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DENEY: 2.3 
ĐNFRARED (IR) VERĐCĐ-ALICININ ĐNCELENMESĐ 

 
HAZIRLIK BĐLGĐLERĐ: 

 

 
 

Şekil 2.3.1 
 

Şekil 2.3.1’de IR LED’in verici IR foto diyotun alıcı olarak kullanıldığı 
sistem görülmektedir. Besleme kaynaklarının birbirleri ile hiçbir bağlantısı 
yoktur. D1 ve D2 LED’leri verici ve alıcı devrelerinden akım geçtiğinin 
anlamak için konulmuştur. R1 ve R2 dirençleri her iki devrenin akımlarını 
sınırlamak ve fazla gerilimi üzerinde düşürmek için kullanılmıştır. 

Devreye güç uygulanınca verici tarafındaki IR LED enfraruj ışık yayar. 
Enfraruj ışık insan gözünün göremediği, dalga boyu 820nm-1000nm 
arasında olan ışıktır. IR LED’in çalıştığı D1 LED’in ışık vermesiyle anlaşılır. IR 
LED’inin yaydığı enfraruj ışık alıcı tarafındaki IR foto diyot tarafından algılanır 
ve IR foto diyotun ters akımı yükselir. Alıcı devresinden devre akımı 
geçmeye başlar. Alıcı devresinden akım geçtiği ise D2 LED’inin ışık 
vermesiyle anlaşılır. 
 Verici tarafı güç kaynağı kesilirse IR LED enfraruj ışık yayamaz ve IR 
foto diyotu üzerine düşen enfraruj ışık kesilir. IR foto diyotun ters yön akımı 
kesilir ve alıcı devresinden akım geçmez. Bu durum D2 LED’inin sönmesiyle 
anlaşılır. Demek olur ki, verici IR LED ile alıcı IR foto diyotu kontrol 
edilmektedir. 
 Verici ve alıcı çalışırken IR LED ile IR foto diyot arasında enfraruj ışığın 
geçmesini engelleyecek bir madde girerse alıcı tarafı devre akımı yine kesilir 
ve D2 LED’i söner. Vericinin alıcıyı kontrol etmesi için IR LED’inin yaydığı 
enfraruj ışığı, IR foto diyotun görmesi gerekir. 
 IR LED’lerin yaydıkları ışık birden fazla IR LED seri bağlanarak 
arttırılabilir. IR LED’ler yaklaşık 1,25Volt’ta çalışır. Düzgün ve sürekli çalışma 
için devre akımı 20mA seçilmeli devreye bağlanacak seri direnç buna göre 
hesaplanmalıdır.  

 
Şekil 2.3.2 

E=ERS+1,25+1,25 
RS=ERS/20mA’dır. 
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DENEY: 2.3 
DENEYĐN YAPILIŞI: 
 
Devre bağlantılarını yapmadan önce ayarlı güç kaynağını çalıştırınız. 

Çıkış gerilimini 5,0Volt’a ayarlayınız. Y-0040/02 modülünü yerine takınız. 
Devre bağlantılarını şekil 2.3.3’deki gibi yapınız. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Şekil 2.3.3 
 
1- TTL osilatör bağlantısını açınız. Devreye enerji uygulayınız. Verici ve 

alıcı tarafındaki kırmızı led’ler ne durumdadır? 
Kırmızı LED’ler sönüktür. 
 
2- Butona basınız. Verici ve alıcı tarafındaki Kırmızı LED’ler ne 

durumdadır? Bu ne demektir. 
Kırmızı LED’ler ışık verdi. Bu verici ve alıcının çalıştığını gösterir. 
 
3- Butonu bırakınız. TTL osilatörün frekansını en düşük duruma 

getiriniz. (bu anda TTL osilatörün frekansı yaklaşık 1Hz’dir). TTL 
osilatörün bağlantısını yapınız. Çalışmayı izleyiniz ve değişimi yazınız? 

Kırmızı LED’ler aynı anda yanıp sönmeye başladı. Bunun nedeni TTL 
osilatörden gelen işaret pozitif iken çalışmanın olması, sıfır iken çalışmanın 
durmasıdır. 

 
4- TTL osilatörün frekansını artırınız. Çalışmadaki değişimi yazınız.  
Kırmızı LED’lerin yanıp sönme sıklığı çoğaldı. 
 
5- Verici ve alıcı çalışırken aralarına ışık geçirmeyen bir madde koyunuz. 

Çalışmadaki değişimi yazınız? 
Verici tarafındaki kırmızı LED yanar iken alıcı tarafındaki kırmızı LED 

söndü. Başka sözle vericide çalışma durdu. Bunun nedeni IR LED’in yaydığı 
enfraruj ışığın foto diyot’a ulaşamamasıdır.  


