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AÇIKLAMALAR
KOD 525MT0148
ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi
DAL/MESLEK Raylı Sistemler Makine
MODÜLÜN ADI Doğru Akım Makinelerinin Kumandası

MODÜLÜN TANIMI

DA elektrik makinelerini doğru olarak seçme, bu
makinelerle ilgili bağlantı şemalarını çizip devrelerini
kurma ile ilgili bilgi ve becerileri kapsayan öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32
ÖN KOŞUL Yok
YETERLİK Elektrik makinelerini seçmek ve bağlantılarını yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında DA
makinelerinin yapısını kavrayacak, bağlantılarını ve ayar
tekniklerini eksiksiz olarak uygulayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Amaca uygun olarak, DA motorunun yapısına göre

bağlantısını yapıp çalıştırabileceksiniz.
2. DA motorlarında devir yönü ve devir sayısı ayarlarını

tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.
3. DA jeneratörünün yapısına göre bağlantısını yapıp

jeneratörü doğru olarak çalıştırabileceksiniz.
4. DA jeneratörlerinin gerilim ayarını tekniğine uygun

olarak yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam
Gerçek çalışma ortamı ve DA makineleri laboratuvarları
Donanım
DA motoru, DA jeneratörü, ampermetre, voltmetre, reosta,
deney bağlantı kabloları

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda öğretmeniniz tarafından yapılan çeşitli
değerlendirme testleri ile kazandığınız bilgi ve beceriler
değerlendirilecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci

Bugün endüstride ve aydınlatmada, alternatif akımın kullanılma alanı, doğru akımdan
daha fazladır. Fakat pek çok yerde doğru akım kullanma zorunluluğu vardır. Örneğin;
galvanoteknikte, telefonlarda, akümülatör doldurulmasında, elektrik kaynağı işlerinde,
tramvay, troleybüs ve tren gibi ulaştırma araçlarında ve devir sayısının geniş sınırlar içinde
değiştirilmesi gereken yerlerde doğru akım makineleri yaygın bir biçimde kullanılır. Ayrıca
son yıllarda elektrik enerjisinin doğru akımla iletilmesi çalışmaları da hızla ilerlemektedir.

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile raylı sistemler teknolojisi
alanının Makine dalı içerisindeki doğru akım makinelerinin yapıları, çeşitleri ve bağlantıları
ile ilgili bilgileri öğrenecek ve gerekli deney bağlantı uygulamalarını yapabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Bu faaliyet sonunda gerekli araç gereçler sağlandığında amaca uygun olarak DA
motorlarının yapısını ve çalışmasını kavrayacak, DA motorlarını sınıflandırıp bağlantılarını
yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde aşağıdaki araştırmaları yapınız.

 DA makineleri hangi parçalardan oluşmaktadır?

 DA makinelerinde devir sayısı ayarı neden önemlidir?

1. DOĞRU AKIM MOTORLARI

1.1. DA Makinelerinin Yapısı

1.1.1. Manyetik Alan Kutupları ve Gövdesi

Doğru akım makinelerinde kutuplar, manyetik alanın meydana geldiği kısımdır. Buna
kısaca endüktör denir. Endüktör, makinenin büyüklüğüne, çapına, devir sayısına göre 2, 4, 6,
8 veya daha çok kutuplu olur. Şekil 1.1’de 4 kutuplu doğru akım makine gövdeleri
görülmektedir.

Şekil 1.1: Ana ve yardımcı kutuplu iki gövde

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Modern doğru akım makinelerinin kutupları 0.60 – 1.40 mm kalınlığında çelik
saclardan yapılır. Bu saclar presle istenilen şekilde elde edilir ve birbirlerine aralarında
yalıtkan madde olmaksızın cıvata veya perçinle tutturulur.

Ana kutuplardan ayrı ve ana kutupların arasına yerleştirilmiş yardımcı kutuplar
bulunur. Bunlar ana kutuplara oranla daha dar yapılır. Komütasyonu kolaylaştırmak için
kullanılır. Ana ve yardımcı kutuplar makine gövdesine cıvatalarla ve hava aralığı
kalmayacak şekilde tutturulur. Aksi halde meydana gelecek hava aralıkları manyetik akının,
dolayısıyla makine geriliminin düşmesine neden olabilir.

Alan gövdesi, alan ve yardımcı kutupların bağlandığı çerçevedir. Gövde, çelik
dökümdür. Gövde makinenin taşıyıcısı ve dış etkenlere karşı koruyucusudur.

1.1.2. Endüvi ve Göbek

Gerilim endüklenen iletkenleri taşıyan kısma endüvi denir. Endüvi kalınlığı 0,30 -
0,70 mm arasında değişen jeneratör sacından yapılır.

Jeneratör sacları istenen şekil ve ölçüde preslerle kesildikten sonra tavlanır ve birer
yüzeyleri yalıtılır. Yalıtma işleminde kâğıt lak kullanılır veya oksit tabakası oluşturulur.

Soğumayı kolaylaştırmak için endüvi miline vantilatör, sargıların uç kısımlarına da
kanatçıklar takılır. Böylece makinenin daha iyi soğuması ve dolayısıyla güvenle çalışması
sağlanır.

Endüvi sacları üzerine iletkenleri yerleştirmek için oluklar açılmıştır. Bu olukların
şekil ve sayıları makinenin devir sayısına, büyüklüğüne, sarım tipine ve şekline göre değişir.
Küçük makinelerde oluklar yuvarlak veya oval yapılır. Büyük makinelerde tam açık oluklar
kullanılır. Oluklar presbant veya mikanitle yalıtılır. Kullanılacak yalıtkanın cinsi makinenin
büyüklüğüne, çalışma yerine ve ısınma durumuna göre seçilir.

Sargılar oluklara elle veya makine ile yerleştirilir. Genellikle kalıpla hazırlanan
sargılar, bandajı yapıldıktan sonra oluklara yerleştirilir. Oluk ağızlarına tahta veya fiber
çubuklar çakılarak bobinlerin merkezkaç kuvvetlerden dolayı dışarı fırlamaları önlenir. Sargı
uçları sarım şekline göre kolektör dilimlerine getirilip lehimlenir veya kaynak yapılır.

1.1.3. Kolektör ve Fırçalar

Doğru akım makinelerinde kolektör, endüvide endüklenen EMK’yı doğrultmaya
yarar. Kolektör dilimleri, sert bakırdan pres edilerek yapılır. Bakır dilimler arasına 0,5 - 1,5
mm. kalınlığında mika veya mikanit yalıtkan konur. Bu kalınlık, kolektörün çapına ve komşu
dilimler arasındaki gerilim farkına göre değişir. Mikanın bakır dilimlerle birlikte aşınması
için yumuşak olması veya çapa göre 1,5 mm ye kadar yüzeyinden derinde olması gerekir.
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Bobin uçlarının kolektöre yerleştirilmesi için küçük makinelerde dilimlere yarıklar
açılmıştır. Büyük makinelerde ise, dilimlere bayrakçık denilen parçalar eklenir. Her iki
durumda da bobin uçları buralara yerleştirilerek lehimlenir.

Doğru akım makinelerinin en önemli ve en çok arıza yapan parçası kolektör ve fırça
düzeneğidir.

Kolektör dilim sayısı ne kadar çok olursa, akımdaki dalgalanma o kadar az olur.
Genellikle doğruya yakın bir gerilim elde etmek için, iki fırça arasındaki dilim sayısı l6’dan
az olmamalıdır.

