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Y-0017-M

Endüstriyel Elektronik Uygulama Modülleri, Endüstriyel 
elektronik devre uygulamaları için tasarlanmış olup 8 
adet deney modülünden oluşmuşmaktadır. 

Endüstriyel Elektronik Uygulama Modülleri ara 
bağlantıları için 2mm soket ve farklı renklerde 2mm fişli 
kablolar kullanılmıştır

Deney kitabında rölelerden motor kontrol 
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.

Industrial Electronics Application Modules are designed 
to do Industrial Electronics Circuit applications and  
consists of 8 experiment modules.

2mm sockets and 2mm connection leads in                                  
different colors are used with the Industrial Electronics                      
Application Modules.

Various applications from relays to motor control          
applications are explained with detailed in the expe              
riment book. 

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

Set Content

Uygulama Modülleri  : 8 Adet
2mm Jaklı Kablo   : 24 Adet, 4 Farklı renkte
Deney Kitabı   : 1 Adet

Application Modules  : 8 Pcs
2mm connection Leads  : 24 Pcs, in 4 different colors
Experiment Book   : 1 Pcs

Genel Özellikler General Specifications

Sistem Sunumu

Uyumlu Ana Ünite Compatible Main Unit

• Y-0017 • Y-0017

Endüstriyel Elektronik Eğitim Seti Uygulama Modülleri
Industrial Electronics Training Set Application Modules
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Y-0017-M Endüstriyel Elektronik Eğitim Seti Uygulama Modülleri
Industrial Electronics Training Set Application Modules

Y-0017-001
• Manyetik rölenin çalışmasının incelenmesi
• Termik rölenin çalışmasının incelenmesi
• Termik ve Manyetik rölenin birlikte kullanılmasının incelenmesi
• Transistörün anahtar olarak kullanılmasının incelenmesi (2 Deney)
• RC zaman sabitinin incelenmesi
• RL zaman sabitinin incelenmesi (2 Deney)
• Schmitt Trigger devresinin incelenmesi (2 Deney)

Y-0017-002
• Turn - On zamanlayıcı devresinin incelenmesi
• Turn - Off zamanlayıcı devresinin incelenmesi
• Uzun zaman gecikmeli devresinin incelenmesi
• Merdiven otomatiğinin incelenmesi
• Arka arkaya çalışan devresinin incelenmesi

Y-0017-003
• Tristörün (SCR) incelenmesi
• Tristör durdurma metotlarının incelenmesi
• Tristörün yarım dalga redresör olarak çalışmasının incelenmesi
• Tristörün tam dalga redresör olarak çalışmasının incelenmesi
• SCS ‘nin çalışmasının incelenmesi
• Triyakın çalışmasının incelenmesi (2 Deney)
• AC ‘de Triyakla yapılan güç kontrolünün incelenmesi (2 Deney)
• Triyakla yapılan faz (Dimmer) kontrolünün incelenmesi
• Diyakın çalışmasının incelenmesi
• Diyakla yapılan osilatörün incelenmesi
• Kuadrakın çalışmasının incelenmesi

Y-0017-001
• Examination of magnetic relay operation
• Examination of thermic relay operation
• Examination of magnetic relay and thermal relay using together
• Examination of transistor as a switch (2 experiments)
• Examination of RC time constant
• Examination of RL time constant (2 experiments)
• Examination of Schmitt Trigger circuit (2 experiments)

Y-0017-002
• Examination of Turn-On timer circuit
• Examination of Turn-Off timer circuit
• Examination of Long time-delay circuit
• Examination of Ladder automatic
• Examination of consecutive operation circuit

Y-0017-003
• Examination of Thyristor (SCR)
• Examination of Thyristor stopping methods
• Examination of Thyristor as a half-wave rectifier
• Examination of Thyristor as a full-wave rectifier
• Examination of SCS operation
• Examination of Triac operation (2 experiments)
• Examination of Power control with Triac in AC (2 experiments)
• Examination of Phase (Dimmer) control with Triac
• Examination of Diac operation
• Examination of Oscillator with Diac
• Examination of Quadrac operation

Uygulama Konuları / Applications
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Y-0017-M Endüstriyel Elektronik Eğitim Seti Uygulama Modülleri
Industrial Electronics Training Set Application Modules

Y-0017-004
• Tek bileşenli Transistörün (UJT) incelenmesi
• UJT ‘nin osilatör olarak kullanılmasının incelenmesi
• Tristörün UJT ile kontrol edilmesinin incelenmesi
• Programlanabilir tek bileşenli transistörün (PUT) incelenmesi
• PUT ‘un osilatör olarak kullanılmasının incelenmesi
• Tristörün PUT ile kontrol edilmesinin incelenmesi
• Tek yönlü silikon anahtar (SUS) ve Çift yönlü silikon anahtarın (SBS) incelenmesi
• Darbe genişliği ayarlı osilatörün (PWM) incelenmesi
• Transistörün PWM işaret ile kontrol edilmesinin incelenmesi

