayınız.

(Generatör)

7.

Sinyalin görüntü olarak genişliğini ayarlamak için Zoom düğmesini sağa sola çeviriniz.

8.

Sinyalin zaman aralığını ayarlamak için Resolution düğmesini sağa-sola çeviriniz (Bu işlemden sonra tekrar Trigger düğmesine
basmalısınız.).

Şekil 4.04 : VSM Logic Analyser ekran görüntüsü

UYGULAMA ADI: D TİPİ FLİP FLOP UN LOJİK ANALİZÖRDE İNCELENMESİ
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 27

UYGULAMA27: D TİPİ FLİP- FLOP LOJİK DİYAGRAMININ OLUŞTURULMASI
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Şekil 4. 05’ de verilen lojik devreyi tasarım alanına kurunuz. ( D girişine bağlanan komponent, “ Gadgets ” araç çubuğunda
bulunan

(Generatör) düğmesi ile elde edilir. Bu düğmeye tıkladıktan sonra karşımıza gelen sinyal çeşitlerinden “DPATTERN”

seçilir ve devrede istenen yere bağlantısı yapılır. CLK girişine bağlanan komponent ise
(Generatör) düğmesine basıldıktan
sonra “DCLOCK” sinyalinin seçilmesi elde edilir. Q ve Q' çıkışlarına bağlanan komponentler ise yine “ Gadgets ” araç çubuğunda
bulunan “Voltage Probe” komponentidir.)

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Şekil 4.05: D Tipi Flip-Flop
Instant edit mode( düzenleme modu ) na geçiniz ve DPATTERN komponentini Şekil 4.06’ da gösterildiği gibi, “DCLOCK”
Komponentini ise Şekil 4.07’de gösterildiği gibi düzenleyiniz.
(Play) düğmesine basınız ve devreyi çalıştırınız
Gadgets araç çubuğu üzerinde bulunan
(Simulation Graph) düğmesine tıklayınız. Gösterilen grafik çeşitlerinden “DIGITAL”
grafik çeşidini seçiniz ve tasarım alanında grafik alanını belirleyiniz.
“ Grap – Edit Graph ” seçeneklerini çalıştırınız ve karşınıza gelen pencerede görüldüğü üzere yalnızca;”Stop time : 15 “ olarak
değiştiriniz, “OK” düğmesine basınız.

Şekil 4.06 : “DPATTERN” komponenti düzenleme penceresi
Şekil 4.07: “DCLOCK” komponenti düzenleme penceresi
“Grap-Add Trace” seçeneklerini çalıştırınız, karşınıza gelen pencerede “Probe P1” kutusundan U1(CLK) girişini seçiniz ve
“OK” düğmesine basınız. Tekrar aynı seçenekleri çalıştırınız ve sırasıyla diğer sinyalleri seçiniz.Seçim işlemi bittikten sonra
“Graph-Simulate Graph” seçeneklerini çalıştırınız.
Aşağıda Şekil 4.08’ de D Tipi Flip-Flop un lojik diyagramı görülmektedir.

Şekil 4.08 : D Tipi Flip – Flop un lojik diyagramı

UYGULAMA ADI: D TİPİ FLİP FLOP LOJİK DİYAGRAMININ OLUŞTURULMASI
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 28

UYGULAMA28: SAYICI DEVRELERİ
 D TİPİ FF ‘ LU SAYICI DEVRESİ
 7490 ENTEGRELİ 0-9 SAYICI DEVRESİ
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Kütüphaneden 7SEG-BCD, DTFF ve CLOCK elemanlarını çağırınız.
2. Şekil 4.09 ‘daki devreyi tasarım alanına kurunuz.
3. CLOCK üretecini 1 Hz olarak ayarlayınız ve devrenizi çalıştırınız.
4. Clock üretecinin frekansını istediğiniz değişik frekanslarda ayarlayarak devrenizin çalışmasını inceleyiniz.

6.

Şekil 4.09 : D Flip – Flop lu sayıcı devresi
Kütüphaneden “7447 “, “7490”, “CLOCK” , “RES” , ve “7SEG-COM-AN-BLUE” komponentlerini çağırınız. Şekil 4.10 ‘da verilen
dijital devreyi tasarım alanına kurunuz.
Tasarım alanına kurduğunuz devrenin eleman değerlerini Şekil 4.10’da gösterildiği gibi değiştiriniz.

7.
8.

Şekil 4.10 : 0-9 sayıcı devresi
“CLOCK” , yani saat üretecinin frekansını 2 Hz. olarak ayarlayınız.
Devreyi çalıştırınız ve çalışmasını inceleyiniz. Saat üretecinin frekansını istediğiniz değerlere getiriniz ve devreyi tekrar çalıştırınız.

5.

UYGULAMA ADI: SAYICI DEVRELERİ
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Tarih:…/…/200..
Adı :
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

Atelye
Öğretmeni

DEĞERLENDİRME
Süre

İşlemler

Top.

Rakamla

Yazıyla

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 29

UYGULAMA29: J-K FLİP-FLOP İLE FREKANS BÖLÜCÜ VE FREKANSMETRE UYGULAMASI
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Kütüphaneden “CLOCK”, “JK”, ve “LOGIC ANALYSER” komponentlerini çağırınız.
2. Şekil 4.11 ‘ de verilen dijital devreyi tasarım alanına kurunuz.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Şekil 4.11 : Frekans bölücü
“CLOCK” , yani saat üretecinin frekansını 1kHz olarak ayarlayınız ve devreyi çalıştırınız.
Şekil 4.12’ de gösterilen “ VSM Logic Analyser ” karşınıza gelmesi gerekir ; şayet gelmedi ise, “Debug- VSM Logic Analyser”
seçeneklerini çalıştırınız.

Şekil 4.12 : “VSM Logic Analyser” ekran görüntüsü
Lojik analizör ekranı devreyi ilk çalıştırdığınızda boştur. Trigger butonuna basarak, sinyalleri göstermesini sağlayınız.
Lojik analizör üzerinde bulunan “Zoom” düğmesini sağa-sola çevirerek sinyalin görüntü olarak genişliğini artırıp - azaltabilirsiniz.
Lojik analizör üzerinde bulunan “Resolution” düğmesini sağa veya sola çevirip, tekrar “Trigger” düğmesine basarak, sinyalin
hangi zaman aralığında gösterileceğini ayarlayınız.
Flip – Flop’ a uygulanan saat sinyali (lojik analizör ekranında üstteki sinyal) ile çıkıştaki sinyali (alttaki sinyal) inceleyiniz.
Kütüphaneden Clock elemanını çağırınız.
( Virtual Instruments) düğmesini kullanarak COUNTER TIMER elemanını tasarım
alanına çağırınız. Şekil 4.13 ‘ deki devreyi tasarım alanına kurunuz.

10.

Şekil 4.13 : Frekansmetre uygulama devresi
Clock üretecinin frekansını 100Hz olarak ayarlayınız. Frekansmetreyi Şekil 4.14 ’deki gibi ayarlayınız.

11.

Şekil 4.14 : Frekansmetrenin düzenleme penceresi
Devrenizi çalıştırınız. Frekansmetrenin ekranından clock üretecinin frekansı görülecektir.

UYGULAMA ADI: JK FF FREKANS BÖLÜCÜ VE FREKANSMETRE UYGULAMASI
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 30

UYGULAMA30: DAC0808 İLE DİJİTAL / ANALOG ÇEVİRİCİ
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Kütüphaneden “CAP-ELEC”, “DAC0808” , “LOGICSTATE” ,”OPAMP” ,”RES” ve “VOLTMETER” komponentlerini çağırınız.
2. Şekil 4.15 ‘de verilen dijital devreyi tasarım alanına kurunuz.