Doğru akım endüvide endüklenen akımı dış devreye alabilmek için fırçalar kullanılır.
Fırçalar fırça yuvasına takılır. Fırça yuvaları da fırça taşıyıcısına bağlanır. Fırçalar,
makinenin akım şiddeti ve gerilimine göre karbon, bakır veya alaşımlarıdır. 100 volta kadar
gerilim veren makinelerde bakır fırçalar, daha büyük gerilimlerde karbon fırçalar kullanılır.

Şekil l.2: Fırça taşıyıcıları: 1- Fırça yuvası, 2- Fırça, 3-Yaylı baskı, 4–Bağlantı iletkeni

Fırçalar küçük makinelerde, kapak üzerine açılmış ve yalıtılmış fırça yuvalarına
konur. Büyük makinelerde firça yuvaları fırça taşıyıcısına tutturulur. Fırça taşıyıcıları
ayarlanabilir (Şekil: 1.2).

Fırçaların kolektöre basıncını ayarlamak için, fırça yuvaları üzerine ayarlanabilir
yaylar konur. Fırça basıncı az ise geçiş direnci artar ve ısınmalara yol açar. Fırça basıncı çok
ise sürtünmeden dolayı ısınmaya neden olur. Fırça basınçları arada bir kontrol edilmelidir.

1.1.4. Yatak, kapak ve öteki parçalar

Elektrik makinelerinin en önemli parçalarından biride yataklardır. Yataklar, çok arıza
yapan ve bakım isteyen kısımdır.
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Şekil 1.3: Doğru akım makinesinin parçaları: a) Gövde, b) Endüvi,
c ) Kapaklar, d) Kolektör, e) Fırça, f) Fırça yıldızı

Doğru akım makinelerinde, kendi kendine yağlanan bilezikli tip metal yataklar veya
bilyeli yataklar kullanılır. Metal yataklar sessiz çalışır, fakat fazla bakım gerektirir. Bilyeli
yataklar ise, gürültülü çalışmakla beraber, bakımları çok kolaydır.

Yataklar, boru şeklindeki gövdenin iki yanına bağlanan kapaklar üzerine
yerleştirilmiştir. Küçük makinelerde kapaklar kalın saclar pres edilerek yapılmış olabilir.
Fakat genellikle döküm kapaklar kullanılır.

1.2. DA Makinelerinin Çalışma Prensipleri

1.2.1. İçinden Akım Geçen Bir İletkenin Manyetik Alan İçindeki Durumu

Doğru akım motoru, doğru akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren
elektrik makinesidir.

Şekil 1.4: İçinden akım geçen iletkenin alan tarafından itilmesi
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Şekil: 1.4’te görüldüğü gibi N -S mıknatıs kutupları arasına bir a - b iletkeni koyalım
ve uçlarını doğru akım kaynağına bağlayalım. İletkenden akım geçtiğinde, iletkenin hareket
ettiği görülür. İletken manyelik alan etkisi dışına çıktığında hareket durur.

Manyetik alan içindeki iletkenin itilme yönü, içinden geçen akımın ve manyetik alanın
yönüne bağlıdır. İletkenin hareket yönü, sol el kuralı ile bulunur.

Sol el kuralı: Sol el, dört parmak birbirine birleştirilerek iyice açılır. Bu durumda
kuvvet çizgileri avuç içinden girecek ve bitişik dört parmak iletkenden geçen akım yönünü
gösterecek şekilde tutulursa; dik olarak açılan başparmak iletkenin hareket yönünü gösterir.

İletkenin alan tarafından itilmesi olayı şu şekilde açıklanabilir: İletken içinden geçen
akım, iletken etrafında bir alan oluşturur. Kutuplar arasında ve iletken etrafında oluşan bu
alan, şekil: 1.5.a’da görüldüğü gibi, sol tarafta ana alana ters, sağda ise ana alanı
kuvvetlendirecek yöndedir. Bunun sonucu kutup alanı şekil: 1.5b’ deki durumu alır. Bu
durumda alan, iletken üzerinde itici bir kuvvet etkisi yapar ve iletkeni alanın dışına doğru
iter.

Şekil 1.5:. Manyetik alan içindeki iletkenin durumu

İletkenin içinden geçen akımın yönü sabit kalmak koşulu ile manyetik alanın yönü
değiştirilecek olursa iletkenin hareket yönü değişir (Şekil: 1.5 c).

Manyetik alanın yönünü sabit tutup iletkenden geçen akımın yönünü değiştirirsek
iletkenin hareket yönü yine değişir (Şekil : 1.5d).

1.2.2. İçinden Akım Geçen Bir Bobinin Manyetik Alan İçindeki Durumu

N - S kutupları arasında bir eksen etrafında dönebilen tek sarımlı bir bobin koyalım
(Şekil :1.6 a). Bobinden akım geçirildiğinde, şekil: 1.6 b’de görüldüğü gibi, bobinin a - b
kenarları üzerinde itici kuvvetler doğar. Şekle göre bobinin a kenarının sola, b kenarının sağa
itildiği görülür ve itilme sonunda bobin, şekil: 1.6 c’deki durumu alır. Fakat bu durumda, a
ve b kenarları birbirlerinin ters yönünde kuvvetler tarafından itileceklerinden bobinin
hareketi durur. Bobinin durmasına engel olmak için, a kenarı N kutbunun etkisi altından
kurtulup S kutbunun etkisi altına girerken, içinden geçen akımın yönünün değiştirilmesi
gerekir. Bunu sağlamak için bobinin uçlarını iki dilimli bir kolektöre bağlayıp fırçalardan
akım vermemiz gerekir.
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Kutuplar arasına tek bir bobin yerine birçok bobin yerleştirilip bobin uçları kolektöre
bağlanırsa, sistemin düzgün şekilde dönmesi sağlanır (Şekil 1.7).

Şekil 1.6:. İçinden akım geçen bir bobinin alan içindeki durumu

Yaptığımız bu sistemin doğru akım jeneratöründen bir farkı yoktur. Bir jeneratör
döndürüldüğünde elektrik enerjisi üretir. Makineye doğru akım elektrik enerjisi
uygulandığında ise döner. Şu halde bir doğru akım motorunun yapısı ile Jeneratörünün yapısı
arasında hiçbir fark yoktur.

Şekil 1.7: Kutuplar arasındaki Şekil 1.8: Endüvide endüklenen
endüvinin durumu zıt EMK’ nin yönü
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1.2.3. DA Motorlarında Zıt EMK

Manyetik alan içinde dönen ve iletkenleri kuvvet çizgileri tarafından kesilen endüvi
üzerinde EMK endüklenir.

Şekil 1.8’ deki doğru akım motorunun endüvisine U gerilimi uygulayalım. N kutbu
altındaki iletkenlerden giriş (+), S kutbu altındaki iletkenlerden çıkış (∙) yönünde bir akım
geçsin. Akımın yönüne göre endüvi sola döner. Endüvide endüklenen EMK’ nin yönü sağ el
kuralı ile bulunursa; N kutbu altındaki iletkenlerde çıkış (yuvarlak içine alınmamış noktalar),
S kutbu altındaki iletkenlerde ise (yuvarlak içine alınmamış +’lar) giriş yönünde olduğu
görülür.

Endüviden geçen akımla, dolayısıyla endüviye uygulanan U gerilimi ile endüvide
endüklenen EMK’nın yönleri birbirine terstir. Endüvide endüklenen zıt EMK (E’), endüvive
uygulanan gerilime (U) ters yönde olduğundan, U geriliminin endüviden geçirmek istediği
akımı azaltmak ister.

