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Circuit, Megasan A.Ş. tarafından 
hazırlanmaktadır. Yerel ve süreli 
olarak ayda bir yayınlanır. Yayın-
lanan yazı, haber ve fotoğrafları 
tamamen veya kısmen dahi olsa 
izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. 
Yayınlanan köşe yazılarındaki fikir 
ve görüşler, röportajlar ve ilanların 
sorumluluğu hukuken sahiplerine 
aittir. Megasan Bülten basın ve 
meslek ilkelerine uymayı kabul ve 
taahhüt eder.
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İŞ BİRLİĞİ

Luguang Electronic Technology 
CO.,LTD (LGE), 2002 
Eylül’ünde yarı iletken 

tasarımı, üretimi ve satışı yapmak 
amacıyla kurulan, ulusal yüksek 
teknolojili bir kuruluştur. AEC-Q101 
standartlarına uygun olarak çevre 
dostu ve enerji tasarruflu, ileri 
teknoloji elektronik komponent 
tasarlayan şirket olmasının 
yanında, zamanla full otomatik 
imalat hatları ithal ederek seri 
üretim kapasitesini ve ürün gamını 
artırma yoluna girmiştir. Bugün 
mühendislik ve üretimde geride 
bıraktıkları 17 yıllık deneyimlerinin 
sonucu olarak 50’den fazla ülkeye 
ürün ihraç etmektedirler.  Başlıca 
uygulama alanları otomotiv 
elektroniği, tüketici elektroniği, 
endüstriyel, beyaz eşya, güvenlik, 
akıllı üretim vb. olan LGE’nin 
ürün grubu ise TVS diyotlar, zener 
diyotlar, silikon rectifier, schottky 
diyotlar, transistörler, saw filter, 
saw resonator ve piezo buzzer gibi 
yeniş bir yelpazeye sahiptir. LGE, 
Türkiye’ye olan ihracat yolculuğuna 
2019 yılında da distribütörlük 
imzası yenilediği Megasan ile devam 
etmektedir. 

LGE ürünleri RoHS ve UL 
sertifikalıdır.

LGE fikri mülkiyet haklarına ve 
kendi patentini taşıyan ürünlere 
de sahip olmasıyla teknolojide 
yenilenmeye; diyot ve transistör 
ürünlerinde teknolojik gelişmeler 
gerçekleştirmeye odaklanmıştır. 
LGE micro komponentler, güç 
komponentleri ve ESD’den 
koruma komponentleri üzerine 
de çalışmaktadır. Binlerce ürüne 
sahip olan firma transient voltage 
suppression diyotları ve düşük 
güçte schottky diyotlarda dünya 
pazarında lider konumdadır. 
Tüm dünyada müşterilerine en 
iyi hizmeti sağlamak amacıyla, 
şirket araştırma ve pazarlama 
merkezini Shenzhen’de kurmuştur.  
LGE fabrikaları ise Rizhao City ve 
Linyi City’de yer almakta ve tüm 
fabrikalar ISO9001, ISO14001, 
Germany TUV ve France BV 
sertifikalarına sahiptir. LGE 
tarafından üretilen tüm ürünler 
RoHS’ludur ve büyük bir çoğunluğu 
UL sertifikalıdır. İsteğe bağlı olarak 
halojensiz ürünler de üretilmektedir. 
ST, Vishay, Onsemi, Nxp ve Rohm’a 
muadil birçok ürünü bulunmaktadır.

LGE, MEGASAN İLE YOLA DEVAM EDECEK

LGE ve Megasan 
Elektrik 2019 

yılında yeniledikleri 
distribütörlük 
anlaşmasıyla 
iş birliklerini 

sürdürmeye devam 
edecek. 

• Cavit SAVAŞ
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l Otomasyon, ulaşım, enerji, 
telekom ve her türlü endüstriyel 
uygulamalar için tasarlanmış 
& üretilmiş olan Amphenol’un 
Sensör Box’ları serileri ile 
sinyal&güç  
taşımayı ve fieldbus  
haberleşmeyi her türlü  

zorlu dış ortam koşullarında 
da kesintisiz ve etkilenmeden 
sağlayabilirsiniz.

l Ürünlerin UL 
gibi standartlarının da 
bulunmasından dolayı yurt 
dışında olan projeler de 
kolaylıkla kullanabilirsiniz.

l Ayrıca Amphenol Sensör 
Box’larını da kullanarak sinyal 
bilgilerini de alıp uzak noktalara 
taşıyabilirsiniz.

lSensör (Distribution) 
Box’ların kablolu çözümleriyle 
de işçilik maliyetlerinizi 
azaltabilirsiniz.

