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DENEY 7 SCR ve RC Faz Kontrol 
 
DENEYİN AMACI 
 

1. Bir SCR’nin karakteristiklerini ve yapısını öğrenmek 
2. Bir SCR’nin çalışmasını öğrenmek. 
3. Bir SCR’nin ohmmetre ile ölçümü. 
4. SCR kapı tetikleme çeşitlerini öğrenmek. 

 
GİRİŞ 
 

SCR (Silikon Controlled Rectifier) PNPN eleman ailesinin en önemli tristörüdür. 
General Electric tarafından 1957 yılında geliştirilmiştir. SCR’ler, AC güç kontrol 
devrelerinde anahtar olarak çalışırlar. 
 

 
(a)                        (b) 

 
Şekil 7-1  SCR. (a) Devre Sembolü, (b) PNPN Yapısı 

 
SCR’nin Çalışması 

 
SCR, PNPN dört katmanlı yarı iletken elemandır. Üç ucu vardır: anot (A), katot (K), ve 
kapı (G)’dir. SCR’nin sembolü ve yapısı Şekil 7-1’de gösterilmiştir. Kontrol 
uygulamalarının çoğunda, kontrol işareti kapı ve katot arasına uygulanır, yük ise anot 
yada katota seri olarak bağlanır. SCR’nin devre sembolü Şekil 7-1(a)’da gösterilmiştir. 
Okun yönü anot akımının yönüne karşılık gelir. 
 
Şekil 7-1(b)’de gösteril SCR’nin PNPN dört katmanlı yapısı, Şekil 7-2’de gösterildiği 
gibi bağlanan NPN ve PNP transistörler gibi düşünülebilir. Burada SCR’nin 
çalışmasını bu iki-transistörlü eşdeğer devreye göre inceleyeceğiz. 
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Şekil 7-2 PNPN Yapının İki Transistörlü Gösterimi 
 

Kapı ucu açık devre, ve anot ile katot arasına bir ileri gerilim uygulandığında (VA>VK), 
Q1 ve :Q2 transistörlerinin baz akımları olmadığından SCR OFF durumundadır. Böyle 
bir durumda yalnızca küçük bir kaçak akım SCR’den akar. 
 
SCR kapısına pozitif gerilim uygulandığında, VG potansiyeli Q2’yi iletime geçirecek 
(IB2 = IG) kapı akımı üretir. Bunun ardından Q2 kollektör akımı Q1’i iletime geçirecek 
(IB1 = IC2) yeterli akım değerine ulaşır. Q1 iletime geçince, IC1 artacak, bu artış IB2’nin 
artmasına neden olacaktır. Q2 baz akımındaki artış IC2’nin artmasına neden olur. Net 
sonuç transistörlerin kollektör akımlarının rejeneratif artışıdır. Q1 ve Q2 transistörleri 
çok kısa bir zamanda doymaya gideceklerdir. Bu durumda SCR’nin anot katot direnci 
çok küçüktür, dolayısıyla anottan katota çok yüksek bir akım akar. Böylece SCR ON 
durumuna geçer. Kapı işaretinin kesilmesi SCR’yi OFF durumuna geçiremeyeceği 
açıktır. Çünkü IH tutma akımı sağlayacak yeterli ileri anot katot gerilimi vardır. Diğer bir 
deyişle, iletim bir kere başladıktan sonra kapı işaretinin bir anlamı yoktur, bu işaretin 
kesilmesi iletimi engellemez. 

 
SCR’yi kesime götürme yöntemleri daha sonra anlatılacaktır. 
 
SCR Karakteristik Eğrileri 

 
SCR’nin temel anot karakteristiği IG = 0 için Şekil 7-3’te gösterilmiştir. 3. çeyrekteki 
(anot negatife, katot pozitife) ters karakteristik ters kutuplanmış bir diyot 
karakteristiğine benzerdir. Tepe ters delinme gerilimi (PRV : Peak Reverse 
Breakdown Voltage), hiçbir koşulda anota uygulanamaması gereken maksimum anlık 
negatif gerilim olarak tanımlanır. PRV değeri yarı iletkenin direnç katsayısı ve PNP 
transistörün bazının kalınlığı na bağlı olarak değişir. Eğer uygulanan ters gerilim, PRV 
değerinden daha küçükse SCR OFF durumundadır ve anota sadece çok küçük bir 
kaçak akım akar. Ters gerilim, PRV değerinden büyükse, yüksek miktarda akım 
akacaktır ve SCR zarar görecektir. 
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Şekil 7-3  SCR Karakteristikleri 
 

İletim bölgesindeki bir SCR’nin karakteristiği Şekil 7-3’teki grafiğin 1. Çeyreğinde 
gösterilmiştir. Anot ile katot arasına küçük bir gerilim uygulandığında, SCR iletime 
geçmez ve sadece küçük bir kaçak akım anota akar. Anot katot arası gerilimi (VAK) 
VBO ile adlandırılan belirli bir değere yükselir, SCR iletime geçer ve yüksek bir akım 
anota akar. VBO SCR’nin IG = 0 iken ileri kırılma gerilimi olarak bilinir. 
 