3.
4.

Şekil 4.15: DAC uygulaması
Devredeki elemanların değerlerini Şekil 4.15 ‘de olduğu gibi düzenleyiniz ve devreyi çalıştırınız.
Logicstate ‘ lerin konumunu değiştiriniz ve çıkışı gözlemleyiniz.

UYGULAMA ADI: DAC0808 İLE DİJİTAL/ANALOG ÇEVİRİCİ
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

Atelye
Öğretmeni
Yazıyla

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 31

UYGULAMA31: YARIM TOPLAYICI DEVRESİNİN EXOR VE AND KAPILARIYLA YAPILMASI
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Kütüphaneden 7408, 74136 ve LED-RED elemanlarını çağırınız.
2.
3.

4.

5.

Gadgets araç çubuğunda bulunan
seçiniz.
Şekil 4.16’daki devreyi kurunuz.

(Generator) düğmesini tıklayınız. Açılan sinyal çeşitlerinden DPATTERN sinyal çeşidini

Şekil 4.16 : EXOR ve AND kapılı yarım toplayıcı devresi
Düzenleme modundayken DPATTERN sinyallerini Şekil 4.17’deki gibi ayarlayınız. Yine düzenleme modundayken terminal uçlarını
isimlendiriniz.

Şekil 4.17 : DPATTERN sinyallerinin düzenlenmesi
Devrenizi çalıştırınız. Çıkış ledlerini gözlemleyiniz. DPATTERN elemanları dijital devrelerin girişlerine lojik sinyaller vermek için
kullanılır. DPATTERN sinyalinin düzenleme penceresinde Pulse width ( Secs ) seçeneği ile devreye verilecek 1 bitlik lojik sinyalin
(palsin) genişliği saniye olarak ayarlanır. Specific pulse train seçeneği ile de devreye verilecek lojik sinyallerin (palslerin) sırasını
kullanıcı kendisi belirleyebilir.

UYGULAMA ADI: YARIM TOPLAYICI DEVRESİ TASARIMI
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

Atelye
Öğretmeni
Rakamla

Yazıyla

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 32

UYGULAMA32: CLOCK SİNYALİ KULLANARAK 555 ‘Lİ TEK KARARLI MULTİVİBRATÖR DEVRESİ
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Şekil 4.18’deki devreyi kurunuz.
2. Clock sinyali frekansını 50 Hz olarak ayarlayınız.

3.

4.
5.

Şekil 4.18 : NE555 entegresi ile yapılan tek kararlı multivibratör devresi
Clock sinyalini ve multivibratörün çıkış sinyalini Osilaskopta gözlemleyiniz (Üstteki sinyal multivibratörün çıkış sinyalini, alttaki
sinyal Clock palsini göstermektedir.).

Şekil 4.19 : Osilaskop ekranı
5KΩ direnç 5μF’lık kondansatör zamanlama elemanlarıdır. 555’ li multivibratör devrelerinde bu direncin değeri 1MΩ ve
kondansatörün değeri 100μF gibi büyük değerde seçilir. Biz multivibratörün konum değişimini osilaskoptan daha iyi
gözlemleyebilmek için düşük değerli direnç ve düşük kapasiteli kondansatör seçtik.
Siz de zamanlama elemanlarının değerlerini değiştirerek multivibratörün çıkışını gözlemleyiniz. Tek kararlı multivibratörler,
girişlerine tetikleme sinyali uygulandığında konum değiştirip zamanlama elemanlarının belirledikleri sürece bu konumda kalan, süre
sonunda tekrar ilk konumuna dönen devrelerdir.

UYGULAMA ADI: 555’Lİ TEK KARARLI MULTİVİBRATÖR DEVRESİ
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

Atelye
Öğretmeni

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 33

UYGULAMA33: SUBCİRCUİT UYGULAMASI ( ENTEGRE DEVRENİN OLUŞTURULMASI)
İŞLEM BASAMAKLARI:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Boş bir tasarım alanı açınız.Main Modes (Ana mod) araç çubuğunda bulunan
( Subcircuit) düğmesine tıklayınız.
Fare göstergesini tasarım alanına, yani subcircuit oluşturmak istediğiniz yere götürünüz. Sol tuşa basılı tutunuz ve çapraz (sağa
doğru) şekilde fare göstergesini sürükleyerek bir kutu oluşturunuz.(Bu durum Şekil 4.20’ de gösterilmiştir)

Şekil 4.20: Subcircuit oluşturulması
Şekil 4.21 : Subcircuit’e isim verilmesi
Tasarım alanında Şekil 4.20’de gösterildiği gibi subcircuit kutusu oluşturulduktan sonra; menü çubuğu üzerinde bulunan “Design Goto Sheet…” seçeneklerini çalıştırınız ve hiyerarşik tasarım adı verilen bir tasarım oluştuğunu görünüz.(Şekil 4.22)

Şekil 4.22 : Hiyerarşik tasarımın görüntüsü
Şekil 4.22 ‘ de görüldüğü gibi; ana tasarım alanımızın adı, “ROOT SHEET 1” ‘dir. İlk olarak Subcircuit oluşturulduğunda ( isim
verilmeden önce) “UNNAMED CHILD SHEET” isimli bir tasarım alanı daha oluşur.Bu tasarım alanı isminden de anlaşılacağı üzere
ana tasarım alanına ( ROOT SHEET 1 ) bağlı olan alt tasarım alanıdır ve subcircuit kutusunun içerisinde bulunacak olan devre
burada oluşturulur. ( Şu an itibariyle “UNNAMED CHILD SHEET” tasarım alanı içerisi tamamen boştur. Görmek için Şekil 4.22’ de
gösterilen pencere üzerinde , fare göstergesini “<UNNAMED CHILD SHEET>” üzerine götürünüz ve “OK” düğmesine basınız. Bu
tasarım alanını inceledikten sonra “ ROOT SHEET 1 ” ( ana tasarım alanı ) ‘e dönmek için “ Design Exit to Parent ” seçeneklerini
çalıştırınız ya da “Ctrl+X “ tuşlarına birlikte basınız.)
“ ROOT SHEET 1 ” ( ana tasarım alanı ) ‘ e döndükten sonra şimdi Subcircuit ‘e isim verelim.
(Instant edit mode )düzenleme
modunda iken , fare göstergesi ile Subcircuit’in üzerine geliniz ve sol tıklayınız. Karşınıza Şekil 4.23 ‘de verilen pencere gelecek ve
bu pencere aracılığı ile Subcircuit’e isim ve devre adını veriniz.

Şekil 4.23 : Subcircuit’e isim verme penceresi
Şekil 4.23 ‘ de verilen “Edit Subcircuit” penceresinde; “Name” kutusuna subcircuit’in ismini “Circuit” kutusuna da devrenin adını
yazınız ve “OK” düğmesine basınız.
Subcircuit’e isim verdikten sonra, alt tasarım alanımızın adı da değişmiş olup, “ AND1 ” olmuştur. Bu durumu görmek için, menü
çubuğundan; “Design – Goto Sheet…” seçeneklerini çalıştırınız (Şekil 4.24).

Şekil 4.24 :Alt tasarım alanının isminin değişmesi

9.
10.
11.

Şekil 4.24 ‘ de gösterildiği gibi, alt tasarım alanımızın ismi “AND1” olmuştur ve bu tasarım alanına geçmek için, bu tasarım alanını
seçiniz ve “OK” düğmesine basınız.
Karşımıza boş bir tasarım alanı gelmelidir.İşte bu tasarım alanı üzerine Subcircuit olarak istediğiniz devre oluşturulur. Biz de şimdi
bu devreyi oluşturacağız.
Kütüphaneden iki girişli “AND” komponentini çağırınız.Şekil 4.25’de verilen lojik devreyi tasarım alanı üzerinde oluşturunuz.

