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Ayarlı dirençler

ì Değişken direnç veya ayarlı 
direnç; direnç değerinin 
ayarlanabildiği bir dirençtir. 
Ayarlı direnç bir elektro-
mekanik dönüştürücüdür ve 
direnci olan bir eleman üzerinde 
bir kontağı (silici) kaydırarak 
çalışır. 

ì Ayarlı dirençler genel olarak 
potansiyometre, trimpot ve 
reosta olarak sınıflandırılırlar.
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Kontak silici

V+ V-

Ayarlı direnç yapısı

Devre şemasında simgeleri



Potansiyometre

ì Potansiyometre, 3 terminalli manuel olarak ayarlanabilen 
değişken bir dirençtir. Potansiyometredeki kontak silicinin 
konumu, potansiyometrenin çıkış voltajını belirler. 
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kontak silici
direnç

V+ V-
sinyal



Potansiyometre
ì Bir potansiyometredeki reziztif eleman(direnç) dört farklı şekilde olabilir:

1. Karbon Bileşimi: Bu malzeme karbon granüllerinden yapılır. Düşük 
maliyetlidir ve aşınmaya karşı dayanıklı olsa da hata payı yüksektir. 

2. Tel sargısı: Nikrom (nikel-krom-demir alaşımı) tel bir yalıtkan ile sarılır. Bu 
malzeme genelde yüksek güçlü uygulamalarda kullanılır, uzun ömürlüdür ve 
hassastır. 

3. İletken plastik: Genellikle düşük güç (W) ve yüksek hassasiyetli ses 
uygulamalarında kullanılır. Maliyeti yüksektir.

4. Sermet: Seramik ve metalin uygun şekilde birleşimi ile üretilir. Oldukça stabil 
bir malzeme türüdür, düşük sıcaklık katsayısına sahiptir ve sıcaklığa oldukça 
dayanıklıdır. Ancak kullanım ömrü kısadır.
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Potansiyometre

ì Potansiyometreler çalışma şekline göre üç sınıfa ayrılır:

1. Döner (rotary) potansiyometre

2. Lineer potansiyometre

3. Dijital potansiyometre
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Döner potansiyometre

ì Döner potansiyometre en yaygın kullanılan türdür. Bir açısal hareketin 
sonucunda direnç değerini değiştirir. Şafta takılı bir kadran 
döndürülerek dahili kontak silici kavisli bir direnç elemanı etrafında 
gezinir. Beş çeşidi bulunur: 

1. Tek tur
2. Çok turlu 
3. Çift çıkış
4. Konsantrik pot
5. Servo pot
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Döner potansiyometre
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Örnek Tür Tanım Uygulama alanı

Tek tur
270-300 derece aralığında tek tur 
dönüş sağlar.

Yüksek hassasiyet gerektirmeyen 
düşük maliyetli uygulamalar.

Çok turlu
5, 10, 20 tur gibi çok defa dönüş 
imkanı sağlar. Spiral veya sonsuz 
dişli yapısı ile çalışır.

Yüksek hassasiyet gerektiren 
uygulamalar.

Çift çıkış
Aynı şaft üzerinde çalışan ve 
genellikle aynı dirence sahip iki 
reziztif eleman ile çalışır.

Stereo ses yüksekliği ayarı gibi çift 
kanal uygulamalar. 

Konsantrik pot

İç içe iki şaft ile iki 
potansiyometrenin tek bir 
potansiyometre gibi birleştirilmiş 
hali.

Eski araç teypleri gibi iç içe iki başlığı 
çevirerek farklı ayar yapılması istenen 
uygulamalar.

Servo pot
Dahili bir servo motor ile hareket 
edebilen potansiyometre türü.

Uzaktan kumanda ile ses açarken 
dönen potansiyometre gibi manuel ve 
otomatik uygulamaların birleştirildiği 
bazı durumlar. 



Lineer potansiyometre

ì Kontağın lineer bir yol üzerinde ilerlediği potansiyometre 
türüdür. Kaydırıcı (slider) veya kısıcı olarak da bilinir.
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ì Genellikle ses amplifikatörleri gibi 
hızlı değişim gerektiren ancak yüksek 
hassasiyet gerektirmeyen 
uygulamalarda kullanılırlar.



