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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
Raylı Sistemler Teknolojisi
Raylı Sistemler Mekatroniği
Raylı Sistemlerde Anahtarlama Elemanları
Bu modül, anahtarlama elemanlarını kullanabilme ve
MODÜLÜN TANIMI sağlamlık kontrollerini yapabilme bilgi ve becerisinin kazanıldığı
bir öğrenme materyalidir.
40/32
SÜRE
10. Sınıf modüllerini başarmak
ÖN KOŞUL
İşletme talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak
anahtarlama
elemanlarını kullanabilmek ve sağlamlık
YETERLİK
kontrollerini yapabilmek.
ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI

Genel amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, anahtarlama ve
tetikleme elemanlarını tanıyacak,
endüstriyel elektronik
devrelerinde kullanabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Tristörlerin yapısını ve özelliklerini, UJT ile tetikleme
yöntemlerini bilecek ve analog-dijital ölçü aletleriyle ölçümünü
yapabilecek,
istenen özellikte tristör seçebilecek ve tristör
kullanarak uygulama devresi yapabileceksiniz.
2. Diyakın yapısını ve özelliklerini tanıyacak, istenen
özellikte diyak seçebilecek ve pals üretici devre uygulamasını
yapabileceksiniz.
3. Triyakın yapısını ve özelliklerini, tetikleme yöntemlerini
bilecek, analog ve dijital ölçü aletleriyle ölçümünü yapabilecek,
istenen özellikte triyak seçebilecek ve triyaklı uygulama devresi
yapabileceksiniz.
4. IGBT yapısını, çalışmasını ve özelliklerini tanıyacak,
istenen özellikte IGBT seçebilecek ve AC’ de güç kontrolü
uygulaması yapabileceksiniz.
5. Kuadrakın yapısını, çalışmasını ve özelliklerini tanıyacak,
istenen özellikte kuadrak seçebilecek ve AC’ de güç kontrolü
uygulaması yapabileceksiniz.

iii

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: TCDD, Metro ve Hafif Raylı İşletmeleri, sınıf,
kütüphane, bilgi teknolojileri ortamı v.b.
Donanım: Elektronik anahtarlama elemanları, projeksiyon,
bilgisayar ve donanımları v.b. sağlanmalıdır.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Birbiri ardına yapılan icatlar, yepyeni ürünler... Ayak uydurmakta zorlandığımız,
hızıyla başımızı döndüren teknolojiyle raylı sistemler çağını yaşıyoruz.
Hızlı kentleşme, yoğun nüfus artışı, hava kirliliği ve enerji sıkıntısı gibi büyük
sorunlar, ulaşımda raylı sisteme geçişi zorunlu hâle getirmiştir.
Teknolojide son yıllarda meydana gelen gelişmeler, ekonomik ve sosyal alanda
insanların daha rahat, güvenli yaşama ve zamanını daha verimli kullanma isteğini ön plâna
çıkarmıştır. Demiryolu ulaşımı, güvenli, hızlı ve ekonomik olması yanında şehirleşme ve
sanayileşmenin getirdiği yoğun trafik ve çevre kirliliği gibi sorunların çözümü için de önemli
bir alternatiftir.
Tüm dünyada raylı sistemlerin kullanıldığı ulaşım araçları hızla gelişmektedir. Bunun
bir sonucu olarak demir yolu güvenliği için elektrifikasyon ve sinyalizasyona yönelik yeni
uygulamalar başlatılmıştır. Bu uygulamalar içerisinde elektronik anahtarlama elemanları
başrolü oynamaktadır.
Bu modül ile belli başlı elektronik anahtarlama elemanlarını tanıyacak, günlük
hayatta kullandığımız elektronik cihazların çalışmaları hakkında temel bilgileri öğrenmiş
olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti sonunda tristörlerin yapısını, özelliğini bilecek; ölçü aletleriyle
ölçümünü, tristörlerin tetiklenmesi ve durdurulması yöntemlerini öğrenecek, istenen
özellikte tristör seçebilecek, tristörle uygulama devreleri yapabileceksiniz.
UJT’lerin yapısını, özelliğini bilecek, istenen özellikte UJT seçebilecek ve tristörün
tetiklenmesinde nasıl kullanıldığını uygulama yaparak öğreneceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Tristör ve UJT elemanlarının raylı sistemlerde kullanım alanlarını araştırınız.
 Yaptığınız araştırmalara ait sonuçları rapor haline getiriniz ve sınıf ortamında sununuz.

1. TRİSTÖRLER (SCR)
1. 1 Tristörün Yapısı, Özellikleri ve Çalışması

Şekil 1.1: Tristörün sembolü ve uygulamada kullanılan bazı tristörler

Tristörler; anot, katot, geyt adı verilen üçayaklı, içyapısında PNPN olarak dört yarı
iletken tabakadan oluşmaktadır. Tristörler hem DC hem de AC akım ve gerilimlerde
çalışır.
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Elektrik-elektronikte “güç kontrolü” işlemlerinde kullanılır.
Tristör en az dört silisyum yarı iletken parçanın birleştirilmesinden oluşan, anahtar ve
doğrultma görevi yapan bir elemandır. SCR ( Silikon Kontrollü Redresör) ismi de verilir.
Değişik güçte tristörler imal edilmektedir. Çalışma sahası 50 V – 8000 V, 0,4 A – 4500 A
arasında olabilmektedir.
Tristör, küçük bir geyt (kapı) akımıyla büyük akımların kontrolünü yapabilen yarı
iletken sessiz bir anahtarlama devre elemanıdır. Anoduna (+); katoduna (-) gerilim
verildiğinde hemen çalışmaz. Anot katot arasını iletime geçirebilmek için katoda göre geyte
(+) gerilim vermek gerekir. DC gerilimde tristör iletken olduktan sonra geyt tetikleme
gerilimini kesseniz dahi tristör çalışmaya devam eder. AC gerilimde çalışırken geyt
tetikleme gerilimi kesildiğinde tristörün iletkenliği kaybolur ve yalıtkan hale geçer.
Tristörler de yük, anot veya katot uçlarına bağlanır. Anahtarlama işlemini yaptıracak
düşük tetikleme akımı ise geyt ucuna uygulanır.
Geyt tetikleme akımı uygulanmadığında anot–katot arası direnci çok yüksektir. Anot–
katot arasından yük akımı geçemez. Bu durumda tristör “yalıtkandır” ifadesini kullanırız.
Geyt tetikleme akımı uygulandığında anot–katot arası direnci çok düşüktür. Anot–
katot arasından yük akımı geçer. Bu durumda tristör “iletkendir “ifadesini kullanırız.
Tristörler sırasıyla birbirini takip eden “P” ve “N” tipi silisyumdan yapılmış dört yarı
iletken tabakadan yapılmıştır. Bu dört tabakanın en dışındaki “P” tabakası anot, diğer dıştaki
“N” tabakası katot görevi yapar. Yapısındaki yarı iletkenler çeşitli kalınlıktadır ve değişik
miktarlarda katkılandırılmıştır. Bu yüzden her katmanın iletkenliği farklıdır.

Şekil 1.2: Tristörün yapısı ve diyot-transistör eşdeğeri
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Yukarıdaki şekilde tristörün yapısı, diyotlu ve transistörlü eşdeğer devresi
gösterilmiştir. Transistörlü eşdeğer devresinde G ucuna bir akım verilince NPN tipi transistör
iletime geçerek kollektör akımı geçirmeye başlar. Bu kollektör akımı PNP transistör beyz
akımını sağladığı için PNP tipi transistörde hemen iletime geçer ve emiter – kollektör
üstünden NPN tipi transistörün beyzine akım gönderir. Dolayısı ile G ucundan uygulanan
akım kesilse bile transistörler birbirini besleme devam eder, iletimde kalırlar.

1.2. Tristör Tetikleme Yöntemleri
Tristör birden fazla yöntemle iletime geçirilebilir. Bu metotlar şunlardır:


Anot-Katot gerilimdeki hızlı bir değişim: Anot–katot gerilimi iletim yönünde
çok hızlı bir değişim gösterirse tristörü iletime geçirebilir. Nedeni de tristörün
birleşim bölgelerinin bir kondansatör gibi davranmasıdır.



Doğru yönde anot-katot geriliminin çok arttırılması: Geyt gerilimi sıfırken
anot-katot gerilimi çok arttırılırsa tristör kırılma voltajından sonra iletime geçer.



Işıkla tetikleme: Diyot ve transistörlerde olduğu gibi tristörlerde de foto
elektrik etkisi ile elektron hareketi başlatılabilir. Işık bir mercek yardımıyla
silisyum yapıya uygulanır. Anot katot arası iç direnç küçülerek tristör iletime
geçer.



Sıcaklığın arttırılması: Sıcaklığın artması ile tristör iletime geçebilir. Ancak
bu istenmeyen bir durumdur. Tristörün bileşim noktasındaki ısının artması
kaçak akımların artmasına neden olur. Eğer kaçak akım seviyesi eşik seviyesini
geçerse tristör kendiliğinden iletime geçer.



Geytine düşük gerilim, küçük akım uygulama: En çok kullanılan yöntemdir.
Geyte uygulanan düşük gerilimlerle, büyük gerilim ve akımlı devreler kontrol
edilir. Tristörün anot-katot arası direnci çok büyüktür. Geyte uygulanan düşük
gerilim, anot-katot arası direnci küçültür ve tristör iletime geçer. Tristörü DC’de
tetiklemek gayet basitken AC’de tetiklemek için geyt polarması
doğrultulmalıdır.