Y-0017-005
• Işık yayan diyodun (LED) incelenmesi
• Op-Amp ile yapılmış komparatör devresinin incelenmesi
• Işıkla küçülen direncin (LDR) incelenmesi
• LDR ile ortam ışık şiddetinin kontrol edilmesinin incelenmesi
• Fotopil ‘in incelenmesi
• Fotopil ‘in yön ayarının yapılmasının incelenmesi
• Foto-Diyot ‘un incelenmesi
• Foto-Diyot ile ortam ışık şiddetinin kontrol edilmesinin incelenmesi
• Foto-Transistör ‘ün incelenmesi
• Foto-Transistör ile ortam ışık şiddetinin kontrol edilmesinin incelenmesi
• Infrared Led diyotun incelenmesi
• Infrared (IR) verici - alıcının incelenmesi
• Opto Coupler (Transistör) ‘ın incelenmesi (2 Deney)

Y-0017-004
• Examination of Uni-compound Transistor UJT
• Examination of UJT as an oscillator
• Examination of thyristor control with UJT
• Examination of Programmable uni-compound transistor PUT
• Examination of PUT as an oscillator
• Examination of thyristor control with PUT
• Examination of one-way silicon switch (SUS) and two-way silicon switch (SBS)
• Examination of Pulse width modulation oscillator (PWM)
• Examination of transistor control with PWM signal

Y-0017-005
• Examination of Light-emitting diode (LED)
• Examination of Comparator circuit done with Op-Amp
• Examination of Light dependent resistance (LDR)
• Examination of Ambient light intensity control with LDR
• Examination of Photocell
• Examination of rotation adjustment of photocell
• Examination of Photo-diode
• Examination of Ambient light intensity control with photo-diode
• Examination of Photo-transistor
• Examination of Ambient light intensity control with photo-transistor
• Examination of Infrared diode (IR)
• Examination of Infrared (IR) transmitter-receiver circuit
• Examination of Opto Coupler transistor (2 experiments)

Uygulama Konuları / Applications
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Y-0017-006
• Mekanik manyetik sensörün incelenmesi
• Elektronik manyetik sensörün incelenmesi
• Negatif sıcaklık katsayılı direncin (NTC) incelenmesi
• NTC ile ortam sıcaklığının kontrol edilmesinin incelenmesi
• Pozitif sıcaklık katsayılı direncin (PTC) incelenmesi
• PTC ile ortam sıcaklığının kontrol edilmesinin incelenmesi
• Termokupl ‘un incelenmesi
• Ses transdüser ve sensörünün incelenmesi 

Y-0017-007
• DC / DC sabit konvertörün incelenmesi
• DC / DC ayarlı konvertörün incelenmesi
• DC / DC gerilim yükselten konvertörün incelenmesi
• DC / DC gerilim tersleyen konvertörün incelenmesi
• DC / AC konvertörde darbe üretecinin incelenmesi
• DC / AC konvertörde çıkış katının incelenmesi
• TL 494 entegresinde çıkış gerilimi kontrolünün incelenmesi
• AC / DC konvertörün incelenmesi
• Anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağının incelenmesi
• Flaşör Led ‘in incelenmesi
• XENON lambalı flaşörün incelenmesi 

Y-0017-008
• Darbe genişlik ayarlı kaynak ile DC motor kontrolünün incelenmesi
• Simetrik kaynak ile DC motor kontrolünün incelenmesi
• Servo motor kontrolünün incelenmesi
• Step (Adım) motor kontrolünün incelenmesi

Y-0017-006
• Examination of Mechanical magnetic sensor
• Examination of Electronics magnetic sensor
• Examination of Negative Temperature Coefficient resistance (NTC)
• Examination of Ambient temperature control with NTC
• Examination of Positive Temperature Coefficient resistance (PTC)
• Examination of Ambient temperature control with PTC
• Examination of Thermocouple
• Examination of sound transducer and sensor

Y-0017-007
• Examination of DC / DC constant converter
• Examination of DC / DC variable converter
• Examination of DC / DC voltage boost converter
• Examination of DC / DC voltage inverting converter
• Examination of pulse generator in DC / AC converter
• Examination of output stage in DC / AC converter
• Examination of output voltage control of TL 494 integrated circuit
• Examination of AC / DC converter
• Examination of Switch mode power supply (SMPS)
• Examination of Flasher Led diode
• Examination of Flasher wiht Xenon Lamp

Y-0017-008
• Examination of DC motor control with pulse width modulation (PWM)
• Examination of DC motor control with symmetric power supply
• Examination of Servo motor control
• Examination of Step motor control

Uygulama Konuları / Applications