Dijital potansiyometre

ì Dijital potansiyometre bir mikro denetleyici kontrolü ile direnç 
değerini değiştirebilir.  Böylece bir program veya algoritma ile 
dinamik olarak DC, ışık parlaklığı, filtre, osilatör gibi bileşenler 
kontrol edilebilir.
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Trimpot

ì Trimpot (Trimmer potentiometer) ayarla ve unut mantığı ile çalışan 
minyatür potansiyometrelerdir. Ön ayarlı potansiyometre veya 
düzeltici potansiyometre olarak da bilinirler.

ì Genellikle kalibrasyon amacıyla kullanılırlar. 

ì Trimpotlar aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar:

1. Dönüş sayısına göre tek tur, çok turlu

2. Devreye montaj şekline göre delikli veya SMD

3. Ayar başlığı konumuna göre üstten ayar, yandan ayar 
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Trimpot

ì Tek turlu trimpotlar hassas ayar gerekmeyen uygulamarda, çok turlu 
trimpotlar ise hassas kalibrasyon gerek uygulamlarda kullanılırlar.
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Delikli, tek tur, üstten ayar Delikli, tek tur, yandan ayar SMD, tek tur, üstten  ayar

Delikli, çok turlu, üstten ayar Delikli, çok turlu, yandan ayar



Reosta

ì Reosta, reziztif eleman olarak genellikle seramik bir yalıtkan 
üzerine sarılmış krom-nikel tel kullanır. Bu sayede yüksek akım 
çeken uygulamalar için kullanılabilir. 

ì Fırın, ışık kontrolü (dimmer), motor hızı gibi yüksek güç 
gerektiren uygulamalarda tercih edilen potansiyometre türüdür.

ì Hareket yönüne göre döner (rotary) ve lineer reosta çeşitleri 
bulunur. 
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Döner reosta Lineer reosta



Direnç ve sıcaklık

ì Bir iletken maddenin direnci, maddenin kesit alanı, uzunluğu ve 
özdirenci ile hesaplanabilir. Ancak uygulamada direncin sıcaklık 
ile doğrudan ilişkisi vardır. 

ì Genel olarak iletken maddenin sıcaklığı arttıkça direnci de artar. 
Ancak yarı iletkenlerin sıcaklığı arttıkça direnci azalır. 

ì Sıcaklığı arttıkça direnci artan maddeye Pozitif Isı Katsayılı 
Direnç (PTC-Positive Temperature Coefficient) denir.

ì Sıcaklığı arttıkça direnci azalan maddeye Negatif Isı Katsayılı 
Direnç (NTC-Negative Temperature Coefficient) denir.
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Direnç ve sıcaklık

ì Tipik NTC ve PTC maddelerinin sıcaklık direnç değişimi grafikteki 
şekilde gerçekleşir. 

ì Bir devre oda sıcaklığı şartlarında çalışacaksa, sıcaklık 
değişiminin direnç üzerine etkisi ihmal edilebilir.
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Direnç ve sıcaklık

ì Maddenin direnci ile sıcaklığı arasındaki ilişki ! katsayısı ile 
hesaplanır. 

ì ! (Ω/oC) katsayısı her 1oC de maddenin direncindeki değişim 
miktarını (Ω) gösterir.
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Madde ! katsayısı Madde ! katsayısı 
Gümüş 0,0038 Bakır 0,00386

Alüminyum 0,00429 Demir 0,00651

Tungsten 0,0045 Platinyum 0,003927

Cıva 0,0009 Karbon – 0,0005

Germanyum – 0,05 Silikon – 0,5

Nikelin 0,00018 Altın 0,004



Direnç ve sıcaklık

ì Bir iletkenin ilk sıcaklığı T1 ve direnci R1 olsun. İletkenin sıcaklığı 
değiştirilsin (±) ve yeni sıcaklığı T2 ve yeni direnci R2 olsun.

