
Güç Elektroniği Laboratuvarı İşleyişi, Kuralları ve Taahhütnamesi 

 Deneylere yiyecek ve içecekle girmek yasaktır.

 Deneye gelirken uzun saçlı öğrencilerin saçlarını toplaması, kolye gibi vücuttan sarkan takıların toplaması
can güvenliği acısından gereklidir.

 Deneyler yüksek gerilim ve akım değerlerinde yapıldığından deney süresi boyunca şakalaşmak, laboratuvar
malzemelerini  farklı  amaçlarda  kullanmak,  şarj  aleti  gibi  farklı  cihaz  ve  aletler  kullanmak/laboratuvara
getirmek ve tehlike oluşturabilecek tüm davranış ve diğer cihaz kullanımları yasaktır.

 Laboratuvar süresince deney sorumlusunun izni dışında deney masalarına enerji vermek yasaktır.

 Deneyler 3/4’er kişilik grup halinde yapılacaktır.   Deney raporu olarak her bir grup ortalama 100 sayfalık
küçük kareli defter  temin edecek ve haftalık deney raporları bu deftere yazılacaktır. Defterin Kapağına
grup  numarası  ve  grupta  yer  alan  öğrenci  isimleri  ve  numaraları  yazılacaktır.  Deney  raporunda  Amaç
/Teorik  Bilgi  /Deneyin  Yapılışı/  Sonuçlar/  Yorum  yer  alacaktır.  Deney  defterleri  her  pazartesi  günü
toplanacak olup, okunup değerlendirildikten sonra deneyin yapılacağı gün deney grubuna geri verilecektir.

 Raporlar  grup  adına  bir  tane  hazırlanacak  olup,  gruptaki  herkes  raporun  hazırlanması  ve  tesliminden
sorumludur. Geç getirilen raporlar değerlendirilmeyecektir.

 Deneye gelirken her bir grup ön hazırlık olarak MATLAB ile deneyde yapılacak olan devrenin analizini
yaparak gelmek zorundadır. MATLAB çizimini yapmayan grup deneye alınmayacaktır.

 Deney  başlamadan  önce  her  öğrenci  yoklama  listesine  imza  atmalıdır.  Yoklamadan  herhangi  bir  not
değerlendirmesi yapılmayacaktır.

 Öğrencilerin  deney  başlangıç  saatine  uymaları  gerekir.  Deney  başlangıç  saatinden  sonra  5dk.  sonra
laboratuvarın kapısı kitlenecek olup geç kalan öğrenci derse alınmayacaktır.

 Her bir deneyin ortalama süresi 55dk.’dır.  Bu nedenle deney föyü önceden okunarak deneye hazırlıklı
gelinmelidir. Hazırlıksız  geldiği  anlaşılan  öğrenci(ler)  veya  tüm  sınıf  haber  vermeksizin  deney  başlangıcı
veya  süresince  yazılı  ve/veya  sözlü  sınava  tabii  tutularak  gerekli  görülmesi  durumunda  laboratuvar
işleyişinin  bozulmaması  için  deneye  alınmayabilir,  deneyden  çıkartılabilir.  Deneye  alınmayan  veya
deneyden çıkartılan öğrencinin ilgili deney notu sıfırdır.

 Deney  sırasında  grupta  en  az  bir  tane  deney  föyü  bulunmalıdır.  Föyü  bulunmayan  grup  deneye
alınmayacaktır.  Bu sorumluluk tüm gruba aittir.

 Deney  bitiminde  her  grup  masasını  toparlayarak  masayı  temiz  ve  düzgün  bir  şekilde  bırakması
gerekmektedir.

 Tüm laboratuvar süresince öğrenciler deney sorumluların belirteceği kurallara uymak zorundadır.

 Tarih  ve  saati  sonradan  belirtilecek  olan  telafi  deneyi,  deneylerin  bitiminden  sonra  yapılacaktır.  Telafi
deneyine girebilmek için sadece yazılı mazeret geçerli olacaktır.

 Yukarıda  bahsi  geçen  kurallara  uyulmamasından  doğacak  tüm  maddi  ve manevi  zarar  ve  kayıplardan
öğrenci sorumludur.

Laboratuvardaki  tüm  cihazların  kullanım  talimatları  ile  yukarıda  belirtilen  tüm
kuralları okudum ve anladım, 
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BÖLÜM 1: GÜÇ ELEKTRON NDE KULLANILAN ANAHTARLAMA 
ELEMANLARI 

A. DENEY N AMACI: 
Güç elektroni i devrelerinde yo un olarak kullan lan anahtarlama elemanlar n n, 

anahtarlama davran lar n n incelenmesi. 

