
İletim Hatları ve Elektromanyetik Teori 
 
Devre teorisi ile elektromanyetik teori arasındaki bağlantı iletim hatları vasıtasıyla kurulur. 
Bu kurulum Kirchoff  voltaj ve akım yasaları ile yapılır. Bu yasaların uygulanmış olduğu 
denklemlerin çözümleri ise dalga yayılımını, duran dalgaların oluşumunu ve güç transferinin 
ne şekilde olduğunu açıklar. Örneğin vücudumuzdaki sinir telleri, sıvılardaki akustik dalgalar, 
katılardaki mekanik basınç dalgaları iletim hattı mantığı ile çalışır. Bu kitapta ise telefon 
telleri, TV setine ses veya video bilgisi gönderen veya taşıyan koaksiyel kablolar, yüksek 
hızda veri ileten optik fiber kablolar ele alınacaktır. İletim hattı şekil 1 de görüldüğü gibi 
verici ve alıcı olmak üzere iki portlu bir ağdan oluşur. 
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Şekil 1. 
 
Gönderici uca bağlı kaynak çıkış voltajı olan her hangi bir devre olabilir. Örneğin radar 
vericisi, amplifikatör ve iletim modunda çalışan bir bilgisayar terminali.  
 
Devre teorisinden Şekil 1 de ifade edilen devre kurulumunda her hangi bir kaynağın bir Rg 
seri jeneratör dirençli Vg jeneratör voltajı içeren Thevenin-eşdeğer jeneratör devresi 
tarafından temsil edilebileceğini biliyoruz. Jeneratör voltajı sayısal bir darbeyi zamanla 
değişen modüle edilmiş sinüzoydal sinyali veya her hangi başka bir sinyal dalga formunu 
içerebilir.  AC sinyalleri durumnunda, jeneratör devresi Vg voltaj fazörü ve Zg empedansı 
tarafından temsil edilir. İletim hattının alıcı ucuna bağlı devre yük devresi veya basitçe yük 
olarak bilinir. Bu, radar durumu için bir anten, alıcı modunda çalışan bir bilgisayar terminali 
ve bir yükselticinin giriş terminalleri olabilir. Veya eşdeğer yük direnci RL (AC durumunda 
ZL) ile temsil edilen giriş terminallerine sahip her hangi bir çıkış devresi olabilir. 
 
İletim Hatlarında Dalga Boyunun Önemi 
Düşük frekanslı elektrik devrelerinde, istenilen duruma göre devre elemanları birbirine teller 
vasıtası ile bağlıdır. Şekil 2 de de görüldüğü gibi jeneratör devre basit bir RC yüküne bir tel 
çifti ile bağlıdır. Bu durumda, yukarıda ifade edilen iletim hattı tanımlamasına göre şu soru 
gündeme gelebilir: AA′ terminalleri ile BB′ terminalleri arasındaki tel çifti iletim hattı mıdır? 
İletim hattı ise, neden önemlidir? Şimdiye kadar devre teorisinde elektronik elemanları 
birbirine bağlayan teller göz ardı edilerek çözümler yapılıyordu. Bu bağlamda, yukarıdaki 
sorunun cevabı tabiki evet olacaktır; gerçekte tel çifti bir iletim hattı meydana getirir, fakat 
hattın akım ve voltajlar üzerindeki etkisi hatın L uzunluğuna ve jeneratör devre tarafından 
sağlanan f frekansına bağlıdır. Burada belirleyici faktör L uzunluğunun AA′ ve BB′ 
terminaleri arasındaki iletim hattında yayılan dalganın dalga boyuna olan oranıdır. Eğer 
jeneratör voltajının zamanla değişimi kosinüs şeklinde ise AA′ giriş terminalleri arasındaki 
voltaj,  olmak üzere fπ=ω 2
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olacaktır.  
 

 
 
Şekil 2. Bir RC devresine l uzunluğundaki bir iletim hattı ile bağlı olan jeneratör devresi. 
 
 
Teller boyunca akımın ışık hızı ile aktığını düşünüğrsek BB çıkış terminallerindeki voltaj 
üzerinde AA terminallerindekine göre gecikme olacaktır. Bu gecikme seyehat gecikme 
zamanı olup c ışık hızı olmak üzere l/c ile tanımlanır.  İletim hattında anlamlı miktarda ohmik 
kayıların olmadığını düşünürsek, BB terminalinde ölçülecek voltaj aşağıdaki denklemle 
verilir. 
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Yukarıda verilen denklemegöre 1 kHz de çalışan bir elektronik devresini ele alırsak t = 0 
anında VBB ve VAA voltajlarını karşılaştıralım. Uzunluğu 5 cm olan tipik bir devre teli için 
(1) ve (2) denklemleri sırasıyla 0VV AA =′  ve 00 989999999999.0)/2cos( VcflVV BB =π=′  
sonuçlarını verir.  Böylece pratik amaçlar için bu örnekte iletim hattının uzunluğu göz ardı 
edilebilir ve AA ve BB terminalleri aynı olarak düşünülebilir. Diğer taraftan, bu hat 20 km 
uzunluğunda 1 kHz ses sinyali taşıyan bir telefon kablosu olmuş olsaydı aynı hesaplamayla 

 sonucunu bulmuş olurduk. Görüldüğü gibi bu voltaj farkının oluşumunda 
belirleyici faktör olarak  terimi rol oynamaktadır. Şimdiye kadar öğrendiklerimizden, 
ilerleyen bir dalganın up yayılma hızının f salınım frekansı ve λ dalga boyu ile ilişkisinin 

