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 AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi 

DAL/MESLEK Raylı Sistemler Makine - Mekatronik 

MODÜLÜN ADI 
Raylı Sistem Araçlarındaki Elektrik Motorları ve 

Kontrolü 

MODÜLÜN TANIMI 

DC ve AC motor bağlantılarını doğru olarak yapma ve 

motor bağlantılarının kontrolünü sağlama ile ilgili bilgi 

ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL   

YETERLİK 

Raylı sistemlerdeki elektrik motorlarını tür ve 

özelliklerine göre elektrik ve elektronik kumanda 

düzenekleri ile kontrol etmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Raylı sistemlerdeki elektrik motorlarını tür ve 

özelliklerine göre elektrik ve elektronik kumanda 

düzenekleri ile kontrol edebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. DA motorun türüne göre mekanik ve elektriksel 

yapısını, farklılıklarını bilerek bağlantılarını 

yapabileceksiniz. 

2. AC motorun mekanik ve elektriksel yapısını 

bilerek bağlantılarını yapabileceksiniz.  

3. AC motorlarında devir yönü ve hız kontrolü 

yöntemlerini, bu kontrolü yapabilecek sistemlerin 

yapı ve çalışmalarını bilerek motorları kontrol 

edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Elektrik makineleri laboratuvarı, lokomotif ve 

vagon bakım atölyeleri 

Donanım: Elektrik makineleri deney seti, lokomotif ve 

vagon kumanda masaları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 Sevgili Öğrenci, 

 

Elektrik makineleri bugün tüm hayatımıza girmiştir. Özellikle son zamanlarda ulaşım 

sektöründe de diğer yakıtlara oranla daha fazla elektrikli trenler kullanılmaktadır. Elektrik 

kullanılmasının nedeni daha temiz olması ve bizim ülkemiz için daha kolay temin edilebilir 

olmasıdır.  

 

Elektrik makineleri diğer makinelere oranla daha verimlidir. Bir diğer özelliği de daha 

kolay kumanda edilmesidir. Bunun için güç üretmede dizel kullanılsa da tekerlere iletilen 

güç cer motorlarıdır. Yani elektrik motorlarıdır. Bunun için elektrik motorlarına kumanda 

edilmektedir. 

 

Bu modül ile kullanılan elektrik motorlarının özelliklerini, yapısını ve kumandasını 

öğrenmiş olacaksınız. Böylece mesleğinizin gereği olarak makineleri daha iyi tanıyarak 

kullanacaksınız. 

 
 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞREME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Çalışmalarınız sonuçlandığında, doğru akım motorlarını türlerine göre ayırt etmeyi 

öğreneceksiniz. Bağlama ve kumanda elemanlarını kullanma becerisi kazanacaksınız. 
 

 

 

 

 

 Lokomotiflerde kullanılan doğru akım motorlar hakkında bilgi toplayınız. 

 Lokomotiflerde kullanılan doğru akım motorlarının gücü ve çalışma 

gerilimlerini araştırınız. 

 Motorlara bağlanan yarı iletkenleri öğreniniz.  

 

 1 DA MOTOR 
1.1 Yapısı. 

 

Kendisine doğru akım verildiğinde hareket enerjisi aldığımız makinelere doğru akım 

motoru denir. 

Bu motorlar endüvisi sargılı ve sabit mıknatıslı olarak yapılır. Lokomotifler kullanılan 

motorlar ise büyük güçlü olduklarından endüvisi sargılı olarak yapılır. 

 

Resim 1.1: Doğru akım motorunun yapısı 

1.2 Endüktör 
 

Doğru akım motorlarında manyetik alanın meydana geldiği kısımdır. Endüktöre kutup 

da denilmektedir. 

Endüktörler tabii mıknatıslarla yapıldığı gibi kutuplara sargılar sarılarak bu sargıların 

enerjilendirilmesiyle mıknatıslık özelliği kazandırılmış elektromıknatıslardan da yapılabilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Çok küçük doğru akım motorlarında kutuplar (tabii mıknatıslı) sabit mıknatıslıdır. Fakat 

genellikle elektromıknatıs kutuplar kullanılmaktadır. 

 

 

Resim 1.2: Endüktör yapısı 

 

Doğru akım motorlarında kutup sayısı alternatif akım makinelerinde olduğu gibi 

hızindüklenen gerilim ve akımın frekansına bağlı değildir. Burada kutup sayısı makinenin 

gücüne ve devir sayısına göre değişir. Endüktör, makinenin gücüne (büyüklüğüne, çapına) 

ve devir sayısına göre 2, 4, 6, 8 veya daha çok kutuplu olur. 

 

 Endüvi 

 

Gerilim indüklenen ve iletkenleri taşıyan kısma endüvi denir. Endüvi, kalınlığı 0,30-

0,70 mm arasında değişen dinamo saclarından yapılır. Dinamo sacları, istenen şekil ve 

ölçüde preslerle kesildikten sonra tavlanır ve bu sacların birer yüzeyleri yalıtılır. Yalıtma 

işleminde kâğıt, lak kullanılır ve oksit tabakası oluşturulur. Endüvi sacları üzerine iletkenleri 

yerleştirmek için oluklar açılır. Bu olukların şekil ve sayıları makinenin büyüklüğüne, sarım 

tipine, sarım şekline ve devir sayısına göre değişir. Oluklar, küçük güçlü makinelerde 

yuvarlak veya oval büyük güçlü makinelerde ise tam açık olarak yapılır. 

 

 

Resim 1.3: 25 kW’lık DA motorunun endüvisi ve cer motoru endüvisi sarımı 

 Kolektör ve fırçalar 

 Kolektör, birbirinden yalıtılmış bakır levhalardan oluşur. Statorda üretilen alternatif 

gerilim kolektör ve fırçalar yardımı ile doğrultulur. Kolektör üzerine temas eden fırçalar 

yardımı ile dış devreye iletilir. Kolektör ile elektriksel bağlantıyı sağlayan kömürden 
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yapılmış fırçalar, fırça tutucuları ve fırça taşıyıcıları monte edilmiştir. Fırçalar, makinenin 

akım ve gerilimine göre sert, orta, yumuşak karbonlardan imal edilir. 

 

 

Resim 1.4: Kolektör ve fırçalar 

 Kapak ve yataklar 

Gövde ve kapaklar motoru dış etkilere karşı korumak için alüminyum, demir ya da 

demir alaşımından üretilir. Endüvinin endüktör içinde merkezî olarak yataklanması görevini 

ise kapaklar yapar. Fırça kömürlerine ve tutucularına aynı zamanda yataklık eden motor 

kapaklarıdır. 

 

1.3 Çalışması 

 
İçerisinden akım geçen iletken, manyetik alana sokulursa iletkene bir kuvvet 

etkir.Etkiyen bu kuvvetin yönü sol el kuralı ile bulunabilir. 

 

Şekil 1.1: Sol el kuralı 
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Sol el kuralına göre sol el, dört parmak birbirine birleştirilerek açılır. Sol el kuvvet 

çizgileri avuç içinden gidecek ve bitişik dört parmak iletkenden geçen akımın yönünü 

gösterecek şekilde tutulursa başparmak iletkenin hareket yönünü göstermektedir. 

 

 

Şekil 1.2: DC motorun dairesel hareketi 

 Şekil a: İletken içerisinden geçen akım, iletken etrafında bir alan oluşturur. 

Oluşan bu alan sol tarafta ana alanla zıt yönde, sağda tarafta ise ana alanla aynı 

yöndedir. 

 Şekil b: Sol tarafta alanlar zıt yönde olduğu için alan zayıflaması, sağ tarafta ise 

alanlar aynı yönde olduğu için alan kuvvetlenmesi olur. Bu durumda iletken, 

alanın dışına doğru itilir. İletkenin hareket yönü sol el kuralına göre sağ taraftan 

sol tarafa doğrudur.  

 Şekil c: Manyetik alanın yönü değiştirilecek olursa iletkenin hareket yönü 

değişir. Sol el kuralı uygularsak iletkenin hareket yönünün sol taraftan sağ 

tarafa doğru olduğunu tespit ederiz.  

 Şekil d: İletkenden geçen akımın yönünü değiştirirsek hareket yönü yine 

değişir. İletkenin hareket yönünün sol el kuralına göre sol taraftan sağ tarafa 

doğru olduğunu tespit ederiz. Böylece manyetik alan içindeki iletkenin itilme 

yönünün, iletkenin içinden geçen akımın ve manyetik alanın yönüne bağlı 

olduğu görülmektedir. 
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Şekil 1.3: DC motorun dairesel hareketi 

1.4 Çeşitleri 
Doğru akım motorları fırçalı ve fırçasız olarak ikiye ayrılır. 

Fırçasız doğru akım motorları 

DC motorların dönen kısımları sabit mıknatıstan, duran kısımları ise mini bobinli 

sargılardan oluşmuştur. Bu tip motorlarda kolektör ve fırça düzenekleri yoktur. Duran 

kısımda bulunan sargıların üzerinden geçen akımlar, optik ya da manyetik sensörlerle 

kontrol edilmektedir. 

Temel prensip ve çalışma şekli DC motorlarla aynıdır. Tek fark bobinlerin sabit, sabit 

mıknatısların rotora bağlı olmasıdır. Yani bu motorda rotor ve stator yer değiştirmiştir. 

Bunun avantajı, fırça ve komütatör sisteminin kalkması, dolayısı ile sürtünmeden ve 

fırça/komütatör (kolektör) ikilisinin oluşturduğu dirençten dolayı oluşan elektrik/mekanik 

kayıpların ortadan kalkmasıdır. Aynı zamanda bu tasarım, mekanik olarak 

denetlenmediğinden ve bobinlerin sayısının artırılmasına da izin verdiğinden bu motorlardan 

çok yüksek tork almak mümkündür. Mahzurları ise komütatörün yerini elektronik bir 

devrenin alması yani motorun çalışabilmesi için ek donanımlar gerektirmesidir. 

 

Resim 1.4:  Fırçasız DC motor 
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Resim 1.5: Dört kutuplu doğal mıknatıslı rotor (a), sekiz kutuplu doğal mıknatıslı rotor (b) ve 

fırçasız DC motor rotor ve stator (c) 

 

Kullanıldığı yerler: Günümüzde elektronikteki ilerlemelere paralel olarak bu 

motorların kullanım alanı oldukça artmıştır. Büro aletleri, fotokopi makineleri, fan ve 

üfleyiciler, su-hava-kimyasal pompalar, tarayıcılar, yazıcılar ve teyp sürücüleri gibi birçok 

kullanım alanına sahiptir. Ayrıca iş makinelerinde, büyük havalandırma sistemlerinde, optik 

tarayıcılarda ve tıp aletlerinde de kullanılır. 

 

 Fırçalı doğru akım motorları 

 

Fırçalı doğru akım motorlarında uyartım sargılı ve sabit mıknatıslı doğru akım motoru 

olarak ikiye ayrılır. Uyartımlı motorlar da paralel, uyarmalı, seri uyarmalı ve karma uyarmalı 

olmak üzere üçe ayrılır. 
 

1.5 Paralel Motor 

 
Uyartım sargısının endüvi sargısına paralel olarak bağlandığı doğru akım 

motorlarıdır.Paralel motorun devir sayısı, yük ile çok fazla değişmez. Motorun devir sayısı, 

kaynak gerilimi veya uyartım akımı ile kontrol edilebilir. Yol alma anındaki momentleri 

düşüktür. Motor boşta çalışırken de devir sayısı normal değerdedir. Motorun maksimum 

verimde çalışması için motorun sabit kayıplarının endüvi kayıplarına eşit olması gerekir. 

