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Tristörlü Redresörler ( Doğrultmaçlar ) :  

  

Alternatif akımı doğru akıma çeviren sistemlere redresör denir. Redresörler sanayi için gerekli 

olan DC gerilimin elde edilmesini sağlar. Büyük akım ve gerilimlerin doğrultulmasında diyotlar 

yerine tristörler kullanılır. Tristörler ile yapılan doğrultmaç devreleri büyük güçlü DC gerilimde 

çalışan kaynak makineleri gibi cihazların çalışmasında kullanılır. Tristörler tek ve üç fazlı 

sistemlerde yarım ve tam dala doğrultma yapabilirler.  

  

Tristöre ile yapılan tek ve üç fazlı doğrultma devreleri, diyot ile yapılan doğrultma devrelerinin 

aynısıdır. Fakat tristör ile yapılan doğrultma devresinde tristörlerin tetiklenmesi gerekir. 

Tristörlerin geytlerine bağlanan dirençler ile tetikleme açıları ayarlanabilir. Geyt tetikleme 

açısının kontrol edilmesi ile “ faz kontrolü “ denir.  

  

Tristör ile yapılan doğrultmaç devreleri aşağıdaki nedenlerden dolayı diyot ile yapılan 

doğrultmaç devrelerden daha çok kullanılır.  

  

1- Büyük akımların küçük akımlar ile kontrol edilmesini sağlar. Böylece büyük akımlı 

anahtar yerine küçük akımlı anahtarlar kullanılır,  

  

2- Tristör ile yük akımı  değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir.  

  

Tristör ile yapılan doğrultmaç devrelerinde filtre elemanı olarak demir nüveli şok bobini 

kullanılır. Şok bobini ile yükteki ani akım değişiklikleri bastırılarak yükten geçen akımın sabit 

kalması sağlanır.  

  

Tristörlü Redresör Çeşitleri :  

  

1- Bir Fazlı Tristörlü Redresörler :  

  

a- Bir fazlı yarım dalga tristörlü redresörler,  

b- Bir fazlı orta uçlu tam dalga tristörlü redresörler,  

c- Bir fazlı köprü tipi tam dalga tristörlü redresörler.  

  

2- Üç Fazlı Tristörlü Redresörler :  

  

a- Üç fazlı yarım dalga trİstörlü redresörler,  

b- Üç fazlı tam dalga tristörlü redresörler.  
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1- Bir Fazlı Tristörlü Redresörler :  

  

a- Bir Fazlı Yarım Dalga Tristörlü Redresörler :   

  

  
Tristör ile yapılan yarım dalga redresör devresi  

  

Yukarıdaki şekilde tristör ile yapılan yarım dalga redresör devresinde tristör bir diyot gibi görev 

yapmaktadır. Tristörün iletime geçebilmesi için geytinin tetiklenmesi gerekir. Fakat tetikleme 

açısı veya faz gecikme açısı ( a ) mümkün olduğunca küçük olmalıdır. Bu açı Rİ ve R2 gerilim 

bölücü dirençleri ile ayarlanabilir. R2 direnci yerine potansiyometre kullanılırsa bu direncin 

değeri artırılarak faz gecikme açısı küçültülebilir.   

  

Transformatörün sekonder sargı uçları arasında 180° faz farkı vardır. Yani a ucunda pozitif 

alternans varken b ucunda negatif alternans vardır. Gerilim uygulandığı sürece bu uçlar 50 defa 

yön değiştirir.  

  

Sekonder sargısının a ucu ( + ), b ucu ( - ) olduğu kabul edilerek S anahtarı kapatılırsa geyt 

tetiklenir. Tristör iletime geçer ve bir yönde akım geçmesi sağlanır. Eğer a ucu ( - ), b ucu ( + ) 

olursa S anahtarı kapatılsa bile D diyotu akım geçişine müsaade etmeyeceği için geyt 

tetiklenemez ve tristör yalıtkan olur. Böylece yük uçlarında aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 

yarım dalga doğru gerilim elde edilir.  

