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• 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 3er kişilik grup halinde yapılacaktır. Deney raporu, bir sonraki deneyde teslim edilmek 
zorundadır. 
• Raporlar  grup  adına  bir  tane  hazırlanacak  olup,  gruptaki  herkes  raporun  hazırlanması  ve  
tesliminden sorumludur. Geç getirilen raporlar değerlendirilmeyecektir. 
• Öğrencilerin  deney  başlangıç  saatine  uymaları  gerekir. Deney başında yapılacak olan quiz soruları 
dağıtıldıktan sonra gelen öğrenciler quize alınmayacak, 5 dk geç gelen öğrenci ise laboratuvara giremeyecektir. 
• 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. 
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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 
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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 
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Bölüm 1.3 Güç BJT’leri ve Güç MOSFET’leri 

GÜÇ  BJT’ LER  (Bipolar Jonksiyon Transistör) 

BJT’ ler yap sal olarak diyoda benzeyen, iki tane p katk l  katman aras na bir n 
katk l  katman (pnp) konarak ya da iki tane n katk l  katman aras na, p katk l  bir 
katman (npn) konarak üretilmi  2 tane pn jonksiyonuna sahip transistorlerdir. 
Elemanlar n sembolleri ekil 1.3.1’ de gösterilmi tir. 

ekil 1.3.1 

BJT’ nin üç terminali vard r. Bunlar beyz, emitör ve kolektör (base, emittor, 
collector) olarak adland r l r. Ak m kontrollü bir eleman olan BJT transistörleri, beyzine 
verilen ak mla iletim durumuna geçerler ve bu durumda kalmalar  için sürekli olarak 
beyz ak m na ihtiyaç duyarlar. Bu durumda BJT transistörlerinin ç k  karakteristi i 
belirli bir beyz ak m  için, kolektör-emitör gerilimine kar  kolektör ak m n n 
de i imidir.  

Bu de i im ekil 1.3.2’ de gösterilmi tir.  

ekil 1.3.2 

BJTlerin, beyz ve emitörleri aras nda bir pn jonksiyonu vard r. Bu sebeple 
diyotlarda oldu u gibi burada da, transistör iletimdeyken 0.7V civar nda bir gerilim 
dü ümü mevcuttur ve bu gerilimin alt ndaki beyz gerilimlerinde transistör kesim 
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durumunda kalacakt r.  Ayr ca iletim durumundayken, üzerlerinde olan gerilim dü ümü 
oldukça dü üktür. Bu nedenle iletim durumundaki güç kay plar  da azd r. Ama az nl k 
ak m ta y c s  özelliklerinden dolay , aç lma kapanma süreleri yüksek olabilir. 

BJTler beyzine ak m uygulanmad  takdirde kesim durumunda olurlar ve bu 
durumda transistörün zarar görmeden ta yabilece i maksimum kolektör-emitör 
gerilimi vard r. Buna k r lma gerilimi denir.  

Ayr ca, az nl k ak m ta y c lar na sahip elemanlara özgü olan negatif s cakl k 
katsay s  sebebiyle BJT’ lerin ikinci k r lma noktalar  da vard r ki bu tip bozulmalar BJT 
ler de birincil k r lmalara göre daha fazla gözlemlenir. 
 BJT lerin çal mas  3 ayr  bölgede incelenebilir. Kesim bölgesinde, s f r ya da 
yetersiz beyz ak m ndan dolay  transistör aç lmaz ve kolektör ak m  akmaz. Do rusal 
bölge ise genelde yükselteçlerde kullan lan bölgedir ve gerilim-ak m ili kisi 
do rusald r. Son bölge ise doyum bölgesidir. Bu noktada belirli bir beyz ak m  için 
transistorün üzerinden geçebilecek maksimum ak m geçmektedir ve kolektör-emitör 
geriliminin artmas  kolektör ak m n  çok fazla de i tirmeyecektir.  
 Yukar da da söyledi imiz gibi, genel olarak BJTlerin do rusal bölgesi yükselteç, 
kesim ve doyum bölgeleri ise anahtarlama uygulamalar nda kullan l r. 

GÜÇ MOSFET’LER  (Metal-Oksit Yar iletken Alan Etkili Transistör) 

Güç MOSFETleri, ortaya ç kmalar yla birlikte pek çok uygulamada BJT’ lere göre 
tercih edilir olmu lard r. BJT’ lere göre daha yüksek, gerilim dü ümüne sahip 
olmalar na ra men az nl k ta y c lar  olmad  için daha yüksek anahtarlama 
frekanslar nda kullan labilirler ve toplamda daha dü ük kay plara sahiptirler. 

MOSFETler kap , akaç ve kaynak olmak üzere 3 terminale sahiptirler. Kap  
terminali anahtar n di er k s mlar ndan silikon dioksit bir tabakayla yal t lm t r. Bu 
sebeple kap  terminalinden MOSFET’e az nl k ta y c s  ak m  olmaz. Bu da MOSFET 
lerde, BJTlerde olan ikincil k r lma geriliminin olmamas  demektir. Ayr ca az nl k 
ta y c lar n n da kanaldan d ar  at lmas n  gerektiren kesim dönü ümü de bu 
sebepten dolay  yoktur ve bu da MOSFETlerin aç lma-kapanma sürelerine yans r. 
MOSFETlerin daha h zl  uygulamalarda kullan labilmelerinin sebebi budur.   

A a daki ekilde  n-kanall  ve p-kanall  MOSFETlerin sembolleri gösterilmi tir. 

ekil 1.3.3 

Gerilim kontrollü bir anahtarlama eleman  olan MOSFET, kanal ayarlamal  ve 
kanal olu turmal  olarak iki çe ittir.  Genel olarak kanal olu turmal  (Enhancement 
type) MOSFET tipi yayg n olarak kullan l r. MOSFET’i iletime sokmak için kap -kaynak 
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aras na gerilim uygulamak gerekir. Bu gerilim, e er MOSFET n-kanall  ise pozitif, p-
kanall  ise negatif olacakt r.  

Bu gerilim uyguland  takdirde, akaç-kaynak aras nda, voltaj uyguland nda 
üzerinden ak m geçebilecek bir kanal olu ur. Kap -kaynak gerilimi ne kadar büyükse 
MOSFET’in üzerinden o kadar büyük bir ak m geçebilir.  

Bu durumda MOSFET’in ç k  karakteristi i belirli bir kap -kaynak voltaj  için, akaç 
ak m n n, akaç-kaynak gerilimine göre de i imidir.  

Bu de i im ekil 1.3.4’ te grafiksel olarak gösterilmi tir. 

ekil 1.3.4 

 Kap -kaynak aras na uygulanan gerilimle iletime geçen MOSFETlerde bu 
gerilimin belli bir de erine kadar iletim olmaz. Yani MOSFET belirli bir kap -kaynak 
gerilim de erine kadar aç lmaz. Bu de ere MOSFET’in e ik gerilim de eri denir ve 
üretici bilgi sayfalar nda Vth olarak gösterilir.  

MOSFETteki en önemli özelliklerden biri, MOSFET’in fiziksel yap s ndan 
kaynaklanan, terminalleri aras ndaki kapasitörleridir. MOSFET asl nda ekil 1.3.5’ deki 
gösterimiyle modellenir. 

ekil 1.3.5 
Bu kapasitörler,  MOSFET’in anahtarlama karakteristi i için  oldukça büyük önem 

ta r. Çünkü transistörün aç lma, kapanma süreleri bu kapasitörlerle ili kilidir ve 
dolay s yla yüksek anahtarlama frekanslar ndaki kay plar da do rudan buna 
ba lanmaktad r.  Bu kapasitör etkilerinden en önemlisi, kap -akaç aras nda 
gözlemlenen ve “Miller” kapasitans  olarak adland r lan etkidir. Miller kapasitans , giri  
ile ç k  aras nda oldu u için, transistörün yükselteç kazanc yla da katlan r ve etkisi 
di erlerine göre daha belirgindir.  
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Bu durum MOSFET’in anahtarlama karakteristikleriyle birlikte ekil 1.3.6’da 
gösterilmi tir. 

IDS

VDS

VGS

Vth

VDD

VGG

QGS
QGD

(MILLER)

QTOTAL

ekil 1.3.6 
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DENEY 1.3.1: MOSFET DENEYLER  

1.3.1.1 MOSFET Aç lma Testi 

Devreyi ekil 1.3.7’deki gibi kurunuz. 

ekil 1.3.7 

ekil 1.3.8 
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DENEY N YAPILI I: 

1-  Gerekli ba lant lar  yapt ktan sonra devreye gerilim veriniz. 
2-  Gate gerilimine yava  yava  art rarak osiloaskoptan ç k  gerilimini izleyiniz. Bu 

anda ç k  gerilimi besleme gerilimi olan 15V civar nda olmal d r. 
3-  Gate gerilimi 3V civar na gelince ç k  gerilimi yava ça azalmaya ba layacakt r. 

Bu andaki gate gerilimini kaydediniz. (Mosfet iletime geçmeye ba lam t r.) 
4-  Gate gerilimini art rmaya devam ediniz. Ç k  gerilimi k sa bir süre sonra en az 

seviyesine inecek ve art k dü meyecektir. (Mosfet iletimdedir.)  
Bu voltaj de eri 4.3V civar ndad r. 

5-  Gate gerilimine göre ç k  grafi ini çiziniz. 

ekil 1.3.9 

ekil 1.3.10 

VGG Vç k

0V 15V
1V 15V
2V 15V
3V 15V

3.3V 14V
3.6V 12V
3.8V 10V
4V 5V

4.1V 2V
4.2V 1V
4.3V 1V
5V 1V
8V 1V
10V 1V
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1.3.1.2 MOSFET Anahtarlama Testi 

Devreyi ekil 1.3.11’deki gibi kurunuz. 

ekil 1.3.11 

ekil 1.3.12 
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DENEY N YAPILI I: 

1- Giri e 10V tepe de erine sahip, 10kHz’lik kare dalga uygulayarak, VGS kap  
kaynak gerilimini(Y1), ve VDS akaç-kaynak gerilimini(Y2) osiloskopta 
gözlemleyerek çiziniz. Y2 kanal ndan gördü ünüz akaç-kaynak gerilimi gerçek 
akaç-kaynak gerilimi midir? Osiloskobun ölçüm problar ndan birini Y ile 
gösterilen noktaya takarak, akaç ak m n  gözlemleyiniz ve çiziniz.   
Uygulad n z kare dalgan n tepe de erini 10V’den yava  yava  dü ürerek, bir 
önceki a amada ölçüm ald n z dalga ekillerini gözlemleyiniz. Ne gibi 
de i iklikler gözlemliyorsunuz? Gerilimi dü ürmeye devam ediniz ve MOSFET’in 
aç lmas  için gerekli olan e ik gerilimi(Vth) de erini tespit ederek, not al n z.  
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IGBT’LER 

IGBT’ler, güç MOSFETleri ve BJT’lerinin  baz  avantajlar n  üzerinde toplayan bir 
anahtarlama eleman d r. MOSFET’e benzer olarak, yüksek  bir kap  empedans  vard r 
ve bu da anahtarlama kolayl  sa lar.  IGBTlerin , BJTler gibi, iletim gerilim dü ümleri  
oldukça küçük,  ileri k r lma gerilimleri de oldukça büyüktür. Kap dan kanal içerisine 
az nl k ta y c lar  injeksiyonu olmad ndan BJT’ler gibi ikincil k r lma gerilimi 
problemleri de yoktur. BJTlerden daha yüksek anahtarlama frekanslar  vard r ama 
MOSFET kadar yüksek h zlara ula amazlar. Yine de anahtarlama karakteristikleri 
hemen hemen MOSFETle ayn d r. 