Motorun üreteceği moment, endüvi akımıyla doğru orantılı olarak artar. 

 

 Kullanıldığı yerler: Yüksek kalkınma momenti ve sabit devir sayısı 

istenen uygulamalarda kullanılır. Vantilatör, aspiratör ve tulumbalar, 

kâğıt fabrikaları, dokuma tezgâhları, gemi pervaneleri, matbaa makineleri 

ve asansörler bu motorun kullanım alanlarındandır. 
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Şekil 1.6: Paralel motor bağlantı şeması 

 

1.6 Yol Verme Yöntemleri 

 

Şekil 1.7: Paralel motora yol verme bağlantı şeması 

 

DC paralel motorun devir sayısı yüklenmeyle hemen hemen hiç değişmez. Boşta 

çalışmada oldukça kararlı olup en yüksek devir sayısına ulaşır. Bu özellikler DC paralel 

motor karakteristiği olarak açıklanır. 

Uyartım sargılarının çektiği akım boşta ve tam yükte aynıdır. Endüvi akımının 

büyüklüğü motorun yüklenmesine bağlıdır. Dolayısıyla yükteki değişiklik endüvi akımını 

değiştirir. Endüvi akımı direkt olarak motorun dönme momenti ile doğru orantılıdır. 
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Paralel motorda uyartım sargısı endüviye paralel bağlanmıştır. Motorun kutup 

(endüktör) sargıları ince kesitli çok sipirli yapılmıştır çünkü uyartım sargısında kullanılacak 

gerilim değeri küçük bir değer olması yeterlidir. Paralel motor endüvi sargısı uçları A-B, 

uyartım sargısı uçları C-D harfleri ile gösterilir. Motor ilk çalıştırıldığında zıt emk değeri 

sıfır olacağından aşırı akım çekecektir. Bunu önlemek için motor yol verme direnci LMR 

reostası kullanılarak ilk kalkınma anında düşük akım çekilmesi sağlanır. Zıt emk değeri 

arttıkça direnç devreden çıkarılarak uygulanan gerilim değeri artırılır. Motorun devir sayısı 

QST         reostası ile ayarlanır. TS direncinin 

değeri küçüldükçe uyartım sargısına uygulanacak gerilim artacağından, oluşturacağı 

manyetik alan da artacaktır. Kutup manyetik alanının artmasına bağlı olarak endüvi daha 

büyük güçle döndürülerek devir sayısı artırılacaktır. 

 

 

1.7 Seri Motor 
 

Uyartım sargısı endüvi sargısının birbirine seri olarak bağlandığı doğru akım motoru 

çeşididir. Motor, yüklendikçe devir sayısı hızla düşer. Bunun nedeni, yük akımının aynı 

zamanda uyartım akımı olmasıdır. Akım arttığında manyetik akı ɸ de artacaktır ve E=K.ɸ.n 

formülüne göre manyetik akı arttığında devir sayısı da düşecektir. Seri motorun yol alma 

momenti oldukça yüksektir. Motor boşta çalıştığında ɸ değeri oldukça küçük bir değer alır. 

Dolayısıyla devir sayısı, tehlikeli bir şekilde yükselebilir. Bu yüzden seri motor boşta 

çalıştırılmamalıdır. 

 

Şekil 1.8: Seri motor bağlantı şeması 

 

 Kullanıldığı yerler: Seri motor, kalkınma momentinin çok yüksek olması 

istenen tren, tramvay, troleybüs, vinç ve asansör gibi ağır işlerde kullanılır. 
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1.8 Özellikleri 

 
Bu motorlarda uyartım sargısı endüvi ile seri bağlanmıştır. Bir alan ayarlayıcı direncin 

uyarı sargısına paralel bağlanması suretiyle ana alanı zayıflatarak devir sayısını yükseltme 

işlemi bu motorlarda uygulanmaz. Uygulansa bile çok enderdir. 

Seri motorlarda endüvi akımının tümü uyartım sargısından geçer. Bu nedenle endüvi akımı 

yükseldikçe uyartım akımı da yükselir ve bu oluşum özellikle motorun yol alması sırasında 

büyük olur. 

 

Seri motorların yol alma momentleri diğer motorlardan büyüktür. Yüksüz olarak 

yüksek devire geçme sırasında endüvi akımı ve buna bağlı olarak uyartım akımı giderek 

düşer. Uyartım akımı ile birlikte uyartım alan şiddeti azalacağından devir sayısı yükselir. 

Seri motorlar yüksüz durumda devirlerini giderek yükseltir. Bundan dolayı seri motorlar 

hiçbir zaman düz kayışlı makinelere bağlanmamalıdır. Aksi hâlde kayış fırlayabilir.  

Seri motora yüklenme anında endüvi akımı ve buna bağlı olarak uyartım akımı yükselir. 

Uyartım akımının yükselmesi sonucu döndürme momenti artarken devir sayısı düşer. Böyle 

bir durumda yükselen endüvi akımı ön direnç üzerinde bir gerilim düşmesine neden olur ve 

bunun sonucu endüvi gerilimi düşer. Endüvi akımıyla birlikte uyarı akımı da yükseldiği ve 

endüvi gerilimi düştüğü için devir sayısı azalır. 

 

Şekil 1.9: Yükleme eğrisi 

 

Seri motorlar elektrikli araçlarda (örneğin, tramvaylarda ve elektrikli otoraylarda) 

kullanılır. Şayet bu motorların statoru saç paketi hâlinde ise alternatif akımla da çalışabilir. 

Alternatif akımla da işletilmek üzere yapılmış seri motorlara üniversal motorlar denir. 
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1.9 Raylı Sistemlerdeki Uygulamaları 

 
 AC beslemeli DC cer motoru  

Bu şema (üstte), 25 kV AC elektrikli lokomotif için basitleştirilmiş şemayı gösterir. 25 

kV AC pantograf tarafından toplanır ve transformatöre geçirilir. Transformatör gerilim çekiş 

motorları tarafından idare edilir bir seviyede akıma ihtiyaç vardır. Motorlara uygulanan akım 

düzeyini ayarlama, transformatör bölümlerinde gerilimi artırmak için bir "kademe 

değiştirici" tarafından kontrol edilir.  Kam mili tarafından kontrol edilen DC çekiş 

kontaktörleri, sürücü komutları altında, kullanılan direnç denetleyicileri ile beraber çalışır. 

 

 

Şekil 1.10: AC beslemeli DC cer motoru sürücüsü şeması 

 

Motorlardan geçen akım önce AC, DC bir doğrultucudan geçirilerek değiştirilmelidir. 

Doğrultucuların, son 30 yıldır sürekli gelişimi, state-of-the-art AC çekiş sistemlerinde tristör 

ve türevleri kullanılmaktadır. 

 

1.10 Kumanda ve Kontrol Prensipleri 

 
Seri motorun yol verme reostasıyla kalkındırılması gerekir veya endüvi beslemesi 

ayarlı DC gerilim ünitesinde ayarlanabilir gerilimle de yavaş kalkındırılması sağlanır. 

Günümüzde genellikle kalkınmada tristörlü faz kontrol devreleri (DC motor kontrol ünitesi) 

ile enerji kayıpsız ve daha kolay yapılmaktadır. 
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1.11 Hız Kontrolü 
 

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 sayında artma meydana gelir. Seri motorlar için ideal devir şeklidir ancak reosta 

direnci sıfır yapılarak devir sayısının aşırı olması sakınca oluşturabilir. Reosta direnci sıfırda 

bırakılıp durdurduktan sonra başlatma yapılmamalıdır çünkü bu durum motorun yanmasına 

sebep olur (Şekil 1.11). 

 

 

Şekil 1.11: 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 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 1.12 ). 
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Şekil 1.12: Endüktörden kademeli devir değişimi 

 

1.12 Yön Kontrolü 

 
Paralel motorlarda olduğu gibi seri motorların devir yönleri endüviden ya da 

endüktörden geçen akımın yönünün değiştirilmesi ile yapılır. Çoğunlukla endüviden geçen 

akım yönünü değiştirmek için tercih edilir (Şekil 1.13). İsterseniz endüktörden geçen akım 

yönünü değiştirerek de devir yönünü değiştirebilirsiniz. 

 

Şekil 1.13: Seri motor devir yönü değişimi 
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1.13 Kumanda Elemanlarıyla Kontrolü 

 
Makine bağlantısı endüvi sargılar (A1-A2) uyartım sargıları (D1-D2) direkt seri 

makine terminal uçlarıdır. Makine kullanımında etiket değerinin incelenmesi gerekir. 

 

Şekil 1.14: DC seri makine ünitesi 

 

Şekil 1.15’teki bağlantıyı yaptıktan sonra yol verme reostası (RyL) maksimum 

değerde iken DC seri motora nominal gerilimini (200v) sigorta şalterleri kapatarak 

uygulanır. Yol verme reostası (RyL) ile motora yol veriniz.  

*DC seri motoru yüksüz çalıştırmayınız, direkt yol vermeyiniz. 

 

 

 

Şekil 1.15: Doğru akım seri motorun kumanda elemanlarıyla kontrolü 
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1.14 Yarı İletkenlerle Kontrolü 
 

Şekil 1.16’da serbest uyarmalı bir doğru akım motorunun üç fazlı, denetimli 

doğrultucu yardımıyla açık çevrimli hız denetimi için bir ilke şeması görülmektedir. Burada 

IGBT’lerin tetikleme açıları değiştirilerek endüvi geriliminin etkin değeri değiştirilir, 

dolayısıyla motorun hızı istenen biçimde ayarlanabilir. 

 

Şekil 1.16: Üç fazlı doğrultucu yardımıyla açık çevrimli DA motoru hız kontrolü 

1.15 Raylı Sistem Taşıtlarındaki Kumanda Uygulamaları 

 
 Tristör  

Tristör, diyotun gelişmiş hâlidir. Tristör kapı ucu tetiklendiğinde sadece bir yönde 

akım akmasına izin verir. Bir kere iletime geçtiğinde kesime götürmek için ters yönde akan 

akım göndermek gerekir. Ters akım verilen tristör kesime gider. Tristörlerin her döngüsü 

sırasında motorların yön değiştirmesi nedeniyle lokomotifi ileri geri çalıştırmak basittir. 

Tristörlerin gelişmeyle birlikte, kontrol doğrultucular mümkün oldu ve kademe değiştiriciler 

hızlı bir şekilde tarih oldu. 25 kV AC elektrikli lokomotifin çekiş sisteminin, tristör kontrollü 

sürümü yukarıdaki şemada görülmektedir. 

 

 

Şekil 1.17: Tristör kontrollü lokomotif sürücü devresi 
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 Doğru akım devrelerin de tristörün kullanımı 
 

Geleneksel direnç kontrolü DC motorların besleme hatlarında (havai veya üçüncü 

raylı sistem) bulunan gerilim, 20-25 mil treni hızlandırmak için motora uygulandığında, 

gerilimin bir kısmı kaybolur çünkü mevcut gerilimin geri kalanı dirençler tarafından 

tüketilir.  Hemen herkes DC sistemlerde tristörleri kullanmak için bir yol aramaya başladı. 

Bu seferde tristörler tek yönde çalışırken kesime götürmek sorun oldu. Bu normal olarak 

tristöre ters yönde akım vererek yapılır. Bu da bir indüktör ve kapasitör ile "rezonans 

devresi" ekleyerek yapılır. Bu olayın da tristörü kapatma ya da "komütasyon" etkisi vardır.  

DC tristör kontrol devresi diyagramı (üstte) bir parçası olarak gösterilir. Gerektiğinde açmak 

için kendi tristörü vardır. 