  
Bir fazlı yarım dalga şekli  
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b- Bir Fazlı Orta Uçlu Tam Dalga Tristörlü Redresörler :  

  

Aşağıdaki şekilde ki devrede transformatörün sekonder sargısının a ucu ( + ) olduğunda 1. 

tristör iletken 2. tristör yalıtkandır. a ucu ( - ) olduğunda 1. tristör yalıtkan 2. tristör iletken olur. 

Böylece yük üzerinden aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi her iki alternansta da aynı yönde akım 

geçmesi sağlanır.  

  

Devrede kondansatör yokken yük uçlarındaki bu akım, dalgalı akımdır ( nabazanlı akım ), 

devrede kondansatör varken akımdaki bu dalgalanma faz gecikme açısına da bağlı olarak 

önlenir. C kondansatörü pozitif alternanslarda şarj olur, negatif alternanslarda ise yük üzerinden 

deşarj olarak oluşacak akım dalgalanmalarını önler. Gecikme açısı küçültülerek akımdaki 

dalgalanma azaltılabilir.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tristör ile yapılan orta uçlu tam dalga redresör devresi  

  

  
Bir fazlı orta uçlu tam dalga redresör şekli  
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 c- Bir Fazlı Köprü Tipi Tam Dalga Tristörlü Redresörler :  

  

  
  

Bir fazlı köprü tipi tam dalga redresör devresi  

  

Yukarıdaki şekildeki yan kontrollü bir fazlı köprü tipi tam dalga redresör devresinde, 

transformatörün sekonder sargısının a ucu ( + ), b ucu ( - ) olduğunda SCR1 Tristörü ve D3 

diyotu iletken, SCR2 tristörü ve D4 diyotu yalıtkan olur. a ucu ( - ), b ucu ( + ) olduğunda SCR1 

Tristörü ve D3 diyotu yalıtkan, SCR2 tristörü ve D4 diyotu iletken olur. Böylece tristörler sıra 

ile iletime geçerek yük üzerinden aynı yönlü akım geçmesini sağlar. Bu devrenin dalga şekli 

orta uçlu tam dalga redresör şekli gibidir.  

  

2- Üç Fazlı Tristörlü Redresörler :  

 

Üç fazlı redresörler üç fazlı alternatif gerilimin doğrultulmasında ve çıkış geriliminin 

kontrolünde kullanılır. Bilindiği gibi üç fazlı sistemde fazlar arasında 120° faz farkı bulunur. 

Bir fazlı sistemde bir periyot ( 180  ) içinde bir adet pozitif alternans bulunurken üç fazlı 

sistemde bir periyotta üç adet pozitif alternans bulunur. Dolayısı ile yük üzerinden geçen akım 

ve yük uçlarındaki gerilim dalgalanması oldukça azalacak ve daha düzgün bir doğru gerilim 

elde etme imkanı artacaktır. Üç fazlı redresörler bir fazlı redresörlerde olduğu gibi yarım dalga 

ve tam dalga olmak üzere iki şekilde yapılır.  

 

a- Üç fazlı yarım dalga tristörlü redresörler :  

 

Üç tristör üç fazlı 

transformatörün çıkışına 

aşağıdaki şekildeki gibi 

bağlandığında 0°-180° 

arasında (bir periyot 

içinde) tristörler pozitif 

alternansta α faz gecikme 

açısı ile tetiklenerek 

iletken olur. Yük 

uçlarındaki gerilim bu üç 

tristörün çıkış gerilimlerin 

toplamı kadardır.                                                     Üç fazlı yarım dalga redresör devresi  
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Aşağıdaki şekilde yük uçlarındaki gerilimin dalga şekli görülmektedir. Bu devre ile alternatif 

akımın sadece pozitif alternansı doğrultulur. Çıkış geriliminin daha düzgün olması için devreye 

kondansatör bağlanır.   

  
Üç fazlı yarım dalga redresör şekli  

 

b- Üç Fazlı Tam Dalga Tristörlü Redresörler :  

  

Üç fazlı tam dalga redresör 

devresinde yüksek çıkış gerilimi 

ve düzgün yük akımı elde edilir. 

