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AÇIKLAMALAR 
KOD 522EE0025 

ALAN Uçak Bakım 

DAL/MESLEK 
Uçak Gövde Motor Teknisyenliği/ Uçak Elektronik 

Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI DC Motor ve Jeneratör 

MODÜLÜN TANIMI 

Manyetizma Teorisi ve Endüksiyon Prensibini tanıtan, DC 

jeneratör ve DC motorun yapısı ve çalıĢma 

karakteristiklerini içeren öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Elektrik Devre Analizi dersi modüllerinden baĢarılı olmak 

YETERLĠK DC motor ve jeneratör çalıĢtırmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında; tekniğine uygun 

DC motor ve jeneratörleri çalıĢtırılabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Manyetizma ve endüksiyon prensiplerini kavrayarak 

hesaplamaları hatasız yapabileceksiniz. 

2. DC jeneratörü tekniğine uygun çalıĢtırarak çıkıĢ 

değerleri alabileceksiniz. 

3. DC seri, Ģönt ve kompunt motoru ve starter jeneratörün 

devreye bağlantısını tekniğine uygun yaparak 

çalıĢtırabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Uçak elektronik atölyesi 

Donanım: RLC metre, elektrik makineleri deney seti, çift 

eksenli servo motor deney seti, avometre, ampermetre, 

pens ampermetre, osilaskop, voltmetre, ohmmetre, 

wattmetre yapabileceksiniz. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Her öğrenme faaliyetlerinden sonra hazırlanmıĢ test ve 

performans değerlendirme sorularını cevaplayarak 

kendinizi değerlendiriniz. Cevaplayamadığınız soruların 

konularına tekrar çalıĢınız. 
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GĠRĠġ 
 

 

 
Sevgili Öğrenci, 

 

 

Günümüzde teknoloji hızla geliĢmekte ve her geçen gün yeni araçlar insanların 

kullanımına sunulmaktadır. Yeni geliĢtirilen sistemlerin çalıĢtırılması ve bakımlarının 

yapılabilmesi için bazı temel bilgi ve becerilerin kazanılması gerekmektedir. 

 

Elektrik alanındaki en temel ve kullanım alanı en geniĢ konulardan biri olan DC motor 

ve jeneratörlerin çalıĢtırılması, devreye bağlanması ve çıkıĢ değerlerinin alınması bu 

modülde anlatılmaktadır. Aynı zamanda manyetizma ve endüksiyon prensipleri açıklanarak 

gerekli hesaplamaların nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. 

 

DC motor ve jeneratörlerin çalıĢma prensiplerinin anlaĢılması devre bağlantılarının 

öğrenilmesi ve gerekli değerlerin alınması siz öğrencilere gelecekte çalıĢma alanlarınızda 

büyük yararlar sağlayacak ve sizi ön plana çıkaracaktır. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1 
 

 
Gerekli ortam sağlandığında Manyetizma Teorisi ve Endüksiyon Prensiplerini öğrenip 

uygun hesaplamalar ve ölçümler yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Okulunuz ve çevresindeki endüstriyel iĢletmelerden mıknatıslar, elektromıknatıslar, 

bobinler hakkında bilgi toplayınız. Yapıları ve uygulamaları hakkında öğretmenlerinizin 

rehberliğinde karĢılaĢtırma yapınız.  

 

1. MANYETĠZMA TEORĠSĠ VE 

ENDÜKSĠYON 
 

1.1. Bir Mıknatısın Özellikleri 
 

Demir, nikel, kobalt ve bunların alaĢımlarını kendisine çekme özelliği gösteren 

cisimlere mıknatıs denir. Kendileri mıknatıs olmadığı halde mıknatıs alanı içinde kaldığı 

zaman çekme özelliği gösteren cisimlere manyetik cisimler, manyetik alan içerisinde 

kaldığı halde çekme özelliği göstermeyen cisimlere ise manyetik olmayan cisimler denir.  

 

 

ġekil 1.1: Demir atomu ve yörüngeleri 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 1.1’de demir atomu ve bu atomun çekirdeği ile çekirdek etrafındaki 

yörüngelerde hareket eden elektronlar görülmektedir. Burada bilinmelidir ki atomun her bir 

yörüngesindeki elektronlar hem çekirdek etrafında hem de kendi ekseni etrafında dönerler.  

 

Yörüngelerdeki elektronların kendi etrafındaki bu dönme hareketlerine elektron sipini 

denir. Elektron sipinleri saat ibresi yönünde ya da zıt yöndedir. Yani elektronların bazıları 

kendi etrafında bir yönde dönerlerken, diğerleri de zıt yönde dönerler. ĠĢte elektronların bu 

dönüĢ hareketinden dolayı atomda bir elektrik akımı ve bu akımda bir manyetik alan oluĢur. 

ġekil 1.1’de görüldüğü gibi demir atomunda içten dıĢarıya doğru K, L, M, N harfleriyle 

gösterilen yörüngeler vardır. Bu yörüngelerden L yörüngesi iki ve M yörüngesi üç alt 

yörüngeden oluĢmuĢtur. ġekle dikkat edilecek olursa atomun K, L, M yörüngeleri ile M iç alt 

yörüngelerindeki elektronların pozitif ve negatif sipinleri birbirlerine eĢittir.  

 

Elektron sayısı bakımından K yörüngesinde iki, L yörüngesinin iç alt yörüngesinde iki 

ve dıĢ alt yörüngesinde de üç elektron vardır. Böylece her iki yörüngede elektron 

sipinlerinden dolayı meydana gelen manyetik alanlar birbirini yok ettiğinden toplam 

manyetik alan sıfır olur. M yörüngesinde ise pozitif sipinli 1, 3, 5 elektron ve negatif sipinli 

1, 3, 1 elektron vardır. Dolayısıyla bu pozitif ve negatif sipin farkından dolayı bir manyetik 

alan oluĢur. Böylece elektronların sipinleri arasındaki bu fark demirin mıknatıslık özelliğine 

sebep olur. 

 

SoNuç olarak bir atomun manyetik özellik gösterebilmesi için herhangi bir 

yörüngesindeki elektron sipin sayılarının birbirinden farklı olması gerekir. 

 

1.1.1. Mıknatıs Çesitleri 

 
 Tabii Mıknatıslar 

 

Eski insanlar bugünkü Manisa Ģehrinde bulunan bazı taĢların küçük demir parçalarını 

çektiğini fark etmiĢlerdir. Bu sihirli taĢlara magnet adını vermiĢlerdir. Fakat bu taĢların 

serbest asıldıkları zaman kuzey ve güney doğrultusunu gösterme özellikleri 10. ve 12. 

yüzyıla kadar anlaĢılamamıĢtır. Tabii mıknatısın kimyasal bileĢeni Fe3O4 olan demir oksittir.  

 

 Yapay Mıknatıslar 

 

Gerçekte mıknatıs olmadığı halde sonradan mıknatıslık özelliği kazanan cisimlere 

yapay mıknatıs denir.  

 

1.1.2. Mıknatıs Kutupları 
 

Bir mıknatısın iki tane kutbu vardır. Bunlardan bir tanesi N, diğeri S kutbudur. 

Demir tozları mıknatıs kutupları tarafından çekilir.  
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 ġekil 1.2: Mıknatıs kutuplarının demir tozlarını çekmesi 

 

 

ġekil 1.3: Mıknatısın en küçük parçasıda yine mıknatıstır 

 
ġekil 1.3’te görüldüğü gibi çubuk Ģeklindeki bir mıknatıs ortasından ikiye bölünerek 

küçük parçalara ayrılsa bile her bir parçanın yeni bir mıknatıs olduğu ve demir tozlarını 

çektiği görülür. 

 

1.2. Yeryüzünün Manyetik Alanında Asılı Bir Mıknatısın Hareketi 
 

Ağırlık merkezinden asılan bir mıknatısın kutuplarından bir tanesi daima yerin 

kuzeyine doğru döndüğü görülür. Bu olay her mıknatısın dünya üzerinde nerede bulunursa 

bulunsun bir kuvvetin etkisinde kaldığını gösterir. O halde dünya üzerinde bir manyetik alan 

mevcuttur.  

 

ġekil 1.4: Pusula iğnesi     ġekil 1.5: Mıknatıs kuvvet çizgileri 
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ġekil 1.6 : Pusula               ġekil 1.7 : Pusula 
 

Pusula yerin manyetizmasının mıknatıslara olan etkisinden faydalanarak yapılan yön 

bulmaya yarayan bir alettir. Ġki tane ibresi vardır. Kuzeyi gösteren ibre 

renklidir(fosforludur). Pusulayı serbest bir ortamda tutacak olursak dünyanın manyetik 

alanının etkisinden dolayı mıknatıs kutupların S kutbu dünyanın güney kutbunu, N kutbu ise 

dünyanın kuzey kutbunu gösterir. 

 

 

ġekil 1.8: Pusulaya etki eden mıknatıs çubuk 

 

  

ġekil 1.9: Kutupların itme ve çekmesi 
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ġekil 1.10: Pusula kutupları 

 

1.3. Mıknatıslanma ve Mıknatıslık Özelliğinin Kaybolması 
 

 

ġekil 1.11: Elektrik akımı ile mıknatıslanma 

 

Demir veya çelik dokunma, etki ve sürtünme ile mıknatıslanabilir. AĢağıdaki Ģekilde 

görüldüğü gibi bir mıknatıs çubuğu yumuĢak demirden yapılmıĢ bir çiviye dokundurularak 

çivinin de aynen bir mıknatıs gibi demir tozları çektiği görülür. Buna dokunma ile 

mıknatıslanma denir. 