IGBT’lerin 3 adet terminali vard r ve bunlar kap , emitör ve kolektör olarak 
adland r l r. Ç k  karakteristi i ise belirli bir kap -emitör gerilimi için, kolektör ak m n n 
kolektör-emitör gerilimine göre de i imidir. IGBT’nin  sembolü ve ç k  karakteristi i 
ekil 1.3.13’te gösterilmi tir. 

ekil 1.3.13 
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DENEY 1.3.2: IGBT DENEYLER  

1.3.2.1 IGBT Aç lma Testi: 

ekil 1.3.14’ deki devreyi  kurunuz 

ekil 1.3.14 

ekil 1.3.15 
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DENEY N YAPILI I: 

1-  Gerekli ba lant lar  yapt ktan sonra devreye gerilim veriniz. 
2-  Gate gerilimine yava  yava  art rarak osiloaskoptan ç k  gerilimini izleyiniz. Bu 

anda ç k  gerilimi besleme gerilimi olan 15V civar nda olmal d r. 
3-  Gate gerilimi 5V civar na gelince ç k  gerilimi yava ça azalmaya ba layacakt r. 

Bu andaki gate gerilimini kaydediniz. (IGBT iletime geçmeye ba lam t r.) 
4-  Gate gerilimini art rmaya devam ediniz. Ç k  gerilimi k sa bir süre sonra en az 

seviyesine inecek ve art k dü meyecektir. (IGBT iletimdedir.)  
Bu voltaj de eri 7V civar ndad r. 

5-  Gate gerilimine göre ç k  grafi ini çiziniz. 

ekil 1.3.16 

ekil 1.3.17 

VGG VÇ k

0V 15V
1V 15V
2V 15V
3V 15V

3.3V 14V
3.6V 12V
3.8V 10V
4V 5V

4.1V 2V
4.2V 1V
4.3V 1V
5V 1V
8V 1V
10V 1V
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1.3.2.2 IGBT Anahtarlama Testi 

ekildeki devreyi  kurunuz. 

ekil 1.3.18 

ekil 1.3.19 

Ayn  ekilde VGE  kap -emitör, VCE kolektör-emitör gerilimlerinin ve IC kolektör 
ak m n n dalga ekillerini gözlemleyerek çiziniz. IGBT’nin iletim e ik de erini de bir 
önceki deneydeki gibi tespit ediniz. 
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BÖLÜM 2 
D YOTLU DO RULTUCULAR 

A. DENEY N AMACI: 

Tek faz ve 3 faz diyotlu do rultucular n çal mas n  ve davran lar n  incelemek. Bu 
deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yar m ve tam dalga do rultucular , omik ve 
indüktif yükler alt nda incelenecektir. 

B. Teori:  Diyotlu Do rultucular 

G R  
 Pek çok güç elektroni i uygulamas nda, giri  gücü ebekeden al nan 50-60 Hz’lik 

AC güç eklindedir ve uygulamada DC’ye çevrilir. Endüstride kontrollü gerilim ya da güç 
aktar m  gerekmeyen uygulamalarda maliyet aç s ndan genel e ilim diyotlu do rultucular 
kullanmak yönündedir. Diyotlu do rultucularda güç ak , ebekeden yüke do ru olup 
sadece tek yönlüdür. DC güç kayna , AC motor sürücüleri ve daha pek çok alanda 
diyotlu do rultucular tercih edilmektedir. 
 Diyotlu do rultucular, gerilimi ebekeden do rulttuklar  için üzerlerinde, 
do rultucunun türüne göre ebekenin harmoniklerinin frekans nda gerilim sal n mlar  
olur. Bunlar  azaltmak için ç k a yükten önce bir kapasitör eklenir. Kapasitör ne kadar 
büyük olursa ç k  gerilimindeki sal n mlar  da  o kadar az olacakt r. Diyotlu
do rultucular n kötü özelliklerinden bir tanesi ise ebekeden oldukça yüksek distorsiyonlu 
ak m çekmeleridir. Bu da harmonik standartlar yla s n rland r ld  için her durumda 
diyotlu do rultucular kullan lamayabilir. Bunlar n yerine kontrollü do rultucular 
kullan larak çe itli denetim stratejileriyle birlikte ak m sinüse benzetilir. 
 Diyotlu do rultucular , tek faz, üç faz ve yar m dalga do rultucu, tam dalga 
do rultucu eklinde s n fland rabiliriz. imdi bunlar  inceleyelim.   

Tek Faz Yar m Dalga Do rultucu: 

Tek faz yar m dalga do rultucular pek kullan lmasalar da, do rultucu çal mas n n 
anla lmas  aç s ndan iyi bir örnek te kil ederler. ekil 2.1’de tek fazl  bir yar m dalga 
do rultucu görülmektedir. 

ekil 2.1 Tek faz, yar m dalga do rultucu 

Yar m dalga do rultucu, diyotun üzerine gelen negatif gerilimi iletmemesinden 
dolay , sinüs eklindeki gerilimin sadece pozitif k sm n  do rultacakt r.  
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Yük omik, ya da indüktif olabilir. E er yük omik bir yük ise, diyot sadece pozitif evreyi 
do rultur ve kesim durumuna geçer, ancak yük indüktif bir yük ise, yük ak m , gerilim 
s f ra dü tükten sonra, bir süre daha pozitif yönde akmaya devam edece i için diyot 
hemen kesime geçemez ve üzerindeki ak m s f ra dü ene kadar  negatif gerilimi iletir. 
Bütün bu durumlar a a daki ekilde gösterilmi tir.  

ekil 2.2 Omik ve indüktif yük ile gerilim-ak m ili kisi 

Gerilimin negatife dü tü ü durumlar  engellemek için indüktif yüklü uygulamalarda 
ç k a, bo ta çal ma diyodu(FWD) ba lan r. Bu, yüke ters paralel olarak ba lanan 
standart bir diyottur ve gerilim negatife dü me e ilimi gösterdi i zaman iletime geçerek, 
ebeke diyodunun üzerindeki ak m  kendi üzerine al r. Böylece yük ak m  bo ta çal ma 

diyodu üzerinden akmaya devam eder ve yük üzerinde sadece oldukça küçük olan 
diyodun negatif gerilimi gözlenir. 

Ç k ta gözlenen gerilimin tepe de eri, diyot üzerindeki gerilim dü ümü ihmal 
edilirse yakla k olarak giri  i aretininkiyle ayn d r. Bu dalga eklinin ortalama ve etkin 
de erleri integral al narak hesaplanabilir. A a da  yar m dalga do rultucunun ç k   
geriliminin ortalama ve etkin de erleri ve nas l hesapland  verilmi tir. 
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Tek Faz Tam Dalga Do rultucu: 

 Tek fazl  uygulamalar için oldukça s k kullan lan tam dalga ya da köprü do rultucu 
devresi ekil 2.3’te gösterilmi tir.  

ekil 2.3 Tek Fazl  Köprü Do rultucu  

4 tane diyottan olu an devrede, D1 ve D4 diyotlar   alternatif gerilimin pozitif 
evresini geçirecek, D2 ve D3 diyotlar  da gerilimin negatif evresinde aktif olarak  bu 
bölgeyi do rultacakt r. Böylece ç k ta, giri teki ac gerilimin iki kat  frekans nda dc bir 
gerilim elde edilecektir. E er yük indüktif olursa ak m gerilimin gerisine dü ecek, ancak 
ak m  üzerine alacak pozitif gerilim evresine geçmekte olan ba ka bir diyot oldu u için 
yar m dalga do rultucuda gözlenen negatif voltaj durumu köprü diyotta 
gerçekle meyecektir. Bunlara dair dalga ekilleri  ekil 2.4.’te gösterilmi tir.  

ekil 2.4. Omik ve indüktif yükle köprü do rultucu gerilim-ak m ili kisi 

Tek fazl  köprü diyotta da yük gerilim, ak mlar n n ortalama ve etkin de erleri ayn  
ekilde integral alarak hesaplan r. Sonuçlar a a da verilmi tir. 
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Bu formüllerle verilen ak m de erleri sadece omik yükler için kullan labilir. Çünkü 
sadece bu durumda ak m ve gerilimlerin dalga ekilleri ayn d r. 
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Üç Faz Tam Dalga Do rultucu: 

 3 fazl  gerilimin mevcut oldu u endüstriyel uygulamalarda, üç faz do rultucular,  
tek faza  tercih edilen bir do rultucu çe ididir. Bunun sebebi ise, üç faz do rultucunun, 
ç k ta daha dü ük gerilim sal n mlar  vermesi ve daha yüksek güç aktarabilmesidir. 
Devre emas  ekil 2.6 ‘da verilmi tir. 

ekil 2.6. Üç faz köprü do rultucu 

Üç faz köprü do rultucuda her koldaki diyotlar(D1-D4, D2-D5, D3-D6) birbiriyle 
180o faz fark yla çal rlar. Ayr ca alt ve üst grup diyotlar  da (D1-D3-D5, D2-D6-D4) 
kendi içlerinde birbirleriyle 120 er derece faz fark yla çal rlar. Bu do rultucu da üç faz 
yar m dalga do rultucu gibi fazlar aras  gerilim prensibine göre çal r. Yani hangi fazlar 
aras ndaki gerilim daha büyükse o fazlara ait, alt ve üst grup diyotlar  iletime geçer. 
Köprünün çal mas n  incelemek için R faz n n aç s n  0 olarak ve di er fazlar n da s rayla 
120 er derece geriden geldi ini varsayal m. Dalga ekilleri ve bu duruma göre diyotlar n 
iletim s ralar  a a da gösterilmi tir. 

ekil 2.7 Üç faz hat gerilimleri ve diyot iletim periyotlar  
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Üstteki ekilde aç kça görülüyor ki her diyot 120 derece iletimde kal yor ve her 60 
derecede bir, diyotlardan biri kesime giderken bir di eri iletime geçiyor. Bu duruma göre 
elde edilecek olan ç k  gerilimi a a da verilmi tir. 

VM3

VO(t)

VM

-VM

VIN(t)

t(ms)
10 20 30 40

ekil 2.8 Üç faz köprü do rultucu ç k  gerilimi dalga ekli 

ekil 2.8’den de görüldü ü gibi 2 periyotluk sinüs için, konvertörün ç k  12 
darbeli bir  gerilim üretmi tir. Yani tek periyotta 6 darbeli, bir ba ka deyi le giri  
i aretinin frekans n n 6 kat   frekansta bir gerilim elde ediyoruz. Bu sebeple bu 
do rultucuya “6-darbeli dönü türücü“  de denmektedir. Omik yükler için yük ak m n n 
dalga ekli de ayn  olacakt r ancak indüktif yük durumunda ak m gerilimin gerisine 
dü ecektir. Bu durum ekil 2.9’da gösterilmi tir. 

ekil 2.9 ndüktif yük için olu an ak m- gerilim faz fark  

3 faz köprü do rultucunun ç k  geriliminin ortalama ve etkin de erleri de a a da 
verilmi tir ve gerekirse daha önceki do rultucular için aç kland  ekilde türetilebilir. 