Endüviden geçen akım iki gerilim farkından dolayı geçen akımdır. Endüvi devresinin
direnci Ra olduğuna göre:

U-Ez
Ia=

Ra
(Amper ) bulunur.

Buradan zıt EMK’ nin değeri:
E z= U- Ia Ra (Volt) bulunur.

Bir jeneratörünün endüvisinde endüklenen EMK;

E=k.Φ.n

formülü ile bulunur. Zıt EMK’da aslında bir indüklenen EMK’dır. O halde ;

Ez=k. Φ.n yazılabilir.

Motorun çektiği akım eşitliğinden Ez için Ez=U-Ia.Ra yazalım. Her iki Ez eşitliğini
karşılaştırırsak k.Φ.n = U-Ia.Ra buluruz. Buradan doğru akım motorunun devir sayısı;

U-Ia.Ra
n=

k.Φ
şeklinde bulunur.

Formülde ;
n : Motorun devir sayısı (devir/dakika)
U: Motora uygulanan şebeke gerilimi (Volt)
Ra: Motorun endüvü direnci (ohm)
 : Motorun kutup alanı (maxvell)
k: Sabit değerler (kutup sayısı, sipir sayısı, paralel kol sayısı vb.)
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Benzin motorları, dizel motorları, buhar türbinleri gibi makinelerde gerekli benzin,
mazot ve buhar özel düzengeçlerle ayar edilir. Doğru akım motorlarında ise, makinenin
gücüne göre geçen akımı ayarlayacak ayrı bir düzeneğe gerek yoktur. Doğru akım
motorlarında bu işi zıt EMK yapar.

1.2.4. Doğru Akım Makinelerinde Uyartım

DA jeneratörler kendi kendine ya da dışarıdan uyartılarak çalıştırılır. Uyartım sargıları
endüvilerine seri ya da paralel bağlı olabilir. Bir motorun ya da jeneratörün kendi kendine
uyartımlı çalışabilmesi için remenans geriliminin bulunması gerekir. Kutuplarda bulunan
mıknatısiyetten dolayı üretilen az sayıdaki kuvvet çizgisi, endüvinin döndürülmesi ile endüvi
sargılarını keserek küçük bir gerilim indükler. Bu gerilime remenans gerilimi denir.

Uyartım reostası: Ayarlı bir omik dirençtir.
Uyartım reostasının üç tane ucu vardır. Bu uçlar s,t,q
olarak adlandırılır. Uyartım direnci gerilimi ayarlamak için
kullanılır.

1.3. DA Motorların Sargı Yapıları ve
Özellikleri

1.3.1. Şönt Motorun Yapısı

Şönt motorda uyartım sargısı endüviye paralel
bağlanmıştır. Motorun kutup sargıları çok sarımlı ve ince
kesitli iletkenden yapılmıştır.

Motorun endüvi uçları A-B, uyartım sargı uçları da
D-C harfleri ile belirtilir. Motorda yardımcı kutup varsa,
bunun uçları da G-H harfleri ile gösterilir. Endüvinin B
ucu ile yardımcı kutbun G ucu makine içinde birleştirilip
makine klemensine H ucu çıkarılır.

Şekil 1.9: Şönt motora ait devir sayısı ayarlama bağlantısı
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1.3.2. Seri Motorun Yapısı

Seri motorda endüvi ile kutup sargıları
birbirine seri bağlanmıştır. Seri makine hem
jeneratör hem de motor olarak çalışabilir. Yalnız
jeneratör durumundan motor durumuna (veya tersi)
geçişte, aynı devir yönü için kutup sargılarının
bağlantı yönü değiştirilmelidir.

Motorun endüvi uçları A-B, uyartım sargı
uçları da E-F harfleri ile belirtilir. Motorda yardımcı
kutup varsa, bunun uçları da G-H harfleri ile
gösterilir. Endüvinin B ucu ile yardımcı kutbun G
ucu makine içinde birleştirilip makine klemensine H
ucu çıkarılır.

Şekil 1.10: Seri motor bağlantı şeması

1.3.3. Kompunt Motorun Yapısı

Kompunt motorların seri ve şönt sargı
olmak üzere iki uyartım sargısı vardır. Seri
sargı endüviye seri bağlı olup şönt alanı
kuvvetlendirecek veya zayıflatacak yönde
çalışır. Motorun karakteristiği, seri sargıların
oluşturduğu alanın kuvvetine ve bağlantı
durumuna göre değişir.

Kompunt motorun devir yönünün
değiştirilmesi için şönt motorda olduğu gibi
endüvi ve kutup sargılarından geçen akım
yönü değiştirilir. Kompunt motorlar, seri ve
şönt motorların özelliklerini taşır.

Şekil 1.11: Kompunt motor bağlantı şeması



12

1.4. DA Motorlarında Devir Sayısı Ayarlaması

1.4.1. Sabit Kutup Geriliminde Kutup Alan Şiddetini Değiştirerek Devir Sayısı
Ayarı

Bu şekilde devir değiştirme, şönt ve kompunt motorların endüktör sargısına seri olarak
qst reostası bağlanarak yapılmaktadır.

Reosta ile endüktörden geçen uyartım akımı azalırsa manyetik alan zayıflar, motorun
devir sayısı artar. Eğer reosta direnci artırılırsa bu kez endüktörden geçen akım azalır ve
devir sayısı artar (Şekil 1.12). Akımın artırılması veya azalmasını ampermetreden görebiliriz.

Şekil 1.12: Şönt motora ait devir sayısı ayarlama bağlantısı

1.4.2. Seri Motorlarda Devir Sayısı Ayarı

QST reosta ile seri sargı üzerinde düşen gerilim değiştirilir.
Reosta seri sargıya paralel bağlanır, reosta direnci artınca endüktörden geçen akım

artar. Böylece manyetik alan şiddeti de artar. Manyetik alan artması devir sayısında
azalmaya neden olur.

Aynı şekilde, reostanın direnci azalınca endüktörden geçen akım, reostayı tercih eder,
böylece seri sargıdan geçen akım azalır, akımın azalması manyetik alanı azaltır ve motorun
devir sayısında artma meydana gelir. Seri motorlar için ideal devir şeklidir. Ancak reosta
direnci sıfır yapılarak devir sayısının aşırı olması sakınca oluşturabilir. Ayrıca reosta direnci
sıfırda bırakılıp durdurulduktan sonra başlatma yapılmamalıdır, çünkü motorun yanmasına
sebep olur (Şekil 1.13)
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Şekil 1.13: Seri motora ait devir sayısını değiştirme bağlantısı

Bazı seri motorların yapımı sırasında endüktör sargısından kademeli uçlar çıkarılmış
olabilir. Bu durumda endüktör sargısından, çıkan kademeli uçlara doğru gerilim uygulanınca
değişik manyetik alan şiddetleri oluşur. Seri sargıdaki manyetik alan değişikliği, devir
sayılarının farklı olmasını sağlar. Manyetik alan şiddeti azaldıkça devir artar. Manyetik alan
şiddeti arttıkça devir sayısında azalma görülmektedir (Şekil 1.13).

Şekil 1.14: Endüktörden kademeli devir sayısı değişimi

Bazı seri motorların yapımı sırasında endüktör sargısından kademeli uçlar çıkarılmış
olabilir. Bu durumda endüktör sargısından, çıkan kademeli uçlara DA gerilim uygulanınca
değişik manyetik alan şiddetleri oluşturur. Seri sargıdaki manyetik alan değişikliği, devir
sayılarının farklı olmasını sağlar. Manyetik alan şiddeti azaldıkça devir artar. Manyetik alan
şiddeti arttıkça devir sayısında azalma görülmektedir (Şekil 1.14 ).
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1.4.3. Motora Uygulanan Gerilimi Değiştirerek Devir Sayısı Ayarı

Gerilimi değiştirilerek devir sayısı ayarı en çok kullanılan tekniklerden biridir.

