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DENEY-5 
(3-fazlı Senkron Generatörün Boşta, Kısadevre Deneyleri ile Eşdeğer Devre 

Parametrelerinin Bulunması ve Yükte Çalıştırılması) 

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. 

 

3-fazlı Asenkron Makine(ASM bakınız ekipmanların kullanımı Şekil-1), 

3-faz ASM Sürücüsü(bakınız ekipmanların kullanımı Şekil-6), 

3-fazlı Senkron Makine, 

Ayaklı Omik Yük Ünitesi(bakınız ekipmanların kullanımı Şekil-5), 

Ayaklı Kapasitif  Yük Ünitesi, 

Ayaklı Endüktif  Yük Ünitesi, 

AC Measurement Ünitesi-yani AC volt ve amper metre-(bknz aşağıdaki Şekil-A), 

Devir ölçümü için encoder, 

Her grup için 1 adet multimetre (öğrencinin getirmesi tavsiye edilir), 

Yeterli miktarda bağlantı kabloları. 

Deneyin Yapılışı  

Deney masanızda ve haricinde bulunan ayarlı tüm kaynakların gerilimlerini 

bağlantılara başlamadan önce masaya enerjiyi vererek minimum değere alıp 

(aksi söylenmedikçe tüm deneylere minimum gerilim ile başlanacaktır) masanın 

enerjisini kesiniz(özellikle deney masasının üst kısmında bulunan DC Energy 

yazan kaynağı). Daha sonra yukarıda sıralanan cihaz ve ekipmanların masanızda 

olduğunu kontrol ettikten sonra deneye başlayınız.           

Aşama-1 Senkron generatör sargı dirençlerini ölçmek için multimetrenin 

uçlarının bir uçunu makinenin W ucuna diğer ucunu Z ucuna bağlayınız. 

Ölçtüğünüz değeri rapor kısmındaki ilgili yere yazınız.  

Boşta Çalışma  

Senkron makine generatör olarak boşta çalıştırılacaktır. Bunun için aşağıdaki 

Şekil-A’daki bağlantıları yapınız. Bağlantılardaki asenkron motor senkron 
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makinenin tahrik edilmesi için kullanılmıştır. Aşağıdaki şekilde “DC Energy” 

ise deney masasının üst kısmında bulunan ayarlanabilir DC gerilim kaynağıdır 

ve gerilim ayarı yeşil renkli + ve – tuşlarıyla yapılır.  

Bağlantıları yaptıktan sonra DC Energy isimli kaynağın gerilim değerinin sıfır 

olduğundan emin olduktan sonra masaya enerjiyi deney görevlisiyle beraber 

veriniz. Ardından 3-faz ASM sürücünün çalışması için üzerindeki Start tuşuna 

basınız. Start a bastıktan sonra motor hızlanarak yaklaşık 1500rpm ile 

dönecektir(eğer 1500 rpm den farklı ise üzerindeki Enter tuşuna 2 kez basarak 

gelen ekrandaki frekans değerini ok tuşlarıyla 50Hz olarak ayarlayınız). 

Sonrasında DC Energy kaynağının gerilimini arttırarak uyartım akım değerini 

0.3A, 0.6A, 0.9A, 1.2A ve 1.5A değerlerine getiriniz. Kaynak gerilimini 

arttırırken devir sayısında değişim olursa sürücü ile devir sayısını 1500rpm’de 

sabit tutarak generatör uç gerilimlerini rapor kısmındaki ilgili yere kaydediniz. 

DC Energy kaynağının gerilimini minumuma getirip Sürücü üstündeki Stop 

tuşuna bastıktan sonra masanın enerjisini kesiniz. 

Kısa devre  

Bir önceki aşamadaki tüm bağlantılar aynı iken generatörden çıkışından alınarak 

voltmetreye bağlanan iki ucunu voltmetreden sökerek ampermetreye bağlayınız. 

Böylece generatör uçları kısa devre olmuştur.  

Bağlantıları yaptıktan sonra DC Energy isimli kaynağın gerilim değerinin sıfır 

olduğundan emin olduktan sonra masaya enerjiyi deney görevlisiyle beraber 

veriniz. Ardından 3-faz ASM sürücünün çalışması için üzerindeki Start tuşuna 

basınız. Start a bastıktan sonra motor hızlanarak yaklaşık 1500rpm ile 

dönecektir(eğer 1500 rpm den farklı ise üzerindeki Enter tuşuna 2 kez basarak 

gelen ekrandaki frekans değerini ok tuşlarıyla 50Hz olarak ayarlayınız). 

Sonrasında DC Energy kaynağının gerilimini arttırarak uyartım akım değerini 

0A, 0.4A, 0.8A ve 1.2A değerlerine getiriniz. Kaynak gerilimini arttırırken devir 

sayısında değişim olursa sürücü ile devir sayısını 1500rpm’de sabit tutarak kısa 

devre akımlarını ampermetre yardımıyla ölçüp rapor kısmındaki ilgili yere 

kaydediniz. Ölçümler tamamlandıktan sonra DC Energy kaynağının gerilimini 

minumuma getirip Sürücü üstündeki Stop tuşuna bastıktan sonra masanın 

enerjisini kesiniz. 
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                                  Şekil-A 



4 
 

4 
 

 

Aşama-2 Bu aşamada senkron gen. yükte çalıştırılacaktır. Bu nedenle Şekil-A’daki 

tüm bağlantılar aynı kalacaktır ek olarak senkron generatorün U uçundan bir çıkış 

alarak AC ampermetrenin bir ucuna giriniz. Ampermetrenin diğer ucundan çıkarak 

Ayaklı omik yük ünitesinin L1 ucuna giriş yapınız. Senkron generatörün V ve W 

uçlarından çıkış alarak omik yük ünitesinin L2 ve L3 uçlarına giriş yapınız. Yük 

ünitesinin X,Y,Z uçlarını kısa devre yani yıldız bağlantı yapınız.  