VBO değeri, iç transistörlerin α değerine ve PRV değerine bağlı olarak değişir, alttaki 
gibi gösterilir: 
VBO = PRV (1 - α1 - α2)1/n…………………………………………………………….(7-1) 
Burada, n sabittir ve silikon bir materyal için 2 ile 3 arasındadır. Denklem (7-1)’den, 
ideal bir SCR için VBO değerinin PRV değerinden biraz daha küçük olması gerektiği 
görülür. Uygulamada, bu iki değer genellikle aynı değer olarak düşünülür. 
 
SCR’nin ileri iletim bölgesinde iletimde olduğunu düşünün. Anot gerilimi VAK’daki bir 
düşüş, Şekil 7-3’te gösterildiği gibi anot akımının düşmesine neden olur. Anot akımı, P 
noktasındaki akım değerinden daha küçük iken SCR kesime gider. Tutma akımı, IHO, 
olarak adlandırılan P’deki akım değeri, SCR’yi ON durumunda tutmak için yeterli 
minimum anot akımıdır. 

 
 

Şekil 7-4  Değişken Kapı Akımları İçin SCR Çıkış Karakteristikleri 
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Şekil 7-3’teki SCR karakteristik eğrisi, kapı ucu açık devre iken görüntülenmiştir. 
Kapıya harici bir işaret uygulandığında kapı akımı SCR’nin ileri kırılma gerilimini 
değiştirecektir. Şekil 7-4’te gösterildiği gibi, IG’deki bir artış VBO’nun azalmasına neden 
olacaktır. Yani, daha büyük IG, daha küçük VBO demektir. Diğer bir deyişle, kapı 
akımının büyüklüğü SCR’yi iletime geçirecek gerilimi belirler. 

 
SCR Yapısı 

 
SCR bir PNPN dört katmanlı yarı iletken elemandır. SCR’nin performansı ve 
güvenilirliği materyal, işlemler ve tasarıma bağlı olarak değişir. Yarı iletken 
teknolojinin bazı süreçleri bir SCR üretmek için kullanılmaktadır. Bu süreçler üretim, 
alaşım, ve ayrışım süreçleridir. Saf olmayan maddelerin ayrıştırılması işlemi, Şekil 
7-5’te gösterildiği gibi, yüksek sıcaklık altında n tipi maddelerden p tipi saf olmayan 
yabancı maddeler ayrıştırılarak yapılır. 

 

 
Şekil 7-5  SCR Yapısı 

 
SCR Parametreleri Ve Tanımları 
 
Gerilim Parametreleri 

 
VRRM: Tekrarlamalı tepe ters gerilimi – Kapı ucu açık devre iken ve tutma akımı 

akarken SCR’ye tekrarlamalı uygulanabilecek maksimum ters gerilime (PRV) 
karşılık gelir. 

 
VRSM: Tekrarlamasız tepe ters gerilimi – Kapı ucu açık devre iken ve ters bloklama 

koşulları altındayken SCR’ye uygulanabilecek anlık maksimum ters gerilim 
seviyesine karşılık gelir. 

 
VFOM: Tepe ileri bloklama gerilimi – Kapı ucu açık devre iken SCR’nin bloklama 

yeteneği için üretici tarafından garanti edilen pozitif anot geriliminin anlık 
maksimum değerine karşılık gelir. Eğer bu gerilim değeri aşılırsa, anlık olarak 
bile olsa, SCR zarar görebilir. Aynı zamanda ileri blockover gerilimi, VBO, olarak 
da adlandırılır. 
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PFV: Tepe ileri gerilim – Herhangi bir koşulda anota uygulanmaması gereken anlık 
maksimum pozitif gerilime karşılık gelir. Bu gerilim aşılırsa, kısa süreli bile olsa, 
SCR kalıcı olarak bozulabilir. 

 
VGFM: Tepe ileri kapı gerilimi – Kapıya uygulanacak maksimum ileri gerilime karşılık 

gelir. 
 
VGRM: Tepe ters kapı gerilimi – Kapıya uygulanacak maksimum ters gerilime karşılık 

gelir. 
 
VDRM: Bir kapı direnci ile tepe ileri bloklama gerilimi - Kapı ucuna bir direnç bağlı iken 

SCR’nin bloklama yeteneği için üretici tarafından garanti edilen pozitif anot 
geriliminin anlık maksimum değerine karşılık gelir. 

 
VGT: DC kapı tetikleme gerilimi – Kapı tetikleme akımı üretmek için gerekli anot ve 

katota uygulanan dc gerilime karşılık gelir. 
 
VF: Anlık ileri gerilim düşümü – SCR, ON durumundayken anot ve katot arasındaki 

gerilim düşümüne karşılık gelir, tipik olarak 1~2V’dir. 
 
Akım Parametreleri 
 
IF(av): Maksimum ortalama ileri akım – SCR’nin farklı iletim açılarında iletimde olacağı 

akımın maksimum sürekli ortalama değeri. Aynı zamanda ileri dc akım olarak da 
adlandırılır. 

 
IF(RMS): Maksimum RMS ileri akım – SCR’nin iletimde olabileceği RMS akımın 

maksimum değeri. Çoğunlukla IF olarak adlandırılır. 
 
IGT: DC kapı tetikleme akımı – Bir SCR’yi ON durumundan OFF durumuna geçirmek 

için gerekli minimum DC kapı akımı. 
 