 

ġekil 1.12: Dokunma ile mıknatıslanma 
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Mıknatıslığı olmayan bir çiviye bu kez mıknatısın herhangi bir kutbunu yaklaĢtıralım 

fakat dokundurmayalım. AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi çivi demir tozlarını yine çeker. 

Yani mıknatıslanır. Çivinin mıknatısa yakın ucu ayrı kutup, uzak ucu ise mıknatısla aynı 

kutup ismini alır. Buna etki ile mıknatıslanma adı verilir. 

 

 

ġekil 1.13: Etki ile mıknatıslanma 

 

MıknatıslanmamıĢ bir demir çubuk aĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi mıknatıs çubuğa 

aynı yönde sürtülürse çelik çubuk yine mıknatıslanır. Buna sürtme ile mıknatıslanma denir.  

 

 

ġekil 1.14: Sürtünme ile mıknatıslanma 

 

 Mıknatıs, özelliğini üç sebepten dolayı kaybeder: 

 Mıknatısa sert bir darbe ile vurulması 

 Mıknatısın oksitlenmesi(paslanması) 

 Mıknatısın yüksek ısıya maruz kalması 
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1.4. Manyetik Yalıtma 
 

LPG’li arabalarda arabanın gaz seviyesini göstermek için deponun üzerinde bir ölçü 

aleti vardır. Depoya yakın yere montajı yapılan ses sistemine ait hoparlörün üzerindeki 

mıknatısın etkisinde kalan ölçü aleti deponun her zaman dolu olduğunu gösterir. Oysa biz 

depo ile hoparlör arasına manyetik olmayan (bakır, alüminyum vb.) bir cisim yerleĢtirirsek 

ölçü aletinin ibresinin mıknatıs alanından etkilenmediği ve depodaki gazın seviyesine göre 

bir değer gösterdiği görülür. Kısaca manyetik olmayan cisimler manyetik yalıtım gereci 

olarak kullanılabilir. 
 

1.5. Manyetik Malzemelerin ÇeĢitleri 
 

Cisimler manyetik ve manyetik olmayan cisimler olarak ikiye ayrılır. Manyetik 

cisimlere ferromanyetik cisimler de denir.  

 

Manyetik olmayan cisimlere ise paramanyetik ve diyamanyetik cisimler denir. 

 

 Ferromanyetik Cisimler: Demir, çelik, nikel, kobalt ve alaĢımları manyetik alan 

içerisinde kaldıklarında iyi bir mıknatıstırlar. Ferromanyetik cisimlerin bağıl 

geçirgenlikleri çok büyüktür. AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi ferromanyetik 

bir cisim manyetik alan içerisine konursa, manyetik kuvvet çizgilerinin bu 

cisimden geçtikleri görülür.  

 

 

ġekil 1.15: Ferromanyetik cisim 

 

 Paramanyetik Cisimler: Alüminyum, manganez, krom, hava, silisyum gibi 

cisimler aĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi manyetik alan içersine konursa 

manyetik kuvvet çizgileri bu cisimden geçerler. Fakat kuvvet çizgileri demirdeki 

gibi sık değildir. Paramanyetik cisimlerin bağıl geçirgenlikleri birden büyüktür.  

 

 

ġekil 1.16: Paramanyetik cisim 
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 Diyamanyetik Cisimler: GümüĢ, bakır gibi cisimler aĢağıdaki Ģekilde görüldüğü 

gibi bir manyetik alan içerisine konursa bu cisimlerin manyetik kuvvet 

çizgilerini ittikleri görülür. Yani bu cisimlerden geçen manyetik kuvvet çizgileri 

boĢluğa göre biraz seyrektir. Bu cisimlerde bağıl geçirgenlikler birden biraz 

küçüktür.  

 

ġekil 1.17: Diyamanyetik cisim 
 

1.6. Elektromıknatısların Yapısı ve ÇalıĢma Prensipleri 
 

Demir, nikel, kobalt gibi maddelerden yapılan ve kısa sürede manyetik hale gelebilen 

mıknatıslayıcı kuvvetin etkisi kalkınca da hemen hemen bütün mıknatıslık etkisini kaybeden 

maddelere elektromıknatıs denir. Elektromıknatıslara geçici mıknatıs da denir. Geçici 

mıknatıs olarak saf demirin yavaĢ yavaĢ soğutulmasıyla elde edilen yumuĢak demir 

kullanılır. YumuĢak metaller çok kolay atom kaybettiklerinden mıknatıslanmaları da kolay 

olur. En çok kullanılan alaĢım silisli yumuĢak demirdir. 

 

Elektromıknatıs, bobin içine yumuĢak demirin konulmasıyla yapılır. Elektrik akımının 

manyetik etkisiyle bobinden akım geçtiği sürece mıknatıslık özelliği devam eder. Akım 

kesilince mıknatıslık ortadan kalkar. Elektromıknatıslardan elde edilen manyetik alan, daima 

mıknatıslardan elde edilen manyetik alandan oldukça büyük olur. 

Elektromıknatıslar elektrik motorları ile jeneratör ve alternatörlerde kullanılır. Elektrik zili 

ve hoparlör yapımında da elektromıknatıstan faydalanılır. 
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ġekil 1.18: Elektrik zili 
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ġekil 1.19: Hoparlör 

 

1.7. El Kurallarıyla Akım TaĢıyan Ġletkenin Çevresinde OluĢan 

Manyetik Alanı Belirlemek 
 

Bir iletken içinden geçen akıma göre iletken etrafında meydana gelen alanın yönü 

çeĢitli yöntemlerle bulunur. Bunlardan baĢlıcaları, sağ el kuralı, Maxwell’in burgu 

yöntemi ve Ampere’in gözcü yöntemidir. 

 

 Sağ el kuralı: Sağ elin baĢparmağı iletkenden geçen akımın yönünde tutulur. 

Ġletkeni kavramak için diğer dört parmağın dönüĢ yönü meydana gelen manyetik 

alanın yönünü gösterir. 

 

 

ġekil 1.20: Bir sargıya sağ el kuralının uygulanması 
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ġekil 1.21: Bir iletkene sağ el kuralının uygulanması 
 

 

ġekil 1.22: Sağ el kuralı 
 

 Maxwell’in burgu yöntemi: Burgunun delici ucu iletkenden geçen akımın 

yönünde tutulur. Burgunun delmesi için dönüĢ yönü iletken etrafındaki alanın 

yönünü gösterir.  
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ġekil 1.23: Maxwell’in burgu yöntemi 

 

 Ampere’in Gözcü Yöntemi: Bir kimse akım ayaklarından girecek ve baĢından 

çıkacak Ģekilde durursa, baktığı noktadaki alan Ģiddetinin yönü sağından soluna 

doğrudur.  

 

1.8. Manyetemotor Kuvvet 
 

Çubuk Ģeklindeki bir mıknatısın manyetik kuvvet çizgileri N kutbundan çıkar ve 

havadan geçerek S kutbuna döner. Böylece manyetik kuvvet çizgileri havadan ve mıknatıs 

çubuğundan geçerek kapalı bir devre oluĢturur. Bu olay Ģekil 1.24a’da görülmektedir. 

 

ġekil 1.24 a                                     b                  

 

ġekil 1.24b’de ise yumuĢak demirden yapılmıĢ bir halkanın üzerine bir bobin 

sarılmıĢtır. Eğer bobinden bir akım geçirilirse manyetik kuvvet çizgileri meydana gelir ve 

demir halka üzerinden devresini tamamlayarak yine kapalı bir devre oluĢturur.  

 

Böylece manyetik akının devresini tamamlamak için geçtiği yola manyetik devre 

denir. Manyetik bir devrede manyetik akıyı meydana getiren kuvvete manyetemotor 

kuvveti (MMK) adı verilir. Manyetemotor kuvveti F harfi ile gösterilir. Manyetik bir 

devrenin manyetemotor kuvveti F, manyetik devrenin bobin sarım sayısı N ve bobinden 

geçen akımın Ģiddeti I ile doğru orantılıdır. MKS birim sisteminde N sarımlı bir bobinden 

geçen I akımının meydana getirdiği manyetemotor kuvvet, 
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F=N.I 

 

Bu formülde,  

F = Manyetemotor kuvvet (MMK). (Amper-Sarım) (AT) 

N = Bobin sarım sayısı 

I = Bobinden geçen akım Ģiddeti (Amper) 

 

ÖRNEK:  
Ġçerisinden 4 Amper akım geçen 220 sarımlı bir bobinin meydana getirdiği MMK’i 

bulunuz? 

 

F=N.I 

F=220.4 

F=880 AT’dir. 

 

1.9. Alan Direnci 
 

Elektrik devrelerinde, elektrik akımının geçiĢine karĢı koyan zorluğa direnç denir. 

Manyetik bir devrede manyetik akının geçiĢine karĢı koyan zorluğa da (alan direnci), 

(manyetik direnç) veya (relüktans) denir. Relüktans Rm ile gösterilir. Birimi 1/Henry ‘dir. 

Manyetik bir devrenin uzunluğu l, kesiti S ve geçirgenliği de μ olduğuna göre devrenin alan 

direnci,  

 

S

l
Rm

.
  

 

Bu formüldeki değerler MKS birim sistemi cinsinden, 

 

Rm = Relüktans (1/Henry) 

L = Manyetik devrenin uzunluğu ( metre) 

μ = Manyetik devrenin geçirgenliği (H/m) 

S = Manyetik devrenin kesiti (m
2
) 

 

ÖRNEK: 
 

Bir demir halkanın ortalama yarıçapı 30 cm, dik kesit alanı 20 cm
2 

ve geçirgenliği 300 

olduğuna göre alan direncini (relüktansını) bulunuz? 

 

S

l
Rm

.


HS

r
Rm

114,3
002,0.300

3,0.14,3.2

.

