3. ÜNİTE
DOĞRU AKIM MOTORLARININ TEMEL
PRENSİBLERİ VE ÇEŞİTLERİ

KONULAR
1. Çalışma Prensipleri
2. D.A. motorlarında devir sayısı, Moment ve Mekanik Güç
3. D.A. motorlarında Endüvi Reaksiyonu ve Komütasyon
4. Şönt Motorlar
5. Seri Motorlar
6. Kompunt Motorlar
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3.1. Çalışma Prensipleri
Doğru akım motoru, doğru akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüş
türen elektrik makinesidir. Doğru akım motorlarının çalışmasını daha iyi anlamak
için önce çalışma prensiplerini görelim.

3.1.1. İçinden akım geçen bir iletkenin manyetik alan içindeki durumu
Manyetik alan içinde hareket eden bir iletken üzerinde e.m.k. endüklendiğini
ve bu e. m. k. ten dolayı devreden bir akım geçtiğini dinamolar konusunda gördük.
Şimdi bu durumun tersini inceleyelim: Manyetik alan içinde bulunan bir ilet
kenden akım geçerse ne olur?

Şekil 3.1: İçinden Akım Geçen İletkenin alan tarafından itilmesi

Şekil: 3.1 de görüldüğü gibi N - S mıknatıs kutuplan arasına bir b iletkeni koyalım ve uçlarını doğru akım kaynağına bağlayalım. İletkenden akım geçtiğinde, iletkenin hareket ettiği görülür. İletken, manyetik alan etkisi dışına çıktığında hareket
durur. Manyetik alan içindeki iletkenin itilme yönü, içinden geçen akımın ve manyetik alanın yönüne bağlıdır. İletkenin hareket yönü, sol el kuralı ile bulunur.

3.1.1.1. Sol el kuralı
Sol el, dört parmak birbirine birleştirilerek iyice jtfilır. Bu durumda kuvvet çizgileri avuç içinden girecek ve bitişik dört parmak iletkenden geçen akım yönünü
gösterecek şekilde tutulursa; baş parmak iletkenin hareket yönünü gösterir.
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İletkenin alan tarafından itilmesi olayı şu şekilde açıklanabilir: İletken içinden
geçen akım, iletken etrafında bir alan oluşturur. Kutuplar arasında ve iletken etrafında oluşan bu alan, şekil 3.2-a’da görüldüğü gibi, sol tarafta ana alana ters, sağda ise
ana alanı kuvvetlendirecek yöndedir. Bunun sonucu kutup alanı şekil 3.2-b’deki durumu alır. Bu durumda alan, iletken üzerinde itici bir kuvvet etkisi yapar ve iletkeni
alanın dışına doğru iter.		

Şekil 3.2 : Manyetik alan içindeki iletkenin durumu

İletkenin içinden geçen akımın yönü sabit kalmak şartı ile manyetik alanın
yönü değiştirilecek olursa, iletkenin hareket yönü değişir (Şekil 3.2 c). Manyetik alanın yönünü sabit tutup, iletkenden geçen akımın yönünü değiştirirsek hareket yönü
gene değişir (Şekil 3.2 d).

Sol el kuralını açılayınız.

3.1.2. İçinden akım geçen bir bobinin manyetik alan içindeki durumu
N~S kutuplan arasına bir eksen etrafında dönebilen tek sarımlı bir bobin
koyalım (Şekil 3.3 A). Bobinden akım geçirildiğinde, şekil 3.3B de görüldüğü gibi,
bobinin a - b kenarları üzerinde itici kuvvetler doğar. Şekle göre bobinin a kenarının sola, b kenarının sağa itildiği görülür ve itilme sonunda bobin, şeki: 3.3 C deki
dununu alır. Fakat bu durumda. a ve b kenarları bir birinin ters yönünde kuvvetler
tarafından itileceklerinden bobinin hareketi durur. Bobinin durmasına engel olmak
için a kenarı N kutbunun etkisi altından kurtulup S kutbunun etkisi altına girerken,
içinden geçen akımın yönünün değiştirilmesi gerekir. Bunu sağlamak için aynen dinamolarda olduğu gibi, bobin uçlarım iki dilimli bir kolektöre bağlayıp fırçalardan
akım vermemiz gerekir.
Kutuplar arasına tek bir bobin yerine birçok bobin yerleştirilip, bobin uçları
kollektöre bağlanırsa, sistemin düzgün şekilde dönmesi sağlanır. Yaptığımız bu sistemin doğru akım dinamosundan bir farkı yoktur. Bir dinamo döndürüldüğünde
elektrik enerjisi üretir. Makineye doğru akım elektrik enerjisi uygulandığında ise dö-
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ner. Şu halde bir doğru akım motorunun yapısı ile dinamonun yapısı arasında hiç
bir fark yoktur.