AMPHENOL LTW SENSÖR (DISTRIBUTION) 
BOX ÜRÜN & ÇÖZÜMLERİ

Amphenol 
LTW Sensör 
(Distribution) 
Box ürünlerinin 
sağladığı birçok 
avantajdan siz de 
faydalanabilirsiniz. 

Amphenol LTW Sensör (Distribution) Box M12 Tip Sinyal ve Haberleşme Grubu
Sensör ve DC güç için A-Code, Fieldbus (Profibus/Interbus/DeviceNet) için B-Code, AC güç için ise 

C-Code bağlantı çözümleri mevcuttur.

• Murat KÜLAHCI
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M12  
 
Açıklama  Detaylar 
Konnektör M23x1, M12x8 
Konnektör Cinsi  Dişi (Female)  
 Konnektör 
Akım Seviyesi  12A 
Kontak Sayısı  M23 (19 pin),  
 M12 (5 pin) 
Kontak Cinsi  M23 (Erkek),  
 M12 (Dişi) 
Su Geçirmezlik 
(Koruma) Sınıfı  IP67, Unmated 
LED Sayısı  17 
LED Işık Rengi  Powerx1 (Yeşil),  
 Fonksiyon x 16  
 (Sarı) 
Çalışma Sıcaklığı  Kablolu;
  -20°C- 80°C 
 Homerun  
 Konnektörlü;  
 -20°C- 90°C 
Daha fazlası  Voltaj (10~30V, 
 DC Max) ,   
 Montaj Vidası 
 Screw (M4x4) 

M8  
 
Açıklama  Detaylar 
Konnektör M8x4 
Konnektör Cinsi Dişi (Female) Konnektör 
Akım Seviyesi  1.5~6a 
Kontak Sayısı M8 (3 pin) 
Kontak Cinsi  M8 (Dişi) 
Su Geçirmezlik
(Koruma) Sınıfı  IP67, Unmated 
Çalışma Sıcaklığı  Kablolu; -20°C - 80°C
 Homerun Konnektörlü; 
 -20°C - 90°C 
Daha fazlası Voltaj (10~30V, DC Max),  
 Montaj Vidası Screw (M4x2) 

Amphenol LTW Sensör 
(Distribution) Box M8 Sinyal Grubu

Amphenol endüstri ürünleriyle alakalı olarak her türlü 
soru & talepleriniz için aşağıdaki mail adresinden bize her 
zaman ulaşabilirsin”

  HYPERLINK amphenol@megasan.com
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N kapılı ve P kapılı iki tristörün 
ters bağlanması ile oluşan, 
AC akımda her iki yönde 

de akım geçirebilen, anahtarlama 
elemanına denir. Tristörün gelişmiş 
hali diyebiliriz. Tristörler tek yönde 
akım geçirirken Triyaklar her iki 
yönde de akım geçirebilirler. Pozitif 
ve negatif gate sinyalleri sayesinde 
tetiklenebilirler.

Nerelerde kullanılır? Özellikleri 
nelerdir?

Triyaklar genellikle alternatif akım 
devrelerini kumanda etmek için 
kullanılır. En yaygın kullanım alanları:

l Aydınlatma kontrolü, dimmer 
uygulamaları,

l Fanların ve küçük motorların 
kontrolü,

l Genel AC anahtarlama ve 
kontrolü olarak sıralanabilir.

Yüksek akımlı devreleri küçük 
akımlar ile kontrol edebilmesi, 
kullanımını arttırmıştır. Anahtarlama 
işlemini rölelerden daha hızlı 
yaptığı ve anahtarlama sırasında ark 
oluşmaması en önemli özellikleridir. 
Sessiz çalışırlar ve bakım 
gerektirmezler. Devre sembolü 
Resim-1’de gösterilmiştir.

TRİYAK NEDİR? 

Triyak’ın yüksek 
akımlı devreleri 
küçük akımlar 
ile kontrol 
edebilmesi, 
kullanımını 
arttırmıştır.

• Ümit KORUCU
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Resim-4: Triyak karakteristik iletim grafiği https://www.electronics-notes.com
https://circuitdigest.com

Nasıl çalışır?
Triyakın çalışma prensibini 

anlamak için Resim-2’deki gibi 
birbirine paralel 2 farklı tristör 
düşünmek gerekiyor. Pozitif 
alternansta bir tristör çalışırken 
negatif alternansta diğer tristör 
çalışmaktadır.