Aşağıdaki şekildeki devre ile üç 

fazlı alternatif gerilimin hem 

pozitif alternansı hem de negatif 

alternansı doğrultulur. Karşılıklı 

tristörler ( SCR1 – SCR2, SCR3 – 

SCR4, SCR5 – SCR6 ) sıra iletime 

geçerek hem pozitif alternansı 

hem de negatif alternansı yük 

uçlarına iletirler, böylece daha 

düzgün bir doğru gerilim elde 

edilir.  

  

  

 

 

  

Üç fazlı tam dalga redresör devresi  
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Aşağıdaki şekilde üç fazlı tam dalga çıkış gerilimi görülmektedir.  

  

  
  

Üç fazlı tam dalga redresör çıkış gerilimi  

  

Tristör Uygulama Devreleri :  

  

Tristör ile Yarım Dalga Lamba Kontrolü :  

 

Aşağıdaki şekildeki devrede D, R3, ZD ve C, UJT' li osilatör için gerekli regüleli doğru gerilimi 

sağlar. UJT çalışma frekansı, dolayısıyla tristörün tetikleme zamanı, potansiyometre ( P ) ve ( 

C1 ) kondansatör ile sağlanır. Zaman gecikme süresi. ( T = P x C1 ) dir.  

  
Tristör ile yarım dalga lamba kontrolü  

  

Tristör, bu bağlantıda yükü yarım dalga kontrol eder P potansiyometresi minimum yapıldığında 

C1 kondansatörü şarj olur, UJT tetiklenerek tristörün çalışmasını sağlar ve pozitif alternansların 

tamamı yüke aktarılır Lamba parlak yanar P maksimum yapıldığında bir alternans süresi içinde 

C1 yeterli şarj olamayacağından UJT ve tristör yalıtkan olur ve lamba yanmaz.  
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Ayarlanabilir Gerilim Kaynağı :   

 

Aşağıdaki şekilde ki devrede C kondansatörü her pozitif yarım periyot sırasında potansiyometre 

üzerinden şarj olur. Kondansatör uçlarındaki gerilim diyak ateşleme gerilimi değerine 

geldiğinde diyak iletken olur ve tristör tetiklenir. Lamba uçlarında bir gerilim ortaya çıkar ve 

lamba yanar Lamba uçlarındaki bu gerilim potansiyometre ile ayarlanabilir.  

  

  
Ayarlanabilir gerilim kaynağı devresi  

  

Tristörlerin Şalter ( Kontaktör ) Olarak Kullanılması :  

  

Tristör ile gerçekleştirilen şalterlere hareketli parçası olmadığından statik şalter denir. Alternatif 

akımda ve doğru akımda kullanılabilir. Alternatif akım devrelerinde şalter olarak kullanılan 

tristörlerin söndürülmesine gerek yoktur. Çünkü alternatif akımın her yarım periyodunda 

gerilim değeri sıfır olduğundan, tristör kendiliğinden kesime gider. Alternatif akım her iki 

yönde akan bir akımdır. Tristör ise sadece bir yönde akım geçirir. Alternatif akımın her iki 

alternansını da geçirmek için tristörler ters paralel bağlanır ya da iki yönde akım geçiren 

triyaklar kullanılır. Doğru akım devrelerinde ise şalter olarak kullanılan tristörler, bir defa 

tetiklendiğinde sürekli iletimde kalacağından tristörün söndürülmesi için özel bir düzeneğe 

ihtiyaç vardır.  

  

a- Ters Paralel Bağlı Tristörler ile Yapılan Transformatör Tetiklemeli AC Şalteri: 

 

  
Ters paralel bağlı tristörler ile yapılan transformatör tetiklemeli AC şalteri  
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Yukarıdaki şekilde ki devrede tristörlerden biri iletimde iken diğeri yalıtımdadır. Devredeki 

akımın pozitif yarım dalgası T1 tristöründen negatif yarım dalgası da T2 tristöründen geçer. 

