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1 DEVRE ANALİZİ 
1.1 Elektrik Enerjisinde Temel Kavramlar 

 
İki farklı elektrik yükü ile yüklenmiş, iyonlaşmış atomların bulunduğu bir sistemde  yüklerin arasında 
sahip oldukları potansiyel enerjilerinden dolayı bir potansiyel fark bulunur. Bu fark gerilim olarak 
tanımlanır. Pozitif ve negatif elektrik yüklerini ayırarak birer kutupta toplayan aygıtlar üreteç, veya 
gerilim kaynaklarıdır. 1 Coulomb’luk bir yükün potansiyel enerjisi 1 Joule ise potansiyeli 1 Volt 
(Jolue/ Coulomb veya Newton.metre / Coulomb) dur. 

Bilinen 109 tür element metal, ametal ve yarı metaller olarak sınıflandırılır. Metaller elektriği 
iletirlerken, ametaller elektriği iletmezler. Yarı metaller ise metaller ile ametaller arasında bir yer 
alırlar. Bir elementin bu tür sınıflandırılmasında etken olan serbest elektronlarının sayısıdır. Şu halde 
serbest elektronları fazla olanlar metallerdir. 

Başka bir yaklaşımla maddenin atomlarının son yörüngelerindeki elektron sayıları maddenin iletken, 
yalıtkan ve yarı iletken olmasına etkendir. Atomlarının son yörüngelerinde dörtten az elektronu 
bulunanlar iletken, dörtten fazla elektronu bulunanlar yalıtkan ve dört elektronu bulunanlar yarı 
iletkenler sınıfına girmektedir. 

Bir gerilim kaynağının iki kutbu arasına bir iletken yerleştirilirse kaynağın pozitif kutbu tarafından 
negatif kutuptaki elektronlar çekilirken kutuptaki pozitif yüklerde negatif yüke doğru  hareket ederler. 
Bu hareket serbest elektronların gelişi güzel yönde hareketlerinin pozitif kutup tarafından belirli bir 
yöne (yine pozitif kutba) doğru olmalarını sağlar. Bir iletken içerisindeki elektrik taneciklerinin 
hareket etmesine elektrik akımı denir. Taşıdıkları elektrik yükleri miktarı 1.60 x 10-19 C olan 
elektronların 6,242.1018 tanesinin bir iletkenden bir saniyede geçmeleri, kullandığımız elektrik akım 
şiddeti olan 1 Amper’e (Coulomb/s) eşittir. Elektrik akımı pozitif yüklerin hareketi olduğundan  yönü  
de  kaynağın  pozitif kutbundan negatif kutbuna doğrudur. 

I = Q / t 

Örnek : Bir iletkenden 0,5 saniyede 4 C’luk elektrik yükü geçmektedir. Bu iletkenden geçen akım 
kaç Amperdir? 

Çözüm 

I = Q / t =4/0,5=8 A 

1.1.1 Potansiyel fark ile akım arasındaki sabit ilişki 
Bir iletkenden geçen akım şiddeti iletkenin iki ucu arasına uygulanmış potansiyel farkın büyüklüğüne 
bağlıdır. Bu kuvvetin büyük olması akımın büyük olmasına, yani elektronların iletkenden geçiş hızının 
artarak daha kısa zamanda daha çok elektronun geçişine neden olur. Burada akım ile gerilim arasında 
orantılı bir büyüklüğün varlığı ortaya çıkar. Bu elektrik direnci olarak tanımlanır. 1 Volt gerilim 
uygulandığında 1 Amper akım geçiyorsa direnç 1 (Ω) dur.  Genel ifadelerle gerilimi (U) ile akımı (I) 
ile ve bunların birbirine oranı olan direnci (R) ile gösterdiğimizde Ohm Kanunu karşımıza çıkar. 

R = U / I  Ohm (Ω) 

Örnek : 10 Voltluk bir gerilimin 5mA akım geçirdiği bir sistemde direnç değeri ne kadardır? 

Çözüm: 

R = U / I = 10/ 5.10-3= 2000 Ω 



17

 	

1.1.2 Doğru gerilim kaynakları 
Doğru gerilim elde edilen kaynakların genellemesini yaparsak pil, akümülatör, doğru gerilim 
dinamosu  ile  alternatif  gerilimi  doğru  gerilime  çeviren  doğrultma devreleridir. 

1.1.2.1 Piller 
 
Alessandro Volta’nın buluşuyla keşfedilen piller kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren 
aygıtlardır. Piller şu şekilde sınıflanabilir: 

1-) Atom pili 
2-) Yakıt pili 
3-) Güneş pili 
4-) Kuru pil 
5-) Sıvı piller 
6-) Gazlı piller 

 
Atom pili uranyum ve grafit bloklardan oluşan ve nükleer enerjiden elektrik enerjisi elde etmeye 
yarayan pillerdir. Yakıt pili dışarıdaki yakıttan örneğin: hidrojen ve oksijen gibi, elektrik enerjisi elde 
etmeye yarayan düzeneklerdir. Güneş pilleri veya foto piller amorf silisyum kristallerinden elde edilen 
P- N kavşaklı bir yarıiletken yapıdır. Kuru pilde elektrot olarak Çinko ve Karbon kullanılır. Sıvı 
pillerde elektrolit sıvıdır. Basınç altındaki gaz içinde olan piller gazlı pil olarak adlandırılır. 

