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DENEY 16 Sıcaklık Kontrolü 
 
DENEYİN AMACI 
 

1. Sıcaklık kontrol elemanlarının türlerini ve çalışma ilkelerini öğrenmek. 
2. Bir orantılı sıcaklık kontrol devresi yapmak. 

 
GİRİŞ 
 

Solid-state sıcaklık kontrol elemanları, sıcaklık regülasyonunu geliştirmişlerdir. Bu 
kontrol elemanları yüksek güvenilirlik, hassas sıcaklık kontrolü, hafiflik, mekanik ve 
elektriksel çalışmalarındaki çok düşük gürültü özelliklerine sahiptir. Kontrol devreleri 
genellikle elektrikli ısıtma, air conditioning, elektrikli fırınlar, ve su ısıtıcıları için 
tasarlanmaktadır. Sıcaklık kontrol sistemlerinde sıcaklık değişimlerini algılayabilmek 
için sıcaklığa duyarlı elemanlar kullanılır. 
 
Sıcaklığa duyarlı elemanlar, termistörler, nikel teller, platin, vb gibi negatif sıcaklık 
katsayılı (NTC) yada pozitif sıcaklık katsayılı (PTC) sensörlerdir. Bir NTC termistör, 
direnci ortam sıcaklığı ile ters orantılı olarak değişen bir ısı sensörüdür. Çalışma 
sıcaklığı aralıklarına göre, NTC termistörler 3 sınıfta incelenebilirler, bkz. Tablo 16-1. 

 
Tablo 16-1 

Termistör tipi 25oC’deki direnç aralığı Çalışma sıcaklığı 
Düşük direnç 100Ω~2KΩ -100oF~150oF 
Orta direnç 2KΩ~75KΩ 150oF~300oF 
Yüksek direnç 75KΩ~500KΩ 300oF~600oF 

 
Şekil 16-1, termistörlerin direnç&sıcaklık karakteristiklerini gösterir. Sıcaklık arttıkça 
doğrusal olmayan bir oranla termistör direncinin azaldığı eğrilerden görülebilir. 

 

 
Şekil 16-1  Termistör Karakteristikleri 
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Sıcaklık Kontrolü 
 

Sıcaklık kontrol devreleri klimalar, buzdolapları, fırınlar, vb. uygulamalarda sıklıkla 
kullanılırlar. Yüksek güvenilirliği olan, hassas sıcaklık algılamasına sahip, kolay 
ayarlanabilir,ve küçük boyutlu yarıiletken elemanlar ısı sensörleri olarak kullanılırlar. 
Sıcaklık kontrol sistemlerinin blok dşyagramı Şekil 16-2’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 16-2  Sıcaklık Kontrol Sistemi Blok Diyagramı 

 
Şekil 16-2’de, termistörden gelen geri besleme gerilimi ile referans (ayarlanmak 
istenen) gerilim karşılaştırıcıda karşılaştırılır, ve bu karşılaştırma sonucunda ısıtıcı 
yada soğutucuyu devreye sokacak bir kontrol işareti üretir. 
 
Sıcaklık kontrol devreleri on-off ve oranlı kontrol olmak üzere iki sınıfa ayrılabilirler. 
On-off kontrol, bir karşılaştırıcı kullanılarak ısıtıcı yada soğutucuyu açıp kapayarak 
yapılan kontroldür. Oranlı sıcaklık kontrol devresi, sensörlerden gelen gerilime göre 
ısıtıcı yada soğutucuya aktarılan gücü kontrol eder. 

 
1. ON-OFF Sıcaklık Kontrol Devresi 

 
Şekil 16-3, civalı termostat ve SCR ile gerçekleştirilen tipik bir on-off sıcaklık 
kontrol devresini gösterir. SCR, Hg termostat için akım kuvvetlendirici ve ana yük 
anahtarlama elemanı olarak çalışır. Sıcaklık istenen değerin altında ise, 
termostat devreyi açar, her yarım dalgada bir SCR tetiklenir ve ısıtıcı yüke enerji 
aktarılır. Sıcaklık yükselerek istenen seviyeye ulaşınca, termostat devreyi kapatır 
ve SCR’nin kapısı ile katotu arasını kısa devre eder. Dolayısıyla SCR daha fazla 
tetiklenemez, ve ısıtıcı kapanır. 
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Şekil 16-3  ON-OFF Sıcaklık Kontrolü 
 