 

 

Şekil 1.18: DC motor için DC kaynaklı tristör kontrol devresi 

 

Two other features of the DC thyristor circuit are the "freewheel diode" and the "line 

filter". İki DC tristör devresinin diğer özellikleri koruma diyotu ve hat filtresi vardır. The 

freewheel diode keeps current circulating through the motor while the thyristor is off, using 

the motor's own electro magnetic inductance. Tristör kapalı iken motor kendi elektro 

manyetik endüktans kullanarak motor koruma diyotu üzerinden akımı dolaşımda tutar. 

Without the diode circuit, the current build up for the motor would be slower. Diyot devresi 

olmadan mevcut motor için kumanda daha yavaş olacaktır.  

Thyristor control can create a lot of electrical interference - with all that chopping, it's 

bound to. Tristör kontrolü devrede bir sürü elektrik paraziti oluşabilir. Bu kırpma devresi, 

tristöre bağlı bulunuyor. The "line filter" comprises a capacitor and an inductor and, as its 

name suggests, it is used to prevent interference from the train's power circuit getting into the 

supply system. "Hat filtre", adından da anlaşılacağı gibi trenin güç devresine bağlıdır. 

Besleme sistemi içinde olan parazitleri önlemek için kullanılan, bir kondansatör ve bir 

bobinden oluşur.  
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1.16 Kompunt Motor 

 
Seri ve paralel motorun karışımından oluşan bir motor çeşididir. Kompunt motor, 

(başlangıçtaki gibi) bir devir sayısına sahiptir çünkü motorda bulunan paralel sargı, küçük de 

olsa bir akım çeker ve bir ɸ manyetik akısı oluşur.  

 

Şekil 1.19: Kompunt motor bağlantı şeması 

 

Kompunt motor işletme ihtiyacına göre farklı şekilde endüktör sargılarının 

bağlantıları yapılabilir. Bu bağlantı şekillerine göre eklemeli ve çıkarmalı diye isimler alır. 

Paralel sargının ve seri sargının meydana getirdiği manyetik alan birbirini kuvvetlendiriyorsa 

eklemeli (toplamalı) kompunt bağlantı yapılmış olur. Doğru akım eklemeli kompunt 

motorun yük akımı arttıkça devir sayısında azalma meydana getirir (Şekil 1.20). 

                         

Şekil 1.20: Eklemeli kompunt motor kutubu              Şekil 1.21: Çıkarmalı kompunt kutubu 

Seri sargıdan geçen akım, paralel sargının manyetik alanını zayıflatıyorsa çıkarmalı 
(eksiltmeli) kompunt motor bağlantısı yapılmış olur. 

Doğru akım çıkarmalı kompunt motorun yük akımı arttıkça devir sayısında artma 

meydana getirir (Şekil 1.21). 
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1.17. Özellikleri 

 
 Eklemeli kompunt motorların devir sayıları seri ve paralel 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 

olduğugibi tehlikeli değerler almaz. 

 

 Eklemeli kompunt motorların yol alma momentleri oldukça yüksektir. 

Terskompunt motorların yol alma momentleri zayıftır. 

 

 Kullanıldığı yerler: Eklemeli kompunt motorlar, seri motora benzer bir 

özellik gösterir. Bu nedenle seri motorun kullanıldığı yerlerde 

kullanılabilmektedir. Özellikle vinç, asansör ve hadde makinelerinde 

yaygın olarak kullanılır. 

 

Ters kompunt motorlar ise fazla yol alma momenti istemeyen fakat yük ile devir 

sayısının değişmemesi gereken sinema makinelerinde, televizyon anten yönlendiricilerinde, 

dokuma tezgâhlarında ve buna benzer uygulamalarda kullanılır. 

 

1.18 Yol Verme Yöntemleri 
 

Doğru akım kompunt motorun yol vermek için endüvi ve endüktör devresine LMR 

reostası ile qst reostası bağlanır. 

 

Endüvi sargısı ile seri sargı birbirine seri bağlanır. Paralel sargı ise endüvi ve seri 

sargıya paraleldir. 

 

Reostalardaki değer değiştirilirse akım değişir. Akımın değişmesi devir sayısında 

değişme oluşturur. 
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Şekil 1.22: Kompunt motor devir ayar bağlantısı 

 

Kompunt motor yol vermek bağlantısında kullanılan qst reostası paralel sargıya seri 

olarak bağlanır. Böylece endüktör manyetik alan şiddetini değiştirmiş oluruz. Paralel 

motorda olduğu gibi kutuptan geçen akım artarsa manyetik alan artar ve devir sayısı azalır. 

Reosta direnci artarsa akım azalır, kutuplarda manyetik alan azalır, kompunt motorun devir 

sayısı artar. 

 

qst reostasıyla yapılan devir değişimi yeterli olmazsa, LMR reostasıyla endüviden 

geçen akım değiştirilir. Endüviden geçen akım aktarsa devir sayısında artma olur. 

Akım azalırsa devir sayısında azalma olur. 
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UYGULA FAALİYETİ 
Doğru akım motorlarının bağlantılarını yapınız ve devir sayısını ayarlayınız. 
 

 

İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

 Doğru akım motorunun etiket değerlerini 

inceleyiniz. 

 
 

 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. 

 DC motorun tipine göre bağlantı şeklini 

tespit ediniz. 

 
 

 DC motorun çalışma şekline ve tipine 

uygun bağlantıyı yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 DC motora yol veriniz. 

 

 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. 

 DC motorun dönüş yönü ve hız 

kontrolünü kumanda elemanları ile 

gerçekleştiriniz. 

 
 DC motorun dönüş yönü ve hız 

kontrolünü yarı iletken devre elemanları 

ile gerçekleştiriniz. 

 
 Raylı sistemlerdeki DC motorların 

yerlerini ve bağlantı şekillerini 

inceleyiniz. 

 

 DC motorların raylı sistemlerdeki 

kumanda ve kontrol şekillerini 

inceleyiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Doğru akım motorunun etiket değerlerini okuyabildiniz mi?   

2 DC motorun tipine göre bağlantı şeklini tespit edebildiniz mi?   

3 DC motorun çalışma şekline ve tipine uygun bağlantıyı yapabildiniz mi?   

4 DC motora yol verebildiniz mi?   

5 
DC motorun dönüş yönü ve hız kontrolünü kumanda elemanları ile 

gerçekleştirebildiniz mi? 
  

6 
DC motorun dönüş yönü ve hız kontrolünü yarı iletken devre elemanları ile 

gerçekleştirebildiniz mi? 
  

7 
Raylı sistemlerdeki DC motorların yerlerini ve bağlantı şekillerini öğrendiniz 

mi? 
  

8 
DC motorların raylı sistemlerdeki kumanda ve kontrol şekillerini öğrendiniz 

mi? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Kendisine doğru akım verildiğinde hareket enerjisi aldığımız makinelere 

………………… denir. 

2. ………………….doğru akım motorlarında manyetik alanın meydana geldiği kısımdır 

3. İçerisinden akım geçen iletken, manyetik alana sokulursa iletkene bir …………. etkir. 

4. ………………..motorlar; paralel uyarmalı, seri uyarmalı ve karma uyarmalı olmak üzere 

üçe ayrılır. 

5. Motor boşta çalıştığında … değeri oldukça küçük bir değer alır. 

6. Reosta seri sargıya paralel bağlanır, reosta direnci artınca endüktörden geçen akım 

artar. Böylece …………………. şiddetinde artar. 

7. Paralel motorlarda olduğu gibi seri motorların devir yönleri …………. ya da ………..... 

geçen akımın yön değiştirilmesi ile yapılır. 

8. DC seri motoru …………….. çalıştırılmaz. 

9. Tristörleri kesime götürmek için …………… yönde akan akım göndermek gerekir. 

10. Besleme sistemi içinde olan parazitleri önlemek için bir ……………. ve bir  

…………… kullanılmaktadır. 

11. Paralel sargının ve seri sargının meydana getirdiği manyetik alan birbirini 

kuvvetlendiriyorsa ………………………. kompunt bağlantı denir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Alternatif akım motorlarını çeşitlerine göre ayırt edebilecek, bağlayabilecek ve raylı 

sistem taşıtlarındaki alternatif akım makinelerini tanıyabileceksiniz. 

 

 

 

 
 

 Asenkron motorların kullanıldığı yerler hakkında bilgi toplayınız. 

 Çevrenizde bir iş yerinde kullanılan asenkron motorun bağlantı şemasını 

çıkarınız. 

 Çevrenizde bulunan raylı sistemlerdeki asenkron motorların özellikleri 

hakkında bilgi toplayınız. 

 

2. AC MOTOR 

 
AC motorların yapısı, çalışma prensipleri ve özellikleri aşağıda anlatılmaktadır. 

 
2.1 Yapısı 

 

Resim 2.1: Asenkron motorun yapısı 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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  Stator 
Stator üç fazlı motorun hareket etmeyen kısmıdır. DC makinelerin indüktörüne 

benzer. Üç fazlı döner manyetik alan sargıları burada bulunur. Resim 2.2’de stator resmi 

görülmektedir. 

 

 

Resim 2.2: Stator 

 

 Rotor 

Üç fazlı motorların dönen kısmına rotor denir. Sincap kafesli ve sargılı olmak üzere 

iki çeşidi vardır. Bunlar; 

 

  Sincap kafesli rotor 

Stator gibi silisli saclardan preslenerek paket edildikten sonra üzerindeki kanallara 

eritilmiş alüminyum dökülüp dökülen alüminyum çubukların iki baştan kısa devre edilmesi 

ile elde edilir. Resim 2.3’te görüldüğü gibi alüminyum çubuklar kafes şeklinde görülür. 

 

 

Resim 2.3: Sincap kafesli rotor 
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 Sargılı rotor 

Rotor sacları da endüvileri gibi kanallı olarak preslenir. Kanallara (120) yüz yirmişer 

derece faz farklı üç fazlı AA sargıları yerleştirilir. Sargılar yıldız veya üçgen bağlandıktan 

sonra çıkarılan üç uç, rotor miline sabitlenmiş olan bileziklere tutturulur. Her bilezik, milden 

ve diğer bileziklerden yalıtılmıştır. Bu bilezikler, rotor sargılarına üç faz enerji taşıyan 

fırçalar basar. Şekil 2.4’te sargılı rotor görülmektedir. 

 

 

Resim 2.4: Sargılı rotor bilezikleri ve rotor 

 

 Motor yan kapakları 

Motoru dış etkilere karşı koruma ve rotoru yataklama görevi yapar. Resim 2.5’te AC 

motor ve aksamları görülmektedir. 

 

 

Resim 2.5: Üç fazlı AC motor ve yan kapakları 
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2.2 Döner Alan Oluşumu 

 
 Üç fazlı motorların çalışma prensibi, dönen manyetik alan prensibine dayanır. Döner 

manyetik alanın oluşmasını sağlayan üç faktör vardır. 

 
 Üç fazlı gerilimin fazları arasında 120 derece faz farkı vardır. 

 Polarite düzenli aralıklarla değişir.  

 Sargılar motor içinde 120 derece faz farklı olarak yerleştirilmiştir.  
 

 Buradaki resimlerde, gösterildiği gibi asenkron motor üç fazlı iki kutupludur. Bu da 

faz başına iki kutuplu olduğu anlamına gelir.  

 

Sargı kenarları birbirine karşıdır. Birinci faz bobin kenarları 1A ve 1B ile gösterilir. 

