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7.1 Doğrultucu Devreler
Transformatör ile istenilen gerilim değerine ayarlanan alternatif akım elektrik
enerjisi, doğrultucu devreler ile doğru akım elektrik enerjisine çevrilir. Yarım dalga ve
tam dalga olmak üzere iki çeşit temel doğrultucu devre vardır. Bu doğrultucu devreleri
faz sayısına göre bir fazlı, üç fazlı ve çok fazlı olarak yapmak mümkündür.

7.1.1 Bir Fazlı Yarım Dalga Doğrultucu
Devreler
Bir diyot ile yapılan en ucuz maliyetli doğrultucu tipidir. Alternatif gerilimin
yalnızca bir alternansını doğrultur. Çıkışında gerilim ve akım regülâsyonu kötüdür.
Bu nedenle çok az akım çeken küçük yükleri veya regülâsyonun çok önemli olmadığı yükleri beslemek için kullanılır.

Şekil 7.1: a) Pozitif çıkışlı yarım dalga doğrultucu b) Transformatör çıkışındaki alternatif gerilim
şekli c) Doğrultucu çıkışındaki doğru gerilim şekli

Pozitif çıkışlı yarım dalga doğrultma devresi Şekil 7.1(a)’da görülmektedir.
Transformatörün sekonder sargısından alınan alternatif gerilimin (Us, şekil 7.1(b)’de
yönü zamana göre sürekli değişmektedir.
Bu nedenle A*B uçlarının polaritesi de değişecektir. A ucunun pozitif olduğu
alternanstaD1 diyotu iletimdedir. A ucunun negatif olduğu alternanstaD1diyotu yalıtımdadır.
Böylece yük üzerinden alternatif gerilimin sadece pozitif alternansları geçmiş
olur. Yük üzerindeki gerilim ve geçen akımın dalga şekli şekil 7.1(c)’de görülmektedir. Aynı devrede diyotun yönü değiştirilirse sadece negatif alternansların geçmesi
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sağlanarak negatif çıkışlıyarım dalga doğrultma devresi yapılmış olur. Yarım dalga
doğrultma devresinin çıkışındaki gerilimin ve akımın ortalama değerleri aşağıdaki
formül ile hesaplanarak bulunabilir.

Us : Transformatörün sekonder uçlarındaki alternatif gerilimin etkin değeri (volt)
Id : Çıkıştaki doğru akımın ortalama değeri (amper)
Is : Transformatörün sekonderinden geçen akımın etkin değeri (amper)
RL : Doğru akım ile çalışan yük
Burada gerilimin ve akımın katsayılarının neden farklı olduğunu düşününüz.
Transformatörün sekonder sargılarından geçen reaktif akımla bir ilgisi olabilir mi?

7.1.2 Bir Fazlı Orta Uçlu Tam Dalga Doğrultucu
Devreler
Sekonder çıkışı orta uçlu (simetrik gerilim veren) transformatör kullanılarak
iki diyot ile yapılan doğrultucu devredir. Gerilim regülâsyonu yarım dalga doğrultucuya göre daha iyidir. Orta uçlu transformatörün gerekli olması dezavantajıdır.
Orta uçlu tam dalga doğrultma devresi şekil 7.2(a)’da görülmektedir. Transformatörün sekonder gerilimi 2xUS değerindedir.

Şekil 7.2: a) Orta uçlu tam dalga doğrultucu b) Transformatör çıkışındaki alternatif gerilim şekli
c)Doğrultucu çıkışındaki doğru gerilim şekli

A ucu pozitif olduğunda D1 diyotu iletime geçecek, akım A noktasından çıkıp
D1 diyotu ve yük üzerinden geçerek transformatörün orta ucuna dönecektir. B ucu
pozitif olduğunda D2 diyotu iletime geçecek ,akım B noktasından çıkıp D2 diyotu ve
yük üzerinden geçerek transformatörün orta ucuna dönecektir.
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Her iki durumda da yük üzerinden aynı yönde akım geçmektedir. Böylece
alternatif gerilimin negatif alternaslarında da yük üzerinden aynı yönde akım geçişi sağlanarak tam dalga doğrultma yapılmış olur. Doğrultma devresinin çıkışındaki
doğru gerilim ve akımın dalga şekli şekil 7.2(c)’de görülmektedir.
		
Doğrultma devresinin çıkış akım ve gerilim değerleri yukarıdaki formüllerle
hesaplanır. Burada Us geriliminin, transformatörün sekonderinde orta uç ile kenaruç arasındaki gerilim değeri olduğuna dikkat edilmelidir.

7.1.3 Bir Fazlı Köprü Tipi Tam Dalga Doğrultucu
Devreler
En fazla kullanılan doğrultucu devredir. Dört adet diyotun köprü şeklinde
bağlanması ile yapılır. Her transformatör ile kullanılabilmesi ve tam dalga doğrultma yapması avantajlarıdır. Şekil 7.3(a)’da köprü tipi doğrultma devresinin bağlantısı
verilmiştir. Transformatörün sekonder uçlarında alternatif gerilimin sürekli yön değiştirdiğini biliyoruz.
A ucu pozitif olduğunda akım D1 diyotu, yük ve D4 diyotundan geçerek
transformatörün Bu cunda devresini tamamlar. B ucu pozitif olduğunda akım D3
diyotu, yük ve D2 diyotundan geçerek transformatörde devresini tamamlar. Görüldüğü gibi pozitif alternanslarda Id1yolunu, negatif alternanslarda Id2 yolunu izlemektedir fakat yük üzerinden aynı yönde akım geçmektedir. Yük uçlarındaki akım
ve gerilimin dalga şekli şekil 7.3(c)’de görülmektedir.