B. TEOR : Güç Elektroni inde Kullan lan Anahtarlama Elemanlar na Genel Bak  

Bölüm 1.1 D YOTLAR 

 Diyotlar ekil 1.1.1’ de gösterildi i gibi genellikle, bir p-tipi ve bir n-tipi yar  iletken 
malzemenin birle iminden olu an elemanlard r. Malzemenin p-tipi olan taraf  anot, n-tipi 
olan taraf  ise diyodun katot terminalini olu turur.  

ekil 1.1.1 

Diyot, katoda göre,  anoda uygulanan pozitif bir gerilimle iletime geçer ve üzerinde 
bir gerilim dü ümü olu ur. Bu gerilim dü ümü diyodun malzemesine göre de i mekle 
birlikte genel olarak 1V seviyesinden daha fazla de ildir. Diyodun bu gerilim de erine 
ayn  zamanda e ik gerilim de eri denir. Diyodun üzerine bu gerilimden daha büyük bir 
de er uygulanmad kça diyot iletime geçmez ve kesim bölgesinde kal r.  

Diyoda yukar da belirtilene göre ters yönde bir gerilim uygulan rsa yani anoda 
göre, katotta pozitif bir gerilim olursa, diyot iletim göstermez ve üzerinden ters yönde 
çok küçük de erde bir ak m geçer. Bu ak ma diyodun kaçak ak m  denir. Bu ak m 
mikroamperler ya da bir kaç miliamper seviyesindedir. E er ters yönde uygulanan bu 
voltaj belirli bir de erin üzerine ç karsa diyot ters yönde k r lmaya u rar. Bu de er diyot 
üretici bilgi sayfalar nda ters yönde k r lma voltaj  olarak belirtilmi tir. Ters yönde k r lma 
durumu diyot için tehlikeli bir durumdur çünkü bu durumda, diyotun üzerinden yüksek 
bir voltaj de erinde, yüksek bir ak m geçmektedir. Bu durum diyotun tamamen 
bozulmas na sebep olabilir. Diyota uygulanacak olan gerilimlere göre diyodun 
davran lar n  aç klad k. Bu aç klaman n grafiksel olarak gösterimi a a daki gibidir. 
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ekil 1.1.2 Diyot Karakteristi i  

Diyotun en önemli özelliklerinden birisi diyotun kesim dönü ümü süresidir. Diyot 
kesim durumuna geçerken tam olarak iletime geçmesi için, p-n jonksiyonu içerisindeki 
ak m ta y c lar n n tam olarak yok olmas  gerekir. Bunun için diyot, üzerinden geçen 
ak m s f ra dü er dü mez kapanmaz ve jonksiyon bölgesinin bu fazlal k olan ak m 
ta y c lar ndan temizlenmesi için bir süre ters yönde ak m iletir. Diyot kesime giderken 
görülen bu ters yönde ak m iletme süresine kesim dönü ümü süresi denir. Bu durum 
ekil 1.1.3’te gösterilmi tir.  

ebeke uygulamalar nda kesim dönü ümü süresi fazla önemli de ildir çünkü 
frekans 50/60 Hz de erindedir. Dolay s yla kesim dönü ümü süresine göre çok yava  
kalmaktad r. Ancak dc-dc dönü türücü ya da bunun gibi yüksek frekansta anahtarlama 
yap lan uygulamalarda kesim dönü ümü süresi önemli olabilir. 

ekil 1.1.3  
Diyotlar, kullan ld  uygulamalardaki gereksinimlere göre s n fland r labilir.  

* Standart Diyotlar: Genel amaçl , kesim dönü ümü süresi kabul edilebilir
 ölçeklerde olan ebeke uygulamalar nda kullan lan diyotlard r. 
* Schottky Diyotlar: Bu diyotlar n ileri iletim durumundaki gerilim dü üm de eri
di erlerine göre dü üktür ve yap sal olarak p-n jonksiyonu içermezler. Bu  sebeple kesim 
dönü ümü süreleri de standart diyotlara göre daha küçüktür. 
* H zl  Dönü ümlü Diyotlar: Bu diyotlar, çok dü ük kesim dönü ümü süreleri
  sebebiyle yüksek anahtarlama frekansl  uygulamalarda kullan l rlar. 
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DENEY 1.1.1: D YOT KAREKTER ST N N ÇIKARILMASI 

Y-0035-002 DIODE MODULE  modülünü yerine tak n z. Devre ba lant lar n  ekildeki gibi 
yap n z. 

ekil 1.1.4 

ekil 1.1.5 

Enerji ünitesindeki Ayarl  güç kayna n n gerilim potansiyometrelerini minimuma 
(sola), ak m potansiyometresini maksimuma (sa a) çeviriniz. Devreye gücü 
uygulay n z. Bu durumda diyot do ru polarmaland r lm t r.  
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DENEY N YAPILI I: 

Not: Bu deney için harici μA-mA ve mV ölçüm alanlar  olan MULT METRE 
kullan lacakt r. 