M
M

ORT VVV 955.03
  MRMS VV 655.1
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DENEY 2.1.1: Tek Fazl  Yar m Dalga Do rultucu (Omik Yükle)

ekil 2.10’da görünen devreyi kurunuz.  

ekil 2.10 

ekil 2.11 
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Giri ten verilen 55 Vrms’lik alternatif gerilimin pozitif evresi diyot taraf ndan 
geçirilecek,  negatif evresi ise,  diyotun geri bloklama durumuna geçmesi sebebiyle 
kesilecektir. Alternatif gerilimin sadece bir evresi geçirildi i için bu devreye yar m dalga 
do rultucu denmektedir. Ba lant lar  kontrol ettikten sonra devreyi çal t r n z. Y1 
kanal ndaki ç k  dalga eklini çiziniz. A a daki ölçümleri not ediniz. Y1 Kanal nda 
gördü ünüz gerilim dalga ekline göre, ak m dalga eklinin nas l olmas n  beklersiniz? 

Direnç üzerinden al nan yük geriliminin ortalama ve etkin de eri (Vomean, Vorms) 
Direnç üzerinden geçen yük ak m n n ortalama ve etkin de eri. (Iomean, Iorms)  
Giri  ak m n n etkin de eri. (Iinrms) 

 Yük gerilimi 

Diyot voltaj  
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Yük ve giri  voltaj  
ekil 2.12 Tek faz, yar m dalga do rultucu için elde edilen  dalga ekilleri 

Max. Vo(Yük gerilimi) Ortalama Vo Ortalama Io RMS Iin 
76V 25V 0.2A 320mA

Tablo 2.1 Omik Yük çin Deney Sonuçlar  
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DENEY 2.2.1: Tek Fazl  Tam Dalga Do rultucu (Omik Yükle)

ekil 2.25 

ekil 2.26 
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ekil 2.25’de görülen tam dalga do rultucu devreyi kurunuz.  Bu kez giri  
geriliminin pozitif evresini D1-D4 diyot çifti negatif evresini de D2-D3 diyot çifti 
geçirecektir. Bu sayede sinüs e risi eklinde bir gerilimin her iki evresi de pozitif bir 
gerilime dönü türülmü  olacakt r. Ba lant lar  kontrol ederek devreyi çal t r n z. 
Osiloskobun Y1 kanal ndan görülen ç k  geriliminin dalga eklini çiziniz. Ç k  geriliminin 
ve ak m n n, ortalama ve etkin de erlerini not ediniz.  

Giri  geriliminin bir periyodunda, ç k  geriliminde 2 darbe gözlendi i için bu 
do rultucuya 2 darbeli do rultucu da denmektedir. 

100 ohmluk yük üzerinde 

D1 ve D2 diyot gerilimleri 
ekil 2.27 Diyotlu köprü do rultucu için dalga ekilleri 

Max. Vo(Yük gerilimi) Ortalama Vo Ortalama Io RMS Iin 

Tablo 2.4 Tek Faz Köprü Diyot çin Deney Sonuçlar  
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DENEY 2.4.1: Üç Faz Köprü Do rultucu (Omik Yükle)

ekil 2.45 

ekil 2.46 
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ekil 2.45’de üç faz köprü do rultucu görülmektedir. Yar m dalga do rultucular 
ebekeye etkilerinden dolay  genelde kullan lmazlar. Tek faz ve üç faz köprü 

do rultucular yayg n olarak kullan lan do rultucu devreleridir. Bu deneyde üç faz köprü 
do rultucunun özellikleri gösterilecektir. Devreyi ekilde gösterildi i gibi kurup 
çal t r n z. Yük geriliminin dalga eklini çiziniz. Yük gerilim ve ak m n n ortalama ve etkin 
de erlerini not ediniz. 

300 ohmda  D1 ve D2 üzerindeki gerilim 

300 ohm üzerindeki voltaj 

ekil 2.47 Üç faz köprü do rultucu için dalga ekilleri 

Max. Vo(Yük gerilimi) Ortalama Vo Ortalama Io RMS Iin 
131.5V 127V 442mA 320mA (tek faz) 

Tablo 2.8  Üç Faz Köprü Do rultucu çin Deney Sonuçlar  

Giri  gerilimlerinin bir periyoduna göre yük üzerinde 6 darbeli bir gerilim olu tu u 
için bu do rultucuya 6 darbeli do rultucu da denmektedir. 
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DENEY 2.1.1 - DENEY 2.2.1 - DENEY 2.4.1  İSTENENLER 

Deney 2.1.1’deki tek fazl  yar m dalga do rultucu için ölçtü ünüz gerilimleri  teorik 
olarak hesaplayarak ölçülen de erlerle kar la t r n z. Sonuçlar uyumlu mu? 
De ilse neden de il belirtiniz. Yük geriliminin ve ak m n n dalga eklini çiziniz.  

 (Tek fazl  yar m dalga do rultucu için : M
Ort

FF
2
M

RMS
FF MF :Ak m ya da   

 gerilimin tepe de eri.) 

 Deney 2.2.1’de elde etti iniz gerilim ve ak m dalga ekillerini çiziniz. Ölçülen gerilim 
ve ak m de erlerinin ortalama ve etkin de erlerini teorik olarak hesaplayarak 
elinizdeki de erlerle kar la t r n z.  

(Tek fazl  köprü do rultucu için: M
Ort

FF 2
2
M

RMS
FF ) 

 Deney 2.4.1’De elde etti iniz yük geriliminin ve ak m n n dalga eklini çiziniz. Gerekli 
teorik hesaplar  yaparak ölçülenlerle kar la t r n z.  

(Üç fazl  köprü do rultucu için: LL
Ort

FF 3
) 
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BÖLÜM 3 
TR STÖRLÜ DO RULTUCULAR 

A. Deneyin Amac  

Tek faz ve 3 faz tristörlü do rultucular n çal mas n  ve davran lar n  incelemek.  
Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yar m ve tam dalga tristörlü do rultucular, 
omik ve indüktif yükler alt nda incelenecektir. Deney 2’de diyotlar kullan larak incelenen 
do rultucu devreler, bu deneyde tristörlerle kontrollü bir hal alm t r. Yani yük gerilimi 
tristörlerin iletime geçme zamanlamalar  kontrol edilerek de i tirilebilir. Bu sebeple 
tristörlü do rultuculara kontrollü do rultucular da denir. 

B.Teori:  Tristörlü Do rultucular 

G R  

 Deney 2’ de sabit ç k  gerilimi üretebilen diyotlu do rultucular  inceledik. E er 
endüstriyel uygulama sabit de il de ayarlanabilir bir gerilime ihtiyaç duyuyorsa bu 
durumda diyotlu do rultucular  kullanamay z. Bu tip uygulamalarda diyotlar n yerini faz 
kontrollü tristörler al r. Tristörün ç k  gerilimi, tristörün gecikme ya da ate leme aç s  
de i tirilerek kontrol edilebilir. Tristör, kap  terminaline uygulanan bir ak m darbesiyle 
iletime sokulur ve ancak üzerindeki gerilim negatifken, ak m da  belli bir de erin alt na 
dü erse kapan r. AC sistemlerde gerilim ve ak m do al olarak negatife inerler ancak DC 
sistemlerde böyle bir durum söz konusu olmad  için bu sistemlerde tristör kullan lamaz.  

Faz kontrollü sistemler basit, verimli ve nispeten ucuz olduklar  için endüstriyel 
uygulamalarda, özellikle ayarlanabilir h zl  sürücü sistemlerinde birkaç kW’den MW 
seviyelerine kadar geni  bir aral kta yayg n olarak kullan l rlar. Tristörlü do rultucular da 
diyotlu do rultucular gibi, tek faz , üç faz ve yar m dalga , tam dalga do rultucu eklinde 
incelenecektir. 
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Tek Faz Yar m Dalga Tristörlü Do rultucu:  

ekil 3.1’de de görüldü ü gibi devrede yar m dalga diyotlu do rultucudaki diyodun 
tristörle de i tirilmesi d nda bir fark yoktur.  

ekil 3.1 Yar m dalga tristörlü do rultucu 

Faz kontrolü, giri  geriliminin pozitif evresinin istenildi i an nda, tristörün iletime 
sokulmas yla sa lan r. Bu noktadan itibaren üzerindeki gerilim negatif olup, ak m azalana 
kadar tristör iletimde kal r. E er yük omik bir yük ise tristör ak m ve gerilimlerinin dalga 
ekli ayn  olur ve negatif gerilim  sorunu ya anmaz. Ancak diyotlu yar m dalga 

do rultucuda oldu u gibi, indüktif yükte, tristörlü do rultucu da, ak m geriden geldi i için 
geç kapanarak bir süre negatif gerilimi geçirecek bu da yüke uygulanan ortalama 
gerilimin azalmas na sebep olacakt r. ekil 3.2. de farkl  ate leme aç lar  için yar m dalga 
do rultucunun ç k nda gözlenebilecek dalga ekilleri görünmektedir.  

ekil 3.2.Omik ve indüktif yükle 0,60,90O ate leme aç lar nda ç k  ak m,  gerilim dalga 
ekilleri 

Yar m dalga do rultucu devreleri, dü ük frekans bile enleri  ve yüksek sal n mlar  
sebebiyle endüstride tercih edilmezler. 
 Ç k  geriliminin ortalama ve etkin de erleri diyotlu do rultuculardaki gibi 
hesaplanabilir.  

)1(
2

CosVV M
ORT  

5.0

2
21

2
SinVV M

RMS

( =Ate leme aç s ) 
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Tek Faz Tam Dalga (Köprü )Do rultucu: 

ekil 3.3’te yar  kontrollü ve tam kontrollü köprü do rultucu görünmektedir. Tam 
kontrollü do rultucu 4 tane tristörden  olu urken, yar  kontrollü do rultucu 2 tristör 2 
diyottan olu maktad r. Yar  kontrollü do rultucuda gerilim ve ak m daima pozitiftir, yani 
sadece tek kadranda çal an bir do rultucudur. Tam kontrollü do rultucuda ise  bo ta 
çal ma diyodu kullan lmad  takdirde gerilim negatife dü ebilir. Ak m ise burada da 
daima pozitiftir. Bu sistem de pozitif ak m ve pozitif-negatif gerilimle yani 2 kadranda 
çal maktad r. 

ekil 3.3 Tek faz, yar -kontrollü ve tam kontrollü do rultucu 

ekil 3.4’te indüktif yüklü,  yar  kontrollü do rultucu için tipik bir ç k  gerilimi 
dalga ekli ile tristör ve diyotlar n iletim aral klar  verilmi tir. 

ekil 3.4 Yar  kontrollü köprü do rultucu  

ekilde de görüldü ü gibi  gerilimin pozitif evresini T1-D2 negatif evresini de T2-
D1 anahtarlar  iletmektedir. Gerilim pozitif evrenin sonuna gelip negatife geçti inde T1-
D2 çiftinin görevi biter ve gerilim negatife geçti i için D2 kapanarak üzerinde pozitif 
gerilim olan D1 aç l r. Bu noktada T2 henüz ate lenmedi i için ve de yük ak m  s f ra 
dü medi i için T1 tristörü T2 ate lenene kadar iletimde kal r. wt= + ’da T2 ate lenir 
ve T2-D1 çifti iletimi al r. 
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Gerilimin ortalama ve etkin de erleri a a daki gibidir. 