Şekil 7.3: (a) Köprü tipi tam dalga doğrultma devresi (b) Transformatör sekonder ucundaki
alternatif gerilim şekli (c) Çıkıştaki doğru gerilim şekli
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Doğru akım ve gerilimin ortalama değerlerini aşağıdaki formüllerle hesaplayabiliriz.
		
Köprü bağlantıyı kolaylaştırmak için üretici firmalar hazır köprü bağlı diyotlar
üretmişlerdir. Küçük akım değerlerinde bu hazır diyotlar kullanılır. Fakat büyük akım
değerlerinde diyotların soğumasını kolaylaştırmak için her bir diyotun ayrı olması
faydalıdır.

7.1.4 Üç Fazlı Yarım Dalga Doğrultucu Devreler
Yukarıda incelediğimiz bir fazlı doğrultucu devrelerin çıkışında akım ve gerilim şekillerinin tam doğru akım ve gerilimden uzak olduğunu gördük. Akımın yön
değiştirmesi önlenmiş ancak değerinde büyük değişimlerin olması önlenememiştir.
Daha düzgün doğru akım ve gerilim elde etmek için, ileride inceleyeceğimiz filtre devreleri kullanılır. Ancak filtre devresinden önce akımın şeklinin mümkün
olan en doğru hale getirilmesi özellikle büyük güçlü kaynaklar için önemlidir. Doğrultma devresinde daha düzgün doğru gerilim elde etmek için çok fazlı doğrultma
sistemleri kullanılır.

Resim 7.1: Köprü diyotlar

Şekil 7.4: a) Üç fazlı yarım dalga doğrultma devresi b) Doğrultucu devre giriş ve çıkış dalga
şekilleri
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Üç fazlı alternatif akım sisteminde, değerleri (etkin değeri ve frekansları) nötr
noktasına göre eşit fakat aralarında 1200 açı farkı olan üç faz bulunur. Şekil 7.4(a)’da
üç fazlı yarım dalga doğrultma devresi, Şekil 7.4(b)’de giriş ve çıkış dalga şekilleri
gösterilmiştir. Devre incelendiğinde her faz için bir diyot kullanıldığı ve fazlarda yarım dalga doğrultma yapıldığı görülür.
Transformatörün sekonder sargılarında alternatif gerilim yön değiştirdikçe a
ve b uçlarının polariteleri düzenli olarak değişecektir. Sargıların a ucunun pozitif olduğu durumda diyot iletime geçecek, b ucunun pozitif olduğu durumlarda yalıtımda olacaktır.
Doğrultama devresinin çıkış gerilimi incelendiğinde hiç sıfır değerine düşmediği ve regülasyonun bir fazlı devrelere göre daha iyi olduğu görülür. Üç fazlı transformatörün çıkışında Va,Vb,Vc ile gösterilen gerilimler birbirine eşit fakat 1200faz
farklıdır. Bu durumda fazların etkin değerlerini;
VS=Va=Vb=Vc
şeklinde gösterirsek çıkıştaki doğru gerilim ortalama değeri şöyle bulunur.
		

7.1.5 Üç Fazlı Tam Dalga Doğrultucu Devreler
Üç fazlı sistemde köprü tipi doğrultma devresi kullanılarak tam dalga doğrultma yapılabilir. Böylece şekil 7.5(b)’de görüldüğü gibi daha düzgün çıkış akım ve
gerilimi elde edilir. Çıkıştaki regülasyon daha da düzeltilmiş olur.

Şekil 7.5: a) Üç fazlı köprü tipi doğrultucu b) Doğrultucu devre giriş ve çıkış dalga şekilleri

			

164

1. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

MESLEK RESMİ
Üç fazlı tam dalga doğrultma devresinin çıkış akım ve gerilimleri yukarıdaki
bağıntılarla bulunabilir.

7.2 Filtre Devreleri
Yukarıda doğrultma devrelerinin çıkışlarında ki doğru akım ve gerilim dalga
şekillerinin, bir pilden veya aküden alınan doğru gerilime göre daha bozuk olduğunu gördük. Doğrultucudan alınan doğru gerilimin düzgün olması için filtre devreleri kullanılır. Filtre devresinden sonra daha düzgün doğru gerilim elde edilmesine
rağmen yinede bir pilden alınan doğru gerilim elde edilemez. Yük tarafından akım
çekildikçe gerilimde dalgalanmalar olur. Bu dalgalanmalara ondülasyon veya rıpıl
denir.