..2
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1.10. Manyetik Akı Yoğunluğu 
 

Birim yüzeyden dik olarak geçen manyetik kuvvet çizgisi sayısına manyetik akı 

yoğunluğu denir. ġekil 1.25’te birim yüzey ve bu yüzeyden geçen kuvvet çizgileri 

görülmektedir.  

 

 

ġekil 1.25: Manyetik akı yoğunluğu 

 

Manyetik akı yoğunluğu B harfi ile gösterilir. Herhangi bir S yüzeyinden geçen 

manyetik akı Ф ise, akı yoğunluğu; 

 

S
B


  

 

MKS birim sisteminde manyetik akı yoğunluğunun birimi (weber/metre
2
) veya 

Tesla(T)’dir.  

 

Manyetik alan Ģiddeti H ile manyetik akı yoğunluğu B ile gösterildiğinde geçirgenliği 

µ olan ortam için; 

 

HB .  

1.11. Geçirgenlik 
 

Bir bobin içerisine aynı ölçüye sahip değiĢik malzemelerden yapılmıĢ çekirdekler ayrı 

ayrı konulursa, bu çekirdeklerden geçen manyetik kuvvet çizgilerinin sayısı değiĢir. Yani 

çekirdekten geçen manyetik kuvvet çizgilerinin azlığı veya çokluğu çekirdeğin yapıldığı 

malzemenin cinsine bağlıdır. Böylece geçirgenlik, herhangi bir malzemeden geçen manyetik 

kuvvet çizgilerinin ne ölçüde kolaylıkla geçtiğini gösterir. Geçirgenliğin doyma noktalarına 

kadar hemen hemen sabit olduğu kabul edilebilir. Fakat doyma noktalarından sonra, 

geçirgenlik oldukça küçülür. ġekil 1.26’daki eğride dökme çeliğin geçirgenliğinin B’ye göre 

değiĢimi görülmektedir. Eğride görüldüğü gibi dökme çeliğin geçirgenliği P noktasında en 

büyük değerdedir. 
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ġekil 1.26:Dökme çeliğin geçirgenlik eğrisi 
 
 

1.12. Histerezis Eğrisi 
 

BaĢlangıçta mıknatıslanmamıĢ olan bir ferromağnetik cisim sıfırdan baĢlayarak artan 

H alan eğrisi ile mıknatıslanacak olursa aĢağıdaki (ġekil 1.27)’de OA eğrisi elde edilir. Bu 

eğriye ilk mıknatıslanma eğrisi denir. Kısaca alan Ģiddetinin pozitif ve negatif değerler alarak 

artması ve azalmasına bağlı olarak manyetik akı yoğunluğunun değiĢmesini gösteren kapalı 

eğriye histerezis eğrisi denir. Histerezis eğrisi, kullanılan manyetik maddelerin özelliğine 

göre değiĢir.  

 

ġekil 1.27: Histeresiz eğrisi 
 

1.13. Artık(Kalıcı) Mıknatısiyet 
 

Mıknatıslama eğrilerinde doyma noktasından sonra mıknatıslayıcı alan azaltılırsa 

manyetik akı yoğunluğu da aynı doğrultuda azalmaz. Mıknatıslayıcı alan sıfır olduğunda 

manyetik akı değeri belli bir değerde kalır. Bu değere artık mıknatıslama veya artık 

mıknatısiyet denir. Bu durumdaki mıknatıs tabii mıknatıstır. 
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ġekil 1.28: Kalıcı mıknatısiyet 

 

1.14. Doyma Noktası 
 

ġekil 1.29’daki eğri incelenecek olursa eğrinin baĢlangıç kısımlarından küçük H 

değerleri için eğri doğrusal olarak yükselmektedir. M noktasından itibaren eğri 

yatıklaĢmaktadır. Bu yatıklaĢma gittikçe artarak N noktasından sonra hemen hemen yatay 

olmaktadır. Artık noktasından sonra alan Ģiddeti çok fazla artırıldığı halde manyetik akı 

yoğunlunun çok az arttığı görülür. H alan Ģiddetinin değiĢmesine rağmen eğrinin 

değiĢmemeye baĢladığı N noktasına ferromanyetik cisimlerin doyma noktası denir. Bundan 

dolayı bu eğrilere doyma eğrisi adı verilir.  

 

 

ġekil 1.29: Demirin mıknatıslanma eğrisi 
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1.15. Eddy Akımları 
 

Nüve içerisinde kayıpların diğer bir kaynağı da nüve içerisinde manyetik alanlar 

tarafından üretilir ve Eddy akımları kayıpları olarak adlandırılır. Faraday kanununa göre 

zamanla değiĢen akı nüve etrafına sarılı sargılarda bir gerilim indüklediği gibi manyetik bir 

nüve içerisinde de bir gerilim indükler. Bu gerilimler Ģekil 1.30’da görüldüğü gibi nüve 

içerisinde akımın bir halka Ģeklinde dolaĢmasına neden olur. Bu olay su akıntısındaki 

girdaplara da benzetilir ve ismini de oradan almıĢtır.  

 

 

ġekil 1.30: Blok demir nüvedeki eddy akımları 

 

1.16. Mıknatısların Doldurulması ve Korunması Ġçin Alınacak 

Önlemler 
 

Bir bobinin içine çelik bir çubuk koyduktan sonra, bobinden kuvvetli bir doğru akım 

bir müddet geçirilirse, çelik çubuk kuvvetli bir Ģekilde mıknatıslanır. Buradan da anlaĢıldığı 

gibi bobinden geçen doğru akım değeri ve bobinden geçen akımın süresi mıknatıslanmanın 

kuvvetliliği ile orantılıdır.  

 

Mıknatıslar aĢırı sıcaklardan(demir için 750°C) sonra bozulurlar. Daha büyük bir 

manyetik alanın tesiri altında uzun süre kaldıklarında bozulurlar. Mıknatısları serin bir 

ortamda korumak gerekir.  
 

1.17. Faraday Kanunu 
 

Manyetik alan içerisinde hareket eden bir iletken, manyetik kuvvet çizgilerini keser. 

Bunun sonucu olarak iletkende bir endüksiyon EMK meydana gelir ve iletkenden bir akım 

geçer. Ġletkende meydana gelen bu EMK’nın değeri Faraday Kanunu ile ifade edilir. Faraday 

Kanunu’na göre, eğer manyetik akı bir sargının bir sarımını keser ise bu sarım üzerinde bir 

gerilim indüklenir. Ġndüklenen gerilim manyetik alanın(Φ) zamanla değiĢim oranıyla(Δt) 

doğru orantılıdır. 
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1.18. Manyetik Alan Ġçersinde Hareket Eden Bir Ġletkende OluĢan 

Gerilim 
 

Sabit bir manyetik alan içerisinde bir iletkenin hareket etmesiyle, iletkende bir EMK 

indüklenir. Ġletkenin hareketinden doğan bu EMK’ya hareket endüksiyon EMK’sı denir. 

 Ġndüklenen EMK’nın büyüklüğü: e= B . l .V 

 

Bu formülde,  

 e= Ġletkende indüklenen endüksiyon EMK (Volt) 

 B= Manyetik akı yoğunluğu (Tesla) 

 l= Ġletkenin manyetik alan içersindeki uzunluğu (Metre) 

 V= Ġletkenin hızı (Metre/saniye) 

ÖRNEK: 
 

Manyetik akı yoğunluğu 1,2T olan bir alan içine 0,4m uzunluğunda bir iletken 

5m/saniye’lik bir hızla hareket ettirilirse meydana gelen EMK ne olur? 
 

ÇÖZÜM: 
 

e= B . l .V 

e= 1,2.0,4.5 

e= 2,4Volt 
 

1.19. Endüksiyon Prensipleri 
 

Bir iletken grubu manyetik alan içinde hareket ettirilirse, bu iletken grubunda bir 

elektrik akımı meydana gelir. Bobin Ģeklinde sarılmıĢ bir iletken grubunun uçlarına Ģekil 

1.31’deki gibi bir galvanumetre bağlayalım. Çubuk Ģeklinde bir mıknatıs bu iletken 

grubunun içine daldırılırsa galvanumetrenin bir yönde saptığı görülür. Çubuk mıknatıs bobin 

içerisinden süratle geri çıkarılırsa, galvanumetre yine sapar fakat bu sapma yönü birinci 

sapma yönüne göre ters yöndedir. Eğer çubuk mıknatıs sabit tutulup, bobin çubuk mıknatıs 

yönünde hareket ettirilirse, hareket yönüne bağlı olarak galvanumetre iki yönlü bir sapma 

gösterir. Çubuk mıknatısın veya bobinin hareketi durursa galvanumetre de herhangi bir 

sapma olmaz. 

 

ġekil 1.31: Bir iletkende EMKnın endüklenmesi 
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1.20. Endüksiyon Gerilimine Etki Eden Faktörler 

 Endüksiyon geriliminin değeri;
t

Ne






.  

 Bu formülde,  

 e= Bobinde indüklenen endüksiyon EMK (Volt) 

 N=  Bobinin sarım sayısı 

 ΔΦ=  Manyetik alandaki değiĢim(Weber) 

 Δt=  Zaman aralığı(saniye) 

 

1.21. Manyetik Alan Direnci 
 

Manyetik devrelerde manyetik akının geçiĢine karĢı koyan zorluğa manyetik alan 

direnci denir. Birimi 1/Henry’dir. Manyetik alan direncine Relüktans da denir. Kısaca Rm 

ile gösterilir.  