IH: Tutma akımı – Elemanı iletimde tutacak ileri anot akımı değeri. Bu değerin altında 

eleman, bildirilen kapı koşullarında bir ileri bloklama durumuna dönecektir. 
 
IHO: Kapı ucu açık devre iken tutma akımı – Kapı ucu açık devre iken elemanı iletimde 

tutan ileri anot akımı değeri. 
 
Isurge: Çığ akımı – 60Hz’deki bir yarım dalga akım darbesinin tepe değeri. Bu değer 

tekrarlamalı değildir, ve elemanın ömrü boyunca 100 defa meydana gelebilir. 
 
IGF: Maksimum ileri kapı akımı – SCR’yi iletime geçirmek için kullanılabilecek kapı 

akımının maksimum değeri. 
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Diğer Parametreler 
 
I2t: Bu terim, SCR’nin maksimum, ileri, tekrarlamasız aşırı akım yeteneğini tanımlar. 

60Hz ½ çevrim akım darbesi için aletin yeteneğini tanımlamak için kullanılır.  
 
PGM: Tepe kapı güç harcaması – Bütün ileri kutuplama koşulları süresince 

varolmasına izin verilen maksimum anlık kapı gerilimi ve akımı 
 
td: Gecikme zamanı – Şekil 7-6’da gösterildiği gibi kapı akım darbesinin %10’luk 

noktası ile anot akımı dalga şeklinin %10’luk noktası arasındaki zaman aralığı. 
 
tr: Yükselme zamanı – Şekil 7-6’da gösterildiği gibi anot akımının %10 değerinden 

%90 değerine çıkmasına kadar geçen zaman. 
 

 
 

Şekil 7-6  ton, td, ve tr 
 

ton: İletime geçme zamanı – Kapı darbesinin başlangıcındaki belirli bir zamandan 
SCR’nin OFF durumundan ON durumuna geçişi sırasında eleman geriliminin 
(akımının) belirli bir düşük (yüksek) gerilim seviyesine düştüğü (çıktığı) ana kadar 
geçen zaman aralığı. Bkz. Şekil 7-6, ton = td + tr. 

 
toff: Kesime gitme zamanı – SCR gerilim devresinin harici anahtarlanmasının 

ardından SCR akımının sıfıra düşmesi ile SCR’nin henüz ON durumuna 
geçmeden belirli bir gerilim dalgası verebileceği zaman arasındaki süre, bkz. 
Şekil 7-7. 

 
trr: Ters toparlama zamanı – Eleman akım yada geriliminin belirli bir değere tekrar 

ulaşması için gerekli zaman, genellikle maksimum değerin %10’u, SCR’nin ON 
durumunun ardından ani bir anahtarlama ile elemana ters gerilim uygulanması, 
bkz. Şekil 7-7. 
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Şekil 7-7  trr ve toff süreleri 
 

TC: Muhafaza sıcaklığı – Belirli yük koşulları altındaki eleman muhafazası sıcaklığı. 
 
Tstg: Saklama sıcaklığı – Elemanın bozulmadan saklanabileceği sıcaklık. 
 
dv/dt: OFF durumu geriliminin kritik yükselme hızı – OFF durumdan ON duruma 

geçişi sağlayan ileri gerilimin yükselme hızının minimum değeri 
 
di/dt: ON durumu akımının kritik yükselme hızı – SCR’nin zarar görmeden 

dayanabileceği, ON durumu akımının yükselme hızının maksimum değeri. 
SCR’ye bir kapı işareti uygulandığında iletim, kapıya göre küçük bir alan ile 
sınırlandırılmıştır, ve eleman iletime başladığındaki anot akımı bu bölgede 
yoğunlaşacaktır. İletim katot bölgesine 1cm/100µs hız ile yayılır. Yani, anot 
akımının artma hızı iletim bölgesinin artma hızından çok yüksekse, bu bölgede 
güç yoğunluğu çok yükselir, dolayısıyla elemanda bölgesel ısınmalar oluşur ve 
eleman zarar görür. Data-sheet’lerde genellikle di/dt hızı belirtilir. Tipik 
değerleri 100A/µs ile 200A/µs arasındadır. 

 
SCR Tetikleme Karakteristikleri 

 
SCR’yi iletime geçirmek için iki koşulun gerçekleşmesi gerektiği üstte bahsedilen SCR 
karakteristiklerinden görülebilir. Bunlar: 
(1) Anot gerilimi katot gerilimine göre pozitif olmalıdır. 
(2) Kapı gerilimi katot gerilimine göre pozitif olmalıdır. 
 
Doğru bir kapı tetiklemesi için şu üç koşul yerine getirilmelidir: 
(1) Tetikleme akımı ve gerilimi tetikleme aralığında olmalıdır. 
(2) Kapı devresindeki güç harcaması en aza indirilmelidir. 
(3) Tetik işareti doğru zamanlanmalıdır. 
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SCR Kapı Tetiklemesi 
 

Genellikle kapı tetikleme işaretlerinin üç temel tipi kullanılır. Bunlar dc işaretler, darbe 
işaretler, ve ac kayan işaretlerdir. Bunlardan darbe tetikleme en popüler tiptir. 
 