Dinamo ile DA. motoru arasında ne fark vardır?

Şekil 3.3: içinden akım geçen bir bobinin alan içindeki durumu

3.1.3. Doğru akım motorlarında zıt e. m. k.
Bir doğru akım motorunun endüvisinden akım geçtiğinde, meydana gelen
döndürücü kuvvetten dolayı, endüvinin döneceğini yukarıda açıkladık. Manyetik
alan içinde dönen endüvinin iletkenleri, bu alanın kuvvet çizgileri tarafından kesilmektedir.

Şekil: 3.4 (a) Kutuplar arasındaki endüvinin durumu (b) Endüvide endüklenen zıt e. m. k. in yönü

Manyetik alan içinde dönen ve iletkenleri kuvvet çizgileri tarafından kesilen
endüvi üzerinde e. m. k. endüklenir. Şekil: 3.4 deki doğru akım motorunun endüvisine U gerilimi uygulayalım. N kutbu altındaki iletkenlerden giriş (+ ), S kutbu altındaki iletkenlerden çıkış ( . ) yönünde bir akım geçsin. Akımın yönüne göre endüvi
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sola döner. Endüvide endüklenen e. m. k. in yönü sağ el kuralı ile bulunursa: N kutbu
altındaki iletkenlerde çıkış (yuvarlak içine alınmamış noktalar), S kutbu altındaki iletkenlerde ise (yuvarlak içine alınmamış + lar) giriş yönünde olduğu görülür.
Endüviden geçen akımla, dolayısiyle endüviye uygulanan U gerilimi ile endüvide endüklenen e .m. k. in yönleri birbirine terstir.
Endüviye uygulanan gerilime ters yönde olan bu e. m. k. e zıt e. m. k. denir.
Endüvide endüklenen zıt e. m. k. (Eb) endüviye uygulanan gerilime (U) ters
yönde olduğundan, U geriliminin endüviden geçirmek istediği akımı azaltmak ister.
Endüviden geçen akım, iki gerilimin farkından dolayı geçen akımdır. Endüvi devresinin direnci Ra olduğuna göre:
Amper olur.				
Buradan zıt e.m.k. in değeri :
Eb = U — Ia . Ra Volt bulunur.
Zıt e.m.k. formülünde Ia akımı, motorun yalnız endüvi devresinden geçen
akımdır. Şönt ve kompunt motorlarda kutup sargısından geçen Im uyartım akımı
Ia ya dahil değildir. Bu motorlarda dış devre akımı ;
I = Ia + Im dir.
Ra direnci ise, motorun yalnız endüvi devresi direncidir. Şayet endüvi devresi
üzerinde seri sargı, yardımcı kutup ve kompanzasyon sargısı varsa, bunların direnci
de Ra ‘ya eklenir.
Bir dinamo ile doğru akım motoru arasında fark olmadığına göre, dinamo endüvisinde endüklenen ejn.k. ile, motor endüvisinde endüklenen zıt e.m.k. arasında
da bir fark yoktur. Şu halde; dinamolar için kullanılan e.m.k. formülünü motorlar için
de kullanabiliriz.
Volt
Formülde :
Eb

Motor endüvisinde endüklenen zıt e.m.k.
Kutuplardaki manyetik akı (Maxvel).

N

Motorun dakikadaki devir sayısı.