)1( CosVV M
ORT       

5.0

2
21

2
SinVV M

RMS

Tam kontrollü do rultucuda diyotlar yerine de tristörler kullan ld  için devre 
üzerindeki her anahtar kontrollüdür ve bu sebeple tam kontrollü denmektedir. ekil 
3.3’te görülen tam kontrollü devreye göre, T1-T4 tristörleri ve T2-T3 tristörleri kendi 
içlerinde birlikte çal r. wt=  an nda  T1 ve T4 ate lenir ve wt=  an na kadar bu 
tristörler iletimde kal r. T2 ve T3 tristörleri wt= + ’ya kadar ate lenmeyece i için, e er 
yük indüktif ise T1 ve T4 tristörleri kesim durumuna geçmeyip yük ak m n  ta maya 
devam edecekler ; T2 ve T3 diyotlar n n aç lma an na kadar da negatif gerilimi ç k a 
ileteceklerdir. wt=  an nda T2 ve T3 tristörleri  ate lenerek iletime ba layacaklard r. Bu 
durum tristörlerin iletim periyotlar yla birlikte ekil 3.5’te gösterilmi tir.  

T1-T4 T2-T3
letim
Yok

letim
Yok T1-T4

letim
Yok

0 + 2

ekil 3.5 

ekil 3.5’e göre yük ak m n n süreksiz oldu u görünmektedir. Bu sebeple devredeki 
hiçbir anahtar n iletimde olmad  zaman dilimleri vard r. Sürekli yük ak m  olmas  
durumunda  ak m, T1-T4 tristörleri taraf ndan di er tristör çifti ate lenene kadar 
ta nacakt r. Bu durumda da ak m n süreklili i sa lan rken ortalama gerilim azalacakt r. 
’dan ’ye kadar olan periyotta gerilim ve ak m pozitiftir yani güç ebekeden yüke do ru 

akmaktad r. Bu durumda devre “do rultma” (rectification) durumundad r denir. Gerilimin 
’den sonraki negatif k sm nda ise ak m yine pozitiftir. Güç yükten kayna a akar. Bu 

konumda da devre “evirici” (inverter) modunda çal yor denir.  

Ak m sürekli oldu u takdirde, tam kontrollü köprü do rultucu için, ortalama ve etkin 
gerilim a a daki formüllerle hesaplanabilir.  

)(2 CosVV M
ORT           

2
M

RMS
V

V
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DENEY 3.1.1: Tek Fazl  Yar m Dalga Do rultucu (Omik Yükle)
ekil 3.12’de görülen devreyi kurunuz. 

( Devre, giri teki diyot yerine tristör kullan lmas  d nda deney 2.1.1’deki ile ayn d r )  
Not: Ampermetre tristör giri inde AC, ç k nda DC ba lanacakt r. Yer aç s ndan s ra ile 
ba lanabilir. Deney emas nda kar kl  önlemek için DC ba lant  kullan lm t r. 

 ekil 3.12 

ekil 3.13 
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DENEY N YAPILI I: 

Tristörün iletime geçmesi için kap  terminaline bir ak m uygulanmas  gerekti ini 
deney 1’de görmü tük. imdi bu ak m n gecikme aç s n  0 dereceye ayarlay n. ( =0o). 
Böylece tristör, diyot gibi davranacak ve diyotlu yar m dalga do rultucuda oldu u gibi, 
giri  geriliminin pozitif evresini tamamen do rultacakt r. Ate leme aç s n n ( ) 0o oldu u 
bu durumdaki yük gerilimi ve ak m yla, giri  ak m  ve tristör geriliminin dalga eklini 
çiziniz. Yük gerilim ve ak m n n, ortalama ve etkin de erlerini ölçünüz. 
 Tristörün ate leme aç s n  30,60,90,120,150 ve 180 dereceye ayarlayarak dalga 
ekillerini gözlemleyiniz. Yukar daki basamaklarda al nan çizimleri ve ölçümleri bu 

basamaklar için de tekrarlay n z.  

NOT: Tristör sürücü devresindeki 220V referans gerilimi 3 fazl  trafo ç k ndaki 
220V gerilimden al nmas  sonuçlar n do rulu u aç s ndan tavsiye edilir. 

100 ohm yük gerilimi 0 derece    100 ohm yük gerilimi 0 derece 

100 ohm yük gerilimi 30 derece     100 ohm yük gerilimi 30 derece 
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100 ohm yük gerilimi 30 derece     100 ohm yük gerilimi 60 derece 

100 ohm yük gerilimi 60 derece    100 ohm yük gerilimi 60 derece 

100 ohm yük gerilimi 90 derece    100 ohm yük gerilimi 90 derece 
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100 ohm yük gerilimi 90 derece    100 ohm yük gerilimi 120 derece 

100 ohm yük gerilimi 120 derece    100 ohm yük gerilimi 120 derece 

G-K 0 DERECE    G-K 120 DERECE 

ekil 3.14 Çe itli aç larda Tristör tetikleme ekilleri. 
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( =60o) Maximum Ortalama Etkin Etkin(A.C)
Io 0.350A 0.523A 0.39A
Vo 76.8V 17.8V 35.6V 30.7V
Iin 0.260A 0.490A 0.415A
Po
Pin
( =90o) Maximum Ortalama Etkin Etkin(A.C)
Io 0.251A 0.400A 0.310A
Vo 76V 12.9V 29.6V 26.6V
Iin 0.176 0.369 0.324A
Po
Pin
( =120o) Maximum Ortalama Etkin Etkin(A.C) 
Io 0.130A 0.223A 0.181A
Vo 76.8V 7V 19V 18V
Iin 0.078A 0.199A 0.767A 0.180A
Po
Pin

Tablo 3.1 Tek faz, Kontrollü Yar m Dalga Do rultucu çin Deney Sonuçlar  
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DENEY 3.1.2: Tek Fazl  Yar m Dalga Do rultucu ( ndüktif Yükle)

Ç k a 50 mH’lik bir indüktör ekleyerek deney 3.1.1’deki prosedürü indüktif yük ile 
tekrarlay n z.  

ekil 3.17 

ekil 3.18 
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Osiloskop ekran ndan faydalanarak, gerilimin negatif de erde kald  aç  de erini yakla k 
olarak ölçerek not ediniz (Bu aç ya Beta ( ) diyelim). 

300 50 mH-50 ohm tristor gerilimi    300 50 mH-50 ohm tristor gerilimi 

300 50 mH-50 ohm yük ak m ve gerilimi 300 50 mH-50 ohm yük ak m ve gerilimi 

300 50 mh 50 ohm yük ak m ve gerilimi  300 50 mh 50 ohm yük ak m ve gerilimi 

ekil 3.19 
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( =0o) Maximum Ortalama Etkin Etkin(A.C)
Io 0.261A 0.677A 0.507A
Vo 76.8V 25.5V 39V 32V
Iin 1.32A 0.320A
Po
Pin
 ( =60o) Maximum Ortalama Etkin Etkin(A.C)
Io 0.190A 0.559A 0.452A
Vo 76.8V 18.5V 35.1V 31.03V
Iin 0.311A
Po
Pin
( =120o) Maximum Ortalama Etkin Etkin(A.C) 
Io 0.056A 0.157A
Vo 76.8V 5.4V 35.1V 31.03V
Iin 0.311A
Po
Pin

Tablo 3.2 Endüktif Yük le Tek faz, Kontrollü Yar m Dalga Do rultucu çin Deney 
Sonuçlar  
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DENEY 3.1.3: Tek Fazl  Yar m Dalga Do rultucu (FWD) 

Deney 3.1.2’deki devreyi, ekilde gösterildi i gibi bo ta çal ma diyotu(FWD) ekleyerek 
tekrar çal t r n z. Önceki a amalarda yap lan ölçümleri tekrarlay n z. Ek olarak giri  ve 
bo ta çal ma diyodu ak mlar n n (FWD) dalga ekillerini çiziniz. 

ekil 3.22 

ekil 3.23 
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600  100 mH-50 ohm yük ak m ve gerilimi FWD 

 600      900  100 mH-50 ohm yük 

900 100 mH-50 ohm yük ak m ve gerilimi 
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1200  100 mH-50 ohm yük ak m ve gerilimi FWD 

ekil 3.24  Çe itli tetikleme derecelerinde FWD diyotlu devre ç k lar  

900 Maximum Ortalama Etkin Etkin(A.C) 
Io 0.251A
Vo 76.8V 12.9V 38.3V 29.9V
Iin 0.324A
Po
Pin
1200 Maximum Ortalama Etkin Etkin(A.C) 
Io 0.130A
Vo 76.8V 6.8V 34.4V 29.3V
Iin 0.180A
Po
Pin
1200 Maximum Ortalama Etkin Etkin(A.C) 
Io 0.130A
Vo 76.8V 6.8V 34.4V 29.3V
Iin 0.180A
Po
Pin

Tablo 3.3 Endüktif  Yük ve Bo ta Çal ma Diyodu le Tek faz, Kontrollü Yar m Dalga 
Do rultucu çin Devre Sonuçlar  
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3.1.1 - DENEY 3.1.2 - DENEY 3.1.3 İSTENENLER

Deney 3.1.1’deki tek fazl  yar m dalga do rultucu için ölçtü ünüz gerilimleri  teorik 
olarak hesaplayarak ölçülen de erlerle kar la t r n z. Sonuçlar uyumlu mu? 
De ilse neden de il belirtiniz. Yük geriliminin, giri  ve yük ak m n n dalga eklini 
ölçekli ka da çiziniz.  
 (Tek fazl , kontrollü yar m dalga do rultucu için : 

)1(
2

CosFF M
Ort

2
1

2
21

2
SinFF M

RMS

MF :Ak m ya da gerilimin tepe de eri.)

Deney 3.1.2’de elde etti iniz dalga ekillerine göre yük geriliminin teorik 
de erlerini hesaplay n z ( pucu:  aç s n  hesaba katarak integral al n z), 
ölçümlerde elde etti iniz de erleri yazarak de erleri ilk deneyle kar la t r n z. Yük 
geriliminin, giri  ve yük ak m n n dalga eklini ölçekli kâ da çiziniz.
Deney 3.1.3’te elde etti iniz dalga ekillerini ölçekli kâ da çizerek deney 3.1.2 ile 
kar la t r n z. Serbest dola m diyotu (FWD) devrede neyi de i tirmi tir? Her üç 
deneyde ayn  yük için ölçtü ünüz ortalama de erleri kar la t r n z. Sonuçlar
yorumlay n z.

Her bir devre için, yük geriliminin ölçülen de erinin grafi ini, tristörün tetikleme 
aç s na( ) göre çiziniz. 

Her bir deneyde ald n z ölçümleri kullanarak form faktörünü hesaplay n z.

ortalama

etkin

I
I

FormFaktör

Elde etti iniz sonuçlara göre form faktör neyin göstergesidir aç klay n z. 

Her bir ölçüm ve teorik hesaplar n z için a a daki tabloyu kullan n z. 

Tablo 1. 
Alpha Ölçülen De erler DeTeorik erler

Etkin(RMS) Ortalama Etkin(RMS) Ortalama 
0

30

60
90

120
150
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DENEY 3.2.4: Tek Fazl  Tam Kontrollü Do rultucu ( ndüktif Yükle)

ekil 3.42 

ekil 3.43 
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ekil 3.42’de görülen devrenin ç k na 50 ohm direnç ve 100 mH’lik indüktans 
ba lay n z. Tristörün ate leme aç s n  0 dereceye ayarlayarak yük gerilim ve ak m n n 
dalga eklini çizin.  

Tristörün ate leme aç s n  30, 60, 90, 120 ve 150 dereceye ayarlayarak gerilimleri 
gözlemleyiniz ve çiziniz. Her aç  için gerilim ve ak m ölçümlerini al n z.  