Triyakın yapısını Resim-3’deki gibi belirtirsek 4 farklı iletim 
bölgesi söz konusu olacaktır. 

1. MT2 akımı (+), Gate akımı (+)
2. MT2 akımı (+), Gate akımı (-)
3. MT2 akımı (-), Gate akımı (+)
4. MT2 akımı (-), Gate akımı (-)

1. ve 4. durumda Gate ile MT2 akımı aynı yönlü olduğu için 
triac iletime geçer, diğer durumlarda yalıtımda kalır. Resim-4’deki 
grafikte ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir.

Resim-1: Triyak devresi sembolü Resim-2: Triyak eşdeğer devresi
Resim-3:
Triyak sembolik şeması





MP-4 GAZ SENSÖRÜ



MQ-4 GAZ SENSÖRÜ
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Megasan Elektronik, 
triac ürün gruplarında 
Uzak Doğu’nun lider 

üreticilerinden Jiangsu JieJie 
Microelectronics ile işbirliği 
içerisindedir. 1995 yılında kurulan 
Jiangsu JieJie Microelectronics 
Co Ltd, özellikle yarı iletken 
ayrık bileşenler ve güç elektroniği 
cihazları tasarımı, üretimi ve 
pazarlaması yapan yüksek 
teknolojili bir kuruluştur. Kare tipi 
SCR ve triac üreten ilk şirketlerden 
birisi olan firma, Çin’deki en geniş 
SCR ve triac üretim hatlarından 
birisine sahiptir. JieJie, 27907 
metrekarelik bir atölye alanı da dahil 
olmak üzere 83958 metrekarelik 
bir alanı kaplar. 65 milyon USD’nin 
üzerindeki öz sermayesi ve 

%12’sinden fazlası Ar-Ge mühendisi 
olan yaklaşık 500 çalışanı, sürekli 
yüksek yoğunluklu Ar-Ge yatırımı 
ile bağımsız geliştirme kabiliyetine 
sahiptir. ISO9001: 2008, ISO14001: 
2004, Ohsas18001: 2007 
sertifikasına sahiptir. QC80000: 
2012’ye göre tehlikeli madde süreç 
yönetimi oluşturmuştur. Ayrıca 
ürünleri IECQ sertifikası almakta 
ve UL Standard, RoHS gereklilikleri, 
Reach gereklilikleri ve müşterilerin 
özel çevre koruma gereksinimlerini 
karşılamaktadır. Standart ürünleri 
UL elektrik yalıtım şartlarına, 
Rohs, Reach düzenleme şartlarına, 
halojensiz şartlara vb. uygundur. 
Numune ve stok durumlarını 
öğrenmek için aşağıdaki mail 
üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

JIANGSU JIEJIE MICROELECTRONICS VE
MEGASAN ELEKTRONİK İŞBİRLİĞİ

Megasan 
Elektronik, triac 
ürün gruplarında 
Jiangsu JieJie 
Microelectronics 
ile işbirliği yaptı.

• Talha USTABAŞI



www.megasan.com

İK

13

ÇALIŞAN DEVİR ORANI

İstihdam alanında 
yaşanan küresel 

değişiklikler, yeni nesil iş 
gücünün davranışlarını 

iyi analiz etmeyi zorunlu 
kılmaktadır.

• Erhan AYVAZ Günümüzde modern 
ve başarılı yönetim 
anlayışına sahip 

işletmelerin en önemli 
göstergelerinden biri “çalışan 
devir oranı” düşüklüğüdür. Genel 
kabul görmüş oran %10’dur. 
İşletmelerde iş gücü devir oranı 
İK yönetimlerinin izlediği en 
önemli konuların başında 
gelir. İşgücü devri yüksek olan 
firmalar, işgücü kaybı ve ciddi 
işveren maliyetleriyle karşı 
karşıya kalmaktadır. İşletmeler 
ise bu tür kayıpların önüne 
geçmek için çeşitli tedbirler 
almaktadır. Öncelikle işe alım 
süreçlerinde kişilik ölçüm testleri 
ve yetkinliğe dayalı mülakat 
teknikleri uygulamaktadırlar. 
İstihdam alanında yaşanan 
küresel değişiklikler, yeni nesil 
iş gücünün davranışlarını 
da iyi analiz etmeyi zorunlu 
kılmaktadır. İşletme açısından, 

başta işçilik giderleri olmak 
üzere yeni çalışanın oryantasyon 
sürecinde onun için harcanacak 
eğitim ve şirkete katkı 
sağlamadığı aylarda ödenen ücret 
maliyeti oluşturması. Ayrılanların 
yerine yeni, nitelikli iş gücü 
bulmanın maliyeti ve zaman 
kaybı yaratması. İş akdi feshi 
söz konusuysa kıdem ve ihbar 
tazminatı yükünün doğması. 
İşletmenin bu ayrılmalar 
sonucunda ortaya çıkacak 
güvensizlik ve itibar kaybı gibi 
olumsuz etkileri olabilmektedir.