Endüvi devresine seri şekilde qst reostası bağlanır. Direncin artırılıp azaltılması
endüviden geçen akımın değişmesini sağlar. Endüvi üzerideki akım değişmesi gerilimin
değişmesini sağlar.

Endüktör gerilimi sabit tutulup endüviden geçen akım artarsa devir sayısı artar.
Endüviden geçen akım azalırsa devir sayısı azalır. (Akımın arttığını ya da azaldığını
ampermetreden gözlemleyebiliriz.) (Şekil 1.15)

Şekil 1.15: Şönt motor endüvi akım değişimi devir sayısını değiştirir.

1.5. DA Motorlarında Devir Yönü Değişimi

Doğru akım motorlarının devir yönleri iki şekilde değişir.

1.5.1. Endüviden Geçen Akım Yönünü Değiştirerek Devir Yönü Değiştirmek

Endüktörden geçen akım sabit tutulup endüviden geçen akım yönü değiştirilirse;
Doğru akım motorunun devir yönü değişir (Şekil 1.16).
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Şekil 1.16: Endüviden geçen akım yönü değişimi, devir yönünü değiştirir.

1.5.2. Endüktörden Geçen Akım Yönünü Değiştirerek Devir Yönü Değiştirmek

Bir iletkenden geçen akım yönü sabit tutularak endüktör manyetik alanı yön
değiştirirse, iletkenin itilme yönü değişir.

Şekil 1.17: Endüktörden geçen akım yönü değişimi, devir yönünü değiştirir.

Bu prensibe göre; doğru akım motorları da endüvi üzerindeki iletkenlerden
geçen akımın yönü değiştirilmeden endüktörden geçen akımın yönü değiştirilirse motorun
devir yönü değişir (Şekil 1.17).

Uyarı: Endüviden ve endüktörden geçen akımların yönü birlikte değişirse devir yönü
değişmez.
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1.6. Komütasyon

1.6.1. Tanımı

DA makinelerinde endüvideki bir bobinde, kolektör dilimleri ve fırçalar yardımıyla
akımın yön değiştirmesi olayına komütasyon denir.

1.6.2. Komütasyonu Bozan Etkenler

Elektriki arızaların dışında mekaniki olarak da birçok arızalar oluşabilir. Kolektörün
yuvarlak olmaması, dilimler arasındaki mikaların yüzeyden taşmış olması, fırçaların fırça
tutucusuna bağlanışındaki bir hata veya kömür ile fırça yuvası arasındaki boşluğun fazla
oluşu veya az oluşu vb. birçok etken bu durum için sayılabilir.

Komütasyonu kolaylaştırmak için ise; fırçaları kaydırma ve yardımcı kutup kullanma
yöntemleri kullanılmaktadır.

1.7. DA Motorlarında Isınma ve Kayıplar

Isınma: Bir motor veya jeneratöre verilen güç daima alınan güçten büyüktür. Verilen
gücün bir kısmı makinede kaybolur. Kayıp ses ve makinenin ısınması şeklinde ortaya çıkar.
Ses şeklindeki kayıp, ısınma kaybı yanında ihmal edilebilir. Makinenin gücünün artmasını
sınırlayan etken ısınmadır. lsınmayı meydana getiren etkenler bakır, demir ve sürtünme
kayıplarıdır.

 Bakır kayıpları:

 Endüvi bakır kayıpları

 Seri sargı bakır kayıpları

 Yardımcı kutupların bakır kayıpları

 Kompanzasyon sargısı bakır kayıpları

 Uyartım devresi bakır kayıpları

 Demir kayıpları: Demir kısımların içinden geçen manyetik akıda değişiklik
olması bu kaybı oluşturur. Demir kayıpları histerezis ve fukolt kayıpları olarak
ikiye ayrılır.

 Histerezis kayıpları: Bu kaybı azaltmak için endüvi sacları silisyumlu
olur.

 Fukolt kayıpları: Bu kaybı azaltmak için endüvi saclarının birer tarafı
yalıtılmıştır.

 Rüzgâr ve sürtünme kayıpları: Bu kayıp fırça, yatak ve endüvinin dönerken
hava ile sürtünmesi ve makineyi soğutmak için kullanılan vantilatörün meydana
getirdiği kayıpların tümüdür.
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1.8. DA Motorlarının Kullanıldıkları Yerler

Şönt motorlar, yüksek kalkınma momenti istemeyen ve devir sayılarının sabit kalması
istenen yerlerde kullanılır.

Şönt motorlar, vantilatör, aspiratör ve tulumbalarda, kâğıt fabrikalarında, dokuma
tezgâhlarında, gemi pervanelerinin döndürülmesinde, matbaa makinelerinde ve elevatörlerde
çok kullanılır.

Seri motorlar ise; kalkınma momentleri çok yüksek olduğundan özellikle tren,
tramvay, troleybüs ve vinçlerde kullanılır.

Eklemeli kompunt motorlar hemen hemen seri motor özelliği gösterir. Bu nedenle seri
motorların kullanıldıkları yerlerde çalıştırılır. Bu motorlar özellikle vinç, asansör ve hadde
makinelerinde çok kullanılır.

Ters kompunt motorlar ise fazla yol alma momenti istemeyen fakat yükle devir sayısı
hiç değişmemesi gereken sesli sinema makinelerinde, televizyon anten yönlendiricisinde,
dokuma tezgâhlarında ve buna benzer yerlerde kullanılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Doğru akım motorlarının bağlantılarını aşağıdaki işlem sırasına uygun olarak yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Doğru akım motorunun etiket değerlerini
inceleyiniz.

 Motorun tipine göre bağlantı şeklini tespit
ediniz.

 Motorun çalışma şekline ve tipine uygun
bağlantıyı yapınız.

 İşlem basamaklarına uygun çalışma
düzenini sağlayınız.

 Bağlantısını yaptığınız devreyi
dikkatle gözden geçiriniz.

 Devrede enerji varken çalışma
yapmayınız.

 Bağlantıları yaparken motor tipini
dikkate almayı unutmayınız.

 Kullandığınız iletkenleri ve devre
elemanlarını ait oldukları yere
kaldırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DOĞRU - YANLIŞ SORULARI

(….)1. Endüviden ve endüktörden geçen akımların yönü birlikte değişirse devir yönü
değişmez.

(….)2. DA makinelerinde endüvideki bir bobinde, kollektör dilimleri ve fırçalar yardımıyla
akımın yön değiştirmesi olayına komütasyon denir.

(….)3. Gerilimi değiştirilerek devir sayısı ayarı yapılamaz.

(….)4. Uyartım reostasının üç tane ucu vardır.

(….)5. Doğru akım makinelerinde kolektör, endüvide endüklenen EMK’yı doğrultmaya
yarar.

(….)6. Doğru akım makinelerinde kutuplar, manyetik alanın meydana geldiği kısımdır.

(….)7. Doğru akım makinelerinin kolektör ve fırça düzeneği kısımları genellikle arızasız
çalışır.

(….)8. Kompunt motorların seri ve şönt sargı olmak üzere iki uyartım sargısı vardır.

(….)9. Jeneratörler sadece kendi kendine uyartılarak çalıştırılabilir.