 Relüktansların Seri Bağlanması 

 

ġekil 1.32: Seri manyetik devre 

 

Yukarıdaki seri bağlı manyetik devrede eĢdeğer relüktans, Rm= Rm1+Rm2+Rm3  

 

 Relüktansların Paralel Bağlanması  

  

 

ġekil 1.33: Paralel manyetik devre 

 

Yukarıdaki paralel bağlı manyetik devrede eĢdeğer relüktans,  

 

21

111

mmm RRR
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1.22. Manyetik Akının DeğiĢimi 
 

Manyetik alandaki toplam kuvvet çizgisi sayısına manyetik akı denir. Φ ile gösterilir.  

Manyetik akı manyetik akı yoğunluğu ve kuvvet çizgilerinin geçeceği toplam yüzeyle 

doğru orantılıdır. 

Φ= B.S 

 MKS birim sisteminde: 

 S= Birim alan(m
2
) 

 Φ= Manyetik akı(Weber) 

 B= Akı yoğunluğu(Tesla)  

 

1.23. Bobinin Sarım Sayısının Gerilime Etkileri 
 

Manyetik alan içinde hareket eden bir iletken, manyetik kuvvet çizgilerini keser. 

Bunun sonucu olarak iletkende bir endüksiyon EMK meydana gelir ve iletkenden bir akım 

geçer. Ġletkende indüklenen gerilimin değeri;  

VlBe ..  

 

Bu formülde görüldüğü gibi bobinin sarım sayısının gerilim ile doğru orantılı olduğu 

belirtilmiĢtir.  

 

1.24. KarĢılıklı Endüksiyon 

 

     

ġekil 1.34: Ġki bobin arasındaki karĢılıklı endüksiyon 

 

 

A ve B bobinlerinin Ģekil 1.34’te görüldüğü gibi yan yana getirildiğini düĢünelim. A 

bobininin sarım sayısı N1 ve içinden geçen akımı I1, B bobininin sarım sayısı N2 ve içinden 

geçen akım I2 olsun. A bobini devresindeki S anahtarı kapatılınca bobin devresinden 0’dan I1 

kadar değiĢen bir akım geçer. Bu akım A bobini etrafında bir manyetik alan meydana getirir. 

Meydana gelen bu alan 0 ile I1 arasındaki süre boyunca değiĢken olduğundan B bobinini 

keserek onda da bir endüksiyon EMK meydana getirir.  
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B bobininin uçları bir galvaNumetreye bağlı olduğundan kapalı bir devredir. 

Dolayısıyla N2 B bobininden I2 akımı geçer. I2 akımının geçmesiyle B bobini etrafında bir 

manyetik alan meydana gelir. Böylece A bobininin alanı B bobinini ve B bobininin alanı da 

A bobinini karĢılıklı olarak keser. Ancak B bobininde meydana gelen manyetik alan A 

bobininden geçen akımın değiĢmesine bağlıdır.  

 

Sonuç olarak A bobini devresinden geçen akımın değiĢmesi, B devresinden ve B 

devresinden geçen akımın değiĢmesi de A devresinde bir EMK indükler. Böylece her iki 

devrede karĢılıklı olarak birbirlerine etki suretiyle EMKlar meydana getirmektedir. Bu olaya 

karĢılıklı endüksiyon olayı denir. 

 

1.25. Lenz Kanunları Polariteyi Belirleme Kuralları 
 

Manyetik alan içerisinde hareket eden bir iletkende endüksiyon elektromotor kuvveti 

meydana gelir. Eğer hareket eden bu iletkenin uçları birleĢtirilirse bir kapalı devre meydana 

gelir ve bu elektromotor kuvvetin etkisiyle iletkenden bir akım geçer. Ġletkenden geçen bu 

akımın yönü lenz kanunu ile bulunur.  

 

 Lenz Kanunu: Endüksiyon elektromotor kuvvetinin meydana getirdiği akım, 

kendisini meydana getiren akım değiĢmesine veya harekete karĢı koyar. 

 

 

ġekil 1.35: Endüksiyon EMKnın yönü 
 

 

ġekil 1.35’te görüldüğü gibi bir iletkenin manyetik alan içine doğru hareket 

ettirildiğini düĢünelim. Ġletkenin manyetik kuvvet çizgilerini kesmesi sonucu iletkende bir 

endüksiyon EMK meydana gelir. Bu EMK iletkenden bir akım geçirir. Ġletkenden geçen 

akıma göre iletken etrafındaki manyetik alanın yönü iletkenin sağ tarafında esas alanla aynı 

yöndedir. Böylece iletkenin sağ tarafındaki manyetik alan Ģiddeti artarken, sol tarafındaki 

alan Ģiddeti azalır. Bu yüzden, iletkeni sola doğru hareket ettirmeye çalıĢan bir kuvvet 

meydana gelir. Bu kuvvet ise kendini meydana getiren kuvvete karĢıdır.  
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1.26. Öz Endüksiyon Zıt EMK Doyma Noktası 
 

 

ġekil 1.36: Özendüksiyon olayı 
 

ġekil 1.36’daki Ģalterin açılıp kapanması anlarında birinci bobinden geçen akımın 

meydana getirdiği manyetik akının değiĢmesi ikinci bobinde bir EMK indükler. Birinci 

bobinin meydana getirdiği değiĢen akı aynı zamanda kendi sargılarını da çevrelediği için 

birinci bobinde de bir EMK indüklenir. Bu EMK ya özendüksiyon EMK’sı denir. 

 

Bir bobine uygulanan gerilime karĢı bobin üzerinde ona ters yönde ve ona yakın 

büyüklükte elde edilen gerilime zıt EMK denir. Bu olay DC motorlarında ve 

transformatörlerde meydana gelir. 

 

Bir bobinden akım geçirildiği zaman bobin etrafında bir manyetik alan meydana gelir. 

Manyetik alan artıĢı bobinden geçen akımla doğru orantılıdır. Belirli bir süre sonunda o 

bobinden daha fazla akım geçirdiğimiz halde alan artıĢının olmadığı görülür. Bobinden akım 

geçtiği halde alan artıĢının olmadığı bu noktaya doyma noktası denir. 

 

1.27. Bobinleri Kullanma Prensipleri 

 
Bobin: Ġletkenlerin bir makara üzerinde düzgün sarılmıĢ topluluğudur. Bobinler, 

üzerine bir gerilim uygulandığında manyetik alan oluĢturması amacıyla, filtre(süzgeç) 

devrelerinde, elektromıknatıs olarak ve bir çok sahada kullanılır.  
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1.28. RLC Metre ile Bobin Ölçümleri 
 

  

ġekil 1.37: ÇeĢitli sarılmıĢ bobinler          ġekil 1.38: RLC metre 
 

 

ġekil 1.39: RLC metreyle bobinin indüktansının ölçülmesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
  

 

Deneyin Adı: Basit bir elektromıknatıs yapmak. 

 

  

ġekil 1.40 Elektromıknatısın deney bağlantısı 

ĠĢlem Basamakları Önerıler 

 Kullanılan araç ve gereçler: 

 1.800 sarımlı bobin (zil bobini) 

 2.zil çekirdeği 

 3.inĢaat çivisi veya toplu iğne 

 4.pil yatağı 

 5.bağlantı kablosu 

 6.anahtar 

 ġekildeki devreyi kurunuz. 

 Zil bobinin içine zil çekirdeğini 

yerleĢtiriniz. 

 Anahtar açıkken, bobini küçük çivi 

veya toplu iğnelere yaklaĢtırınız. 

Çekmediğini gözleyiniz. 

 Anahtarı bırakarak devreyi açınız, 

askıda olan çivi ve toplu iğnelerin yere 

düĢtüğünü gözleyiniz. 

 

 

 Bir çivi üzerine bakır tel sarıp, bu telden 

akım geçirilirse bir elektromıknatıs 

yapmıĢ olur muyuz? 

 Günümüzde elektromıknatıslardan hangi 

alanlarda yararlanmaktayız? AraĢtırınız. 

 Çekmediğini gözleyiniz. 

 Bu defa anahtara basarak devreyi 

kapatınız; demir çekirdeğin çivi ve toplu 

iğneleri çektiğini gözleyiniz. 

 YapmıĢ olduğuz gözlemleri bir rapor 

haline getirip arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

 

 UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Alan Adı: Uçak Bakım Teknolojisi Tarih:  

Modül Adı:  Öğrencinin 

Faaliyetin Adı:  
Adı Soyadı:  

Nu:  

Faaliyetin 

Amacı: 
 

Sınıfı:  

Bölümü:  

Açıklama:  

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Atölye çalıĢması için gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2 Elektromıknatıın deney bağlantısını doğru yaptınız mı?   

3 
Anahtarın açık ve kapalı konumdaki durumlarında neler 

olduğunu biliyor musunuz? 
  

4 
Bir çivi üzerine bakır tel sarıp, bu telden akım geçirilirse bir 

elektromıknatıs yapmıĢ olur muyuz? 
  

5 
Günümüzde elektromıknatıslardan hangi alanlarda 

yararlanmaktayız? AraĢtırınız. 
  

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iĢ parçalarında anlamadığınız 

veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. Konuları arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer uygulama faaliyetine geçiniz. Yetersiz olduğunuz 

düĢünüyorsanız öğretmeninize danıĢınız. 
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ÖLÇEME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aĢağıdaki soruları cevaplayarak 

belirleyiniz. 

 

A- Ölçme Soruları(Çoktan Seçmeli Sorular) 
 

1. AĢağıdaki maddelerin hangisi mıknatıslanma özelliği gösterir? 

A) Bakır  

B) Demir  

C) KurĢun  

D) Civa 
 

2. Bir mıknatısın kaç kutbu vardır? 

A) 1  

B) 3  

C) 2  

D) 4 
 

3. Pusulanın fosforlu ibresi dünyanın hangi yönünü gösterir? 

A) Kuzey  

B) Güney  

C) Doğu  

D) Batı 
 

4. Kaç çeĢit mıknatıs vardır? 

A) 1  

B) 2  

C) 3  

D) 4 
 

5. Manyetik akı değeri 
510.220 
weber olan 0,008 m² Φ’lik bir alanda geçen manyetik 

akı yoğunluğu kaç tesladır? 

