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Ekipmanların Kullanımı 
Şekil-1’de 3 Fazlı Asenkron Makinenin yandan görünüşü ve bağlantı 
noktalarının (üst görünüş) resmi verilmiştir. ASM’ nin DA makineden görsel en 
belirgin farkı şekilde görüldüğü gibi yan kısmında hava kanallarının 
bulunmasıdır. ASM’ nin bağlantı noktalarına bakarsak “U”, ”W”, “V” ve “X”, 
“Y”, “Z” ile isimlendirilmiştir. Bu 3erli bağlantılardan herhangi biri giriş diğeri 
çıkış olarak kullanılır. Örneğin X,Y,Z giriş olarak alınırsa U,W,V çıkış olarak 
alınır. Bu noktolara bağlantı yapılırken yıldız ve üçgen bağlantı deneyler 
sırasında kullanılacaktır. Bu bağlantı türlerinin yapısı resmin sağ tarafında 
“Star” ve “Delta” olarak verilmiş olup laboratuvarın ilerleyen deneylerinde 
detaylı anlatılacaktır.  

Şekil-2’de DA Makinenin yandan ve üstten resmi verilmiştir. Üstten 
görünüşdeki bağlantı uçlarına bakılırsa “A1” ve “B2” isimli Endüvi uçları, 
“F1”ve “F2” isimli şönt uyartım sargı uçları, “D1” ve “D2” seri uyartım sargı 
uçları bulunmaktadır(Termistör ve PE uçları deneylerde pek 
kullanılmayacaktır.)  

Şekil-3’de 3 Faz ve Tek Faz Trafo verilmiştir. Her iki trafoda 55V, 110V ve 
220V çıkış bulunmaktadır. Tek faz trafoyu incelersek A1 ve B1 uçlarına giriş 
yapılırsa çıkış olarak a1 ile b1 veya a2 ile b2 veya a3 ile b3 uçlarından biri çıkış 
gerilim seviyesine göre alınır. Örneğin A1 ve B1 in giriş olduğu durumda bu iki 
noktaya 380V uygulandığında a1 ile b1 uçları arasından 55V, a3 ile b3 uçları 
arasından 220V gerilim okunur. 3 faz trafo ise tek faz trafonun benzeridir.  

Şekil-4’de Manyetik Frenin üstten görünüşü verilmiştir.Manyetik fren özellikle 
dönen bir motorun hızının yavaşlatılması veya durdurulması gibi makanik bir 
yük olarak kullanılır. Yani manyetik frenin mili bir motorun miline bağlanır ve 
motor dönerken motor milinin dönmesine engel bir kuvvet oluşturarak fren 
yapılır. Bağlantısı ise şöyle gerçekleştirilir;  “220V AC” yazan ve “L” ile “N” 
harfiyle simgelenen bağlantı noktalarına 220V AC gerilim uygulanır. Bu gerilim 
manyetik frenin beslemesi içindir. Yapılacak frenin ayarı ise Şekil-4’deki “0-
24V DC” yazan bağlatı noktalarına uygulanacak DC gerilimin arttırılıp 
azaltılmasıyla sağlanır. 0-24 V DC enerji deneyler süresince genellikle Şekil-7’ 
nin sol alt köşesinde verilen döner düğme sayesinde ayarlanır. Bu düğmenin 
hemen altında “+” ve “-” simgeli bağlantı noktalarından manyetik fren için 
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gerekli 0-24V DC gerilim alınır. Bu gerilimin aktif olması için  döner dügmenin 
yanında bulunan yeşil renkli “START” tuşuna basılmalıdır(bakınız Şekil-7’nin 
alt kısmı). Döner düğme yardımı ile de uygulanmak istenen frenin miktarı 
rahatlıkla ayarlanabilmektedir.  

Şekil-5’ de Omik Yük Ünitesi verilmiştir. Bu yük ünitesinin benzeri kapasitif ve 
endüktif  yük olarak vardır, fakat bunlar bir birinin çok benzeri olduğu için 
sadece omik üniteden bahsedilecektir. Şekil incelenecek olursa ünitenin sol üst 
köşesinde “L” ve “N” ile isimlendirilen bağlantı noktası vardır. Bu noktalara 
220V şebeke gerilimi ünitenin fanının çalışması için uygulanır. Ünite 3 fazla 
uyumlu olduğu için 3 tane yük vardır. Bu 3 yükün ve fanı Şekilde görüldüğü 
gibi ayrı ayrı şalterleri vardır. Şalterler eğer kapalıysa üniteyi aktif etmek için 
şalterlerin kaldırılması gerekir. Bağlantılar ise şöyle yapılır; 220V fan beslemesi 
takıldıktan sonra her bir fazın bir uçu “L1/U” veya “L2/V” veya “L3/W” den 
birine bağlanır diğer ucu ise önceki ucun altında bulunan “X”, “Y”, “Z” 
uçlarından birine bağlanır. Yani bir faz yük kullanmak için L1/U giriş alınırsa 
çıkış X uçu olmalıdır. Yük miktarının ayarlanması için ise Şekilde görülen 
dönerli kademe ayar tuşu kullanılır. Bu tuş sıfırdan başlayarak 5. Kademeye 
kadar yükü arttırıp azaltmaya yarar. 