(….)10. Motorun endüvi direnci; Ra(ohm) şeklinde gösterilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama değerlendirme testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Yaptığınız uygulamaları değerlendirme ölçeğine göre değerlendirerek eksik veya
hatalı gördüğünüz davranışları tamamlayınız.

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır

DA motorlarının etiketlerini ayrı ayrı inceleyebildiniz mi?

DA motorlarını fiziksel olarak diğer motorlardan ayırt edebildiniz
mi?

Motor uçlarını Avo metre veya ohmmetre ile tespit edebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksiklerinizi
araştırarak tamamlayabilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Bu faaliyet sonunda gerekli araç gereçler sağlandığında amaca uygun olarak DA
makinelerini çalıştırabilecek ve devir yönlerini değiştirmek için gerekli bağlantılarını doğru
olarak gerçekleştirebileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde aşağıdaki araştırmaları yapınız.

 Rayla çalışan sistemlerde DA motorlarının uygulama alanları nelerdir?

 Hangi tipteki DA motorları raylı sistemlerde yaygın biçimde kullanılmaktadır?
Çeşitli kullanım şekillerini araştırınız.

2. DA MOTOR UYGULAMALARI

2.1. Şönt Motorun Çalıştırılması

Genel olarak bir motorun kısa zamanda hız alarak anma devrine erişmesi istenir.
Bunun sağlanabilmesi için, yol alma anındaki momentin yüksek olması gerekir.

Bir doğru akım motoru yol alma anında devreden fazla akım çeker. Bunun nedeni,
motora yol vermek için devre anahtarını kapattığımız an, endüvi henüz hareket etmemiş
olduğundan, endüvi sargılarında zıt EMK’ nin meydana gelmemiş olmasıdır. Fakat motor
yol aldıkça zıt EMK meydana geleceğinden yol alma akımı azalır ve sonuçta normal değerini
alır.

Bu nedenle; motor harekete geçerken devreden çekeceği yüksek yol alma akımına
engel olmak gerekir. Bunun için, yol alma anında endüvi devresi gerilimini düşürerek
motora yol vermek en uygun yöntemdir. Bunun için de endüvi devresine seri olarak bir
direnç eklenir.

Motorun yol alma anında endüvi devresine eklenen yol verme direnci, endüvi
gerilimini düşürerek motorun devreden fazla akım çekmesine engel olur.

Şönt motorlarda motor çalışırken uyartım devresinde bir kopukluk olursa uyartım

akımı kesileceğinden

U-Ia.Ra
n=

k.Φ ifadesinde manyetik alan sıfır olacağından devir sayısı
teorik olarak sonsuza çıkar. Ancak bu yükselme yatakların dayanabileceği değere kadar olur
ve motor arıza yapar. O yüzden şönt motorlar çalıştırılırken bu duruma dikkat edilmelidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 2.1: Şönt motorun çalıştırılması için gerekli bağlantı

2.1.1. Şönt Motorun Devir Yönünün Değiştirilmesi

Doğru akım motorlarında uygulanan sol el kuralına göre, motorun devir yönü,
endüviden geçen akım ve ana manyetik alanın yönüne bağlıdır. Bunlardan birinde değişme
olursa, motorun devir yönü değişir. Her ikisi de aynı zamanda değiştirilirse, devir yönü
değişmez. Şu halde şönt motorun devir yönünü değiştirmek için, endüvi sargılarından geçen
akım yönü veya kutup sargılarından geçen akım yönü değiştirilir.

Şekil 2.2: Şönt motorun devir yönünün değiştirilmesi
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Şekil: 2.2.a’da şebekenin pozitif ucu, endüvinin A ucuna, negatif ucu da B ucuna
bağlandığından endüvide ok yönünde geçen akım motorun sağa dönmesini sağlar. Şekil : 2.2
b’de ise şebekenin pozitif ucu endüvinin B ucuna, negatif ucu da A ucuna bağlandığından
endüviden ters yönde geçen akım motorun bu kez sola dönmesini sağlar. Şekillere dikkat
edilirse, her iki bağlantıda da kutup sargısından geçen akım yönü aynıdır.

2.2. Şönt Motorların Özellikleri ve Kullanıldıkları Yerler

 Yol alma anındaki momentleri yüksek değildir.

 Devir sayıları yük ile çok az değişme gösterir.

 Motor boşta çalışırken, devir sayıları, normal değerinde kalır. Ancak uyartım
devresindeki bir kopukluk devir sayısının tehlikeli değerler almasına neden
olabilir ki, bu da özel önlemlerle önlenir.

Şönt motorlar, yüksek kalkınma momenti istemeyen ve devir sayılarının sabit kalması
istenen yerlerde kullanılır. Şönt motorlar, vantilatör, aspiratör ve tulumbalarda, kâğıt
fabrikalarında, dokuma tezgâhlarında, gemi pervanelerinin döndürülmesinde, matbaa
makinelerinde ve elevatörlerde çok kullanılır.

2.3. Seri Motorun Çalıştırılması

Seri motorların devir sayıları sabit olmayıp yükle değişmektedir. Yük akımı arttıkça
devir sayısı azalmakta, yük akımı azaldıkça devir sayısı yükselmektedir.

Şekil 2.3: Seri motorun çalıştırılması için gerekli bağlantı
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2.4. Seri Motorların 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 değişir.

 Boşta (yüksüzken) hiçbir zaman çalıştırılmaz. Aksi halde devir sayıları çok
yükselerek motorun parçalanmasına neden olabilir. Bu bakımdan seri motor iş
yerine ya dişli ile veya direkt olarak bağlanmalı, kayış veya zincirle hiçbir
zaman bağlantı yapılmamalıdır.

 Seri motorun devir yönünün değiştirilmesi için endüvi veya kutup sargılarından
geçen akım yönü değiştirilir.

Seri motorların kalkınma momentleri çok yüksek olduğundan özellikle tren, tramvay,
troleybus ve vinçlerde kullanılır.

2.5. Kompunt Motorun Çalıştırılması

Kompunt motorların seri ve şönt sargı olmak üzere iki uyartım sargısı vardır. Seri
sargı endüviye seri bağlı olup şönt alanı kuvvetlendirecek veya zayıflatacak yönde çalışır.

Şekil 2.4: Kompunt motorun çalıştırılması için gerekli bağlantı
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Kompunt motorlar, seri ve şönt motorların özelliklerini taşıdıklarından, yol verme
işlemi aynen bu motorlardaki gibi yapılır. Kompunt motorda şönt sargının da bulunması
nedeni ile L M R ile belirtilen yol verme direnci aynen kullanılır.

2.6. Şönt Motorun Çalıştırılm

Kompunt motorun devir yönünün değiştirilmesi için şönt motorda olduğu gibi endüvi
ve kutup sargılarından geçen akım yönü değiştirilir.

2.7. Kompunt Motorların Özellikleri ve Kullanıldıkları Yerler

 Eklemeli kompunt motorların devir sayıları seri ve şönt motorlar arası bir
değişim gösterir, yani sabit değildir. Ters kompunt da ise yükselen veya hiç
değişmeyen devir sayısı elde edilir.

 Her iki kompunt motor da boşta çalıştığında 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 gösterir. Bu nedenle seri
motorların kullanıldıkları yerlerde çalıştırılır. Bu motorlar özellikle vinç, asansör ve hadde
makinelerinde çok kullanılır.

Ters kompunt motorlar ise fazla yol alma momenti istemeyen fakat yükle devir
sayısının hiç değişmemesi gereken sesli sinema makinelerinde, televizyon anten
yönlendiricisinde, dokuma tezgâhlarında ve buna benzer yerlerde kullanılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Doğru akım motorlarının devir sayısı ayarını aşağıdaki işlem sırasına uygun olarak

yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Doğru akım motorunun tipini ve bağlantı
şeklini tespit ediniz.