DC Tetikleme 

 
DC tetikleme işareti pratik SCR uygulamalarında nadiren kullanılır. Şekil 7-8(a)’daki 
devre, dc kaynak ve dc tetikleme işareti ile çalışan bir SCR devresidir. S anahtarı 
kapatıldığında, kapı akımı SCR’nin iletime geçmesine neden olur. Akım sınırlama 
direnci, kapı güç harcamasının istenen sınırlar içinde kalmasını sağlar. Devre, düşük 
güçlü işaretle yüksek güçlü yükü kontrol eden bir dc anahtar gibi davranır. Güç rölesi 
gibi yüksek güçlü bir yük kullanıldığında, devre ac gücü dc işaret ile kontrol edebilir. 

 
Şekil 7-8  DC Tetikleme Devreleri 

 
Şekil 7-8(b), ac kaynak ve dc tetiklemeli SCR devre çalışmasını gösterir. SCR ac 
kaynağın pozitif yarım dalgasında iletimde ve negatif yarım darbede kesimdedir. 
Dolayısıyla SCR’nin maksimum iletim açısı 180o’dir. Pozitif yarım dalga boyunca, X1 
diyotu ileri kutuplanmıştır, ve böylece kapı akımı SCR’yi iletime geçirir. Kapı 
devresindeki değişken direnç ile kapı akımı kontrol edilir. α ateşleme açısı, direnç 
değeri değiştirilerek 0 ile 90o arasında ayarlanabilir. 

 
AC Faz kaydırmalı Tetikleme 

 
Temel SCR faz kaydırma kontrolü Şekil 7-9(a)’da gösterilmiştir. AC faz kaydırma 
devresinin temel amacı, ac gerilim α faz açısına ulaşana kadar kapıdaki tetikleme 
gerilimini geciktirmektir. α ateşleme açısı olarak adlandırılır. Pozitif anot geriliminin 
kalan bölümü için yüke akım sağlanır. Pozitif anot zamanının yüke akım akan bölümü, 
θ, iletim açısı olarak adlandırılır. Şimdi, çoğunlukla kullanılan ac faz kaydırmalı 
devrelere bir bakalım. 
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Şekil 7-9  Temel AC Faz Kaydırmalı Devre Ve Fazör Diyagramı 

 
Şekil 7-9(a) temel RC faz kaydırmalı devreyi gösterir. Şekil 7-9(b) kapasitör üzerinden 
çıkış alındığındaki gerilim ilişkilerinin vektör diyagramını gösterir. Giriş gerilimi V1-3, 
referans olarak kullanılır. Direnç üzerindeki gerilim, V1-2, döngüdeki akım ile aynı 
fazda olacaktır. V1-3, V1-2 ile   V2-3’ün toplamı olması gerektiğinden, üçgen kapalı 
olmalıdır, dolayısıyla V2-3, V1-2’nin sonundan V1-3’ün sonuna çizilir. Yani bir ac devrede 
kapasitörden geçen akım, kapasitör geriliminin 90o önünde olmalıdır. Diğer bir deyişle 
V1-2 ile V2-3 arasındaki açı 90o olmalıdır. Vout  ile Vin arasındaki faz açısı, α, gecikme 
açısıdır. Şekil 7-9(b)’deki üçgenden, 

 CR
CI

R
X
R

IX
IR

V
V

CCout

R ω=
ω

====α
/

tan ……………………………………(7-2) 

 
Burada  R = ohm cinsinden direnç 
  C = farad cinsinden kapasitans 

ω = rad/s cinsinden radyan frekans 
 
Denklem (7-2)’den, R yada C yükseldiğinde α yükselir; R yada C düştüğünde α de 
düşer. Bu ilişki Şekil 7-9(b) ve (c)’de de gösterilmiştir. α’nın sınırları tanα değerleri 
aracılığıyla belirlenir. tanα sıfıra yaklaşırken, α sıfıra yaklaşır. tanα sonsuza 
yaklaşırken α 90o’ye yaklaşır. Genel yaklaşım, R değerini değiştirerek α açısını 0 ile 
90o arasında kontrol etmektir. 

 

 
Şekil 7-10  Genişletilmiş RC Faz Kaydırmalı Devre Ve Fazör Diyagramı 
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α kontrol aralığı Şekil 7-10(a)’daki devre kullanılarak genişletilebilir. Giriş uçlarına iki 
eşit direnç yerleştirilerek köprü devresi oluşturulur. Çıkış köprü üzerinden alınır. 
Gerilim ilişkisi Şekil 7-10(b)’de gösterilmiştir. 4 nolu nokta, çapı V1-3 olan yarım 
çember üzerindedir. V1-2, V2-3, ve V2-4 birbirine eşittir. γ açısı, RC devrenin empedans 
açısıdır. 
 tanγ = XC / R3 = 1 / (R3ωC) 
1-2-4 üçgeninden,  

α = 180o - 2γ = 2 (90 - γ) 
yada 
 α / 2 = 90 - γ 
 
Trigonometrik bağıntılar kullanılarak, 

 CRo ω=γ=γ−=
α

3cot)90tan(
2

tan ………………………………………….(7-3) 

 
Yine, R3 yada C arttığında, α artar; R3 yada C azaldığında, α azalır. Faydalı tasarım 
yaklaşımı faz açısını, α, kontrol etmektir. R sonsuza yaklaşırken, α/2 90o’ye yaklaşır 
yada α 180o’ye yaklaşır. R sıfıra yaklaşırken, α sıfır dereceye yaklaşır. Bu durumda α 
açısının kontrol aralığı 0 ile 180o arasıdır. 
 