Omik Yük Durmu 

DC Energy kaynağının geriliminin minumumda olduğundan ve yük ünitesinin 

kademelerinin hepsinin 0'da olduğu’dan emin olduktan sonra Aşama-1’deki gibi 

masaya enerji verip ASM sürücüyle yine 1500 devirde motoru döndürünüz. 

Sonrasında DC Energy kaynağının gerilimini yavaşça arttırarak uyartım akımının 

değerini 1.5A’e ayarlayınız. Ardından yük ünitesinin kademelerini sırasıyla 1’e ve 

2’ye alınız. Kademe değiştikçe eğer uyartım akımı 1.5A değerinden, devir sayısı 1500 

rpm değerinden farklı oluyorsa onları sabit tut tunuz. Her kademede yük akımı ve 

generatör fazlar arası gerilimini ölçerek rapor kısmındaki ilgili yerlere kaydediniz.  

Kapasitif Yük Durmu 

Tüm bağlantılar aynı iken devredeki omik yük ünitesini sökerek aynı şekilde kapasitif 

yük ünitesini bağlayınız. DC Energy kaynağının geriliminin minumumda olduğundan 

emin olduktan sonra Aşama-1’deki gibi masaya enerji verip ASM sürücüyle yine 1500 

devirde motoru döndürünüz. Sonrasında DC Energy kaynağının gerilimini yavaşça 

arttırarak uyartım akımının değerini 1.5A’e ayarlayınız. Ardından yük ünitesinin 

kademesini 1’e alınız. Kademe 1’de iken eğer uyartım akımı 1.5A değerinden, devir 

sayısı 1500 rpm değerinden farklı oluyorsa onları sabit tutunuz. Bu durumda yük 

akımı ve generatör fazlar arası gerilimini ölçerek rapor kısmındaki ilgili yerlere 

kaydediniz.  

Endüktif Yük Durmu 

Tüm bağlantılar aynı iken devredeki kapasitif yük ünitesini sökerek aynı şekilde 

endüktif yük ünitesini bağlayınız. DC Energy kaynağının geriliminin minumumda 

olduğundan emin olduktan sonra Aşama-1’deki gibi masaya enerji verip ASM 

sürücüyle yine 1500 devirde motoru döndürünüz. Sonrasında DC Energy kaynağının 

gerilimini yavaşça arttırarak uyartım akımının değerini 1.5A’e ayarlayınız. Ardından 

yük ünitesinin kademesini ayarlamak için üzerindeki potansiyometreleri yarım tur 

döndürünüz. Bu durumda yük akımı ve generatör fazlar arası gerilimini ölçerek rapor 

kısmındaki ilgili yerlere kaydediniz.  
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                                 DENEY RAPORU 

 

 N.Ö / İ.Ö                                (Deney No:5)                              Grup No: …. 

 

Öğrenci Ad ve Soyadları: ……………………..................................................... 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

                                                      Ölçüm Değerleri 

Aşama-1  

Generatör Sargı Direnç Değeri =  ………. Ohm 

 

Boşta Çalışma (@ rpm=1500 ve sbt)  

Uyartım Akımı Gen. F-F Çıkış Gerilmi (V) 

 0.3A  

0.6A  

0.9A  

1.2A  

1.5A  

 

Kısa Devre (@ rpm=1500 ve sbt)  

Uyartım Akımı Kısa Devre Akımı (A) 

 0A  

0.4A  

0.8A  

1.2A  

 

 

 



6 
 

6 
 

 

Aşama-2 Yükte Çalışma 

 

 Omik Yükte  

@ n=1500rpm ve sabit     @ Iuyrt=1.5A ve sabit 

Yük Kademeleri Yük Akımı (A) 
Gen. F-F Çıkış 
Gerilmi (V) 

1. Kademe Yük   

2. Kademe Yük   

 

 

Kapasitif Yükte  

@ n=1500rpm ve sabit     @ Iuyrt=1.5A ve sabit 

Yük Kademeleri Yük Akımı (A) 
Gen. F-F Çıkış 
Gerilmi (V) 

1. Kademe Yük   

 

 

Endüktif Yükte  

@ n=1500rpm ve sabit     @ Iuyrt=1.5A ve sabit 

Yük Kademeleri Yük Akımı (A) 
Gen. F-F Çıkış 
Gerilmi (V) 

     Yarım Tur Pot   
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Sorular 

1) Alınan değerlere göre eşdeğer devre parametrelerini bulunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Yükte çalışma durumunda alınan değerlere göre her yük türü için yaklaşık olarak fazör 

diyagramlarını çiziniz.  
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Araştırma soruları 

1) Senkron generatörler neden paralel bağlanır? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Paralel bağlanma şartları nelerdir, bu şartlar nasıl yerine getirilir?  

 

 

 

 

 

 

 

 