Şekil 4.25 : Subcircuit ‘in devresinin oluşturulmaya başlanması

12.
13.

Şekil 4.25 ‘de verilen lojik devre oluşturulduktan sonra, Gadgets araç çubuğu üzerinde bulunan
(Inter – sheet terminal) araç
düğmesine basınız ve malzeme kutusuna gelen terminal uçlarından “INPUT” ‘ u seçiniz.
“INPUT” terminalini seçtikten sonra tasarım alanı üzerinde bulunan lojik devrenizin AND kapılarının giriş uçları üzerine gidiniz ve
sol tıklayınız. (Şekil 4.26 ‘da gösterildiği gibi düzenleyiniz.)

Şekil 4.26 : Terminal uçlarının lojik devreye eklenmesi

14.
15.

Bu işlemden sonra Gadgets araç çubuğu üzerinde bulunan
(Inter – sheet terminal) araç düğmesine basınız ve malzeme
kutusuna gelen terminal uçlarından “OUTPUT” ‘ u seçiniz ve lojik devremizin çıkışına bu terminali ekleyiniz.(Şekil 4.26)
Şekil 4.26 oluşturulduktan sonra bu terminallerin devreyle bağlantılarını yapınız ve Şekil 4.27 ‘ de verilen lojik devreyi oluşturunuz.

16.

Şekil 4.27 : Terminal uçlarının lojik devreye bağlanması
Alt tasarım alanımız olan “AND1” tasarım alanımız üzerinde Subcircuit’in içerisinde olacak olan devremiz tamamlanmıştır. Ancak
giriş ve çıkış terminallerine isim vermemiz gerekmektedir. Bu nedenle

17.

(Instant edit mode )düzenleme moduna geçiniz.

Bir önceki işlem basamağında da bahsedildiği gibi;
(Instant edit mode ) düzenleme modunda iken; ismi U1 olan AND
kapısının üstteki girişine bağlı bulunan giriş terminalinin üzerine fare göstergesini götürünüz ve sol tıklayınız.

Şekil 4.28 : Terminallere isim verilmesi

18.
18.

20.

21.

22.

23.

Şekil 4.28 ‘de verilen “Edit Terminal Label” penceresi açılacaktır. Bu pencere üzerinde bulunan “String” kutusuna terminale
vermek istediğiniz ismi giriniz.(Biz bu ismi “a” olarak belirledik)
Bütün terminalleri sırasıyla Şekil 4.29 ‘ da gösterildiği gibi isimlendiriniz.

Şekil 4.29 : Terminallere isim verme işleminin tamamlanması
Şekil 4.29 ‘ da görüldüğü gibi terminallerimizin isimleri devremizin şeklinin yanında biraz küçük kaldı. Bu isimlerin boyutunu
büyütmek için “ Edit Terminal Label ” penceresinde “Style “ sekmesine tıklayınız açılan pencereden “Height” kutusunun en
sağında bulunan “ Follow Global ” seçeneğindeki onayı kaldırınız.Daha sonra fare göstergesini kutunun içine getirip “ 0.2in ”
değerini giriniz. ”OK” düğmesine basarak tasarım alanına dönünüz ve yaptığınız değişikliği görünüz. Diğer terminal uçlarının
boyutlarını da değiştiriniz ve Şekil 4.30 ‘ u elde ediniz.

Şekil 4.30 : Subcircuit oluşturacağımız devrenin tamamlanmış hali
Şekil 4.30 ‘ da Subcircuit oluşturacağımız devrenin tamamlanmış hali görülmektedir.Yani bu alt tasarım alanıyla ilgili işimiz
bitmiştir. Ana tasarım alanına dönünüz. Bu işlemin birçok yöntemi vardır:
a) “Design – Goto Sheet…” seçeneklerini çalıştırınız, karşınıza gelen pencerede “ROOT SHEET 1” ‘i seçiniz ve “OK”
butonuna basınız.
b) “Design – Exit to Parent” seçeneklerini çalıştırınız.
c) “Ctrl+X” tuşlarına birlikte basınız.
Ana tasarım alanı (ROOT SHEET 1) na döndükten sonra, Main Modes (Ana Mod) araç çubuğunda bulunan
araç düğmesine basınız.

Şekil 4.31 : Subcircuit port uçları
Alt tasarım alanında ( AND1 ) oluşturduğumuz devreyi hatırlayacak olursanız 4 giriş, 1 adet de çıkış mevcuttur.Dolayısıyla
Subcircuit devrenin 4 girişi , 1 çıkışı olmalıdır. Bu nedenle önce Şekil 4.31 ‘de gösterilen portlardan “ INPUT ” u seçiniz ve fare
göstergesini tasarım alanında bulunan Subcircuit kutusu üzerine götürünüz.

Şekil 4.32 : Subcircuit giriş uçlarının
oluşturulmaya başlanması

24.
25.

(sub-circuit)

Şekil 4.33 : Subcircuit giriş uçlarının
oluşturulmasının tamamlanması

Fare göstergesini Şekil 4.32 ‘de gösterildiği gibi, Subcircuit’in sol üste yakın kenarına götürünüz ve bir kere sol tıklayınız.
Görüldüğü gibi giriş terminallerinden ilki oluşmuştur. Bu giriş terminalinin altına 3 tane giriş terminalini aynı yöntemle oluşturunuz
Şekil 4.33 ‘de verilen Subcircuit’ i elde ediniz.
Şekil 4.31’ de gösterilen portlardan “OUTPUT” u seçiniz ve fare göstergesini ( Şekil 4.34 ‘ de gösterildiği gibi ) çıkış terminali
oluşturacağınız yere götürünüz ve bir kere sol tıklayınız.

26.

Şekil 4.34 : Subcircuit portlarının
Şekil 4.35 : Subcircuit portlarının
oluşturulması
isimlendirilmesi
Subcircuit giriş ve çıkış uçları tamamlandığında Şekil 4.34 ‘ e benzeyecektir. Şimdi ise sıra Subcircuit portlarına isim vermeye

27.
28.
29.

geldi.
(Instant edit mode )düzenleme moduna geçiniz ve fare göstergesini sırasıyla port üzerlerine götürüp sol tıklayınız ve
karşımıza gelen pencere aracılığıyla isimlerini yazıp “ OK ” butonuna basınız Ancak vereceğiniz bu isimler alt tasarım alanında
oluşturduğumuz devre giriş ve çıkış isimleri ile aynı olmalıdır. Şekil 4.35 ‘ de bu durum gösterilmiştir.
Bu işlemlerden sonra Subcircuit devresi oluşmuştur ve kullanıma hazırdır. Şimdi bu Subcircuit’ i bir uygulama yaparak kullanalım
Kütüphaneden “LOGICSTATE” ve “LOGICPROBE(BIG)” komponentlerini çağırınız.
Şekil 4.36 ‘daki devreyi tasarım alanına kurunuz.

30.

Şekil 4.36 : Subcircuit ile devre oluşturulması
Devreyi çalıştırınız. “LOGICSTATE” komponentlerini sırasıyla “ lojik 1 ” yapınız ve devre çıkışını ( yani “ LOGICPROBE(BIG) ”
komponentinin durumunu) gözlemleyiniz. Bu durum Şekil 4.37 ‘ de gösterilmiştir.

31.