Aynı durum diğer sargılar (2A ve 2B, 3A ve 3B) için de geçerlidir Sargı polariteleri 1A’dan 

1B’ye olacak şekilde sarılır böylece sargı üzerinden geçen akım, kenarlar arasında zıt 

kutuplaşmaya neden olacaktır. Bu kutuplaşma diğer sargılar için de (2A, 2B, 3A ve 3B) 

geçerlidir. 3A ve 2A bobin kenarları 1A bobin kenarına göre ters polaritelerdir. Birbirine 

göre ise aynı yönde sarılır. Sargıların L1 fazı 1A’ya,  L2 fazı 2A’ya ve L3 fazı 3A’ya 

bağlanmıştır. Sargıların diğer uçları birleştirilerek yıldız bağlantı oluşturulmuştur. 

 

 

Şekil 2.1:  Üç faz bobinin durumu 

Şimdi aşağıdaki resimlere bakarak stator döner alanının nasıl oluştuğunu görelim. Bu 

şekilde kesik çizgi ile gösterilen noktadaki üç fazın durumunu inceleyelim. Üç fazın durumu 

bizim için kılavuz olacaktır. Oklar manyetik alanın en yoğun olduğu yani kutuplaşmanın 

durumunu gösteriyor. Ok yönlerinin kuzey kutbu (N) gösterdiği varsayılacaktır. 
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Şekil 2.2:  Üç faz bobinin durumu   Şekil 2.3:  Üç faz bobinin durumu 

 

 Şekil 2.2: Referans çizgisi A durumunda iken faz durumlarını incelediğimizde, 

birinci faz (L1) pozitif maksimum değere ulaşmıştır. Bu anda ikinci (L2)  faz 

sıfırdır. Üçüncü (L3)  faz da negatiftir. Bu anda manyetik alanda 1A ve 1B 

bobini üzerinde yoğunlaşmıştır. 

 

 Şekil 2.3: B çizgisinin olduğu durumu incelediğimizde L3 hattının sıfır 

olduğunu görürüz. Bu anda L1 ve L2 hattının durumu ise birbiri ile aynı 

değerde fakat ters polaritedir.  L1 hattı negatif, L2 hattı pozitiftir Bu anda 

manyetik alanın yoğunlaşması birinci ve ikinci faz bobinleri arasındadır. 

 

 Şekil 2.4: C çizgisinin olduğu durumu incelediğimizde L 2 hattı negatif 

maksimum değerde ve L1 ve L3 hatları ise pozitif polarite yönüne hareket 

etmiştir.  Bu anda manyetik yoğunluk 2A ve 2B bobin kenarları arasında 

çoğalmıştır. 

 
 Şekil 2.5: D çizgisinin olduğu durumu incelediğimizde ikinci faz (L2) sıfır 

noktasındadır. Üçüncü (L3) fazı pozitif birinci faz (L1) ise negatif duruma geçmiştir. Bu 

anda manyetik alan, 2 ve 3. bobin kenarları arasında yoğunlaşmış durumdadır.  
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Şekil 2.4:  Üç faz bobinin durumu   Şekil 2.5:  Üç faz bobinin durumu 

 
 Şekil 2.6: Referans çizgisi E durumunda iken faz durumlarını incelediğimizde 

üçüncü faz (L3) pozitif maksimum değere ulaşmıştır. Bu anda birinci (L1) ve 

ikinci (L2)  fazda ortak noktada negatif olmuştur. Bu anda manyetik alanda 3A 

ve 3B bobini üzerinde yoğunlaşmıştır. 
 

 Şekil 2.7: Referans çizgisi F durumunda iken faz durumlarını incelediğimizde 

birinci (L1) faz 0 olmuş durumdadır. Üçüncü (L3) faz pozitif ikinci L2) faz ise 

negatif olmuş durumdadır. Bu anda manyetik alanın yoğunlaşması da birinci 

(L1) ve üçüncü faz (L3) bobinleri arasındadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.6:  Üç faz bobinin durumu    Şekil 2.7:  Üç faz bobinin durumu 
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Şekil 2.8:  Üç faz bobinin durumu 

 
 Şekil 2.8: En son örnek olarak referans çizgisi G durumunda iken faz 

durumlarını incelediğimizde ikinci (L2) faz negatif maksimum değere ulaşır. 

Diğer fazlar ise pozitif değer almaya başlamıştır. Bu anda manyetik alanın 

durumunu imcelediğimizde manyetik alan 1A ve 1B bobini üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Bu durumu ilk şekil ile karşılaştırdığımızda kutupların yer 

değiştirdiği görülmektedir. 

 

 

Sonuç olarak bir yarım dönme sırasında şekildeki oklardan da anlaşıldığı gibi 

manyetik alanda 180° dönmüştür. Bu incelemeyi stator boyunca sürdürdüğümüzde manyetik 

alanın da 360° döneceği görülecektir. 

 

2.3 Çalışması 

 
Asenkron motorların çalışması şu üç prensibe dayanır: 

 Alternatif akımın uygulandığı stator sargılarında dönen bir manyetik alan 

olmalıdır.  

 Manyetik alan içerisinde bulunan bir iletkenden akım geçirilirse o iletken, 

manyetik alanın dışına itilir. 

 Aynı adlı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çeker. 

 

 Döner manyetik alanın meydana gelmesi için birbirinden faz farklı en az 2 tane 

manyetik alana ihtiyaç vardır. Bunun için üç fazlı motorlarda; 
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 Üç fazlı stator sargıları stator oyuklarına, birbirinden 120°lik faz farkıyla 

yerleştirilir. 

 Üç fazlı stator sargılarına, aralarında 120° faz farkı olan alternatif gerilim 

uygulanmalıdır. 

 

 Döner manyetik alan içerisinde bulunan iletkende bir emk indüklenir. İletkenin iki 

ucu kısa devre edilirse iletkenden kısa devre akımı geçer. Geçen bu akımdan dolayı iletken, 

manyetik alanın dışına doğru itilir.  

 

Döner manyetik alan içerisine iletken yerine, iki ucundan yaltaklanmış mil üzerine 

sarılı bobin koyarsak bobinlerin iki ucu kısa devre edildiğinden mil, döner manyetik alan 

yönünde dönmeye başlar. 

 

 Rotor döner alanı, daima stator döner alanının gerisinde hareket eder. Rotor devri 

döner alan devrinden azdır. Stator döner alan devrine senkron devir; rotor devrine asenkron 

devir; aralarındaki devir farkına ise kayma denir. 

 

2.4 Çeşitleri 
AC motor çeşitleri aşağıda açıklanmaktadır. 

2.4.1 Bir Fazlı AC Motor 

 

Bir fazlı asenkron motorlar döner alan prensibine göre çalışır. Döner manyetik alanın 

meydana gelmesi için birbirinden faz farklı en az iki tane manyetik alana ihtiyaç vardır. Bu 

nedenle bir fazlı motorlarda ana sargının dışında bir de yardımcı sargı bulunur. Bu iki sargı 

birbirine paralel bağlanıp aralarında 90 derece faz farklı olarak stator oyuklarına yerleştirilir. 

Sincap kafesli rotorun kısa devre edilmiş rotor çubukları, stator manyetik alanı 

tarafından kesilerek çubuklarda emk indüklenir. Rotor çubukları iki tarafından kısa devre 

edildiğinden içerisinden kısa devre akımları geçer ve rotorda bir manyetik alan oluşur. Stator 

döner manyetik alanı, rotor manyetik alanını peşinden sürüklemesi sonucu da rotor döner. 

 

 

Şekil 2.9: Bir fazlı asenkron motor eş değer devresi 
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Motorun ilk kalkınması anında yardımcı sargı, ana sargının manyetik alanını 

destekleyecek yöndedir. Fakat rotor devri normal devrine yaklaştıkça yardımcı sarı motorun 

çalışmasını engeller. Bu problemden dolayı santrifüj anahtar yardımcı sargıyı devreden 

çıkartır. Zaten yardımcı sargı devreden çıkartılmazsa ince kesitli ve az sipirli olduğundan 

üzerinden fazla akım geçer. Bu da sargıları ısınmasına hatta yanmasına neden olur. 

 

2.4.2 Üç Fazlı AC Motor 

 
Asenkron motorlar stator ve rotordan ibaret olup stator ve rotor üzerine açılan oluklara 

120 derece faz farklı yerleştirilen sargılardan oluşur. Stator üzerine yerleştirilen sargılar ya 

üçgen şeklindeki sargılardan ya da yıldız bağlı sargılardan oluşmaktadır. 

Üç fazlı asenkron motorlarda stator sargıları motor içinde değişik şekillerde 

bağlandıktan sonra motor dışına genellikle altı adet uç çıkarılır. Sargı giriş ve çıkış uçlarının 

motor dışına çıkartıldığı bölüme klemens bağlantı kutusu denir. 

Stator sargı uçlarına fazlara göre R fazının bağlandığı giriş ucu U, çıkış ucu X harfleri 

ile gösterilir. 

S fazının bağlandığı giriş ucu V, çıkış ucu Y harfleri ile gösterilir. 

T fazının bağlandığı giriş ucu W, çıkış ucu Z harfleri ile gösterilir. 

  Yıldız (λ) bağlama 

Stator sargıların giriş uçları olan U, V, W’ye üç faz (RST) gerilim uygulanıp sargıların 

çıkış uçları olan ZXY kısa devre edilirse bu bağlantıya yıldız bağlantı denir. Yıldız bağlantı 

λ şeklinde gösterilir. 

Aynı şekilde yıldız bağlantı, sargıların ZXY uçlarına şebeke gerilimi uygulanıp UVW 

uçları kısa devre edilerek de yapılabilir. Bu durum, motorun çalışmasında herhangi bir 

değişiklik meydana getirmez. 

Yıldız bağlantı sargılar arasında 120º faz farkı olduğundan hat gerilimi faz geriliminin 

3 katıdır (380/3 =220 V). Hat akımı ise faz akımına eşittir. 

 

Şekil 2.9: Yıldız (λ) bağlama 

 

 

 



 

 34 

 Üçgen (Δ) bağlama 

Motor klemensi üzerindeki birinci fazın çıkış ucu ikinci fazın giriş ucu ile ikinci fazın 

çıkış ucu üçüncü fazın giriş ucu ile üçüncü fazın çıkış ucu birinci fazın giriş ucu ile 

bağlanırsa bu şekilde bağlantıya üçgen bağlantı denir. 

 

Klemens bağlantı kutusu konusunda uçların karşılıklı gelmemesi gerektiği 

söylenmişti. Uçların karşılıklı gelmesi, yıldız bağlantı durumunda sorun çıkartmadığı hâlde 

üçgen bağlantı durumunda sakıncalıdır. Şekil 2.10’da da görüldüğü gibi uç bağlantıları pirinç 

köprülerle yapılırken U-X, V-Y, W-Z uçları birleştirilirse sargı uçları kısa devre edilir ve 

birer uçları boş bırakıldığından herhangi bir akım geçişi olmaz ve motor çalışmaz. Bu 

nedenle uçlar UVW, ZXY sırası ile bağlanır ve pirinç köprülerle UZ, VX, WY uçları kısa 

devre edilir. 

 

Üçgen bağlantı (Δ) şeklinde sembolize edilir. Bu bağlantıda hat akımı faz akımının 3 

katıdır. Üçgen bağlantıda hat gerilimi faz gerilimine eşittir. Motor etiketinde (Δ) 380 V 

yazan motorlar üçgen bağlanır. Motor etiketinde 220/380 volt yazması, bir faz sargısına 

yıldız çalışması durumunda 220 volt, üçgen çalışması durumunda ise 380 volt uygulandığını 

ifade eder. 