00  50 ohm-100 mH yük ak m ve gerilimi 

300  50 ohm-100 mH yük ak m ve gerilimi 

600 50 ohm-100 mH yük ak m ve gerilimi 
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900  50 ohm-100 mH yük ak m ve gerilimi 

1200  50 ohm-100 mH yük ak m ve gerilimi 

1500  50 ohm-100 mH yük ak m ve gerilimi 

ekil 3.44 
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=0o Maximum Ortalama Etkin Etkin(A.C) 
Io 0.940A 0.980A 0.264A
Vo 76V 49V 55V 25.3V
Iin 0.0A 0.980A 0.980A
Po
Pin

=30o Maximum Ortalama Etkin Etkin(A.C) 
Io 0.844A 0.907A 0.329A
Vo 76V 43.6V 55.5V 34.2V
Iin 0.0A 0.907A 0.907A
Po
Pin

=60o Maximum Ortalama Etkin Etkin(A.C) 
Io 0.637A 0.748A 0.392A
Vo 76V 32.8V 53.1V 41.7V
Iin 0.0A 0.7484A 0.748A
Po
Pin

=90o Maximum Ortalama Etkin Etkin(A.C) 
Io 0.40A 0.532A 0.346A
Vo 76V 20.7V 43V 37.7V
Iin 0.0A 0.533A 0.533A
Po
Pin

=120o Maximum Ortalama Etkin Etkin(A.C) 
Io 0.176A 0.273A 0.207A
Vo 76V 9V 28.1V 26.5V
Iin 0.0A 0.272A 0.272A
Po
Pin

=150o Maximum Ortalama Etkin Etkin(A.C) 
Io 0.038A 0.079A 0.07A
Vo 76V 1.9V 12.6V 12.4V
Iin 0.0A 0.079A 0.079A
Po
Pin

Tablo 3.7 Endüktif Yük le, Tek faz,  Köprü Do rultucu çin Simülasyon Sonuçlar  
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DENEY 3.2.4 İSTENENLER

 Devre için, yük geriliminin ölçülen de erinin grafi ini, tristörün tetikleme 
aç s na( ) göre çiziniz. 

 Deneyde ald n z ölçümleri kullanarak form faktörünü hesaplay n z. 

ortalama

etkin

I
I

FormFaktör

Her bir ölçüm ve teorik hesaplar n z için a a daki tabloyu kullan n z. 

Tablo 1. 
Alpha 

 
Ölçülen De erler DeTeorik erler 

Etkin(RMS) Ortalama Etkin(RMS) Ortalama 
0

30

60
90

120
150

Deney 3.2.4’te elde etti iniz gerilim ve ak m dalga ekillerini çizerek gerekli teorik 

hesaplar  yap n z. Ölçülen de erlerle kar la t rma yaparak sonuçlar  yorumlay n z.  
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BÖLÜM 4
AC GER L M KONTROLÜ 

A. Deneyin Amac  

Faz aç s  kontrolü yöntemi ile ayarlanabilir AC üreten devreleri incelemek. 
Bu deneyde ters paralel ba lanm  tristörler ve triyak kullanarak faz aç s  kontrolü  
yöntemiyle  ayarlanabilir AC elde eden devreler incelenecektir. Her devrenin omik ve 
indüktif yük alt nda davran lar  gözlenecektir. 

B. Teori:  AC Gerilim Kontrolü 

ebeke ile yük aras na tristör anahtar koyulursa, yüke olan güç ak  AC gerilimin 
etkin de eri kontrol edilerek ayarlanabilir ve bu tür devrelere de AC gerilim 
denetleyicileri denir. Endüstride ayd nlatma, s tma, ve indüksiyon motorlar n n h z 
kontrollerinde oldukça yayg n olarak kullan lan devrelerdir. Bunun için genelde iki 
yöntem kullan l r.  

1.On-off kontrol
2.Faz aç s  kontrolü

On-off kontrol yönteminde anahtarlar, belirli bir periyot boyunca aç l r ve yüke AC 
gerilim uygularlar ve daha sonra yine belirli bir süre susturularak gerilimi keserler. Bu 
ekilde yüke uygulanan etkin gerilim ayarlanm  olur. Buna dair dalga ekilleri ekil 

4.1.1’de gösterilmi tir. 

ekil 4.1.1 On-off kontrol 

ekilde görüldü ü gibi belli bir m adet periyot boyunca(bu ekil için 2 periyot) 
gerilim uygulanm  ve n periyot boyunca da(bu ekil için 1 periyot) kesilmi tir ve buna 
göre bir etkin gerilim elde edilecektir. 

Deneyde as l incelenecek yöntem olan faz aç s  kontrolü yöntemi ise, 
do rultuculardaki gibi tristörlerin ate leme aç lar n  kontrol ederek ac gerilimin etkin 
de erini kontrol etmektir. Tristörler tek yönlü iletim elemanlar  olduklar  için bu 
uygulamalarda ters paralel ba lanm  2 tristör ya da triyak kullan l r. Faz kontrol prensibi 
ekil 4.1.2’de gösterilmi tir. 

Faz kontrol devreleri tek faz, ya da üç faz olabilir. Bu deneyde sadece tek faz 
gerilim k y c lar incelenecektir.  
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ekil 4.1.2  Faz aç s  kontrolü 

4.1.2’deki dalga ekline göre,  aç s na ba l  olarak ac gerilimin etkin de erini 
hesaplayabiliriz.  

5.0

0

21 T

RMS dwtwtV
T

V

5.0

22 )(
2
2 dwtwtSinVV MRMS   Sin2(wt)= 

2
)2(1 wtCos

5.02

))2(1(
2

dwtwtCos
V

V M
RMS   

5.0
2

)2(
2
1

2
wtSinwtVV M

RMS

5.02

)2(
2
1

2
SinVV M

RMS

Burada VM AC gerilimin tepe noktas ,  ise radyan cinsinden tristör ya da triyak n 
ate leme aç s d r. Formülden de görüldü ü gibi ate leme aç s  0’dan 180 dereceye kadar 
de i tirilerek, ç k  gerilimi de maksimum etkin de erle s f r aras nda ayarlanabilir. 
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DENEY 4.1.1: Ters Paralel Ba l  Tristörler (Omik Yükle) 

ekil 4.1.3 

ekil 4.1.4 
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DENEY N YAPILI I: 

ekil 4.1.3’te görülen devreyi kurunuz. 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 derecelik 
ate leme aç lar  için gerilimin etkin de erini ölçünüz. Ç k  geriliminin ve ak m n n tipik 
dalga eklini osiloskopta gözlemleyerek birkaç çizim al n z. Tristörlerin uçlar  aras ndaki 
gerilimi çiziniz. Giri  ak m n  da en az bir aç  de eri için çiziniz. 

Vo(RMS) Io(RMS) Po(RMS) Po(Ortalama) 
0 54.13V 1.08A 72W 58.6W
30 53.4V 1.07A 71.8W 57W
60 48.6V 0.97A 67.3W 47.2W
90 38.3V 0.76A 50.8W 29.3W
120 23.8V 0.47A 25.4W 11.3W
150 9V 0.41A 5.3W 1.6W 

Tablo 4.1. Ters paralel ba l  tristörler için simülasyon sonuçlar  

VO(V)

IO(A)

1

-1

50

-50

Kapı
Darbeleri

VTH1(V)

50

-50

10 20 30 40 50 60
t(ms)

ekil 4.1.5 =60o 
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DENEY 4.2.1: D MMER DEVRES N N ÇALI MASININ NCELENMES  

A. Deneyin Amac  

Dimmer devresinin çal mas n  incelemek, Diyak ve Triyak elemanlar n  tan mak, 
özelliklerini bilmek. 

HAZIRLIK B LG LER : 

D YAKLAR: 

Esas itibari ile alternatif ak m diyodudur. Ancak belli bir gerilime kadar (k r lma 
gerilimi) her iki yönde de yal tkan olan eleman malzeme bu gerilim de erinden sonra her 
iki yönde de iletkendir. Diya n yar  iletken katmanlar n n temel düzenlemesi ve grafik 
sembolü ekil 4.2.1‘ de gösterilmi tir. Uçlardan hiçbiri katot de ildir. Bunun yerine anot1 
ve anot 2 vard r. Anot 1, anot 2’ye göre pozitif oldu unda, kullan lan yar  iletken 
katmanlar P1N2P1 ve N3 ‘tür. Anot 2’nin anot 1’e göre pozitif olmas  durumunda ise, P2 
N2 P1 ve N1’dir.  

ekil 4.2.1 

ekil 4.2.2 

    Farkl  tip diyaklar n k r lma gerilimlerinin genlikleri birbirinden farkl d r. Piyasadaki 
diyaklar n k r lma gerilimleri 28 voltla 42 volt aras ndad r. Diya n karakteristik e risi 
ekil 4.2.2 de gösterilmi tir.

Diyak k saca iki yönlü tetikleme eleman  olarak an l r. Her iki yönde ayn  k r lma 
gerilimine sahiptir. Diyak n çal mas  örnek olarak 33 V. k r lma gerilimi için öyle 
aç klanabilir: Birbirine ters yönde seri ba lanm  iki adet 33 voltluk zener diyoda e de er 
bir elemand r. 33 volta kadar üzerinden ak m geçirmez. Uçlar ndaki gerilim 33 voltun 
üzerine ç kt nda iletken olur. Diyaklar bu özelliklerinden dolay  triyak ve tristörlerin 
tetiklenmesinde bu elemanlar n geytlerine seri olarak ba lan r. Diya n k r lma gerilimine 
dayan larak tristör veya triya n tetikleme zaman  belirlenir. 
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TR YAKLAR: 

ekil 4.2.3 

Triyak AC da çal an her iki alternansta yük kontrolü yapabilen yar  iletken 
anahtard r. ekil 4.B.3’ de triyak n yap s  ve sembolü görülmektedir. Triyak n ayn  
özelliklerini ta yan anahtar uçlar na A1(Anot 1) ve A2 (Anot 2) ad  verilir. Yük genellikle 
A2 anodu devresine ba lan r. Kontrol ucuna tristörde oldu u gibi geyt ad  verilir. 

ekil 4.2.4 

ekil 4.2.4’ de triyak n “P” geytli (SCR1) tristör ve “N” geytli (SCR2) tristörden 
olu mu  e de er devresi görülmektedir. ekil 4.2.4A daki polarmada  SCR1 tristörü, 
ekil 4.2.4B deki polarmada SCR2 tristörü iletkendir. Triyak AC da çal rken bir 

alternansta bir tristör, di er alternansta di er tristör çal r ve tam dalga yük kontrolü 
yap lm  olur. 

ekil 4.2.5 
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AC da çal an geyt polarmas na ba l  dört çal ma ekli (modu) vard r. 

1- 1. bölge + modu A2+ , A1- , G+, 
2- 3. bölge + modu A2- , A1+ , G+, 
3- 1. bölge - modu A2+ , A1- , G- , 
4- 3. bölge - modu A2- , A1+ , G- , 

Geytin pozitif darbe ile tetiklendi i “1. bölge +” ve “3. bölge+” modlar nda P geytli 
tristör çal maktad r. Geytin negatif darbe ile tetiklendi i “1. bölge-“ ve “3. bölge-“ 
modlar nda N geytli tristör çal maktad r. 

