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DENEY 15 Motor Kalkış ve Hız Kontrolü 
 
DENEYİN AMACI 
 

1. Motor çeşitlerini ve karakteristiklerini öğrenmek. 
2. Motor hız kontrol devrelerini incelemek. 
3. Triyak motor kalkış ve hız kontrol devresi yapmak. 

 
GİRİŞ 
 

Endüstride kullanılan mekanik gücün ana kaynağı motorlardır. Motorlar çalışma 
gerilimlerine göre sınıflandırılırlar. İki ana sınıf dc ve ac motor sınıflarıdır. AC hat 
gerilimine göre motorlar üç grupta sınıflandırılabilir: tek-fazlı, üç-fazlı, ve çok fazlı 
motorlar. Elektrik motoru kontrol devrelerinin başarısı, motorun performans 
karakteristiği ile motorla çalıştırılacak makinenin yük değerlerinin uyumuna bağlıdır. 
 
Bir motor kontrol devresi tasarlanmadan önce bazı temel soruların cevaplandırılması 
gerekir, bunlar: 

 
1. Ne kadar beygir gücü gereklidir? 
2. Hız yada hız kontrolü nasıl olmalıdır? 
3. İstenen tork büyüklüğü nedir ve hıza bağlı olarak nasıl değişmelidir? 
4. Hız değişimi, dönme yönü gibi kontrol ihtiyaçları nelerdir? 

 
Bu sorulara verilen cevaplar ile tüketiciye uygun tip ve boyutta motor ve elektronik 
kontrol çözümleri sunulur. 
 
Bu bölümde, kullanılan motor tiplerini ve karakteristiklerini elektronik kontrol tasarımı 
açısından kısaca gözden geçireceğiz. 

 
Motorlar ve Karakteristikleri 

 
Elektrik motorları beygir güçlerine göre sınıflandırılabilirler. Üç ana sınıf şunlardır: 
 

(1) Genellikle mili beygirgücü yada ons mertebesinde çıkış torku veren motorlar 

(2) Beygir gücü genellikle  ¼, ½, ve ¾ beygir gibi 1 beygirden az olan motorlar 

(3) 1 beygir yada daha fazla çıkış gücü olan entegral motorlar: büyük entegral 
motorlar 10.000 beygire kadar çıkan güçte motorlardır. 

 
Beygirgücü (HP: HorsePower) bir iş hızı ölçüm birimidir. Bir HP, 33.000 pound ağırlığı 
1 dakika içinde 1 feet yüksekliğe çıkarmaya eşdeğerdir. Beygirgücü hesaplamak için 
şu denklem kullanılır: 
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 hp = (tork x hız) / 5250 = (T x N) / 5250 ……………………………………..(15-1) 
burada    

T = foot-pound cinsinden tork 
N = bir dakikadaki devir sayısı 

Günümüzde kullanılan bazı motor tiplerine tipik performans karakteristiklerine bir 
bakalım: 

 
Üniversal Motor 

 
Üniversal motor ac yada dc gerilimde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Uygulanan 
gerilim değiştirilerek motor hızı değiştirilebilir. Üniversal motorlar genellikle çok yüksek 
hızlarda yüksek verimle çalışır. Motor hızı yüklemeye bağlı olarak değişir. Bu motorlar, 
dikiş makineleri, elektrikli süpürgeler, mikserler, blenderler, bahçe aletleri, el aletleri, 
ve yüzey parlatıcıları gibi birçok alanda kullanılmaktadırlar. 

 
Seri Sargılı DC Motor 
 
Seri sargılı dc motorda, endüvi sargısına seri bağlanmış uyarma sargısı vardır. DC 
gerilim, Şekil 15-1’de gösterildiği gibi seri sargı uçlarına uygulanır. Burada bahsedilen 
dc gerilim, elektronik devreleri çalıştırmada kullanılan filtrelenmiş, regüleli gerilim 
değildir. Motorları ve diğer ağır sanayii cihazlarını çalıştıracak dc gerilim, genellikle 
doğrultulmuş ac gerilimdir. Eğer düşük dalgalılık isteniyorsa, dc uyarma sağlamak için 
3 fazlı ac gerilim doğrultulur. 
 

 

 
Şekil 15-1  Seri Sargılı DC Motor 
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Şekil 15-2  Bir Seri Sargılı DC Motor Karakteristiği 

 
Seri sargılı dc motor, çok yüksek kalkış torku avantajına sahiptir. Şekil 15-2, seri 
sargılı bir dc motor için tipik karakteristik eğrilerini gösterir. Düşük hızlarda tork, tam 
yükün yaklaşık olarak %300’üdür. Motor hızı arttıkça, tork ve beygirgücü çıkışı azalır. 
Bu sabit hızlı bir motor değildir. Vinçler, liftler, elektrikli arabalar, ve elektrikli trenler 
gibi değişken tork ve hız gerektiren uygulamalar için seri sargılı dc motorlar idealdir.  

 
Yüksek yüklerde yavaşça kalkış yapabilme, düşük yüklerde hızlı çalışma, çabuk 
durabilme, ve kalkış kabiliyetleri seri sargılı dc motorları popüler yapmaktadır. 
 
Şönt Sargılı Dc Motor 
 
Şönt sargılı dc motorda endüvi sargısı ile uyarma sargısı paralel bağlanmıştır. Dc 
gerilim Şekil 15-3(a)’-da gösterildiği gibi paralel sargı uçlarına uygulanır. Bazı 
uygulamalarda uyarma sargısının tamamen farklı bir dc kaynaktan beslenir, bkz Şekil 
15-3(b). Bu durumun motorun çalışmasına bir etkisi yoktur, ancak uyarma sargısı 
akımını yada endüvi sargısı gerilimini kontrol edebilme olanağı sağlar.  
 
