
ŞİŞLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ  

2020 HAZİRAN UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 

 

 

 

 

 

 

Alan Adı  : Motorlu Araçlar Teknolojisi  

Ders Adı  : Araç Teknolojisi 

Dersin Sınıf Düzeyi : 10. Sınıf 

Modül Adı  : Araçlarda Temel Elektronik 

Konu    : Elektronik devre elemanları 

Konu Tarihi Aralığı : 01-05 Haziran 2020 

Ders Öğretmenleri : Emrah HANEDAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haziran 2020, İstanbul 

 



ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI   

Transformatörler: Genel olarak transformatörler bir elektrik devresinde voltaj veya akımı 

düşürmek veya yükseltmek için kullanılır. En basit şekilde iki sargıdan meydana gelir. Bu 

sargılardan birine primer (birinci devre) diğerine ise sekonder (ikinci devre) adı verilir. Primer 

ve sekonder sargılarının birbirlerine elektriksel bir bağlantısı yoktur. 

 

Transformatörün primer sargısına gerilim uygulandığında, bu sargı değişken bir manyetik alan 

oluşturur. Bu alan, üzerinde sekonder sargısının da bulunduğu manyetik demir nüve üzerinde 

devresini tamamlar. Primere uygulanan alternatif gerilimin zamana bağlı olarak her an yön ve 

şiddeti değiştiğinden oluşturduğu manyetik alanın da her an yönü ve şiddeti değişir. Bu alanın 

sekonder sargılarını kesmesi ile sargılarda alternatif bir gerilim indüklenir. 

Röleler: Anahtarlama görevi yaparak küçük voltajlar ile yüksek voltajların kontrolü sağlanır. 

Demir nüve etrafına sarılı iletkene akım verildiğinde mıknatıs etkisi oluşur ve kontak 

kapanması sağlanır prensibine göre çalışır. 

 



Tristörler: PNPN yüzey birleşmeli yarı iletken elemanlardır. Çok küçük tetikleme akım ve 

gerilimleri ile kontrol edilebilir. Tek yönlü akım geçişine izin verirler. Buna kontrollü diyot da 

denilebilir. Anahtarlama süresinin çok kısa (saniyenin 1/1000'i kadar) olması, sürekli kontrol 

gerilimine ihtiyaç duymaması olumlu özelliklerdir. Anot ucuna pozitif, katot ucuna negatif 

gerilim geldiğinde iletime geçmeye hazırdır. Geyt ucuna uygulanan küçük bir pozitif darbe 

gerilimi veya DC gerilim ile iletken olur. DC geriliminde iletken olduklarında geyt gerilimleri 

kesilse dahi iletimde kalmaya devam eder. Durdurmak için ise anot akımını kesme, anot-katot 

uçlarını kısa devre etme ve anot- katot uçlarına ters polarma vererek durdurma yöntemleri 

kullanılır. 

 

Entegre (Tümleşik) Devre: Bir yarı iletken maddenin içine veya üzerine, katı ve gözeneksiz 

durumdaki çok küçük elemanların, bir grup hâlinde biçimlendirilip uygun bir şekilde birbirine 

bağlanması suretiyle oluşturulmuş tümleşik bir devredir. 

 

 

  



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

1.   Resimdeki sembol hangi elektronik devre elemanını aittir?  

A) Tristör  

B) Tünel diyot  

C) Zener diyot  

D) LED  



  

KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

Soru No Cevap 

1 C 

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış 

verdiğiniz cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 