A) 275   

B) 0,0275  

C) 2750  

D) 0,275 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi elektromıknatıslara iyi bir örnektir? 

A) Elektrik ocağı  

B) Ütü   

C) Elektrik zili   

D) Ampul 

 

ÖLÇEME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Ġçinden akım geçen bir iletken alan dıĢına doğru hangi kurala göre itilir? 

A) Sağ el  

B) Sol el  

C) Sağ el üç parmak   

D) Sol el üç parmak 
 

8. Bir bobinin sarım sayısının artırılmasıyla indüklenen gerilim değeri nasıl değiĢir? 

A) Azalır  

B) DeğiĢmez  

C) Artar   

D) Sıfır olur 
 

9. Manyetik alan direnci aĢağıdakilerden hangisi ile doğru orantılı olarak değiĢir? 

A) Manyetik devrenin kesiti   

B) Manyetik devrenin geçirgenliği  

C) Manyetik devrenin uzunluğu   

D) Manyetik devrenin Ģekli 
 

10. Bobinin indüktansının birimi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Maxwell   

B) kg/m  

C) Newton   

D) Henry 
 

11. Bir bobinin indüktansı hangi ölçü aletiyle ölçülür? 

A) Ampermetre   

B) Voltmetre   

C) Endüktansmetre   

D) Barometre 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız  

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2 
 

Gerekli ortam sağlandığında DC jeneratörü tekniğine uygun çalıĢtırarak çıkıĢ değerleri 

alabileceksiniz. 

 

 

 

 

Okulunuz ve çevresindeki iĢletmelerdeki DC jeneratörler hakkında bilgi toplayınız. 

Öğretmeninizin rehberliğinde karĢılaĢtırma yapınız.  

 

2. TEMEL MOTOR VE JENERATÖR 

TEORĠSĠ 
 

2.1. DC Jeneratörlerde BileĢenlerin Amacı ve Yapısı(DC Jeneratör 

Parçalarının Yapısı ve Görevleri) 
 

 

ġekil 2.1: DC jeneratörü 

 

ġekil 2.2: 4 kutuplu bir DC jeneratörün kesiti 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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DC jeneratörlerinin parçaları:  

 Endüvi 

 Ġndüktör 

 Gövde 

 Kollektör ve fırçalar 

 Yatak ve kapaklar 

 Pervane(vantilatör) 

 

2.1.1. Endüvi 
 

Dönen kısımdır. Üzerinde gerilimin indüklendiği yerdir. 0,30-0,70 mm arasında 

değiĢen sacların yan yana dizilmesinden preslenerek meydana gelen sac pakettir. Sacların 

birer yüzeyleri yalıtılır. Endüvi üzerinde muhtelif sayıda oyuk (ankuĢ) bulunur. Bunların 

içerisine bobinler yerleĢtirilir.  

 

 

ġekil 2.3: Endüvi 

 

 

ġekil 2.4: Endüvinin kesit Ģekli 
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2.1.2. Ġndüktör 
 

Duran kısımdır. Gerekli manyetik alanın temin edildiği yerdir. Makinenin 

büyüklüğün, çapına ve devir sayısına göre 2, 4, 6, 8 ve daha fazla kutuplu olur. Çok küçük 

güçlü DC jeneratörlerde kutuplar sabit mıknatıslıdır. Makinenin gücü büyüdükçe 

elektromıknatıs kutuplar kullanılır. Bunun için 0,60-1,40 mm kalınlığında çelik saclardan 

kesilerek presle istenilen Ģekil verilir cıvata veya perçinle gövdeye tutturulur. 

 

 

ġekil 2.5: Ġndüktör sargısı 

 

2.1.3. Gövde 
 

Bütün parçaları üzerinde toplayan ana kısımdır. Oksitlenmeye karĢı renkli boya ile 

kaplanır. Makinenin yere tespiti için tespit delikleri vardır.  

 

 

ġekil 2.6: 2 kutuplu DC jeneratörünün kısımları 

 

2.1.4. Kolektör ve Fırçalar 
 

Kolektör endüvide indüklenen EMK’yı doğrultmaya yarar. Endüvi ile aynı mile sıkıca 

geçirilmiĢ bakır dilimlerden meydana gelir. Kolektör dilimleri birbirleri ile yalıtılmıĢtır. 

Doğru akım jeneratörlerinde endüvide indüklenen akımı dıĢ devreye alabilmek için fırçalar 

kullanılır. Fırçalar fırça yuvasına takılır. Fırça yuvaları da fırça taĢıyıcısına bağlıdır. 

Jeneratörlerde iyi özellikli fırça kullanılmalıdır. Fırçalar kolektöre 150-250 gr/cm
2
 dolayında 

bir basınçla basarlar.  
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2.1.5.Yatak ve Kapaklar 
 

Doğru akım jeneratörlerinde, kendi kendine yağlanan bilezikli tip yataklar veya bilyalı 

yataklar kullanılır. Amacı makinenin sürtünmesiz çalıĢmasını sağlamaktır. Kapaklar ise 

gövdeye her iki taraftan tutturulan gövde ile aynı metalden yapılmıĢ endüvinin dengeli 

Ģekilde dönmesini sağlayan parçadır. 

 

 

ġekil 2.7: Bir DC jeneratörünün parçaları:  

a) Gövde, b) Endüvi, c-f) Kapaklar, d) Kolektör, e) Fırça, g) Fırça yıldızı  

 

2.1.6. Vantilatör(Pervane) 
 

DC jeneratörleri çalıĢırken ısınır. Bunun için jeneratörün soğutulmaya ihtiyacı vardır. 

Mil üzerine plastik kanatçıklı pervane kama ile sıkıĢtırılarak sabitlenir. DıĢarıdan aldığı 

havayı jeneratörün içine doğru üfleyerek soğutmayı gerçekleĢtirir.  

 

2.2. DC Jeneratörlerinde Akım AkıĢının Yönü ve Elektrik Enerjisini 

Etkileyen Faktörler ve ÇalıĢtırılması 
 

DC jeneratörlerinde akım akıĢının yönü sağ el kuralına göre bulunur.  
 

2.2.1. Sağ El Kuralı 
 

Sağ el, kuvvet çizgileri avuç içinden girip sırtından çıkacak Ģekilde kutuplar arasına 

sokulur. Açık ve gergin duran baĢparmak hareket yönünü gösterirse, bitiĢik dört parmak 

iletkende indüklenen EMK’nın veya akımın yönünü gösterir.  
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ġekil 2.8: Sağ el kuralı 

 

2.2.2. DC Jeneratörlerinde Elektrik Enerjisini Etkileyen Faktörler 

 
 Endüvi reaksiyonu 

 Endüvi komitasyonu’dur.  

 

2.2.3. Endüvi Reaksiyonuna KarĢı Alınacak Önlemler  
 

 Kutup ayaklarını tarak Ģeklinde yapmak  

 

 

ġekil 2.9.a: Kutup ayaklarının tarak Ģeklinde yapılması 
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 Kutup ayaklarına oyuklar açmak 

 

    

ġekil 2.9. b: Kutup ayaklarına oyuklar açılması 

 

 Yardımcı kutup kullanmak  

 

 

ġekil 2.10: Yardımcı kutupların durumu  
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 Kompanzasyon sargı kullanmak 
 

 

ġekil 2.11: Kompanzasyon sargı sarmak 
 

2.4. Endüvi Komitasyonunu KolaylaĢtırıcı Önlemler 
  

 Fıçaları kaydırmak  
 

 

ġekil 2.12: Fırçaların kaydırılması 
 

 Yardımcı kutup kullanmak  
 

 

ġekil 2.13: Yardımcı kutup kullanmak 
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2.5. DC Jeneratörler Uyartım ġekline Göre Kısımlandırılması 
 Yabancı uyartımlı jeneratörler 

 Kendinden uyartımlı jeneratörler 

 ġönt jeneratörler 

 Seri jeneratörler 

 Kompunt jeneratörler  

 

ġönt jeneratörler: Endüvi sargısı indüktör sargısına paralel bağlı olan jeneratörlerdir. 

BoĢta ve yükte çalıĢtırılırlar.  

 

Seri Jeneratörler: Endüvi sargısı indüktör sargısına seri bağlı olan jeneratörlerdir. 

Yalnızca yüklü çalıĢtırılırlar.  

 

Kompunt Jeneratörler: Ġndüktöründe iki tane sargı vardır. Bu sargılardan Ģönt sargı 

endüviye paralel, seri sargı ise endüviye seri bağlanır. BoĢta ve yükte çalıĢtırılırlar. BoĢ 

çalıĢma deneyi aynen Ģönt jeneratöründeki gibidir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
 

 

Deneyin Adı: ġönt jeneratörün boĢ çalıĢma deneyi 

Karakteristik tanımı: Jeneratörün devir sayısı sabit, dıĢ devreden çekilen akım sıfır 

iken uyartım akımı ile kutup gerilimi arasındaki bağıntıya denir.  

 
 

 

 

ġekil 2.14. ġönt jeneratörün boĢ çalıĢma deney bağlantı Ģekli ve karakteristik eğrisi  

 

 

ĠĢlem Basamakları Önerıler 

 Uyartım devresi uçları açıkken, 

jeneratör tahrik motoru ile normal devir 

sayısına kadar döndürülür.  

 Jeneratör normal devrinde dönerken ve 

uyartım devresi açıkken voltmetre bir 

değer gösterir.  