Endüvi gerilimi şöyle ifade edilebilir: 

φnK
dt
dILIrV Vdc ++= ………………………………………………………..(15-2) 

burada r  = endüvi direnci 
L = endüvi endüktansı 
KV = gerilim katsayısı 
n = devir sayısı (d/dak.) 
φ = manyetik akı 
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Normal koşullarda, dI/dt değeri sıfır olmalıdır, Ir değeri çok küçüktür ve ihmal edilebilir, 
dolayısıyla (15-2) denklemi şu hale gelir: 
Vdc ≈ KV n φ……………………………………………………………………(15-3) 
Üstteki eşitlikten, dc motorların hızının endüvi gerilimi ile doğru orantılı olduğunu 
görürüz. Diğer bir deyişle , motor hızı endüviye uygulanan gerilim değiştirilerek 
kolayca kontrol edilebilir. 

 

 
 

Şekil 15-3  Şönt sargılı dc motor 
 

Ward Leonard motor hız kontrol sistemi üstte anlatılan ilke kullanılarak ortaya 
çıkarılmıştır. Dc motora uygulanan dc gerilim, ac güç kaynağından faz kontrollü ve 
filtreli olarak elde edilir. Dolayısıyla motor hızı AC faz kontrol ile kontrol edilir. 
 
Şekil 15-3(b)’deki devreye bakınız. Uyarma sargısına uygulanan gerilim şöyle 
yazılabilir: 

dt
dI

LIRE f
ffff += …………………………………………………..(15-4) 

burada  
Ef = uygulanan sargı gerilimi 
I = uyarma sargısı akımı 
Lf = uyarma sargısı endüktansı 
Rf = uyarma sargısı direnci 
 
Uyarma sargısı akımı ile akı arasındaki ilişki denklemle şöyle ifade edilir: 

)( ff If=φ ……………………………………………………………(15-5) 

Üstteki eşitlikten, motor hızının uyarma sargısı akımı kontrol edilerek kontrol 
edilebileceği görülür. 
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Şekil 15-4  Şönt Sargılı Bir Dc Motor Karakteristikleri 
 

Şekil 15-4 şönt sargılı bir dc motorun tipik karakteristiklerini gösterir. Seri sargılı dc 
motordan farklı olarak, şönt sargılı dc motorun hızı seri sargılı dc motora göre geniş 
bir yük aralığında sabit kalır. Kısacası, bir şönt sargılı dc motor sabit hızlı, çıkış gücü 
ve torku endüvi sargısı akımı ile doğru orantılı bir motordur.  
 
Şönt sargılı dc motor, uyarma sargısı akımı yada endüvi sargısı gerilimi değiştirilerek 
hız kontrolü yapılabilmesi avantajına sahiptir. Geniş bir hız kontrol aralığı vardır. 
Maksimum ve minimum hız arasında 20’ye 1’lik oranlara ulaşılabilir. Şönt sargılı dc 
motorların en uygun kullanım alanları, kolay devir yönü değiştirilmesi ve iyi frenleme 
yapılması gereken, çalışma hızı aralığının geniş olduğu uygulamalardır. Tipik 
uygulamalar alanları baskı presleri, makine elemanları, asansörlerdir. DC şönt 
motorlar bir yükleme aralığında sabit hız gerektiren uygulamalarda da kullanılabilir. 

 
Kompund Sargılı DC Motor 

 
Şekil 15-2 ile Şekil 15-4’te gösterilen hız-tork karakteristiklerinin arasında hız-tork 
karakteristikleri elde etmek için seri sargılı bir motorla ile şönt sargılı bir motorun 
kombinasyonundan oluşan bir motor kullanılır. Bu tip bir motor kompund-sargılı dc 
motor olarak adlandırılır, bkz. Şekil 15-5. Şekil 15-6’da gösterilen hız-tork 
karakteristiklerine bakıldığında, kompund sargılı dc motorların hız aralığının seri 
sargılı motordan küçük olduğu ve tork aralığının da şönt sargılı motordan küçük 
olduğu görülür. 
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Şekil 15-5  Kompund Sargılı DC Motor 
 

 
 

Şekil 15-6  Kompund Sargılı Bir DC Motor Karakteristikleri 
 

Ayrık Faz (Split Phase) Endüksiyon Motoru 
 

Ayrık faz endüksiyon motoru tek-faz ac hat geriliminde çalışır. Genellikle 1 beygirden 
küçük güçlerde çıkış verir. Ayrık faz motor, tek-fazlı hat gerilimi ile beslenirken kalkış 
yapabilmek için bir yardımcı stator sargısına ihtiyaç duyar. Şekil 15-7 sargı 
bağlantılarını gösterir. Motor çalışma hızının %75-80’ine ulaşınca, santrifüj anahtar 
devreyi açar ve motor sürekli çalışmada esas sargı ile çalışır. 

 

 
 

Şekil 15-7  Ayrık-faz Endüksiyon Motoru 
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Şekil 15-8  Endüksiyon Motorları İçin Hız-Tork Tanımlamaları 
 

Şekil 15-8, tipik bir ayrık faz endüksiyon motoru için hız-tork karakteristik eğrilerini 
gösterir. Diğerlerine göre daha iyi yada yüksek kalkış torkuna sahiptir. Hız, tam 
yükteki %4-6 bölgesi dışında sabittir. Şekil 15-9, genellikle motor üreticileri tarafından 
verilen tork değerlerini gösterir. 