Ülkemizde yaşanan ekonomik 
gelişmeler, nitelikli işgücü bulmak 
için bütün sektörlerde bir rekabet 
ortamı oluşmuştur. Bu durum 
beraberinde iş gücü piyasasındaki 
hareketliliği getirmiştir. Yine 
ülkemizde yaşanan ekonomik 
gelişmeler sebebiyle istihdamdaki 
daralma ve işsizlik oranlarındaki 
artış, ortalamanın üzerinde 
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performans gösteren nitelikli 
işgücü bulmayı oldukça 
zorlaştırmaktadır. Bu sebeple 
iş gücü devir oranını beklenen 
seviyeye getirmek son derece 
önemlidir.

Peki, işgücü devir oranını 
hangi faktörler etkiliyor?

 Bu konuyu üç başlıkta ele 
alabiliriz; kişisel, örgütsel ve 
ekonomik olarak. Kişinin eğitim 
düzeyi, yaşı, cinsiyeti, medeni 
hali, iş tecrübesi ve çalışma 
süresi, iş tatmini ve stresle 
başa çıkabilme kabiliyeti kişisel 
nedenler iken, iş yeri politikası, 
organizasyon büyüklüğü, 
yönetici tutumu, performans 

ölçümleri, kariyer yönetimi ve 
arkadaşlık ilişkileri gibi nedenler 
şirket ile ilgilidir. Ekonomik 
faktörler ise iş piyasası ve 
durumu, istihdam düzeyi ve 
genel ücret düzeyinin olduğunu 
söyleyebiliriz. İşletmeler işten 
ayrılma süreçlerini incelerken, 
buna neden olan ana faktörlerin 
neler olduklarını tespit etmekle 
işe başlamalıdırlar. İş gücü devir 
oranının ölçülmesi bu aşamada 
işletme adına farklı veriler elde 
edilmesine ciddi katkı sağlar. 
İşten çıkış mülakatları ikinci 
önemli faktör olarak karşımıza 
çıkar. Aidiyet duygusunun 
artırılması için uygulanacak 
tedbirlerin belirlenmesi ve 

kök sebebe inebilmek için 
çıkış mülakatları önemli 
bir bilgi kaynağıdır. İşgücü 
devir oranı hesaplanırken, 
istifalar, çeşitli nedenlerle işten 
ayrılanlar, evlilik, askerlik, 
doğum, emeklilik vb. tüm 
işten ayrılmaların toplamı 
kullanılır. Bunların içinde 
işletmelerdeki stratejik etkisi en 
fazla olan, istifa nedeniyle işten 
ayrılmalardır. İK departmanları 
bu durumun etkisini en aza 
indirmek için detaylı analizler 
yapar ve her türlü duruma göre 
aksiyon planları oluşturur. 
Böylece firmaların devir oranını 
düşürerek sağlıklı büyüme 
sağlanabilir.
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ORYANTASYON - MÜŞTERİ İLİŞKİSİ

Memnun müşteri profili 
oluşturmak, yaptığı 

işten mutluluk duyan 
çalışanlarla mümkündür. 
Bu da işe alım sürecinde 

doğru adayı belirlemek 
ile sağlanabilecektir.

• Okan DEMİR Geçen ayki sayımızda 
değindiğimiz İK 
fonksiyonları 

içinde en önemlilerinden 
biri olan oryantasyon 
hakkında yazmaya devam 
edeceğiz. Kısaca hatırlamak 
gerekirse oryantasyon, bir 
firmada yeni işbaşı yapan 
ya da aynı firmada başka 
bir pozisyona başlayan 
çalışanlara uygulanan 
alıştırma eğitimidir. 

Oryantasyon eğitiminin 
amacı yeni çalışana işin 
gerektirdiği tutum ve bilgileri 
kazandırmakla işletmeye 
uyumunun en kısa sürede 
gerçekleşmesini sağlamaktır. 
Oryantasyon eğitiminden 
ortaya çıkan toplam fayda 
işletmeye dolaylı olarak gelir 
sağlayacaktır. Bunun farkında 
olan firmaların eğitime 
ayırdıkları bütçelerden bunu 
gözlemleyebilmekteyiz. 