7.2.1 Kondansatörlü Filtre Devresi
Doğrultma devresinin hemen çıkışına yüksek kapasiteli bir kondansatörün
paralel bağlanması ile yapılan en basit filtre devresidir. Kondansatör doğrultucudan
akım geçen alternanslarda maksimum değere şarj olur. Doğrultucudan geçen akım
azalmaya başladığında üzerinde şarj ettiği elektrik enerjisini yüke aktararak yük akımının ve geriliminin azalmasını engeller.
Böylece yük uçlarında, kondansatörsüz duruma göre daha düzgün doğru gerilim oluşur. Bu filtre devresi ancak küçük güçlü DA güç kaynaklarında kullanılabilir.
Kondansatör kapasitesi arttıkça daha düzgün doğru gerilim alınır. Yük akımı arttıkça
da gerilimin ve akımın şekli bozulur. Devrenin bağlantısı, giriş ve çıkış dalga şekilleri
şekil 7.6’da görülmektedir.

Şekil 7.6: (a) Kondansatörlü filtre devresi (b) Kondansatörlü filtre devresi giriş ve çıkış dalga
şekilleri
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7.2.2 Bobinli Filtre Devresi
Doğrultma devresinin çıkışına seri bir şok bobini bağlamakla yapılan filtre
devresidir. Yük devrede iken bobinden geçen akımda değişmeler olduğunda bobin
öz indükleme yapar. Üzerinde öz indükleme e.m.k’sı (zıt e.m.k) oluşur. Böylece akımdaki değişimleri azaltıcı yönde etki yapar.
Yük akımı azalmaya başladığında artırıcı, yük akımı artmaya başladığında azaltıcı etki yaparak daha düzgün doğru akım oluşmasını sağlar. Bu filtre devresi büyük
akımlı güç kaynaklarında kullanılır. Devrenin bağlantısı, giriş ve çıkış dalga şekilleri
şekil 7.7’de görülmektedir.

Şekil 7.7: a) Bobinli filtre devresi b) Bobinli filtre devresi giriş ve çıkış dalga şekilleri

7.2.3 Pi (π) Tipi Filtre Devresi
İki kondansatör ile bir direnç veya bobinden oluşan filtre devresi olup bağlantı şekli Pi(π)harfine benzediği için bu ad verilmiştir. Çıkış akım ve gerilim şekli
daha düzgün bir filtre devresidir. Küçük güçlü güç kaynaklarında tercih edilir. En sık
kullanılan filtre devresidir.
Devre şekil 7.8(a) da görüldüğü gibi paralel bağlı iki kondansatör arasına bir
direnç bağlanarak yapılabilir. Direnç iki kondansatör arasında faz farkı oluşmasını ve
böylece her iki kondansatör tarafından ayrı ayrı filtre yapılmasını sağlar.
Fakat direnç hem enerji harcar hem de filtre işlemine aktif bir katkısı yoktur.
Bu nedenle şekil 7.8(b) de görüldüğü gibi direnç yerine bobin kullanılması filtre işleminin daha iyi olmasını sağlar. Devrenin giriş ve çıkış dalga şekilleri şekil 7.8(c) de
görülmektedir.
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Şekil 7.8: a) Dirençli pi ( π) tipi filtre devresi b) Bobinli pi ( π) tipi filtre devresi c) Giriş ve çıkış
dalga şekilleri

7.2.4 T Tipi Filtre Devresi
Doğrultma devresinin çıkışına iki şok bobini seri ve bu bobinlerin arasına bir
kondansatör paralel bağlanarak T tipi filtre devresi yapılır. Kullanılan üç elemanın
bağlantısı T harfine benzediği için bu ad verilmiştir.
Büyük akım çekilen güç kaynaklarında kullanılırlar. Devrede kullanılan iki şok
bobini akımdaki değişimleri oldukça azaltır. Büyük yük akımlarında çıkışta en düzgün doğru gerilim ve akım bu filtre devresi ile alınır. Devrenin bağlantı şekli, giriş ve
çıkış dalga şekilleri şekil 7.9’ de görülmektedir.

Şekil 7.9: a) T tipi filtre devresi b) Giriş ve çıkış dalga şekilleri

7.3 Gerilim Regüle Devreleri
Bütün güç kaynaklarında istenilen en önemli özellik çıkış geriliminin sabit
kalmasıdır. Elektronik DA güç kaynaklarında, şebeke geriliminin değişmesi veya
yük akımının değişmesi sonucu çıkış gerilimi de değişir. Güç kaynağının çıkış
uçlarında gerilimin sürekli sabit kalması için gerilim regüle devreleri kullanılır.
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7.3.1 Zener Diyotlu Regüle Devreleri
Her diyotun ters yönde dayanabileceği maksimum gerilim değeri bulunur.
Zener diyotlar, bu ters yöndeki kırılma gerilimlerinde çalışacak şekilde üretilmiş diyotlardır. Bu nedenle devrede ters polaritede çalışırlar. Ters yönde akım geçirmeye
başladıkları kırılma gerilimlerine zener gerilimi denir. Uçlarındaki ters gerilim değeri, zener gerilim değerini geçmediği sürece akım geçirmezler.
Devreye yanlışlıkla doğru polaritede bağlanırlarsa0,5-0,6 voltluk eşik geriliminden sonra hemen iletime geçerler. Şekil 7.10’dazener diyotlu regüle devresi görülmektedir. Giriş gerilimi zener diyot geriliminden büyük olduğu durumda Rön direnci
ve zener diyot üzerinden IZ akımı geçer. Rön direnci üzerinde gerilim düşümü(VR) olur
ve zener diyot uçlarında zener gerilimi kadar gerilim bulunur. Giriş geriliminin artması durumunda; zener diyot üzerinden geçen IZ akımı artarak VR’nin artmasını ve
zener diyot uçlarındaki gerilimin sabit kalmasını sağlar.