 Motorun devir sayısı ayarı için gerekli
tekniği seçiniz.

 Motorun çalışması için gerekli bağlantıyı
şekil 2.1, şekil 2.3 ve şekil 2.4’teki
bağlantılardan faydalanarak yapınız.

 İşlem basamaklarına uygun çalışma
düzenini sağlayınız.

 Bağlantısını yaptığınız devreyi
dikkatle gözden geçiriniz.

 Enerjiyi devreye öğretmeninizin
gözetiminde veriniz.

 Devrede enerji varken çalışma
yapmayınız.

 Devreyi kurarken bilgi konusundaki
devrelerden yararlanınız.

 Kullandığınız iletkenleri ve devre
elemanlarını ait oldukları yere
kaldırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DOĞRU - YANLIŞ SORULARI

(….) 1. Şönt jeneratörde endüviden ve endüktörden geçen akımların yönü birlikte değişirse,
motorun dönüş yönü değişir.

(….) 2. Seri motorlarda yabancı sargı varsa, bu sargının uçları G-H ile gösterilir.

(….)3. Seri motorlara uygulanan gerilim değiştirilerek motorların devir sayısı değiştirilir.

(….) 4. Yol verme direncinin (reostasının) üç tane ucu vardır.

(….) 5. Kompunt motorların devir yönleri değiştirilemez.

(….) 6. Doğru akım makinelerinde kutuplar, manyetik alanın meydana geldiği kısımdır.

(….) 7. Ters kompunt motorlar ise fazla yol alma momenti istemeyen fakat yükle devir
sayısı hiç değişmemesi gereken yerlerde kullanılır.

(….)8. Şönt motorlarda manyetik alan kuvvetlendikçe devir sayısı artar.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Yaptığınız uygulamaları değerlendirme ölçeğine göre değerlendirerek eksik veya
hatalı gördüğünüz davranışları tamamlayınız.

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır

Şönt motor etiketini inceleyebildiniz mi?

Motorları fiziksel olarak, diğer DA motorlarından ayırt edebildiniz mi?

Motor uçlarını Avometre veya ohmmetre ile ayırt edebildiniz mi?

Ölçü aletlerini devredeki gerilim ve akım değerlerine uygun
seçebildiniz mi?

Seçtiğiniz motora uygun bağlantı şemasını çizebildiniz mi?

Şemaya uygun bağlantı yapabildiniz mi?

Seri motor etiketini inceleyebildiniz mi?

Motorları fiziksel olarak ayırt edebildiniz mi?

Motor uçlarını Avometre veya ohmmetre ile ayırt edebildiniz mi?

Ölçü aletlerini devredeki gerilim ve akım değerlerine uygun
seçebildiniz mi?

Seçtiğiniz motora uygun bağlantı şemasını çizebildiniz mi?

Şemaya uygun bağlantı yapabildiniz mi?

Kompunt motor etiketini inceleyebildiniz mi?

Motorları fiziksel olarak ayırt edebildiniz mi?

Motor uçlarını Avometre veya ohmmetre ile ayırt edebildiniz mi?

Ölçü aletlerini devredeki gerilim ve akım değerlerine uygun
seçebildiniz mi?

Seçtiğiniz motora uygun bağlantı şemasını çizebildiniz mi?

Şemaya uygun bağlantı yapabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksiklerinizi
araştırarak tamamlayabilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Bu faaliyet sonunda gerekli araç gereçler sağlandığında amaca uygun olarak DA
jeneratörlerinin yapısını ve çalışmasını kavrayacak, DA jeneratörlerinin bağlantılarını
yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde aşağıdaki araştırmaları yapınız.

 Rayla çalışan sistemlerde DA jeneratörlerinin uygulama alanları nelerdir?

 Hangi tipteki DA jeneratörleri raylı sistemlerde yaygın biçimde
kullanılmaktadır? Çeşitli kullanım şekillerini araştırınız.

3. DOĞRU AKIM JENERATÖRLERİ

3.1. DA Jeneratörünün Yapısı ve Çalışma Prensibi

Doğru akım makinelerinin yapıları ve çalışma prensipleri jeneratörlerde ve motorlarda
aynı şekildedir. Bu sebeple DA jeneratörlerinin yapısını ve çalışma prensiplerini 1. öğrenme
faaliyetinden inceleyebilirsiniz.

3.2. Yabancı Uyartımlı Jeneratörler

Kutup bobinleri dışarıdan bir üreteç tarafından uyartılan jeneratörlere yabancı
uyartımlı jeneratörler denir. Bu yabancı kaynak, bir doğru akım üreteci olup pil, akümülatör
veya başka bir doğru akım jeneratörü olabilir.

Bütün doğru akım makinelerinde endüvi uçları A - B harfleri ile belirtilir. Yabancı
uyartımlı jeneratörlerde kutup sargısı uçları I- K ile, şayet makinede yardımcı kutup varsa,
bunun uçları da G - H harfleri ile gösterilir. Endüvinin B ucu ile, yardımcı kutbun G ucu
makine içinde birleştirilip makine klemensine H ucu çıkartılır.

Doğru akım jeneratörlerinde, jeneratörün ürettiği gerilimi istenilen değere ayarlamak
için, uyartım direnci (reostası) denilen bir direnç kutusu bulunur. Uyartım direnci, kutup
sargılarına seri bağlanmıştır. Bu direncin değeri azaltılıp çoğaltılarak, kutuplardan geçen
akım, dolayısıyla kutupların manyetik alanı ayarlanır. Kutupların doğurduğu akım
değiştirilerek jeneratörün gerilimi ayarlanır.

Bütün uyartım devresi dirençlerinde genellikle üç uç bulunur. Bu uçlar s,t,q harfleri ile
belirtilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.3. Kendinden Uyartımlı Jeneratörler

3.3.1. Kendi Kendine Uyartım:

Bir jeneratörün kendi kendini uyarabilmesi için, kutuplarında bir artık mıknatısiyetin
bulunması gerekir. Bunu sağlamak için kendinden uyartımlı jeneratörler, ilk kez
çalıştırılacakları zaman, dışarıdan yabancı bir üreteç tarafından uyartılır.

Jeneratör anma devir sayısında döndüğü zaman kutuplarındaki artık mıknatısiyetten
dolayı, endüvisinde bir gerilim endüklenir. Bu gerilime rememnans gerilimi denir.
Endüklenen bu gerilimden dolayı endüviye paralel bağlanan uyartım sargılarından çok küçük
bir akım geçer. Uyartım sargısından geçen bu akım, kutuplardaki manyetik alanın artmasına
neden olur. Artan manyetik alan içindeki endüvi sargılarında, daha büyük gerilim
endüklenir. Böylece kademe halinde gerilim ve uyartım akımı artarak jeneratör kendi
kendini uyartmış olur.

Jeneratörlerde üretilen EMK, kutupların manyetik alanı sabit olduğuna göre, devir
sayısı ile doğru orantılıdır. Bir jeneratörün devir sayısı yüksek olursa, uyartım devresinin
daha yüksek dirençleri için dahi jeneratör gerilim verir.

Bir jeneratörün kendi kendini uyartabilmesi için aşağıdaki koşullar yerine
getirilmelidir.

 Jeneratörün kendi kendini uyartabilmesi için, birinci derecede kutuplarda artık
mıknatısiyetin olması gerekir. Artık mıknatısiyeti olmayan jeneratör kendi
kendini hiçbir zaman uyartamaz.