İlk izlenim sonraki 
dönemlerin çekirdeğidir

Oryantasyona hedefi müşteri 
memnuniyeti olan bir yatırım 
olarak bakılabilir. Yatırımın 
neticesi de kar olacaktır. Bunun 
yeni çalışanla ilişkisine bakacak 
olursak: İşe alım sürecinde titiz 
bir çalışmayla işbaşı yapacak 
adaylar belirlendikten sonra 
artık transferi tamamlanmış 
bir oyuncu gibi kabul edilirler 
ve olması gereken ilgiyi gör(e)
mezler. Bir kazanım olarak 
kabul edilirler. Unutmayalım ki 
kişiyi işe almak onu işletmemize 
almak anlamına gelmeyecek, 
sizinle olması durumunu zaman 
gösterecektir. Burada dikkat 
edilmesi gereken nokta ise ilk 
izlenimlerin sonraki dönemin 
çekirdeğini oluşturacağıdır. 
Yüzeysel bir ilgiyle karşılanan 
kişinin iş ve işletemeye yönelik 
tutum ve davranışları ile organize 
edilmiş bir ilgi olan oryantasyonla 
karşılanan bir kişinin 
tavırları aynı olmayacaktır. 
İlk etki ne kadar mükemmel 
oluşturulabilirse o derece 
uyum hızlanacak ve kalıcılık 

artacaktır. Aksi takdirde, adeta 
rüzgar önündeki yaprak gibi yeni 
çalışan için sağa sola savrulma 
durumu ortaya çıkabilir ki bu yeni 
çalışanın hayal kırıklığı ve moral 
bozukluğu yaşamasına sebebiyet 
verir.

Müşteri memnuniyeti 
mutlu çalışanlarla 
mümkündür

İşletme için kritik bir uygulama 
olan oryantasyon ile ilgili “Yeni 
çalışan oryantasyonu ile ne 
amaçlamaktayız?” sorusuna 
verilebilecek cevap konuyu daha 
iyi anlamamızı sağlayacaktır. 
Bu bağlamda şunları ifade 
edebiliriz: Firmaya yeni gelenlerin 
kendilerini yalnız hissetmelerini 
önlemek ve diğer çalışanlarla 
kaynaşmasını sağlamak. Yeni 
bir ortama uyumda kişinin 
kaygılarını azaltmasına yardımcı 
olmak. İşgücü devir oranını 
azaltmak ve yeni çalışanın iş 
üretmeye başlama sürecini 
hızlandırarak maliyetleri 
azaltmak. Yeni çalışanın yapacağı 
iş ile ilgili detaylı bilgileri 
kazanmasını sağlayarak ileride 

oluşabilecek olumsuzlukları 
önlemek.

Bunlardan daha önemlisi 
ise bir işletmenin varlığının 
devam etmesini, büyümesini 
ve sektöründe kalıcı olmasını 
sağlayan müşteri olgusudur. 
Müşterilere sunulan hizmet 
başarıyı/başarısızlığı beraberinde 
getireceği tecrübelerle sabittir. 
Dolayısıyla memnun müşteri 
profili oluşturmak, yaptığı işten 
mutluluk duyan çalışanlarla 
mümkündür. Bu da işe alım 
sürecinde doğru adayı belirlemek 
ve iyi çalışanları işe almak ile 
sağlanabilecektir. Yoksa müşteri 
memnuniyetsizliği ve buna bağlı 
olarak işletme geliri azalacaktır. 
Böylelikle işletme yönetiminin 
görmek istemediği en büyük 
olumsuzluklardan birisi ortaya 
çıkmış olur.

Bu tablodan uzaklaşmanın 
en etkili yöntemi doğru kişileri 
işe almak ve iyi bir oryantasyon 
eğitimine tabi tutmaktır. Çünkü 
işletmeyi ve işini benimsemiş, 
üretken ve mutlu çalışanlar 
müşteri memnuniyetinin 
sağlayıcıları ve koruyucularıdır.
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Yeni teknolojik LCD 
yarım milimden daha 
ince olabiliyor, esnek 

plastikten yapılıyor ve 
sadece birkaç gram 

ağırlığa sahip.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA
İNCE VE ESNEK LCD HAYATIMIZDA