 
 

 
???????????????? 

 
Şekil 15-9  Ayrık Faz Endüksiyon Motorları Karakteristikleri 
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Şekil 15-10  Kesirli Beygir Gücü Çıkışlı Ayrık Faz Motor Karakteristikleri 

 
Ayrık faz ac motorların performansı yardımcı sargıya seri bir kapasitör bağlanarak 
geliştirilebilir. Bu tip motorlara kapasitör motor denir. Üç tip kapasitör motor vardır: 

 
(1) Kalkış kapasitörlü motor, kalkış torkunu arttırmak için sadece kalkış sırasında 

yardımcı sargısında kapasitör kullanılan motorlar. 
(2) Daimi kapasitörlü motor, kalkış ve normal çalışması sırasında yardımcı sargısında 

kapasitör bulunan motorlar. 
(3) Çift kapasitörlü motor, normal çalışması sırasında farklı, kalkışı sırasında farklı 

kapasitör kullanılan motorlar. 
 
Daimi kapasitörlü ve çift kapasitörlü motorlarda, kalkış kapasitörü kalkış torkunu 
arttırırken, normal çalışma kapasitörü maksimum torku ve motoru daha düşük 
sıcaklıklarda çalıştıracak verimi arttırır. Bu tip motorlar, 1 hp’den daha düşük güçlü 
makinelerde, fanlarda, havalandırma tertibatlarında ve düşük kalkış torku ve sık 
çalışma gerektiren uygulamalarda kullanılırlar. 

 
Shaded Kutuplu Motor 

 
En basit, en ucuz tek-fazlı ac motor shaded kutuplu motordur. Beygir gücü genellikle 1 
beygirden oldukça küçüktür. Bu tip motorlar için 1/200 hp güç değeri normaldir. Kalkış 
torku, çalışma torku ve verimi düşüktür. Hava soğutmasına ihtiyacı vardır. Şekil 15-11 
karakteristik eğrileri gösterilmiştir. Hızı diğer motorlara göre oldukça sabittir, ancak 
ayrık faz motorlar kadar iyi değildir. Bu tip motorların en baskın özelliği düşük 
maliyetidir. 
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Şekil 15-11 Shaded Kutuplu Motor Karakteristikleri 

 
Çok Fazlı Endüksiyon Motoru 

 
Kesirli beygir güçlü ac motorlar, aynı zamanda iki fazlı yada üç-fazlı hat gerilimlerinde 
de çalışacak şekilde tasarlanırlar. Bu motorlar genellikle yüksek kalkış ve çalışma 
torkları ile oldukça verimli motorlardır. Boşta çalışmadan tam yüke kadar, hız oldukça 
sabittir. 
 
Çok fazlı motor karakteristik eğrileri, tek-fazlı endüksiyon motorlarına benzerdir. 
Endüstriyel makine elemanları, hava kompresörleri, ve pompalar genellikle üç-fazlı 
endüksiyon motorları ile çalıştırılırlar. 

 
Senkron Motor 

 
Kesirli güçlü uygulamalarda kullanıldığı gibi, senkron motorlar yüksek güçlü 
uygulamalarda da kullanılırlar. Tek-fazlı ac motorlar bulunmasına rağmen üç-fazlı ac 
gerilim kullanılmaktadır. Senkron motor hızı hat geriliminin frekansı ile belirlenir. Hız, 
yükten bağımsız olarak sabit kalır. 
 
Ayrık faz, kalkış kapasitörlü, ve shaded kutuplu tek-fazlı senkron motorlar, aynı tip 
endüksiyon motorlarına benzer karakteristiklere sahiptir. İntegral senkron motorun 
verimi, eşdeğer bir endüksiyon motorun veriminden daha yüksektir. Bu motorun 
dezavantajlarından biri düşük kalkış torkudur. Birçok senkron motorun kalkış torku, 
tam yükteki torkun %75’inden daha azdır. Senkron motorlar, genellikle sık durup 
kalkmaya uygun değildir; millerin, kompresörlerin, yada motor-generatör setlerinin 
sürekli çalışmaları için ideallerdir. Üç-fazlı senkron motorlar, yüzlerce beygirgücü 
gerektiren ağır sanayi uygulamalarında kullanılmaktadır. 
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Dijital Step Motor 
 

Dijital step motor, sürekli bir ac gerilim değil de darbeli bir giriş gerilimi ile çalışmak 
üzere tasarlanmış bir senkron motordur. Step motorlar, uygulanan her bir gerilim 
darbesi ile motor milinin belirli bir derecede döneceği şekilde tasarlanmışlardır.  

 

 

 
Şekil 15-12  Tipik Step Motor Bağlantısı 

 
Şekil 15-12 tipik bir iki faz dc step motor bağlantı şemasını gösterir. Giriş 
terminallerine uygulanacak darbe dizileri S1 ve S2 mekanik anahtarları ile oluşturulur. 
Darbe dizisi listesi Tablo 15-1’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 15-1 

Adım S1 anahtarı S2 anahtarı 
1 Üstte Üstte 
2 Üstte Altta 
3 Altta Altta 
4 Altta Üstte 
1 Üstte Üstte 

Not: ters yönde döndürmek için adımları aşağıdan yukarı uygulayın. 
 