 A2 anodu ve geyt polarmas n n ayn  oldu u modlar (1. bölge+ ve 3. bölge-) triyak n çok 
hassas tetiklendi i modlard r. Triyak genellikle bu modlarda çal t r l r. Triyaklar n iletime 
geçmesi için 5V-30V geyt gerilimine ihtiyaç vard r. A2 anodu ve geyt polarmas n n ayn  
oldu u modlarda triyak 5V ile iletime geçer ve her iki alternansta yük üzerinden ak m 
ak t l r. 

 A2 anodu ve geyt polarmas n n ayr  oldu u modlar (1. bölge- ve 3. bölge+) 
tristörün dengeli tetiklenemedi i modlard r, bu modlarda çal ma tercih edilmez. 

 ekil 4.B.6’da triyak n standart çal ma devresi görülmektedir. Devreye DC 
uygulan r “S” butona bas l rsa triyak RG üzerinden yeterli geyt polermas n  al r ve iletken 
olur. Yük üzerinden ak m geçmeye ba lar. Buton b rak ld nda yük ak m  geçmeye 
devam eder. Demek oluyor ki triyaklarda tristörler gibi kilitleme özelli ine sahiptir. DC 
çal mada kaynak kutuplar  da önemli de ildir. 

 Devreye AC uygulan r “S” butona bas l rsa triyak yine yeterli geyt polarlamas n  
al r ve iletken olur.Yük üzerinden ak m geçer. Buton b rak ld  anda yük ak m  da kesilir. 
Buna neden AC nin alternans de i iminde ani de erin s f r olmas d r. Bu anda triyak n A1 
ve A2 anotlar na hiçbir gerilim uygulanmaz ve çal ma durur. 

ekil 4.2.6 
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Dimmer devresinin çal mas : 

ekil 4.2.7 

     Dimmer devresi faz aç s n  ayarlayan bir devre olup, deney devremizde 55V AC 
gerilim ve 50 Hz’lik ebeke frekans nda çal maktad r. Devre faz aç s n  P 
potansiyometresi vas tas  ile yapmaktad r. 

     Triya n iletkenli i dolay s  ile yükte harcanan güç gate ucuna uygulanan pals 
sinyalleri ile kontrol edilir. Bunun nas l gerçekle ti i dalga ekillerinden daha iyi 
aç klanabilir. 

ekil 4.2.8 
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Gate ucuna hiçbir gerilim uygulanmazsa triyak her iki alternansta da yal tkand r. 
Gerilimin hemen hemen hepsi triyak uçlar nda dü er ve enerji yüklenmez. Yükün 
enerjilenme zaman aral klar n n tetikleme palslar n n zaman aral klar  tayin eder. 
ekildeki B sinyali gate ucuna uygulan rsa triyak uçlar ndaki D sinyali  (taral  k s mlar)  

ve yük uçlar nda C sinyali (taral  k s mlar) meydana gelir. Bundan ç kan sonuç her iki 
alternansta da gate ak m  ak ncaya kadar yük kontrolü yap lmaz. Gate ak m  ba lad  
alternanslarda triyak iletken olur. Bu iletkenlik o alternanslar n bitimine kadar devam 
eder. 

 AC de çal an triyaklar her zaman pals jeneratörlerinin üretti i gerilimlerle faz farkl  
olarak ate lenerek çal t r lmas n n yan nda daha basit ve pratik bir yöntem gate ucu 
geriliminin ayarl  bir faz geciktirici üzerinden uygulanmas  ile de çal t r l rlar. Bu sözü 
edilen ayarl  faz geciktirici RC zaman geciktirme devresidir. A2 anodundan ald  AC 
gerilimin faz n  genelde potansiyometre ile 00  ile 1800  aras nda  ayarlanarak gate ucuna 
uygulanmas n  sa lar. 

     Bu çe it devrelerde RC zaman geciktirme devresi yan nda bir de tetikleme 
eleman na ihtiyaç duyulur. Bu tetikleme eleman  SUS, SBS, D YAK vb. olabilir. 

Bir faz geciktirme devresinin hesab  öyle yap l r; 
 1- Yükün çal t  gerilimin frekans na göre alternans süresi hesaplan r. 

2- Bir alternans 1800 oldu una göre 10’luk süre hesaplan r. 
3- 10’luk süre bilindi ine göre kaç derecelik faz gecikmesi yapacaksa ikisinin 

çarp m  faz geciktirmesi süresini verir. 

Örnek olarak devredeki yükün 600 gecikmeli olarak çal t r lmas  istenmektedir.  

U=220V AC 50Hz oldu una göre faz geciktirme süresi ; 

1- Bir Alternans n süresi = 1Sn / 50 . 2(alternans) = 1/100 = 10mS 
2- 10 lik süre = 10 / 1800  =55,5 S 
3- 600’lük faz gecikmesi = 10’luk zaman gecikmesi . 60 

  =55,5.60 = 3330 S 
Seçilen faz gecikmesi için kullan lacak R ve C de erlerinden biri sabit seçilerek 

hesaplan r.    

      ekil 4.B.8’deki devreye enerji verildi inde T= R*C e itli inden kondansatörün arj 
ve de arj süreleri P ve R1 dirençleri vas tas yla belirlenir. Bu süre triya n tetiklenme 
aç s n  belirler. Fakat bu aç  900’yi geçemez. Bunun için C2 kondansatörü tetikleme 
aç s n  geciktirmek için devreye konmu tur. Fakat yinede 1800 ye ula amaz. Bunun için 
devreye bir de diyak eklenmi tir. Böylece, triyak yakla k 00 ile 1800 aras nda tetiklenmi  
olur. P potansiyometresinin ayar  de i tirildi inde bu tetikleme aç s  ayarlanm  olur. 

      Triya n iletken olabilmesi için, C2 uçlar ndaki arj geriliminin diya  ate leme 
gerilimine ula mas  gerekir. Diya n ate leme gerilimi, bu devrede 29V’tur.  

      Giri e uygulanan ebeke geriliminin ba lang çtan 0.01 s den k sa bir sürede, diya n 
ate leme gerilimi C2 uçlar nda olu maktad r. 

      Çünkü ebeke frekans  her 0.01 s de (+) ve (-) olarak yön de i tirir. E er, zaman 
sabitesi T=PxC2  0.01 s den büyük seçilirse, C2 arj  29 Volta ula amaz ve diyak 
ate lenemez. Dolay s yla, triyak iletime geçemeyece inden lamba yanmaz. 

      Potansiyometrenin direnç de eri azalt ld nda, bu kez C2’nin arj gerilimi 
alternaslar n hemen ba nda diya n ate leme gerilimine ula r ve ekil 4.B.9 a) ve ekil 
4.B.9 b)’de görüldü ü gibi triyak alternaslar n ba nda iletime geçer.
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Gerilimin büyük bir k sm  yük, az bir k sm  da triyak üzerine dü er. (Taral  k s mlar 
yük,  beyaz k s mlar triyak gerilimi) Lamba parlak yanar. 

Potansiyometrenin direnç de eri artt r ld nda, bu kez C2’nin arj gerilimi 
alternanslar n sonlar na do ru diya n ate leme gerilimine ula r ve ekil 4.B.9 c) ve 
ekil 4.B.9 d)’de görüldü ü gibi triyak alternaslar n sonlar na do ru iletime geçer.  

Gerilimin büyük bir k sm  triyak, az bir k sm  da yük üzerine dü er. (Taral  k s mlar yük, 
beyaz k s mlar triyak gerilimi) Lamba sönük yanar. 

ekil 4.2.9 

Triya n  a) alternans n hemen ba nda,
b) alternans ba lad ktan 450  sonra,
c) alternans ba lad ktan 900  sonra,
d) alternans ba lad ktan 1350  sonra     tetiklenmesi

   ekil 4.2.9 a’da triyak alternans n hemen ba nda iletken olmakta ve maksimum 
güçte yükten geçen ak m n dalga ekli görülmektedir  (Yük alan  taral  k s mlar geni ). 

 ekil 4.2.9 b’de alternans ba lang c ndan 45O sonra triyak iletken olmakta ve ¾ 
oran nda güç elde edilmektedir  (Yük alan  taral  k s mlar biraz azald ). 

 ekil 4.2.9 c.’de alternans ba lang c ndan 90O sonra triyak iletken olmakta, ½ 
oran nda güç elde edilmektedir  (Yük taral  k s mlar  yar  yar ya azald ). 

  ekil 4.2.9 d’de ise alternans ba lang c ndan 135O sonra triyak iletken olmaktad r. 
Bu durumda ¼ oran nda güç elde edilmektedir (yük alan  taral  k s mlar en az). 
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Deneyin Yap l : 

ekilde görülen devreyi kurunuz. 

ekil 4.2.10

Anahtar kontrol yerleri 

ekil 4.2.11
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Deney ba lant  emas : 

ekil 4.2.12 

1- Devreye Osiloskobu ekildeki gibi ba lay p, enerji veriniz. (R=100 ) 

  Osiloskop pozisyonlar : Probe= x10, Volt/Div=5V, Time/Div=5mS   

  Anahtar pozisyonlar  deney ba lang c nda a a daki duruma al nmal d r. 

S1= “OFF”    Potansiyometre k sa-aç k devre 
S2= “OFF”    C1 kontrol 
S3= “OFF”    C2 kontrol 
S4= “OFF”    Diyak k sa-aç k devre 

 S5= “OFF”   Triyak A2-A1 k sa-aç k devre

2- Anahtarlar n yukar  pozisyonlar  “OFF” durumudur. Bunu göz önüne alarak S2 
anahtar n  “ON”  yap n z. Potansiyometreyi tetiklemeyi ba latacak pozisyona 
kadar çeviriniz ve tetikleme ba lad  an  osiloskoptan inceleyiniz. Osiloskop 
ekran ndaki görüntüyü aç klay n z.  

Bu durum 1.kondansatörün kapasitesi ile arj zaman n n diya  iletime sokma an n  
göstermektedir. ekil 4.2.1a 

Potansiyometreyi max. Konuma al nca ekil 4.2.1b deki  durum olu ur ve 
alternans n sonuna kadar triyak iletimde kal r. 
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ekil 4.2.1a                                   ekil 4.2.1b 

3- S2 anahtar n   “OFF” , S3 anahtar n   “ON” yap n z. Yukardaki i lem 
basamaklar n  tekrarlay n z. Osiloskop ekran ndaki görüntüyü aç klay n z. 

 Bu sefer C2 kondansatörü devreye sokulmu tur. Bu kondansatörün kapasitesi 
daha küçük oldu u için daha k sa sürede diya  iletime sokmaktad r.  

4- Her iki anahtar  da “ON” yap n z, daha sonra her ikisinide “OFF” yap n z. Durumu 
aç klay n z. 

Bu durumda kapasite büyümü  ve iletime geçme zaman  da büyümü tür. ki 
kondansatörde devreden ç k nca iletime geçme zaman  oldukça küçülmü tür. 

     Pot min  pot max. 
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5- S2 ve S3 anahtar  “ON” durumunda iken S1 anahtar n  “ON” yap n z. Durumu 
aç klay n z. 

Bu durumda potansiyometre “0” yap lm t r ve tetikleme zaman  en aza inmi tir. 

6- S3 anahtar n  tekrar “OFF” yap n z. S4 anahtar n  “ON” yap n z. Durumu 
aç klay n z.  

Bu durumda diyak k sa devre durumuna geçmi tir. 

7- S4 anahtar n  tekrar “OFF” yap n z. S5 anahtar n  “ON” yap n z. Durumu 
aç klay n z. 