Çin ve Hong Kong’dan 
optoelektronik mühendisleri, 
kağıt gibi ince, esnek ve 

hafif bir LCD ürettiler. Bilim kurgu 
filmlerinde gördüğümüz yeni bir 
haberle değişen elektronik gazeteler 
belki de bu teknoloji sayesinde 
hayata geçirilebilir. 5 inçlik esnek 
bir ekran 5 Dolara mal olduğundan, 
teknoloji hayata geçirilebilecek 
kadar ucuz görünmektedir. Yeniden 
optik olarak yazılabilir bu LCD 
türü geçtiğimiz aylarda AIP’nin 
Applied Physics Letters dergisinde 
yayınlandı. Ekip hedeflerine 
ulaşmak için çok esnek tasarımlara 
odaklandı. Aynı normal LCD 
ekranlar gibi sandviç yapısına sahip 
olan sistem, iki tabaka arasında 
sıvı kristal doldurulmasıyla 

oluşmaktadır. Fakat normal LCD 
ekranlarda elektrik ile tabakalar 
arasındaki pikseller yanıp sönerken, 
optik yazılabilir LCD’lerde polarize 
ışık varlığında hizalanan özel 
moleküller kullanılarak pikseller 
değiştirilebilmektedir. İşte bu 
sayede geleneksel elektrotlara 
ihtiyaç ortadan kalkarken, daha 
ince ve değiştirilebilir LCD ekranlar 
oluşturulabilmektedir. Yeni teknoloji 
yarım milimden daha ince olabiliyor, 
esnek plastikten yapılıyor ve sadece 
birkaç gram ağırlığa sahip. Donghua 
Üniversitesi’nden yardımcı Yazar 
Jiatong Sun,”Bu kağıttan sadece 
biraz daha kalın.” diyor. Esnek LCD 
bu basit yapısından dolayı üretim 
maliyetini düşürmesine rağmen 
dayanıklı bir yapıya sahiptir. Aynı 

• Erkut BENLİ
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elektronik kitaplar gibi enerji 
sadece görüntüleri veya yazıyı 
değiştirmek için kullanılmaktadır. 
Bu nedenle ekrandaki yazı enerji 
vermedikçe değişmemektedir. 

Hem esnek hem ucuz 
İkinci inovasyon ise plastik 

veya cam tabakaları ayırmak 
için ara parça kullanılmasıydı. 
Cam tabakalar arasına ara parça 
koyarak, sıvı kristal tek parça 
halinde tutulabilmektedir. Her 
ne kadar bugün LCD tabakalar 
arasına ara parça konulsa da, sıvı 
kristalin kalınlığını belirlemek 
ve sabit kalınlık sağlamak 

gerekmektedir. Bu sayede 
kontrast, tepki süresi ve görüş açısı 
sağlanmaktadır. Buna rağmen 
plakalar büküldüğünde, sıvı kristal 
çarpışma bölgesinden kristaller 
giderek alanı boş bırakmaktadır. 
Fakat bu değişkenlerden dolayı, 
ara parçanın tasarımı büyük 
önem taşımaktadır. Bundan 
dolayı, esnek bir tasarım yapılarak 
bu sorunun üstesinden gelindi. 
Araştırmacılar üç farklı ara 
yapıcı denediler ve ızgara benzeri 
tasarımın LCD bükülse bile sıvı 
kristali akmaktan alıkoyduğunu 
gördüler. Bu keşif sayesinde ilk 
optik yeniden yazılabilir LCD 

üretildi. Ayrıca ek olarak bir 
geliştirmeyle renkli çevirim de 
geliştirildi. Bu çalışmaya kadar 
sadece iki renk olurken, optik 
yeniden yazılabilir LCD’lerde üç 
ana renk kullanılabilmektedir. 
Bu sonuca ise LCD’ye özel bir 
tip sıvı kristal ekleyerek ulaştılar. 
Böylece kırmızı, mavi ve yeşil 
renk oluşturuldu. Ürünü ticari 
hale getirmek için çözünürlüğü 
arttırmayı planlamaktadırlar. 
“Şimdilik üç renge sahibiz ama 
tümüyle renkli ekran üretmek 
için insan gözünün göremeyeceği 
pikseller üretmemiz gerekiyor.” 
diyor Mr. Sun. 