Şekil 4.37 : Subcircuit ile oluşturulan devrenin çalıştırılması
Şekil 4.37 ‘de gösterilen devrenin çalışmasını incelediğinizde; alt tasarım alanında oluşturduğumuz devrenin yapması gerekenini
aynen yapmaktadır. Dolayısıyla çok kompleks devrelerin bazı kısımlarını bu şekilde yaparak, işlemi sadeleştirebiliriz.

UYGULAMA ADI:SUBCİRCUİT UYGULAMASI ( ENTEGRE DEVRE OLUŞTURMA)
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 34

UYGULAMA34: KOMPONENT (ELEMAN) OLUŞTURULMASI VE KÜTÜPHANEYE EKLENMESİ
ISD2560 (SES KAYIT ENREGRESİ) OLUŞTURULMASI
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Yeni bir design dosyası (.DSN) açınız.
2. 2D Graphics Araç Çubuğu üzerinde bulunan
“2D Graphics Box ” araç düğmesine basınız.( Oluşturduğumuz komponent bir
3.
4.
5.

6.
7.

entegre olduğu için bu düğme kullanılacaktır)
Malzeme kutusuna gelen “Graphic Styles” seçenekleri içerisinden (Şekil 4.38) “COMPONENT” i seçiniz
Fare göstergesini tasarım alanına götürünüz ve sol tuşa basılı tutarak aşağı – sağa doğru ( yani çapraz) sürükleyiniz. Kutunuz
istediğiniz boyutta oluşunca sol tuşu serbest bırakınız. (Komponentimizin dış çerçevesi tamamlanmış olacaktır.)
Tasarım alanımıza kutumuzu (box) istediğimiz boyutta oluşturduktan sonra, bu kutuyu (komponenti) farenin sağ tuşu ile blok içersine
alınız. (Şekil 4.39)

Şekil 4.38 : “2D Graphics Box”
Şekil 4.39 : Komponent şeklinin
seçenekleri
oluşturulması
“Library – Make Symbol…” seçeneklerini çalıştırınız.
Karşınıza gelen pencere içerisinde gerekli yerlere Şekil 4.40 ‘ da verilen değerleri giriniz ve gerekli seçenekleri işaretleyerek “OK”
Butonuna basınız. Malzeme kutusuna baktığınızda, ISD2560 isminin oraya da yerleştiğini göreceksiniz.

Şekil 4.40 : “Make Symbol” penceresi

8.

9.

Gadgets araç çubuğu üzerinde bulunan
(Device pin) düğmesine basınız ve malzeme kutusu içerisinde görüntülenen “PINS”
seçeneklerinden “DEFAULT” u seçiniz. (Şekil 4.41)

Şekil 4.41 : “PINS” seçenekleri
Fare göstergesini tasarım alanında oluşturduğunuz komponentin pinlerini oluşturacağınız yerlere sıra ile götürünüz ve sol tıklayınız
(Şekil 4.42) Daha sonra Şekil 4.43 ‘de gösterildiği gibi bütün pinleri oluşturunuz.

Şekil 4.42 : Pin’lerin oluşturulmaya
Şekil 4.43: Pin oluşturma işleminin
başlanması
tamamlanması
Komponentin pinlerinin oluşturulma işlemi tamamlandıktan sonra, şimdi sıra bu pinlere numara ve isim verme işlemini

10.

gerçekleştirelim. Bu işleme başlamadan önce her zamanki gibi;
(Instant edit mode )düzenleme moduna geçiniz. Daha sonra
fare göstergesini Şekil 4.43 ‘deki komponentin sol en üst köşedeki pininin üzerine götürünüz ve sol tıklayınız.

11.
12.
13.

14.
15.

Şekil 4.44 : Pin’lere isim ve numara
Şekil 4.45 : Pin’lerin isim ve numaralandırılma
verilmesi
işleminin bitirilmesi
Şekil 4.44’ de verilen Pin düzenleme penceresini incelediğimizde göreceksiniz ki; pinin giriş mi, çıkış mı olacağından; pull-up,
pull-down gibi birçok özellikleri ayarlanabilir.
1 numaralı pine isim ve numara verdikten sonra, aynı yöntemle diğer bütün pinlere Şekil 4.45 ‘ de gösterildiği gibi isim ve numara
veriniz.
Pin isim ve numaraları verilen komponenti farenin sağ tuşunu kullanarak blok içerisine alınız

Şekil 4.46 : Komponente isim ve sembol verilmesi
Menü çubuğundan “Library – Make Device” seçeneklerini çalıştırınız. Karşınıza gelen pencereden (Şekil 4.46);

Device Name : Komponente isim veriniz.

Reference Prefix : Komponente sembol ismi veriniz.
Şekil 4.46 ‘daki pencerede gösterildiği gibi komponentinize isim ve sembol kodunu giriniz.Daha sonra “Next” butonuna basınız.
Karşınıza Şekil 4.47’ de verilen pencere gelir. Bu pencerede “Add/Edit” butonuna basınız.

Şekil 4.47: Komponente PCB tanımlanması

16.
17.

Şekil 4.48: “PackageDevice” penceresi

Karşınıza Şekil 4.48 ‘de verilen pencere gelecektir. Bu pencere aracılığı ile komponentimize PCB tanımlamaları yapabileceğimiz
gibi, pinlerin durumunu tekrar gözden geçirebilir ve değiştirebiliriz.
Şekil 4.48 ‘ de gösterilen pencerede “ Add ” butonuna basınız ve karşınıza Şekil 4.49’ verilen pencere geldiğinde, bu pencere
aracılığı ile yaptığımız komponente; baskılı devre çiziminde kullanılmak üzere uygun olan PCB pin bağlantısını seçiniz, bizim
komponentimize uygun olan DIL28 paketidir bunun için “Keywords” kısmına DIL 28 yazıp (Şekil 4.49) farenin sol tuşunu çift
tıkladığınızda ekrana Şekil 4.50 gelecektir.

Şekil 4.49 : “Pick Packages” penceresi

Şekil 4.50 : “Package Device” penceresi

18.

19.

20.

21.

Şekil 4.50 ‘ de verilen pencereyi incelediğinizde ; pencerenin sağ tarafında komponent için seçtiğimiz PCB pin bağlantı şekli
görülmekte, sol taraftaki bölümde ise komponentimizin pinleri ve özellikleri görülmektedir. Bu pin isimlerinin üzerine sol tıklanarak
seçili hale getirilir. Seçili durumda iken sağ tıklanarak özellikleri değiştirilebilir. Daha önce Add pin seçeneği ile ground ve power
pinlerini tanımlamamış olsaydık bu pencereden bunları tanımlayabilirdik.
“Assign Package(s)” butonuna basınız. Şekil 4.51 ‘ deki pencere ekrana geldiğinde, komponentiniz için tanımladığınız PCB pin
bağlantısının görünüşünü vererek,değiştirebileceğiniz bir fırsat daha vermektedir.”Next” butonuna basınız.

Şekil 4.51 : “Make Device” penceresi
Şekil 4.52 ‘ de verilen pencere komponent yapımında en önemli kısmı oluşturmaktadır. Bu pencerenin çok iyi incelenmesi ve
tanımlamaların her elemanın özelliğine göre yapılması gerekmektedir. Daha başka tanımlamalar yapmak için “ New ” butonuna
basınız ve komponente özellik ekleyerek (Şekil 4.53), sağ taraftaki bölümden tanımlamalar yapınız. Tanımlamalar bittikten sonra
“Next” butonuna basınız.

Şekil 4.52 : Komponent özellikleri tanımlama penceresi
Şekil 4.53 : Komponente özellik ekleme
Şekil 4. 54 ‘ de verilen pencere, komponent için varsa “ Data Sheet ” dosyası tanımlama penceresidir. Eğer komponent için
“Help” , yani yardım dosyası oluşturuldu ise bu pencere aracılığı ile bu yardım dosyası da tanımlanır ve “Next” butonuna basılır.