Bu durumda triya n A2-A1 aras  k sa devre olmu  ve yük üzerinden devre ak m  max. 
akmaktad r. 
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DENEY 4.1.1 - DENEY 4.2.1 İSTENENLER

Ald n z tüm çizimleri ölçekli ka t kullanarak tekrar çiziniz ve raporunuza 
ekleyiniz. 
Her k s mda ald n z ölçümleri tablolar halinde düzenleyiniz ve ’ya kar  ç k  
geriliminin grafi ini ölçekli olarak çiziniz. 

 Omik yüklü ölçümleriniz için ’ya göre 
ç k  gerilimlerinin teorik hesaplar n  yap n z. Ölçtü ünüz de erlerle teorik de erler 
birbirine uyuyor mu?  Uymuyorsa neden? Aç klay n z.  

 Do rultucular için kulland m z “ortalama gerilim” kavram n  hat rlay n z.  
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BÖLÜM 5 
DC-DC DÖNÜ TÜRÜCÜLER 

A. Deneyin Amac  

DC-DC gerilim azaltan dönü türücü (buck converter) ve DC-DC gerilim art ran 
dönü türücü (boost converter) devrelerinin davran lar n  incelemek. Bu deneyde gerilim 
azaltan ve gerilim art ran dönü türücü  devrelerinin kal c  durum davran lar  
gözlenecektir. Darbe geni li inin ç k  gerilimine etkisi ile birlikte yük de i iminin devre 
üzerindeki sonuçlar  ve anahtarlama frekans n n dönü türücünün verimine etkisi 
incelenecektir. Anahtarlama eleman  olarak kullan lan mosfet ve diyotun anahtarlama 
karakteristikleri de gerekti i takdirde tekrar bu devreler üzerinde incelenebilir. 

B. Teori 

G R  

DC-DC dönü türücüler endüstride oldukça yayg n olarak kullan lmaktad r. Zaman 
zaman do rudan, ayarlanabilir gerilimli bir güç kayna  uygulamas , herhangi bir 
uygulamada gerekli olan herhangi bir DC gerilim seviyesinin elde edilmesi , ya da 
empedanslar  uyumsuz olan ard k 2  kat n  birbirine uydurulmas  vb. sebepler için 
kullan l rlar.  

Piyasada 1W seviyesinden birkaç yüz watt seviyesine kadar olan kHz seviyesinde 
frekanslarda anahtarlama yapan DC-DC dönü türücüler bulunmaktad r. 

Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal c  Durum Devre Analizi 

ekil 5.1’de tipik tek transistorlü bir gerilim azaltan dönü türücü devre emas  
görünmektedir. 

Görüldü ü üzere devrede biri kontrollü(MOSFET) di eri ise kontrolsüz (diyot) olan 
iki adet anahtar bulunmaktad r. MOSFET’in kap -kaynak terminaline sabit frekansta , 
ayarlanabilir darbe geni li ine sahip, yine ekil 1’de görülen PWM sinyali 
uygulanmaktad r. Bu sinyalin DTS süresince (yani darbenin uyguland  sürede) 
transistör, geriye kalan (1-D)TS ile gösterilen süresinde de diyot iletimde olacakt r. Bu 
durum devrenin 2 ayr  modda çal arak lineer olmayan bir yap  göstermesine sebep olur. 
imdi devrenin bu 2 ayr  modunu inceleyerek gerilim azaltan dönü türücünün giri  ile 

ç k  gerilimi aras ndaki ili kiyi bulabiliriz.  
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15Vdc D
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ekil 5.1 

“

VPWM
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t

TS

DTS TS 1+DTS 2TS

ekil 5.2 

ekil 5.3.a’ da dönü türücünün, transistörün iletimde diyotun kesimde oldu u mod 
1’deki durumu gösterilmi tir. Transistör iletimde oldu u için  k sa devre olarak, diyot ise 
kesim durumunda oldu u için aç k devre olarak gösterilmi tir. 

   ekil 5.3a   ekil 5.3b 

ekilde de görüldü ü gibi mod 1’de indüktör , do rudan ç k  ile giri  aras na 
ba lanm t r.  Bu durumda bu modda indüktörün uçlar  aras ndaki gerilim  giri  gerilim 
ile ç k  gerilimi aras ndaki fark kadard r. 

VVV gL

ekil 5.3b’deki mod 2 durumunda bakarsak bu kez transistorün kesimde diyotun 
iletimde oldu unu görürüz. Bu durumda indüktör üzerinde, ç k  gerilimine e it ve ters 
polariteli bir gerilim gözlemleriz.  



GÜÇ ELEKTRON    214

VVL

Bu durumda indüktör geriliminin dalga ekli ekil 3’te gösterildi i gibi olacakt r. 

t
DTS TS 1+DTS 2TS

Vg-V

-V

VL(t)

I

II

ekil 5.4 

Art k bobinin her iki modda da hangi gerilim de erlerini ald n  biliyoruz. Bu 
durumda giri  ve ç k  aras nda bir ba nt  bulabiliriz. Kal c  duruma ula m ,  dengedeki 
bir sistemde , bir anahtarlama periyodu süresinde indüktörün ak m ndaki net de i im 
s f rd r. Bu indüktör volt-saniye dengesi olarak bilinir. Buna göre a a daki ifadeyi 
yazabiliriz. 

dt
tdi

LtV L
L

)(
)( dttV

L
ti

Ts

L
Ts

L
0

0 )(1)]([  dttV
L

iTi
Ts

LLSL
0

)(1)0()(

Burada TS ifadesi bir anahtarlama periyodunu ifade etmektedir ve yukar da da 
söyledi imiz gibi bir anahtarlama periyodunda ak m de i imi s f rd r. En sondaki e itli in 
sol taraf  bir anahtarlama periyodunun ba  ve sonundaki ak m de erlerinin birbirinden 
ç kar lmas n  yani bir anahtarlama periyodu boyunca ak mdaki de i imini ifade 
etmektedir. Dolay s yla s f ra e ittir ve bu ekilde e itli in sol taraf n n da s f ra e it 
olmas n  gerektiren a a daki denklemi elde ederiz.  

0)(
1

0

dttV
L

Ts

L   0)(
0

dttV
Ts

L  

Bu denklem aç kça ekil 3’te gösterilen indüktör gerilimi dalga eklinin alt nda 
kalan I ve II ile gösterilmi  alanlar toplam n n s f r oldu unu ifade etmektedir. Buna göre; 

0)1)(())(()(
0

SSg

Ts

L TDVDTVVdttV  

0SSSSg VDTVTVDTDTV   0SSg VTDTV  

0)( VDVT gS   0VDVg

VDVg

Görüldü ü gibi giri  gerilim ile ç k  gerilim aras ndaki ili kiyi indüktör volt-saniye 
dengesi prensibini kullanarak bulduk. Burada D darbe geni li i(duty cycle) de eri olup 0 
ile 1 aras nda de i mektedir.  

Yaln z bu ifadenin, bir tak m yakla mlar ve varsay mlar yap larak elde etti imiz bir 
sonuç oldu unun fark nda olunmal d r. Bu varsay mlar devrenin ideal oldu una dair olan 
varsay mlard r. Örne in her iki moddada, indüktör gerilimi denklemini yazarken 
transistör ve diyot üzerindeki gerilim dü ümünü hesaba katmayarak bunlar n s f r 
oldu unu varsayd k. Ayr ca mod 2’de transistör kesimde oldu u için giri teki kaynak 
devreyi beslememekte yani ç k  devresi ak m n  dolay s yla enerjisini kendi içinde 
çevirmektedir. Yük, bu modda kaynaktan enerji almad  için enerjisini  kapasitör ve 
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indüktörde depolanan enerjiden almaktad r. Bu sebeple enerjisi azalan bu elemanlar n 
ak m ve gerilimlerinde azalmalar olacakt r.  

Daha sonra devre tekrar mod 1’e dönünce kaynak devreye ba lanacak ve 
transistör üzerinden yüke enerji aktarmaya ba layacakt r. Dolay s yla kapasitör ve 
indüktörün de enerjisi artacak ve s ras yla gerilim ve ak mlar  da artacakt r. Yani biz her 
iki modun denklemini de yazarken ç k  gerilimini V gibi sabit bir  de er olarak ald k. 
Oysa ç k  gerilimi, kapasitörün az önce bahsetti imiz enerji al  veri leri sebebiyle 
V+v(t) eklinde V+ V ile V- V aras nda  sal nan bir de erdir . Dolay s yla biz V de erini 
alarak bu V sal n m n n V ortalama de erine göre çok küçük ve ihmal edilebilir oldu unu 
varsayd k.  

Son olarak, önemli olan bir ba ka parametremiz de indüktör ak m d r. Çünkü 
devreden de görüldü ü gibi yük ak m n n süreklili i indüktör sayesinde sa lanmaktad r. 
Kapasitör ve yükün çekti i ak mlar n toplam  bize bobinin ak m n  verecektir.   

Bobin de devrede sürekli olarak enerji al veri inde bulunan bir eleman oldu u için 
ak m nda de i imler olacakt r. Bu sal n mlar n seviyeleri bobinin her modda maruz kald  
gerilimler bilindi i takdirde hesaplanabilir.  

dt
tdiLtV L

L
)()(   

dt
tdi

L
tV LL )()(

Burada 
dt

tdiL )(
bize bobin ak m n n e iminin ifadesini vermektedir. Yani bobin ak m

mod 1’de 
L

VVg e imiyle DTS süresince artarken mod 2’de 
L
V

e imiyle azalmaktad r. 

Bu de i im ekil 4’te gösterilmi tir. 

ekil 5.5 
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DENEY 5.1:  DC-DC  GERİLİM AZALTAN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

5.1.1. Darbe Geni li i Etkisi 

ekil 5.10 

ekil 5.11 

ekil 5.10’da görülen devreyi kurunuz. Yük olarak ba layaca n z reostay  10 
ohm’a ayarlay n z. Ba lant lar  kontrol ettikten sonra devreye enerji veriniz. Osiloskoptan 
bak p “duty cycle” potunu  kullanarak darbe geni li ini 0.5’e ayarlay n z. Yine ayn  
ekilde “switching frequency” potunu kullanarak anahtarlama frekans n  20kHz’e 

ayarlay n z.  
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Yükü ba lad ktan sonra dönü türücünün giri ine ba lad n z güç kayna n  açarak giri  
gerilimini 15V’a ayarlay n z. Darbe geni li ini 0.1’den 0.9’a kadar 0.1 lik ad mlarla 
de i tirerek her ad mda ç k  geriliminin ortalama de erinin ölçünüz. D=0.1 D=0.5 ve 
D=0.9 de erleri için indüktör ak m n  ve ç k  geriliminin üzerindeki dalgalanmay  
osiloskopta gözlemleyerek dalga ekillerinin çiziniz.  

(Not : ndüktör ak m  ölçüm kart n n ak m k sm ndan, ç k  geriliminin 
üzerindeki dalgalanmalar ise, osiloskobun AC modundan görülebilir.) 

5.1.2. Anahtarlama Frekans  Etkisi 

 Devreyi de i tirmeksizin darbe geni li ini 0.5’e ayarlay n. Yük gerilimi 
dalgalanmas n n tepe-tepe de erini ölçünüz. Bobin ak m n n dalga eklini çiziniz. Ayn  
i lemleri, 40kHz,60kHz, 80kHz ve 100 kHz için tekrarlay n z. 