1.2.1. Tristörün DC’ de Tetiklenmesi Yöntemi
Tristörün DC tetiklenmesinde, S anahtarı açık olduğu sürece anot ve katot’un doğru
polarma olması, tristörün çalışması için yeterli değildir. S anahtarı kapatılınca tristörün geyt
ucu tetikleme voltajını alacağından iletime geçer ve yükü (lambayı) çalıştırır. Artık geyt
akımı kesilse bile tristör iletimde kalıp lamba yanmaya devam edecektir. Geyti tetiklemek
için birinci şekilde ayrı bir kaynak kullanılmış ikinci şekilde ise aynı kaynaktan tetikleme
voltajı alınmıştır.(Şekil 1.3)
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Şekil 1.3: Tristörün DC kaynaktan tetiklenmesi

1.2.2. Tristörün AC’de Tetiklenmesi Yöntemi
Tristörü AC’de çalıştırmak DC’ de çalıştırmaya nazaran biraz daha dikkat isteyen
durumdur. Çünkü AC voltajda bilindiği üzere akım yönü devamlı değişmektedir. Yani
tristörün anot-katot ucu devamlı polarma değiştirmektedir. A-K arasına bir süre pozitif
alternans gelirken bir süre de negatif alternans gelir. Pozitif alternanslarda tristör tetiklenirse
iletime geçer negatif alternanslarda ise anot-katot zaten ters polarma olduğu için akım
geçirmez. Yani yalıtımdadır. Yalnız her pozitif alternanstan önce tristör yalıtımda olacağı
için her pozitif alternansta tetikleme verilmelidir. Bu işlem AC gerilimin bir kısmının
değerinin düşürülüp sadece pozitif kısımlarının seçilip geyte uygulanması ile sağlanır. Yani
A-K üstündeki voltaj paralel bir koldan gerilimi düşürülüp bir diyot ile sadece pozitif
kısımlar seçilir ve geyte uygulanır. Bununla ilgili devre şeması aşağıda gözükmektedir.

Şekil 1.4: Tristörün AC kaynaktan tetiklenmesi
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1.3. Tristörü Durdurma (Kesime Sokma) Yöntemleri
İletimdeki bir tristör seri–paralel ve kapasitif anahtarla durdurulur.

1.3.1. Seri–Paralel Anahtarla Tristörü Durdurma
DC gerilim altında çalışan tristörler, bir kez iletime geçtiklerinde geyt tetikleme
gerilimi kesilse dahi tristör iletimde kalmaya devam eder. Bu durumda tristörü yalıtkan
yapabilmek için çeşitli metotlar uygulanır. Bu metotlardan biri tristöre seri veya paralel
bağlanacak anahtarla gerçekleştirilir. Temelde bütün yöntemler tristörün anot akımını
kesmeyi amaçlamaktadır.

Şekil 1.5: Tristörü seri-paralel anahtarla kesime götürme devresi

Yukarıdaki devrede G anahtarıyla tetiklenen tristörü, seri bağlı A anahtarını veya
paralel bağlı D anahtarını kapatarak kesime getirebilirsiniz.
Soru: Seri bağlı A veya paralel bağlı D anahtarlarını kapatırsanız tristör neden
kesime gider?
Cevap: İki anahtarda tristörün anot gerilimini sıfır yaptığı için yalıtkan olur.
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1.3.2. Kapasitif Anahtarla Tristörü Durdurmak

Şekil 1.6: Tersleyici anahtar ile tristörü kesime götürme

Yandaki devrede C1 kondansatörü tristörü durdurmaktadır. Durdurma anahtarına S
basıldığında C1 kondansatörü, tristörün anoduna ters bir gerilim uygulayarak onu pasif
duruma sokar. Bu yönteme “kapasitif anahtarla durdurma yöntemi” denir.
Soru: Yukarıdaki devrede, C1 kondansatörü şarj gerilimini nasıl sağlamaktadır?
Cevap: S anahtarı açık durumda iken R3 direnci üzerinden sağlamaktadır.

1.4. Tristörün Korunması
Tristörlerin, üzerlerinden geçen akımların yüksek olmasından dolayı çok dikkatli
kullanılmaları gerekir. Tristörün bozulması, tristöre zarar verdiği gibi kullanıldığı sisteme
veya makineye da zarar verir.
Örneğin sanayide tristörler motor kontrol devrelerinde oldukça sık kullanılırlar. En
ufak bir hatada tristör bozulursa motorun tam devirde dönmesine yol açabilir. Bunun
sonucunda makinenin zarar görmesi kaçınılmazdır.
Tristörün korunmasını iki bölümde toplayabiliriz:
a) Geyt tetikleme devresinin korunması
b) Anot-katot devresinin korunması
a) Geyt tetikleme devresinin korunması: Tristörler P-N bileşimlerinden oluşan yarı
iletken parçalar olduğu için direkt olarak besleme gerilimine bağlanmaz. Çünkü üzerlerinden
fazla akım geçeceğinden tristör bozulur. Bu yüzden Tristör geyt ucundan tetiklenirken seri
bir direnç üzerinden gerilim uygulanır. Bu direnç geyt ucundan aşırı akım geçişini engeller.
Direnç değeri hesaplanırken uygulanan Geyt gerilimi ( Vgg ), Tristörün geyt ucunun
çekeceği akım ve tristör iletimdeyken geyt-katot voltajı dikkate alınır. Tristörlerin geyt
voltajı genellikle bir kaç volt civarındadır.
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b)Anot-katot devresinin korunması: Tristör kullanılırken anot akımının
dayanabileceği değerden fazla olmaması gerekir. Bu yüzden bir tristör asla yüksüz
çalıştırılmaz. Yükte çalıştırılırken de tristör yük akımını kaldırabilecek değerde seçilir. Eğer
yük akım değeri maksimum anot akımına yakın değerlerdeyse bu durumda da tristör için
yeterli bir soğutma sağlanmalıdır. Her ne kadar tristörden makul bir seviyede akım geçse de
bu akım değeri sınıra yakın olduğu için tristörün ısınmasına yol açar ve 130’C civarında
tristörün bozulmasına sebep olur.
Ayrıca tristör kullanılırken ileri ve ters kırılma gerilimleri de dikkate alınmalıdır. Ters
yöndeki aşırı bir gerilim yine tristörü bozar. Bu yüzden tristör kırılma voltajları yeterince
yüksek olanlar seçilmelidir.

1.5. UJT Transistörü
Özellikle transistörlerin iletken yapılması için (ateşlenmesi, tetiklenmesi) geliştirilmiş
bir yarı iletken devre elemanıdır.

1.5.1. Çalışma İlkesi ve Kullanıldığı Yerler
UJT transistörleri, üçayaklı ve iki tipte (N ve P tipi emiter) üretilir. Tristör ve triyak
devrelerinde tetikleme için gerekli olan darbeleri üretir. Relaksasyon (gevşemeli)
osilatör yapımında kullanılan yarı iletken bir devre elemanıdır. UJT AVO metre ile test
edilirken UJT’nin B2-B1 (beyz2-beyz1) uçları arasında her iki yönde de 5-10 KΩ arasında
bir direnç değeri ölçülür. Emiterle B2 ve B1 arasında bir yönde küçük, diğer yönde yüksek
direnç değeri ölçülür. Bu durumda UJT sağlamdır, denir. Emiterle B1 ve B2 arasında direnç
ölçümünde küçük değer gösteren uç B1, biraz daha yüksek değer gösteren uç ise B2
ucudur.Emiter ucu normal transistör de beyz ucu nasıl bulunuyorsa, aynı yöntemlerle
bulunur.

Şekil 1.7: UJT sembolleri
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N tipi ve P tipi UJT transistörlerin sembollerini yukarıda görüyorsunuz. Örnek olarak
N2646 UJT transistörünün alt görünüşü verilmiştir.
UJT nasıl çalışır: Emiter–B1 arasına uygulanan gerilimin belli bir değeri, aşamasıyla
iletime geçen ve B1 – B2 arasından akım akıtan, yarı iletken bir devre elemandır.

1.5.2. UJT Transistörlü Pals (Darbe) Osilatörü Devresi

Şekil 1.8: UJT’li darbe üreteci

Yukarıdaki şekilde UJT ile yapılmış bir relaksasyon (gevşemeli) osilatörün devre
şeması ve çeşitli noktalardaki dalga şekilleri gösterilmiştir. Devredeki R1 Ve C1 elemanları
bir zaman sabiti devresi oluşturmaktadır. Bu yüzden devreye gerilim uygulandığı anda C1
kondansatörü şarj olmaya başlar. C1 üstündeki gerilim (Ve), ateşleme gerilimine (Vp)
ulaştığında UJT iletime geçer ve Ve gerilimi düşer. Bu esnada yüklü kondansatör UJT’nin
emiteri üstünden hızlıca deşarj olur. Bu deşarj akımı R3 üstünde kısa süreli bir pals
oluştururken, Vç2 ucunda da kısa süreli bir gerilim azalmasına sebep olur. Bundan sonra C1
kondansatörü tekrar şarj olarak yeni bir periyot başlamış olur. Eğer istersek Vç1 ucunda elde
edilen kısa süreli palsleri bir tristörün geytine vererek, tristörü tetikleyebiliriz. Devrede
kondansatör şarja kıyasla çok daha kısa sürede deşarj olur çünkü kondansatör emiter ve R3
üstünden deşarj olmaktadır. UJT iletindeyken E-B1 direnci çok azdır.
1.5.2.1. UJT ile Tristör Tetiklemenin Faydaları
UJT’li osilatör devresinde çalışma frekansı R1 ve C1 elemanları ile kolaylıkla kontrol
edilebilir. Bu sayede bir tristörü tam olarak 0 ile 180 dereceler arasında tetikleyebiliriz.
Normalde AC devrelerde kullanılan direnç-diyotlu tetikleme devresi tam olarak 0-180 derece
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tetiklemesi sağlamaz. Bu dezavantaj böyle bir devre ile giderilebilir. Bu devre sayesinde
hassas tetikleme zamanlaması yapılabilmektedir.