Z

Endüvinin toplam iletken sayısı.

2a

Endüvi paralel devre sayısı.

2p

Kutup sayısı.

Dinamolarda olduğu gibi sabit değerler K ile gösterilirse;
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D.A. Motorlarında zıt e. m. k. nasıl meydana gelir?

3.1.4. Doğru akım motorlarında zıt e.m.k. in önemi
Benzin motorları, düzel motorları, buhar türbünleri gibi makinelerde gerekli
benzin, mazot ve buhar özel düzengeçlerle ayar edilir, örneğin bir buhar türbününde yükün arttığını düşünelim. Türbünün devir sayısında hafif bir düşme olacak ve
makineye buhar gönderen valf, regülatör aracılığı ile daha fazla açılarak buhar miktarını arttıracaktır. Artan buhar, makinenin gücünü arttırır. Makinenin yükü azalacak
olursa, valf kapanarak makineye giden buhar miktarını azaltır ve makinenin verdiği
güç azalmış olur.
Doğru akım motorlarında ise, makinenin gücüne göre geçen akımı ayarlayacak ayrı bir düzeneğe gerek yoktur. Doğru akım motorlarında bu işi zıt e.m.k. yapar.
Makinenin yükünde meydana gelecek bir artma devir sayısını düşürür. Devir
formülüne göre zıt e.m.k. in azalmasına neden olasayısının azalması,
caktır. azalınca,

Formülüne göre;
torun yükünü karşılar.

ve

sabit olduğundan

akımı artar. Artan

akımı mo-

Motorun yükünde meydana gelecek azalmada ise, devir sayısı yükselerek
‘nin artmasına neden olur ve nin artması akımını azaltır.
Örnek :
110V., 42 A. lik bir şönt motorun Endüvi direnci 0,1 ohm, uyartım devresi direnci 55 ohm’dur. Motorun tam yük ve yarı yük akımında endüvisinde endüklenen
zıt e.m.k. ‘i bulalım.
Verilen değerler:
U=110 V.,

I=42 A.,

Çözüm:
Tam yük akımı için Eb:
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Yarı yük akımı için

:

Yarı yükte ve zıt e.m.k. artmış, yük akımı azalmıştır.
Örnek :
Kutuplardaki manyetik akı 2 X 106 Maxvel olan 4 kutuplu, 1500 devirli, 220
V.’luk bir şönt motorun endüvisinde 21 ohm luk ve her oluğunda 20 iletken vardır.
Endüvi basit paralel sarılmış olup direnci 0,2 ohm’dur. Endüvide zıt e.m.k.’in değerini
normal ve yarı devir için bulalım.
Verilen değerler:
=2 x 106 M.		
		

X=21

Zx=20

n=1500 d/d.		

Ra=0,2Ω

U=220 V.
Çözüm:
Normal devir için (n=1500):
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Yarı devir için (n=750):

Sonuç olarak dikkat edilirse devir sayısı yarıya düştüğünde, endüvide endüklenen zıt e.m.k de yarıya düşmüştür.

3.2. D.A. motorlarında devir sayısı, Moment ve
Mekanik Güç			

3.2.1. D.A Motorlarında devir sayısı
Bir Doğru Akım motorunun devir sayısını bulmak için zıt e.m.k. formüllerinden yararlanılır.
			
İki formül eşitlenirse :
Buradan:
Formülden görülebileceği gibi
çok küçük ve K da sabit sayı olduğundan, devir sayısı genel olarak kutup gerilimi U ile manyetik akısına bağlıdır.

D.A. Motorlarda devir sayısı nelere bağlıdır?

3.2.2. D.A. Motorlarda Moment ve Mekanik Güç
Endüvi iletkenlerinden akım geçtiğinde, iletkenler manyetik alan tarafından
alanın dışına doğru itilirler. Böylece endüvi çevresinde endüviyi döndüren bir kuvvet veya bir moment meydana gelir.
Endüvi çevresinde meydana gelen bu kuvvetlerin toplamına F, endüvi çapına
da D dersek, endüvide meydana gelen moment ;

Endüninin bir devrinde F kuvvetinin yapacağı iş :				
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Motor n devirle döndüğüne göre, saniyede

devir yapar.

