
2019 – 2020  

GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI 

DÖNEM SONU RAPORLARI ve SINAVI 

AÇIKLAMALAR: 

 Aşağıda her bir raporun içeriği açıklanmıştır. Lütfen gerekli özeni göstererek, tüm soruları 

cevaplayınız.  

 

 Tüm devreler, Matlab – Simulink – Simscape’de kurulmalıdır. Kurulan tüm devrelerin 

görselleri raporlara eklenmelidir.  

 

 

 Raporlarınıza elle yazım, resim, fotoğraf eklemeyin – kabul edilmeyecektir. Hesaplamalar için 

Word denklem editörü kullanınız.  

 

 Her bir raporu AYRI word dosyası olarak oluşturunuz. Raporlarınızı öğrenci numarası_rapor 

numarası.docx şeklinde kaydediniz.  

 

 3 raporu tek mailde, mail konusu “Güç Elektroniği RAPOR” olacak şekilde göndermelisiniz. 

 

 Birinci öğretimler mekatronik.orkun@gmail.com adresine,  

İkinci öğretimler kou.mekatronik.odev@gmail.com adresine göndermelidir.  

Burada belirtilen dosya isimlendirme ve mail konusu istenilen şeklin dışında olduğu takdirde 

karşılaşılabilecek sorunlar tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. 

 Rapor son teslim tarihi: 15 Haziran 2020 (Saat: 22:00) 

 

 Teslim zamanını geçen raporlar kabul edilmeyecektir.  

 

LAB SINAVI: 

 18 Haziran saat:12:00’da paylaşılacaktır.  

 Sınav son teslim tarihi: 19 Haziran (Saat: 12:00) olacaktır.  

 Sınav içeriği: yalnızca lab saatlerinde anlattığım konular.  

 Teslim zamanını geçen sınavlar kabul edilmeyecektir.  

 Sınavlarınızı öğrenci numarası.docx şeklinde kaydediniz.  

 Birinci öğretimler kou.mekatronik.odev@gmail.com adresine,  

İkinci öğretimler mekatronik.orkun@gmail.com adresine mail konusu “Güç Elektroniği LAB 

SINAV” olacak şekilde göndermelidir.   

Burada belirtilen dosya isimlendirme ve mail konusu istenilen şeklin dışında olduğu takdirde 

karşılaşılabilecek sorunlar tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. 

 

1 Haziran LAB saatinde açıklamaların üzerinden tekrar geçeceğim – sorularınız varsa konu ile 

ilgili lab saatinde soru – cevap yapabiliriz.   



RAPOR-1 

Deney Adı: IGBT’ NIN SÜRÜLMESİ VE ANAHTAR OLARAK KULLANILMASI 

1) Güç elektroniğinde IGBT’ nin yeri ve önemi nedir? Kullanım alanları nelerdir? Kısaca açıklayınız. 

2) Şekil 1’de verilen devrenin A kısmında bulunan TL494 ve IR2101 entegreleri çıkış sinyalleri 

nelerdir?  (TL494 çıkışı? IR2101 çıkışı?) Bu çıkış sinyallerine göre A kısmının ne amaçla kullanıldığını 

kısaca açıklayınız.  Burada herhangi bir simülasyon istenmemekte – sadece yorumlayınız.   

3)  Şekil 1’de verilen devrede IGBT’yi sürmek için gerekli olan sinyali Simulink ile sağlayarak devreyi 

kurunuz. (Bir önceki soruyu doğru yorumladığınız takdirde Simulink kütüphanesinden doğru elemanı  

seçerek istenen devreyi sağlayabileceksiniz.)   

İpucu: Simülasyon için artık devrenin A kısmı iptal. Devre, besleme gerilimi + Simulink yapısı + B 

kısmından oluşmalı.  

4)  Yük için 100Ω 20W’lık direnç kullanınız. Frekans ve doluluk oranını değiştirerek yük üzerindeki 

gerilimi gözlemleyiniz ve çiziniz. Grafik yapısını aşağıda verildiği gibi oluşturunuz.  

İpucu: Labda gösterdiğim gibi her bir senaryodaki gerilim sinyalini Matlab workspace’e ayrı ayrı 

kaydedip, grafik yapısını istenilen şekilde rahatlıkla oluşturabilirsiniz.   

 

5) Anahtarlama ve iletim kayıplarını hesaplamak için hangi değerlerin bilinmesi gereklidir? 

Açıklayınız.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Şekil 1: IGBT – Anahtar olarak kullanımı 

 

 

 



RAPOR-2 

Deney Adı: DC-DC GERİLİM YÜKSELTEN VE GERİLİM TERSLEYEN DÖNÜŞTÜRÜCÜ  

(Şekil - 2) 

1- 555 Entegresi 
2- T1=BC 237 ve T2=BC 307 
3- 3 adet 1N4001 
4- R1=100Ω, R3=56Ω ve R2=6.8KΩ 
5- C3=100µF 50V, C2=47µF 50V ve C1=10nF 

 (Şekil - 3) 

1- 555 Entegresi 
2- R1=100Ω ve R2=6.8KΩ 
3- 3 adet 1N4001 
4- C1=10nF, C2=22µF 25V ve C3=1000µF 25V 

  

 

 

Şekil 2: DC gerilim yükselten dönüştürücü 

NOT: Elektronik devrelerde DC kaynak geriliminden daha yüksek bir DC gerilim gerekli olabilir. 