Şekil 4.54 : Komponente “Data Sheet” ekleme

Şekil 4.55 : Komponent için kütüphane seçimi

21.

22.

Şekil 4.55 ‘ de verilen pencere artık komponentin oluşturulma işleminin tamamlandığını ve bu komponente bir kütüphane
seçmemiz gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle komponentin özelliklerine uygun bir kütüphane seçiniz. (Şekil 4.55)
Şekil 4.55 ‘ de görüldüğü gibi bir kütüphane seçtik ve “OK” düğmesine bastık. Yaptığımız ISD2560 komponenti USERDVC
kütüphanesine yerleşmiş oldu. Artık yaptığımız komponent istediğimiz devrede kullanıma hazırdır.
Şekil 4.56 ‘ da verilen şekilde komponentimizin tasarım alanına çağrıldıktan sonraki hali görülmektedir.

Şekil 4.56 : Oluşturduğumuz komponenti tasarım alanına çağırma

UYGULAMA ADI: KOMPONENT OLUŞTURMA VE KÜTÜPHANEYE EKLEME
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 35

UYGULAMA35: TASARIM ALANINDA BULUNAN DEVRENİN MALZEME LİSTESİNİN ÇIKARILMASI
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Tasarım alanına daha önce hazırlamış olduğunuz bir çalışma dosyasını (devreyi) çağırınız. (Eğer kendi hazırladığınız bir çalışma
yoksa; Proteus programının kurulumu ile gelen örnek uygulamalardan “ SAMPLES ” klasöründen “PIC Clock” klasörü içerisinde
bulunan “PICCLOCK” dosyasını çağırınız.) (Şekil 4.57)

2.

Şekil 4.57 : PIC ile yapılan saat devresinin tasarım alanına çağrılması
Menü çubuğu üzerinde bulunan “Tools – bill of Materials “ seçeneklerini Şekil 4.58 ‘ de gösterildiği gibi seçiniz.

Şekil 4.58 : “Tools – bill of Materials” seçeneğinin seçilmesi

3.

Bu seçenekler seçildikten sonra karşımıza Şekil 4.59 ‘ daki gibi devrenin malzeme listesi bir rapor halinde sunulacaktır. Bu rapor
ekranında kaydetme ve çıktı alma işlemleri yapılabilmektedir.

Şekil 4.59 : Devrenin malzeme listesi

UYGULAMA ADI: DEVRELERİN MALZEME LİSTELERİNİN RAPOR EDİLMESİ
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 36

UYGULAMA36: TASARIM ALANINDA BULUNAN DEVREDE ELEKTRİKSEL HATANIN TEST EDİLMESİ
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Şekil 4.60 ‘ da verilen komponentleri kütüphaneden bulunuz ve gösterilen devreyi tasarım alanına kurunuz. Devreyi çalıştırınız ve
“LOGICSTATE” komponentlerinin konumlarını değiştirerek, kapının çıkışında bağlı bulunan “LOGICPROBE(BIG)” komponentinin
durumunu gözlemleyiniz. Devrenin çalıştığını test ediniz.

2.
3.

Şekil 4.60 : Tasarım alanına devrenin kurulması
Menü çubuğundan “Tools – Electrical Rules Check “ seçeneklerini çalıştırınız ve karşınıza gelen raporu inceleyiniz.
(Şekil 4.61)
Bu raporda dikkat etmeniz gereken nokta, en son satırda verilen “No ERC errors found” mesajıdır. Bu mesaj bize, tasarım alanında
bulunan devrede elektriksel hata bulunmadığını bildirmektedir.

4.

Şekil 4.61 : Elektriksel hata testi raporu
Bu pencereyi “Close” düğmesinden kapatınız ve tasarım alanına dönünüz. Tasarım alanındaki devreye Şekil 4.62 ‘ de gösterildiği
gibi hatalı bir bağlantı ekleyiniz.

5.

Şekil 4.62 : Tasarım alanında bulunan devreye hatalı bağlantı yapılması
Tekrar menü çubuğundan “ Tools – Electrical Rules Check ” seçeneklerini çalıştırınız ve karşınıza gelen Şekil 4.63 ‘ deki raporu
inceleyiniz. Raporda gördüğünüz gibi bir hata bildirilmiştir. Bu hata;

mesajları bize bildirilerek bilgi verilmiştir. Bu raporu daha önce elde etmiş olduğumuz Şekil 4.61 ‘ deki rapor ile kıyaslayınız.

Şekil 4.63 : Elektriksel hatanın kullanıcıya bildirilmesi

UYGULAMA ADI: DEVREDE ELEKTRİKSEL HATANIN TEST EDİLMESİ
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR
UYGULAMA37:

İŞ YAPRAĞI NO: 37

PİC İLE VTERM UYGULAMASI

İŞLEM BASAMAKLARI:
1. File→Open Design seçeneklerini çalıştırınız SAMPLES\VSM for PIC16\ Milford Serial LCD Demo\ RS232LCD dosyasını tasarım
2.

3.
4.

5.

alanına çağırınız.
Şekil 4.64 ‘ deki devre tasarım alanında görülecektir. (Bu devrede kullanılan LCD DİSPLAY, HD44780 tabanlı seri LCD Display’ dir)

Şekil 4.64 : Vterm uygulaması
Devreyi çalıştırınız. ( Devre çalışmaya başladıktan sonra Vterm cihazının Şekil 4.65 ‘ de verilen simülasyon penceresi karşınıza
gelmelidir; şayet gelmedi ise, menü çubuğu üzerinde bulunan “Debug – Virtual Terminal” seçeneklerini çalıştırınız.
Şekil 4.64’ de LCD ‘ nin ekranında gösterilen “Milford LCD Demo “ yazısı çıkıp, kürsör 2. satıra inip
şeklini aldıktan sonra yanıp
sönecek ve “ Virtual Terminal ” ( yani VT1 ) penceresi kullanılarak klavyeden yazılan yazılar LCD’de görüntülenecektir. Bu devrede
VTerm cihazı, PIC’ e asenkron olarak seri veri göndermekte olup, PIC de bu seri verilerin kodunu çözerek LCD ‘ de yazdırmaktadır.
Dolayısıyla VTerm komponenti seri veri üreten ve alan her türlü cihazın yerine kullanılabilir. ( Bu devreyi pratikte yaptığımızı
düşünürsek VTerm komponenti bir PC olarak düşünülebilir.)

Şekil 4.65 : Virtual Terminal penceresi
Şekil 4.64 ‘ de verilen devrede görüleceği gibi; bu uygulamada VTerm cihazının yalnızca TXD pini kullanılmakta ve seri veri
göndermektedir. Daha doğrusu klavyeden basılan tuşun ASCII kodunu lojik sinyal olarak üretmekte ve seri hale dönüştürüp, TXD
pininden vermektedir. RXD pini bu devrede kullanılmamasına rağmen seri olarak aldığı lojik sinyali (ASCII kod yapısına uygun olmak
şartı ile) karaktere dönüştürerek ekranında göstermektedir.

UYGULAMA ADI: PİC İLE VTERM UYGULAMASI
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

Atelye
Öğretmeni
Rakamla

Yazıyla

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 38

UYGULAMA37:

PİC UYGULAMALARI
● PIC İLE STEP MOTOR KONTROLÜ UYGULAMASI
● PIC İLE LCD UYGULAMASI
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Kütüphaneden “BUTTON” , “CAP” , “CRYSTAL”, “MOTOR-STEPPER” , “PIC16F84A” “PULLUP” ve “ULN2003A” komponentlerini
2.

3.
4.