 
 

Şekil 15-13  Step motor karakteristikleri 
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Step motor darbelerle çalıştığından, motorun maksimum hızı sargı empedansı ve 
darbe kaynağının hızı ile kısıtlanır. Yüksek hız elde edilmek isteniyorsa empedans 
eşlemeye özel bir dikkat gösterilmelidir. Step motorlar, komut işaretlerinin bir 
bilgisayar, programlayıcı, teyp okuyucu, yada dijital lojik devreden geldiği dijital 
kontrol sistemlerinde kullanılırlar. Diğer uygulamalar potansiyometrelerin uzaktan 
kontrolü, plotter ve recorder sürücüleri, kamera zoom, vb.’dir. 
 
Endüksiyon motorları ve senkron motorların çoğu gerilime duyarlı hız kontrolüne göre 
tasarlanmamıştır. Daha önce gördüğümüz karakteristik eğrilerde olduğu gibi, ac 
motorların çoğunun hızı hat geriliminin frekansına bağlıdır. Küçük güçlü motorlar ve 
üniversal motorlar, önceki konularda anlatılan faz kontrol teknikleri uygulanarak hız 
kontrolleri yapılabilen motorlardır. Şimdi endüstride kullanılan motor kontrol 
tekniklerini göreceğiz. 

 
Üniversal Motor Kontrolü 

 
Yukarıda bahsedildiği gibi, üniversal motor hızı yükleme koşullarına göre değişiklik 
gösterir. Üniversal motor hızını belirlenen bir yük aralığında sabit tutmak için, bir geri 
besleme sistemi ile motor hızının ölçülmesi ve sisteme bildirilmesi gerekir.  
 

 
 

Şekil 15-14  Tam-Dalga Üniversal Seri Motor Hız Kontrolü 
 

Şekil 15-14, geri beslemeli tam dalga seri motor hız kontrolü devresini gösterir, 
CR2~CR5 tam-dalga köprü, seri uyarma sargısına, SCR1’e, armatüre, R1 ve R2’ye 
enerji sağlar. 
 
Temel olarak, bu devre endüvinin zıt-emk’sını geri besleme işareti olarak kullanır. 
Motor çalışmaya başlayınca, R2 kolundaki referans gerilim, CR1’deki ileri gerilim 
düşümü ve SCR1 kapısındaki katot düşümünü aşınca SCR1 tetiklenir. Motor hızlanır, 
ve zıt-emk arttıkça, motor hızı R2’yi değiştirir. Bu devrede, SCR1 90’den sonra tekrar 
tetiklenemez. 
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Şekil 15-15  Üniversal Motorun Triyaklı Kontrolü 
 

Şekil 15-15, basit bir diyak-triyak tam dalga üniversal motor hız kontrol devresini 
gösterir. Diyakın devrilme gerilimi 18V ile 35V arasındadır. Kapasitör gerilimi devrilme 
gerilimine ulaşınca, diyak iletime geçer, ve triyak kapısına bir akım darbesi gönderir. 
Triyak iletime geçer ve motor sargısına gerilim uygular. Her yarım dalganın sonunda 
anot akımı tutma akımının altına indiğinden her yarım dalga sonunda triyak kesime 
gider. Üniversal motor bir endüktif yük olduğundan, anot akımı uyarma tamamen 
kaybolana kadar akmaya devam edecektir. Motor sargısından akan akım ve 
endüvi-uyarma kombinasyonu uçlarındaki gerilim Şekil 15-16’da gösterildiği gibidir. 

 

 
 

Şekil 15-16 Şekil 15-15’teki Devrenin Yük Akımı Ve Gerilimi Dalga Şekilleri 
 

Snubber devre, C2-R2 bastırma devresi, endüktif yüklerde triyakı aşırı dv/dt 
değerinden kaynaklanabilecek hasarlardan korumak için kullanılmıştır.  
 
Üniversal motor karakteristiklerinden biri, yük arttıkça hızın azalacağıdır. Şekil 
15-17’deki devre, motor hızını belirli bir yük aralığı içinde sabit tutmak için akım geri 
beslemesi kullanır. 
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Şekil 15-17  Akım Geri Beslemesi İle Yüksek Torkta Motor Hız Kontrolü 
 

Şekil 15-17’de, D1 ve D2 diyotları, Q1 ve Q2 SCR’leri motora akım sağlayacak tam 
dalga köprü doğrultucuyu oluştururlar. Armatür akımı aynı zamanda RF direnci 
üzerinden akar. Sinüsoidal AC gerilimin pozitif eğimle sıfıra yaklaştığı bir anda A 
terminaline uygulandığını kabul edelim. Q1 ve Q2’nin ikisi de kesimdedir. D1, D2, D3, 
D4 diyotları, tetikleme devresine dc gerilim sağlamak için bir tam dalga köprü 
doğrultucu devresi oluştururlar. R1 direnci ve D5 zener diyotu gerilim regülatörünü 
oluştururlar. R2 ve R3 dirençleri, C1 kapasitörü ve UJT Q3 temel bir UJT gevşemeli 
osilatör oluştururlar. C1 kapasitörü D4, R1, R2, D2, ve motor sargısı üzerinden şarj 
olur. C1 kapasitörü UJT tetikleme gerilimi değerine ulaşınca UJT Q3 iletime geçer. D6 
üzerinden akım geçer ve Q1 tetiklenir. Q1 iletime geçince, tetikleme devresine gelen 
gerilim zener diyot D5’in regüle etmesine yetmez. C1 kapasitörü RF uçlarındaki gerilim 
düşümü değerine kadar yükselir, ve hat geriliminin yarım dalgasının kalan bölümü 
boyunca sabit kalır. Yarım dalganın sonunda, anot akımı tutma akımının altına 
indiğinden SCR Q1 kesime gider. B terminalindeki AC gerilim A terminaline göre 
pozitif hale gelir. 