Gündelik hayatta kullandığımız piller ise kuru piller olup, çeşitli boylarda ve güçlerde imal edilirler. 
Pillerin ürettiği voltaj üzerlerinde yazılıdır. Pillerin eskimesi halinde bu voltaj değerinde düşme 
meydana gelir. 

Gündelik kullanımda ki piller iki tiptir: 

1. Şarj edilebilen piller 
a) Nikel Kadmiyum piller      b) Nikel Metal Hidrit piller  c) Lityum İon piller 

 
2. Şarj edilemeyen piller 
a) Muhtelif alkali piller          b) Gümüş oksit piller  c) Çinko - Karbon pilleri       d) Civalı piller 

 

 

 

Nikel kadmiyum piller : 

Nikel-Kadmiyum pil pozitif elektrot (katot) olarak Nikel-Oksit, negatif elektrot (anot) olarak bir 
Kadmiyum karışımı ve elektrolizinde Potasyum-Hidroksit kullanan pildir. Nikel Kadmiyum pil şarj 
edilebilir. Böylelikle defalarca kullanabilirsiniz. 

Şarjlı halde 1.44 volt maksimum voltaja sahiptir. Boş halde 1.2 voltta tutulmalıdır. Bu pillerin 
verimli kullanılması için 1.1 volt pil geriliminde mutlaka tekrar şarj edilmeleri gerekir. Tüm pillerin 
üzerinde mevcut olan pilin akım gücünü gösteren bir rakam mevcuttur Nikel-Kadmiyum piller 
akım şarjına tabidirler. Şarj voltajları 1000 volta kadar çıkabilir. Ni- Cd piller üzerlerinde yazılı 
olan mA/saat değeri ne ise o değerin onda biri kadar bir akım ile 14 saat şarj edilirler. Ama çoğu 
zaman hızlı şarj devreleri ile çabuk şarj gerekli olur. Bu durum pilin ömrünü kısaltır ve 
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genellikle pilleri 1 saatte şarj edecek kadar akım basılır. Bu durumda 400 - 1000 mA gibi yüksek bir 
şarj akımı uygulanır. Bir Nikel Kadmiyum pilin şarj olduğunu, sıcaklığının artmasından da 
anlayabiliriz; çünkü bu, durumda kimyasal reaksiyon bitmiş  verilen  enerji  ısı enerjisine dönüşmekte 
demektir. Bu tip pilleri şarj etmek için yapılacak şarj cihazının voltajını yüksek tutmak ve akım 
regülasyonu yapmak gerekir. 

Nikel - Kadmiyum pillerin şarjında değişik teknikler kullanılır, bunlar pilin ömrünü uzatmak için 
yapılan işlemlerdir. Pil yarı boşalmış halde iken şarj edilmez, aksi halde pil hafızasında tuttuğu bu 
noktadan ileriye doğru şarj olur bu da kapasitesini düşürür. Bu tip piller önce boşaltılır, sonra şarj 
edilir. Tricle şarj tekniği denen bir teknik de gelişmiş şarj cihazlarında mevcuttur. Bu teknikte düşük 
akım kullanılır. 

Bu pillerin kullanım yerleri Cep telefonları, Telekomünikasyon ekipmanları, Taşınabilir görsel- işitsel 
donanım, Acil durum lambaları vb. 

Nikel metal hidrit piller : 

Nikel Kadmiyum pillerden sonra piyasaya çıkan bir pildir. Ni-Cd pillere göre daha yüksek kapasiteye 
sahiptir. Ni-Cd piller gibi şarj edilirler. Her iki pilin de bir iç direnci vardır, bu direnç Ni- Cd pillerde 
daha yüksektir, bu nedenle kullanılmadığında bu piller kendi içinden bir akım akıtır ve boşalırlar, 
bu olay Ni-MH pillerde daha çabuk olur ve daha kısa sürede boşalırlar. 1,2 ~ 1,6 saat içinde şarj olur. 

Kullanım alanları, diz üstü bilgisayarlar, Cep telefonları, PHS telefonlar,  telekomünikasyon cihazları, 
video kameralar, dijital kameralar, elektrikli diş fırçaları, çeşitli taşınabilir cihazlar. 

Lityum-İyon piller : 

Diğer şarj edilebilen pillere göre daha yüksek kapasiteleri olan pillerdir. Hafif piller olup, kendi 
kendine boşalmaları yavaştır. Şarj edilmeleri biraz daha güçtür, fakat bir yandan kullanılır  bir yandan 
da şarj edilebilirler. Hem voltaj hem de akım regülasyonu ile şarj edilirler. Çok düşük sıcaklıklarda 
kullanılmaya uygundur. Tek bir lityum pil yaklaşık 3V bir çıkış üretir. 