1- Ayarl  güç kayna  gerilimini ekil 1.1.6 ‘ deki tabloda görülen ak m de erini 
s rayla elde ediniz. Diyot uçlar ndaki voltmetrede her ak m de erine kar l k gelen 
gerilimi tabloya kaydediniz. 

ekil 1.1.6 

2- Her basamaktaki diyot direncini 
ID
EDRD  formülünden hesaplay n z ve yine 

tabloya kaydediniz. 

3- Elde edilen ID ve ED de erlerini ekil 1.1.7’ teki grafik üzerine i aretleyip diyotun 
do ru polarma karakteristik e risini çiziniz. 

  ekil 1.1.7 
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4- Devre gücünü kesiniz. Devre ba lant s n  ekil 1.1.9’ deki gibi yap n z. Devreye 
gücü uygulay n z. Bu durumda diyot ters polarmaland r lm t r. Bu kez ekil 1.1.10’ 
daki tabloda görülen gerilim de erini ayarl  güç kayna n  ayarlayarak s ras yla 
elde ediniz. Her basamakta elde edilen ID de erini tabloya kaydediniz. 

ekil 1.1.8 

ekil 1.1.9 



GÜÇ ELEKTRON  19       

ekil 1.1.10 

5- Diyot ters polarmada iken ( A)seviyesinde geçen ak m ne ak m d r. 

 Diyot üzerinden ters polarmada geçen ak m az nl k ta y c lar n n olu turdu u 
s z nt  ak m d r. 

6- ekil 1.1.10’ daki tabloda elde edilen de erleri ekil 1.1.11’ deki grafik üzerine 
i aretleyip diyotun ters polarma karakteristik e risini çiziniz. 

ekil 1.1.11 

7- ekil 1.1.11’ deki grafik için ne söylenebilir. 

Diyotun do ru yönde iletime geçmesi için  uçlar nda en az 0.7 V olmas  gerekir. 
Diyotlar ters polarmada büyük direnç göstermektedir. 
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Bölüm 1.2 TR STÖRLER 

Tristör, 4 katmanl , pnpn yap s na sahip yar iletken anahtarlama eleman d r. ekil 
1.2.1’te görüldü ü gibi 3 tane p-n jonksiyonuna sahiptir.  

ekil 1.2.1 Tristörün yap s  ve elektriksel sembolü 

ekil 1.2.1’den görülece i gibi tristöre ileri yönde bir gerilim uyguland  takdirde, 
J1 ve J3 jonksiyonlar  ileri yönde polariteli, J2 jonksiyonu ise ters yönde polariteli 
olacakt r. Bu durumda kap  ak m  yokken tristör ileri kesim durumunda olup üzerinden 
ak m geçirmeyecektir. E er tristörün anot-katot terminalleri aras na uygulanan gerilim 
art r l rsa bir noktadan sonra tristör iletime geçecektir. Tristörün ileri iletim durumuna 
geçti i bu gerilim de erine “ileri k r lma gerilimi” denir 

Tristör kap  terminaline pozitif bir ak m uyguland  zaman iletim durumuna geçer 
ve iletim durumundayken kap  terminalinin tristör üzerinde herhangi bir kontrol etkisi 
kalmaz. Tristör ancak üzerine ters polariteli bir gerilim uyguland  takdirde 
susturulabilir.  

Tristörün kap  terminaline pozitif ak m uygulanmas yla tristör iletime geçer dedik. 
E er bu kap  ak m , tristörün üzerinden geçen ak m, belli bir de ere gelene kadar 
uygulanmazsa tristör aç lmay p, ileri kesim durumuna geri dönebilir. Tristörün, iletime 
geçmesi ve iletimde kalmas  için gerekli olan bu minimum ak ma tristörün “kenetlenme 
ak m ” denir. Benzer ekilde tristörün, iletim durumundan kesim durumuna geçmesi için 
üzerinden geçen ak m n belli bir de erin alt na dü mesi gerekir. Tristör, üzerinden geçen 
ak m bu de erin alt na dü medi i sürece, üzerinde negatif bir gerilim olsa bile iletim 
durumunu koruyacakt r. Sözü edilen bu ak ma tristörün “tutma ak m ” denir. Tutma 
ak m n n de eri, kenetlenme ak m ndan daha dü ük bir de erdir. 