 
D3, R1, ve R2 yolundan akan akım C1 kapasitörünü UJT tetikleme gerilimine kadar 
şarj eder; ancak C1 kapasitörü RF direnci üzerindeki gerilim değerinde şarj edilmiş 
olduğundan UJT tetikleme gerilimine daha erken ulaşır. C1’in varolan şarjından dolayı 
SCR Q2’nin tetikleme açısı küçülür. Bu değişkenlerle ilgili eşitlik: 

 
ffZZ

Z

RIVV
VCRt

+η−
=α ln12 ………………………………………………(15-8)  

burada 
 tα = SCR ateşleme zamanı 
 VZ = zener regülasyon gerilimi 
 η = UJT doğal stand-off oranı 
 If = motor sargısı akımı 

 
Yük arttıkça, If akımı artar t� azalır. Üstteki denklemden, motor hızını sabit tutmak için 
armatüre uygulanan gerilimin arttırılmasının SCR’lerin ateşlenme açılarının 
küçülmesine neden olacağı görülür. Yük azaldıkça, motor hızını sabit tutmak için 
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SCR’ler daha geç ateşlenerek armatür gerilimi düşürülür. Bu devrede,  SCR’lerin 
ateşleme açıları motor armatür devresinin akımına göre ayarlanır. 
 
Yüksek torklu motorlar için diğer bir hız kontrol devresi Şekil 15-18’de gösterilmiştir, 
bu devrede tek SCR kullanılmıştır. SCR ve R2, köprü doğrultucu üzerinden motor 
armatürüne seri bağlanmışlardır. Motor çalıştığında, armatür akımı R2 üzerinden akar 
ve R2 uçlarında bir gerilim oluşturur. Bu gerilim, belirli bir yük aralığında motor hızını 
sabit tutmak için geri besleme gerilimi olarak kullanılır. D1, D2, D3 ve D4 diyotları, 
SCR ve UJT gevşemeli osilatörlerin dc besleme gerilimleri için bir tam dalga köprü 
doğrultucu oluştururlar. SCR OFF durumda olduğu sürece, C2 kapasitörü zener 
gerilimine (5.1V) kadar şarj olur. Kapasitör gerilimi UJT ateşleme gerilimine ulaşınca, 
UJT iletime geçer ve SCR’yi ateşler. Şarj zamanı (R3+R4)xC2 zaman sabiti 
tarafından belirlenir. 

 

 
 

Şekil 15-18  Yüksek Torklu Motor Hız Kontrol Devresi 
 

Q1 iletime geçince, A ve B terminalleri arasındaki gerilim, VAB, SCR ileri gerilim 
düşümü ile R2 gerilim düşümlerinin toplamına eşittir ve D6 zener geriliminden daha 
düşük bir potansiyele iner. Sonuçta, tetikleme devresine sağlanan gerilim, D6 zener 
diyotunu regülasyonda tutacak seviyede değildir. C2 kapasitörü VAB değerine şarj olur 
ve yarım dalganın geri kalan kısmında sabit kalır. Yarım dalganın sonunda, anot 
akımı tutma akımının altına düştüğünden SCR kesime gider. R3 ve R4 üzerinden 
akan akım C2’yi UJT ateşleme gerilimine şarj eder; ancak C2 kapasitörü önceden bir 
miktar şarj edilmiş olduğundan UJT daha erken tetiklenir. SCR ateşleme açısı, C2’de 
önceden bulunan şarj dolayısıyla küçülür. Yük arttıkça ve armatür akımı arttıkça, SCR 
daha erken ateşlenir, armatüre uygulanan gerilim artar ve böylece motor hızı sabit 
tutulur. 
Bu devrede, SCR ateşleme açısı motor armatür devresinden akan akım miktarına 
göre ayarlanır. R2 geri besleme direncinin seçimi, motor çalışma akımı ve UJT akımı 
değerlerine göre değişir. 
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DC Şönt Sargılı Motor Kontrolü 
 

Endüstride sıklıkla kullanılan hızı ayarlanabilir motorlar dc şönt sargılı motorlardır. 
Motor hızı uyarma akımı yada endüvi gerilimi değiştirilerek kontrol edilir. Bu durum 
şönt motor denklemleri incelenirse görülebilir. Armatür devresindeki toplam gerilim; 
VA = Vemf + IARA……………………………………………………………...(15-9) 
Burada, 
IA = armatür akımı 
RA = armatür sargısı direnci 
Vemf = motor tarafından üretilen zıt emk. 
 
Motor tarafından üretilen zıt emk: 
Vemf = K1Nφ…………………………………………………………………..(15-10) 
Burada,  
N = motor hızı (devir/dakika) 
φ = alan kuvveti 
K1 = dönüşüm sabiti 
 
Uyarma sargısına gerilim uygulanınca, motor hızı artar, ancak zıt-emk da artar. 
Armatür akımı eylemsizliği ve motor kayıplarını yenebileceği son ana kadar zıt-emk 
artar. Yük uygulandığında, armatür akımı yükün tork ihtiyacını karşılayacak değere 
kadar artacaktır. 
T2 = KφIA……………………………………………………………………...(15-11) 
Zıt-emk denklem (15-9)’daki dengeyi sağlayacak şekilde azalmalıdır. Motor hızı 
orantılı olarak azalır. (15-9) ve (15-11) denklemleri hız için şöyle çözümlenebilir: 

φ
−

=
1K
RIVN AAA ……………………………………………………………….(15-12) 