!" − !$
!$

=&'((" − ($)

ì Şeklinde eşitlik oluşturulur. Eğer iletkenin ilk sıcaklığı (T1), son 
sıcaklığı (T2) ve ilk direnci (R1) biliniyorsa yeni direnç değeri 
hesaplanabilir. Bunun için denklem aşağıdaki şekilde düzenlenir:

!" = !$'[1 + &'((" − ($)]
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Direnç ve sıcaklık

ì Örnek; 23oC deki bakır maddenin ilk direnci 150Ω olarak 
ölçülmüştür. Aynı maddenin 35oC deki direnci kaç Ω olur?

!" = !$% 1 + (% )" − )$

= 150%[1 + 0,00386%(35 − 23)]

= 150% 1,04632 = 156,95Ω
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Termistör

ì Bir direncin sıcaklıkla değişimi dezavantaj gibi görünebilir. Ancak 
! katsayısı yüksek maddeler kullanılarak dirençler sıcaklık 
sensörü gibi kullanılabilir. Bu tarz dirençlere termistör denir.

ì Termistör terimi İngilizce, thermal ve resistor kelimelerinin 
kısaltılmış halidir. Sıcaklığı arttıkça direnci artan termistöre PTC 
termistör, sıcaklığı arttıkça direnci azalan termistöre NTC 
termistör denir. 

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Bilal MACİT                                                                                                                  www.hbmacit.com

18

-0 +0
NTC PTC

Termistörlerin devredeki sembolü



Termistör

ì NTC ve PTC termistörlerin genel özellikleri:
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NTC PTC
! katsayısı Negatif Pozitif

Metal oksitler kobalt, nikel, demir, 
manganez, titanyum

baryum, kurşun, 
stronsiyum titanat

Genel çalışma 
sıcaklığı aralığı -55oC ile 200oC arası 60oC ile 120oC arası

Genel kullanım 
alanları

Sıcaklık algılama ve 
kontrol, ani akım 
sınırlama, su seviye 
ölçümü

Aşırı akım koruması, 
kendi kendini 
düzenleyen ısıtıcı, 
zaman gecikmeleri, 
sıvı seviyesi algılama



Varistör

ì Varistör (Variable resistor), terminallerine 
uygulanan gerilimin değişimi ile direnci değişen 
direnç türüdür. 

ì Varistöre uygulanan gerilim arttıkça direnç 
değeri doğrusal olmayan şekilde düşer. Bu 
özelliği ile genellikle hassas devreler için aşırı 
gerilim bastırıcı olarak kullanılır. 

ì Metal oksit varistör ve silisyum karbür varistör 
olmak üzere iki farklı modelde üretilirler.
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Devrede varistör 
sembolü



Fotodirenç

ì Fotodirenç veya LDR (Light Dependent Resistor) 
olarak bilinen dirençler, üzerine düşen ışık 
miktarına göre direnci değişen dirençlerdir.

ì Otomatik aydınlatma gibi ortamdaki ışığın miktarına 
göre tepki vermesi beklenen devrelerde 
kullanılırlar. 

ì Genellikle Kadminyum Sülfit (Cds) ve Kadminyum
Selenid (CdSe) yarı iletkenlerinden üretilirler.

ì LDR’ nin karanlıktaki direnci yaklaşık 1MΩ, güneş 
ışığını doğrudan aldığında ise yaklaşık 1KΩ’ dur.
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Devrede LDR 
sembolü



Manyeto direnç

ì Manyeto direnç, manyetik alan gücüne bağlı 
olarak değişken bir dirence sahiptir. Manyetik 
alan varlığını, gücünü ve yönünü ölçmek için bir 
kullanılırlar. Manyetik bağımlı dirençler (MDR) 
olarak da bilinirler. 

ì Genel kullanım alanları; elektronik pusula, 
manyetik alan yoğunluğu ve yönü ölçümü, 
konum sensörleri, açı pozisyon sensörleri, döner 
veya doğrusal konum sensörleri, metal algılama, 
araç ve trafik algılama olarak sayılabilir.

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Bilal MACİT                                                                                                                  www.hbmacit.com

22

Devrede MDR 
sembolü
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