2. Oranlı Sıcaklık Kontrolü 
 

Şekil 16-4 UJT-Triyak rampa-ve-pedestal kontrollü oranlı sıcaklık kontrolü 
devresini gösterir. D1, D2, D3 ve D4 diyotları, rampa devresine dalgalı pozitif 
gerilim sağlayacak bir tam-dalga köprü doğrultucu oluştururlar. R2 direnci, zener 
diyot, ve Q3 elemanları doğrultuluş ac gerilimi pedestal devre ve UJT gevşemeli 
osilatör için sabit bir dc gerilim elde edecek şekilde regüle ederler. 

 

 
 

Şekil 16-4  Hassas Oranlı Sıcaklık Kontrolü 
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Şekil 16-5  Termistör Kontrollü Kosinüs Rampalı Pedestal 

 
(R3+R5) dirençleri ile RT termistörü, Şekil 16-5’te gösterildiği gibi pedestal gerilimi 
belirlerler. Sıcaklık ayarlanan değerin üstündeyse, termistör direnci RT düşük 
olduğundan C1 uçlarında düşük bir pedestal gerilim, V2, oluşur. Kapasitör gerilimi,  
 
yarım dakga süresince UJT’nin VP değerine ulaşamaz. Dolayısıyla Triyak OFF 
durumdadır ve ısıtıcıya aktarılan güç sıfırdır. Sıcaklık ayarlanan değerin altındaysa, 
termistör direnci RT yüksek olduğundan C1 uçlarında yüksek bir pedestal gerilim, V1, 
oluşur. Kapasitör gerilimi UJT’nin VP değerine daha kısa sürede ulaşır. Triyak iletime 
geçer ve ısıtıcıya aktarılan güç artar. V1 ve V2 arasındaki Pedestal gerilimin 
büyüklüğü sıcaklıkla belirlenir.  
 
Bu devrede, C1 kapasitörünün regülesiz sinüsoidal gerilim ile şarj edilmesi ile hem 
yüksek kazanç hem de lineer transfer fonksiyonu elde edildi. Kosinüs rampa, 
sinüsoidal kaynak dalga şeklini kompanze etmek için kullanılmıştır. R6 şarj direncinin 
büyüklüğü değiştirilerek sistem kazancı geniş bir aralıkta ayarlanabilir. R5 
potansiyometresi istenen sıcaklık ayarının seçimi için kullanılır. 
 
ON-OFF Kontrol ile Oranlı Kontrolün Karşılaştırması 
 
Sıcaklık kontrolü, sıcaklığın algılanıp, bir referans sıcaklıkla karşılaştırıldığı, ve 
duruma göre yüke aktarılan gücün değiştirildiği bir kapalı çevrim geri besleme kontrol 
sistemi geretirir. İdeal termostat, ayarlanan değerin altındaki sıcaklıklarda kapalı 
devre, üstündeki değerlerde ise açık devre olan bir anahtardır. Ortam sıcaklığı, bir 
ortalama elde edebilmek için bu ayarlanan noktanın alt ve üst komşuluklarında 
dalgalanmalıdır, bkz. Şekil 16-6. Ortamın, termostatın, ve ısıtıcının yüksek sıcaklık 
zaman-sabitleri ve iletim gecikmeleri nedeniyle bu dalgalanmalar çok aşırı olabilir. 
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Küçük dalgalanmalı iyi bir sıcaklık kontrolü, referans sıcaklık ile ortam sıcaklığı 
arasındaki fark yada hata ile orantılı olarak giriş gücünün kontrol edilmesi ile sağlanır. 
İyi tasarlanmış bir oranlı kontrolün, ısıtma aralığının tamamında oda sıcaklığını 
istenen değerin 1oC komşuluğunda tutabileceği Şekil 16-6(b)’de gösterilmiştir. Daha 
küçük, ve daha iyi yalıtılmış sistemlerde daha iyi kontroller elde edilebilir.  
 