Şekil 7.10: Zener diyotlu en basit regüle devresi

Giriş geriliminin azalması I IZ akımının azalmasına, Rön direnci üzerindeki VR’nin
azalmasına ve böylece zener diyot uçlarındaki gerilimin sabit kalmasına neden olur.
Yük akımı arttığı durumda Rön direnci üzerindeki VR artar ve zener diyot uçlarındaki
gerilimin (çıkış geriliminin) azalmasına neden olur.
Bu durumda zener diyot üzerinden geçen IZ akımı azalarak RÖN direnç akımının
azalmasına dolayısıyla gerilim düşümünün azalmasına ve çıkış geriliminin sabit kalmasına neden olur.
Zener diyotlu regüle devresi, küçük akım çekilen güç kaynaklarında çıkış gerilimini oldukça iyi bir şekilde sabit tutar. Fakat güç kaynağının verebileceği akım
değeri zener diyotun maksimum zener akım değerine bağlıdır. Bu nedenle büyük
güçlerde zener diyotlu regüle devreleri kullanılmaz.
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7.3.2 Şönt Transistörlü Regüle Devresi
Büyük akım çekilen güç kaynaklarında, çok büyük akımlı zener diyot kullanmak yerine zener diyot işlevini bir transistöre yaptırmak daha uygun olacaktır. Bu
nedenle yüke paralel (şönt) bir transistör bağlanarak regüle devresi yapılabilir. Şönt
transistörlü regüle devresi şekil 7.11’de görülmektedir. Devrenin çıkış gerilimi;
Uçıkış=Ez+0,7 volt olarak sabit kalır.
Giriş geriliminde bir artış olduğunda zener diyot üzerinden geçen transistör
beyz akımı artar ve kolektör akımının artmasına neden olur. Böylece seri bağlı RÖN
direnci üzerindeki gerilim düşümü artarak çıkış geriliminin sabit kalması sağlanır.
Giriş geriliminin azalması durumunda transistör kolektör akımı azalır, Rön direnç gerilimi azalır ve çıkış gerilimi sabit kalır.
Yük akımının değişmesi Rön direnç üzerinde düşen gerilimin değişmesine dolayısıyla zener diyot üzerinden geçen transistör beyz akımının değişmesine neden
olur. Böylece transistörün kolektör akımı yük akımı ile ters orantılı olarak değişir. Rön
direnci üzerinden geçen akım ve üzerinde düşen gerilim değişmez, çıkış gerilimi
sabit tutulmuş olur.

Şekil 7.11: Şönt transistörlü regüle devresi

Yükün bağlı olmadığı durumlarda veya yük akımı az olduğu sürece transistör
üzerinden sürekli akım geçer. Bu durum gereksiz enerji kayıplarına neden olur. Ekonomik olmadığı için şönt regüle devresi pek fazla tercih edilmez.
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7.3.3 Seri Transistörlü Regüle Devresi
Yük devresine bir güç transistörünü seri bağlayarak yapılan regüle devresidir.
Transistör otomatik ayarlı direnç gibi davranır. Sabit çıkış gerilimi veren seri transistörlü bir regüle devresi Şekil 7.12’de görülmektedir. Devrede giriş gerilimi zener geriliminden daha büyük olduğunda R1 direnci ve zener diyot üzerinden akım geçer.
R1 üzerindeki gerilim; giriş gerilimi ile zener gerilimi arasındaki fark kadardır. Transistörün beyz polarması R1direnci üzerinden olmaktadır. Bu koşullarda transistörün
emiter gerilimi (çıkış gerilimi)
Ue=Uçıkış=Ez-0,7 volttur.
Giriş gerilimi ile çıkış gerilimi arasındaki fark transistörün üzerinde(kolektöremiter arasında) düşmektedir. Giriş gerilimi arttığında R1 direnci üzerindeki gerilim
de artar. Bu durumda transistörün beyz polarması azalır ve transistörün kolektör
emiter direnci artarak üzerinde düşen gerilimin artmasına neden olur. Böylece giriş
gerilimi arttığı halde çıkış gerilimi değişmez. Giriş geriliminin azalması durumunda
benzeri olayların tersi gerçekleşerek yine çıkış geriliminin sabit kalması sağlanmış
olur.

Şekil 7.12: Seri transistörlü regüle devresi

7.3.4 Entegreli Regüle Devresi
Yukarıda incelediğimiz temel regüle devreleri daha fazla geliştirilmiş, devredeki bütün elemanlar (direnç, transistör, zener diyot) tek kılıf içinde toplanarak
üretilmiştir. Böylece daha kullanışlı regüle entegreleri ortaya çıkmıştır.
Bu regüle entegreleri ile sabit veya ayarlı gerilim veren güç kaynaklarını yapmak kolaylaşmıştır. En çok kullanılan regüleentegreleri78xx, 79xx, LM117, LM217,
LM317, LM337 serisi entegrelerdir. Bu entegreler çıkış gerilimi ve maksimum akım
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değerlerine göre özel kodlanarak farklı adlandırılmıştır.
Aşağıdaki şekil 7.13’ de 7812 ve LM317 entegreleri ile yapılmış regüle devreleri görülmektedir. 7812 Entegreli olan regüle devresi sabit 12 volt vermektedir.
LM317Entegreli olan ise 1,25-Vd arasında ayarlı gerilim vermektedir. Gerilim ayarı
potansiyometre ile yapılabilir. Aynı devrede potansiyometre yerine zener diyot konularak sabit çıkış alınabilir.