 
 

Şekil 7-11  RC Faz Kaydırmalı Kontrolde SCR Ateşleme Açıları 
 

Şekil 7-11 SCR tetiklemek için kullanılan temel RC faz kaydırmalı devreyi gösterir. 
Kapasitör gerilimi, kaynak geriliminden, EAC, R direnci ile kontrol edilen α açısı kadar 
geridedir. X1 diyotu kapıya uygulanan negatif gerilimden SCR’nin zarar görmemesi 
için kullanılmıştır. X2 diyotu, kapasitörün negatif yarım dalganın tepe değerine kadar 
dolmasından emin olmak için kullanılmıştır. 
 
Darbe Tetikleme 

 
SCR’nin kapı-katot jonksiyonu aslında bir PN jonksiyonudur. Jonksiyona ileri 
kutuplama oluşturacak bir gerilim uygulandığında, jonksiyondan akım geçer ve ısı 
şeklinde güç harcanır. Sürekli bir işaret yerine bir darbe tetikleme kaynağı kullanılarak 
kapı güç harcaması en aza indirilebilir. 
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Şekil 7-12  AC Kontrollü SCR Devre Dalga Şekilleri 

 
Şekil 7-12, ac-kontrollü bir SCR devresinde hat gerilimi, anot gerilimi, ve kapı 
tetikleme gerilimi arasındaki ilişkiyi gösterir. SCR kapısına darbe kaynakları 
uygularken alınması gereken bir önlem kapının ters kutuplama limitinin aşılmamasıdır. 
Kapıdaki negatif gerilimi sınırlamada tercih edilen bir teknik diyot üzerindeki gerilim 
düşümünden faydalanarak ters gerilimi sınırlamaktır. Bu teknik Şekil 7-13’te 
gösterilmiştir. Kapıya bir negatif gerilim uygulandığında, sınır diyotu iletime geçer ve 
kapı gerilimini yaklaşık -0.7V ile sınırlar. 

 

 
 

Şekil 7-13  Bir Doğrultucu Diyot İle Kapı Ters Gerilimini Sınırlamak 
 

Hat gerilimi 

Anot gerilimi 

Kapı tetikleme 
gerilimi 
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Şekil 7-14  td, tr, ve ton Arasıdaki İlişki 
 

SCR’nin kapısına kapı darbesi uygulamak anot akımının akmasını hemen sağlamaz. 
Başlangıçta, anot akımında bir artış olmaz, bu süre td gecikme zamanı olarak bilinir, 
bu süre kapı akımı değerinin kendi son değerinin %10’una ulaşmasından eleman 
akımı değerinin kendi son değerinin %10’una ulaşmasına kadar geçen zaman 
aralığıdır. Benzer şekilde, yükselme zamanı tr, anot akımının kendi son değerinin 
%10’undan %90’ına ulaşana 
 
kadar geçen zamandır. İletime geçme zamanı td + tr ‘ye eşittir ve yaklaşık olarak 
2µs’dir. td, tr, ve ton arasındaki ilişki Şekil 7-14’te gösterilmiştir.  

 
SCR’nin iletime geçmesi 

 
Bir SCR şu şekillerde iletime geçirilebilir: 
 
(1) kapıya pozitif bir tetikleme işareti uygulanarak; 
(2) anot ileri bloklama gerilimi, VFOM yada VDRM, aşılarak; 
(3) maksimum sıcaklık değeri aşılarak; 
(4) dv/dt anot gerilimi değişme hızı aşılarak. 

 
SCR zarar görebileceğinden normal çalışmada (2), (3), ve (4) nolu yöntemler 
kullanılmaz. Öte yandan anot devresindeki anot akımının yükselme hızının çok 
yüksek olmasının SCR’ye zarar vereceği tasarımcı tarafından unutulmamalıdır. 
Maksimum di/dt değeri üretici tarafından A/µs cinsinden belirtilmiştir. Motorlar ve 
transformatörler gibi endüstriyel yüklerin çoğunun doğal endüktansı, anot devresinin 
akım değişim hızını L/R zaman sabitine bağlı olarak sınırlar. Eğer yük ohmik ağırlıklı 
ise, yüksek gerilimlerde bir SCR’yi anahtarlamak çok kısa yükselme zamanından 
(tipik olarak 1~2µs) dolayı di/dt hızının aşırı artmasına neden olabilir. Böyle 
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durumlarda, di/dt’yi sınırlamak için genellikle Şekil 7-15’te gösterildiği gibi anot 
devresine bir endüktör bağlanır. 

 

 
 

Şekil 7-15  di/dt’yi Sınırlamak İçin Anot Devresinde Kullanılan Harici Endüktans 
 

Şekil 7-16’da gösterildiği gibi SCR’ye paralel bir RC snubber devresi yerleştirmek 
dv/dt’yi bastırmak için etkili bir yoldur. C kapasitörü anlık enerji artışlarını absorbe 
eder ve R1 direnci (tipik olarak 100Ω) akımı sınırlar. 