1.6. Tristörün Ujt ile Tetiklenmesi Uygulaması

Şekil 1.9: UJT ile tristör sürme devresi ve osiloskoptaki eğrileri

Osilaskopta üstteki dalga şekli UJT’nin emiterindeki kondansatörün şarj-deşarj
eğrisini, alttaki iğne şeklindeki darbeler ise UJT’nin B1 ayağındaki çıkış darbeleri olup
tristörü tetiklerler. S anahtarı kapatılınca C1 kondansatörü şarj olmaya başlar. Bu şarj
gerilimi UJT’nin iletim gerilimine ulaştığı an, UJT aniden iletime geçer. R3 üzerinde oluşan
iğne şeklindeki darbeler tristörü tetikler. Tristör, AC 220 voltta çalışan lambayı çalıştırır. (P)
potansiyometresi kondansatörün dolma, boşalma (şarj ve deşarj) süresini ayarlar. Buna bağlı
olarak tristörün iletimde kalma süresi değişir, dolayısıyla lambanın parlaklığını ayarlamış
olursunuz. Tetikleme olduğu sürece yük olarak kullanılan lamba etrafına ışık saçacaktır.
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1.7. Tristörün AVO metre ile Sağlamlık Kontrolü
Ölçme, uygulamanın her aşamasında vardır, ölçü aletini kullanınız.

Şekil 1.10: AVO metre ile tristörün sağlamlık kontrolü

Öncelikle ölçü aleti ohmmetre kademesine alınır ve siyah ucu tristörün anoduna
bağlanır. Kırmızı uç ise katoda bağlanır. Bu durumda ölçü aletinde herhangi bir değer
okunmaması gerekir. Eğer düşük bir direnç veya kısa devre gözleniyorsa tristörün anot-katot
arası kısa devre olmuş demektir ki bu da tristörün arızalı olduğunu gösterir. Eğer bu ölçümde
bir hata yoksa şimdi sıra gate ucunun sağlamlığını ölçmeye geldi. Kırmızı ve siyah uçlar
tristöre bağlı iken siyah uç anottan ayrılmadan aynı anda gate ucuna değdirildiğinde tristör
tetiklenmiş olur ve ölçü aletinde çok düşük bir direnç hatta kısa devre görülür. Bu durumda
tristör tetiklenmiştir, anot-katot arası iletken olmuştur ve gate ucu sağlamdır. Şimdi gate
ucuna değdirilen siyah uç ayrılır ve ölçü aletinde hala aynı sapmanın olduğu görülür. Bu da
tristörün bir kez tetiklendikten sonra tetikleme kesilse bile iletimde kaldığını gösterir. Eğer
gate ucu ayrıldığında ölçü aletide yüksek bir direnç veya açık devre gösteriyorsa tristör
arızalıdır veya gate ucu değdirildiği halde ölçü aletinde bir sapma olmuyorsa tristör yine
arızalıdır.

1.8. Tristörün Avometreyle Uçlarının Tespiti
Avometrenin problarını sırayla tristörün ayaklarına değdiriniz. Sadece iki ayak
arasında bir yönde sapma olacaktır. Sapma olduğu anda siyah probun değdiği ayak geyt,
diğeri ise katottur diyebilirsiniz. Geri kalan diğer ayak ise anot olur.
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1.9. Tristörün AC Akımda Çalıştırılması

Şekil 1.11: AC’de tristör sürme devresi

Yukarıdaki devrede AC 12 Voltta çalışan bir lambanın tristörle çalıştırılabilmesi için
G anahtarını kapatmanız gerekir. R direnci üzerinden gelen AC gerilimin pozitif
alternansları D diyotu tarafından geçirilerek tristörün tetiklenmesini sağlayabilirsiniz. Neden
diyot kullanıldı? Sorusuna cevap ararsanız, tristörlerin pozitif gerilimlerle tetiklendiğini
hatırlamanız yeterli olacaktır. Burada tetikleme akımı; direnç, anahtar, diyot üzerinden
geçerken, yük akımı ise lamba, tristör ve AC kaynak üzerinden geçecektir.

1.10. Tristörün DC Akımda Çalıştırılması

Şekil 1.12: DC’de tristör sürme devresi

Yukarıdaki devrede tristör DC 12 Volt ile beslenmekte ve yük olarak LED diyot
kullanılmaktadır.
Tetikleme gerilimi, R1 ve R2 gerilim bölücü dirençlerle sağlanmıştır. G anahtarını bir
kez kapatıp açmanız yeterli olacaktır. Tristör tetiklenecek, LED etrafına ışık verecektir.
Ancak A anahtarının kapalı olması koşulunu unutmayınız. LED’in ışık vermesini
istemediğinizde ise A anahtarını açmanız ve tristörü kesime getirmeniz yeterli olacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 İş
önlüğünüzü
giyiniz,
çalışma
ortamını
düzenleyiniz.
 İş güvenliği kurallarına uyunuz.
 Uygulamasını
yapacağınız
devrelerin
nasıl
çalıştıklarını bilgi sayfasından tekrar okuyunuz.
 Uygulamada kullanacağınız malzeme listelerini devre
şemalarından çıkarınız.
 Özellikle kullanacağınız tristörün seçiminde bölüm
kitaplığındaki kataloglardan yararlanınız.
 Kullanacağınız elemanları depo sorumlusundan
temin ediniz.
 Uygulamada kullanacağınız ölçü aletlerini depo
sorumlusundan temin ediniz.
 Elemanların kontrolünü yapınız, eksik veya bozuk
elemanları depo sorumlusuna bildiriniz.
 Şekil 1.10’daki devrenin montajını board üzerine
kurunuz.
 Devreyi doğru olarak kurduğunuzdan eminseniz
enerji uygulayınız.
 S anahtarını kapattığınızda tristörün, UJT’ li
darbe devresiyle sürülerek anoduna bağlı lambanın
etrafına ışık saçmasını sağlayınız.
 Şekil 1. 10’daki ölçme ve kontrol uygulamasını
gerçekleştiriniz.
 Şekil 1.11’teki devrenin montajını board üzerine
kurunuz.
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 Tristörün gücünü
belirleyiniz.
 Tristörün çeşidini
belirleyiniz.
 Katalogları inceleyiniz.
 Uygun tristörü tespit ediniz.
 Tristörün gücünü
belirleyiniz.
 Tristörün çeşidini
belirleyiniz.
 Katalogları inceleyiniz.
 Uygun tristörü tespit ediniz.

 Devreyi doğru olarak kurduğunuzdan eminseniz
enerji uygulayınız.
 G anahtarını kapattığınızda tristör anahtar üzerinden
tetiklenerek AC 12 voltluk lambanın etrafa kendini
hissettirmesi sağlanacaktır.
 G anahtarını açtığınızda tristör yalıtkan olacak ve
lamba sönecektir.
 Şekil 1.12’deki devrenin montajını board üzerine
kurunuz.
 Devreyi doğru kurduğunuzdan eminseniz enerji
uygulayınız.
 Önce A anahtarını, arkasından S anahtarını kapatarak
LED diyotun tristör tarafından sürüldüğünü ve
çalıştığını gözleyiniz. G anahtarını açtığınızda,
LED’in çalışmasının devam ettiğini gözleyiniz.
 A
anahtarını
açtığınızda
ise
LED’in
söndüğünügöreceksiniz.
 Aşağıdaki (Şekil 1.13-1.14)’de görünen tristörle
sürülen bir DC motoru, G butonu ile start, D butonu
ile stop yaptıran devre uygulamasını yapınız.

Şekil 1.13: Motor kontrol devre şeması

Şekil 1.14: Uygulama bloğu

 Bir sonraki sayfada verilen, kendinizi değerlendirme
testini yapınız.
 Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak,
değerlendirme
testi
sonuçları
ile
birlikte
öğretmeninize rapor ediniz.
 Kullandığınız araç, gereç ve malzemeleri iade ediniz
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 Tristörün gücünü
belirleyiniz.
Tristörün çeşidini
belirleyiniz.
Katalogları inceleyiniz.
Uygun tristörü tespit
ediniz.
 Devre montajı baskı devre
üzerine yapılacak.
 Devre kutu içerisine
alınacak.
 Dışarıda sadece butonlar,
motor bağlantı uçları ve
enerji giriş uçları
bırakılacak.


KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Değerlendirme Ölçütleri
Faaliyet için ortamı hazırladınız mı?
Eleman listesini çıkardınız mı?
Katalog incelemesi yaptınız mı?
Elemanları eksiksiz temin edebildiniz mi?
Ölçü aletlerini temin edebildiniz mi?
Elemanların sağlamlık kontrolünü yaptınız mı?
UJT ile tristörü tetikleyebildiniz mi?
Tristörü AC akımda tetikleyebildiniz mi?
Tristörü DC akımda tetikleyebildiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1. Tristör, küçük akımla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kontrol edebilir.
2. Tristörün . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uçları bulunur.
3. Tristörde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ucu tetikleme ucudur.
4. Tristörde yük akımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arasından geçer.
5. Tristör tetiklendiğinde, sürekli iletimde kalıyorsa tristör . . . . . . . . . . . . . . . gerilimde
çalıştırılıyordur.
6. İletimdeki tristörün anot gerilimi seri bir anahtarla kesilirse tristör . . . . . . . . …… . . .
. . . . . . . olur.
7. İletimdeki tristörün anoduna kapasitif yolla ters bir gerilim verilirse tristör . . . . . . . .
…. . . . . olur.
8. Tristör geyt ucu açık tutulup anot-katot arasına yüksek gerilim uygulanırsa . . . . . . . . ..
.. . . . . . . olur.
9. Tristörü tekniğine uygun çalıştırırsanız, tristörü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……
olursunuz.
10. Çok güçlü tristörleri kullanırken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bağlanmalıdır.
11. AVO metrenin ohm kademesinde, sağlam bir tristörün anot-katot arası her iki yönde
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . direnç göstermesi gerekir.
12. Tristörün AC akımda anoduna bağlı yükü (lambayı) sürekli çalıştırabilmesi için
……… gerekir.
13. Tristörün anot-katot uçları arasına bağlanan paralel anahtara basılırsa . . . . . . . . . . . . . .
olur.
14. İletimdeki bir tristörün, anot-katot iç direnci çok . . . . . . . . . . . . . . . . . . olur.
15. UJT transistörü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . için kullanılır.
16. UJT ile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tetiklenebilir.
17. UJT’nin çıkış darbeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şeklindedir.
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18. UJT’nin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uçları bulunur.
19. UJT ile yapılan darbe osilatöründe, emiter ayağı . . . . . . . . . . . . . . . . . . için kullanılır.
20. UJT’li osilatörle . . . . . . . . . . . . . . . . saydırılabilir.
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Diyakın yapısını, özelliklerini bilecek, istenen özellikte diyak seçebilecek ve darbe
üreteci devre uygulamasını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Diyakların özelliklerini ve raylı sistemlerde kullanım alanlarını araştırınız.
Yaptığınız araştırmalara ait sonuçları rapor haline getiriniz ve sınıf ortamında
sununuz.

2. DİYAK
2.1. Diyakın Yapısı, Çalışması

Şekil 2.1: Diyakın sembolü ve uygulamadaki konumu

Diyak, iki uçlu bir tetikleme elemanıdır. İki yönde akım geçirir. Tetikleme ucu
olmayan iki tristörden oluşmuştur.

2.2. Özellikleri
Diyak, bir sinyali (akımı) belli bir seviyeye kadar (Her diyakın belli bir geçirme
gerilimi vardır.) geçirmez. Daha açık bir ifade kullanırsak: Uçlarına uygulanan gerilim 20-45
volt arasında olduğunda iletken hale geçer.
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2.3. Kullanıldığı Yerler
Diyaklar, darbe osilatörü olarak tristör ve triyakların tetiklenmesi işlemlerinde
kullanılırlar.
Soru: Diyakların belli bir gerilim değerinden sonra iletime geçmeleri bizi hangi
sıkıntıdan kurtarır?
Cevap: Örneğin triyakın tetiklenmesinde diyak kullanırsanız diyakın ateşleme
gerilimine ulaşılmadan triyak rahatsız edilmeyecektir.

Şekil 2.2: Diyak ve triyakla yapılan faz kontrolü devresi

2.4. Avo metre ile Diyakın Sağlamlık Kontrolü
Avometre ile diyakın sağlamlık kontrolünde, ölçü aletinin omaj kademesinde her iki
yönde yapılan ölçümde yüksek direnç gösterir. Diyak arızalı ise her iki yönde de düşük
direnç ölçülür. Güvenilir sağlamlık kontrolü ancak diyak devrede, iletimde ve yalıtımda iken
yapılacak ölçümle ya da basit bir triyak tetikleme devresindeyken deneyerek yapılabilir.

Şekil 2.3: Diyak’ın AVO metre ile kontrolü
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Her iki yönlü ölçümde yüksek direnç okunmalıdır.
Diyakı avometre ile yukarıdaki gibi ölçmeye çalışınız. Her iki yönde yüksek direnç
ölçeceksiniz. Eğer bu sonuca vardıysanız, diyak sağlamdır diyebilirsiniz.

2.5. Diyak ile Darbe Üreteci Uygulaması

Şekil 2.4: Diyak ile darbe üreteci bağlantı şeması ve osiloskop eğrisi

Yukarıda sizin için ideal bir devre görülüyor. Yukarıdaki devreye DC ya da AC
gerilim uygulanabilir. (S) anahtarını kapattığınızda C1 kondansatörü potansiyometre
üzerinden dolmaya başlar. Şarj gerilimi yaklaşık olarak 25-50 volt arasına ulaştığında diyak
iletime geçer, uçlarında bir gerilim oluşur. C1 kondansatörü bu anda hemen deşarj olur ve
diyak tekrar kesime gider, olay başa döner, işlemler böylece devam eder. Böylelikle çıkıştan
istenen darbeler alınmış olur. Diyak çıkışındaki sinyalleri osilaskopta izleyiniz.
Çift ışınlı osilaskopta üstteki testere dişi dalga, kondansatörün şarj deşarjı sonucu
elde edilirken altta diyakın oluşturduğu darbeler görülüyor.

Resim 2.1: Çeşitli diyak görüntüleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 İş
önlüğünüzü giyiniz, çalışma ortamını
düzenleyiniz.
 İş güvenliği kurallarına uyunuz.
 Uygulamasını
yapacağınız devrelerin nasıl
çalıştıklarını bilgi sayfasından okuyunuz.
 Kullanacağınız
malzeme
listelerini
devre
şemalarından çıkarınız.
 Özellikle kullanacağınız diyak seçiminde bölüm
kitaplığındaki kataloglardan yaralanınız.
 Kullanacağınız elemanları ve ölçü aletlerini depo
sorumlusundan temin ediniz.
 Elemanların kontrolünü yapınız, eksik veya bozuk
elemanları depo sorumlusuna bildiriniz.
 Şekil 2.3’teki ölçümü avometre ile gerçekleştiriniz.
Diyakınız sağlamsa ibreniz hareketsiz kalacaktır.
 Şekil 2.4’teki darbe üreteci devre montajını board
üzerine kurunuz.
 Devreyi doğru kurduğunuzdan eminseniz enerji
uygulayınız. Darbe osilatör çıkış sinyalini
osilaskopta görmelisiniz.
 Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak
değerlendirme testi sonuçları ile birlikte
öğretmeninize rapor ediniz.
 Kullandığınız araç, gereç ve malzemeleri iade
ediniz.
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 Sürülecek
triyaka
göre
diyakın
gerilim
değerini
belirleyiniz.
 Sürülecek
triyaka
göre
diyakın
akım
değerini
belirleyiniz.
 Diyakın çeşidini belirleyiniz.
 Katalogları inceleyiniz.
 Uygun diyakı tespit ediniz.


KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6
7
8

Değerlendirme Ölçütleri
Faaliyet için ortamı hazırladınız mı?
Eleman listesini çıkardınız mı?
Katalog incelemesi yaptınız mı?
Elemanları eksiksiz temin edebildiniz mi?
Ölçü aletlerini temin edebildiniz mi?
Elemanların sağlamlık kontrolünü yaptınız mı?
Diyaklı darbe osilatörünü yaptınız mı?
Osilaskopta dalga şekillerini alabildiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.Diyak kaç uçlu bir devre elemanıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
2. Diyak kaç yönde akım geçirir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
3. Diyak hangi gerilim değerlerinde iletime geçer?
A) 2 ile 5
B) 5 ile 10
C) 10 ile 15
D) 20 ile 45
4. Avometrenin Ohm (Ω) kademesinde diyak uçlarında ne kadar direnç ölçülür?
A) 10 Ω
B) 1K Ω
C) 80K Ω
D) 1.5M Ω
5. Diyak hangi elemanı tetikler?
A) Direnci
B) Transistörü
C) Tristörü
D) LED diyodu
6. Diyaka uygulanan gerilimi kırılma gerilimine kadar artırırsanız ne olur?
A) Diyak iletime geçe
B) Diyak delinir.
C) Diyak yanar
D) Değişiklik olmaz.
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7. Diyak uçlarındaki gerilim hangi gerilim değerinin altına düşerse yalıtkan olur?
A) 60V
B) 5V
C) 25V
D) 10V

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Triyakın yapısını, özelliklerini, tetikleme yöntemlerini bilecek, analog ve dijital ölçü
aletleriyle ölçümünü yapabilecek, istenen özellikte triyak seçebilecek ve triyaklı uygulama
devreleri yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Raylı sistemlerde triyakların nerelerde niçin ve nasıl kullanıldıklarını
araştırınız.
Yaptığınız araştırmalara ait sonuçları rapor haline getiriniz ve sınıf ortamında
sununuz.

3. TRİYAK
3.1. Triyakın Yapısı ve Çalışması

Şekil 3.1: Triyak sembolü, iç yapısı ve resimleri

Triyaklar, bir alternatif akım anahtarıdır. Triyak (triac) İngilizce triode alternating
current (üç elektrodlu alternatif akım elemanı) kelimelerinden türetilmiştir. Tristörlerden
farklı olarak iki yönde de akım geçirirler. Ayrıca hem pozitif hem de negatif geyt sinyalleri
ile tetiklenme özelliği ile de tristörlerden ayrılırlar.
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Triyak, iki tristörün ters paralel bağlanmasıyla oluşmuştur. Triyakın A1(Anot 1),
A2(Anot 2) ve G(Tetikleme) uçları bulunur. Geyt ucu, A1 ve A2 arasından geçen akımı
denetler. Yük genelde A2 ucuna bağlanır.

