










Deney No 

Not: Bu sayfay deney bitiminde teslim etmeyi unutmay n z.





B YOMED KAL ELEKTRON K LABORATUVARI DENEY RAPORU 



ALÇAK GEÇ REN AKT F F LTRE

lem kuvvetlendiricileri kullanarak “aktif filtre” devreleri yapmak mümkündür. Bu devrelerin avantaj
bobin kullan lmamas , bu yüzden de boyut olarak küçük yap labilmesi, tümdevre olarak
gerçeklenebilmesidir. “Sallen Key” yap s nda ikinci dereceden alçak geçiren türden iki süzgeç devresi
görülmektedir.

ekil 1. 2. dereceden alçak geçiren aktif filtre

Devrenin fc kesim frekans , Q faktörü (quality factor) ve sönüm faktörü (damping factor) hesaplanabilir.

Burada fc kesim frekans , Q filtrenin de er katsay s , ise sönüm katsay s d r.  =0,707 için tepesi düzgün bir
frekans cevab (Butterworth tipi) elde edilir. Bu durumda Q da 0,707 olur. Q’nün daha yüksek de erleri için
frekans cevab nda ç nlama (ringing) ad verilen dalgalanmalar meydana gelir.

ekil 2. Alçak geçiren filtrenin frekans cevab (bode e risi)

AKT F F LTRE DEVRELER



DENEY : ALÇAK GEÇ REN AKT F F LTRE 

ekil 3. Deney ba lant emas

Deneyin A amalar

1. ekil 3’de verilen devrenin kesim frekans n  (fc), Q ve  katsay lar n  hesaplayarak kaydediniz.

2. ekil 3’de verilen devreyi kurunuz. 7 ve 4 numaral  bacaklara +15V ve –15V do ru gerilim

uygulay n z. (Tüm GND uçlar n  birle tirmeyi unutmay n z)

3. Sinyal jeneratörünü sinüs (tepeden tepeye) 2V’a ayarlay n z ve Vin(p-p) olarak devre giri ine

uygulay n z. (Sinyali osiloskobun CH2 kanal nda gözleyiniz)

4. Sinyal jeneratörü frekans n  s ras yla Tablo 1’deki de erlere ayarlayarak Vo ç k  sinyalini osiloskobun

CH1 kanal nda gözleyiniz.

5. Herbir frekans için elde edilen Vo(p-p) i aretlerini Tablo 1’e kaydediniz.

6. Herbir frekans için devrenin kazanc n  (Av) hesaplay n z ve Tablo 1’e kaydediniz.

7. Hesaplanan en büyük Av de eri  de eri olur.  de erini Tablo 1 alt na not ediniz.

8. Tablo 1’deki de erlere göre normalize kazanc  hesaplay n z. 

9. Tablo 1’deki de erlere göre dB cinsinden normalize kazanc  hesaplay n z. 

10. Alçak geçiren filtrenin frekans cevab n  (bode e risi) çiziniz.   

11. Deney sonucunda bekledi iniz sonuçlar  görebildiniz mi? Göremediyseniz sebebi nedir?
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Not: Bu sayfay deney bitiminde teslim etmeyi unutmay n z.

B YOMED KAL ELEKTRON K LABORATUVARI DENEY RAPORU 

DENEY : AKT F F LTRE DEVRELER  (ALÇAK GEÇ REN AKT F F LTRE) 

Deneyi Yapanlar Deney Tarihi: 
1. Ö renci No: …………………. Ad  Soyad : …………………………….

2. Ö renci No: …………………. Ad  Soyad : …………………………….

3. Ö renci No: …………………. Ad  Soyad : …………………………….

4. Ö renci No: …………………. Ad  Soyad : …………………………….

Deneyin A amalar  

1. fc= .................

Q= ................ 

  = ...............

Tablo 1. Ölçülen ve hesaplanan de erler  

(Giri )      Vin( p  p)= 2V 

(Giri )      Frekans (f) 10 Hz 100 Hz 500 kHz 1 kHz 5 kHz 10 kHz 20 kHz 

(Ç k  Ölçülen)    V0( p  p)

(Kazanç)   

(Normalize kazanç)   

7.  = .................

10. Alçak geçiren filtrenin frekans cevab n  (bode e risi)

11.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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AÇIKLAMALAR:

Devreyi Proteus Ares program nda çizerken
isimlerinizi eklemeyi unutmay n z.

Devre malzemelerini lehimlemeden
önce isimlerinizin PCB üzerinde okunup okunmad n kontrol ediniz.

RAPOR TESL M KURALLARI:

1) Proje raporu  kullan larak yaz l p ç kt al narak

PROTEUS S S ARES KULLANIMI VE BASKI DEVRE (PCB) HAZIRLAMA