 

 
Şekil 7-16  dv/dt’yi Bastırmak İçin RC Snubber Devresi 

 
SCR’nin Kesime Gitmesi 

 
Daha önce de bahsedildiği gibi, iletime gittikten sonra kapının SCR üzerinde herhangi 
bir kontrolü kalmaz. Kesime gitme anot katot devresinde gerçekleştirilmelidir. Kesime 
gitme, diğer adıyla komütasyonu gerçekleştirmek için üç yol vardır: 
 
(1) anot katot gerilimini ters çevirmek; 
(2) anot akımını tutma akımının altına indirmek; 
(3) anot devresindeki akımı ters yöne zorlamak; 
 
Bir sinüsoidal gerilim kaynağı kullanıldığında, her pozitif yarım dalganın ardından 
SCR otomatik olarak kesime gider. Dc yada tek yönlü bir gerilim kaynağı 
kullanılıyorsa, anot akımı kesilmeli yada anot devresindeki akımın yönünü değiştirmek 
için anot geriliminin yönünü değiştiren pasif enerji depolayan bir eleman 
kullanılmalıdır. SCR, PNPN jonksiyon dizilişli bir yarı iletken olduğundan, iletim 
kesildikten sonra jonksiyondaki yüklerin yer değiştirmesi için en az zamana ihtiyaç 
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vardır. Bu süre kesime gitme zamanı (turn-off time), toff olarak adlandırılır. Üreticiler, 
belli çalışma koşulları altında her SCR için minimum toff zamanlarını belirlerler. Kesime 
gitme zamanı  
 
sona ermeden önce anota bir ileri gerilim uygulanırsa, SCR herhangi bir kapı işareti 
olmaksızın iletime gidecektir. SCR’ler için kesime gitme zamanı tipik olarak 10µ ile 
100µs arasındadır. 

 
SCR’lerin Seri Ve Paralel Bağlanmaları 

 
SCR’lerin gerilim aralıkları birkaç bin volta kadar ulaşmasına rağmen, gerilim 
değerlerinin aşılmamasını sağlamak için SCR’lerin seri bağlanması gereken bir çok 
uygulama vardır. Benzer şekilde, yüksek akım uygulamalarında, akım değerlerini 
aşmamak için SCR’ler paralel bağlanarak kullanılmaktadır. 
 
SCR’ler seri bağlandığında, eşit olmayan statik karakteristiklerinden dolayı, gerilim 
paylaşımı eşit olarak gerçekleşmez. Gerilimi kaçak akımlarına ters orantılı olarak 
paylaştıklarından ve seri bağlantıdaki kaçak akım seri bağlanmış bütün elemanlar için 
ortak olduğundan elemanlar gerilimi eşit olarak paylaşamazlar. Şekil 1-17(a)’da 
gösterildiği gibi, R1 ve R2 dirençleri sırasıyla S1 ve S2’nin OFF konumlarındaki 
dirençlerine karşılık gelirler. R1>R2 ise, V1 >V2. 

 

 
(a)                  (b) 

 

 
(c)                  (d) 

 
Şekil 7-17  Seri SCR’lerde gerilim eşitleme 
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Gerilim paylaşımını eşitlemek için iki yol vardır. Bunlar: 
 

(1) Dirençle eşitleme: 
Sabit hal geriliminin eşit paylaşımı Şekil 7-17(b)’de gösterildiği gibi her SRC’ye 
paralel bir direnç bağlanarak gerçekleştirilir. RP direncinin değeri R1 yada R2 ile 
karşılaştırıldığında çok küçüktür, yani RP // R1 ≅ RP ve RP // R2 ≅ RP’dir. 
Dolayısıyla V1 ≅ V2’dir. 
 

(2) Kapasitörle eşitleme: 
Geçici iletime geçme ve kesime gitme koşullarında, geçici gerilim paylaşımının 
eşit olarak sağlanması gerekir. SCR’lerdeki geçici gerilim dağılımı kapasiteleri ile 
ters orantılıdır. Geçici gerilim paylaşımı, her bir SCR’ye SCR kapasitesinden 
büyük kapasiteli kapasitörler şönt bağlanarak sağlanabilir. Şekil 7-17(c)’de SCR 
kapasitansları C1 ve C2 eşit değildir, C1>C2 olduğunu kabul edelim. S2 
üzerindeki geçici gerilim S1 üzerindekinden daha büyüktür. Eğer her bir SCR’ye 
paralel bir CP kapasitörü bağlanırsa, CP + C1 ≅ CP ve CP + C2 ≅ CP olur, böylece 
her bir SCR’deki geçici gerilim eşit olur. İletime geçme süresince kapasitörden 
SCR’ye akan çığ akımını azaltmak için bir RS direnci CP’lere paralel olarak 
bağlanır, bkz. Şekil 7-17(d). 
 
Yük akımının SCR değerlerini aşması durumunda, yük akımını eşit dağıtmak için 
Şekil 7-18(a)’da gösterildiği gibi SCR’ler paralel çalıştırılarak akım paylaşılır. 
Ancak, SCR’lerin ileri iletim yeteneklerindeki farklılık SCR’ler arasında eşit 
olmayan paylaşıma neden olur. Eşit akım paylaşımını sağlamanın birçok yolu 
vardır. Bunlar: 

 
 

Şekil 7-18  Paralel SCR’lerde akım eşitleme 
 

(1) Dirençle eşitleme: 
SCR akımlarını eşitlemek için Şekil 7-18(b)’de gösterildiği gibi her bir SCR’ye seri 
şekilde düşük değerli bir RS direnci bağlanır. Bu yöntemin en büyük dezavantajı, 
her direnç üzerinde harcanan gücün yüke aktarılan gücü azaltmasıdır. 
 