3.2. Özellikleri
Triyaklar, mekanik ve elektromanyetik anahtarlara göre daha ekonomik ve daha doğru
A.C. güç kontrolü sağlarlar. Bu bakımdan pek çok üstünlükleri vardır. Triyakların
anahtarlama işlemi rölelere göre çok hızlıdır. Açma kapama işlemleri sırasında elektrik arkı
oluşturmaz. Triyak ile A.C.’de minimum ile maksimum arasında güç kontrolü yapılabilir.
Triyakın 220 V altında 10 A gibi yüksek akım geçirirken uçlarında bulunan gerilim 1.5 V
dolaylarındadır.
Triyak uygun bir soğutucuya bağlanarak güç kaybının yaratacağı ısı dağıtılabilir.
Triyak bu özelliğinden dolayı iyi bir güç anahtarıdır. Triyak ile büyük akımların küçük
akımlarla kontrolü yapılabildiği gibi A.C. akımların D.C. akımlarla kontrolü yapılabilir.
Triyak kristal yapı içerisinde iki tane PN PN bileşiminin birbirine zıt olarak
yerleştirilmesinden meydana gelmiştir.
Triyakın, kapısına (+) ve (-) D.C. gerilim ile A.C. akımının (+) ve (-) alternasları, pals
akımları şeklinde ayrı ayrı uygulansa dahi, triyaktan iki yönde akım geçebilir. Triyak için
anot katot terimleri yerine A1-A2 kullanılır. Üçüncü uç gate ise, tristörlerde olduğu gibi,
küçük akımlarla triyağın tetiklenmesini sağlayan kontrol ucudur. Triyak yük akımı devresini
A1-A2 terminallerinden tamamlar.
Soru: Triyak ile tristör arasında hangi benzerlik vardır?
Cevap: İkisi de DC gerilimde tetiklendiğinde sürekli iletimde kalır.

3.3. Triyakın avometre ile Sağlamlık Kontrolü
Triyakı avometre ile ölçerken şu işlem basamakları sizlere yardımcı olacaktır.





Ölçü aleti Ohm metre konumuna alınır.
Sağlam bir triyakın A2-A1 uçları her iki yönde de sonsuz direnç gösterir.
Gate- A2 arası her iki yönde de sonsuz direnç gösterir.
Gate A1 uçları arası her iki yönde de küçük ( 15-20 ) gösterir.
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Şekil 3.2: Avometre ile triyak sağlamlık kontrolü

Ancak ölçü aleti ile yapılan kontrol ölçü aletinin içindeki pil kullanılarak
yapıldığından triyak'ın yüksek gerilimlerde doğru çalışıp çalışmayacağı konusunda tam bir
fikir vermez. En iyi ölçüm triyak'ın kullanım amacına uygun basit bir devre ile yapılabilir.
Devre kullanılarak ölçüm yapmak için gereken basit bir devre şeması şekil 3.3’ de
görülmektedir. Bu devrede gate ucuna DC 12V (artı veya eksi) verildiği sürece triyak'ın
iletimde kalması, tetikleme kesildiği anda ise iletimden çıkması gerekir. Eğer tetikleme için
AC akım kullanılırsa yine tetikleme sinyali olduğu sürece triyak iletimde kalacaktır ancak
burada AC akımı oluşturan sinüs dalganın sıfır değerine ulaştığı anlarda triyak çok kısa bir
süre (bu süre AC akımın frekansına göre değişir) yalıtkan olacaktır. Sinüs dalganın pozitif ve
negatif alternanslarında ise iletken olacaktır.

Şekil 3.3: Triyak sağlamlık kontrolü için basit bir uygulama devresi
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3.4. AVO metre ile Triyak Uçlarının Tespiti
Triyakların uçlarını tespit ederken ya avometre ile aşağıdaki gibi ölçerek ya da
kataloglardan bakarak bulacaksınız.
Avometrenin proplarını sırayla tristörün ayaklarına değdirdiriniz, ölçü aletinde bir
sapma görülünceye kadar işlemi sürdürünüz. İbre saptığında skaladaki direnç değerini
okuyunuz. Propları ters çeviriniz, tekrar direnç değerini okuyunuz. Bu iki değer arasında çok
küçük bir değer farkı vardır. Küçük direnç okunduğunda avometrenin siyah probunun bağlı
olduğu uç G (geyt), kırmızı probun bağlı bulunduğu uç ise A1 (Anot1)’dir. Geri kalan diğer
uç ise A2 (Anot2)’dir.

3.5. AC Motor Hız Kontrol Uygulaması
Aşağıdaki devreyi board üzerine
potansiyometresiyle ayarlamaya çalışınız.

kurarak,

motorun

dönme

hızını

P

Şekil 3.4: AC Motor kontrol devresi

Şekil 3.4’teki devrede AC seri motorun devir kontrolü triyak ile yapılmaktadır.
Potansiyometre minimumda iken pozitif ve negatif alternansların hemen başlarında (0 0 ve
1800 den hemen sonra) triyak tetiklenir. Alternansların tamamında triyak ve yük üzerinden
akım akacağı için AC motor maksimum hızda döner. Potansiyometrenin değeri artırıldıkça
triyakın tetikleme açısı büyüyerek kayar. AC seri motorun hızı düşer. Alternansların sonunda
tetikleme olursa (1800 ve 3600 de) AC motor (örneğin; matkap) dönmez. RC filtre devresi
(R3 ve C3) paraziti önlemek için kullanılmıştır.
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Kondansatörün dolma zamanını potansiyometre ile değiştirebilirsiniz. Kondansatörün
dolma zamanı değiştiğinden triyakın tetiklenme anıda değişir. Bu motordan geçen akımı
ayarlayarak hızı değiştirir.
Triyakın parazit sinyallerden etkilenmemesi için iki adet filtre kullanılmıştır. Triyaka
bağlı RC filtresi yüksek frekanslı sinyalleri kendi üzerinden geçirerek triyakın
etkilenmesini engeller. Motora seri bağlanan bobin, yüksek frekanslı sinyalleri üzerinden
geçirmeyerek bastırır.
Motorun dönme hızı sizin elinizdedir.

3.6. Dimmer Uygulaması
Şimdi de lambanın parlaklığını dilediğiniz seviyede ayarlamaya çalışınız. Bunun için
aşağıdaki devreyi kurmanız gerekecektir.

Şekil 3.5: Tetiklemeli dimmer devre şeması

Dimmer devresi ışık şiddetini ayarlayan bir devre olup 220V AC gerilim ve 50 hz’lık
şebeke frekansında çalışmaktadır. Devre ışık şiddeti ayarını P potansiyometresi vasıtası ile
yapmaktadır.
Potansiyometrenin değeri minimum iken kondansatör şarj olur. Kondansatör
uçlarındaki gerilim, diyak ateşleme gerilimi değerine ulaştığı zaman diyak iletken olur ve
kondansatör diyak üzerinden deşarj olur. Dolayısıyla triyak tetiklenerek lambanın en parlak
şekilde yanması sağlanır. Potansiyometrenin değeri maksimum iken kondansatörün şarj
olma süresi uzar. Dolayısıyla triyak tetiklenmediğinden lamba sönüktür.
Devrede yük olarak lambadan başka motor vb. alıcılar kullanılabilir. Triyak üzerinden
geçen akım, tetikleme gerilimine bağlıdır.
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Resim 3.1: Board üzerine kurulmuş dimmer devresi uygulaması

Şekil 3.6: Triyaklı merdiven aydınlatma otomatı devre uygulama şeması
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler


 İş
önlüğünüzü giyiniz, çalışma ortamını Triyakın gücünü belirleyiniz.
düzenleyiniz. İş güvenliği kurallarına uyunuz.
Uygulamasını yapacağınız devrelerin nasıl
çalıştıklarını bilgi sayfasından okuyunuz.

Kullanacağınız malzeme listelerini devre
şemalarından çıkarınız.
Kullanacağınız elemanları ve
depo
sorumlusundan temin ediniz.

Triyakın çeşidini
belirleyiniz.

ölçü aletlerini Diyakın çeşidini belirleyiniz.

Elemanların kontrolünü yapınız, eksik veya Katalogları inceleyiniz.
bozuk
elemanları depo sorumlusuna bildiriniz.
Şekil 3.2’deki ölçme ve sağlamlık kontrollerini
yapınız, triyakınızdan emin olunuz.
Şekil 3.4’teki devreyi kurunuz ve enerji
uygulayınız.
S anahtarını kapattığınızda, triyakın diyak ile
sürülerek AC motorun çalıştığını görebilirsiniz.
P potansiyometresiyle devir ayarını yapınız.
Şekil 3.5’teki devrenin montajını board üzerine
kurunuz. Devreyi doğru olarak kurduğunuzdan
eminseniz, enerji uygulayınız.
P potansiyometresiyle ayar yapınız, lambanın
parlaklığında değişme olduğunu görmelisiniz.
Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla
tartışarak değerlendirme testi sonuçları ile
birlikte öğretmeninize rapor ediniz.
Kullandığınız araç, gereç ve malzemeleri iade
ediniz.
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Uygun triyakı tespit ediniz.




Şekil 3.6’daki triyaklı merdiven aydınlatma
otomatı devre uygulamasını gerçekleştiriniz.