 Uyartım devresi direnci kademe 

kademe küçültülerek her kademedeki 

uyartım akımı ampermetreden, kutup 

gerilimi voltmetreden okunarak bir 

cetvele kaydedilir.  

 Tekrar uyartım devresi direnci kademe 

kademe büyültülerek her kademedeki 

uyartım akımı ve kutup gerilimi yine 

bir cetvele kaydedilir.  

 Pratikte iniĢ ve çıkıĢ eğrisinin yerine 

karakteristik eğride görüldüğü gibi 

ortalama eğri kullanılır. 

 Devir sayısı deney süresince sabit 

tutulmalıdır.  

 Voltmetrenin gösterdiği bu değer çok 

küçüktür ve bu değerin adına remenans 

gerilimi denir 

 Elde edilen değerlerle çizilen eğriye çıkıĢ 

eğrisi adı verilir. 

 Elde edilen değerlerle çizilen eğriye iniĢ 

eğrisi adı verilir 

 Deneyin sonucu: Uyartım akımı artınca 

kutup gerilimi artar, uyartım akımı 

azalınca kutup gerilimi azalır.  

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ–1 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Alan Adı Uçak Bakım Teknolojisi Tarih  

Modül Adı  Öğrencinin 

Faaliyetin Adı  
Adı Soyadı  

Nu  

Faaliyetin Amacı  
Sınıfı  

Bölümü  

Açıklama  

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Atölye çalıĢması için gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2 Devre elemanlarını doğru bağladınız mı?   

3 
Voltmetrenin gösterdiği bu değerin çok küçük olduğunu ve bu 

değerin adına remenans gerilimi dendiğini öğrendiniz mi? 
  

4 ÇıkıĢ ve iniĢ eğrilerini çizdiniz mi?   

5 
Uyartım akımı artınca kutup gerilimi artar, uyartım akımı 

azalınca kutup gerilimi azalır sonucuna ulaĢabildiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iĢ parçalarında anlamadığınız 

veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. Konuları arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer uygulama faaliyetine geçiniz. Yetersiz olduğunuz 

düĢünüyorsanız öğretmeninize danıĢınız. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
 

 

Deneyin Adı: ġönt jeneratörün yüklü çalıĢma deneyi 

Karakteristik tanım: Jeneratörün devir sayısı sabit, uyartım devresi direnci sabit yük 

akımı ile kutup gerilimi arasındaki bağıntıya denir.  

 

 

ġekil 2.15 ġönt jeneratörün yüklü çalıĢma deney bağlantı Ģekli ve karakteristik eğrisi  

 

ĠĢlem Basamakları Önerıler 

 Deneyin yapılıĢı için Ģekil 2.15’teki 

bağlantı Ģeması uygulanır. 

 Jeneratör normal devir sayısınca 

döndürülür.  

 Uyartım direnci ayar edilerek gerilim 

normal değere çıkartılır. Yük direnci 

devreye sokularak jeneratör normal 

gerilim altında normal akım verinceye 

kadar, yük ve uyartım devresi dirençleri 

ile ayarlama yapılır.  

 Uyartım direncinin ayarını hiç 

bozmadan, yükü devreye sokarız. 

 Voltmetrenin bu andaki değerini 

kaydederiz. 

 Yük direnci değiĢtirilerek, yük akımı 

kademe kademe artırılır. Her kademede 

yük akım ve kutup gerilimi bir cetvele 

kaydedilir. 

 Yükleme iĢine yük akımının 1.2 katına 

kadar devam edilir. 

 Yüklemeyi sağlamak için devreye yük 

direnci ilave edilir. 

 Bu anda uyartım devresinden geçen 

akıma, normal uyartım akımı denir.  

 Jeneratör üzerinde hiç yük olmadığından 

voltmetrede okunan değer jeneratörün 

boĢtaki EMK’sıdır. 

 Deneyin sonucu: Yük akımı arttıkça 

kutup gerilimi düĢer. Bu gerilimin 

düĢmesinin üç sebebi vardır.  

 Endüvi reaksiyonu 

 Endüvi iç direnci 

 Uyartım akımının azalması 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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KONTROL LISTESI 
 

Alan Adı: Uçak Bakım Teknolojisi Tarih:  

Modül Adı:  Öğrencinin 

Faaliyetin Adı:  
Adı Soyadı:  

Nu:  

Faaliyetin 

Amacı: 
 

Sınıfı:  

Bölümü:  

Açıklama:  

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Atölye çalıĢması için gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2 Devre elemanlarını doğru bağladınız mı?   

3 Jeneratör normal devir sayısınca döndürüldü mü?   

4 Yüklemeyi sağlamak için devreye yük direnci ilave edildi mi?   

5 

Yük direnci değiĢtirilerek, yük akımı kademe kademe artırılıp, 

her kademede yük akımını ve kutup gerilimini bir cetvele 

kaydedildi mi? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iĢ parçalarında anlamadığınız 

veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. Konuları arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer uygulama faaliyetine geçiniz. Yetersiz olduğunuz 

düĢünüyorsanız öğretmeninize danıĢınız. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-3 
 

 

Deneyin Adı: Seri jeneratörün yüklü çalıĢma deneyi 

Karakteristik tanım: Devir sayısı sabit jeneratörün, yük akımı ile kutup gerilimi 

arasındaki bağıntıya denir.  

 

  

ġekil 2.16: Seri jeneratörün yüklü çalıĢma deney bağlantı Ģekli ve karakteristik eğrisi 

 

ĠĢlem Basamakları Önerıler 

 Jeneratör normal devir sayısına kadar 

döndürülür.  

 Jeneratör yük direnci ile biraz 

yüklendiğinde, remenans geriliminden 

dolayı yük üzerinden bir akım geçer. 

 Böylece yük akımı arttıkça kutup 

gerilimi artar.  

 Yük akımını daha da artırdığımızda 

kutup gerilimi sabit kalır.  

 Noktasından sonra yük akımını daha da 

artırırsak kutup gerilimi düĢer. 

 Karakteristik eğride görüldüğü gibi seri 

jeneratörün en kararlı çalıĢma noktaları 

MN noktaları arasıdır.  

 

 Kutuplar arasında hiç yük yok iken, 

voltmetre bir değer gösterir. Bu değer 

jeneratörde artık mıknatısıyetten dolayı 

meydana gelen remenans gerilimidir. 

 Bu yük akımı, aynı zamanda kutup 

sargılarından da geçeceğinden, manyetik 

alanın ve dolayısıyla endüvide endüklenen 

EMK’nın artrmasını sağlar. 

 Karakteristik eğride OM noktaları arası bu 

gerilimin arttığı görülmektedir. 

 Karakteristik eğride MN noktaları arası 

gerilimin sabit kaldığı görülmektedir. 

 Sebebi kutuplar artık doymuĢtur. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-3 



 

 43 

KOTNROL LISTESI 
 

Alan Adı: Uçak Bakım Teknolojisi Tarih:  

Modül Adı:  Öğrencinin 

Faaliyetin Adı:  
Adı Soyadı:  

Nu:  

Faaliyetin 

Amacı: 
 

Sınıfı:  

Bölümü:  

Açıklama:  

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Atölye çalıĢması için gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2 Devre elemanlarını doğru bağladınız mı?   

3 Jeneratörü normal devir sayısına kadar döndürdünüz mü?   

4 
Jeneratörde artık mıknatısıyetten dolayı meydana gelen 

remenans gerilimini ölçtünüz mü? 
  

5 

Karakteristik eğride görüldüğü gibi seri jeneratörün en kararlı 

çalıĢma noktaları MN noktaları arasıdır sebebini biliyor 

musunuz? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iĢ parçalarında anlamadığınız 

veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. Konuları arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer uygulama faaliyetine geçiniz. Yetersiz olduğunuz 

düĢünüyorsanız öğretmeninize danıĢınız. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-4 
 

 

Deneyin Adı: Yüklü ÇalıĢma Deneyi: 

Karakteristik tanım: Jeneratörün devir sayısı ve Ģönt uyartım devresi direnci sabitken, 

yük akımı ile kutup gerilimi arasındaki bağıntıya denir.  

 
 

ġekil 2.17: Kompunt jeneratörün yüklü çalıĢma deney bağlantı Ģekli ve karakteristik eğrileri 

 

ĠĢlem Basamakları Önerıler 

 Jeneratör normal devir sayısında 

dönerken, kutuplar uyartılır.  

 Bu durum elde edildikten sonra 

jeneratör üzerindeki bütün yük 

kaldırılır.  

 Makine boĢta çalıĢırken voltmetrenin 

gösterdiği değer bir tarafa kaydedilir.  

 Jeneratör tekrar kademe kademe 

yüklenir ve her yük akımında, yük 

akımıyla kutup geriliminin değerleri 

kaydedilir.  

 

 Jeneratör normal akımı ile yüklü iken, 

Ģönt uyartım devresindeki ayar direnci 

değiĢtirilerek, kutup gerilimi normal 

değere getirilir. 

 Fakat Ģönt uyartım devresi ayar 

direncinde hiçbir değiĢiklik yapılmaz. 

 Yüklenmeye normal yük akımının 1,2 

katına kadar devam edilir ve deneye son 

verilir. 

 Deney Sonucu: Karakteristik eğride 

görüldüğü gibi ters kompunt jeneratörde 

yük akımı artınca kutup gerilimi düĢer. 

Düz kompunt jeneratörde ise yük akımı 

artınca kutup gerilimi biraz artar.  

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-4 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Alan Adı: Uçak Bakım Teknolojisi Tarih:  

Modül Adı:  Öğrencinin 

Faaliyetin Adı:  
Adı Soyadı:  

Nu:  

Faaliyetin 

Amacı: 
 

Sınıfı:  

Bölümü:  

Açıklama:  

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Atölye çalıĢması için gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2 Devre elemanlarını doğru bağladınız mı?   

