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UE3070200TERMOİYONİK TRİYOT

ELEKTRİK / ELEKTRON TÜPÜ

UE3070200

TEMEL İLKELER
Termoiyonik triyot, termoelektrik etki sayesinde elektronları yayan 

ısıtılmış bir katot, anottan oluşan iki elektrot ve bunların arasına yer-

leştirilmiş ızgara içeren vakumlanmış cam bir tüptür. Anot ve katot 

arasındaki yeterince yüksek pozitif voltajda (anot voltajı) katottan 

çıkan serbest elektronlar anoda ulaşmak için ızgaradan geçerler. Bu 

yolla üretilen anot akımı, katot ve ızgara arasındaki diğer gerilimi 

çeşitlendirerek değiştirilebilir. Izgaranın katoda pozitif ya da negatif 

potansiyelli olmasına bağlı olarak anot akımı ya büyür ya da zayıflar. 

Böylece termoiyonik triyot AC gerilimini büyütmek (tamamlamak) 

için kullanılabilir. 

Bu deney termoiyonik triyotun özelliklerinin kaydedilmesini içermekte-

dir. Bunlar anot akımının IA anot voltajına UA ve ızgara voltajına UG 

nasıl bağlı olduğunu içermektedir. Bu karakteristikleri göstermenin iki 

yaygın yolu vardır (Şekil 1 ve 2). İlki anot akımını çeşitli sabit ızgara vol-

tajında anot geriliminin fonksiyonu olarak gösterirken ikincisi anot akı-

mını çeşitli farklı not voltajında ızgara voltajının fonksiyonu olarak gös-

terir. 

DEĞERLENDİRME
Anot akımı anot voltajı ya da ızgara voltajı arttıkça artar.  Izgara 

gerilimindeki en ufak birkaç valtlık bir değişim bile anot akımında 

büyük varyasyonlara sebebiyet verir. Izgara gerilimi bu yüzden anot 

akımını kontrol etmek için kullanılır. 

Şekil 1: Termoiyonik triyodun özelliklerini kaydetmek için devre

1: Katot, 2: Izgara, 3: Anot

Şekil 2: Anot akımı/anot voltajı karakteristikleri

Şekil 3: Anot akımı/ızgara voltajı karakteristikleri

AMAÇ
Termoiyonik triyodun özelliklerinin kaydedilmesi 

DENEY 
PROSEDÜRLERİ

•  Anot akım/anot voltajı özelliklerini 

çeşitli sabit ızgara voltajlarındaki  

termoiyonik triyotlar için kaydedin.  

•  Anot akım/ızgara voltajı özelliklerini 

çeşitli sabit anot voltajlarındaki  

termoiyonik triyotlar için kaydedin 

ÖZET
Bir termoiyonik triyotta katot ve anot arasında pozitif akım uyguladığında serbest elektronlar 

ısıtılmış katot ve anot arasında akım taşır. Bu akım araya giren bir ızgaraya pozitif ya da negatif 

voltaj uygulayarak kontrol edilebilir. 

Miktar Cihazlar Ürün no.

1 Triyot S 1000614

1 Tüp Kulpu S 1014525

1 DC Güç Kaynağı 0 − 500 V (230 V, 50/60 Hz) 1003308 veya

DC Güç Kaynağı 0 − 500 V (115 V, 50/60 Hz) 1003307

1 Analog Multimetre AM50 1003073

1 Takım 15 emniyetli deney kablosu, 75 cm 1002843

GEREKLİ CİHAZLAR