Motor hızı VA yada φ değiştirilerek kontrol edilebilir. Genel teknik, anma hızının 
üstünde 

 
kontrol etmek için VA armatür gerilimini değiştirmek ve φ alanı değiştirilerek motor 
hızını anma hızının altında kontrol etmektir. Şekil 15-19 armatür kontrol ve zayıf akım 
kontrol aralıklarını gösterir. 
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Şekil 15-19  DC Şönt Motor Kontrol 
 

Elektronik dc motor kontrollerinin çoğunun temel elemanları, istenen hızı ayarlamak 
için bir referans işaret, armatür yada uyarma gerilimini değiştirecek kontrol elemanı, 
ve motor hızını ölçüp sisteme bildirecek bir geri besleme mekanizmasıdır. En basit, en 
ekonomik kontrol Şekil 15-20’deki SCR kontrolüdür. Motor tarafından üretilen zıt-emk 
yada armatür akımı geri besleme mekanizmasında kullanılabilir. SCR tetikleme 
zamanlaması referans ayar ile geri besleme işareti arasındaki farka bağlıdır. Eğer 
kararlı bir hız kontrolü gerekmiyorsa, geri besleme mekanizmasına gerek yoktur. 

 

 
 

Şekil 15-20  Temel SCR Motor Kontrol Blokları 
 

Tek-fazlı SCR kontrol, bazı uygulamalar için hassas bir kontrol sağlamaz, ancak 1 
beygirden küçük güçlerdeki motorlarda sıklıkla kullanılan bir tekniktir. Ağır yüklerde 
hassas bir kontrol sağlamak için büyük güçlü motorlarda üç-fazlı doğrultulmuş kontrol 
kullanılır. Tek-fazlı kontrolün temel ilkeleri çok fazlı kontrollerde de geçerlidir. 
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Şekil 15-21, şönt sargılı DC motor için basit bir solid state hız kontrolü devresidir. Bu 
devre, ac kaynağın tam dalga doğrultulması için bir köprü doğrultucu kullanmaktadır. 
Uyarma sargısı, köprü doğrultucu çıkışına paralel olarak sürekli bağlıdır. Armatür 
gerilimi SCR üzerinden gelir ve SCR tarafından her bir yarım dalgada kontrol edilir.  

 

 
 

Şekil 15-21  Şönt Sargılı DC Motor Hız Kontrolü 
 

Her yarım dalganın başlangıcında SCR OFF durumdadır. C1 kapasitörü armatür, D2 
diyotu, ve ayarlanabilir R3 direnci üzerinden akan akımla şarj olur. C1 uçlarındaki 
gerilim SUS tetikleme diyotunun devrilme gerilimine ulaşınca, SCR kapısına bir darbe 
uygulanır, SCR iletime geçer ve yarım dalganın geri kalan kısmında armatüre gerilim 
uygular. C1 kapasitörünün, SUS devrilme gerilimine ulaşması için geçen süre 
SCR’nin iletime geçiren faz açısını kontrol eder ve bu açı R3 direncinin büyüklüğü ve 
SCR uçlarındaki gerilim ile kontrol edilir. 
 
SCR ularındaki gerilim, köprü doğrultucu geriliminden armatürdeki zıt-emk’nın 
çıkarılması ile elde edilir, C1’in şarj olması bu zıt-emk’ya bağlıdır, dolayısıyla motor 
hızına bağlıdır. Motor daha düşük bir hızda dönerken ürettiği zıt-emk da daha 
düşüktür  

 
ve şarj devresine uygulanan gerilim daha yüksek olacaktır. Böylece SUS ve SCR’yi 
tetiklemek için gerekli zaman azalacaktır, dolayısıyla armatüre aktarılan güç artar ve 
motor yükünü kompanze eder. 
 
Armatür endüktansında depolanan enerji, her bir yarım periyot başlangıcında D3 
diyotu üzerinden kısa zamanlı bir akımın akmasına neden olur. Bu sürede, armatürde 
zıt-emk görülmez, dolayısıyla SCR uçlarındaki gerilim köprü doğrultucu çıkışındaki 
gerilime eşittir. Bu akımın sona ermesi ve zıt-emk’nın armatürde tekrar üretilmesi için 
gereken zaman hız ve armatür akımı ile belirlenir. Daha düşük hızlarda ve daha 
yüksek armatür akımlarında D3 diyotu her bir yarım dalganın başlangıcında daha 
uzun bir zaman iletimde kalacaktır. Bu durum C1 kapasitörünün daha hızlı şarj 
olmasına neden olur, dolayısıyla armatür akımı ve motor hızına duyarlı 
kompanzasyon sağlar. 
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Üç-fazlı Doğrultulmuş DC Motor Kontrolü  
 

 
 

Şekil 15-22  Üç-fazlı gerilim ile DC Motor Kontrolü 
 

Birkaç kilowatt yada daha yüksek güçlü dc motorlar için, Ward Leonard hız kontrol 
devresi ile üç-fazlı dönüştürücü kullanılması gerekir. Şekil 15-22, güç kaynağı üç-fazlı 
olan bir DC motor hız kontrol sistemini gösterir. Uyarma sargısı gerilimi köprü 
doğrultucu çıkışından sağlanır. Armatür gerilimi, üç SCR ve üç diyottan oluşan 
üç-fazlı yarım köprü doğrultucu çıkışından sağlanır. Her bir SCR’nin ateşleme açısı, o 
SCR’ye karşılık gelen transistör darbe üreticisi tarafından kontrol edilir. 
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Her darbe üretecinin çıkış tetikleme darbesi üç-fazlı güç ile senkrondur. Üç-fazlı 
gerilim, bir indirici transformatör ile darbe üretecinin girişine bağlanmıştır. AC işaret 
Q1-Q2 darlington çifti ile kuvvetlendirilmiş ve her bir SCR’nin tetikleme darbesi için 
0.1µF kapasitör ile 3kΩ dirençten oluşan fark alıcı devre tarafından izlenmiştir. 
 