Şekil 7.13: a) 7812 Entegresi ile yapılmış sabit 12 voltluk regüle devresi b) LM317 Entegresi ile
yapılmış ayarlı regüle devresi

7.4 Transformatörsüz DA Güç Kaynakları
Küçük akımlı alıcıların enerji gereksinimini karşılamak için transformatör kullanmadan direnç, diyot, zener diyot ve kondansatör kullanarak güç kaynağı yapmak
mümkündür.

Şekil 7.14: LNK304P hat anahtarlama (linkswitch) entegresi ile yapılmış güç kaynağı
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Küçük akımlı güç kaynaklarında kullanılmak üzere hat anahtarlama (LinkSwitch)entegreleri geliştirilmiştir. Bu entegreler, hepsi aynı kılıf içinde olmak üzere,
700V’luk güç MOSFET’i, kontrolör, MOSFET sürücü arabirimi ve osilatörden oluşur.
Ayrıca otomatik yeniden başlatma (auto-start), termal kapatma (thermal shutdown),
akım sınırlama gibi çeşitli koruma ve yardımcı fonksiyonlara sahip değişik türleri de
mevcuttur.
Şekil 7.14’deLNK304P hat anahtarlama entegresi kullanılarak yapılmış 40 mA
akım çıkışı olan bir güçkaynağı görülmektedir. Şebeke gerilimi önce doğrultulur
daha sonra yüksek frekanslarda anahtarlanarak istenilen gerilime düşürülür.

7.5 Anahtarlamalı (Switch mode) Güç
Kaynakları
Güç kaynaklarında aranılan en önemli özellik çıkış geriliminin düzgün doğru
gerilim olması ve sabit kalmasıdır. Bu da ancak iyi bir filtre devresi ve etkili regüle
işlemi ile gerçekleşebilir. Şekil 4-1’de vermiş olduğumuz blok şemaya uygun olarak
yapılan bir güçkaynağı basit ve ekonomik olabilir. Ancak transformatörün ağır olması, güç kayıplarının fazla olması ve yük akımı değişimlerinde sekonder geriliminin değişerek regülasyonu olumsuz etkilemesi istenmeyen durumlardır.
Doğrusal bir çıkış gerilimi elde etmek, regülasyonun daha iyi olmasını sağlamak, ağırlığı azaltmak, verimi yükseltmek için anahtarlamalı (Switch mod) güç kaynakları geliştirilmiştir. Şekil 4-19’da anahtarlamalı tip bir güç kaynağının blok şeması
görülmektedir. Şebeke gerilimi önce doğrultulup ardından bir anahtarlama devresi
ile yüksek frekanslarda kıyılmakta daha sonra ise tekrar doğrultularak filtre edilmektedir. Anahtarlama referans voltaja bağlı olarak yapılır. Bu olay Darbe Genliği Modülasyonu (PWM - Pulse Width Modulation) olarak adlandırılır.
Çıkış gerilimi kontrol edilerek anahtarlama devresinin darbe-peryod oranı
değiştirilir. Böylece etkili bir regülasyon işlemi yapılmış ve çıkış geriliminin sabit kalması sağlanmış olur. Yüksek frekanslarda çalışmanın bir sonucu olarak kullanılan
transformatörlerin boyutu dolayısıyla maliyeti düşer.
Transformatörün yüksek frekanslardaki kayıplarını azaltmak için feritnüveli
transformatörler kullanılır. Fakat anahtarlamalı güç kaynaklarının lineer devrelere
göre yapıları karışıktır ve analizlerinin gerçekleştirilmesi zordur. Gürültü seviyeleri
ve dalgalılık oranı yüksek olduğu için ek filtreler kullanılması gerekir. Bunlar da dezavantajları arasında sayılabilir.
Anahtarlamalı güç kaynaklarında sıcaklık koruması, çıkış yüksek akım ve kısa
devre koruması gibi ilave koruma yöntemleri geliştirilmiştir. Böylece yük daha güvenli bir şekilde çalıştırılabilmektedir.
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Şekil 7.15: Anahtarlamalı güç kaynağı blok şeması

En başta bilgisayarlar olmak üzere elektronik cihazların büyük bir kısmında
anahtarlamalı güç kaynakları kullanılır. Farklı gerilim değerlerinde sabit çıkışlar verirler. Örneğin bilgisayarlar için üretilmiş güç kaynağında -5v, +3,3v, +5v,+12v gibi
sabit gerilim çıkışları bulunur. Birden fazla çıkışları olduğu için çekilen akım, bu çıkışlara dengeli bir biçimde dağıtılmalıdır.
Ucuz ve basit olan cihazlarda +5 V ve +3,3 V’ luk iki çıkışı dengeledikten sonra
diğer çıkışları kullanmak gerekir. Bunun sebebi, yük regülasyonunun +5V çıkışına
göre veya hem +5 V hem +3,3 V çıkışlarına göre yapılıyor olmasıdır. Kullanımda dikkat edilmesi gerekli en önemli nokta +5 V çıkışına yük bağlı değilken diğer çıkışlar
yüklenmemelidir. Kaliteli cihazlarda bu çıkışlar ayrı ayrı tasarımlandığı için herhangi
bir çıkışı tek başına kullanabilmek mümkündür.