(2) Reaktörle eşitleme: 
Akım dağılımını dengelemek için Şekil 7-18(c)’de gösterildiği gibi orta uçlu bir 
reaktör SCR’lere bağlanır. 
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SCR Koruması 
 

SCR ve ilgili elemanların istendiği gibi çalışmalarını sağlamak için yüksek gerilim 
dalgalanmalarına ve aşırı akımlara karşı koruma sağlanması gereklidir. 
 
A. SCR’ler şu şekilde zarar görebilir: 
 
(1) ON konumunda, aşırı ileri akım şu şekilde oluşabilir: 

1. yükte kısa devre olursa 
2. endüktif yükte başlangıç yada enerjilendirme akımıyla 
3. paralel bağlanmış SCR’lerden yalnız birinin iletime geçmesi ile 

(2) OFF’tan ON’a geçerken oluşan geçici akım ile 
(3) Kapıda oluşan aşırı tetikleme gerilimi yada akımı ile 
(4) Aşırı ileri akım yada OFF durumdaki çığ gerilimi gibi ters gerilim ile 
 
B. Koruma Teknikleri 
 
(1) Aşırı akım koruması: sigorta, kesici, yada seri reaktör kullanımı 
(2) Aşırı gerilim koruması: 

1. gerilim değeri yüksek SCR kullanılarak 
2. SCR’ye seri başka bir SCR yada diyot bağlanarak 
3. Şekil 7-19’da gösterildiği gibi snubber devre kullanarak 

 

 
 

 
 

Şekil 7-19  Snubber devreleri 
 

(3) Erken tetikleme koruması 
1. Şekil 7-20(a)’da gösterildiği gibi kapıya  –2 ~ –5V ters kutuplama 

uygulanması 
2. Şekil 7-20(b)’de gösterildiği gibi kapıya şönt kapasitör bağlanması 
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Şekil 7-20  Kapı Aşırı Ters Gerilim Koruması 
 

(4) Aşırı Kapı Güç Harcaması Koruması 
1. kapı tetikleme gerilimi VGFM’nin altında olmalı 
2. kapı tetikleme akımı IGFM’nin altında olmalı 
3. VGF x IGF gücü PGFM değerinden düşük olmalı 
 

(5) Kapı aşırı ters gerilim koruması Şekil 7-20’de gösterilmiştir. 
 

SCR’nin Ohmmetre ile Testi 
 
1. Ohmmetrenin kademe seçicisini Rx100’e getirin. Siyah ucu G’ye (kapı), kırmızı 

ucu (katot) K’ye bağlayın. Düşük bir direnç değeri okunmalıdır. Uçların yerlerini 
değiştirin, sonsuz direnç okunacaktır. Çoğu uygulamada SCR’nin anotu soğutucu 
peteğe içerden bağlıdır. 

2. Kapı ucu açık devre iken, kademe seçicisini Rx1 konumuna getirin, ve siyah ucu 
A’ya, kırmızı ucu K’ye bağlayın. Sonsuz direnç okunmalıdır. Siyah ucu A’dan G’ye 
uzatarak değdirin, düşük bir direnç değeri okunmalıdır. Siyah ucu G’den tekrar 
ayırın, okunan değer değişmemelidir. 

3. Üstteki adımlar bir ohmmetre ile SCR’nin testi ve uçlarının belirlenmesi için 
kullanılabilir. Genelde, Rx10(15mA) kademesinde standart bir VOM, tutma akımı 
15mA’dan küçük olan SCR’lerin ölçümü için uygundur. Tutma akımı 15mA’dan 
büyük bir SCR’nin ölçümlerini yapmak için Rx1(150mA) kademesi kullanılmalıdır. 

4. Kapı tetikleme karakteristiklerini test ederken, kapı akımının büyüklüğü göz 
önünde bulundurulmalıdır. Eğer kapı akımı çok küçükse, 2. Adımda siyah uç 
G’den ayrılınca anot ile katot arasındaki direnç sonsuza gidecektir. Kapı gerilimi 
ve akımı, sırasıyla VOM üzerindeki LV ve LI göstergelerinden okunabilir. 
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Deney Devresinin Açıklaması 
 

 
 

Şekil 7-21  Deney Devresi 
 

Şekil 7-21’de gösterildiği gibi, deney devresi iki ana bölümden oluşur: dc tetikleme ve 
ac faz kaydırmalı tetikleme. Dc tetikleme bölümünde, SCR kapı gerilimi 0V (VR1 = 0Ω) 
ise SCR OFF durumundadır. VR1 direncindeki artış kapı gerilimini, VG, yeterli 
seviyeye ulaşacak kadar arttırırsa SCR iletime geçer. SCR iletime geçtikten sonra, 
kapı gerilimi SCR’yi  OFF durumuna getiremez. 

 
Temel RC devresi, (VR2+R5) ve C3, ac faz kaydırma işlemini gerçekleştirir. Daha 
önce bahsedildiği gibi, RC faz kaydırma devresi, ateşleme açısını 0 ~ 90 derece 
arasında değiştirebilir. Tetikleme açısı  � �  t an  R�C eşitliği ile hesaplanabilir. 
Ateşleme açısı aralığını 180 dereceye genişletmek için köprü RC devresi 
kullanılmalıdır. OPAMP U1, köprü devresi diferansiyel çıkışını kuvvetlendirmek için 
diferansiyel kuvvetlendirici olarak kullanılmıştır. 