 Devre montajı baskı devre
üzerine yapılacak.
 Devre kutu içerisine alınacak.
 Dışarıda sadece butonlar,
motor bağlantı uçları ve
enerji
giriş
uçları
bırakılacak.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6
7
8

Değerlendirme Ölçütleri
Faaliyet için ortamı hazırladınız mı?
Eleman listesini çıkardınız mı?
Katalog incelemesi yaptınız mı?
Elemanları eksiksiz temin edebildiniz mi?
Ölçü aletlerini temin edebildiniz mi?
Elemanların sağlamlık kontrolünü yaptınız mı?
Triyakla motor hızını değiştirebildiniz mi?
Triyakla dimmer uygulamasını yaptınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1. Triyak ,........................................ gerilimlerle kontrol edilebilir.
2. Triyakın ............................................ uçları bulunur.
3. Triyakta .................... ucu tetikleme ucudur.
4. Triyakta yük akımı .................................... arasından geçer.
5. Triyak tetiklendiğinde sürekli iletimde kalıyorsa ............... gerilimde çalıştırılıyordur.
6. Triyaklar ........................... yönde akım geçirir.
7. İletimdeki triyakın A2 ucuna bağlanan anahtarı açarsanız triyak ...................... olur.
8. Triyak geyt ucu açık tutulup, A1–A2 arası direnç ölçülürse .............................. gözlenir.
9. Triyakı tekniğine uygun çalıştırırsanız triyakı ....................... olursunuz.
10. Triyakları kullanırken .......................... bağlanmalıdır.
11. Avometrenin ohm kademesinde, sağlam bir triyakın A1-G arası her iki yönde de
................... direnç göstermesi gerekir.
12. Triyakın AC akımda anoduna bağlı yükü (lambayı) sürekli çalıştırabilmesi için
................. gerekir.
13. Triyaklı devrelerde yük genelde ........................ bağlanır.
14. İletimdeki bir triyakın, A1-A2 iç direnci çok .................. olur.
15. Triyaklar, bir entegre çıkışına direkt .......................
16. Triyaklar, bir transistör tarafından ..........................
17. Triyak tetiklenmediği halde, A2 üzerine bağlı yük sürekli çalışıyorsa triyak
….................

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda IGBT’nin yapısını, özelliklerini,
tetikleme yöntemlerini bilecek, eğri izleyicilerle ölçümünü yapabilecek, istenilen özellikte
IGBT seçebilecek ve IGBT kullanarak uygulama devresi yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Yüksek güçlü ve frekanslı devrelerde kullanılan anahtarlama elemanlarını
araştırınız.
İnternet arama motorlarında IGBT ve uygulamaları hakkında araştırma yapınız.
Yaptığınız araştırmalara ait sonuçları rapor haline getiriniz ve sınıf ortamında
sununuz.

4. IGBT
Orijinal adı Insulated Gate Bipolar Transistor kelimesinin baş
oluşmuştur. Geyti izole edilmiş Bipolar Transistör demektir.

harflerinden

4.1. IGBT Yapısı ve Çalışması
Gerilim kontrollü bir eleman olan İzole Kapılı Bipolar Transistörün (IGBT) yapısı eş
değer devresi ve sembolü şekil 4.1’de görülmektedir. Bipolar Transistör (BJT) ve
MOSFET’in iyi taraflarının IGBT’de bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Yapısındaki
MOSFET nedeniyle giriş empedansı yüksek, BJT yapısı nedeniylede iletimdeki gerilim
düşümü azdır. BJT’deki gibi sekonder devrilme sorunu yoktur. Anahtarlama hızları
MOSFET’ten düşük BJT’den yüksektir.
Yapısı MOSFET’in yapısına benzer. Aradaki fark burada Drain’deki ‘’N’’
tabakasının yerini kolektördeki ‘’P’’ tabakasının almasıdır. Eğer kapı ucu emitere göre
pozitif yapılırsa ‘’P’’ bölgesinde bir ‘’N’’ kanalı oluşur. Taban-emiter jonksiyonu geçirme
yönünde kutuplanmış olan pnp Transistörü iletime geçer ve ‘’N’’ bölgesinin iletim
durumunu değiştirir. Bu durumda iletimdeki gerilim düşümünde MOSFET’e göre çok büyük
bir iyileşme olur. Parazit npn transistörü yüzünden, tristördeki gibi kilitlenme olayı meydana
gelmesi “P” tabakası direncin iyi ayarlanması ile engellenmiştir. Normal olarak eleman sıfır
geriliminde kesimindedir. Bu gerilim ‘’P’’ bölgesindeki iletim kanalını ortadan kaldırır.
Modern IGBT’lerde ‘’N’’ bölgesinde proton ışınlanmış azınlıktaki taşıyıcı ömrünün
kontrolü ve emitere bir ‘’N’’ ara tabaka eklemek suretiyle, kuyruk akımı çok azaltılmıştır.
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BJT ve MOSFET’e kıyasla IGBT daha yüksek bir akım yoğunluğuna sahiptir. Aynı
anma değerlerine sahip MOSFET’e göre boyutları % 30 oranındadır. MOSFET’e göre giriş
empedansı çok düşüktür. Aynı zamanda kapı kollektör kapasitesinin, kapı emiter emiter
kapasitesine oranı daha düşüktür
.

4.2. IGBT Özellikleri
İnsulated Gate Bipolar Transistor genellikle güç elektroniği devrelerinde kullanılan,
(doğrultucu, ac/dc motor kontrolü vs.) bir yarı iletken elemandır. Kontrolü MOSFET
transistöre benzer. Gerilim farkı ile sürüldüğünden kontrol sırasında güç kaybı düşüktür.
Kontrol edilen akımın akışı transistor gibidir. Dolayısı ile MOSFET ve normal transistorun
pozitif yönlerini kullanan güzel bir elemandır.
Son yıllarda, IGBT’nin başarısı çarpıcı olarak gelişmiştir ve IGBT’nin uygulama
alanları, özellikle yüksek güç uygulamalarında oldukça büyük gelişme göstermiştir. IGBT ve
diyot, son derece düşük kaçak endüktansla bir güç modül paketinin içinde birleştirilmiştir.
IGBT’lerin, daha düşük kayıp, uzun süre dayanma yeteneği, düşük gürültü ve düşük maliyet
gibi birçok avantajları vardır.

Şekil 4.1: IGBT’nin yapısı, transistör eşleniği ve sembolü

Şekil 4.2: IGBT çeşitleri
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IGBT’ler BJT ve MOSFET’in avantajlarını üzerinde taşır. Bir IGBT, MOSFET gibi
yüksek giriş empedansına sahiptir. Yine bir MOSFET gibi ikincil belverme problemine sahip
değildir. Transistörün yüksek olan eğiminden yararlanmak amacı ile üretilmiştir. Bu nedenle
BJT gibi düşük iletim kayıplarına sahiptir. Dahası BJT gibi sağlam bir elemandır. IGBT’ler
de MOSFET’ler gibi gerilim kontrollü çalışırlar. IGBT’ler bu avantajlarından ötürü kullanım
alanı bulmaktadır. Ancak IGBT MOSFET’e kıyasla dezavantaja da sahiptir. Anahtarlama
hızı açısından, bir IGBT bir MOSFET’ten daha yavaştır.
IGBT’ler piyasaya ilk olarak 1983 yılında sürülmüş, o zamandan beri, anma akım
gerilim değerleri büyük ölçülerde artırılmış ve karakteristikleri iyileştirilmiştir. Bugün için
(600V-400A) – (1200V - 300A) – (1200V-500A)’lik IGBT’ler bulmak mümkündür. Gün
geçtikçe gerilim ve akım değerleri daha yükseklere çekilmektedir.
IGBT’ler yüzlerce kW güç ve 500 kHz’e kadar frekanslardaki konvertörlerde, BJT ve
MOSFET’e göre önemli avantajlar sağlar. IGBT’ler son zamanlarda DC ve AC motorların
sürülmesinde kesintisiz güç kaynaklarında (UPS), çeşitli bobin röle ve kontaktörlerin
sürülmesinde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Asenkron motorların sürülmesinde
kullanılan invertörler IGBT ile gerçekleştirilmekte ve anahtarlama frekansı 15–20 kHz’e
çıkarılarak gürültüsüz çalışma sağlanmaktadır.
İleride birçok uygulamada BJT’nin yerine IGBT kullanılacağı düşünülmektedir.
IGBT’ler BJT’lere göre oldukça pahalıdır, fakat sürülmeleri kolaydır. Normal olarak
bastırma devresi gerektirmezler ve anahtarlama kayıpları daha azdır. Bu nedenle IGBT’li
konvertörlerin verimleri daha yüksek, boyutları daha küçük ve maliyetleri daha ucuzdur.

4.3.IGBT’nin Ölçü Aletleri ile Sağlamlık Kontrolü
IGBT’lerin avometre ile güvenilir bir ölçümünü yapmak oldukça zordur. Sürücü
devresiyle tetiklenen IGBT’nin osiloskopla ölçümü daha güvenilir sonuç vermektedir.




IGBT gate konektörleri çıkartılır. Gate-emiter arasında kapasite okunur.
10-90nf arasında kapasite gözlemelidir. Aksi takdirde IGBT bozuktur.
Bir başka ölçüm yöntemi de emiter kolektör arasında; ters yönde diyot, doğru
yönde sonsuz omaj okunmasıdır. Aksi durumda IGBT arızalıdır ve yenisi ile
değiştirilmelidir.

Not: IGBTler değiştirilirken; gate katot bağlantıları söküldüğü gibi aynen takılmalıdır.



Ölçü aleti diyot konumuna alınır. + prob (kırmızı uç) Kollektör ucuna –
prob ise (siyah uç) Emiter ucuna dokundurulur. C-E arası açık devre yani
sıfır olmalıdır. (Resim 4.1 a ve b)
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Ancak bu pozisyonda – prob Emiter sabit tutulup, + prob Kollektör ucu
kaldırılarak Gate ucuna değdirilip tekrar Kollektöre değdirildiğinde 1,325
 gibi küçük bir değer okunmalıdır. (Resim 4.2 c ve d)
Parmak ucumuzla emiter-gate arası kısa devre edildiğinde tekrar
başlangıç pozisyonuna döner.