Endüvinin bir saniyede yaptığı iş, yani endüvide meydana gelen güç:

Formülü 2 ile çarpıp 2 ile bölersek; eşitlik bozulmaz.

Motorun beygir cinsinden gücü:
1 beygir gücü= 75 Kg.m/Sn. olduğundan,

Motorun Kilovat cinsinden gücü:
1KW=102 Kg.m./Sn

olduğuna göre;

Yukarıdaki formüllerle bir motorun kasnağındaki moment ve devir sayısı bi
linirse motorun gücü bulunabilir. Momentin nasıl bulunduğu ilerdeki konularda görülecektir. Motorun devir sayısı bir turmetre ile ölçülebilir.

3.2.2.1. Momentin elektriki olarak bulunması
Bir doğru akım motorunun endüvisine uygulanan gerilim U endüviden geçen akım olduğuna göre endüviye verilen güç : U. dır. Diğer taraftan, Endüvi iç
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direncinden dolayı kaybolan gücün değeri
dır. Endüvideki bu ısı kaybından
sonra geriye kalan güç, endüvide meydana gelen güçtür. Bu da;

Diğer taraftan Endüvi gücü;

Eşitlikteki

yalnız bırakılırsa;

Formüldeki sabit değerlere

(moment sabitesi) dersek:

Formüle göre bir doğru akün motorunun endüvisinde meydana gelen moment, kutupların manyetik alanı ve endüviden geçen akımla doğru orantılıdır.
Motor yüklendiğinde devir sayısının ve buna bağlı olarak zıt e. m. k. ( ) İn azaldığını ve
endüvi akımı ( ) nin arttığım biliyoruz. Son formülden anlaşılacağı gibi nin artması, endüvide meydana gelen momenti arttırır. Böylece motorun gücü artan yükü karşılar.
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3.3. D.A. motorlarında Endüvi Reaksiyonu ve
Komütasyon

3.3.1. D.A. motorlarında endüvi reaksiyonu 		
Dinamolarda olduğu gibi doğru akım motorlarında da endüvi reaksiyonu var
dır. Çünkü, endüvi sargılarından geçen akımın oluşturacağı alan ana alanın durumunu bozacaktır.Doğru akım motorlarında endüvi dönüş yönü sabit kalmak şartı
ile; motor endüvi akımı, dinamo endüvi akımına göre ters yönde geçer. Bu sebeple
motorlarda endüvide meydana gelen manyetik alanın etkisi de dinamoya göre terstir. Bu etki ana alanın durumunu bozar. Fakat ana alandaki
bu bozulma, dinamo haline göre ters olur ve nötr ekseni, dönüş yönünün aksi
yönünde kayar. Bu bakımdan motorlarda fırçalar, dönüş yönünün aksi yönünde kaydırılır. Şekil: 3.5 a da dinamo için, Şekil : 3.5 b de motor için endüvi reaksiyonunun
etkisi görülmektedir

Şekil 3.5 Doğru akım makinelernde sabit devir yönü için : a)Dinamo olarak çalışmada endüvi
reaksiyonu, b)Motor olarak çalışmada endüvi reaksiyonu.

3.3.2. D .A. motorlarında komütasyon			
Dinamolardaki komütasyon olayı, ufak değişiklerle aynen doğru akım motorlarında da
meydana gelir. Bu değişiklik :
Dinamolarda endüviden geçen akım, endüvide endüklenen e. m. k. le aynı yöndedir.
Motorlarda ise, endüviden geçen akım endüklenen zıt e. m. k. in aksi yöndedir. Diğer bir deyimle, dinamo ve motorun devir yönleri aynı kalmak şartı ile, endüviden geçen akımın yönü
birbirinin tamamen tersidir. Bu bakımdan bir motorda komütasyondaki bobinde meydana
gelen öz endükleme e. m. k. inin yönü de, aynı dönüş yönündeki dinamoya göre terstir.
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Ters yönde meydana gelen bu e. m. k. i yok etmek için, akımın yön değiştirdiği bobin,
kurtulduğu kutupla aynı adlı bir kutbun etkisi altına sokulmalıdır. Bunun için motorlarda fırçalar dönüş yönünün aksi yönünde kaydırılmalıdır.
Şekil 3.6 (a) de dinamo için, Şekil: 3.6(b) de de motor için fırça kaydırma yönleri görülmektedir.

