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İşlemsel Yükselteçler Uygulama Modülleri

Operational Amplifiers Application Modules

Set ContentSistem Sunumu

İşlemsel Yükselteçler  Uygulama Modülleri, Op-Amp 
uygulamaları için tasarlanmış olup 4 adet deney    
modülünden oluşmaktadır.

Deney kitabında temel Op-Amp uygulamalarından 
matematiksel işlem ve multivibratör uygulamalarına 
kadar birçok uygulama şekillerle ayrıntılı olarak 
anlatılmıştır. 

Deney kitabı içerisinde konu  teorisi, uygulama 
alanları, eleman tanımları, devre şemaları ve grafikler-
le desteklenmiş “Hazırlık bilgileri”, ayrıntılı olarak 
anlatılan “Deneyin yapılışı”, deneyle ilgili soruların 
ve deney sonuçlarının verildiği “Sonuçlar” bölümleri 
bulunmaktadır.

Operational Amplifiers Application Modules are               
desinged to do operational amplifiers applications            
and consists of 4 experiment modules.

Various applications from Op-Amp applications to 
mathematics operations and multivibrator applications 
are explained with detailed in the experiment book.

Experiment book contains the chapters of “Prepara-
tion information” supported with circuit diagrams and 
graphics, ”How to do the experiment” with detailed     
explanation and ”Conclusion” where the results and the 
questions regarding the experiment are included.

Y-0014-001
• Eviren yükseltecin DC ‘de çalışmasının incelenmesi
• İşlemsel yükseltecin çıkış offset ayarının yapılması
• İşlemsel yükseltecin giriş BIAS akımının ölçülmesi
• İşlemsel yükseltecin giriş Offset akımının ve giriş Offset geriliminin ölçülmesi
• Eviren yükseltecin AC ‘de çalışmasının incelenmesi
• Eviren yükseltecin giriş - çıkış empedanslarının ölçülmesi
• Eviren yükseltecin frekans bandının ölçülmesi
• Eviren yükseltecin frekans kazanç ilişkisinin ölçülmesi
• Yükselteçte faz kaymasının incelenmesi
• İşlemsel yükselteçlerin giriş - çıkış sinyal sınırlarının incelenmesi
• Evirmeyen yükseltecin DC ‘de çalışmasının incelenmesi
• Evirmeyen yükseltecin AC ‘de çalışmasının incelenmesi
• Evirmeyen yükseltecin giriş - çıkış empedanslarının ölçülmesi
• Evirmeyen yükseltecin frekans bandının ölçülmesi
• Evirmeyen yükseltecin frekans kazanç ilişkisinin incelenmesi
• Evirmeyen yükselteçte faz kaymasının incelenmesi

Y-0014-001
• Examination of inverter amplifier operation in DC
• Output offset setting of the operational amplifier
• Measuring the BIAS input current of the operational amplifier
• Measuring the input offset current and input offset voltage of the operational amplifier
• Examination of inverter amplifier operation in AC
• Measuring the input-output impedance of the inverter amplifier
• Measuring the frequency band of the inverter amplifiers
• Measuring the frequency-gain relationship of inverter amplifier
• Examination of phase shift of amplifier
• Examination of input-output signal limits of the operational amplifiers
• Examination of non-inverter amplifier in DC
• Examination of non-inverter amplifier in AC
• Measuring the input-output impedance of the non-inverter amplifier
• Measuring the frequency band of non-inverter amplifiers
• Examination of frequency-gain relationship of non-inverter amplifier
• Examination of phase shift of non-inverter amplifier

Application Modules   : 4 Pcs
2mm Connection Leads   : 24 Pcs,4 different colors
Experiment Book    : 1 Pcs
Compatible Main Unit (Optional) : Y-0017

Uygulama Modülleri   : 4 Adet
2mm Jaklı Kablo    : 24 Adet, 4 Farklı renkte
Deney Kitabı    : 1 Adet
Uyumlu Ana Ünite (Opsiyonel) : Y-0017