Şekil 2’ de DC gerilim yükseltmesi yapan dönüştürücü görülmektedir. 555 entegresi kare dalga 

osilatör olarak çalışmaktadır. C1 kondansatörü ve R2 direnci osilatörün frekansını belirler. T1 ve 

T2 transistörleri push-pull çalışan transistörler olup çıkış akımını arttırırlar.C2 kondansatörün şarj 

gerilimi kaynak gerilimine seri olarak eklenir ve çıkışta yaklaşık olarak kaynak geriliminin iki katı 

elde edilir. Gerilim yükseltici devrelerin çıkış akımları düşüktür. Yük değeri çıkış gerilimini fazla 

etkiler. Bu nedenle gerilim yükseltici devreler küçük akımlı sabit yüklerin beslemesinde kullanılırlar. 

Önemli Not: Simscape kütüphanesinde 555 entegresi mevcut.  

1- Devre bağlantılarını Şekil 2’ deki gibi yapınız. Girişe 12V DC uygulayınız. 

2- Osiloskopta 555 entegresinin çıkış ucu olan 3 nolu ayaktaki sinyali görünüz ve çiziniz. Osilasyon 

frekansını hesaplayınız? İşaretin genliği kaç volttur, gösteriniz. 

3- Çıkış gerilimini ölçünüz? 

4- Çıkış gerilimi ve kaynak gerilimi oranı nasıldır? 

 



 

Şekil 3: DC gerilim tersleyen dönüştürücü 

 

NOT: Elektronik devrelerde DC tek bir kaynaktan simetrik kaynak yapmak gerekebilir. Şekil 3’ de 

böyle bir dönüştürücü görülmektedir. 555 entegresi kare dalga osilatör olarak çalışmaktadır. C1 

kondansatörü ve R2 direnci osilatörün frekansını belirler. Osilatörün 3 nolu çıkış ayağındaki işaret 

pozitif değere yükseldiği zaman C2 kondansatörü D1 diyotu üzerinden yaklaşık kaynak gerilimine 

şarj olur. Osilatörün 3 nolu çıkış ayağı sıfır potansiyele düşünce C2 kondansatörü, D2 diyotu ve 

çıkış yükü üzerinden deşarj olur. D3 diyotu istenmeyen parazitleri kırpar C3 kondansatörü regüle 

kondansatörüdür. Sıfır potansiyele göre kaynak gerilimi pozitif, dönüştürücü çıkışı negatiftir. 

Devre negatif referans gerilimi istenilen yerlerde kullanılabilir. 

5- Devre bağlantılarını Şekil 3’ deki gibi yapınız. 

6- Osiloskopta 555 entegresinin çıkış ucu olan 3 nolu ayaktaki sinyali görünüz ve çiziniz. Osilasyon 

frekansını hesaplayınız? İşaretin genliği kaç volttur, gösteriniz. 

7- Çıkış gerilimini ölçünüz? 

8- Deneylerde elde ettiğiniz sonuçları yorumlayınız. 

9-  Frekansın ve çıkış akımının devre üzerine etkisini hesaplayarak gösteriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPOR-3 

Deney Adı: Yükseltici DC-DC Dönüştürücü (Boost Converter) 

1- Şekil 4’ te verilen devre şemasındaki değerleri kullanarak (giriş gerilimi (𝑉𝑑), çıkış gerilimi (𝑉𝑜), 

çıkış direnci(𝑅𝐿), kondansatör (C), endüktans (L)) göz önüne alarak sürekli durum için çalışma 

oranını (D), akım değerlerini (𝐼𝑜 , 𝐼𝑑 , 𝐼𝐿 , 𝐼𝐿 𝑚𝑖𝑛 , 𝐼𝐿 𝑚𝑎𝑥) ve kritik değerleri (𝐶𝑚𝑖𝑛 , 𝐿𝑚𝑖𝑛) hesaplayınız. 

2- Rapor1 deneyinde olduğu gibi TL494 ve IR2101 kısmını iptal ederek gerekli düzenlemelerle Şekil 

4’deki devreyi Simulink’te kurunuz. (frekans: 20 kHz, doluluk oranı: hesapladığınız doluluk oranı)  

3- Çıkış gerilimini ölçünüz ve hesapladığınız değerle karşılaştırınız.  

4- Mosfetin drain ucundaki gerilimi gözlemleyiniz ve çiziniz. 

5- Yük direnci üzerindeki sinyali gözlemleyiniz ve çiziniz. Ripple oranını saptayınız. 

6- Aşağıdaki tabloyu 20kHz frekansa göre doldurunuz. 

 

D oranı Ölçülen Vo değeri Hesaplanan Vo değeri 

0,2   

0,4   

0,6   

0,8   

 

7- Verilen dönüştürücü için; Giriş gücü nedir? Çıkış gücü nedir? Bu devrenin verimi % kaçtır? 

 

Şekil 4: Yükseltici dönüştürücü devre şeması 