Eğer bu sonucu elde ettiyseniz IGBT sağlamdır diyebilirsiniz. Aşağıda dijital
multimetre ile yapılan ölçme deneyinin resimleri verilmiştir.

(a)

(b)
Resim 4.1: IGBT sağlamlık kontrolü

(c)

(d)
Resim 4.2: IGBT sağlamlık kontrolü
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4.4. IGBT’nin Ölçü Aletleri ile Uçlarının Tespiti
IGBT Transistör kataloglarında her modelin ayaklarının diziliş şekli vardır. Katalog
kullanılarak yapılan uç belirleme hem çok pratik hem de sağlıklıdır. Pratik uygulamalarda
kullanılan transistör sayısı on binlerce olmasına rağmen, lokomotifler, güç kaynakları,
kaynak makineleri gibi yaygın olan araçlarda ve cihazlarda kullanılan IGBT transistör sayısı
bir kaç yüzü geçmemektedir.

Şekil 4.3: IGBT uçlarının tespiti

Ölçü aleti + prob (kırmızı uç) emiter ucuna, – prob ise (siyah uç) kollektör ucuna
değdirildiğinde 0,7  diyot direnci göstermelidir. Kalan diğer uç gate ucudur.

4.5. IGBT Kullanarak Asenkron Motorun Sürülmesi
Bir asenkron motora çeşitli şekillerde yol verilebilmektedir. Bu metotlar, bir başlangıç
torku oluşturarak motoru nominal yükteki hızına ulaştırmak amacıyla motora yeterli akımı
sağlamak için kullanılmaktadır. Her bir metodun kendine göre avantajları ve dezavantajları
bulunmaktadır. Bunların içerisinde en büyük enerji tasarrufunu frekans konvertörleri
sağlamaktadır.
Yüksek devir gerektiren raylı sistem AC ya da DC motorlarında; IGBT’lerle motor
devirleri frekans değiştirilerek sıfırdan oldukça yüksek devirlere kadar kolayca ayarlanabilir.
Özellikle hızlı trenlerde yüksek devirli motorlar hayati önem arz etmektedir. Burada
IGBT’ler frekans değiştirme ve yumuşak kalkış işlemini oldukça kolay bir şekilde yerine
getirebilmektedir.
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Resim 4.3: IGBT kullanılarak yapılmış asenkron motor kontrol sürücüsü

4.6. Konvertör Uygulaması
Bir indüksiyon motorunun hızı, doğrudan AC şebekenin frekansı ile orantılıdır.
Şebekenin frekansını ayarlamak mümkün olabilseydi motorun hızını da kontrol etmek
mümkün olabilecekti. Frekans konvertörü, motorun hızını kontrol etmek için kullanılan bir
yol verme yöntemidir. Frekans konvertörleri, sabit frekanslı AC gücün girişini değişken
frekanslı çıkışa çeviren elektronik cihazlar olup motora sağlanan elektrik gücün frekansını
kontrol ederek alternatif akımın döner hızını, böylece de motorun hızını kontrol edebilmek
için kullanılmaktadırlar.

4.6.1. Frekans Konvertörünün Faydaları
Bir frekans konvertörü:







Kapasite ihtiyacını
sağlayabilmektedir.

kontrol

ederek

%50’ye

kadar

enerji

tasarrufu

Diğer bütün yol vericilere nazaran en düşük kalkış akımına sahiptir.
Motordaki ve yük sistemindeki termal ve mekanik stresleri azaltmakta böylece
sistemin ömrünü uzatmaktadır.
Kurulumu, şebekenin frekans konvertörüne bağlanması kadar basittir.
Harici güç faktörü, düzeltme kapasitörlerini ortadan kaldırarak yüksek güç
faktörü sağlamaktadır.
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Voltaj düşümlerini ve güç kesintilerini azaltarak daha düşük toplam güç (kVA)
sağlamakta böylece sistemde bulunan diğer makineler daha az etkilenmektedir.
Motorun mekanik kabiliyeti ile sınırlı kalmak kaydıyla yüksek hız kabiliyeti
sağlamaktadır.
Pahalı ve enerji israfına yola açan kontrol valfleri ve çıkış damperi gibi kısma
mekanizmalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır.

4.6.2. Frekans Konvertörünün Ana Yapısı
Bir frekans konvertörü üç ana bölümden meydana gelmektedir:




Rektifiyer (doğrultucu)
Doğru akım (DC) dağıtım barası
İnverter (Evireç)

Rektifiyer, frekans konvertörüne gelen AC gücü DC güce çevirmekte
kullanılmaktadır. Güç rektifiyerden geçtikten sonra DC barasında stoklanır. DC bara
rektifiyerden gelen gücü stoklayan ve daha sonra da invertör bölümüne gönderen
kapasitörleri içermektedir. Frekans konvertörünün son bölümü inverterdir. İnverterde gücü
motora gönderen transistörler bulunmaktadır.
Modern frekans konvertörlerinde bu amaçla IGBT (Insulated Gate Bipolar
Transistors)’ler kullanılmaktadır. IGBT saniyede binlerce kere açılıp kapanabilir ve motora
iletilen gücü çok hassas olarak kontrol eder. IGBT’de, motora istenilen frekansta akım sinüs
dalgası simulasyonu için “Darbe Genlik Modülasyonu” (PWM) adı verilen bir yöntem
kullanılır.

Şekil 4.4: IGBT’lerle Aktif Doğrultucu Lokomotif Sistemi
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Şekil 4.5: Voltaj beslemeli dönüştürücüler (Gerilim-Fed Converter)

Şekil 4.6: Akım beslemeli dönüştürücüler (Akım-Fed Converter)
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler


 İş
önlüğünüzü giyiniz, çalışma ortamını  IGBT gücünü belirleyiniz.
düzenleyiniz. İş güvenliği kurallarına uyunuz.
Uygulamasını yapacağınız devrelerin nasıl
çalıştıklarını bilgi sayfasından okuyunuz.

Kullanacağınız malzeme listelerini devre
şemalarından çıkarınız.
Kullanacağınız elemanları ve
depo
sorumlusundan temin ediniz.

 IGBT çeşidini belirleyiniz.

ölçü aletlerini Katalogları inceleyiniz.

Elemanların kontrolünü yapınız, eksik veya Uygun IGBT tespit ediniz.

bozuk
elemanları depo sorumlusuna bildiriniz.
Resim 4.1ve Resim 4.2’deki ölçme ve sağlamlık
kontrollerini yapınız, IGBT’nizden emin olunuz.
Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla
tartışarak, değerlendirme testi sonuçları ile
birlikte öğretmeninize rapor ediniz.
Kullandığınız araç, gereç ve malzemeleri iade
ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

1
2
3
4

Değerlendirme Ölçütleri
IGBT gücünü belirlediniz mi?
IGBT çeşidini belirlediniz mi?
Katalogları incelediniz mi?
Uygun IGBT tespit ettiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.
2.

( ) IGBT’ler yüksek güçlü anahtarlama elemanı olarak kullanılan üç uçlu elektronik
devre elemanıdır.
( ) IGBT’ler MOSFET’lerin sürüldüğü gibi sürülür.

3. ( ) IGBT’ler lokomotiflerin enerji beslemesinde sıkça kullanılır.
4. ( ) IGBT’ler geytlerine direk enerji verilerek iletime geçirilir.
5. ( ) IGBT’nin iletime geçebilmesi için geyt ucundan tetiklenmesi tek yoldur.
6. ( )IGBT’nin yalıtıma geçmesi için geyt akımını kesmek yeterlidir.
7. ( ) IGBT’ler MOSFET’lerin kolay bir şekilde yalıtıma geçirilebilen benzeridir.
8. ( ) IGBT’nin soğutucuyla kullanılması gerekir.
9. ( ) IGBT’ler oldukça küçük güçle yapılır.
10. ( ) IGBT’nin emiter kollektör arası ölçümünde her iki yönde de yüksek direnç
ölçülmelidir.
11. ( ) IGBT’nin çıplak kısmında anot gerilimi olduğundan çıplak elle dokunmak
tehlikelidir.
12. ( ) IGBT’ler güç iletimi açısından bipolar transistör gibi davranır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ
Kuadrakın yapısını, özelliklerini bilecek, analog ve dijital ölçü aletleriyle ölçümünü
yapabilecek, istenen özellikte kuadrak seçebilecek ve AC akımda kuadraklı uygulama
devreleri yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Kuadraklar nerelerde niçin ve nasıl kullanılmış, araştırınız.
Raylı sistem işletmelerinde, sanal ortamlarda, meslek okullarında, sanayide ve
bilgi toplayacağınız her yerde araştırma yapabilirsiniz.
Yaptığınız araştırmalara ait sonuçları rapor haline getiriniz ve sınıf ortamında
sununuz.

5. KUADRAK
5.1. Kuadrakın Yapısı ve Çalışması
Bir triyak ile bir diyakın tek bir yapı içerisinde bir tek eleman olarak imal edilmesiyle
meydana gelen devre elemanıdır. Yani kuadrak, diyak ile triyakın birleşiminden meydana
gelmiştir. Aşağıda kuadrakın sembolü ve dış görünümüne ait şekiller yer almaktadır.

Şekil 5.1: Kuadrakın sembolü ve dış görünüşü

Kuadrakın içinde bulunan diyak, triyakı tetikleme görevi yapmaktadır. Triyakın A1 –
A2 ayaklarına seri bağlı yük böylece kontrol etmektedir. Özellikle büyük güçlerin
kontrollerinde kullanılır. Kuadrak, diyak ve triyakın çalışma özelliklerini bir arada gösterir.