7.6 Büyük Sanayi Tipi Güç Kaynakları
Metalürji, kaplamacılık, ark kaynak makineleri, elektrikli taşıtlar, boya püskürtme makinelerinde büyük doğru akımlar çekilir. Güç kaynağının büyük akımları
karşılaması içinbazı özel yöntemlere ihtiyaç duyulur. Büyük güçlü doğru akım güç
kaynağı sistemlerinde;
• Motor- Jeneratör gurupları
• Komütatrisler (Konvertisörler)
• Yarıiletken Doğrultmaçlar kullanılır.
Motor- Jeneratör grupları, doğru akım üreten bir dinamonun alternatif akım
ile çalışan bir motor tarafından döndürülmesi ve dinamodan gerekli doğru akımın
alınması esasına dayanır. Motor ile dinamo arasında elektrik yönünden bir bağlantı
yoktur. iki makinenin birbiri ile direkt, dişli veya kayış ile bağlantısı olabileceği gibi
endüvilerinin aynı mil üzerinde bulunduğu tek bir makine bloğu şeklinde de olabilir. Komütatris ise bir asenkron motor ile dinamonun aynı makine üzerinde birleştirilmiş şeklidir. Komütatrisin statoru çıkıntılı kutuplar ve kutup sargılarından olu-
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şur. Rotor ise dinamo endüvisi şeklindedir. Fakat endüvinin bir tarafında kolektör
ve fırça sistemi bulunurken, diğer tarafında bilezik ve fırça sistemi bulunur. Endüvi
üzerinde iki ayrı sargı bulunur. Bu sargılardan birisi doğru akım endüvi sargısıdır ve
uçları kolektöre çıkarılır.
Diğer sargı ise üç, altı veya oniki fazlı olarak sarılmış olan alternatif akım sargısıdır. Uçları bileziklere çıkarılır. Alternatif akım uygulanarak doğru akım alındığı
gibi doğru akım uygulanarak çok fazlı alternatif akımda alınabilir. Çok fazlı alternatif
akım üreteç olarak kullanıldığında çok fazlı doğrultucularla alternatif akım yeniden
doğrultulabilir.
Yukarıda doğrultucular başlığı altında incelediğimiz doğrultma devreleri büyük akım değerlerine sahip diyotlar kullanılarak yapılır ve sanayide büyük güçlü DA
güç kaynağı olarak kullanılır. Aynı devreler diyotlar yerine büyük akımlı tristörler kullanılarak ta yapılabilir. Tristör kullanmanın en büyük avantajı tristörün tetikleme açısını değiştirerek yarı veya tam kontrollü doğrultucu devreler yapılabilmesi ve ayarlı
doğru gerilim alınabilmesidir.
Bu güç kaynakları büyük akımlarda çalıştığı için en öncelikli sorun yarıiletkenlerin soğutulmasıdır. Büyük akımlı diyot ve tristörler soğumayı kolaylaştırmak için
metal kılıflı, bağlantı kolaylığı sağlamak amacıyla da katodu şase (düz) ve anodu
şase (ters) olarak yapılır. Yine soğumayı kolaylaştırmak amacıyla içinde soğutucu
gaz veya sıvının dolaştırıldığı özel alüminyum soğutucu levhalar kullanılır. Bazı sistemlerde fanlar kullanılarak hava ile soğutmada yapılır.

Resim 7.2: Büyük akımlı diyotlar

Çok büyük akım çekilen sistemlerde birden fazla sayıda doğrultucu devre
aynı anda kullanılır ve çıkışları birbirine paralel bağlanır.