Şekil : 3.6 a-Dinamo için fırça kaydırma yönü b-Motor için fırça kaydırma yönü

Yardımcı kutbu olan doğru akım makinelerinde, aynı dönüş yönü için, motor olarak
çalışmada kutbun adı, dinamo olarak çalışmadakinin tersidir. Yani doğru atam motorlarında
yardımcı kutbun adı, kısa devre olan bobinin kurtulduğu kutbun adını alır.

D.A. motorlarında komütasyonun etkilerini dinamo ile karşılaştırınız.
Makine dinamo olarak çalışırken yardımcı kutbun bağlantısı nasılsa, motor olarak kullanıldığında da aynıdır. Sadece yardımcı kutuptan geçen akımın yönü, dolayısıyla adı değişmektedir.

Şekil : 3.7 a-Dinamo olarak çalışmada yardımcı kutup akım yönü b-Motor olarak çalışmada
yardımcı kutup akım yönü

Şekil: 3.7(a) da dinamo için yardımcı kutup akım yönü, Şekil: 3.7(b) da da mo-
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tor için yardımcı kutup akım yönü görülmektedir.

3.4. Şönt Motorlar
Şönt motorda şönt sargı ve endüvi bulunmaktadır. Şönt sargı C – D harfleri ile
gösterilir. Bazı şönt motorlarda yardımcı kutup kullanılır (Resim 3.1). Yardımcı kutup,
H –G harfleri ile gösterilir ve endüviye seri bağlanır. Endüvi ise A – B harfleri ile gösterilir. Yardımcı kutup, kalın kesitli ve az sipirlidir.				

Resim 3.1: Yardımcı sargılı şönt motor

3.4.1. Şönt Motor Bağlantısı
Doğru akım şönt motora genellikle LMR reostası ile yol verilir. DA gerilimi tristörlü (SCR) üç fazı doğru akıma çeviren (Resim 2.2) doğrultmaçlar ile sağlanmaktadır. Şönt sargı ile endüvi paralel bağlanır. Doğru akım motorlarının bazıları büyük
güçte olduklarından direkt şebekeye kesinlikle bağlanmaz, motora ancak uygun
reostalar ile yol verilir.
Şönt motor bağlanırken etikette yazan gerilim ve akım değerlerine çok dikkat
edilmelidir. Dikkat ciddi ölçüde zarar görür.

Uygun ölçü aleti ve reosta seçiminde de dikkati elden asla
bırakmamalıyız.

3.4.2. Devir Sayısı Ayarı
Şönt motorun devir sayısı ayarı, motorun gücüne göre birkaç yöntemle yapılır.
Endüktör sargısındaki gerilim sabit tutularak endüviden geçen akım LMR reostası
değiştirmektir. Endüvi devresindeki direnç azaldıkça devir sayısı artar (Şekil 3.8).
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Resim 3.2: Üç fazı DA’ya çeviren doğrultmaç

Şekil 3.8: LMR reostası ile şönt motor devir ayarı

Bazı tipteki LMR reostaları sadece endüviden geçen akım azalttığı gibi bir miktar da endüktörden geçen akımı azaltır. Bu durumda devir biraz daha artar (Şekil
3.9).			
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Şekil 3.9: Değişik yapıda LMR reostası ile şönt motor bağlantısı

3.4.3. Devir Yönü Değişimi
Şönt motorun endüktöründen ya da endüvisinden geçen akımın yön değiştirmesi ile devir yönü değiştirilir. Doğru akım şönt motorunun endüktöründen geçen akımın yönünün değiştirilmesi ile devir yönü değişir. Yapılan bağlantıda akım
yönüne bağlı olarak kutuplarda N ve S kutbu oluşur. İçinden akım geçen iletken,
manyetik alan dışına itilir .