 
 

Şekil 16-6  Sıcaklık kontrol türleri 
 

Sıfır Gerilim Anahtarlaması İle Oranlı Kontrol 
 

 
 

Şekil 16-7 Sıfır Gerilim Anahtarlaması İle Oranlı Sicaklık Kontrolü 
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Faz kontrol devresi doğal olarak bir oranlı kontroldür ve genellikle daha ucuz ve 
basittir. Bununla birlikte, faz kontrolü anahtarın her kapanışında yüksek frekanslı 
harmonikler oluşturur ve radyo iletişimini bozar. Elektromanyetik girişimi kabul 
edilebilir sınırlar içinde tutmak için filtreleme yapılmalıdır. Bu dezavantajın üstesinden 
gelmek için tavsiye edilen yöntem sıfır gerilim anahtarlaması yöntemidir. 
 
Sıfır gerilim anahtarlaması, uçlarındaki gerilim sıfır olduğu anda kapanan, ve 
üzerinden geçen akım sıfır olduğunda açılan bir ideal ac anahtardır. 
 
Sıfır gerilim anahtarlaması ile sıcaklık kontrol devresi örneği Şekil 16-7’de 
gösterilmiştir. Ortam sıcaklığının istenen sıcaklık değerinin altında olduğunu kabul 
edelim. Hat geriliminin pozitif yarım dalgasının başında, Q1 transistörüne baz akımı 
ve SCR Q2’ye kapı akımı sağlamak için R1 ve R2 üzerinden C1 şarj akımı akar. 
Termistör direnci ,RT, yüksek olduğundan R1’den geçen akım Q1 transistörünü 
sürmek için yeterli değildir.  R1’den geçen akım SCR Q2’yi iletime geçirir ve ac güç 
ısıtıcı yüke aktarılır. 
 
Ortam sıcaklığı, istenen sıcaklığın üzerinde ise, RT direnci düşük olduğundan R1’den 
geçen akım Q1 transistörünü sürebilir. Q1 transistörü iletimde olduğundan SCR 
Q2’nin kapısı ile katotu kısa devre olur. SCR Q2 tetiklenemez, ısıtıcı kapalı 
durumdadır. Hat geriliminin pozitif yarım dalgasının yüksek değerli bölümünde, R3-R4 
gerilim bölücü Q1’i iletimde tutacak şekilde sürer. Dolayısıyla SCR Q2 sadece pozitif 
dalganın başında tetiklenebilir. 
 
SCR Q3, hat geriliminin negatif yarım dalgası boyunca çalışabilir. SCR Q2 pozitif 
yarım dalgada iletimde ise, D3 ve R7’den geçen akım C2 kapasitörünü şarj eder. 
Negatif yarım dalga boyunca, C2 kapasitörü SCR Q3’ü iletime geçirmek üzere 
tetiklemek için deşarj olur. Şekil 16-8, faz kontrol ile sıfır gerilim anahtarlaması 
arasındaki karşılaştırmayı gösterir. 

  

 
 

Şekil 16-8  Ac Güç Kontrol Tipleri 
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Deney Devresinin Açıklaması 
 

Şekil 16-9 deney devresini gösterir. Bu devrenin çalışması altta açıklanmıştır. 
 

 
 

Şekil 16-9 Deney Devresi 
 

VR2 ve TM1, TM2 termistörleri bir direnç köprüsü oluştururlar. VR2 direnci, köprünün 
dengede çalışmasını kontrol etmek için kullanılmıştır. VR1 köprüye uygulanan gerilimi 
kontrol etmek için kullanılmıştır. VR1 direnci düşük değerdeyken köprüden geçen 
akımı sınırlamak için R1 direnci kullanılmıştır. 
 
Köprü çıkış direnci sıfır iken, D1 diyotu ce SCR OFF durumdadır, doalyısıyla  LED1 
yanar. TM1 direnci sıcaklığın azalmasıyla azalırsa, köprünün çıkış gerilimi artar ve 
0.6V’ye ulaşarak D1’i iletime geçirir. Böylece SCR iletime geçer ve röleyi enerjilendirir. 
Ortam sıcaklığının istenen değerin üstünde olduğunu göstermek için LED2 yanar. 
SCR’yi kesime götürmek için SW butonuna bir kere basınız. 
 
Benzer olarak, ortam sıcaklığı arttıkça TM2 direnci azalır. Köprü çıkış gerilimindeki 
artış SCR’yi tetikleyerek iletime geçirir. Ortam sıcaklığının çok yüksek olduğunu 
göstermek için LED2 yanar. 