Herhangi bir nedenle jeneratörün artık mıknatısiyeti kaybolmuş olabilir. Bu durumda
jeneratör kutupları dışarıdan bir doğru akım kaynağı ile uyartılarak artık mıknatısiyet
kazanması sağlanır.

 Jeneratör çalışmaya başladığı zaman kutup sargılarından geçen akım, artık
jeneratörün rnıknatısiyeti yok edecek şekilde bir alan meydana getiriyorsa,
gerilim vermez. Bu durum şu iki nedenden olabilir.

Birincisi, endüvi uçları ile kutup sargı uçları ters bağlanmış olabilir.

İkincisi, devir yönünün ters oluşudur. Endüvi uçları ile kutup sargısı uçları veya devir
yönü değiştirilmelidir.

3.3.2. Şönt Jeneratörler

Şönt jeneratörde uyartım sargısı endüviye paralel bağlanmıştır. Bu sargılar, ince
iletkenden çok sarımlı olarak yapılmışlardır. Şönt jeneratörlerde endüvi uçları A - B, kutup
(uyartım) sargılarının uçları C - D, yardımcı kutup ve kompanzasyon sargı uçları da G - H
harfleri ile belirtilir.
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Şekil 3.1: Şönt Jeneratör bağlantı şeması

3.3.3. Şönt Jeneratörlerin Kullanıldıkları Yerler

Şönt jeneratörler, doğru akıma gereksinim duyulan hemen her yerde kullanılabilir.
Akümülatör şarjında, galvano teknikte, küçük aydınlatma tesislerinde, gerilimin yükle
değişmesinin sakıncası olmayan her yerde kullanılır. Şönt jeneratörlerin en iyi özelliği kısa
devreden zarar görmemeleridir.

3.3.4. Seri Jeneratörler

Seri jeneratörlerde kutup sargısı endüviye seri bağlanmıştır. Bunun için uyartım
sargıları kalın kesitli ve az sarımlıdır (şönt jeneratöre göre). Kutuplardan geçecek akım fazla
olduğundan, gerekli manyetik alanı meydana getirebilmek için az sarım yeterlidir. Diğer
taraftan, akım fazla olduğu için tel kesiti kalın olur.

Seri jeneratörlerde de endüvi uçları A - B yardımcı kutup uçları G - H harfleri ile
gösterilir. Kutup sargılarının uçları ise E - F harfleri ile belirtilir. Jeneratörde yardımcı kutup
varsa, o da endüviye seri olarak bağlanır. Şu halde seri jeneratörlerde endüvi, kutup sargıları
ve yardımcı kutup sargıları ile birbirlerine seri bağlanmıştır.
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Şekil 3.2: Seri jeneratör bağlantı şeması

3.3.5. Seri Jeneratörlerin Kullanıldığı Yerler

Seri jeneratörler enerji üretimi için santrallarda kullanılmaz. Ancak yükü sabit olan
yerlerde kullanılır. Taşıt araçlarında kullanılır.

3.3.6. Kompunt Jeneratörler

Kompunt jeneratörlerde hem seri ve hem de şönt sargı vardır. Seri ve şönt uyartım
sargısının yapılışı ve bağlanışı aynen seri ve şönt jeneratörlerde olduğu gibidir. Bağlantı
tablosuna çıkarılan uçlar da aynı harflerle belirtilmiştir.

Kompunt jeneratörlerde seri ve şönt sargılar aynı kutup üzerine yerleştirilmiştir.
Kompunt jeneratörlerde seri ve şönt sargının oluşturduğu manyetik alan, bağlantı şekillerine
göre birbirine eklenecek veya birbirini yok edecek şekilde olabilir. Bu nedenle kompunt
jeneratörler kutup bağlantılarının durumuna göre şu bölümlere ayrılır:

 Eklemeli kompunt jeneratör

 Ters kompunt jeneratör
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Şekil 3.3: Kompunt jeneratör bağlantı şeması

3.3.7. Kompunt Jeneratörlerin Kullanıldığı Yerler

Eklemeli kompunt jeneratörler, ışıklandırma ve elektrikli motor servislerinde
kullanılır. Bu kullanma yerlerinde aranılan özellik, gerilimin her yük için sabit kalmasıdır.
Ters kompunt jeneratörler, yük akımının artması ile gerilimin düşmesi istenen yerlerde;
örneğin, elektrokimya ve elektrometalürji işlerinde kullanılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Doğru akım dinamolarının devreye bağlantısını aşağıdaki işlem sırasına göre yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Doğru akım jeneratörünün etiket
değerlerini inceleyiniz.

 Jeneratörün tipine göre bağlantı şeklini
tespit ediniz.

 Jeneratörün çalışma şekline ve tipine
uygun bağlantıyı yapınız.

 İşlem basamaklarına uygun çalışma
düzenini sağlayınız.

 Bağlantısını yaptığınız devreyi
dikkatle gözden geçiriniz.

 Devreye enerjiyi öğretmeninizin
gözetiminde veriniz.

 Devrede enerji varken çalışma
yapmayınız.

 Kullandığınız iletkenleri ve devre
elemanlarını ait oldukları yere
kaldırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DOĞRU - YANLIŞ SORULARI

(….)1. Jeneratörün kendi kendini uyartabilmesi için, birinci derecede kutuplarda artık
mıknatısiyetin olması gerekir.

(….)2. Seri jeneratörlerde de endüvi uçları D – E, yardımcı kutup uçları B - C harfleri ile
gösterilir.

(….)3. Şönt jeneratörde uyartım sargısı endüviye paralel bağlanmıştır.

(….)4. Uyartım reostasının üç tane ucu vardır.

(….)5. Şönt jeneratörler, doğru akıma gereksinim duyulan hemen her yerde kullanılabilir.

(….)6. Doğru akım makinelerinde kutuplar, manyetik alanın meydana geldiği kısımdır.

(….)7. Eklemeli kompunt jeneratörler, ışıkdandırma ve elektrikli motor servislerinde
kullanılır.

(….)8. Seri jeneratörler enerji üretimi için santrallarda kullanılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama değerlendirme testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Yaptığınız uygulamaları değerlendirme ölçeğine göre değerlendirerek eksik veya
hatalı gördüğünüz davranışları tamamlayınız.

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır

DA jeneratörlerin etiketlerini ayrı ayrı inceleyebildiniz mi?

DA jeneratörleri, fiziksel olarak diğer motorlardan ayırt
edebildiniz mi?
Jeneratör uçlarını avometre veya ohmmetre ile ayırt edebildiniz
mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksiklerinizi
araştırarak tamamlayabilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4

Bu faaliyet sonunda gerekli araç gereçler sağlandığında amaca uygun olarak DA
jeneratörlerinin gerilim ayarını tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde aşağıdaki araştırmaları yapınız.

 Rayla çalışan sistemlerde DA jeneratörlerin hangi tipleri daha çok
kullanılmaktadır?

 DA jeneratörlerin çeşitli kullanım şekillerini araştırınız.

4. DA JENERATÖRLERİN
UYGULAMALARI

4.1. Şönt Jeneratörün Çalışması

Şönt jeneratörün çalışması için şekil 4.1’deki
bağlantı yapılır. Jeneratör normal devrinde
döndürüldüğünde ilk anda voltmetre küçük bir değer
gösterir. Okuduğumuz bu değer jeneratörün artık
mıknatsiyet gerilimidir. Jeneratör döndürülmeye
devam ettirildiğinde bu gerilim jeneratörün kendi
kendini uyartmasını sağlar.