3 
Deney sonuçlarından yararlanarak karakteristik eğriyi 

çizebildiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iĢ parçalarında anlamadığınız 

veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. Konuları arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer uygulama faaliyetine geçiniz. Yetersiz olduğunuz 

düĢünüyorsanız öğretmeninize danıĢınız. 
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ÖLÇEME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aĢağıdaki soruları cevaplayarak 

belirleyiniz. 

 

1- ÖLÇME SORULARI (ÇOKTAN SEÇMELĠ SORULAR) 

 
1. AĢağıdakilerden hangisi bir jeneratörün parçası değildir? 

A) Endüvi   

B) Gövde  

C) Kondansatör   

D) Kapaklar 

 

2. Endüvide endüklenen gerilimi toplayan kısma ne ad verilir? 

A) Mil  

B) Oyuk  

C) Bobin  

D) Kolektör 

 

3. DC jeneratörlerde endüvide endüklenen gerilimi doğrultan ve dıĢ devreye veren kısım 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ġndüktör  

B) Fırçalar  

C) Bobin  

D) Klemens 

 

4. DC jeneratörlerde endüklenen gerilimi daha da doğrultmak için ne yapmalıdır? 

A) Endüvi oyuk sayısı artırılır.   

B) Kolektör dilim sayısı artırılır. 

C) Kolektör dilim sayısı azaltılır.  

D) Soğutma pervanesinin kanat sayısı artırılır.  

 

5. Endüvi reaksiyonu aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Doğru akım makinelerinin endüvilerinin bir bobininin akımın kolektör ve 

fırçalar yardımıyla yön değiĢtirmesidir.                                    

B) Endüvi alanının kutup alanına karĢı gösterdiği tepkidir.              

C) Endüvinin rahat dönmemesi içi kurulacak düzeneğin adıdır                 

D) Ġndüktör sargısının dıĢarıda bir DC kaynak ile beslemesidir. 
 

6. Endüvi komütasyonunu kolaylaĢtırıcı önlemler aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kutuplara oyuklar açmak   

B) Kompanzasyon sargı sarmak         

C) Fırçaları kaydırmak      

D) Jeneratörün markasını değiĢtirmek 

ÖLÇEME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Jeneratörlerde kullanılan uyartım reostasının görevi nedir? 

A) Endüviden geçen akımı ayarlamak  

B) Ġndüktörden geçen akımı ayarlamak 

C) Jeneratörün devir sayısını ayarlamak   

D) Jeneratörün dönüĢ yönünü değiĢtirmek 

 

8. Kompunt jeneratörlerin indüktöründe kaç sargı vardır? 

A) 1   

B) 2   

C) 3   

D) 4 

 

9. Yük akımı artınca kutup geriliminin de arttığı deney sonucu aĢağıdaki hangi deneydir? 

A) Seri jeneratörün yüklü çalıĢma deneyi 

B) Kompunt jeneratörün boĢ çalıĢma deneyi 

C) ġönt jeneratörün boĢ çalıĢma deneyi 

D) ġönt jeneratörün yüklü çalıĢma deneyi 

 
DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında DC motorun devreye bağlantısını tekniğe uygun yaparak 

motoru çalıĢtırabileceksiniz. 

 

 

 
Okulunuz ve çevresindeki iĢletmelerdeki DC motorlar hakkında bilgi toplayıp 

momente etki eden faktörleri araĢtırıp devir sayıları ve devir yönlerinin değiĢtirilmesini 

öğrenip, öğretmeninizin rehberliğinde edindiğiniz bilgileri karĢılaĢtırınız.  

 

3. DC MOTOR ÇEġITLERI VE 

BAĞLANTILARI 
 

3.1. DC Motorda ÇıkıĢ Gücünü Etkileyen Faktörler 
 

Doğru akım motorlarında endüviye uygulanan gerilim U, endüviden geçen akım Ia, zıt 

EMK Eb, devir sayısı n, endüvi gücü(çıkıĢ gücü) Pe ve moment(tork) Me olduğuna göre, 

endüvi gücü aIU .  dır. Endüvi çevresinde meydana gelen kuvvetlerin toplamına F , endüvi 

çapına da D  dersek endüvide meydana gelen moment (tork); 
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  elde edilir. 

 

 Doğru akım motorlarının devir sayısı : 

 

.

.

K

RIU
n aa
  dir. 

 

Doğru akım motorlarının dönüĢ yönünün değiĢtirilmesi için ya endüviden geçen 

akımın yönünü ya da indüktörden geçen akımın yönünü değiĢtirmek gerekir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 3.1: ġönt motorun devir yönünün değiĢtirilmesi 
 

3.2. Seri Motor 
 

Endüvi sargıları, indüktör sargılarına seri olarak bağlanan motorlardır. Seri motorun 

yüklü çalıĢma deneyi ve karakteristik eğrisi: 

 
 Seri motorun özellikleri ve kullanıldıkları yerler 

 Seri motorların yol alma anında momentleri çok yüksektir. Bu nedenle yol 

alma anında yüksek moment istenen yerlerde kullanılır. 

 Devir sayıları yükle çok değiĢir. 

 BoĢta(yüksüz iken) hiçbir zaman çalıĢtırılmazlar. Aksi halde devir sayıları 

tehlikeli değerlere doğru gider. 

 Seri motorların kalkınma momentleri çok yüksek olduğundan özellikle 

elektrikli tren, troleybüs, tramvay, vinçlerde çok kullanılır. 
 

3.3. ġönt Motor  
 

Endüvi sargıları, indüktör sargılarına paralel olarak bağlanan motorlardır. 

     

 ġönt motorun özellikleri ve kullanıldıkları yerler 

 Yol alma anındaki momentleri yüksek değildir.Bu bakımdan aĢırı 

yüklerde kolay yol alamazlar. 
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 Devir sayıları yük ile çok az değiĢme gösterir. Bu nedenle devir sayıları 

hemen hemen sabit kabul edilebilir. 

 BoĢta çalıĢmalarında hiçbir mahsur yoktur. 

 ġönt motorlar; vantilatör, aspiratör, kağıt fabrikalarında, dokuma 

tezgâhlarında, matbaa makinelerinde ve elevatörlerde çok kullanılır. 
 

3.4. Kompunt Motor 
 

Bu motorların indüktörlerinde iki sargı grubu bulunmaktadır. Bu sargılardan biri 

endüviye seri, diğeri de paralel bağlanmıĢtır. 
 

Kompunt motorun yüklü çalıĢma deneyi ve karakteristik eğrisi: 
 

 Kompunt motorun özellikleri ve kullanıldığı yerler 

 Eklemeli kompunt motorların devir sayıları seri ve Ģönt motor arası bir 

değiĢim gösterir. Yani sabit değildir. Ters kompuntta ise yükselen veya hiç 

değiĢmeyen devir sayısı elde edilebilir. 

 Her iki kompunt motor da boĢta çalıĢtığında devir sayıları, seri motorda 

olduğu gibi tehlikeli değerler almaz. 

  Eklemeli kompunt motorların yol alma momentleri oldukça yüksektir. 

Ters kompunt motorların yol alma momentleri zayıftır. 

 Eklemeli kompunt motorlar hemen hemen seri motor özelliği gösterirler. 

Bu nedenle seri motorların kullanıldıkları yerlerde çalıĢtırılırlar. 

 Ters kompunt motorlar ise, fazla yol alma momentleri istenmeyen fakat 

yükle devir sayısı hiç değiĢmemesi gereken yerlerde kullanılır. ġönt motor 

özelliği taĢıdığı için Ģönt motorun kullanıldığı yerlerde çalıĢtırılırlar.  
 

3.5. Starter Jeneratörün Yapısı 
 

Starter jeneratör; starter ve jeneratörün ikisinin de görevini yerine getiren, hareket 

noktası ile makine arasında bulunan bir sistemdir. Bu sistem 12 volt DC gerilimle çalıĢır. Bu 

sistem yüksek sıcaklıkta ve ilk hareketin daha istendik olduğu durumlarda kullanılır. Bu 

sistemde güç katının kontrolünde DSP(Sayısal ĠĢaret ĠĢleme) yapılmaktadır.  

AĢağıda bir starter jeneratörün etiket bilgileri verilmektedir: 
 

Starter Generator Model: 150SG Series 

ÇıkıĢ Gücü: 4,5 kW 

Yük Akımı: 150 A 

Devir Sayısı: 8100-12500 d/d 

1000d/d ve 20 volt giriĢ geriliminde tipik starter 

ÇıkıĢı:3,8 HP 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 

  
 

 

Deneyin Adı: Seri motorun yüklü çalıĢma deneyi ve karakteristik eğrisi 

      

ġekil 3.3: Seri motorun yüklü çalıĢma deneyi ve karakteristik eğrisi 

 

ĠĢlem Basamakları Önerıler 

 DC motorun parçalarını inceleyip, 

görevlerini öğreniniz. 

 Seri motorun yüklü çalıĢma deneyinin 

yapılıĢını öğreniniz. 

 Motorların deneylerinin bağlantılarını 

öğretmen denetiminde yapınız. 

 Motorlara yol verme reostası vasıtasıyla 

yol veriniz. 

 Turmetre ile motorların devir sayılarını 

ölçünüz. 

 Motor yüklü çalıĢma deneylerinde akım 

ve devir değerlerini ölçünüz. 

 Yüklü çalıĢma deneylerinde yük 

akımının 1.2 katına kadar yüklemeyi 

gerçekleĢtiriniz.  

 Parçaların sökülüp takılma sırasına 

dikkat ediniz. 

 Bağlantıların hepsi bitmeden deneye 

baĢlamayınız. 

 Akım ve gerilim değerlerinin aynı anda 

alınmasına önem veriniz. 