Kaynak : https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180328182447.htm
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BEYNİMİZ VE SİNİRLER NASIL ÇALIŞIR?
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Son zamanlarda sıkça 
duyduğumuz “yapay zekâ” 
isimlendirmesi insan 

beyninin bir fonksiyonu olan, 
kabaca, verilerin analizinden 
yola çıkarak neden-sonuç ilişkisi 
kurabilme becerisi dediğimiz 
“zekâ”nın elektronik ortamda 
üretilmesi fikrinden kaynak 
almaktadır. Acaba bizim elektronik 
devrelerde (circuits) ürettiğimiz 
sinyaller insan beyninin çalışma 
sistemine benziyor mu? Elektriksel 
sinyal akışları hangi yollar 
üzerinde nasıl vücut bulmaktadır? 
Çevremizden elde ettiğimiz 
bilgileri nerede nasıl işleriz, nerede 
depolarız? Beyin nasıl çalışır, 
yeniden yapabilir miyiz? …  Bu 
ve benzerleri bilim dünyasının 
uzun yıllar cevap aramakla meşgul 
olduğu sorular olagelmiştir.  
Gerçek şu ki; insanlığın bunca 
yıllık bilgi birikimine rağmen 
elektronik devrelerin işleyişini 
ve doğasını anladığımız kadar 
insan beynini henüz anlayabilmiş 
değiliz. Öte yandan teknoloji 
ve bilim ilerledikçe kendi 

beynimizin işleyişini daha fazla 
keşfedebildiğimiz de ayrıca 
açık bir gerçektir. Bu yazıda 
insan beyninin yapısını ve ana 
fonksiyonlarını genel bir çerçeve 
de okuyucularımıza aktarmaya 
çalışacağız. 
Beynimiz düşünce, duygu, 
davranış, hareket ve duyuları 
koordine eden devrelerle 
düzenlenmiş milyarlarca sinir 
hücresi ve onların uzantılarından 
oluşur. Karmaşık bir otoyol 
ağı gibi sinir sistemi beynimizi 
vücudumuzun geri kalanına 
bağlar. Böylelikle iletişim 
saniyeler içinde gerçekleşebilir 
(elinizi sıcak bir ocaktan ne kadar 
hızlı geri çektiğinizi düşünün). 
Beynimizin tüm parçaları bir arada 
çalışırken, her bir bölüm belirli bir 
fonksiyondan sorumludur. Yani 
vücudumuzun her bir kısmının 
beyin üzerinde yönetildiği bir 
bölge (aynı fonksiyonu gören 
hücreler grubu) vardır. Beyin kalp 
atış hızımızdan ruh halimize kadar 
vücuttaki her veriyi analiz eder ve 
her şeyi kontrol eder. 

•  Doç. Dr. Adnan AYVAZ
İstanbul Okan Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
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Beyin küreleri dıştan bakılınca 
genel olarak insan beynini 
düşündüğünüzde muhtemelen 
görselleştirdiğiniz kısımdır 
(Serebrum). Beyin kürelerinin 
en dış tabakası, beyindeki “gri 
madde” olan beyin kabuğudur 
(beyin korteksi). Beyin 
fonksiyonlarını ve düşünceyi 
üreten beyin sinir hücrelerinin 

ana gövdeleri burada bulunur. 
Beyindeki derin kıvrımlar ve 
kırışıklıklar gri maddenin yüzey 
alanını arttırır. Böylece kapasite 
artar ve daha fazla bilgi işlenebilir 
hale gelir. 
Beyin, ortada derin bir yarık ile 
iki yarıya (yarım küre) ayrılmıştır. 
Yarım küreler, yarık tabanında 
“korpus kallozum” adı verilen 

kalın bir sinir sistemi köprüsü 
aracılığıyla birbirleriyle iletişim 
kurarlar. Aslında, vücudun 
bir tarafından gelen mesajlar 
genellikle beynin diğer yarı küresi 
tarafından karşılanır.
Beynimizdeki yarım küreler, işlev 
ve anatomik bölge olarak benzer 
hücre gruplarından oluşan dört 
loba ayrılmıştır.

Ön loblar (Frontal loblar); 
düşünme, planlama, organize 
etme, problem çözme, kısa 
süreli hafıza ve hareketi kontrol 
eder.  Parietal loblar; tat, sıcaklık 
ve dokunma gibi duyusal 
bilgileri yorumlar. Oksipital 
loblar; gözlerimizden gelen 
görüntüleri işler ve bu bilgiyi 
bellekte saklanan görüntüler ile 
ilişkilendirir. Temporal loblar; 
koku, tat ve ses duyularımızdan 
gelen bilgileri işler. Ayrıca bellek 
depolamada da rol oynarlar.
 Beyincik (Cerebellum); beyin 
kürelerinin altında ve arkasında 