Devredeki R-C elemanı tristörün sönme esnasındaki meydana getirebileceği yüksek gerilimi 

önlemek için kullanılmıştır. Tetikleme elemanı olarak da transformatör kullanılmıştır. Diyotlar 

ise kapı akımının daima kapıdan katoda doğru akması içindir. Her tristör geçireceği yarım 

dalganın başlangıcında her periyotta bir defa tetiklenir ve akımın 0 ( sıfır ) olduğu durumlarda 

kendiliğinden kesime gider. Böylece alternatif akımın tamamı yük uçlarına uygulanmış olur.  

  

b- Ters Paralel Bağlı Tristörler iıe Yapılan Transformatörsüz AC Şalteri :  

 

Aşağıdaki şekildeki devrede ise S anahtarı kapatıldığında pozitif alternansta SCR1 tristörü D1 

ve ( r ) üzerinden tetiklenerek iletken olurken, negatif alternansta SCR2 tristörü D2 ve ( r ) 

direnci üzerinden tetiklenerek iletken olur S anahtarı açıldıktan yarım periyot sonra tristörler 

kesime gider S anahtarı istediğimiz yere konulabilir. İstediğimiz şekilde kontrol edebiliriz ( 

ışığa bağlı, ısıya bağlı vb  ) ( r ) direnci ise geyt akımını sınırlamak için konulmuştur. Şebeke 

gerilimi maksimum iken geyt akımı tehlikeli akıma ulaşabilir. Bunun için ( r ) direnci büyük 

seçilmelidir. R-C elemanı tristörü korumak için kullanılmıştır.  

  

  
Ters paralel bağlı tristörler ile yapılan transformatörsüz AC şalteri  

 

Tristör İle Tam Dalga Yük Kontrolü :  

  
Tristör ile tam dalga yük kontrolü  

  

Yukarıdaki şekildeki devreye AC uygulandığında Pot ve 10 K’ dan geçen akım C 

kondansatörünü şarj etmeye başlar C kondansatörünün uçlarındaki gerilim 0,7 Voltu aştığında 

tristör iletken olur ve lamba yanar. Potansiyometrenin değeri değiştirilerek C' nin şarj durumu 
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ayarlanabilir. Yukarıdaki şekildeki devre ile tristör yükü tam dalga olarak kontrol eder. Lamba 

uçlarındaki gerilim aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi doğru bir gerilimdir .  

  
Tristör ile tam dalga yük kontrolünde çıkış eğrileri  

 

Tristör İle DC Şönt Motor Hız Kontrolü ( Devir Sayısı Ayarı ) :  

 

Aşağıdaki şekildeki S anahtarı kapatılınca C kondansatörü, P potansiyometresi üzerinden şarj 

olmaya başlar. C şarj olduktan sonra tristör iletken olur. Dolayısı ile motor sargılarından akım 

geçerek motor çalışır. Motorun hız kontrolü Potansiyometrenin değeri ayarlanarak 

değiştirilebilir.  

  
Doğru akım şönt motorunun devir sayısı ayarı.  

 

Tristör İle seri sargılı motorun yarım dalga hız kontrolü ( devir sayısı ayarı ) :  

  
Seri sargılı alternatif akım motor hız kontrolü  
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Yukarıdaki şekildeki devreye enerji uygulandığında C kondansatörü, P potansiyometresi 

üzerinden şarj olmaya başlar. Kondansatör şarj olduktan sonra kondansatör uçlarındaki gerilim 

diyak ateşleme gerilimine ( yaklaşık olarak 30 V ) ulaştığında tristör iletken olur. Dolayısı ile 

motor sargılarından akım geçerek motor çalışır. Motorun hız kontrolü potansiyometrenin değeri 

ayarlanarak değiştirilebilir. Motor yerine akkor flemanlı lamba bağlanırsa lambanın parlaklığı 

ayarlanabilir.  

