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SORULAR 

Soru 1. PLL’in (Phase Locked Loop, Faz Kilitli Çevrim) blok şemasını çizerek çalışmasını anlatınız. 

Soru 2. Bir FDM (Frequency Division Multiplexing) sisteminde 800 Hz’lik bir sinüzoidal işaret 16 

kHz’lik sinüzoidal bir taşıyıcı ile Bastırılmış Taşıyıcılı Genlik Modülasyonu (BTGM) işlemine tabi 

tutulmakta ve alt yan bant alınmaktadır. Elde edilen işaret daha sonra 108 kHz’lik sinüzoidal bir taşıyıcı 

ile BTGM işlemine tabi tutulmakta ve üst yan bant alınmaktadır. Ardından, elde edilen işaret 516 kHz’lik 

sinüzoidal bir taşıyıcı ile BTGM işlemine tabi tutulmakta ve yine üst yan bant alınmaktadır. Bu işlemleri 

gerçekleştiren sistemin blok şemasını ve her bir aşamada elde edilen işaretin spektrumunu çiziniz. 

Not: 1. soru 40 puan, 2. soru 60 puan değerindedir. 
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CEVAPLAR 
 
Cevap 1. 

 
Bir çarpıcı ve bir AGS’den oluşan faz karşılaştırıcı devre, girişindeki iki işaretin arasındaki faz farkı ile 

doğru orantılı bir çıkış gerilimi üretir. Voltaj kontrollü osilatör (VCO) ise, girişindeki gerilimin 

büyüklüğüne bağlı olarak çıkışındaki işaretin frekansını değiştiren bir devredir. Gerilim artınca VCO 

çıkışındaki işaretin frekansı artmakta, gerilim azalınca işaretin frekansı da azalmaktadır. Gerilim sıfır 

olduğunda ise, VCO sabit frekanslı bir işaret üretmektedir. Bu durumda, çarpıcı girişindeki iki işaret 

birbirine kilitlenmiş (senkron) olur. Eğer giriş işareti olarak frekans modülasyonlu bir işaret uygulanacak 

olursa, çıkıştaki gerilimi bildiri işareti olacaktır. Yani PLL bir FM Demodülatörü olarak çalışacaktır. 
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Cevap 2. 
Sistemin blok şeması aşağıdaki şekildeki gibi olacaktır.  fc1 = 16 kHz,  fc2 = 108 kHz,  fc3 = 516 kHz dir. 
 

 
Birinci modülasyon sonunda alt yan bant alındığı için 15.2 kHz’lik işaret elde edilir. İkinci aşamada üst 

yan bant alındığı için 123.2 kHz’lik işaret elde edilecektir. Son aşamada ise yine üst yan bant alındığı için 

639.2 kHz’lik işaret elde edilecektir.  

BGS 
fb(t) 

tfCos c12π  tfCos c22π

BGS 

tfCos c32π

BGS 

F(Hz)800 

Fb(f) 

0 -800 

    1                      2               3                     4                5                      6 

F(kHz)
15.2   16   16.8 

F1(f) 
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15.2   16
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≈ ≈ 
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    92.8  108  123.2 
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0 -123.2  -108  -92.8 

≈ ≈ F(kHz)
108  123.2 
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0  -123.2  -108 ≈ ≈ 

F(kHz)
    392.8 516  639.2

F5(f) 

0 -639.2  -516  -392.8 

≈ ≈ F(kHz)
516  639.2 
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