Bu sistemde hız geri beslemesi, motor hızına bağlı olarak dc gerilim çıkışı değişen bir 
takogeneratör tarafından sağlanmaktadır. VR2 uçlarındaki geri besleme gerilimi, Ef, 
ile VR1 uçlarındaki Es referans gerilimi karşılaştırılır. Ef ile Es arasındaki gerilim farkı, 
Q4 transistörünün C-E direncini kontrol eder ve darbe üreteçlerinin frekansını belirli 
bir yük aralığı için dc motor hızını sabit tutacak şekilde değiştirir. 
 
Q4 transistörü bir gerilim karşılaştırıcısı ve bir elektronik faz kaydırma devresi olarak 
çalışır. Bu devrenin çalışmasını öğrenmek için, devre Şekil 15-23’te gösterildiği gibi 
yeniden çizilmelidir. Q4’ün C-E direnci V1 baz gerilimi ile belirlenir; yani V1 = Es - Ef ‘dir. 
Bu durumda, V1 geriliminin 0.2V civarında değişimi, VG çıkışının fazının 70o ile 80o 
arasında değişmesine neden olur. Şekil 15-23’te köprü doğrultucu, Q4’e dc gerilim 
sağlamak için kullanılmıştır. 

 

 
 

Şekil 15-23  Temel Elektronik Faz Kontrol Devresi 
 

Şekil 15-22’de, her bir SCR’ye paralel bağlanmış snubber devre SCR’yi aşırı dv/dt 
değerlerinin verebileceği zararlardan korumak için yerleştirilmiştir. 

 
Step Motor Kontrolü 

 
Step motorlarda, motor milinin düzgün bir şekilde dönebilmesi için motor sargılarında 
uygun sırada ve büyüklükte darbeye gereksinim vardır. Uygulanan işaretler genellikle 
düşük enerjili darbe katarlarıdır. Motor mili, her bir komut darbesi ile bir adım hareket 
eder. Motor kontrolörü her bir komut işaretini uygun uyarma gerilimine çevirmelidir. 
Şekil 15-24 sistemin bir blok diyagramını gösterir. Motor kontrolörü genellikle bir dijital 
kontrol devresidir. Şekil 15-25(a), motoru ileri yönde döndürecek uygun darbeler 
sağlayacak basit bir dijital kontrol devresini gösterir. Doğruluk tablosu Şekil 
15-25(b)’de, ve motor bağlantıları Şekil 15-25(c)’de gösterilmiştir. 
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Şekil 15-24  Step motor sürücü sistemi 
 

 
(a) 

 

(b)                              (c) 
 

Şekil 15-25  (a) Kontrolör Devre, (b) Doğruluk Tablosu, (c) Motor Bağlantıları 
 

Şekil 15-25 (devamı) 
 

Dijital işaretleme için D-tipi flip flop kullanılmıştır. L ve M girişleri flip flop girişlerine 
bağlanmıştır. Saat darbesi uygulandığında, 1 nolu çıkış terminali L-M terminallerini 
ON duruma getirecektir. Flip-flop çıkışlarındaki kuvvetlendiriciler motora yeterli akımı 
sağlarlar. Şekil 15-26, motoru ters yönde döndürmek için devrenin nasıl değiştirilmesi 
gerektiğini gösterir. Şekil 15-27, F yada R terminaline uygun darbe uygulanarak 
motorun istenen yönde döndürülmesine imkan veren ilave kapıları gösterir. Girişe bir 
değişken gerilim osilatörü ilave edilmiştir, böylece komut işaretinin genliği 
değiştirilerek motor hızı kontrol edilebilir. 
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Şekil 15-26 Şekil 15-25(a)’daki devrenin motor ters yönde de 
dönebilecek şekilde yeniden düzenlenmiş hali 

 

 
 

Şekil 15-27  Şekil 15-25(c)’deki Motor İçin Ayarlanabilir Hız Kontrolü 
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Deney Devresinin Açıklaması 
 

 
 

Şekil 15-28  Deney devresi 
 

Bu deneyde kullanılan devre Şekil 15-28’de gösterilmiştir. Kullanılan motor üniversal 
motordur. Üniversal motor hızını kontrol etmek için Diyak-Triyak faz kontrol devresi 
kullanılmıştır. 
 
Bu devre, bir tek-fazlı motor için kalkış kompanzasyonlu hız kontrol devresidir. 
Üniversal motor yerine bir lambanın takıldığı durum hariç bu deneyde, Deney 15’te 
anlatılan Diyak-Triyak faz kontrolü kullanılmıştır. Şimdi kalkış kompanzasyon 
devresini inceleyeceğiz. 
 
Kalkış kompanzasyon devresi R3, R4, ve R5 dirençlerinden, C5 kapasitöründen, ve 
D1~D4 köprü doğrultucusundan oluşur. Güç uygulandığında, C1, C2, ve C3 
kapasitörlerinin başlangıç gerilimleri sıfırdır, dolayısıyla Diyak1 OFF durumdadır. R3, 
D1, ve D4 ile birlikte oluşturduğu gerilim bölücü üzerinde, R5 direnci yüksek bir 
gerilim oluşturur. R5 uçlarındaki gerilim Diyak2’yi ve Triyakı tetikler. Böylece motor 
dönmeye başlar. 
 