Şekil 3.10: Şönt motorun devir yönü değiştirmesi
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Ancak endüktörden geçen akım yön değiştirirse akım yönüne bağlı olarak kutuplardaki N ve S kutupları da yön değiştirir. Kutupların bu değişimi şönt motorun
devir yönünün değişmesini sağlar.
Endüviden geçen akım yönü değiştirilirse de şönt motorun devir yönünü değişir. Bunu yapabilmek için bağlantı şemasındaki (A –B) uçlarına bağlanan iletkenler
karşılıklı yön değiştirmelidir. Bu değişim yapılırsa devir yönü değişir.		

Şekil 3.11: Şönt motorun endüktör sargı bağlantı yönü değişmesi ile devir yönü değişimi

3.5. Seri Motorlar
Seri motorda endüvi sargı uçları A –B, yardımcı kutup sargısı varsa yardımcı kutup sargı uçları G-H, seri sargı ise E – F harfleri ile gösterilir (Resim 3.3).		

Resim 3.3: Seri motor
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3.5.1. Seri Motor Bağlantısı
Seri motorlar şönt motorda olduğu ilk kalkınma anında fazla akım çeker. Motorun yol almada çekeceği fazla akımı engellemek için yol verme direnci kullanılarak
bağlantı yapılır. Çok küçük seri motorlara doğrudan doğruya dirençsiz yol verilmesi
şebekeyi olumsuz etkilemez.
Doğru akım seri motor bağlantısı yapılırken endüvi ve endüktör sargısı seri
bağlanır ve . Motora uygulanacak gerilim, etiket değerlerine uygun olmalıdır.

		
Şekil 3.12: a-Seri motor bağlantı şeması b-Seri motor bağlantı şeması

3.5.2. Seri Motor Devir Sayısı Ayarı
Doğru akım seri motor, yük arttıkça devir sayısında azalma olan motorlardır.
Seri motorlara yol vermede şönt motorda olduğu gibi LMR reostası veya qst reostası kullanılır. Devrede direnç arttıkça doğru akım seri motor devir sayısında azalma
meydana gelir. Seri motorun boşta devir sayısı oldukça yüksektir. O nedenle boşta
çalıştırılmaz.

Şekil 3.13: Seri motor devir sayısı değişimi
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3.5.3. Seri Motor Devir Yönü Değişimi
Şönt motorlarda olduğu gibi seri motorların devir yönleri endüviden ya da endüktörden geçen akımın yön değiştirilmesi ile yapılır. Çoğunlukla endüviden geçen
akım yönünü değiştirmek tercih edilir (Şekil 3.14). İsterseniz endüktörden geçen
akım yönünü değiştirerek de devir yönünü değiştirebilirsiniz.			

Şekil 3.14: Seri motor devir yönü değişimi

3.6. Kompunt Motorlar
Doğru akım kompunt motorun şema çizimlerinde endüvi sargı uçları A –B,
yardımcı kutup sargısı varsa yardımcı kutup sargı uçları G – H, seri sargı E – F, şönt
sargılar ise C – D harfleri ile gösterilir. Kompunt motor, şönt ve seri motorun çalışma
özelliğini gösteren motorlardır.

3.6.1. Kompunt Motor Bağlantısı
Kompunt motor, işletme ihtiyacına göre farklı şekilde endüktör sargılarının
bağlantıları yapılabilir. Bu bağlantı şekillerine göre eklemeli ve çıkarmalı diye isimler
alır. Şönt sargının ve seri sargının meydana getirdiği manyetik alan birbirini kuvvetlendiriyorsa eklemeli (toplamalı) kompunt bağlantı yapılmış olur
Eklemeli kompunt motorun yük akımı arttıkça devir sayısında azalma meydana getirir (Şekil 3.15). Seri sargıdan geçen akım, şönt sargının manyetik alanını
zayıflatıyorsa çıkarmalı (eksiltmeli) kompunt motor bağlantısı yapılmış olur.
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Şekil 3.15: Eklemeli kompunt motor kutbu

Çıkarmalı kompunt motorun yük akımı arttıkça devir sayısında artma meydana getirir .