7.7 Kesintisiz Güç Kaynakları
Elektrik enerjisi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş bulunuyor.
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Çok kısa süreli de olsa kesilmiş olması yaşamımızı olumsuz olarak etkiliyor. Bu nedenle elektrik şebekesinde oluşacak kesintilere karşı önlem almak, kesinti durumunda enerji sağlamak amacı ile kesintisiz güç kaynakları geliştirilmiştir. Bu kaynaklar
şebekede enerji olduğu durumlarda akü gruplarını şarj ederler. Enerji kesildiğinde
gerekli enerjiyi akü gruplarından sağlayarak alıcıları çalıştırırlar.
Çalışma sistemleri bakımından üç çeşit kesintisiz güçkaynağı vardır. Bunlar;
offline, line interactive ve online kesintisiz güç kaynaklarıdır.
Offline kesintisiz güç kaynakları en basit yapıda olan güç kaynaklarıdır. Şebekede enerji varsa röle sistemi ile şebeke enerjisini direkt çıkışa aktarırlar. Şebeke gerilimine herhangi bir müdahaleleri olmaz. Alıcıları şebekeden çalıştırırken aynı anda
alternatif akımı doğrultup aküleri şarj ederler. Şebeke enerjisi kesildiğinde akülerden aldıkları doğru gerilimi basit bir inverter sistemi ile alternatif gerilime çevirerek
çıkışa verirler. İnverter çıkışları genellikle kare dalga şeklindedir. Küçük güçler için bu
kesintisiz güç kaynakları tercih edilir.
Line interactive güç kaynakları; offline KGK’larından farklı olarak şebeke gerilimine müdahale edip sabit tutabilme özelliklerinin olmasıdır. Bu regüle işlemi belirli gerilim sınırları arasında transformatör kademeleri kullanılarak yapılmaktadır.
Online tipi KGK’ları daha büyük güçler için dizayn edilirler. Çıkıştaki yükleri
baypas sistemi sayesinde direkt şebekeden, inverter ile şebekeden ve inverter ile
akü guruplarından çalıştırma gibi üç farklı çalışma şekli bulunur. Mikro işlemci kontrollü yapılan bu cihazlar sürekli şebeke enerjisini analiz ederek en doğru çalışma
şeklini otomatik olarak seçerler. Çıkışları genellikle tam sinüs dalgası şeklindedir. Bir
faz çıkışlı olabileceği gibi büyük güçlerde genellikle üç fazlı çıkış verirler. Tek bir alıcıyı çalıştırmak yerine daha geniş bir sistemi çalıştırmak için kullanılırlar.

7.8 Endüstriyel Amplifikasyon Sistemleri
Endüstriyel sistemlerde fiziksel olayları algılamak için kullanılan sensör ve
transdüserlerin çıkışında genellikle çok küçük elektriksel büyüklük değişimleri olur.
Direnç, kapasite, endüktans, akım veya gerilimdeki küçük değişimler yükseltilir sonra veri olarak kullanılır. Yükseltme (amplifikasyon) işlemleri için çoğunlukla işlemsel
yükselteçler (Op-Amp) kullanılır.
Ancak işlemsel yükselteçleri tek uçlu ters çeviren ve ters çevirmeyen yükselteç olarak kullanmak uygulamalarda yetersiz kalır. Fark yükselteci olarak çalıştırılmaları daha uygun olur. Bunun nedeni ise; birçok dönüştürücüde düşük seviyeli veri
sinyalinin daha büyük genlikte ortak mod sinyali üzerine bindirilmesidir. Yükseltme
işlemi sırasında ortak mod sinyalinin ( ya da dc bileşenin) ayrılarak sadece düşük seviyeli veri sinyalinin yükseltilmesi istenilir. Bu da endüstriyel uygulamada kullanılacak
işlemsel yükseltecin ortak işaret bastırma oranının (CMRR) yeterince büyük olmasını
zorunlu hale getirir.
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Ayrıca dönüştürücülerin küçük ve eşit olmayan dirençleri; işlemsel yükselteç
giriş empedansı ile uygunsuz olacağından problemler ortaya çıkar. Bu problemlerin
çözümü için endüstriyel yükselteçler geliştirilmiştir.

7.8.1 İşlemsel Yükselteçlerin Fark Yükselteci
Olarak Kullanılması
Aşağıda şekil 7.16(a)’daki devre, işlemsel yükselteç kullanılan standart fark
yükseltici devredir. İdeal bir fark yükseltici devrenin; girişlere uygulanan sinyallerin
farklarını kazanç oranında yükseltilmesi, girişteki sinyallerin varsa ortak bileşenlerini
bastırması istenir.

Şekil 7.16: (a) Fark yükseltici devre (b) Eşdeğer fark alıcı devre (c) Farkı yükseltilecek vi1ve
vi2sinyalleri (d) Vi1ve Vi2sinyallerinin ortak işaret fonksiyonu olarak gösterilmesi

Şekil7.16(a)’daki devreye uygulanan Şekil 7.16(c)’deki Vi1ve Vi2 gerilimlerini
incelediğimizde ortak bileşenlerinin bulunduğunu görürüz. Bu iki gerilimin ortak
bileşenine Uc denilirse, bu gerilimler Uc nin fonksiyonu şeklinde yazılabilir.
Girişlerin ortak bileşeni
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Girişlerin farkı;
Girişler ortak bileşen cinsinden yazılabilir;

U1 ve U2gibi geçici değişkenler kullanılırsa;
Vi2=Uc+U2 Olur.
Şekil 7.16(d) giriş sinyallerini ortak bileşen cinsinden, şekil 7.16(b) ise eşdeğer
devreyi göstermektedir. Eşdeğer devre üzerinde hesaplamalar yaparak girişlerin farkının ve ortak bileşenlerinin hangi oranlarda yükseltildiğini bulabiliriz.
Şekil 7.16(b) deki devreye süper pozisyon teoremi uygulanır.
Uc ve U1 kaynakları kısa devre kabul edilir, çıkış U2 cinsinden yazılırsa;

denkleminde yerine konulursa;
olur.
Uc ve U2 kaynakları kısa devre kabul edilir, çıkış U1 cinsinden yazılırsa
olur.
U1 ve U2 kaynakları kısa devre kabul edilir, çıkış Uc cinsinden incelenirse
				V0c=Uc.Ac yazılabilir.
Burada AC işlemsel yükseltecin ortak işareti yükseltme oranı olarak ifade edilmiştir.İşlemsel yükseltecin yapısal parametrelerine bağlı bir değerdir. Kataloglar da
verilen CMRR değerinden hesaplanarak veya deneysel ölçümlerle bulunabilir.
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Sonuç olarak devrenin çıkış gerilimi; V0=V01+V02+V0c olacaktır.
Yukarıda hesaplanan değerler yerlerine yazılacak olursa;

Şekil 7.16(d) deki devrede R1=R3 ve R2=R4 eşit alınır ve yukarıdaki denklem
yeniden düzenlenirse;
olur
U1 ve U2 geçici değişken değerleri yerine konulursa;

terilirse;
		

Olarak bulunan değer devrenin fark yükseltme oranıdır ve Ad olarak gösV0=VdAd+Uc.Ac olur.

