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DENEY-4 
(Yabancı ve Kendinden yartımlı Şönt DA Motorun Boşta,Yükte Çalışlması ve 
Kış 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, 
Manyetik Fren (Şekil-4), 
3 Faz Ayarlanabilir Enerji Kaynağı (Şekil-9), 
Devir ölçümü için encoder, 
Yeterli miktarda bağlantı kabloları. 

Deneyin Yapılışı  

Deney sırasında kullanacağınız (deney masasısın üst kısmında bulunan) DA 
ayarlanabilir gerilim kaynağının ve “3 Faz Ayarlanabilir Enerji Kaynağı”nın 
geriliminin minumumda olduğundan emin olunuz. Manyetik fren ile DA motor 
bir birine bağlıysa ayırınız.  

Aşama-1 Yabancı uyartımlı DA motoru için 2 adet DA gerilim kaynağına 
ihtiyaç vardır. Bunlardan biri deney masasının üzerinden bulunan -ampermetre 
ve voltmeresi üzerinden bulunan- ayarlanabilir DA gerilim kaynağı, diğeri ise 
masanın yanında bulunan, ayaklı “3 Faz Ayarlanabilir Enerji Kaynağı”dır.  
(Bakınız Şekil-9) 

Şekil-9’da verilen “3 Faz Ayarlanabilir Enerji Kaynağı” nın sol kısmında 
bulunan DA Kısımının kırmızı renkli pozitif ucundan bir çıkış alınarak motorun  
şönt sargı uçlarından F1’e girilir. Kaynağın siyah renkli negatif ucundan 
çıkılarak da şönt sargının F2 ucuna girilir. Bu bağlantı ile uyartım devresi 
bağlanmış olunur. Endüvi bağlantısı için ise masanın üst kısmında bulunan 
ayarlanabilir DA kaynağın kırmızı ucundan motorun A1 isimli endüvi sargısına, 
siyah ucundan ise motorun B2 ucuna bağlanılır. Şekil-4’de verilen manyetik 
frenin bağlantısı için ise üzerinde bulunan L ve N isimli bağlantı uçlarına 220V 
sabit AC gerilim beslenmesi için uygulanılır. Frenin kontrolünü yapabilmek için 
ise üzerinden 0-24V DC yazan kısımdaki kırmızı ve siyah bağlantı noktaları 
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Şekil-7’de görülen deney masasının sağ üstünde, tork metrenin bulunduğu 
kısımdaki 0-24V DC yazan kırmızı ve siyah bağlantı noktalarına bağlanılır. Bu 
bağlantı noktasının hemen altında yer alan çok turlu potansiyometre ile Fren 
miktarı ayarlanabilir (manyetik frenle ilgili detaylı bilgi için deney föyünün 
“Ekipmanların Kullanımı” kısmına bakınız).  

Bağlantıları tamamlanan düzenekte fren ile motorun bir birbirine bağlı 
olmadığını ve gerilim kaynaklarının minimumda olduğunu kontrol ederek enerji 
vermek için laboratuvar görevlisine haber veriniz.  

Tüm gerilim kaynaklarını minumumda iken enerjiyi vererek, ilk önce uyartım 
gerilimini 200V’a ayarlayınız, ardından endüvi gerilimini 200V’ a yavaş yavaş 
çıkarınız. Endüvi ve uyartım gerilimi 200V’da iken devir sayısı ve yük miktarını 
Tablo-7’ye giriniz. Ardından enerjiyi kapatarak manyetik fren ile motoru 
birleştiriniz, enerji verme işlemini tekrarlayarak minumum yük miktarındaki 
(potansiyometrenin minumumda yani en sola çevrili olması) değerleri Tablo-
7’ye giriniz. Fren yapmak için Şekil-7’deki yeşil renkli “Start” tuşuna bastıktan 
sonra çok turlu potansiyometreyi 3 kez çeyrek tur döndürerek her çeyrek turda 
bir ilgili değerleri Tablo-7’ ye kaydediniz (motor frenlendikçe endüvi gerilim 
200V’un altına düşecektir, 200V’a çıkarınız).  

Aşama-2 Bu aşamada kendinden uyartımlı motor çalıştırılacağı için önceki 
aşamanın tüm bağlantıları aynı iken F1 ve F2’ deki tüm bağlantıları sökerek 
endüvinin A1 ucundan F1 uyartım ucunda, B2 ucundan F2 ucuna bağlantı 
yapınız. Motor ile manyetik freni bir birinden ayırınız. Endüvi gerilimini 100V’ 
a ayarladıktan sonra sisteme enerji veriniz, ardından bu gerilimi 200V’a 
getiriniz. Yani endüvi gerilimini önceki aşamada olduğu gibi 0V’dan değil de 
100V’dan başlatarak 200V’a getiriniz. Ardından Aşama-1’deki gibi fren bağlı 
değilken, fren bağlı fakat enerjisizken(potansiyometre minumumda) ve 
potansiyometreyi çeyrek tur 3 kez çevirerek her turda ilgili değerleri Tablo-8’e 
kaydediniz(motor frenlendikçe endüvi gerilim 200V’un altına düştüğünde 
200V’a çıkarınız). Yani Aşama-1’ in ölçüm kısmını tekrarlayınız.  
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                                       DENEY RAPORU 
                                             (Deney No 4)                                  Grup No: … 
 
Öğrenci Ad ve Soyadları: ……………………..................................................... 
……………………………………………………………………………………. 
              

      
                                        Tablo-7                                              Tablo-8 

 
Yük Miktarı 

Devir sayısı 
(rpm) 

   

    

 
Yük Miktarı 

Devir sayısı 
(rpm) 

Fren Bağlı 
Değil (Yüksüz) 

 Fren Bağlı 
Değil (Yüksüz) 

 

Fren 
Minumumda 

 Fren 
Minumumda 

 

Fren Pot. 1. 
Çeyrek turda 

 Fren Pot. 1. 
Çeyrek turda 

 

Fren Pot. 2. 
Çeyrek turda 

 Fren Pot. 2. 
Çeyrek turda 

 

Fren Pot. 3. 
Çeyrek turda 

 Fren Pot. 3. 
Çeyrek turda 

 

                                   

                 @Vuyrt=Vend=200V sbt                           @Vend=200V sbt                                                     

 

Sorular 

1- Deney esnasından her iki aşamada motor yüklendikçe endüvi geriliminde birkaç volt luk düşüşün nedeni 
nedir? Eş değer devre üzerinden adım adım açıklayınız. 
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2- Aşama-2’de kendinden uyartımlı motoru çalıştırmaya 0V’dan değil de 100V’dan neden başlanıldı?100V 
yerine daha düşük gerilimlerde başlanılsa istenmeyen bir durum oluşur muydu? Yabancı uyartımlı motorda 
neden 100V’dan başlama gereği duyulmadı?  

 

 

 

 

 

3- Deney esnasından alınan değerlere göre Soru-4’te çizilecek grafikte motorların yük miktarları ve 
gerilimlerinin aynı olmasına rağmen devir sayılarındaki değişimlerin farklı olmasının nedeni nedir? Eşdeğer 
devre üzerinden adım adım açıklayınız(kısaca çizilecek grafikteki 2 eğri neden farklıdır?). 

 

 

 

 

 

 

4- Aşağıdaki grafik şablonunu deney sırasında aldığınız ve Tablo 7 ile 8’ e kaydettiğiniz değerlere uygun şekilde 
doldurunuz. (Tek grafikte 2 eğri olacak, ikinci eğri için grafik çizmeyiniz) 
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