Şekil 4.1. Şönt jeneratörün çalışması için gerekli bağlantı

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Endüklenen gerilimin değeri

Jeneratörde, bir iletkende endüklenen gerilimin değeri;

e=B.l.v.sinα.10-8 V

ifadesi ile bulunur. Bu ifadeye göre de jeneratörde endüklenen gerilimin değeri
uyartım devresi direnci değiştirilerek ve jeneratörün devir sayısı değiştirilerek ayarlanabilir.

Uyartım devresi direnci azaltıldığında uyartım devresinden geçen akım artar. Kutup
alanı kuvvetlenir. Endüklenen gerilim artar. Uyartım devresi direnci artırıldığında ise
uyartım devresinden geçen akım azalır. Ana kutup alanı zayıflar ve endüklenen gerilim de
azalır.

Devir sayısı artırıldığında endüvü iletkenlerinin kuvvet çizgilerini kesme hızı
artacağından endüklenen gerilimin değeri artar. Devir sayısı azaltıldığında ise endüvi
iletkenlerinin kuvvet çizgilerini kesme hızı azlır ve endüklenen gerilimin değeri azalır.

Endüklenen gerilimin yönü

Endüklenen gerilimin yönünü değiştirmek için ya devir yönü değiştirilir ya da uyartım
devresinden geçen akımın yönü değiştirilir.

Devir yönü değiştirildiğinde sağ el kuralına endüvi iletkenlerinin kuvvet çizgilerini
kesme yönü değişeceğinden elde edilen gerilimin yönü değişir.

Endüvi devresinden geçen akımın yönü değiştirildiğinde kuvvet çizgilerinin yönü
değişeceğinden elde edilen gerilimin yönü de değişir.

4.2. Seri Jeneratörün Çalışması

Jeneratör anma devir sayısına kadar döndürülür. Kutupları arasında hiçbir yük yok
iken, voltmetre bir değer gösterir. Bu değer jeneratörün artık mıknatısiyetinden dolayı
meydana gelen gerilimidir.

Jeneratör yük direnci ile biraz yüklendiğinde, artık mıknatısiyet geriliminden dolayı
yük üzerinden bir akım geçer. Bu yük akımı, aynı zamanda kutup sargılarından da
geçeceğinden, manyetik alanın ve dolayısıyla endüvide endüklenen EMK’ nin artmasını
sağlar. Böylece yük akımı arttıkça kutup gerilimi de artar.

Şekil 4.2: Seri jeneratörün çalışması için gerekli bağlantı



39

4.3. Kompunt Jeneratörün Çalışması

Kompunt jeneratörlerin çalışması aynen şönt jeneratörde olduğu gibidir. Kompunt
jeneratörlerde şönt sargı alanı ve seri sargı alanı bağlantı şekillerine göre ya birbirini
destekler ya da zayıflatır. Sargı alanlarının birbirini desteklediği bağlantıya eklemeli
kompunt, zayıflatacak şekilde yapılan bağlantıya ise ters kompunt bağlantı denir. Eklemeli
kompunt bağlantıda toplam manyetik alan arttığından elde edilen gerilimin değeri artar. Ters
kompunt bağlantıda ise toplam manyetik alan azaldığından elde edilen gerilimin değeri
azalır. Ayrıca devir sayısı değiştirilerek de elde edilen gerilimin değeri değiştirilebilir.

Şekil 4.3: Kompunt Jeneratörün çalışması için gerekli bağlantı

Devir yönü değiştirildiğinde elde edilen gerilimin yönü değiştirilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Doğru akım jeneratörlerinin gerilim ayarını aşağıdaki işlem sırasına uygun olarak

yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Doğru akım jeneratörünün tipini ve
bağlantı şeklini tespit ediniz.

 Jeneratörün gerilim ayarı için gerekli
tekniği seçiniz.

 Jeneratörün gerilim verebilmesi için
gerekli bağlantılarını yapınız.

 İşlem basamaklarına uygun çalışma
düzenini sağlayınız.

 Bağlantısını yaptığınız devreyi
dikkatle gözden geçiriniz.

 Enerjiyi devreye öğretmeninizin
gözetiminde veriniz.

 Devrede enerji varken çalışma
yapmayınız.

 İşlemleri yaparken bilgi konularından
yararlanınız.

 Kullandığınız iletkenleri ve devre
elemanlarını ait oldukları yere
kaldırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DOĞRU - YANLIŞ SORULARI

(….)1. Jeneratörün kendi kendini uyartabilmesi için, birinci derecede kutuplarda artık
mıknatısiyetin olması gerekir.

(….)2. Şönt jeneratörlerde endüvi uçları A-B, yardımcı kutup uçları C-D harfleri ile
gösterilir.

(….)3. Şönt jeneratörde uyartım sargısı endüviye paralel bağlanmıştır.

(….)4. Şönt jeneratörlerde uyartım devresi direnci azaltıldığında edilen gerilim azalır.

(….)5. Seri jeneratörlerde devir sayısı artırıldığında elde elde edilen gerilim artar.

(….)6. Doğru akım makinelerinde kutuplar, gerilimin elde edildiği kısımdır.

(….)7. Eklemeli kompunt jeneratörler, ışıkdandırma ve elektrikli motor servislerinde
kullanılır.

(….)8. Seri jeneratörlerde yük akımı arttıkça kutup gerilimi artar.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama değerlendirme testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Yaptığınız uygulamaları değerlendirme ölçeğine göre değerlendirerek eksik veya
hatalı gördüğünüz davranışları tamamlayınız.

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır

Doğru akım jeneratörünün tipini ve bağlantı şeklini tespit edebildiniz
mi?

Jeneratörün gerilim ayarı için gerekli tekniği seçebildiniz mi?

Jeneratörün gerilim verebilmesi için gerekli bağlantılarını yapabildiniz
mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksiklerinizi
araştırarak tamamlayabilirsiniz.
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MODÜL DEĞELENDİRME
Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır

DA motorlarının etiketlerini ayrı ayrı inceleyebildiniz mi?

DA motorlarını fiziksel olarak diğer motorlardan ayırt edebildiniz
mi?

Motor uçlarını Avometre veya ohmmetre ile ayırt edebildiniz mi?

Şönt motor etiketini inceleyebildiniz mi?

Seri motor etiketini inceleyebildiniz mi?

Kompunt motor etiketini inceleyebildiniz mi?

Ölçü aletlerini devredeki gerilim ve akım değerlerine uygun
seçebildiniz mi?

Seçtiğiniz motora uygun bağlantı şemasını çizebildiniz mi?

Şemaya uygun bağlantı yapabildiniz mi?

Şönt jeneratör etiketini inceleyebildiniz mi?

Seri jeneratör etiketini inceleyebildiniz mi?

Kompunt jeneratör etiketini inceleyebildiniz mi?

Jeneratör uçlarını avometre veya ohmmetre ile ayırt edebildiniz mi?

Ölçü aletlerini devredeki gerilim ve akım değerlerine uygun
seçebildiniz mi?

Seçtiğiniz jeneratöre uygun bağlantı şemasını çizebildiniz mi?

Şemaya uygun bağlantı yapabildiniz mi?

Jeneratör uçlarını avometre veya ohmmetre ile ayırt edebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.

Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları
uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 D
3 Y
4 D
5 D
6 D
7 Y
8 D
9 Y

10 D

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Y
2 D
3 D
4 D
5 Y
6 D
7 D
8 Y

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 D
4 D
5 D
6 D
7 D
8 Y

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 D
4 Y
5 D
6 Y
7 D
8 D

Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz.
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