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DENEY: 3.3 
OPTO-COUPLER’ ĐN ĐNCELENMESĐ 

 
HAZIRLIK BĐLGĐLERĐ: 

 
 
 

 
 

Şekil 3.3.1 
 

Endüstriyel elektronik devrelerinde kontrol katları, küçük gerilim ve 
akımlı, güç katları büyük gerilim ve akımlı devrelerdir. Bu nedenle çoğu kez 
kontrol katı ile güç katının birbirinden yalıtılması gerekir. Bu iş için en çok 
kullanılan eleman opto yalıtıcılardır. Opto yalıtıcılarda verici devre ile alıcı 
devre arasında yalnız ışık ile sinyal iletimi yapılır. Opto yalıtıcılarda kullanılan 
ışık dalga boyu; 820-1000nm arasıdır. Bu dalga boyu insan gözünün 
göremediği enfraruj ya da kızılötesi dediğimiz ışıktır. Opto yalıtıcılarla MHz 
frekanslı işaretler aktarılabilir. 

Şekil 3.3.1’de IR LED ve fototransistorun aynı kılıf içine konulmasıyla 
oluşmuş optotransistör görülmektedir. Devredeki E1 ve E2 kaynakları 
bağımsız kaynaklardır. Devreye gerilim uygulanır S1 anahtarına basılırsa 
optotransistörün 1 ve 2nolu, ayakları arasındaki IR LED R1 seri direnci 
üzerinden enerjilenir IR LED enfraruj ışık yaymaya başlar. Optotransistörün 
4-5 ve 6nolu ayaklarındaki fototransistor, E2 kaynağı ile doğru polarma 
edilmiştir. Fototransistor beyzi boş bırakılmış, kollektör yükü olarak R2 seri 
direnci ile D LED’i kullanılmıştır. IR LED’in yaydığı ışık fototransistor 
tarafından algılanır ve kollektör akımı geçmeye başlar. 

Fototransistörün EEC (Emiter-Kollektör) gerilim değişmesinin kollektör 
akımına etkisi çok azdır. Kollektör akımı IR LED ışığı ile doğru orantılı kontrol 
edilir. 

E1 kaynağı gerilimi azaltılırsa IR LED ışığı azalır ve fototransistor üzerine 
düşen ışıkta azalmış olur. Bu durumda Fototransistörün iletkenliği azalır ve 
LED ışığı zayıflar. Foto transistör devre aktif durumda çalışmaktadır.  

Opto couplerlerin alıcı tarafı fotodiyot, fototristör ve fototriyak olarak 
yapılan çeşitleri vardır. Opto yalıtıcıların IR LED ve fototristörün aynı kılıf 
içine konulmasıyla yapılmış tipide yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yapıya 
sahip opto yalıtıcıları optotristör denir. Şekil 3.3.2’de optotristör 
görülmektedir. 
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Şekil 3.3.2 
 

Devredeki E1 ve E2 kaynakları yine bağımsız kaynaklardır. Her iki 
kaynağa gerilim uygulanır S1 anahtarı kapatılırsa optotristörün 1 ve 2 nolu 
ayakları arasında bağlı olan IR LED R1 seri direnci üzerinden enerjilenir ve 
ışık yaymaya başlar. Optotristörün 4-5-6 nolu ayaklarına bağlı olan 
fototristör E2 kaynağı ile doğru yönde polarma edilmiştir. Fototristörün geyt’i 
boş bırakılmıştır. Fototristöre yük olarak R2 seri direnci ile D LED’i 
bağlanmıştır. IR LED’in yaydığı ışık fototristör tarafından algılanır ve anod 
akımı geçmeye başlar. Bu anda D LED’i ışık verir. S1 anahtarı açık devre 
yapılsa bile fototristörün anod akımı geçmeye devam eder. Fototristörü 
yalıtkan duruma getirmek için S1 anahtarı açık devre iken E2 kaynağı 
uçlarını bir an için açık devre yapmak gerekir.  

Deney setimizde fotopil ve optotransistör kullanılmıştır. Şekil 3.3.3’de 
deney devresi görülmektedir.   
 

 
 

Şekil 3.3.3 
 

Foto pil üzerine sıcak ışık düşürüldüğünde, gelen ışık miktarına bağlı 
olarak uçlarında bir gerilim oluşur. Bu gerilimin etkisi ile butona basıldığında 
optocoupler’ın içerisinde bulunan LED üzerinden bir akım geçer. Bu akımın 
etkisi ile LED ışık yayar. Bu ışık optocoupler’ın içerisinde bulunan foto 
transistörün beyzine yönlendirilmiştir. Gelen ışık foto transistör tarafından 
algılanır ve foto transistörün beyz akımı IR LED’den gelen ışığa göre değişir. 
Foto transistör beyzinin yeterli seviyede ışık alması ile, beyz akımı yeterli 
seviyeye çıkarak, transistörün iletime geçmesini sağlar. Transistörün iletime 
geçmesi, transistör çıkışına yük olarak bağlanmış olan LED’in ışık yaymasına 
neden olur.  

 
 
 



SENSÖRLER                                                                  33

DENEY: 3.3 
DENEYĐN YAPILIŞI:  

 
Y-0040/03 modülünü yerine takınız. Ayarlı güç kaynağını çıkış uçları boş 

iken 12Volt verecek şekilde ayarlayınız. Daha sonra aşağıdaki bağlantıyı 
yapınız. 

 

 
 

Şekil 3.3.4 
 

1- Fotopil oda aydınlığında iken Opto-coupler çıkış ucunda (4 nolu 
ayak) bağlı olan LED’in durumunu yazınız.  

LED sönük durumdadır. 
 

2- Foto pilin üzerine modül ile birlikte verilen flemanlı lamba ışık verir 
durumda iken yaklaştırınız. LED’in davranışını yazınız? 
 

LED ışık vermeye başladı. 
 

3- Foto pil ile Opto-coupler’in çalışmaya etkisini yazınız? 
 

Fotopil üzerinde ışık yok iken sistem pasif durumdadır. Fotopil üzerine 
ışık düşünce fotopil uçlarında doğan gerilim opto-coupler içindeki LED’in ışık 
vermesine neden olur. Opto-coupler içindeki LED’in ışık vermesi yine opto-
coupler içinde bulunan foto transistörü iletken duruma geçirir ve opto-
coupler çıkış ucuna bağlı olan LED ışık verir.  

Fotopil üzerine gelen ışık engellenirse sistem tekrar pasif duruma geçer. 