Şekil 3.16: Çıkarmalı kompunt kutbu

3.6.2. Kompunt Motor Devir Sayısı Ayarı
Doğru akım kompunt motorun devir sayısını değiştirmek için endüvi ve endüktör devresine LMR reostası ile qst reostası bağlanır. Endüvi sargısı ile seri sargı
birbirine seri bağlanır. Şönt sargı ise endüvi ve seri sargıya paraleldir. Reostalardaki
değer değiştirilirse akım değişir. Akımın değişmesi, devir sayısında değişme oluşturur. Kompunt motor devir sayısını değiştirme bağlantısında kullanılan qst reostası
şönt sargıya seri olarak bağlanır.
Böylece endüktör manyetik alan şiddetini değiştirmiş oluruz. Şönt motorda
olduğu gibi kutuptan geçen akım artarsa manyetik alan artar ve devir sayısı azalır.
Reosta direnci artarsa akım azalır, kutuplarda manyetik alan azalır, kompunt motorun devir sayısı artar Qst reostasıyla yapılan devir değişimi yeterli olmazsa LMR
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reostasıyla endüviden geçen akım değiştirilir. Endüviden geçen akım artarsa devir
sayısında artma olur. Akım azalırsa devir sayısında azalma yapılmış olur .

Şekil 3.17: Kompunt motor devir ayar bağlantısı

3.6.3. Kompunt Devir Yönü Değişimi
Doğru akım kompunt motorun devir yönü değişiminde şönt ve seri motordaki
gibi endüviden ya da endüktörden geçen akım yönü değiştirilir. Aşağıda kompunt
motor bağlantısında, endüviden geçen akımın yön değiştirmesi izah edilecektir. Bu
bağlantının hızlı yapılması, karmaşık olmaması tercih sebebidir.

Şekil 3.18: Kompunt motor devir yönü değişimi
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Kompunt motorda endüktör sargısı olarak şönt ve seri sargı birlikte kullanılır. Bu nedenle endüktörden geçen akım yönü değiştirilirken iki sargıdan geçen
akım yönü aynı anda değiştirilmelidir. Yanlışlıkla seri sargı ya da şönt sargı seçilirse
eklemeli kompunt motor özelliğinde çalışırken çıkarmalı; çıkarmalı kompunt motor
özelliğinde çalışırken eklemeli kompunt özelliğinde çalışmaya geçilmiş olur. Kompunt motorların genellikle devir yönünün değişiminde endüvideki akım yönü değişimi tercih edilir.
Aşağıdaki bağlantıda devir yönünü değiştirmek için endüvinin akım yönünün
değiştirilmesi tekniği kullanılmıştır. Bu bağlantıda endüktör sargı bağlantıları sabit
tutulmuştur.

Şekil 3.19: Kompunt motorun endüvi akımının yön değiştirmesi
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DEĞERLENDİRME SORULARI
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. ( ) LMR reostasının M ucu endüktöre bağlanır.
2. ( ) Şönt motorun endüktör sargısı endüviye seri bağlanır.
3. ( ) Şönt motorun kutuplardan geçen uyartım akımı arttıkça devir sayısı da
artar.
4. ( ) Seri motor endüktör sargısından geçen uyartım akımı endüviden de geçer.
5. ( ) Kompunt motorda şönt sargı ile seri sargı endüviye daima seridir.
6. ( ) Endüviden geçen akım yön değiştirirse devir dönü değişir.
7. ( ) Kompunt motorun devir ayarı şönt sargıdan ya da endüviden geçen akımın
yön değiştirmesi ile yapılır.
8. ( ) Elemeli kompunt motorun yükü arttıkça devir sayısında azalma olur.
9. ( ) Çıkarmalı kompunt motorda seri ve şönt sargıdan aynı akım geçer.
10. ( ) Çıkarmalı kompunt motorun devir yönü, seri sargıdan geçen akım yönü
değiştirilerek yapılır.
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