 

Şekil 2.10: Üçgen (Δ) bağlama 

2.5 Özellikleri 

 
Asenkron motorlar, endüstride en fazla kullanılan elektrik makineleridir. Çalışma 

ilkesi bakımından asenkron motorlara endüksiyon motorları da denir. Asenkron motorların 

çalışmaları sırasında elektrik arkı meydana gelmez. Ayrıca diğer elektrik makinelerine göre 

daha ucuzdur ve bakıma daha az ihtiyaç gösterir. Bu özellikler, asenkron motorların 

endüstride en çok kullanılan motorlar olmasına sebep olmuştur. Asenkron makineler 

endüstride genellikle motor olarak çalıştırılır fakat belirli koşulların sağlanması durumunda 

jeneratör olarak da çalıştırılabilir. Asenkron makineleri senkron makinelerden ayıran en 

büyük özellik, dönme hızının sabit olmayışıdır. Bu hız motor olarak çalışmada senkron 

hızdan küçüktür. Makinenin asenkron oluşu bu özelliğinden ileri gelmektedir. 
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Şekil 2.11: Asenkron motor 

 

Asenkron motorun birçok özel yapım türü vardır (rotoru dışarıda, statoru içeride 

bulunan dış rotorlu asenkron motor, rotor sargısı bulunmayan kütlesel rotorlu asenkron 

motor, iki fazlı asenkron motor, iki fazlı servo motor, eylemsizlik momentinin çok küçük 

olması istenen hâllerde kullanılan ve rotoru alüminyum veya bakırdan boş bir silindir olan 

ferraris motoru vb.). Kafesli ve bilezikli asenkron motor dâhil bütün yapım türleri arasında 

çalışma ilkesi bakımından fark yoktur. 

 

Sanayide ve diğer birçok alanda büyük çoğunlukla kullanılan kafesli tip yapımı en 

kolay, en dayanıklı, işletme güvenliği en yüksek, bakım gereksinimi en az ve en yaygın, 

elektrik motorudur. Normal kafesli asenkron motorun sakıncası kalkış momentinin nispeten 

küçük, kalkış akımının büyük olmasıdır. Bu sakıncayı gideren akım yığılmalı asenkron 

motorlarda kafes yüksek çubuklu, çift çubuklu gibi özel biçimlerde yapılır. Çok küçük ve 

küçük güçlerde yapılan tek fazlı asenkron motorlar da genellikle kafes rotorludur. 

 

 Bilezikli asenkron motorun yararı, ek dirençler yardımı ile kalkış akımının istendiği 

kadar azaltılabilmesi, kalkış ve frenleme momentinin artırabilmesidir. Şebekelerin çok 

güçlenmesi ile kalkış akımını sınırlamanın önemi azalmıştır fakat yüksek kalkış momenti ve 

uzun kalkış suresi bazı tahriklerde bilezikli asenkron motorun uygulamasını gerektirebilir. 

 

2.6 Raylı Sistemlerdeki Uygulamaları 
 

Asenkron cer motorlarına sahip elektrikli lokomotifler, daha düşük enerji ile daha 

yüksek performans sergileyen, asenkron motorların yapısından ötürü daha uzun ömürlü cer 

motorlarına sahip ve her geçen gün gelişen bilgisayar kontrolleri sayesinde kullanım 

fonksiyonları gelişen lokomotiflerdir. 

 

http://www.bilgiustam.com/resimler/2008/03/12013769on4.jpg
http://www.bilgiustam.com/resimler/2008/03/12013769on4.jpg
http://www.bilgiustam.com/resimler/2008/03/12013769on4.jpg
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Gelişen bilgisayar kontrolleri ve elektronik motor kontrol ekipmanları sayesinde, 

günümüzün modern elektrikli lokomotifleri, yük ve yolcu taşımacılığı için rahatlıkla 

kullanılabilmektedir. Yük ve yolcu treni için lokomotifin ayarlanması, kontrol panelindeki 

birkaç düğme ile yapılabilmektedir. Bu tip ayarlamanın nedeni ise yük ve yolcu katarı 

çekecek lokomotiflerin, gerek ilk kalkış anında patenaj sorunu olmaması ve cer motorlarına 

anlık aşırı yüklenmeler olmaması gerekse enerjiyi verimli kullanma ve cer motorlarına 

gereği kadar enerji verilebilmesi açısından farklılıklar göstermesindendir. Öncelikle bu 

lokomotifler yük katarı çekmek için tasarlanmıştır. Aşağıdaki blok şema, bu tip bir 

lokomotifin nasıl çalıştığı hakkında temelde bilgi vermektedir. Bu temel şema ışığında 

asenkron cer motorlarına sahip, bilgisayar kontrollü bir elektrikli lokomotifin çalışmasını ve 

sağladığı kolaylıkları kısaca inceleyelim. 

 

Pantograftan alınan 25 KV AC gerilim, ana transformatör (main transformer) 

tarafından istenilen voltaja düşürüldükten sonra, ana redresör (main rectifier) devresi 

yardımıyla DC gerilime çevrilir. Bu DC gerilim, cer motorlarını besleyen ve süren invertör 

(main inverter) ve lokomotif içerisindeki diğer ekipmanları (fren kompresörü, klima ve cer 

ekipmanlarını soğutmada kullanılan sistemler gibi) besleyen haricî invertör (auxiliary 

inverter) devrelerini beslemede kullanılır. İster dizel elektrik ister elektrikli lokomotif olsun, 

üç fazlı asenkron motora sahip bir lokomotifin kilit noktası, invertör devreleridir. İnvertör 

devresinin görevi, DC gerilimi, istenilen frekans, voltaj ve faz sayısında (1 veya 3 faz) AC 

gerilime çeviren elektronik devrelerdir. Lokomotiflerde kullanım amacı ise DC gerilimi, üç 

fazlı AC gerilime çevirmektir. Daha sonra dönüştürülen bu gerilim asenkron cer motorlarına 

uygulanır. 

 

 

Şekil 2.12: Elektrikli lokomotifin blok şeması 

 

Asenkron cer motorları, yapısı ve çalışma prensibi açısından, DC cer motorlarından 

çok üstündür. Bu üstünlüklerin en başında, motorun dönen kısmı yani rotora elektrik iletimi, 

DC motorlardaki gibi fırça ve kolektörlerle değil tamamen manyetik olarak iletmesidir. Bu 

da motora ekstra bir ömür sağlamaktadır. DC motorlarda fırça ve kolektörler, dönme ve 

yüksek akım geçirmelerinden ötürü, zamanla yıpranır. Bu da bakım maliyetini artırmaktadır. 
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Asenkron motorlarda bu sistem olmadığı için kullanım ömrü uzun ve bakım maliyeti 

düşüktür. Ayrıca bu motorların devir sayısını belirleyen niteliklerin biri ise motora 

uygulanan AC gerilimin frekansıdır. İşte bu noktada, invertör devrelerinin ve bu devreleri 

kontrol eden bilgisayar sistemi, lokomotiflerin kullanım fonksiyonlarını belirleyen yegâne 

temel sistem olarak dikkat çeker. 
 

 

 

Resim 2.6: 3 fazlı bir asenkron motorun iç yapısı 

 

Üç fazlı asenkron motorların dönüş yönünü, gücünü ve devir sayısının ayarı, invertör 

devrelerin, çıkış voltajının ve frekansının ayarlanmasıyla sağlanmaktadır. Asenkron 

motorların devir sayısını etkileyen faktörlerden biri de uygulanan AC gerilimin frekansı da 

olduğu için frekans ayarlaması önem arz eder. Sadece frekans ayarlaması devir için yeterli 

olmaz. AC gerilimin bobinler, daha doğrusu motor sargıları üzerindeki etkileşimlerinden 

dolayı, belirli miktarda voltajın da düşürülüp artırılması gerekmektedir. Aksi takdirde, aşırı 

yüklenme veya güç kayıpları yaşanacaktır. Bu sistemin yapılma amacı, büyük güç kayıpları 

yaşanmadan, motorun devrinin düşürülmesi veya motor bobinlerine aşırı yüklenme 

yapmadan devirin yükseltilmesidir. Bu durum enerji tasarrufu da sağlar.  

Önceki sistemlerde (AC ve DC motorlar için geçerlidir.), motor devrinin ayarı, motora 

uygulanan gerilimi ve akımı düşürüp yükseltmekle sağlanırdı. Bunu yapan 

elektrik/elektronik devre elemanları, direnç (rezistör) ve tristör veya triyak (AC motorlar 

için) idi. Bu sistemde devrin düşürülmesi, kullanılan elektronik devre elemanlarının 

özelliklerinden dolayı, akım ve gerilimi düşürmekle sağlanırdı. Akım ve gerilim düşünce 

motorun gücü de düşer. Bu güç zayıflaması lokomotifin hızını limitin altına düşürebilir ve 

hızı yükseltmek için motora uygulanan akım ve gerilim tekrar yükseltilir. Bu da bazı 

durumlarda motora aşırı yüklenmelere sebebiyet verebilmektedir. 

 

Yeni sistemde ise motor devrini düşürmek için frekans düşürülür. Asenkron 

motorlarda frekansın düşürülmesi, akımın yükselmesine sebep olur. Bu da motor sargılarının 

aşırı ısınması ve tabii ki aşırı yüklenmesi anlamına gelir. Bu sebepten ötürü, frekansla 

birlikte, uygulanan gerilim de bir miktar düşürülür. Böylece motorun çektiği akım, sabitlenir 
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ve düşük devirde dahi, tam devirde çalıştığı güce yakın bir güç elde edilir. Devirin 

yükseltilmesi ise yukarıdaki işlemlerin tersi gerçekleştirilerek yapılır. Bilgisayar kontrollü 

invertör devreleri, motorun devrini, dönüş yönünü ve hızını belirlerken, motoru sürmede 

kullanılan yeni nesil bir elektronik devre elemanı olan, (Insulated Gate Bipolar Transistor) 

IGBT’den faydalanır. Bu sistemler yeni nesil hızlı trenlerde de kullanılmaktadır. 

 

Bu sistemin lokomotifin kullanımı açısından sağladığı pek çok fayda vardır. Öncelikle 

sistem patinaj kontrolü için büyük kolaylık sağlar. Üretici firmaların tercihlerine göre 

motorun içinde veya dingilde, devir ölçümü sağlayan sensör bulunur. Bu sensör lokomotifin 

ilk kalkışı sırasında, patinaj olayı yaşanırsa devir sayısındaki ani değişimler, lokomotifin 

bilgisayarınca anında tespit edilir ve motorların gücü biraz düşürülür (Bazen devir sensörleri 

yerine motorlara giden akım kontrolleriyle de patinaj kontrolü sağlanır. Motorlara giden 

akımda ani düşüş yaşandığı zaman sistem patinaj olduğunu algılayıp motor gücünü 

düşürmektedir. Bu sistem devir sensörü kadar hassas değildir.). Bu kontrolün getirdiği başka 

bir fayda daha vardır. Bu da lokomotifin yük veya yolcu katarı çekeceği ile ilgili seçenek 

sunmaktadır. Lokomotif yük katarı çekiyorsa bilgisayar lokomotifin seri kalkmasını engeller. 

Bu da otomatik olarak patinaj ve cer motorlarına aşırı yüklenme riskini ortadan kaldırır. 

Motorları kontrol ederken düşük devir yüksek güç prensibi ile çalışılır. Makinist ilk kalkışta 

gaza fazla yüklense dahi, motorlara aşırı yüklenmeden devir sayısını kontrol edip patinaj 

riskini azaltarak olabilecek en üst serilikte, kademeli bir hızlanma sağlar. 