çağırınız.
Şekil 4.66 ‘ da verilen devreyi tasarım alanına kurunuz.

Şekil 4.66 : PIC ile step motor uygulaması
Tasarım alanında oluşturduğunuz devre ile Şekil 4.66’ da verilen devredeki eleman değerlerini karşılaştırınız ve değişik olan eleman
değerlerini düzenleyiniz.
(Instant edit mode )düzenleme modunda iken, fare göstergesini “PIC16F84A” komponentinin üzerine getiriniz ve sol tıklayınız.
Karşınıza Şekil 4.67 ‘ de verilen pencere gelmelidir.

Şekil 4.67 : PIC “Instant edit mode” penceresi

5.

Bu pencerede “Program File” kutusunun sağ tarafında bulunan
düğmeye tıklayarak, PIC’e Hexadecimal formatta olan program
dosyasının yüklenmesinde kullanılan Select File Name penceresi açılır. ( Şekil 4.68) Bu işlemden sonra Select file name (dosya ismi
seçme penceresi) yardımıyla daha önce yazılmış ve Hex formatına dönüştürülmüş olan dosya seçilip Aç düğmesine tıklanır. Böylece
PIC’e program seçme işlemi tamamlanmış olur ve tekrar Edit Component penceresine dönülür.( Bizim programımızın yeri PROTEUS
programının SAMPLES klasörü içerisinde şu yol içindedir: SAMPLES \ Interactive Simulation \Motor Examples \PICSTEPR.HEX )

Şekil 4.68 : PIC’e program yüklemek için, HEX dosya seçme penceresi

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

Şekil 4.67 ‘de verilen PIC “Edit Component” penceresinde; PIC’in çalışma frekansını “ Processor Clock Frequency ” kutusu aracılığı
ile düzenleyiniz. ( Bu frekans değeri ISIS programı için PIC’in çalışacağı gerçek frekans değeridir. Harici olarak bağlanan kristal
osilatörün hiçbir önemi yoktur, devreye bağlanmasa da olur.)
Yine bu pencerede; “ Advanced Properties ” ( Gelişmiş Özellikler ) kutusu aracılığı ile PIC’ in, çalışma durumu özellikleri düzenlenir.
PIC’in düzgün çalışması için bu değerler bilinçli olarak seçilmelidir.
“OK” düğmesine tıklayınız. Devreyi çalıştırınız. A ve B butonlarını kullanarak, step motoru ileri-geri hareket ettiriniz.
Kütüphaneden “LM016L” ve “PIC16F877” komponentlerini çağırınız.
Şekil 4.69 ‘ da verilen devreyi tasarım alanına kurunuz. ( Bu devrede kullanılan LCD Display HD44780 tabanlı karakter LCD Display’
dir. 4 – bit bağlantı şekli kullanılmıştır.)

Şekil 4.69 : PIC ile LCD uygulaması
PIC için gerekli olan program yine PROTEUS programının SAMPLES klasöründe bulunan (SAMPLES \ VSM for PIC16 \ PIC 4 bit
LCD Driver \ lcd4bit.d39 ) HEX uzantılı dosyamızdır. PIC yazılımına müdahale edilerek LCD ‘ de yazan yazımız değiştirilebilir.
PIC yazılımı değiştirildikten sonra derlenir ve derlenmiş dosyamız HEX uzantılı PIC ‘in tanıyabileceği formattadır.
(Instant edit mode )düzenleme modunda iken, PIC16F877 ‘nin çalışma frekansını sırasıyla 4MHz ve 20 MHz ‘e ayarlayarak
LCD’deki değişikliği gözlemleyiniz.

UYGULAMA ADI: PİC İLE UYGULAMALAR
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

Atelye
Öğretmeni
Rakamla

Yazıyla

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

İŞ YAPRAĞI NO: 39

UYGULAMA39:

TRİSTÖRLÜ –TRİYAKLI VE NTC ‘Lİ ENDÜSTRİYEL KONTROL UYGULAMALARI
● TRİSTÖRLE DC MOTOR ÇALIŞTIRMA VE DURDURMA
● TRİSTÖRÜ KAPASİTÖRLE DURDURMA
● AC GERİLİMDE TRİSTÖRÜN KONTROL EDİLMESİ
● AC’ DE TRİSTÖRÜN UJT İLE TETİKLENMESİ VE OSİLASKOPTA İNCELENMESİ
● TRİYAKLI MOTOR HIZ KONTROLÜ
● NTC’Lİ ISI ALARM DEVRESİ ( SICAKTA VE SOĞUKTA ÇALIŞAN DEVRE)
İŞLEM BASAMAKLARI:
1. “BATTERY” , “BUTTON” , “MOTOR” , “RES” , “SCR” elemanlarını kütüphaneden çağırınız. Şekil 4.70 ‘ deki devreyi tasarım alanına
kurunuz.

2.

3.

4.

Şekil 4.70 : TRİSTÖRLE DC MOTOR ÇALIŞTIRMA VE DURDURMA
DC motorun çalıştırılması ve durdurulması aslında tristörün tetiklenmesi ve seri anahtarla durdurulması devresinden pek farkı yoktur.
Devreye enerji uygulandığında S1 anahtarı ve B1 butonu açık olduğundan tristör tetiklenmez ve dolayısıyla motor çalışmaz. Önce S1 anahtarı
kapatılır ve B1 butonuna basıldığı anda tristör geyti pozitif gerimle tetiklenir. Geyti tetiklenen tristör iletime geçer. Tristör iletime geçtiğinden ona seri
bağlı DC motor da çalışmaya başlar. DC motorun durdurulması için S1 anahtarı açılır.
Kütüphaneden “BATTERY” , “RES” , “LED-YELLOW” , “BUTTON” , “CAP- ELEC” , “SCR” elemanlarını çağırınız ve Şekil 4.71 ‘ deki
devreyi tasarım alanına kurunuz.

Şekil 4.71 : TRİSTÖRÜ KAPASİTİF YOLLA DURDURMA
Büyük akımları kontrol eden tristörleri durdurmak için kapasitif yöntemle anot - katot arasını ters polarize ederek durdurma yöntemi
kullanılır. S1 butonuna basıldığında tristör iletime gider ve led yanar.Tristörün iletken olması C kondansatörünün, anoda bağlı ucu ( -),
R1 direncine bağlı ucu ise ( + ) olacak şekilde şarj olur. S2 butonuna basıldığında tristörün anoduna kondansatör üzerindeki gerilimin
eksisi, katoduna ise artısı gelir. Böylece tristörün anot-katot uçları ters polarize edilerek tristör kesime götürülür.

5.

6.

7.

8.

Kütüphaneden

araç çubuğundan SINE seçeneğini seçiniz ve Şekil 4.72 ‘ ye göre düzenleyiniz.

Şekil 4.72 : “Sine Generator” düzenleme penceresi
Kütüphaneden “SW-SPST” , “RES” ,”POT-HG”, “LED-GREEN”, “CAP” ,”SCR” , “1N4001” elemanlarını çağırarak Şekil 4.73 ‘ deki
dvreyi tasarım alanına kurunuz.