Şekil-6’da 3 Faz ASM sürücüsü verilmiştir. Sürücü 3 fazlı ASM’ nin uygun bir 
şekilde çalıştırılmasını ve çeşitli denetimlerinin yapılmasını sağlamaktadır.  
Kullanımı için ise sürücünün hemen üstündeki “L” ve “N” ismindeki kırmızı ve 
mavi bağlantı noktalarına 220V uygulanır, bu sürücü beslemesi içindir. 
Ardından sürücünün alt kısmında bulunan “U”, “V”, “W” bağlantı noklarından 
kablo ile birer çıkış alınarak 3 faz ASM’ nin girişine takılır (bunların dışındaki 
bağlantılar deneyler süresince kullanılmayacaktır). Bu sürücünün ASM’nin hız 
ayarını yapması , dönüş yönünü değiştirebilmesi gibi bir çok özelliği üzerinde 
bulunan tuşlar yardımı ile yapılabilmektedir. Deneyler sırasında ise en çok bu iki 
özelliği kullanılacaktır. Hız ayarı için; cihaza enerji verildikten sonra üzerindeki 
“ENTER” tuşuna basılır. Ekranda “ref” yazısı çıkınca tekrar “ENTER” tuşuna 
basılarak frekans değeri görünür, bu frekans değeri ok tuşları ile değiştirilerek 
AMS’ nin hızı değiştirilir.  

Şekil-7’de Tork ve Devir metrelerin bulunduğu kısmın resmi verilmiştir. 
Resimde dijitlerin olduğu yerden bir makinenin tork değeri ve dakikadaki  devir 
sayısı(rpm) dijital olarak okunabilmektedir. Bunun için torku/deviri ölçülecek 
makinenin arkasına siyah bir kutu şeklinde olan encoder bağlanır. Encoderin 
ucundan gri renkte bir kablo çıkar, bu kablo Şekilde sağ alt kısımda “RPM” 
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yazan yerdeki gibi bağlanmalıdır. Bağlanmamış hali ise Şekilde “TORQUE” 
yazan bağlantı noktasıdır. Tork ve devir için ayrı ayrı bağlantı yapılmalıdır. 
Yani bir tane encoder bağlantı ile aynı anda tork ve devir ölçülemez.  

Şekil-8’de Ampermetre ve Voltmetre verilmiştir. Deney masalarında hem AC 
için hemde DC için ayrı ampermetre/voltmetre vardır. Şekilde görüldüğü gibi 
modülün üst kısımında AC mi yoksa DC olduğu yazmakta olup bağlantı ve 
görünüşü AC ve DC için aynıdır. Ampermetre ve voltmetreler kullanılırken 
ampermetrenin seri, voltmetrenin paralel bağlanması gerktiğini unutmayınız. 
Aksi durumda yanlış ölçme, ölçüm alamama veya cihazda hasar oluşması gibi 
durumlar meydana gelebilir. Bu modülü kullanmak için, modülün en üstünde 
siyah fiş girişine masalarda bulunan fiş bağlanarak enerjilendirlmeli, ardından 
ölçüm uçları ilgili göstergenin altında yer alan bağlantı noktalarına takılmalıdır. 

Şekil-9’da 3 Faz Ayarlanabilir Enerji Kaynağı verilmiştir. Bu modül tekerlekli 
ve sürülerek taşınabilir yapıdadır. Şekil 9’da sol tarafda 0-450V ayarlanabilir 
DC gerilim vardır. “+” ve “-“ ile belirtilen uçlardan 0-450V arasındaki DC 
gerlim alınabilir. Alınan gerlim ve çekilen akım değerleri bağlatı noktasının 
hemen üstündeki dijitlerden görülerbilir. “+” ve “-” uçlardan alınacak gerilimin 
ayarı orta kısımda bulunan “ADJUST” olarak isimlendirilmiş iki tuş ile yapılır. 
Modülün sag tarafında ise 3 faz ve bir nötrden oluşan 0-380V arasında 
ayarlanabilir AC gerilim alınabilir. Alınacak gerilim değeri yine ortadaki adjust 
tuşu ile yapılır ve “L1”,”L2”,”L3”,”N” bağlantı noktalarından çıkış alınır. 
Bağlantı noktalarının hemen üstünde yer alan “MULTIMETER” isimli dijital 
ölçüm cihazı, daha doğru ifadesiyle analizör, yer alır. Bu analizör AC kısımdaki 
L1,L2,L3 ve N uclarından alının gerlim, akım, faz farkı, aktif/reaktif güç gibi 
bilgileri her faz için ayrı ayrı veya toplam olarak gösterebilir. 
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