 

Lokomotif şayet yolcu katarı çekecekse burada da ilk kalkışın nispeten daha seri 

olması ve hız önemlidir. Bunun haricinde yolcu vagonlarının konfor ekipmanlarına enerji 

verilmesi sorunu vardır. Bunun için pantografi olan bir enerji vagonu kullanılır. Lokomotifin 

bilgisayarı, ilk kalkışta cer motorlarının frekansını ve voltajını, yük katarı modundakinden 

biraz yüksekte tutar. Bu arada, ana redresörden çekilen toplam akımı da kontrol eder. Tabii 

ki aynı anda patinaj kontrolü de yapar. Böylece sorunsuz bir biçimde, seri kalkış sağlanmaya 

çalışılır. Lokomotifin bilgisayarı istenilen hıza ulaşıncaya kadar bu kontrolleri yapar. Bu 

sayede, yol durumu ve bağlanan yolcu vagonu sayısına göre ana transformatöre fazla 

yüklenmeden çıkılabilecek maksimum hız sağlanır. Ayrıca yataklı vagon gerektirmeyecek 

seyahatler için loko+vagon dizilimli bu trenler pek verimli sayılmamaktadır. Bunun yerine 

EMU veya DMU sistemler kullanılmakta, yeni nesil EMU dizilerinde de bilgisayar kontrollü 

asenkron motor teknolojisi uygulanmaktadır ancak daha önceden imal edilen ve teknik 

ömrünü doldurmamış yolcu vagonlarını değerlendirmek için ya da bazı ülkelerdeki demir 

yolu şebekelerinden ötürü seyahat sürelerinin uzun olmasından dolayı loko+vagon dizileri 

kullanılmaktadır. Bu talebi göz ardı etmeyen lokomotif üretici firmalar, yeni nesil 

lokomotiflerini üretirken yolcu katarlarını da hesaba katmakta ve bazı lokomotifler yolcu 

katarı çekecek şekilde yani yolcu vagonlarının konfor ekipmanlarına enerji verebilecek 

şekilde tasarlar. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Alternatif akım motorlarını çeşitlerine göre bağlayınız.  

 

 

 

İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

 Alternatif akım motorunun tip ve 

bağlantı şeklini tespit ediniz. 

 

 
 

 Katalog okumayı 

öğreniniz. 

 Sembolleri öğreniniz. 

 Motor bağlantı tiplerini 

öğreniniz. 

 Bir fazlı AC motorun bağlantısını 

tekniğe uygun yapınız. 

 

 
 

 

 Gerekli araç gereci 

önceden hazırlayınız. 

 Üç fazlı AC motorun bağlantısını 

tekniğine uygun yapınız. 

 

 
 

 Bağlama tekniğini 

önceden öğreniniz. 

 Raylı sistemlerdeki AC motorların 

yerlerini ve bağlantı şekillerini 

inceleyiniz.  

 Çalışmaya başlamadan 

önce emniyet tedbirlerini 

alınız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Alternatif akım motorunun tip ve bağlantı şeklini tespit edebildiniz 

mi? 

  

2 Bir fazlı AC motorun bağlantısını tekniğine uygun yapabildiniz mi?   

3 Üç fazlı AC motorun bağlantısını tekniğine uygun yapabildiniz mi?   

4 
Raylı sistemlerdeki AC motorların yerlerini ve bağlantı şekillerini 

tespit edebildiniz mi? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. …………. üç fazlı motorun hareket etmeyen kısmıdır. 

2. Üç fazlı motorların dönen kısmına ……………. denir. 

3. Üç fazlı gerilimin fazları arasında ……….. faz farkı vardır. 

4. Stator sargıların giriş uçları olan U,V,W’ye üç faz (RST) gerilim uygulanıp sargıların 

çıkış uçları olan ZXY kısa devre edilirse bu bağlantıya ………. ……….. denir. 

5. Motor etiketinde (Δ) 380 V yazan motorlar ………………. bağlanır. 

6. ……………. motorlar, diğer elektrik makinelerine göre daha ucuzlardır ve bakıma daha 

az ihtiyaç gösterir. 

7. Pantograftan alınan 25 KV AC gerilim, …… ………………..tarafından istenilen voltaja 

düşürülür. 

8. Asenkron motor devrini düşürmek için uygulanan ……………. düşürülür. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

AC motorlarının devir yönü ve hız kontrolünü öğreneceksiniz. 

 

 

 

 

 Asenkron motorların devir yönü değiştirme nerelerde kullanılır? Araştırınız. 

 Asenkron motorların hız kontrolü nerelerde kullanılır? Araştırınız. 

 Raylı sistemlerde asenkron motor nasıl kumanda edilir? Araştırınız. 

 

 

3. AC MOTORLARIN KUMANDA VE 

KONTROL PRENSİPLERİ 

 
AC motorların kumanda ve kontrol prensipleri aşağıda açıklanmaktadır. 

 
3.1 Hız Kontrolü 

 
Asenkron motorlarda hız kontrol metotları sincap kafesli asenkron motorlar için hız 

ifadesi n = (f/p)*(s-1) yazılabilir. Bu ifadeye göre motorun hızı aşağıdaki dört metotla 

değiştirilebilir. 

 

3.1.1 Kaymanın Değiştirilmesiyle Yapılan Hız Kontrol Metodu 

 
Stator hat geriliminin düşürülmesi ile kritik kaymaya kadar hız değişimi sağlanabilir. 

Kayma sabit kalırken tork gerilimin karesiyle değişecektir. Standart motorlarda kritik kayma 

değerleri düşük olduğundan bu yöntem de hız değişimi aralığı kısıtlı olacaktır. Standart 

motorlar için bu yöntemle hız kontrol aralığı % 10 civarındadır. 

 

3.1.2 Kutup Sayısı Değiştirilmesiyle Yapılan Hız Kontrol Metodu 

 
Kutup sayısının değişimi ideal yüksüz motorun (p n = f / p) hızının değişmesine neden 

olacaktır. Kutup sayısı motor üretimi sırasında belirleneceği için hız ayarı oldukça sınırlı 

olmaktadır. Günümüzde 2-3-4-6-8 kutuplu motorlar sıklıkla görülmektedir. 

 

3.1.3 Stator Frekansının Değiştirilmesiyle Yapılan Hız Kontrol Metodu 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Motora uygulanan frekansın değiştirilmesi, motorun senkron devir sayısının da 

değişmesine neden olacaktır. Moment ve rotor akım ifadelerine bakıldığı zaman kaynak 

frekansının değişmesi motorun moment ve rotor akımını ters orantılı olarak etkileyecektir. 

Bu durum normalde torkun yükselmesi anlamına gelse de motorun doyma etkisinden dolayı 

tork artışı çok fazla olmayacak fakat rotor akımı istenilmeyecek düzeyde artacaktır. Bu 

dezavantajlarından dolayı stator gerilim ve frekansının aynı anda değiştirildiği metotlar 

kullanılmaktadır. 

 

3.1.4 Stator Gerilim ve Frekansının Birlikte Değiştirilmesiyle Yapılan Hız 

Kontrol Metodu 
 

Yukarda bahsedilen yöntemlerin sınırlı ölçüde çözümler ürettiği, hızın değiştirilmesi 

sağlanırken momentin sabit tutulamadığı ve akımların kritik seviyelere yükseldiği 

görülmektedir. 

 

Senkron devir sayısının değişmesini sağlamak için kaynak frekansının değiştirilmesi, 

momentin sabit tutulması için de stator genliğinin frekansla orantılı olarak değiştirilmesi 

gerektiği anlaşılmaktadır. 

 

Günümüzde stator genlik ve frekansının değiştirilmesine dayalı yöntemler iki ana 

başlıkta toplanabilir. 

 

 Skalar kontrol yöntemi 

 Vektörel kontrol yöntemi 

 

Her iki temel yöntemde de asıl nokta stator genlik ve frekansın oranının 

ayarlanmasıdır. Skalar kontrol en temel, basit ve geniş kullanım aralığına sahip bir 

yöntemdir. Bu yöntem, istenilen frekansa karşılık gelen gerilim miktarının önceden 

belirlenerek sisteme uygulanması esasına dayanır. Açık çevrim kontrolü ile çalışan fan, 

pompa ve birçok basit uygulamalar için yeterli ve ekonomik bir çözümdür fakat bu 

yöntemde doğruluk yük değişikliklerine karşı üretilecek torkun tepki hızı ve kalkış momenti 

kötüdür. Daha yüksek tork tepki performansı ve yüksek başlangıç torku gerektiren 

uygulamalarda vektör kontrol yöntemi tercih edilmektedir. Vektör kontrol yönteminde stator 

akımı iki bileşene ayrılır. Birinci bileşen akı üretiminden diğer bileşen tork üretiminden 

sorumlu olacaktır. Bunun anlamı stator genlik ve frekansının yanında gerilimin fazının da 

kontrol edilmesidir. 

 

3.2 Yön Kontrolü 

 
Üç fazlı asenkron motorların çalışma durumuna göre bazen devir yönlerinin 

değiştirilmesi gerekir. Bunu sağlamak için döner manyetik alanın yönü değiştirilir. Motor 

klemensine bağlanan şebeke uçlarının (RST) üç tanesinden herhangi ikisinin yeri değiştirilir. 

 

Örneğin UVW uçlarına bağlanan RST faz uçları, RTS, SRT veya TSR sırasıyla 

uygulandığında motor döner alanının yönü, dolayısıyla motor devir yönü değişir. 
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Eğer faz uçlarının üçü birden yer değiştirilirse (TRS) motor devir yönü değişmez. 

 

 

 
Şekil 3.1: Üç fazlı asenkron motorların devir yönlerinin değiştirilmesi klemens bağlantısı 

 

3.3 Kumanda Elemanlarıyla Kontrolü 

 
 Direkt yol verme 

Küçük güçlü motorlarda devir yönü değiştirme genellikle buton ve kontaktör yerine 

paket şalterle veya kollu şalterle yapılmaktadır. Daha çok ekonomik olmaları nedeniyle 

tercih edilen bu yöntemin en önemli sakıncası, koruma rölelerinin kullanılamayışıdır. 

Şemalarda değişik enversör paket şalter devre bağlantı şemaları verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 3.8: Üç fazlı yaylı enversör paket şalter devre bağlantı şeması 
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 Otomatik yol verme 

Otomatik kumanda devre şemaları çizilirken sembollerin dışında tanıtma işaretleri de 

kullanılır. Devrede bulunan elemanları adlandırmak amacıyla kullanılan bu işaretler, belirli 

kurallar içerisinde konulmaktadır. TSE normuna göre çizilen şemalarda kontaktörler C harfi 

ile gösterilir. Eğer devrede birden fazla kontaktör varsa bu kez C1, C2, C3 gibi adlar alır. 

Kumanda devresinde kontaktör bobini yanına konulan C işareti, aynı kontaktörün 

kontakları yanına da konulmalıdır. Eğer kontaklara ad verilmezse hangi kontaktöre ait 

olduğunun belirlenmesi zorlaşır. 

 

Aşağıdaki şekilde I başlatma butonuna basıldığında C kontaktörü enerjilenir ve 

kumanda devresindeki C kontağını kapatır. Başlatma butonundan elimizi çektiğimizde, 

buton kontakları açılır ve daha önce buton üzerinden geçen kontaktör akımı bu kez kapanan 

C kontağı üzerinden geçer. Böylece kesintisiz olarak kontaktör çalışmaya devam eder. Aynı 

anda güç devresindeki C kontakları da kapandığından motor çalışmaya başlar. Motorun 

çalışması, durdurma butonuna basılıncaya kadar devam eder. O durdurma butonuna 

basıldığında kontaktörün enerjisi kesildiğinden kumanda ve güç devresindeki C kontakları 

açılır ve motor durur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Şekil 3.9: Üç fazlı asenkron motora otomatik yol verme güç ve kumanda devre şeması 
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3.4 Yarı İletkenlerle Kontrolü 

 
Özellikle yüksek akımlarda ve endüktif tüketicilerde, her açma kapama mekanik şalt 

gereçlerinin ömrünü belli ölçülerde azaltır. Buna karşılık yarı iletkenli kontaktörler hızlı, 

doğru ve tamamen aşınmasız olarak açma kapama yapmaktadır. Bu da tesisin verimliliğini 

artırır. 