 
KULLANILACAK ELEMANLAR 
 

KL-51001 Güç Kaynağı Ünitesi 
KL-53003 Modülü 
Analog multimetre 
Dual-trace osiloskop 
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DENEYİN YAPILIŞI 
 

1. Ohmmetrenin kademe seçicisini Rx1’e getirin. Siyah ucu A’ya ve kırmızı ucu G’ye 
bağlayın. Okunan değeri kaydedin. RAG = _______________________Ω. Uçları 
değiştirin ve sonucu tekrar kaydedin. RAG = _______________________Ω. 
 

2. Siyah ucu G’ye ve kırmızı ucu K’ya bağlayın. 
Okunan değeri kaydedin. RGK = _______________________Ω. Uçları değiştirin 
ve sonucu tekrar kaydedin. RGK = _______________________Ω. 
 

3. Siyah ucu A’ya ve kırmızı ucu K’ya bağlayın. 
Okunan değeri kaydedin. RAK = _______________________Ω. Uçları değiştirin 
ve sonucu tekrar kaydedin. RAK = _______________________Ω. 
 

4. Siyah ucu A’ya ve kırmızı ucu K’ya takın. Bir tel ile G ile A’yı kısa devre edin. 
Okunan değeri kaydedin. RAK = _______________________Ω.  
SCR _________________ (iletimde yada değil). 
Anot ve katot arasındaki ileri gerilim düşümünü LV ölçeğini kullanarak okuyun ve 
kaydedin. 
VAK = ________________V. 
 

5. Güç kaynağının 12VDC ve 18VAC çıkışlarını KL-53003 Modülüne bağlayın. RL 
soketine 12-V lamba takın. 
 

6. VR1’i saatin tersi yönde sonuna kadar çevirin ve Bağlantı fişlerini 1,3, ve 7 
numaralara takın. 
 

7. RL’nin durumunu gözlemleyin ve kaydedin. ______________________________ 
Voltmetreyi kullanarak anot ve kapı gerilimlerini ölçün ve kaydedin. 
VA = ____________________V 
VG = ____________________V 
SCR ____________________(iletimde yada kesimde). 

 
8. VR1’i yavaşça sağa doğru çevirerek, VG’deki değişimi gözlemleyin ve kaydedin. 

______________________________________________________________ 
Lamba yanınca, kapı gerilimini ölçün ve kaydedin. 
VG = ____________________V 
SCR ____________________(iletimde yada kesimde). 
 

9. Voltmetreyi kullanarak, SCR anot gerilimini ölçün ve kaydedin. 
Bu gerilim anot ile katot arasındaki ileri gerilim düşümüdür (VF). 
VF = ____________________V 
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10. VR1’i saat yönünde sonuna kadar çevirin. RL ve SCR’nin durumlarını gözlemleyin 
ve kaydedin. 
______________________________________________________________ 
Değişimleri açıklayın. ______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

11. Bağlantı fişini 1 numaradan çıkarın ve tekrar aynı yere takın. RL ve SCR’deki 
değişimleri gözlemleyin ve kaydedin 
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

12. Bağlantı fişlerini 1 ve 3 numaralardan çıkarın. 2, 4, ve 7 numaralara takın. 
Osiloskopu kullanarak, RL uçlarındaki gerilim dalga şeklini ölçün. VR2’yi çevirerek, 
SCR iletim açısını ve lambanın parlaklığını gözlemleyin ve kaydedin. 
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

13. Maksimum iletim açısını elde edecek şekilde VR2’yi ayarlayın 
θ = __________________ derece. 
Osiloskopu kullanarak, VG ve VK gerilim dalga şekillerini ölçün ve Tablo 7-1’e 
kaydedin. 

 
Tablo 7-1 

VG VK 
  

 
14. Bağlantı fişini 7 numaradan çıkarın. Bağlantı fişlerini 5, 6, 8, ve 9 numaralara takın. 

Osiloskopu kullanarak, RL uçlarındaki gerilim dalga şeklini ölçün. VR2’yi çevirerek 
SCR iletim açısı ve lambanın parlaklığını gözlemleyin ve kaydedin. 
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

15. İletim açısı 90o olacak şekilde VR2’yi ayarlayın. VG ve VK gerilim dalga şekillerini 
ölçün ve Tablo 7-2’ye kaydedin. 
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Tablo 7-2 
VG VK 

  

 
 

16. Bağlantı fişini 9 numaradan çıkarın. VG ve VK’daki değişimleri gözlemleyin ve 
kaydedin. 
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
SONUÇ 
 

SCR’ler için dc tetikleme ve ac faz kaydırmalı tetikleme deneylerini yaptınız. Bir SCR 
dc gerilimde çalışırken, kapıya uygulanan bir dc gerilim SCR’yi iletime geçirir. Bundan 
sonra, kapı işareti kesilse bile SCR iletimde kalır. AC gerilim uygulandığında, SCR kapı 
tetikleme işareti ile iletime geçer ve her negatif yarım dalgada kesime gider. 
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