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DENEY-3 
(Düz ve Ters Kompunt DA Generatörünün yükte çalışlması ve dış karakteristiği) 
Deney Esnasında Kullanılacak Cihaz Ve Ekipmanlar 
Deneyin tüm adımları için aşağıdaki cihaz ve ekipmanların bulunması gerekir. 
Deneye başlamadan önce bunların masanızda bulunup bulunmadığını kontrol 
ediniz. Eğer eksikler varsa deney sorumlusundan yardım isteyerek 
tamamlayınız. 
 

DA Makine, 
Asenkron Makine(ASM), 
3 Faz ASM Sürücüsü, 
Omik Yük Ünitesi, 
Devir ölçümü için encoder, 
Yeterli miktarda bağlantı kabloları 

Deneyin Yapılışı  

Deney masasında bulunan DC makine ile AC makineyi bir birine birleştiriniz 
(akuple ediniz).  

Aşama-1 Yabancı uyartımlı DA generatörü yükte çalıştırmak için ASM 
sürücü(bakınız Şekil-6 ve açıklamaları) üstündeki L ve N bağlantı noktalarına 
220V AC gerilim uygulayınız. U,V,W uçlarından birer çıkış alarak 3 faz ASM 
nin U,V,W uçlarına sırasıyla bağlayınız. ASM’nin X,Y,Z uçlarını yıldız 
bağlayınız (yıldız bağlantı için X ucundan bir çıkış alıp Z ucuna, Z ucundan da 
çıkış alıp Y ucuna bağlayabilirsiniz). Böylece DA makineyi generatör olarak 
çalıştırmak için gerekli dönme kuvveti ASM’ den elde edilir hale gelmiştir. 
ASM düz kompunt bağlamak için aşağıdaki şekle uygun olarak bağlayınız. 
Şekilde görüldüğü gibi ASM’nini A1 ve B2 endüni uçlarından birer bağlantı 
voltmetreye yapılır. Ardından A1 uçundan bir çıkış daha alınarak seri sargının 
D1 ucuna girilir. Seri sargının D2 ucundan 2 çıkış alınarak bir tanesi şönt 
sargının F1 ucuna gelir ve F2 ucundan çıkarak endüvinin B2 ucuna girilir. Diğer 
çıkış ise ampermetrenin girişlerinden birine takılır, ampermetrenin diğer 
bağlantı noktasından çıkılarak yükün(yük ünitesi) bir ucuna götürülür, 
sonrasında yükün diğer ucundan çıkılarak F2 veya B2 uçlarına bağlanılır (Yük 
ünitesinin bağlantı şekli ve kullanımı diğer deneylerde ve ekip kullanımındaki 
gibidir) 
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                                           Düz Kompunt Bağlı DA Göneratör Şeması 
 

Bağlantılar tamamlandıktan sonra AMS sürücü çalıştırılarak DA makine Deney-
2’deki devir sayısında döndürünüz.  Makine bu devirdeyken yük ünitesinin 
sıfırıncı kademesinden başlayarak beşinci kademesine kadar arttırılarak her 
kademe için yük akımı ve endüvi gerilimi deney kurulumdan bağlanan 
ampermetre ve voltmetre yardımıyla okunarak Tablo-5’ e kaydedilir(yük 
değişimi sonrasında devir sayısında değişiklik olursa devri sabit tutmak için 
AMS sürücü ile devir sayısını ilk değere ayarladıktan sonra ölçüm alınız. Ayrıca 
devir sayınızı tablo altındaki ilgili bölüme yazınız). 

Aşama-2 Önceki aşamada oluşturulan düz kompunt generatör bağlantısını 
değiştirmeden sadece seri sargı uçlarının yerini değiştiriniz. Yani D1 ucunu D2 
ucuna, D2 ucunu D1 ucuna bağlayınız.  Daha sonra Aşama-1’ i tekrarlayarak 
(devir sayısı aşama-1’de gibiyken DA makineyi yük ünitesi yardımıyla 
yükleyiniz) sonuçları Tablo-6’ ya kaydediniz(yük değişimi sonrasında devir 
sayısında değişiklik olursa devri sabit tutmak için AMS sürücü ile devir sayısını 
ilk değere ayarladıktan sonra ölçüm alınız). 

.  
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                                       DENEY RAPORU 
                                             (Deney No 3)                                  Grup No: … 
 
Öğrenci Ad ve Soyadları: ……………………..................................................... 
……………………………………………………………………………………. 
              

      
                                Tablo-5                                                              Tablo-6 

Kademe Vend 
(V) 

I uyt 
(A) 

 Kademe Vend 
(V) 

I uyt 
(A) 

0   0   

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

                                    
                    

         @n=…….   rpm sbt                                                    @n=……   rpm sbt 

 

 

 

Sorular 

1-Ters ile düz kompunt bağlantıları arasındaki farkı kısaca açıklayınız? 
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2- Düz kompunt generatör ile şönt generatörün(deney-2’de yapıldı) sabit hızda yüklenme 
eğrileri arasındaki farkı açıklayınız. 

 

 

 

 

 

3- Kompunt generatörde sabit hızda yüklendikçe generatör çıkış gerilimndeki azalmanın 
nedenini kısaca açıklayınız.(endüvi devre direnci ve seri sargı direnci) 

 

 

 

 

 

 

 

4- Aşağıdaki grafik şablonunu deney sırasında aldığınız ve Tablo 5 ile 6’ ya kaydettiğiniz 
değerlere uygun şekilde doldurunuz. (Tek grafikte 2 eğri olacak, ikinci eğri için grafik 
çizmeyiniz) 
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