47

5.2. Özellikleri
Kuadrak, diyak ve triyakın tüm özelliklerine sahiptir. Devre üretiminde kuadrak
kullanımı montaj kolaylığı sağlar, devrede ayrıca diyak kullanılmaz. Kuadrak diyak ve
triyakın birlikte kullanıldığı her yerde kullanabilir.
Soru: Triyak ile kuadrak arasındaki fark nedir?
Cevap: Kuadrak triyaklara göre daha yüksek tetikleme (geyt) gerilimine ihtiyaç
duyar. Geyt tetikleme gerilim seviyesi, normal triyaklardan daha yüksektir.

5.3. LDR’li Karanlıkta Çalışan Lamba Uygulaması
LDR’nin özelliğini biliyor musunuz? Karanlıkta direnci en yüksek seviyede; ışıkta
direnci en az seviyede olan bir ışıkla kontrol elemanıdır.
Aşağıda kuadrakın kullanıldığı ışık kontrollü bir devre gösterilmiştir.

Şekil 5.2: Kuadrak kullanılan ışık kontrollü bir devre

Devrenin çalışması: Aydınlık bir ortamda LDR’nin direnci çok düşüktür. LDR
kondansatöre paralel bağlı olduğu için ışıklı ortamda geyte uygulanan tetikleme gerilimi
düşüktür. Bu yüzden kuadrak yalıtımda olur ve yük çalışmaz. Ortam kararınca LDR direnci
artar ve geyte gelen tetikleme voltajı yükselir. Yeterli tetikleme voltajını alan kuadrak iletime
geçip RL yükünü çalıştırır.
Evinizde akşam olduğunda oturma odanızdaki lambanın otomatik olarak yanmasını
istiyorsanız aşağıda verilen devre işinizi görecektir.
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Şekil 5.3: LDR ve kuadrak ile ışık kontrol devresi

Önemli bir ayrıntı: Uygulamada LDR ile lamba yerleri belirlenirken birbirilerini
görmemelerine dikkat edilmelidir. O şekilde yerleştirme yapılmalıdır.

Resim 5.1: Kuadrakın tetiklenmesi ve iletime geçmesi

Yukarıdaki devrede kuadrakın tetiklenmesi ve iletime geçmesi LDR ile kontrol
edilmiştir. İlk olarak LDR devreden çıkarılır ve P potansiyometresiyle kuadrakın ateşleme
gerilimi ayarlanır. Kuadrak tetiklenerek yükten akım geçmesi sağlanır. Daha sonra LDR
devreye bağlanarak devre çalışmaya hazır hale getirilir. LDR üzerinde ışık varken direnci
minimumdur. Geyt giriş ucundaki ateşleme gerilimi 1.2K ve LDR ile düşük tutulur.
Kuadrak ateşlenemez ve dolayısıyla iletken olamaz. LDR üzerindeki ışık kalktığında direnci
maksimum olur. Kuadrakın ateşleme gerilimi artar ve ateşlenir. Kuadrak iletken olur, yükten
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akım geçmesi sağlanır. Lamba ile LDR’nin birbirini görmemesi gerekir. Sokak lambaları bu
şekilde kontrol edilebilir.
Soru: Uygulamada LDR ile lamba birbirini neden görmemelidir?
Cevap: Lambanın çalışması, LDR’nin karanlıkta olmasıyla mümkündür. Lambadan
gelen ışığın LDR’yi etkilememesi gerekir. Çünkü LDR ışık aldığında, lambanın sönmesi
ilkesi vardır. Devrenin çalışmasında kararsızlık oluşur.

Şekil 5.4: LDR ve kuadrak ile dönüşümlü karartma ışık kontrol devresi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler


 İş
önlüğünüzü giyiniz, çalışma ortamını Kuadrak gücünü belirleyiniz.
düzenleyiniz. İş güvenliği kurallarına uyunuz.
Uygulamasını yapacağınız devrelerin nasıl
çalıştıklarını bilgi sayfasından okuyunuz.

Kullanacağınız malzeme listelerini devre
şemalarından çıkarınız.

Kuadrak çeşidini belirleyiniz.

Katalogları inceleyiniz.
Kullanacağınız elemanları ve ölçü aletlerini depo
sorumlusundan temin ediniz.
Elemanların kontrolünü yapınız, eksik veya bozuk
elemanları depo sorumlusuna bildiriniz.
Şekil 5.3’teki LDR ve kuadrak ile ışık kontrol
devresini kurunuz.
Devreyi doğru olarak kurduğunuzdan eminseniz
enerji uygulayınız.
LDR’nin üzerini kapatarak çıkışa bağlı lambanın
ışık verdiğini gözleyiniz.
Bir sonraki sayfada verilen değerlendirme testini
yapınız.
Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla
tartışarak değerlendirme testi sonuçları ile
birlikte öğretmeninize rapor ediniz.


Şekil 5.4’deki LDR ve kuadrak ile dönüşümlü
karartma ışık kontrol devresini kurunuz.

Kullandığınız araç, gereç ve malzemeleri iade
ediniz.
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Uygun kuadrak tespit ediniz.






 Devre montajı baskı devre
üzerine yapılacak.


Kutu içerisine alınacak ve
dışarıda
sadece
ayar
potansiyometresi, lambalar
ve enerji giriş
uçları
bırakılacak.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Değerlendirme Ölçütleri
Faaliyet için ortamı hazırladınız mı?
Eleman listesini çıkardınız mı?
Katalog incelemesi yaptınız mı?
Elemanları eksiksiz temin edebildiniz mi?
Ölçü aletlerini temin edebildiniz mi?
Elemanların sağlamlık kontrolünü yaptınız mı?
LDR li devre montajını yaptınız mı?
Montaj bitiminde, devreni kontrol ettin mi?
Işıkla kontrol yapabildin mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız..
1. Kuadrak ,........................................... gerilimlerle kontrol edilebilir.
2. Kuadrakın ............................................ uçları bulunur.
3. Kuadrakta .................... ucu tetikleme ucudur.
4. Kuadrakta yük akımı .................................... arasından geçer.
5. Triyaklar ........................... yönde akım geçirirler.
6. İletimdeki kuadrakın A2 ucuna bağlanan anahtarı açarsanız, kuadrak ...................... olur.
7. Kuadrak geyt ucu açık tutulup A1-A2 arası direnç ölçülürse ............................ gözlenir.
8. Kuadrakı tekniğine uygun çalıştırırsanız kuadrakı ....................... olursunuz.
9. Kuadrakları kullanırken .......................... bağlanmalıdır.
10. Avometrenin ohm kademesinde,sağlam bir kuadrakın A1-G arası her iki yönde
................... direnç göstermesi gerekir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi anahtarlama elemanıdır?
A) Direnç

B) Diyot

C) Tristör

D) Foto pil

2. Tristörün tetikleme ucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Katot

B) Geyt

C) Anot

D) Emiter

3. Aşağıdakilerden hangisi UJT’nin ayaklarından biridir?
A) Emiter

B) Kollektör

C) Anot

D) Katot

4. Diyaklar aşağıdaki hangi elemanı tetikler?
A) Role

B) UJT

C) Transistör

D) Triyak

5. Aşağıdakilerden hangisi tiryakın uçlarındandır?
A) A2

B) Katot

C) Emiter

D) Beyz

C) Katot

D) Geyt

6. IGBT’ler hangi uçtan tetiklenir?
A) A1

B) Beyz

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
7. Tristörlerde yük ……………….. üzerine bağlanır.
8. Sağlam tristörde anot katot arası …………….. direnç ölçülür.
9. UJT transistör ………….. osilatörü olarak kullanılır.
10. Diyaklar …………. yönde akım geçiren tetikleme elemanlarıdır.
11. Diyak ile yapılan darbe üreteci çıkış dalga şekli ……………….. görülebilir.
12. Diyaklar …………………… tetikleme elemanlarıdır.
13. Triyaklar ……………. yönde tetiklenebilir.
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14. IGBT’nin emiter kollektör arası ölçümünde her iki yönde de ………. direnç
ölçülmelidir.
15. Kuadrak içinde .............. kullanılmıştır.
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BÜYÜK AKIMLARI
ANOT–KATOT–
GEYT
GEYT
ANOT-KATOT
DC
YALITKAN
YALITKAN
İLETKEN
KORUMUŞ
SOĞUTUCU
ÜZERİNE
YÜKSEK
SÜREKLİ
TETİKLENMESİ
YALITKAN
DÜŞÜK
DARBE ÜRETMEK
TRİSTÖR
İĞNE
E–B1–B2
GİRİŞ
SAYICI
DEVRELERİNDE
SAYILAR

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

B
B
D
D
C
A
C
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

AC ve DC
A1–A2 ve G
G
A1–A2
DC
İKİ
YALITKAN
YÜKSEK DİRENÇ
KORUMUŞ
SOĞUTUCU
ÜZERİNE
DÜŞÜK DİRENÇ
SÜREKLİ
TETİKLENMESİ
A2
DÜŞÜK
BAĞLANMAZ
SÜRÜLEBİLİR
A1- A2 ARASI KISA
DEVRE

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 CEVAP ANAHTARI
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

D
D
Y
D
D
D
D
Y
Y
Y
D
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AC ve DC
G–A1-A2
G
A1-A2
İKİ
YALITKAN
YÜKSEK
KORUMUŞ
SOĞUTUCU
ÜZERİNE
YÜKSEK

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

C
B
A
D
A
D
ANOT
SONSUZ
GEVŞEMELİ
İKİ
OSİLASKOP İLE
TRİSTÖR VE
TRİYAK
İKİ YÖNDE (+ VE -)
DÜŞÜK
DİYAK VE TİRYAK
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