bulunan buruşuk bir doku 
topudur. Hareketi koordine 
etmek için gözlerden, kulaklardan 
ve kaslardan gelen duyusal 
bilgileri birleştirmek ve harekete 
ince ayar vermek için çalışır.
Beyin sapı (Brainstem); beyni 
omuriliğe bağlar. Kalp atış 
hızı, tansiyon ve solunum gibi 
hayati öneme sahip birçok 
yaşamsal işlevin otomatik olarak 
kontrolünü sağlar. Bu alan uyku 
için de önemlidir.
Beyin içindeki derin yapılar 
duyguları ve hatıraları kontrol 
eder. Limbik sistem olarak 

bilinen bu yapılar çiftler halinde 
gelir.  
Bu sistemin her kısmı beynin 
diğer yarısında da bulunmaktadır. 
Talamus; omurilik ile beyin 
yarım küreleri arasında geçen 
mesajlar için bir bekçi görevi 
görür. Hipotalamus; duyguları 
kontrol eder. Aynı zamanda 
vücudunuzun ısısını da düzenler 
ve yemek yemek ya da uyumak 
gibi önemli istekleri kontrol 
eder. Hipokampus; beyinin 
uygun bölümlerinde saklanacak 
hafıza materyallerini gönderir ve 
gerektiğinde onları hatırlar.
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Periferik sinir sistemi;
beynimiz ve 
omuriliğinizdekilerin 
uzantısı olarak 
vücudumuzu tamamen 
saran tüm sinirlerdir. 
Beyniniz ile kol-
bacaklarımız arasında bir 
iletişim ağı olarak işlev 

görür. Örneğin, sıcak bir 
sobaya dokunursanız, ağrı 
sinyalleri parmağınızdan 
beyninize bölünmüş 
bir saniye içinde geçer. 
Kısa sürede beyniniz 
kolunuzdaki kasları ve 
elinizi parmağınızı sıcak 
ocaktan çekmesini söyler.

Sinir hücreleri (nöronlar); 
hücre gövdelerinden çıkan 
iki ana dal tipine sahiptir. 
Dendritler diğer sinir 
hücrelerinden gelen mesajları 
alırlar. Aksonlar hücre 
gövdesinden diğer hücrelere 
giden sinyalleri evdeki elektrik 
kabloları gibi hedef organa 
taşırlar (örneğin yakındaki 
bir nöron veya kas hücresi 
gibi). Bir nöron içinde uyarı, 
bir aksonun ucuna doğru 

hareket eder ve mesajlaşma 
görevi yapan kimyasallar olan 
nörotransmiterlerin serbest 
bırakılmasına neden olur. Diğer 
hücre ile birleşme aralığında 
(sinaps) bu kimyasallar 
algılanarak uyarı diğer hücreye 
iletilmiş olur. Birbirleriyle 
bağlantılı olarak, nöronlar 
verimli, yıldırım hızında iletişim 
sağlayabilirler. 
Bir sinir hücresi (nöron) 
uyarıldığında elektriksel 

uyarılar yoluyla diğer 
hücrelerle bu şekilde iletişim 
kurar. İnsan beyninin diğer 
hayvan beyinlerine karşı en 
önemli farklılığı beyindeki 
nöron grupları arasındaki 
iletişim kurma fazlalığından 
kaynaklanmaktadır (assosiyatif 
yolaklar). Böylece beyinden gelen 
bu uyarılar hareket etmemize, 
düşünmemize, hissetmemize 
ve iletişim kurmamıza olanak 
tanıyan bir iletişim ağı oluşturur.

Kaynak: Mayo Clinic’s Medical Education and Research’den uyarlanmıştır. 
https://www.mayoclinic.org/brain/sls 20077047?s=1
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ÖZELLİKLER
-Ultra geniş 4:1 giriş voltaj aralığı
-%86’ya kadar yüksek verimlilik
-Test izolasyon gerilimi: 2,25k VDC
-Çalışma ortam sıcaklığı aralığı: -400C ~ +850C 
-Giriş düşük voltaj koruması, kısa çıkış devresi, aşırı akım, aşırı voltaj koruması
-Düşük çıkış dalgalanma ve gürültü giriş ters kutup koruması mevcut şasi ile 
(A2S) veya Din-Ray montajı (A4S) versiyonu
-EN62368 Sertifika Onaylı (URA)
-EN60950 Sertifika Onaylı (URB)
-EN50155 Demiryolu Standardını karşılar
-Endüstri Standartları pin-out

https://youtu.be/uEyj7fnXe_M

TREN EKRANI UYGULAMASI
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URA SERİSİ DC/DC CONVERTER