Tristörler de diyotlar gibi anot-katot terminalleri aras na negatif gerilim 
uyguland  takdirde iletim göstermezler, sadece ters yönde bir kaçak ak m gözlenir. 
Ancak bu ters yöndeki gerilim belli de erin üzerinde olursa tristör ters yönde iletime 
geçer. Tristörün ters yönde iletime geçti i bu de er “ters k r lma gerilimi” de eridir. 
Tristör ters yönde k r lmaya u rad  takdirde bozulur ve yenisiyle de i tirilmesi gerekir.  

Tristörün, yukar da belirtilen tüm durumlar   ekil 1.2.2’ de grafiksel olarak 
verilmi tir. 
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ekil 1.2.2 

Tristörleri iletime sokma artlar  a a daki gibi özetlenebilir: 

* Kap  Terminaline Ak m Uygulayarak:
Tristörü as l olarak iletime sokma yöntemidir. Kap ’ya uygulanan ak m artt kça

tristörün üzerindeki gerilim de dü er ve üzerinden geçen ak m artar yani tristör iletime 
geçer. Ayr ca bir tristör, daha yüksek kap  ak m  uygulanarak, daha dü ük anot-katot 
gerilimlerinde iletime  sokulabilir. 

* Anot-Katot Aras na Yüksek Gerilim Uygulayarak:
Yukar da da belirtildi i gibi, anot katot terminalleri aras na, ileri k r lma e ik 
geriliminden daha yüksek bir  gerilim de eri uygulan rsa, tristör ileri yönde iletime 
geçer. Ancak bu tercih edilen bir yöntem de ildir. Tristörü bu ekilde iletime sokmak 
zararl  olabilir. 

* dv/dt  ile:
 E er bir tristöre çok h zl  yükselen bir gerilim uygulan rsa tristör iletime 

geçebilir. Bu da tercih edilen bir yöntem de ildir. 
* I k ile:
Bir tristörün jonksiyonuna fotonlar çarparsa, bu jonksiyondaki delik- elektron 

çiftleri artarak tristörü iletime sokabilir. Bu kullan m için özel olarak üretilen kla aktif 
edilebilen tristörler mevcuttur. 

* Is  ile:
I k etkisinde oldu u gibi s  etkisi de delik-elektron çifti say s n  art rarak  

tristörü iletime sokabilir. 
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DENEY 1.2.1.3: TRİSTÖRÜN İLERİ KIRILMA TESTİ 

Devreyi ekildeki gibi kurunuz.  

ekil 1.2.10 
Tristörün kap  terminalini, gösterildi i ekilde ba lay n. ekilde görülen tristörün 

kap  sürücü devresindeki potansiyometreyi maksimum dirence ayarlay n z.  Devrede 
görülen kayna  15V de erine ayarlay n z. Osiloskop ba lant lar n  da yapt ktan sonra 
devreyi çal t r n ve  devreden geçen s f r ak m  gözlemleyin. Daha sonra kap  sürücü 
devresindeki potansiyometreyi yava  yava  azaltarak, kap  ak m n  art r n. Bu arada 
tristör üzerindeki gerilimi gözlemleyin. Tristör kesimde iken giri teki gerilim tristörün 
anot-katot uçlar  aras nda gözlenecektir.  
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Tristör iletime geçti i zaman ise, uygulanan gerilim yüke aktar lacak ve 
tristörün üzerinde ileri iletim voltaj  gözlenecektir. Tristörü bu ko ullarda iletime 
geçiren kap  ak m  maksimum kap  ak m d r. Tristör bundan daha dü ük kap  
ak mlar yla da iletime sokulabilir. imdi kap  ak m n  tipik bir de ere ayarlayarak, 
osiloskobun Y1 kanal ndan tristörün iletime geçti i an  gözlemleyiniz. Bu andaki kap  
ak m n  (Ig) ve giri  gerilimini not ediniz. Tristörün bu sabit kap  ak m  alt nda iletime 
geçti i giri  gerilimi, tristörün o andaki kap  ak m na kar l k gelen ileri k r lma 
gerilimi(VBO) denir. Farkl  kap  ak mlar  için ileri k r lma gerilimi de erlerini ölçerek not 
ediniz. Ig- VBO de i iminin grafi ini çiziniz.   

VBO Ig 

ekil 1.2.11 