 DeğiĢik turmetreler ile devir sayılarının 

ölçülmesini araĢtırınız. 

 Motoru frenleme için kullanılan 

frenleme çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Motorun yüklenmesi ile frenlenmesi 

arasındaki iliĢki farklı mıdır? AraĢtırınız. 

 Motorun devir sayısı ve yük akımı aynı 

anda alınmalıdır. 

 UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Alan Adı: Uçak Bakım Teknolojisi Tarih:  

Modül Adı:  Öğrencinin 

Faaliyetin Adı:  
Adı Soyadı:  

Nu:  

Faaliyetin 

Amacı: 
 

Sınıfı:  

Bölümü:  

Açıklama:  

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Atölye çalıĢması için gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2 Devre elemanlarını doğru bağladınız mı?   

3 DC motorun parçalarını inceleyip, görevlerini öğrendiniz mi?   

4 
Deney sonuçlarından yararlanarak karakteristlik eğriyi 

çizebildiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iĢ parçalarında anlamadığınız 

veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. Konuları arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer uygulama faaliyetine geçiniz. Yetersiz olduğunuz 

düĢünüyorsanız öğretmeninize danıĢınız. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
  

 

 

Deneyin Adı: ġönt motorun yüklü çalıĢma deneyi 

 

ġekil 3.4: ġönt motorun yüklü çalıĢma deneyi ve karakteristik eğrisi 

 

ĠĢlem Basamakları Önerıler 

 DC motorun parçalarını inceleyip, 

görevlerini öğreniniz. 

 ġönt motorun yüklü çalıĢma deneyinin 

yapılıĢını öğreniniz. 

 Motorların deneylerinin bağlantılarını 

öğretmen denetiminde yapınız. 

 Motorlara yol verme reostası vasıtasıyla 

yol veriniz. 

 Turmetre ile motorların devir sayılarını 

ölçünüz. 

 Motor yüklü çalıĢma deneylerinde akım 

ve devir değerlerini ölçünüz. 

 Yüklü çalıĢma deneylerinde yük 

akımının 1.2 katına kadar yüklemeyi 

gerçekleĢtiriniz.  

 Parçaların sökülüp takılma sırasına 

dikkat ediniz. 

 Bağlantıların hepsi bitmeden deneye 

baĢlamayınız. 

 Akım ve gerilim değerlerinin aynı anda 

alınmasına önem veriniz. 

 DeğiĢik turmetreler ile devir sayılarının 

ölçülmesini araĢtırınız. 

 Motoru frenleme için kullanılan 

frenleme çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Motorun yüklenmesi ile frenlenmesi 

arasındaki iliĢki farklı mıdır? AraĢtırınız. 

 Motorun devir sayısı ve yük akımı aynı 

anda alınmalıdır. 

 

 

 

 

 UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Alan Adı: Uçak Bakım Teknolojisi Tarih:  

Modül Adı:  Öğrencinin 

Faaliyetin Adı:  
Adı Soyadı:  

Nu:  

Faaliyetin 

Amacı: 
 

Sınıfı:  

Bölümü:  

Açıklama:  

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Atölye çalıĢması için gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2 Devre elemanlarını doğru bağladınız mı?   

3 DC motorun parçalarını inceleyip, görevlerini öğrendiniz mi?   

4 
Deney sonuçlarından yararlanarak karakteristlik eğriyi 

çizebildiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iĢ parçalarında anlamadığınız 

veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. Konuları arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer uygulama faaliyetine geçiniz. Yetersiz olduğunuz 

düĢünüyorsanız öğretmeninize danıĢınız. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-3 
  

 

Deneyin Adı: Kompunt motorun yüklü çalıĢma deneyi  

 

 

ġekil 3.5: Kompunt motorun yüklü çalıĢma deneyi ve karakteristik eğrisi 

 

ĠĢlem Basamakları Önerıler 

 DC motorun parçalarını inceleyip, 

görevlerini öğreniniz. 

 Kompunt motorun yüklü çalıĢma 

deneyinin yapılıĢını öğreniniz. 

 Motorların deneylerinin bağlantılarını 

öğretmen denetiminde yapınız. 

 Motorlara yol verme reostası vasıtasıyla 

yol veriniz. 

 Turmetre ile motorların devir sayılarını 

ölçünüz. 

 Motor yüklü çalıĢma deneylerinde akım 

ve devir değerlerini ölçünüz. 

 Yüklü çalıĢma deneylerinde yük 

akımının 1.2 katına kadar yüklemeyi 

gerçekleĢtiriniz.  

 Parçaların sökülüp takılma sırasına 

dikkat ediniz. 

 Bağlantıların hepsi bitmeden deneye 

baĢlamayınız. 

 Akım ve gerilim değerlerinin aynı anda 

alınmasına önem veriniz. 

 DeğiĢik turmetreler ile devir sayılarının 

ölçülmesini araĢtırınız. 

 Motoru frenleme için kullanılan 

frenleme çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Motorun yüklenmesi ile frenlenmesi 

arasındaki iliĢki farklı mıdır? AraĢtırınız. 

 Motorun devir sayısı ve yük akımı aynı 

anda alınmalıdır. 

 

 

 UYGULAMA FAALĠYETĠ-3 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Alan Adı: Uçak Bakım Teknolojisi Tarih:  

Modül Adı:  Öğrencinin 

Faaliyetin Adı:  
Adı Soyadı:  

Nu:  

Faaliyetin 

Amacı: 
 

Sınıfı:  

Bölümü:  

Açıklama:  

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Atölye çalıĢması için gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2 Devre elemanlarını doğru bağladınız mı?   

3 DC motorun parçalarını inceleyip, görevlerini öğrendiniz mi?   

4 
Deney sonuçlarından yararlanarak karakteristlik eğriyi 

çizebildiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iĢ parçalarında anlamadığınız 

veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. Konuları arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer uygulama faaliyetine geçiniz. Yetersiz olduğunuz 

düĢünüyorsanız öğretmeninize danıĢınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aĢağıdaki soruları cevaplayarak 

belirleyiniz. 
 

Ölçme Soruları(Çoktan Seçmeli Sorular) 
 

1. DC motorların devir yönü nasıl değiĢtirilir? 

A) Motorun gerilimini artırarak    

B) Motorun gücünü artırarak 

C) Endüvi veya indüktörden geçen akımın yönünü değiĢtirerek   

D) Hiçbiri 
 

2. DC motorun devir sayısı aĢağıdakilerden hangisiyle orantılıdır? 

A) Motorun gücü ile     

B) Motorun çektiği akımla 

C) Motora uygulanan gerilimle   

D) Motora uygulanan gerilim ve toplam manyetik akıyla 
 

3. Seri motorun yüklü çalıĢma deneyinin sonucu aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Yük akımı artınca gerilim düĢer.   

B) Yük akımı artınca devir sayısı düĢer. 

C) Yük akımı artınca devir sayısı artar.   

D) Hiçbiri 
 

4. Seri motora yol vermede kullanılan yol verme direncinin M ucu nereye bağlanır? 

A) F ucuna  

B) E ucuna  

C) H ucuna  

D) Hiçbiri 
 

5. Seri motorlar hiçbir zaman boĢta çalıĢtırılmazlar. Çünkü ; 

A) Devir sayıları çok yükselerek motorun parçalanmasına neden olur. 

B) Devir sayıları çok azalarak motorun daha fazla akım çekmesine neden olabilir. 

C) Motora yol vermede zorluk çıkartır. 

D) Motorun ömrünün azalmasına neden olur. 
 

6. Seri motorlar nerelerde kullanılır? 

A) Asansörlerde   

B) Elektrikli tren, tramvay ve vinçlerde  

C) Dokuma tezgâhlarında  

D) Aspiratörlerde 
 

7. ġönt motorlarda endüvi ve indüktör sargıları birbirlerine nasıl bağlıdır? 

A) Seri   

B) Paralel  

C) Seri- Paralel   

D) Yıldız 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. ġönt motorların yol alma anında momentleri aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Çok azdır.  

B) Çok yüksektir.  

C) Sıfırdır.  

D) Çok çok yüksektir. 
 

9. ġönt motorların yüklü çalıĢma deneyinde motoru yüklemek için nasıl bir frenleme 

Ģekli kullanılmıĢtır? 

A) Kefeli fren   

B) Fuko freni   

C) Dinamo freni  

D) Proni freni 
 

10. ġönt motorun yüklü çalıĢma deneyinde yol verme direncinin M ucu motorun hangi 

sargı ucuna bağlanmıĢtır? 

A) D  B) H C) A D) C 
 

11. Kompunt motorun indüktör sargısı kaç sargıdan meydana gelir? 

A) 1  B) 2 C) 3 D) 4 
 

12. Ters kompunt motorların yüklü çalıĢma deneyinde yük akımı artarken devir sayısı ne 

olur? 

A) Azalır  

B) DeğiĢmez   

C) Artar   

D) Hiçbiri 
 

13. Kompunt motorun toplam manyetik alanı oluĢturan sargısı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) ġönt- seri sargı  

B) ġönt sargı  

C) Seri sargı  

D) Kompanzasyon sargı 

 

14. Kompunt motorun devir yönünü değiĢtirmek için aĢağıdaki uçların hangilerini 

değiĢtirmek gerekir? 

A) C-F   

B) A-B   

C) E-D   

D) Hepsi  

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 A 

4 B 

5 D 

6 C 

7 B 

8 C 

9 C 

10 D 

11 C 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 B 

4 B 

5 B 

6 C 

7 A 

8 B 

9 A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 B 

4 D 

5 A 

6 B 

7 B 

8 A 

9 C 

10 D 

11 B 

12 C 

13 A 

14 B 
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