  

Işık Kuplajlı ( Opto Kuplörlü ) Tristör Devresi :  

  

  
Işık kuplajlı ( opto kuplörlü ) tristör devresi  

 

Bu devre güç ve kumanda devresinin birbirinden yalıtılması amacı ile kullanılır. Yukarıdaki 

şekildeki devrede S anahtarı kapatılırsa opto kuplör çıkış verir, dolayısı ile tristör tetiklenerek 

lamba yanar. S anahtarı açılırsa opto kuplör çıkış veremez ve tristör kesime giderek lamba 

söner.   

  

Yarı İletken Şalterlerin Kontaktörler İle Karşılaştırılması : Faydaları :  

  

1- Hareketli parçaları olmadığından bakım gerektirmezler,  

2- Açıp kapama ömürleri uzundur,  

3- Devreyi açıp kapama esnasında ark meydana getirmezler,  4- Devreyi kapama süresi çok 

kısadır, 5- Şalter güçleri çok büyüktür.  

  

Sakıncaları :  

  

1- Aşırı akım ve gerilimlere dayanıksızdırlar,   

2- Yükü şebekeden tam olarak ayıramazlar,   

3- Kayıpları fazladır.  

  

Tristörler İle Üç Fazlı Motorun Faz Sırasının Değiştirilmesi :  

  

Bilindiği gibi üç fazlı asenkron motorların devir yönü değiştirilmek istendiğinde, motora 

uygulanan fazlardan biri sabit kalmak şartı ile diğer iki fazın yeri değiştirilir. Böylece motorun 

dönüş yönü değişir. Üç fazlı gerilimin R S T uçları motor klemens kutusundaki U V W uçlarına 

şekil a' da ki gibi bağlandığında motor bir yönde döner. Motorun dönüş yönünün değişmesi 

istendiğinde şekil b’ de ki gibi fazlardan biri sabit tutularak diğer iki fazın yeri değiştirilirse, 

motorun dönüş yönü değişir. Fazların üçü aynı anda yer değiştirilirse motorun dönüş yönü 

değişmez.  
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a- Üç fazlı motorun bir yönde çalışması      b- Üç fazlı motorun diğer yönde çalışması  

  

Sık sık faz sırasının değişmesi istendiği yerlerde kontaktörler yeri ne tristör, triyak gibi yarı 

iletken anahtarlar kullanılır. Yarı iletken anahtarlar ile faz sırasını değiştirmek için ; Şekil c' de 

ki gibi fazlardan biri sabit tutularak, iki adet tristör grubu ile diğer iki fazın yerleri değiştirilir 

Böylece motorun devir yönü değiştirilir.  

  

Tristörler ters paralel bağlanarak motorun tam dalga kontrolü yapılır Şekil c' de ki devrede ters 

paralel bağlı tristörler yerine triyaklar da kullanılabilir. Devredeki R-C elemanları tristörleri 

korumak İçin kullanılmıştır. Devre kumanda ve güç devresi olmak üzere iki kısımdan oluşur.   

  

Şekil d' de ki kumanda devresindeki startı butonuna basıldığında A rölesi ( 1-2 ve 3-4 ) nolu 

kontaklarını kapatarak ( SCR1-SCR2 ve SCR3-SCR4 ) tristörleri iletken olarak motor bir yönde 

dönmeye başlar. Motor diğer yönde çalıştırılmak istenirse stop butonuna bastıktan sonra start2 

butonuna basılır. Böylece B rölesi ( 1-2 ve 3-4 ) nolu kontaklarını kapatarak ( SCR5-SCR6 ve 

SCR7-SCR8 ) tristörlerini iletken yapar ve motor diğer yönde dönmeye başlar.  c- Tristörü ile 

faz sırasının değiştirilmesine ait güç devresi  
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Devredeki faz çakışmasını önlemek için A rölesinin kapalı kontağı B rölesinin bobin ucuna, B 

rölesinin kapalı kontağı A rölesinin bobin ucuna bağlanmıştır. Bu şekilde motor bir yönde 

çalışırken stop butonuna basmadan diğer yönde çalışmaz.  

   
d- Tristör İle faz sırasının değiştirilmesine ait Kumanda devresi  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