Bu anda, (C1, C2, yada C3) kapasitörler R1 ve VR1 üzerinden şarj olur ve Diyak1’in 
devrilme gerilimine ulaşır. Diyak1 iletime geçer. Diyak2’den gelen tetikleme darbesi, 
Diyak1’den gelen tetikleme darbesinin gerisindedir. Kapasitör gerilimi arttıkça R5 
uçlarındaki gerilim azalır. Gerilim Diyak2’nin devrilme geriliminin altına inince, Diyak2 
kesime gider. Kalkış kompanzasyon devresinin çalışması durur. Hız kontrolü VR1 
ayarlanarak yapılır. Bu devredeki gerilim dalga şekilleri Şekil 15-29’da gösterilmiştir. 
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R2 direnci ve C2 kapasitörü, dv/dt’den oluşabilecek zararlara karşı Triyakı koruyan 
snubber devresini oluştururlar. 

 

 
 

Şekil 15-29  Şekil 15-28’deki Devrenin Gerilim Dalga Şekilleri 
 
KULLANILACAK ELEMANLAR 
 

KL-51001 Güç Kaynağı Ünitesi 
KL-58001 Motor Modülü 
KL-53007 Modülü 
Osiloskop 
Multimetre 

 
DENEYİN YAPILIŞI 
 

1. KL- 58001 modülündeki üniversal motoru, Şekil 15-28’de gösterildiği gibi 
KL-53007 modülündeki deney devresine bağlayın. 
 

2. KL-51001 güç kaynağı ünitesinin 110VAC çıkışını KL-53007 modülüne bağlayın. 
 

3. VR1’i saat yönünde sonuna kadar çevirin. Bağlantı fişlerini 2, 4, 5, ve 8 
numaralara takın. 
 

4. Multimetreyi ACV 250V kademesine ayarlayın ve prob uçlarını R5 uçlarına 
bağlayın. Güç kaynağını açın. Bu anda, motor çalıştı mı?____________________ 
VR5 ve motordaki değişimleri gözlemleyin ve kaydedin. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

5. VR1’i çevirerek, motor hızındaki değişimi gözlemleyin ve kaydedin. 
______________________________________________________________ 
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6. Motoru çok düşük hızda dönecek şekilde VR1’i ayarlayın. Güç kaynağını kapatın 
ve tekrar açın. Motor hızındaki değişimi gözlemleyin ve kaydedin. 
______________________________________________________________ 
Osiloskopu kullanarak, Triyakın T2 terminalindeki gerilim dalga şeklinin değişimini 
gözlemleyin ve kaydedin. 
______________________________________________________________ 
 

7. VR1’i orta noktasına getirin. Osiloskopu kullanarak,SCR’nin T2’sindeki ve C1 
uçlarındaki gerilim dalga şekillerini ölçün ve Tablo 15-1’e kaydedin. 

 
Tablo 15-1 

TRIAC T2 VC1 
        
 V   

 
 
 

 V   

 0  T 
 
 
 

 0  T  

        
 

8. Güç kaynağını kapatın. Bağlantı fişini 5 numaradan çıkarın ve 6 numaraya takın. 
VR1’i saat yönünde sonuna kadar çevirin. 4. Adımdan 7. Adıma kadar bütün 
adımları tekrarlayın. Sonuçları Tablo 15-2’ye kaydedin. 

 
Tablo 15-2 

TRIAC T2 VC2 
        
 V   

 
 
 

 V   

 0  T 
 
 
 

 0  T  
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9. Güç kaynağını kapatın. Bağlantı fişini 6 numaradan çıkarın ve 7 numaraya takın. 
VR1’i saat yönünde sonuna kadar çevirin. 4. Adımdan 7. Adıma kadar bütün 
adımları tekrar edin. Sonuçları Tablo 15-3’e kaydedin. 

 
Tablo 15-3 

TRIAC T2 VC3 
        
 V   

 
 
 

 V   

 0  T 
 
 
 

 0  T  

        
 

10. Güç kaynağını kapatın. Bağlantı fişlerini 1, 3, 5, ve 8 numaralara takın. Güç 
kaynağını açın. 
 

11. CDS normal ışık seviyesinde iken motor normal hızında dönecek şekilde VR1’i 
ayarlayın. CDS penceresini elinizle kapatın.  
Motor dönüyor mu? _______________________________________________ 
Elinizi CDS penceresinden uzaklaştırın. Motor hala dönüyor mu? 
______________________________________________________________ 
 

 
SONUÇ 
 

Bir motorun kalkış ve hız kontrolünde kullanılan hız kontrol devrelerini inceledik. VR1 
maksimum dirence ayarlandığında, Diyak1 iletime geçemez. Güç uygulandığında, 
kalkış kompanzasyon devresi, motorun yüksek hızda kalkış yapabilmesini sağlar. 
 
Motorun çok düşük hızda döndüğünü kabul edelim. Güç kaynağı kapatılıp tekrar 
açılırsa, kalkış devresi dolayısıyla motor yüksek hızda kalkış yapacaktır ve sonra 
tekrar ayarlanan hıza dönecektir. 
 
Devreye bir CDS eklendiğinde devre bir otomatik stop kontrol devresine dönüşür. 
CDS normal ışık seviyesinde iken motor normal hızda çalışacak şekilde VR1’i 
ayarlayın. Karanlıkta motor otomatik olarak duracaktır. 
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