 olduğunu biliyoruz. Devrede akımın ışık hızıyla aktığı varsayımına göre up yerine c 
alınarak fazör faktörü 
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fu p λ=
λπ=ω /2/ lcl  (rad) olarak belirlenmiş olur.  çok küçük olduğu 

zaman, iletim hattı etkileri göz ardı edilebilir, fakat 
λ/l

01.0/ ≥λl  olduğu zaman ise zamana 
bağlı faz kaymasını ve yükten jeneratöre doğru geri yansıyan sinyalin varlığının her ikisi de 
hesaba katılması gerekir. Bunların yanında hattaki güç kaybı ve dispersiyon etkilerinin de ele 
alınması gerekmektedir. Dispersif bir iletim hattı üzerindeki dalga hızının frekansın 
fonksiyonu olarak sabit olmadığı olarak tanımlanır. Bunun anlamı dikdörtgensel bir darbenin 
şekli (Fourier analizi ile bir çok değişik frekanslardaki dalgalardan oluştuğunu) olacağı, bu 
dalganın farklı frekanstaki bileşenlerinin aynı hızda yayılmayacağından hat üzerinde 
ilerledikçe tahrif olacaktır. 
 

I A B 

İletim 
Hattı R 

A′ B′ 

Vg VBB′ VAA′ 

l 
C 



 
 

(a) 

(b) 

(c) 

Şekil 3. İletim hattı: (a) Dispersiyonsuz hat, (b) Kısa dispersiyonlu hat ve (c) Uzun 
dispersiyonlu hat. 
 
Tahrif derecesi dağıtıcı (dispersif) hattın uzunluğu ile orantılıdır. Yüksek hızlardaki veri 
iletiminde darbe şeklinin muhafaza edilmesi çok önemlidir. Örneğin 10 GHz de havadaki 
dalga boyu λ=3 cm dir ve bu uzunluk yarı-iletken bir malzemede 1 cm mertebesindedir. 
Buradan cihazlar üzerindeki bağlantıların uzunlukları milimetre mertebesinde iken bile bu 
uzunluklar anlamlı hale gelir ve bu uzunlukların tüm devre tasarımında göz önünde 
bulundurulması gerektiği anlaşılmaktadır. 
 
Yayılma Modları 
İletim hatları yayılma modları açısından enine elektromanyetik iletim hattı (TEM*) ve 
yüksek mertebe iletim hattı olmak üzere iki tip altında incelenebilir:  
 
Enine elektromanyetik iletim hattı: Bu hatlarda yayılan dalgalar elektrik ve manyetik 
alanlarla karakterize edilir ve yayılma doğrultusuna diktirler. Buna TEM modu denir. Buna en 
güzel örnek koaksiyel hat verilebilir. 

 
Şekil 2.5 
 



Koaksiyel hatta elektrik alan çizgileri iç ve dış iletken arasında radyal yöndedir, manyetik 
alan çizgileri ise iç iletken etrafında dairesel halkalar şeklindedir, böylece ne elektrik alan ne 
de manyetik alan hat uzunluğu boyunca (dalganın yayılma doğrultusu) her hangi bir bileşene 
sahip değildir.  İki telli ve paralel plaka iletim hatları da yaklaşık olarak TEM modunda 
sayılmaktadır. Çünkü enine olmayan bileşenlerin miktarı enine (dik) bileşenlerle 
karşılaştırıldığında fark çok büyüktür. TEM hatlarının ortak özelliği bunların iki paralel 
iletken yüzeyden oluşması olarak düşünülebilir. 
 
Yüksek mertebe iletim hattı: Bu hatlarda yayılan dalgalar yayılma doğrultusunda baskın 
olarak en az bir olan bileşene sahiptir. Oyuk iletken dalga kılavuzları dielektrik çubuklar ve 
optik fiberler bu sınıfa dahildir. Bu derste sadece TEM modu işlenecektir. Bunun sebebi hem 
TEM matematik açıdan kolay hem de çok kullanılmakta olmasıdır. TEM dalgalarını ve 
hatlarını incelemeye başlamadan önce iletim hattınıtoplu öğeli devre modeline göre temsil 
edilmesini inceleyelim. Daha sonra Kirşof voltaj ve akım yasaları uygulanarak hat için geçerli 
denklemler elde edilecektir. Bu denklemlere aynı zamanda telgrafçı denklemleri de denir. Bu 
denklemleri birleştirerek hat üzerinde her hangi bir noktada voltaj ve akım için dalga 
denklemleri elde edilir. Bu denklemlerin çözümleri bir çok pratik problemin çözümünde 
kullanılan formüllere önayak olmuş olacaktır. Yine bu konu ile ilgili olarak Smith abağı 
kullanılarak bir çok iletim hattı problemi kompleks sayıları da içeren hesaplamalar yapmadan 
çözülmüş olacaktır. 
 
Toplu Öğeli Model 
Elektrik devrelerinde bir eleman devre içinde temsil edilirken bu elemanın şekline göre değil 
de ne şekilde fonksiyon gösterirse ona göre çizilir. İletim hatlarını da modellerken buna 
benzer bir mantık yürütülür. İletim hattını paralel tel şeklinde ve iletim hattının türünden 
bağımsız olarak göstereceğiz. 
 