Şekil 4.73 : AC GERİLİMDE TRİSTÖRÜN KONTROL EDİLMESİ
Bu yöntemle AC gerilimde çalışan tristörün, dolayısıyla yükün faz kaymalı tetiklenmesi yapılır. S1 ve S2 anahtarları açık iken veya
S1 kapalı, S2 açık iken, tristör kesimdedir ve yük çalışmaz. S1 kapalı iken S2 de kapatılırsa; C1 kondansatörü RV1ve P1 üzerinden
şarj olmaya başlar.C1 kondansatörü uçlarındaki gerilim tristör tetikleme gerilimine ulaştığında diyot üzerinden pozitif geyt polarması
alan tristör iletime gider, dolayısıyla led yanar. Pozitif alternansın sonunda tristör kesime gider. Negatif alternans süresince kesimde
kalmaya devam eder. İkinci pozitif alternansta C1 kondansatörü pozitif yönde yeniden şarj olmaya başlar ve tristör pozitif geyt
polarması alarak yeniden iletken olur.Led negatif alternansta sönmekte pozitif alternansta yanmayı sürdürür . RV1
potansiyometresinin konumu, dolayısıyla zaman sabitesi değiştirilerek lambanın parlaklığı ayarlanır.
Kütüphaneden

araç çubuğundan SINE ve DC seçeneğini seçiniz ve Şekil 4.74 ‘ e göre düzenleyiniz.

Şekil 4.74 : “SINE” VE “DC” sinyallerinin düzenleme penceresi

9.

Şekil 4.75 ‘ deki devreyi tasarım alanına kurunuz. Devreye enerji uygulandığında SW1 anahtarı açık olduğu sürece UJT
osilasyon yapmaz. UJT’ nin B1 ucunda bir darbe gerilimi olduğundan geyt tetiklemesi alamayan tristör kesimdedir. SW1 anahtarı
kapatılıp osilatör devresine enerji uygulandığında B1 ucunda oluşan darbe gerilimleri tristörü pozitif alternanslarda iletken yapar ve yük
çalışır. Negatif alternanslarda tristör ters polarize olduğu için kesimdedir ve yük çalışmaz.

Şekil 4.75 : TRİSTÖRÜN UJT İLE TETİKLENMESİ VE OSİLASKOP EKRANINDA İNCELENMESİ

10.

11.

Şekil 4.76 ‘ daki devreyi tasarım alanına kurunuz ve çalışmasını gözlemleyiniz.

Şekil 4.76 : TRİYAKLI MOTOR HIZ KONTROL DEVRESİ
Şekil 4.77 ‘ deki devreyi tasarım alanına kurunuz. RT1 (NTC) üzerine tıklayarak sıcaklık ayarlarını değiştiriniz. (Şekil 4.78) Sıcaklık
Ayarlarını “Edit Component” penceresinden değiştirdikten sonra çıkışı gözlemleyiniz.
Isı alarm devreleri , ısı yükseldiğinde ya da düştüğünde çalışan uyarma devreleridir. Devrenin kurulabilmesi için ısı değişimini
algılayacak elemanlara ihtiyaç vardır. Besleme kaynağından ( + 12 V ) gelen akım , R1 direnci üzerinden NTC ile R2 ‘ nin
birleştiği noktaya gelir. NTC ’ nin sıcak olduğu anda iç direnci azalır ve Tr1 transistörünün beyz ucuna negatif (-) potansiyeli
geleceğinden sıfırlanan Ib1 akımı, Tr1 transistörünü kesime götürür. Bu anda Tr1 ’in kolektör-emiter direnci maksimum değere ulaşır.
Tr2 transistörünün beyzine R3 ve R4 dirençlerinden geçen bir + akım geleceği için Tr2 transistörü iletime geçer ve lâmba yanar.
NTC ‘nin soğuk olduğu ortamda ise NTC ‘nin iç direnci yüksek olacağı için R1 ve R2 dirençleri üzerinden geçen IB akımı, Tr1 ’in beyz
ucuna giderek Tr1 transistörünü iletime geçirir. Bu durumda kolektör - emiter direnci azalan Tr1 ’in kolektör gerilimi negatif potansiyel
seviyesine iner. Bu anda R3 direncinin üst ucu + , alt ucu - gerilim potansiyeline ulaşır. Sonuçta Tr2 ’nin beyz potansiyelinin negatif
seviyeye düşmesi ve bunun etkisi ile beyz akımının + iken - değere inmesiyle, Tr2 transistörü kesime gider ve lâmba söner.

Şekil 4.77 : ISI ALARMA DEVRESİ ( SICAKTA ÇALIŞAN DEVRE)

Şekil 4.78 : NTC “Edit Component” sıcaklık ayar penceresi

12.

Şekil 4.79 ‘ daki ISI ALARM (Soğukta çalışan devre) devreyi tasarım alanına kurunuz ve NTC sıcaklıklarını değiştirerek çıkışı bir
önceki devrede olduğu gibi gözlemleyiniz.

Şekil 4.79 : ISI ALARM DEVRESİ ( SOĞUKTA ÇALIŞAN DEVRE)

UYGULAMA ADI: TRSİTÖR- TRİYAK VE NTC ‘ Lİ UYGULAMALAR
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

Atelye
Öğretmeni

ATELYE: BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR
UYGULAMA40:

İŞ YAPRAĞI NO: 40

OPAMP’ LI ENDÜSTRİYEL KONTROL UYGULAMALARI
● OPAMPLI EVİREN (TERSLEYEN) YÜKSELTEÇ DEVRESİ
● OPAMPLI EVİRMEYEN (TERSLEMEYEN) YÜKSELTEÇ DEVRESİ
● OPAMPLI TOPLAYICI VE FARK YÜKSELTECİ DEVRESİ
● OPAMPLI KARŞILAŞTIRICI (KIYASLAYICI) DEVRE

İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Opamplarda tersleyen

2.

3.
4.
5.

ve terslemeyen girişler olmak üzereiki giriş bulunmaktadır. Tersleyen girişinin kullanılarak yapılan yükseltme
0
işlemine tersleyen yükseltme adı verilir. Giriş sinyali ile çıkış sinyali arasında 180 faz farkı meydana gelir. Tersleyen yükselteç
0
devresinde, giriş gerilimi eviren girişe (-) uygulanmaktadır. Bu şekilde çıkış gerilimi ile giriş gerilimi arasında 180 faz farkı meydana
gelir. Çıkış gerilimi;
Uç = - ( Rf / Rg ). Ug dir.
Formüldeki (-) işareti, giriş ile çıkış gerilimlerinin ters fazlı olduğunu gösterir.
Şekil 4.80 ‘ deki devreyi tasarım alanına kurunuz.

Şekil 4.80 : OPAMPLI EVİREN (TERSLEYEN) YÜKSELTEÇ DEVRESİ
Sinyal generatörünü 1 Vpp (1 KHz)’ e ayarlayıp girişe uygulayınız.
Şekil 4.82 ‘deki ölçüm tablosunda verilen RF değerlerine göre çıkışları doldurunuz.
Sinyal generatörünü devreden çıkarınız. Şekil 4.81’ deki devreyi tasarım alanına oluşturunuz. Ayarlı güç kaynağını 1 Volt ’ a
ayarlayıp girişe uygulayınız. Önceki basamakta yapılan işlemleri tekrarlayınız ve Şekil 4.82’ deki ölçüm tablosunda boş bırakılan
değerleri giriniz.

Şekil 4.81 : OPAMPLI EVİREN YÜKSELTECİN GÜÇ KAYNAĞI İLE KURULMASI

Rf
22 K
47 K
100 K
6.

7.

8.
9.
10.

Ug

Uç

Ug

Uç

AC 1 Vpp
AC 1 Vpp
AC 1 Vpp

…… Vpp
…… Vpp
…… Vpp

DC 1V
DC 1V
DC 1V

……… V
……… V
……… V

Faz Farkı

Şekil 4.82 : OPAMPLI EVİREN YÜKSELTEÇ DEVRESİ ÖLÇÜM SONUÇLARI TABLOSU
Şekil 4.83 ‘ deki devreyi tasarım alanına kurunuz.