5.1.3. Yük Etkisi 

 Anahtarlama frekans n  100kHz’e , darbe geni li ini de 0.5’e ayarlay n. Yük olarak 
ba lad n z reostan n direncini devre süreksiz ak m moduna geçene kadar yava  yava  
art r n. Ç k  geriliminin de erini ölçerek, mosfet (akaç-kaynak gerilimi) ve diyot 
gerilimleriyle birlikte dalga ekillerini çiziniz. 
(Not: Mosfet’in  akaç(drain) terminali de kaynak(source) terminalide toprakta olmad  
için bu eleman n gerilimini osiloskopta gözlerken daha dikkatli olunuz. Yanl  toprak 
kullan m   sigortalar  att rabilir) 

5.1.4. Verim 

Anahtarlama frekans n  40kHz’e darbe geni li ini 0.5’e ayarlay n z. Yük direncini 
tekrar 10 ohm’a getiriniz. Giri  ak m  ile, ç k  ak m ve geriliminin ortalama de erlerinin 
ölçerek ortalama giri  ve ç k  güçlerinin hesaplay n z. Bu de erleri kullanarak 
dönü türücünün bu frekanstaki verimini hesaplay n z. Ayn  i lemleri 60kHz, 80kHz, 
100kHz için tekrarlay n z. 
Gerilim azaltan dönü türücü için al nan baz  ölçümler a a da gösterilmi tir. 

25kHz frekansta D=0.5 de erinde darbe geni li i dalga ekilleri. 

ekil 5.12 
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Ayn  frekansta bobin uçlar  aras ndaki gerilim 

ekil 5.13 

D=0.5 için ç k  gerilimi ve üzerindeki dalgalanma 

ekil 5.14 

D=0.75 için bobin üzerindeki gerilim ve darbe geni li i-yük gerilimi dalga ekilleri 

ekil 5.15 
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DENEY 5.1 İSTENENLER

Deney 5.1.1’de her bir darbe geni li i için ölçtü ünüz gerilim de erlerini darbe 
geni li i- yük gerilimi eklinde grafi e dökünüz. Her bir darbe geni li i de eri için 
yük gerilimini teorik olarak hesaplay n z. Teorik de erler ölçünlenlerle uyu uyor 
mu. Uyu muyorsa neden? Aç klay n z. 
Deney 5.1.2’de her bir frekans de eri için gözlemledi iniz dalga ekillerini ölçekli 
ka da çizerek raporunuza ekleyiniz. Anahtarlama frekans n n bobin ak m  
üzerindeki etkisini k saca aç klay n z. 
Deney 5.1.3’teki dalga ekillerini ölçekli ka da çizerek raporunuza ekleyiniz. 
Deney 5.1.4’te her bir frekans için elde etti iniz verim de erlerinin grafi ini çiziniz. 
Anahtarlama frekans n n, devrenin verimine yapt  etkiyi nedenleriyle aç klay n z. 
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BÖLÜM 6 
3 FAZ EV R C LER 

A. Deneyin Amac : 

3 Faz eviricilerin çal ma sistemlerini incelemek, 3 faz motor sürücü sisteminin 
çe itli deneylerini yapmak. 

EV R C  

Alternatif ak mdan (AC), Do ru ak ma (DC), Do ru ak mdan (DC),  alternatif ak m 
(AC) 3 faz biçimine dönü türülebilen, frekans  ve gerilimi ayarlanabilen düzeneklere 
Evirici Sistemler ad  verilir. Kalk  ak mlar  olmad ndan ebekeye zarar vermez.  

TEK FAZLI YARIM KÖPRÜ EV R C :  

ekil 6.1'deki devre 2 adet k y c dan meydana gelmi tir T/2  zaman aral  için 
sadece Q1 transistörü iletime sokulursa yük uçlar ndaki gerilimin ani de eri Vs/2'dir. 
Di er T/2 zaman aral nda, sadece Q2 transistörü iletime sokulursa yük uçlar nda –Vs/2 
görünür. Tetikleme devresi ne olursa olsun Q1 ve Q2'yi ayn  anda tetiklemeyecek ekilde 
tasarlanmal d r.  

ekil 6.1 

ekil 6.2 
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ekil 6.2 ohmik yük için transistör ak mlar , yük gerilimi (Vy) ve dalga ekillerini 
göstermektedir. Böyle bir evirici devresini beslemek için ekilden de anla laca  gibi 
simetrik beslemeye ihtiyaç vard r. Yal t mda olan transistör uçlar nda (Vs) kadar gerilim 
görülür bu tip invertöre yar m köprü evirici denir.   

TEK FAZLI KÖPRÜ EV R C : 

Tek fazl  bir köprü evirici ekil 6.3 de görüldü ü gibidir. Bu devre 4 adet k y c dan 
meydana gelmektedir. Q1 ve Q2 transistörleri ayn  anda iletime sokuldu unda  Vs giri  
gerilimi, yük uçlar nda görünür. E er Q3 ve Q4  transistörleri ayn  anda iletime 
sokulursa  yük uçlar nda ters yönlü -Vs olu ur ç k  dalga ekli ekil 6.4'deki gibidir. 

ekil 6.3 

ekil 6.4 
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GER L M BESLEMEL  EV R C LER  

A a da gördü ünüz SCR kontrollü evirici devresi gerilim beslemeli eviricidir ve en 
yayg n tercih edilen evirici çe ididir. Gerilim beslemeli eviricilerde ç k  gerilimi do rudan 
DC besleme kayna na ba l d r ç k  ak m  yük empedans n n bir fonsiyonudur.   

ekil 6.5 

AKIM BESLEMEL  EV R C   

Ak m beslemeli eviricilerde DC kaynaktan elde edilen giri  ak m  sabittir bunun için 
DC kayna a seri olarak büyük bir indüktans ba lan r. Evirici ç k  ak m  sabittir ve yükün 
cinsine ba l  de ildir. Ç k  ak m n n sabit olabilmesi için ç k  gerilimi de i meye zorlan r. 

ekildeki transistörlü evirici devresinde her zaman iki transistör iletimdedir  iletim 
s ras  (1,2)-(2,3)-(3,4)-(4,1)  eklindedir ve loop yapar. Her bir transistöre  ba lanan 
diyot ters gerilimlerden transistörleri korumak içindir.  

ekil 6.6 
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DE EB LEN DC LE BESLENEN EV R C LER  

Bir eviricinin ç k  gerilimi pals geni li inin de i tirilmesi ve DC giri  geriliminin sabit 
tutulmas yla kontrol edilebilir. Fakat bu tip gerilim kontrolünde ç k  geriliminde 
harmonikler olu ur harmonikleri azaltmak veya yok etmek için pals geni likleri sabit 
tutulabilir ve ç k  gerilimi de i tirilerek kontrol edilebilir böyle bir evirici ekil 6.8’ deki 
gibidir. Bu tip bir evirici ilave olarak konvertör kat na ihtiyaç duyar.  

ekil 6.8 

Evirici devreleri genellikle PWM tekni i kullanarak çal t r l r. PWM sinyallerini elde 
etmek için bir MPU yada PIC gibi  bir dijital kontrolcü kullanmak gerekir.   

Bizim devremizde ATMEL-ATMEGA8 i lemcisi kullan lm t r. 

PWM: Pulse Width Modulation kelimelerinin ba  harflerinden türemi  bir k saltmad r.  

SIKÇA KULLANILAN PWM TEKN KLER   

1- Tek pals genlik modülasyonu  
2- Çoklu pals genlik modülasyonu  
3- Sinüsoidal pals genlik modülasyonu  
4- Modified (de i tirilmi  yada azalt lm ) sinüsoidal pals genlik modülasyonu  

PWM, basitçe invertördeki transistör ya da SCR’ leri düzenli aral klarla anahtarla-
maya yarar.   
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TEK PALS GENL K MODÜLASYONU  

Tek pals geni lik modülasyonu ile kontrolde, her yar m sayk lda tek pals vard r. 
Evirici ç k  gerilimi, palsin geni li i de i tirilerek sa lan r. ekil 6.9' a bakacak olursak 
tetikleme  sinyallerinin üretimini ve tek fazl  tam köprü bir evirici devresinin ç k  
gerilimini göstermektedir. Tetikleme sinyalleri genli i Ar olan bir kare dalga referans 
sinyali ile genli i Ac olan bir üçgen dalga ta y c  sinyalin kar la t r lmas  ile elde edilir. 
Referans sinyalin frekans  ç k  geriliminin temel frekans n  tayin eder Ar'nin s f rdan 
Ac'ye kadar de i imini pals geni li inin s f rdan 180 dereceye kadar de i imine neden  
olur.  

ekil 6.9 
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ÇOKLU PALS GENL K MODÜLASYONU  

Bir eviricinin harmoni i, ç k  geriliminin her bir yar m sayk lda bir çok pals 
kullanmakla azalt labilir. Transistörleri iletim ve yal t ma sokmak için gereken tetikleme 
sinyalleri, ekil 6.10'daki gibidir. Bir referans sinyal ile üçgen dalga ekildeki gibi 
k yaslanmas  ile elde edilir. Referans sinyalin frekans , ç k  frekans n  tayin eder. Ta y c  
frekans ise her bir yar m sayk ldaki pals say s n  belirler.  

Tek fazl  bir köprü evirici  devresinin  ç k  gerilimi ekil 6.11'deki gibidir. 

ekil 6.10 

ekil 6.11 

Tek pals modülasyonu ile k yasland nda  distorsiyon faktöru  oldukça 
azalt lm t r. Bununla birilikte  güç transistörlerinin iletim ve yal t m say s n n fazla olmas  
anahtarlama kay plar n  art r r. Her bir yar m sayk ldaki  pals say s n n fazla olmas  dü ük 
dereceli harmoniklerin  genli ini azalt r.  
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SINUSODIAL PULSE GENL K MODÜLASYONU  

Bu teknikte  her bir pals n geni li i sinüs dalgas n n  geni ligi ile orant l  olarak 
de i ir .Distorsiyon faktorü  ve dü ük dereceli harmonikler önemli derecede azalt l r.  
Tetikleme sinyalleri ekil 6.12 ve ekil 6.13'deki gibi bir sinusoidal referans sinyali ile bir 
bir üçgen dalga ta y c  sinyalin k yaslanmas  ile elde edilir.  

Endüstriyel uygulamalarda çok s k kullan lan bu modülasyon  SPWM  k saltmas  ile 
tan n r. Referans sinyalin frekans  eviricinin ç k  frekans n  belirler her bir yar m 
sayk ldaki pals say s  ta y c  frekansa ba l d r.   

ekil 6.12 

ekil 6.13 
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DENEY N YAPILI I: 

Deney ba lant s n  a a daki gibi yap n z. 

Figure 6.15 

1- Devreyi kurduktan sonra gücü veriniz. 
2- FREQUENCY potu ile displayde 35 Hz görülünceye kadar ayarlay n z. 
3- START tu una bas n z. Ne olmu tur. 
4- STOP tu una bas n z ve motorun durmas n  sa lay n z. 
5- Potansiyometrenin pozisyonunu de i tirin. Ne olmu tur. 
6- R-S-T ç k lar n  farkl  frekanslarda osiloskopta inceleyerek yorumlay n z. 
7- Ayn  i lemleri de i ik frekanslarda tekrarlayarak sinyalleri yorumlay n z. 

NOT: Motor durmadan devir yönünü de i tirmeyiniz.  
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SONUÇLAR:  

25 Hz Ç k  Sinyali (yüksüz) 

35 Hz Ç k  Sinyali (yüksüz) 

50 Hz Ç k  Sinyali (yüksüz) 
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