Bulunan çıkış denkleminin kullanışlı olması için bilinmeyen Ac değeri yerine
kataloglardan bulunabilecek CMRR değeri;
denkleminden faydalanarak yazılacak olursa;
olur.
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Şekil 7.17: Girişe bağlanan elemanların çıkış empedanslarının etkisi

7.8.2 Üç Adet İşlemsel Yükselteç İle Endüstriyel
Yükselticinin Yapılması
Endüstriyel yükselticilerde ortak işaret bastırma oranının ve giriş direncinin etkilerini yukarıda yaptığımız incelemede öğrendik. Yükseltici devrede bu parametrelerin yeterince büyük olmasını sağlamak için üç adet işlemsel yükseltici şekil 7.18’de
görüldüğü gibi bağlanır. Giriş empedansı IC1 ve IC2 işlemsel yükselteçleri ile yaklaşık
∞ değerindedir.
Giriş sinyallerinin her iki işlemsel yükseltecin + girişine bağlanmaları ile en
yüksek ortak işaret bastırma oranı da elde edilmiş olur.
Devre üzerinde gerekli hesaplamalar yapıldığında çıkış geriliminin ve fark gerilim kazancının;
olduğu görülür.
Yükseltici devrenin fark gerilim kazancının Ad olduğuna ve R1 direnci ayarlı
yapılarak değiştirilebileceğine dikkat ediniz.
Çizici (plotter) ve özel kalemli yazıcıların kalem sürücülerinde olduğu gibi bazı
endüstriyel uygulamalarda yükseltici çıkışının belirli bir referans değer üzerine bindirilmesi gerekebilir. Bunu sağlamak amacıyla şekil 7.18’de gösterilen devrenin Ref
ucu kullanılabilir. Ref ucunun şase ile bağlantısı kopartılarak sabit bir DC gerilim uygulandığında çıkış gerilimi;
olur.
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Şekil 7.18: Üç adet işlemsel yükselteç ile endüstriyel yükselticinin yapılması

Endüstriyel yükselticinin çıkışı pozitif veya negatif DC referans gerilimi ile ayarlanmak istenilirse şekil.7.19’ daki devre kullanılabilir. Bu devrenin çıkış ucu şekil 7.18
deki yükseltici devrenin referans ucuna bağlanmalıdır.

7.8.3 Çeşitli Endüstriyel Yükselteç Örnekleri
ve Temel Uygulama Devreleri
INA 110 amplifikatörü endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiştir. İçyapısı
daha önce anlatılan üç işlemsel yükselteç bağlantısından farklı değildir. İlave olarak
kazanç seçimi için dört ayrı ucu bulunmaktadır. Şekil 7.20(b) de verilen tablodaki
kazanç değerlerinden daha farklı kazanç elde etmek için 11,12 ve 16 numaralı uçlar birleştirilip 3 numara ile arasına hesaplanan bir direnç (RA) bağlanır. Bu direncin
değeri;
RA: Bağlanması gereken harici direnç (Ω olarak)
A: İstenilen yeni kazanç değeri
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Şekil 7.19: Pozitif ve negatif referans gerilimi oluşturan devre

Şekil 7.20: a) INA 110 endüstriyel yükselteci örnek uygulama devresi b) Kazanç seçme uçları ve
yük bağlantısı c) Sabit kazanç değerleri için uç bağlantı tablosu

Örnek:
INA 110 yükseltecinde kazanç değerinin 750 olması için gerekli harici direnç değeri
kaç ohm olmalıdır.
  olmalıdır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.
1. (….) Regüle devreleri kararlı ve düzgün bir DC gerilim oluşturur.
2. (….) Çıkışı tam doğru akım hâline getirebilmek için dirençler kullanılarak filtre
devreleri yapılmıştır.
3. (….) Eğer art arda bağlı birkaç yükselteç kullanılıyorsa, yani kaskat bir bağlantı
varsa bu yükselteçlerin toplam kazancı, her bir yükseltecin kazancının çarpımına
eşittir.
4. (….) Küçük genlikli (zayıf ) elektrik sinyallerini güçlendirmek için kullanılan devrelere osilatör denir.
5. (….) Polarma (ön gerilimleme, kutuplama), yarı iletkenlerden yapılmış devre
elemanlarının istenilen noktada çalışması için gereken DC gerilim anlamına gelmektedir.
6. (….)DC beyz polarma gerilimi sabit değilse, çıkış sinyalinin genliği sürekli olarak
azalır ya da çoğalır. Bu ise çıkış sinyalinin distorsiyonlu olmasına sebep olur.
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