 
Köprü çıkış gerilimi bir ac gerilim olduğundan, SCR kapısına bir negatif darbe 
uygulanmasını engellemek için D1 diyotu kullanılmalıdır. 
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KULLANILACAK ELEMANLAR 
 

KL-51001 Güç Kaynağı Ünitesi 
KL-53008 Modülü 
Multimetre 

 
DENEYİN YAPILIŞI 
 

1. Şekil 16-9’da gösterildiği gibi KL-51001 güç kaynağı ünitesinin 12VAC çıkışını 
KL-53008 modülüne bağlayın. 
 

2. VR1’i saat yönünün tersi yönde sonuna kadar çevirin. Multimetreyi kullanarak VR2 
uçlarındaki gerilimi ölçün ve kaydedin. VR2 = ___________________V 
 

3. Multimetreyi kullanarak, direnç köprüsünün çıkış gerilimini ölçün ve 0V olacak 
şekilde VR2’yi ayarlayın. Bu durumda, direnç köprüsü dengededir. 
 

4. Bağlantı fişini 1 numaraya takın. Güç kaynağı ünitesinin 12VDC çıkışını KL-53008 
modülüne bağlayın. LED’ler ve rölenin durumlarını gözlemleyin ve kaydedin. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Bağlantı fişine elle dokunmaktan kaynaklanan herhangi bir yanlış tetikleme 
oluşursa, devrenin çalışmasını başa döndürmek için SW butonuna bir kere basın. 

 
5. Sıcak bir havyayı TM1’e yaklaştırın. Multimetreyi kullanarak direnç köprüsünün 

çıkış gerilimini ölçün ve kaydedin. VO = _______________V.  
SCR iletime geçti mi? _________________Röle çalıştı mı? ________________ 
LED’lerden hangisi yanıyor? ________________________________________ 
 

6. Havyayı TM1’den uzaklaştırın ve TM1’i bir süre soğutun. Direnç köprüsü dengede 
mi? 
_______________________________  SCR kesime gitti mi? ______________ 
Sebebi ne? _____________________________________________________ 
SW butonuna bir kere basın. LED’lerin ve rölenin durumlarını gözlemleyin ve 
kaydedin. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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7. Havyayı TM2’ye yaklaştırın. Direnç köprüsünün çıkış gerilimini ölçün ve kaydedin. 
VO = _____________________V 
SCR iletime geçti mi? _____________________________________________ 
SCR’nin iletime geçme zamanını ölçün ve kaydedin. tON = __________________ 
LED’lerden hangisi yanıyor? ________________________________________ 
 

8. Havyayı TM2’den uzaklaştırın ve TM2’yi bir süre soğutun. Direnç köprüsünün 
çıkış gerilimini ölçün ve kaydedin. 
VO = _____________________V 
Direnç köprüsü dengede mi? ________________________________________ 
LED’lerden hangisi yanıyor? ________________________________________ 
SCR’nin durumu ne? ______________________________________________ 
Sebebi ne? _____________________________________________________ 
 

9. SW butonuna bir kere basın. LED’lerin ve rölenin durumlarını gözlemleyin ve 
kaydedin. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

10. VR1’i saat yönünde çok az çevirin. 3. Adımdan 9. Adıma kadar bütün adımları 
tekrarlayın. 7. Adımdaki SCR iletme geçme süresi ile karşılaştırın, hangi süre 
daha kısa? 
______________________________________________________________ 

 
SONUÇ 
 

Direnç köprüsü dengede iken, ölçülen çıkış gerilimi 0V olmalıdır. İki SCR ve röle OFF 
durumda olduğundan LED1 yanar. TM1 yada TM2’ye sıcak havya yaklaştırıldığında, 
köprü dengesi kaybolur, ve çıkış gerilimi SCR’yi tetikleyerek iletime geçirir. Yani, 
LED2 sıcaklığın çok yüksek olduğunu göstermek için yanar. 
 
SCR, dc gerilimde çalıştığından, SCR iletimde iken SCR kapı işareti SCR’yi kontrol 
edemez. SCR’yi kesime götürmek için SW butonuna basılmalıdır. 
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