Şekil 4.83 : OPAMPLI (EVİRMEYEN) YÜKSELTEÇ DEVRESİ
Opamplarla yapılan terslemeyen yükselteç, Opamp’ ın evirmeyen girişi kullanılarak gerçekleştirilir. Böyle bir yükselteç devresinde
giriş sinyali ile çıkış sinyali arasında faz farkı yoktur. Kazanç değeri ise eviren yükselteçten farklıdır. Terslemeyen yükselteç
devresinde, giriş gerilimi evirmeyen girişe (+) uygulanmaktadır. Bu şekilde çıkış gerilimi ile giriş gerilimi aynı fazda olur. Çıkış gerilimi;
Uç = [1+ ( Rf / R1 )]. Ug dir.
Sinyal generatörünü 1 Vpp (1 KHz)’ e ayarlayıp girişe uygulayınız.
Şekil 4.85 ‘deki ölçüm tablosunda verilen RF değerlerine göre çıkışları doldurunuz.
Sinyal generatörünü devreden çıkarınız. Şekil 4.84 ’ deki devreyi tasarım alanına oluşturunuz. Ayarlı güç kaynağını 1 Volt ’ a
ayarlayıp girişe uygulayınız. Önceki basamakta yapılan işlemleri tekrarlayınız ve Şekil 4.85’ deki ölçüm tablosunda boş bırakılan
değerleri giriniz.

Şekil 4.84 : OPAMPLI EVİRMEYEN YÜKSELTECİN GÜÇ KAYNAĞI İLE KURULMASI

Rf
22 K
47 K
100 K

Ug

Uç

Ug

Uç

AC 1 Vpp
AC 1 Vpp
AC 1 Vpp

…… Vpp
…… Vpp
…… Vpp

DC 1V
DC 1V
DC 1V

……… V
……… V
……… V

Faz Farkı

Şekil 4.85 : OPAMPLI EVİRMEYEN YÜKSELTEÇ DEVRESİ ÖLÇÜM SONUÇLARI TABLOSU

11.

12.

13.

Şekil 4.86 ‘ daki devreyi tasarım alanına kurunuz.

Şekil 4.86 : OPAMPLI TOPLAYICI DEVRESİ
0
Toplayıcı devrenin yapımında eviren yükselteç devresi temel alınmıştır. Eviren giriş uçlarına bağlanan giriş sinyallerinin toplamı 180
faz farklı ve kazanca bağlı olarak çıkıştan alınır. Toplama devresinde giriş sayısı istenildiği kadar arttırılabilir. Herhangi bir sınırlama
yoktur.
Toplama devresinin genel formülü;
Uç= - [(Rf/R1).Ug1 + (Rf/R2). Ug2]
Devrede Rf= R1= R2 olduğundan çıkış gerilimi;
Uç = - (Ug1+Ug2) dir.
Zener diyot, Ug1 girişine sabit bir gerilim uygulamak amacıyla kullanılmıştır. Ug1 giriş ucunda, zener gerilimi olan 3 V bulunmaktadır.
Ug2 giriş gerilimi, ayarlı güç kaynağı ile uygulanabileceği gibi, +12 V ile şase arasına bağlanacak bir potansiyometre ile de uygulanabilir.
Ayarlı güç kaynağı ile ölçüm tablosunda verilen Ug2 gerilimlerini uygulayarak çıkış gerilimlerinİ Voltmetreden inceleyiniz. Sonuçları
Şekil 4.87 ‘ deki ölçüm tablosuna kaydediniz.

Ug1

Ug2

Uç

DC 3 V
DC 3 V
DC 3 V
DC 3 V

DC 2V
DC 3V
DC 4V
DC 5V

……… V
……… V
……… V
……… V

Şekil 4.87 : OPAMPLI TOPLAYICI DEVRESİ ÖLÇÜM SONUÇLARI TABLOSU

14.

Şekil 4.88 ‘ deki devreyi tasarım alanına kurunuz.

Şekil 4.88 : OPAMPLI FARK YÜKSELTECİ DEVRESİ

15.

16.

Çıkarma devresi olarak da isimlendirebileceğimiz fark devresi, (+) ve (-) girişlerine uygulanan sinyallerin farkını alır, çıkarma işlemini
yapar. Fark yükseltici devresi, girişlerine uygulanan iki gerilimin farkını alır. Devrede Rf=R1=R2=R3 olduğundan çıkış gerilimi;
Uç = Ug2 - Ug1 dir.
Zener diyot, Ug1 girişine sabit bir gerilim uygulamak amacıyla kullanılmıştır. Ug1 giriş ucunda, zener gerilimi olan 3 V bulunmaktadır.
Ug2 giriş gerilimi, ayarlı güç kaynağı ile uygulanabileceği gibi, +12 V ile şase arasına bağlanacak bir potansiyometre ile de uygulanabilir.
Ayarlı güç kaynağı ile ölçüm tablosunda verilen Ug2 gerilimlerini uygulayarak çıkış gerilimlerini ölçü aletinde gözlemleyiniz ve Şekil 4.89
da verilen ölçüm tablosuna kaydediniz.

17.

18.

19.

Ug1

Ug2

Uç

DC 3 V
DC 3 V
DC 3 V
DC 3 V

DC 2V
DC 3V
DC 4V
DC 5V

……… V
……… V
……… V
……… V

Şekil 4.89 : OPAMPLI FARK YÜKSELTECİ DEVRESİ ÖLÇÜM SONUÇLARI TABLOSU
Şekil 4.90 ‘ daki devreyi tasarım alanına kurunuz.

Şekil 4.90 : OPAMPLI KARŞILAŞTIRICI (KIYASLAYICI) DEVRESİ
Eviren girişe referans olarak zener diyot üzerinden 6 Volt uygulanmıştır. Ug 6 volttan büyük olduğunda çıkış +, Ug 6 volttan küçük
olduğunda çıkış – olacaktır. Giriş ile referans arasındaki fark çok küçük dahi olsa çıkışta değişiklik hissedilir. Besleme gerilimi 12 Volt
olduğundan R1 ve pot birbirine eşit olduğunda Ug=6 V olur. Potun değeri 47 K’ nın altına düştüğünde Ug<Uref olur. Potun değeri
47 K’ dan büyük olduğunda Ug>Uref olur.
Eğer eviren (-) giriş referans olarak kullanılırsa,
Ug>Uref olursa Uç + 10 V
Ug<Uref olursa Uç - 10 V
Eğer evirmeyen (+) giriş referans olarak kullanılırsa,
Ug>Uref olursa Uç - 10 V
Ug<Uref olursa Uç + 10 V
Potansiyometreyi ayarlamak suretiyle çıkışın hangi giriş değerlerinden itibaren değişim gösterdiğini bulunuz ve sonuçları ölçüm
tablosuna kaydediniz. (Şekil 4.91)

Ug

Uref

Uç

DC 4 V
DC 5 V
DC 6 V
DC 7 V
DC 8 V

DC 6V
DC 6V
DC 6V
DC 6V
DC 6V

……… V
……… V
……… V
……… V
……… V

Şekil 4.91 : OPAMPLI KARŞILAŞTIRICI DEVRESİ ÖLÇÜM SONUÇLARI TABLOSU

UYGULAMA ADI: OPAMPLI ENDÜSTRİYEL KONTROL UYGULAMALAR
İşe Başlama:
ÖĞRENCİNİN:
Atelye
DEĞERLENDİRME
Tarih:…/…/200..
Adı :
Öğretmeni
Saati:… Süre:…..
Soyadı:
İşi Bitirme:
İş Alış.
Biçim.
Süre
İşlemler
Top.
Rakamla Yazıyla
Sınıfı :
Tarih:…/…/200..
No
:
Saati:… Süre:…..