Seri olarak entegre edilmiş olan korumalı açma/kapama sayesinde mekanik 

kontaktörlerin neden olabileceği kıvılcım ve bozucu etkilere sahip gerilimler, yarı iletkenli 

kontaktörler tarafından engellenir. Böylece şalt dolabı içindeki bitişik elektronik gereçler 

fazladan bir elektromanyetik yüke maruz kalmaz. 

Başka bir avantaj da düşük yol verme akımıdır. Bunun sonucu olarak PLC çıkış 

kartından doğrudan kumanda yapma olanağı bulunur. 

 

Yarı iletken kontaktörlerinin açma/kapama konsepti, sağlam röle tekniği ve aşınmasız 

yarı iletken teknolojisinden meydana gelen mikroişlemci kontrollü bir hibrid kombinasyona 

dayalıdır. Her iki şalt teknolojisinin güçlü yanlarını bir araya getirerek kayıp gücü minimum 

seviyeye indirilir. Modern yarı iletkenler açma/kapama işlevini aşınmasız şekilde yerine 

getirirken röle kontakları akımı düşük kayıplarla taşır. Şalt kontaklarının üzerindeki yük 

dikkate değer şekilde düştüğü için ömür beklentisi en az on kat artar. Ayrıca bu konsept 

sayesinde yer kaplayan soğutma kanatçıklarına da gerek kalmaz. 

 

Elektronik yarı iletkenli kontaktörlerin avantajları şunlardır: 

 Aşınmasız açma kapamalar sayesinde uzun ömür ve düşük bakım masrafları 

vardır.   

 Kararlı ve kısa açma/kapama süreleri üretim kalitesini artırır. 

 Düşük yol verme akımları sayesinde PLC’den direkt kumanda sağlanabilir. 

 Entegre edilmiş koruma devresi sayesinde bozucu etkilere sahip gerilimler 

engellenir. 

 Ağır ortam koşullarında bile güvenilir açma/kapama fonksiyonları vardır.               

 



 

 47 

 

 

Şekil 3.10: Yarı iletken kontaktör ile AC motorun kontrolü 

 

 

3.5 Triyakla Kontrolü 

 
Üç fazlı motora triyakla yol vermede her faza bir triyak kullanılmaktadır. Triyakları 

tetiklemek için optokuplörler kullanılmıştır. Optokuplör kumanda devresi ile güç devresini 

yalıtım amaçlı kullanılmıştır. 

 

İkinci şekilde de motoru çalıştırmak ve durdurmak için gerekli kumanda devresi 

görülmektedir. Başlatmak ve durdurmak için flipflop (MC14013) devresi kullanılmıştır. 

Flipflop devresi de transistörü tetiklemek için kullanılmıştır. MC4075 durdurma amaçlı 

kullanılmıştır. Bu entegreye stop butonu ile beraber aşırı akı kontakları bağlanır. 

 

 Çalışması  
Start butonuna basıldığında transistörün beyzi tetiklenir ve transistörler optokuplör 

ledlerini çalıştırır. Ledler diyakları çalıştırır. Diyaklar çalışınca triyakları tetikler ve motor 

çalışır. 
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Stop butonuna bastığımızda flip flobun çıkışı sıfır olur. Transistör kesime gider. 

Böylece triyaklar da kesime giderek motor durur. 

 

 

 

Şekil 3.11: Üç fazlı asenkron motora triyakla yol vermenin güç kumanda devresi 

 

3.6 Tristör ve IGBT İle Kontrolü 

 
 Tristör ile asenkron motor hız kontrolü 

Yumuşak yol verme sistemleri motora uygulanan gerilim değerini düşük bir 

gerilimden nominal değerine belli bir sürede çıkartarak motorun yol alma sırasında çektiği 

başlangıç akımını sınırlamaktadır. Bu tür sistemlerle gerilim değerini değiştirmek suretiyle 

belli hız sınırları içerisinde hız kontrolü de yapılabilir ancak gerilim genliğinin değiştirilmesi 

senkron hızı etkilemediğinden böyle bir sistemle yapılan hız kontrol aralığı sabit yük 

momentli durumda oldukça dardır. Fakat momenti hızın karesi ile değişen fan ve pompa tipi 

yüklerde kısıtlı bir uygulama alanı vardır. 
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Şekil 3.12: Stator geriliminin genliğinin değiştirilmesi için kullanılan tristörlü hız kontrol 

devresi 

 
 IGBT ile asenkron motor hız kontrolü 

Sürücüyü oluşturan elemanlar doğrultucu, DC hat (kapasitör ve frenleme transistor 

sistemi) ve eviricidir. 

 

 

Şekil 3.14: IGBT ile asenkron motorun hız kontrolü prensip şeması 
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Her bir elemanın fonksiyonu aşağıda gösterildiği gibidir: 

Doğrultucu sistemi: AC → DC dönüşümünü gerçekleştirir. 

DC hat: Hız kontrol cihazı çıkışı için sabit gerilim kaynağı olan büyük bir 

kondansatördür. 

Evirici sistemi: DC → AC dönüşümünü gerçekleştirir. 

Doğrultucu, diyot modülü ile AC gücü DC güce çeviren bir cihazdır. Şekil 3.15’te 

diyot modülün güç devresi gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.15: Doğrultucu sistemi 

 
 Kondansatör: Gücü depo eder ve düzgün bir DC gerilim sağlar. 

 

 Frenleme transistörü: Kararlı aralıkta DC gerilim üretir. 

 

Doğrultma devresinde tam dalga doğrultulan AC sinyal büyük kapasiteli güç 

kondansatörlerini doldurur. Eviriciyi beslemek için daha düzgün bir DC gerilim elde edilmiş 

olur. 

Frenleme transistorü frenleme direnci ya da modülünün devreye girmesini sağlar. 

Şekil 3.16’da DC güç kondansatörlerinin ve frenleme transistorünün güç devresindeki 

şeması verilmiştir. 

 

Şekil 3.16: Frenleme transistörü 
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Evirici, IGBT ile DC gücü ayarlanabilen AC güce çeviren bir cihazdır. Evirici devresi 

Şekil 3.17’de verilmiştir. 

 

Şekil 3.17: Evirici devresi 

 

Şekil 3.18’de gösterildiği gibi enerji kaynağı açıldığında diyot modül ve akım 

sınırlayıcı üzerinden geçen AC güç, sabit DC güce çevrilir. DC güç, güç kondansatörlerinde 

depo edilir. 

 

 

Şekil 3.18: Hız kontrol cihazlarının genel çalışma döngüsü 

 

Tüm noktalar hazır olduğunda kondansatörü şarj etmek üzere röle, “On” konumunda 

kalacaktır. Operatör tarafından verilen komutla evirici çalışarak DC güç PWM formatında 

motora verilir. Hız kontrol cihazlarının genel çalışma döngüsü Şekil 3.18’de gösterilmiştir. 

 

 Frenleme 

Asenkron motor kaymanın eksi değerlere geldiği durumda jeneratör gibi çalışacaktır. 

Yükün ataleti büyük olduğunda evirici frekansının düşürülmesi ile motorun senkron hızı da 

düşecektir. Aynı anda atalet enerjisi motor veya yüke ait olan elektrik enerjisine dönüşecek, 

böylece motor jeneratör gibi çalışacak ve geri yönde hız kontrol cihazını besleyecektir. 

Bunun sonucunda motor frenlenecek ve hız düşecektir. 
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Motorun frenlendiği ve frekansın düşürüldüğü bu metot regenerative frenleme olarak 

adlandırılır ve oldukça etkili bir yöntemdir. 

Düşük hız aralığında motora DC akım uygulayarak sabit bir manyetik alan oluşturulur. 

Bu durumda rotor manyetik akısının kesilmesi sebebiyle yüksek akım ile yüklenecek ve 

frenleme gerçekleşecektir. Bu yöntem dinamik frenleme olarak adlandırılır. Bu esnada atalet 

enerjisi motorda ısı olarak tüketilir. 

Frekans çevirici sistemler kullanılırken yavaşlama süresi çok küçük seçilirse rotor hızı 

statorun dönen alan hızından ani olarak büyük olacağından makine bir jeneratör davranışı 

gösterecek ve geri yönde motordan hız kontrol cihazını beslemeye başlayacaktır. Bu 

durumda güç kondansatörlerindeki gerilim seviyeleri kritik seviyelere ulaşıp cihazlara zarar 

verebilir. 

Bu gibi durumlarda sistemi istenen sürede durdurmak için fazla gerilimin bir şekilde 

dışarı atılması gerekir. Frenleme direnç ya da modülleri bu durumda Bölüm 3.2’de 

bahsedilen frenleme transistörü aracılığı ile devreye girerek fazla gerilimin sisteme zarar 

vermeden kendi üzerinden ısı yolu ile atılmasını sağlar. Şekil 3.19’da frenleme direnci 

üzerinden dolaşan akım gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.19: Frenleme direnci üzerinden dolaşan akım 

 

3.7 İnvertörlerle Kontrolü 

 
Doğru gerilimden değişken gerilimi dalga biçimine dönüştürülebilen, frekansı ve 

gerilimi birbirinden bağımsız ayarlayabilen düzeneklere invertör (evirici) denir.  

 

Değişken frekans, ilk yıllarda motor jeneratör gruplarından elde edilirdi. Günümüzde, 

yarı iletken teknolojisindeki gelişmeler, frekans çeviricilerin yapımını hızlandırmıştır. 

Genelde kafesli rotorlu asenkron motorlarda hız ayarı için düşünülen bu yöntemdeki amaç, 

motora uygulanan gerilimin frekansını ayarlayarak motor hızının değerini değiştirmektir. 
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En gelişmiş frekans çeviriciler, doğru akım gerilim ara devreli olarak tasarlanmış 

olanlardır. Frekans ayarı 0,5-2000 Hz arasında yapılabilmektedir. Bu frekans çevirisi de önce 

şebeke gerilimi doğrultulur. Bu doğru gerilim ara devre bobinleri ve kondansatörle 

filtrelenir. Bu gerilim şebeke geriliminin yaklaşık 1,41 katıdır. Filtrelenmiş doğru gerilim, 

alternatif gerilim çeviricinin evirici bölümünde kontrol ünitesinde üretilen sinyaller ile 

ayarlanabilen gerilim ve frekans üretilir. Üretilen bu gerilim ve frekans sayesinde asenkron 

motorlar geniş hız sınırları içinde verimli olarak çalıştırılır. Günümüzde mikroişlemcilerle 

motor hız kontrol aygıtı (sürücü), kullanımı her gün biraz daha artmaktadır. 

 

.  

Şekil 3.20: Frekans çevirici ile yol verme prensip şeması 

 

Ara devreli frekans çeviricilerde, şebeke gerilimi modüler doğrultmaçlar ile 

doğrultulur. Doğrultulan gerilim, filtre edilerek düzleştirilir. Düzleştirilen doğru gerilim, üç 

fazlı dalgalayıcı ile PWM (Pulse Width Modulation=Darbe Genişlik Modülasyonu) 

yöntemiyle motoru besleyecek değişken, frekanslı üç fazlı alternatif gerilime çevrilir. Şekil 

3.20’de frekans çevirici ile yol verme prensip şeması verilmiştir. 

 

Çıkış gerilimin etkin değeri, ara devre doğru gerilimine doğrudan orantılıdır. Örneğin, 

giriş gerilimi 3 fazlı 380 Volt olan frekans çeviricide doğrultulan maksimum gerilim Ud= 

513 Volt olur. Darbe genişlik modülasyonu (PWM) çeviricide, hem frekans hem de 

gerilim ayarı dalgalayıcıda gerçekleştirilir. 

