
SENSÖRLER                                                                  34

DENEY: 4.1 
NEGATĐF KATSAYILI (NTC) DĐRENC’ĐN ĐNCELENMESĐ 

(NTC=NEGATIVE TEMPERATURE COEFFICIENT) 
 

HAZIRLIK BĐLGĐLERĐ: 

 
                         Şekil 4.1.1A           Şekil 4.1.1B 

 
Şekil 4.1.1A’da NTC’nin sembolü görülmektedir. Bazı metal oksitleri ve 

toz metal kristaller ısıtılırsa elektriki dirençleri azalır. Böyle maddelerin bu 
özelliğinden yararlanılmış NTC (negatif katsayılı dirençler) yapılmıştır. 

NTC’nin de oda sıcaklığındaki (18°°°°C-20°°°°C) direncine soğuk direnç denir. 
NTC üzerinde akım geçirildiğinde karbon direnç gibi davranır. Üzerinden 
geçen akıma bağlı olarak çok az ısınır ve direnci çok azalır. Şekil 4.1.1B’de 
NTC’nin sıcaklık-direnç değişimi görülmektedir. Sıcaklık ile NTC’nin direnç 
değişimi her noktada ters orantılıdır. 

NTC’nin direnç değiştirmesi dışardan uygulanan ısıyla büyük değerlere 
ulaşır. Bu özelliklerinden dolayı NTC’ler ısı ile direnci azalan ısı sensörü 
olarak kullanılırlar. 

Sensör uygulamalarında sensör çıkışında el edilen işaretler çoğu kez 
komparatör devreleri kullanılarak değerlendirilir. Bu iş için Operasyonel 
amplifikatörler (Op-Amp) kullanılır. Operasyonel amplifikatörlerin geri 
beslemesiz bağlantıda gerilim kazançları çok yüksektir. Op-ampların bu 
özelliğinden yararlanılarak girişler arasındaki mikro volt (µV) gerilim farkında 
çıkışın ani olarak pozitif ya da negatif olduğu komparatör (karşılaştırıcı) 
devre yapılmıştır. 

 
Şekil 4.1.2 

 
Şekil 4.1.2’de op-amp’lı komparatör devresi görülmektedir. Devreye 

dikkat edilirse geri besleme yoktur. Op-amp E1 ve E2 gerilimlerini 
karşılaştırır. E1 eviren giriş gerilimi, E2 evirmeyen giriş gerilimidir. E1 ve E2 
gerilimlerinden hangisi büyükse; çıkış onun işaretini taşır. E1=E2 ise çıkış 
sıfır olur. 
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E1> E2 ise çıkış (-) 
E1< E2 ise çıkış (+) 
E1 =E2 ise çıkış (0) dır. 
 
Devrede eviren giriş gerilim zener diyot gerilimidir. Evirmeyen giriş 

gerilimi potansiyometre ile ayarlanmaktadır. Zener diyot gerilimini 5,1V 
kabul edersek E1=5,1V olur. E2 gerilimi 5,1V’dan büyük ise, çıkış pozitiftir 
ve kaynak gerilimine yakın değerdedir. E2 gerilimi 5,1V’dan küçük ise, çıkış 
negatiftir ve yine kaynak gerilimine yakın değerdedir. 

 

 
 

Şekil 4.1.3 
 

Şekil 4.1.3’de deneyimizde kullandığımız devre görülmektedir. Eviren 
giriş gerilimi potansiyometre ile ayarlanmaktadır. NTC evirmeyen girişe 
bağlıdır. Normal ortamda NTC’nin direnci büyüktür. Bu anda TP2 noktasının 
gerilimi TP1’ den büyüktür. Bu nedenle çıkış ucuna bağlı olan LED ışık 
vermektedir. NTC’ye bir ısı kaynağı yaklaştırılırsa direnci küçülür ve buna 
bağlı TP2 noktasının gerilimi azalır. TP2 gerilimi TP1 geriliminden küçük 
olduğu noktada OP-AMP çıkışı negatif kaynak gerilimine yakın değer alır, LED 
söner. 
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DENEY: 4.1 
DENEYĐN YAPILIŞI:  

 
Y-0040/04 modülünü yerine takınız. 
1- Devre bağlantılarını yapmadan NTC’nin soğuk direncini ölçünüz. 

 
NTC soğuk direnci R≅ 10K’dır. 

 
2- Ohmmetre probları takılı iken sıcak havyayı NTC’ye yaklaştırınız ve 

çekiniz. Direnç değişimi nasıl oldu? Yazınız. 
 

NTC direnci küçüldü. Havya uzaklaşınca direnç yavaş, yavaş büyüdü. 
 
Devre bağlantılarını şekil 4.1.4’deki gibi yapınız (J1 ve J2 kısa 

devre) ve devreye enerji uygulayınız. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4.1.4 
 

3- R2 potansiyometresini ayarlayınız, LED’in yandığı kritik noktada 
bırakınız. TP1 ve TP2 noktalarındaki gerilimleri ölçünüz. 
 

TP1 Gerilimi= 5,8Volt’tur   ,    TP2 Gerilimi= 5,9Volt’tur. 
 

4- NTC’yi ısıtınız ve LED’in söndüğünü gözleyiniz. Bu anda TP1 ve TP2 
noktalarındaki gerilimleri yazınız. Gerilimlerdeki değişime NTC’nin etkisini 
açıklayınız? 
 

TP1 gerilimi 5,8Volt’da sabit kalmakta TP2 gerilimi hızla azalmaktadır. 
Bunun nedeni NTC direncinin oda sıcaklığında büyük,ısıtılınca küçük 
olmasıdır.  
 

Not: Deneyde elde edilen değerler, bulunduğunuz ortamın 
sıcaklığına göre farklılık gösterebilir. Önemli olan NTC’nin ısıya karşı 
davranışını görmektir. 