Uygulama Konuları / Applications

Genel Özellikler General Specifications
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Y-0014-003
• Examination of operational amplifier as a constant power supply
• Examination of operational amplifier as a current-voltage converter
• Examination of operational amplifier as a voltage-current converter
• Examination of operational amplifier as a voltage follower
• Examination of operational amplifier as a half-wave rectifier
• Examination of operational amplifier as a full-wave rectifier
• Examination of operational amplifier as a low-pass active filter
• Examination of operational amplifier as a high-pass active filter
• Examination of operational amplifier as a peak dedector 

Experiment Module - 2
• Examination of operational amplifier as a comparator (2 experiment)
• Examination of operational amplifier as an adder
• Examination of operational amplifier as a differential amplifier
• Examination of operational amplifier as a derivator amplifier
• Examination of operational amplifier as an integrator amplifier
• Examination of operational amplifier as a logarithmic amplifier
• Examination of operational amplifier as an instrumentation amplifier

Y-0014-004
• Examination of Astable multivibrators with operational amplifier
• Examination of Monostable multivibrators with operational amplifier
• Examination of Bistable multivibrators with operational amplifier
• Examination of Symmetric square wave generator with operational amplifier (2 Exp.)
• Examination of adjustable pulse width (PWM) square wave generator with
  operational amplifier (2 experiment)
• Examination of Triangle-Sine- Square wave generator with XR 2206 integrated circuit

Y-0014-003
• İşlemsel yükseltecin Sabit akım kaynağı olarak çalışmasının incelenmesi
• İşlemsel yükseltecin Akım - Gerilim dönüştürücü olarak çalışmasının incelenmesi
• İşlemsel yükseltecin Gerilim - Akım dönüştürücü olarak çalışmasının incelenmesi
• İşlemsel yükseltecin Gerilim izleyici olarak çalışmasının incelenmesi
• İşlemsel yükseltecin Yarım dalga doğrultmaç olarak çalışmasının incelenmesi
• İşlemsel yükseltecin Tam dalga doğrultmaç olarak çalışmasının incelenmesi
• İşlemsel yükseltecin Alçak geçirgen aktif filtre olarak çalışmasının incelenmesi
• İşlemsel yükseltecin Yüksek geçirgen aktif filtre olarak çalışmasının incelenmesi
• İşlemsel yükseltecin Pik dedektörü olarak çalışmasının incelenmesi

Y-0014-004
• İşlemsel yükselteç ile yapılmış Kararsız (Astable) multivibratörün incelenmesi
• İşlemsel yükselteç ile yapılmış Tek - Kararlı (Monostable) multivibratörün incelenmesi
• İşlemsel yükselteç ile yapılmış Çift - Kararlı (Bistable) multivibratörün incelenmesi
• İşlemsel yükselteç ile yapılmış Simetrik kare dalga üretecin incelenmesi (2 Deney)
• İşlemsel yük.ile yapılmış Darbe genliği ayarlı Kare dalga üretecin incelenmesi (2 Deney)
• XR 2206 tümleşik devresi ile yapılmış Üçgen - Sinüs - Kare dalga üretecin   incelenmesi

Y-0014-002
• İşlemsel yükseltecin Kıyaslayıcı olarak çalışmasının incelenmesi (2 Deney)
• İşlemsel yükseltecin Toplayıcı olarak çalışmasının incelenmesi
• İşlemsel yükseltecin Çıkarıcı olarak çalışmasının incelenmesi
• İşlemsel yükseltecin Türev alıcı olarak çalışmasının incelenmesi
• İşlemsel yükseltecin İntegral alıcı olarak çalışmasının incelenmesi
• İşlemsel yükseltecin Logaritmik yükselteç olarak çalışmasının incelenmesi
• İşlemsel yükseltecin Enstrümantasyonl yükselteci olarak çalışmasının incelenmesi
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