 

Asenkron motorların stator sargılarında oluşturulan manyetik akımın değeri, bütün 

yüklerde gerilimle doğru; frekansla ters orantılıdır. Anma gerilim ve anma frekansında 

çalışan motorun momenti anma değerindedir. Gerilim sabit tutularak frekans azalırsa 

manyetik akım artar; frekans artırılırsa manyetik akım azalır. Motorun döndürme momenti, 

faydalı akımın karesine orantılıdır. Bir motorun anma döndürme momentinde çalışması 

durumundaki manyetik akı değeri anma manyetik akısıdır. Motorun değişik devir hızlarında 

anma momenti ile çalışabilmesi anma manyetik akısında çalışmasıyla mümkün 

olabilmektedir. 

Motorun gücü ise devir hızı ve momentinin çarpımı ile orantılıdır yani güç, hız ve 

moment değerine bağlı değişir. 

 

Gerilim sabit tutularak frekans azaltılırsa manyetik akı artarak doymaya girer. Bu 

nedenle frekansla beraber gerilimin de düşürülmesi zorunludur. Akı bağıntısına göre hava 

aralığı akısının ve döndürme momentinin sabit kalması için gerilim-frekans oranı (U/f=k) 
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sabit tutulmalıdır. Frekans çeviricinin çıkış gerilimi, frekansa doğrudan orantılı 

ayarlanmalıdır. Bu oran, çok düşük frekanslarda yetersiz kalır. Hava aralığı akısı ve 

döndürme momenti çok düşer. Bu sakıncayı önlemek için düşük frekanslarda gerilim biraz 

artırılır. Böylece düşük frekans bölgelerinde aşırı uyarma önlenir ve motor anma momentini 

verebilir. Dolayısıyla frekans çeviricilerle yol vermede, motorun kalkış sorunu yoktur. 

Düşük frekansla çalışmada, hız azaldığından soğutma pervanesinin soğutması yetersiz kalır 

ve motor ısınır. Bu bakımdan azalan frekanslardaki çalışmada, motor dışarıdan bir tahrikle 

soğutulmalıdır. 

Darbe genişlik modülasyonlu (PWM) frekans çeviricilerde, hem frekans hem gerilim 

ayarı dalgalayıcıda gerçekleştirilir. Sabit momentle işletme U/f oranının sabit tutulması ile 

olur. Değişken momentle işletme, f 3/2U oranının sabit tutulması prensibidir. Motorların 

sargı yalıtımları, mekanik düzenleri, anma gerilim ve diğer anma değerlere göre tasarlanarak 

yapılmıştır. Pratikte motor, anma gerilim değerinin üzerinde çalıştırılmaz. 

 

Anma frekanstan sonra frekans artışı sürdürülürse gerilim sabit tutulur. Gerilim-

frekans sabit oranı (U/f=k) bozulur. Artan frekansta manyetik akı ve döndürme momenti 

giderek azalır. Buna karşın hız arttığından güç sabit kalabilir. 

 

Artan frekanslarda, anma hızının üzerindeki hızlarda motor, anma momenti ile 

yüklenemez. Artan frekanslarda devir kayıpları, hızın yükselmesinden sürtünme ve rüzgâr 

kayıpları artar. Bunun sonucu olarak kayıplar arttığından, motorun verimi de düşer. 

 

Sonuç olarak frekans çeviricilerle anma frekansının üzerindeki frekanslardaki 

çalışmada, motor veriminin ve momentinin düşeceği bilinmelidir. Bu durum dikkate alınarak 

motor gücü, belirlenen gücün bir üst değerinde seçilmelidir. Çok yüksek frekanslardaki 

çalışmada 50 Hz veya 60 Hz frekansa göre tasarlanmış standart motorlarda bazı 

olumsuzluklarla karşılaşılabilir. 

 

o Raylı Sistem Taşıtlarındaki Kumanda Uygulamaları 
 

3 fazlı AC motorun hızı uygulanan frekans tarafından belirlenir, Makineyi çalıştırmak 

için bir fazlı AC akımla beslenen lokomotif 3 fazlı asenkron motor tarafından çekilir. Bu üç 

aşamanın en kolayı üç değişken voltaj, değişken frekans (VVVF) motor girdileri sağlayan bir 

çevirici tarafından sağlanmaktadır. Voltaj ve frekans değişiklikleri elektronik olarak kontrol 

edilmektedir. 
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Şekil 3.21: Bir fazlı kaynaktan besleme ile üç fazlı asenkron motoru çalıştırma 

 

AC motor AC veya DC çekiş besleme sistemi tarafından kullanılabilir. Uygulamaya 

bağlı olarak şebeke gerilimi ile (25kV tek faz diyelim) transformatör beslenir ve gerilim 

ikinci sargı tarafından 2000 Volt AC’ye düşürülür ve 1500 DC çıkış üreten redresöre alınır. 

Bu daha sonra üç faz AC sağlayan invertere geçirilir. Redresör ve inverter arasındaki 

bağlantıya DC link denir. Bu da genellikle tren yardımcı devreler için bir çıkış 

sağlamaktadır. İnverterde elde edilen üç fazlı gerilim asenkron motora verilerek motor 

çalıştırılır. 

 

Bu sistemlerin kontrolü karmaşık ama tüm işlemler mikroişlemciler tarafından 

yürütülmektedir. Voltaj darbeleri ve frekans kontrolü, motor hızı ile uyumlu olmak 

zorundadır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
AC motorlarının devir yönü ve hız kontrolünü yapınız. 

 

 

İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

 AC motora yol veriniz. 
 Katalog okumayı öğreniniz. 

 Sembolleri öğreniniz. 

 Motor bağlantı tiplerini 

öğreniniz. 

 AC motorun yön kontrolünün kumanda elemanları 

ile yapınız. 

 
 

 Gerekli araç gereci önceden 

hazırlayınız. 

 AC motorun yön kontrolünün triyak, tristör ve IGBT ile 

yapınız. 

 

 Bağlama tekniğini önceden 

öğreniniz. 

 AC motorun yön ve hız kontrolünün invertörlerle 

yapınız. 

 Çalışmaya başlamadan önce 

emniyet tedbirlerini alınız. 

 AC motorların raylı sistemlerdeki kumanda ve kontrol 

şekillerini inceleyiniz. 

 Motorların raylı sistemlerdeki 

kumanda ve kontrol şekillerini 

öğreniniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 AC motora yol verebildiniz mi?   

2 AC motorun yön kontrolünün kumanda elemanları ile yapabildiniz mi?   

3 
AC motorun yön kontrolünün triyak, tristör ve IGBT ile yapabildiniz 

mi? 

  

4 AC motorun yön ve hız kontrolünün invertörlerle yapabildiniz mi?   

5 
AC motorların raylı sistemlerdeki kumanda ve kontrol şekillerini 

incelediniz mi? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Sincap kafesli asenkron motorlar için hız ifadesi …………………. yazılabilir. 

2. Üç faz uçlarının ikisinin yerleri değiştirilirse asenkron motorun devir yönü…………. 

3. Küçük güçlü motorlarda devir yönü değiştirme genellikle, buton ve kontaktör yerine 

………………. veya ………………. yapılmaktadır. 

4. Elektronik yarı iletkenli kontaktörler mekanik kontaktörlere göre aşınmasız açma 

kapamalar sayesinde …………… ve ………………. masrafları vardır. 

5. Üç fazlı motora triyakla yol vermede her faza bir …………kullanılmaktadır. 

6. Evirici sistemi …………………. dönüşümünü gerçekleştirir. 

7. Doğru gerilimden değişken gerilimi dalga biçimine dönüştürülebilen, frekansı ve 

gerilimi birbirinden bağımsız ayarlayabilen düzeneklere ………………….. denir. 

8. Asenkron motorların stator sargılarında oluşturulan manyetik akımın değeri, bütün 

yüklerde gerilimle ………. frekansla ……… orantılıdır. 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. İletkenden akım geçerse iletken etrafında ……………… oluşur. 

2. ……………… , DA motorlarında duran kısımdır. 

3. Şönt motorun endüktör sargısı endüviye ……………….. bağlanır. 

4. Seri motorda ……………. sargı kalın kesitli az sipirlidir. 

5. Uyartım akımı ………………. geçer. 

6. Endüktördeki mıknatısiyet yani manyetik alan artarsa devir sayısı ……………….. 

7. Doğru akım motorunun devir yönü …………….. veya ………… geçen akımların 

değişmesi ile yapılır. 

8. Şönt motorun endüktör sargısı endüviye …………….bağlanır. 

9. Seri motor endüktör sargısından geçen uyartım akımı, ……………….. de geçer. 

10. Kutup sayısını değiştirerek, devir sayısını …………………. 

11. Motorun………………….. , kutup sayısına ve frekansa bağlıdır. 

12. ……………….. , asenkron motorların duran kısmıdır. 

13. Bir fazlı asenkron motorun ………………. kalın kesitli, az sipirlidir. 

14. Asenkron motorun ………………. motorun bağlanış şekli verilmiştir. 

15. Üç fazlı şebekede üç fazlı asenkron motor, ………… fazlarına bağlanır. 

16. Asenkron motorların anma gücünün birimi ……………………. olarak isimlendirilir. 

17. Ülkemizde motorların çalışma frekansı …………….’dir. 

18. Bir asenkron motor ……………. bağlandığı zaman hat gerilimi ile faz gerilimi eşit 

olur. 

19. Bir asenkron motor ………….. bağlandığı zaman hat akımı ile faz akımı 1,73 

katıdır. 

20. Yıldız bağlı olan bir asenkron motor, üçgen bağlanırsa motor …………... 

21. Asenkron motorların çalışma prensibi ………………..esaslarına dayanır. 

22. Bir fazlı motorlarda yardımcı sargıyı devreden çıkartan 

anahtara………………….denir. 

23. Üç fazlı asenkron motorların stator sargı giriş uçları ………… faz farklı olarak 

yerleştirilir. 

24. Üç fazlı asenkron motorların devir yönünü değiştirmek için motora uygulanan 

fazlardan  ……… yerini değiştirmek yeterlidir. 

25. Klemens uçlarına giriş uçları soldan sağa doğru …………….sırası ile çıkış uçları ise 

………………… sırası ile bağlanır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 doğru akım motoru 

2 endüktör 

3 kuvvet 

4 uyartımlı 

5 ɸ 

6 manyetik alan 

7 
endüviden- 
endüktörden 

8 yüksüz 

9 ters 

10 kondansatör -bobin 

11 eklemeli (toplamalı) 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 stator 

2 rotor 

3 120° 

4 yıldız bağlantı 

5 üçgen 

6 asenkron 

7 ana transformatör 

8 frekans 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 N = (F/P)*(S-1) 

2 değişir 

3 
paket şalterle 

kollu şalterle 

4 
uzun ömür 

düşük bakım 

5 triyak 

6 DC → AC 

7 invertör (evirici) 

8 
doğru 

ters 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 manyetik alan 

2 endüktör 

3 paralel 

4 seri 

5 kutuplardan 

6 azalır 

7 
endüviden 

endüktörden 

8 paralel 

9 endüviden 

10 değiştirebiliriz 

11 devir sayısı 

12 stator 

13 ana sargısı 

14 etiketinde 

15 R-S-T 

16 Watt 

17 50 Hz 

18 yıldız 

19 üçgen 

20 yanar 

21 indükleme 

22 merkezkaç 

23 1200 

24 ikisinin 

25 
U-V-W 

Z-X-Y 
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