Kullanım Alanları; flaş kullanan tamamen otomatik fotoğraf makineleri, ışıklandırma, radyolar, 
elektronik kilitler,  tıbbi cihazlar,  su,  gaz,  elektrik sayaçları,  hafıza yedekleme üniteleri. 

Akümülatörler (Akü) 

Kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü diğer bir aygıtta akümülatördür. Pillerden 
farklı olan yönü elektrotların bir elektrolitin içinde olmalarıdır. Ağırlıkla her tür taşıtta kullanılmakla 
beraber telefon santrallerinde, telsizlerde, kesintisiz güç kaynaklarında kullanılmaktadır. Normal şarj 
için akü kapasitesinin 1/10’ u  kadar  akım verilerek 24 saat süresince şarj yapılır. 
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Dinamolar 

Doğru gerilim kullanılan yerlerde daha büyük güçlere ihtiyaç duyulduğunda elektromanyetik 
indüksiyon prensibi ile çalışan dinamolar kullanılır. Çalışma prensibi manyetik alan içerisinde bir 
iletkenin hareket ettirilmesi ile bir elektro-motor-kuvvet indüklenmesi olarak açıklanabilir. 

 

 

1.1.3 Sembolik elektrik devresi 
Devre analizinin yapılmasında elektrik devre sembolleri kullanılmaktadır. Her bir devre elemanı için 
farklı semboller kullanılarak elektrik devreleri kağıt üzerinde kolayca gösterilir. 

 

 

  

Doğru gerilim kaynağı ; U , E   , Devredeki alıcı vb eleman ; R 

Farklı bir yaklaşımla direnç 

Bir elektrik devresinde gerilim ile akım arasındaki orana direnç demiştik. Şimdi bir düşünelim. 
Bütün maddelerin, elektriksel özelliklerine göre iletken, yalıtkan ve yarı iletkenler olarak 
sınıflandırıldığını biliyoruz. O halde gerilim kaynakları, alıcılar, iletken teller ve akla gelebilecek her 
türlü elektrik araç-gereçleri ve malzemeler de farklı türdeki maddelerden yapıldıkları için bir dirence 
sahiptirler. Yani bir gerilim kaynağı da elektrik akımına karşı direnç gösterir, bir alıcı da, iletken 
teller de. O halde yapılan tanım direnç için genel bir tanımlamadır. 

Elektrik ve elektronik devrelerde direnç bir devre elemanı olarak ta karşımıza çıkar. Bu direnç genel 
olarak devrede akımı sınırlamak ve/veya gerilimi bölmek amacıyla imal edilen bir elemandır. 

1.1.4 Devre elemanı olarak dirençler ve çeşitleri 
Devrelerde kullanılan dirençleri üçe ayırabiliriz. Bunlar: Sabit dirençler, Ayarlı dirençler, Özel 
dirençler. 

1.1.4.1 Sabit Dirençler 
 
Bu dirençler Karbon film dirençler, Tel (rezistanslı) dirençler, Film dirençler, Cerment dirençler 
şeklinde sınıflandırılabilir. 

Karbon dirençler: Elektronik devrelerde en çok kullanılan dirençlerdir. Küçük güçlerde yapılırlar. 
Karbon dirençler karbon ve plastik karışımı bir malzemeden yapılırlar. 

Tel (rezistanslı) dirençler: Porselen veya seramik üzerine krom-nikel tel sarılarak elde edilirler. 
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Film dirençler: Karbon film dirençler ve metal film dirençler olmak üzere iki çeşittirler. 

Cerment dirençler: Porselen üzerine yüksek sıcaklıklarda karbon kaplayarak elde edilir.  Çok 
hassas ve kararlıdırlar. 

 

 

1.1.4.2 Ayarlı Dirençler 
 
Üzerinde yazılı direnç değeri isteğe göre ayarlanarak değeri değiştirilebilen dirençlerdir. Ayarlı 
dirençler Potansiyometreler, Trimpotlar, Reostalar olarak üç grupta toplanır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.4.3 Özel Dirençler 

 
Bu grup dirençler, Foto dirençler, Termistörler, Varistörlerdir. 

Foto dirençler: Üzerine ışık düşürüldüğünde direnç değeri değişen dirençlerdir. LDR olarak da 
tanımlanırlar. 

Termistörler: Direnç değeri ısı ile değişen dirençlerdir. Pozitif ısı katsayılı (PTC) ve negatif ısı 
katsayılı (NTC) olarak iki çeşittir. 

 

 

 

 

Varistörler: Direnç değerleri uçlarına uygulanan gerilim ile değişen dirençlerdir. VDR olarak ta 
tanımlanırlar. 
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1.1.5    Dirençlerin Teknik Özelliklerine Kısa Bir Bakış 
Karbon film dirençler 1/8 ... 3W arası %5 veya %10 toleranslı ,  Metal film dirençler 1/8 ... 3W arası 
%1, %2 toleranslı, Tel sarım dirençler 0,1...1Kohm 1/2...10W arası %1 , %2 %5 toleranslı,  Tel sarım 
seramik kaplı güç dirençleri ve alüminyum dirençler 0,1...500Kohm  5...500W  arası,  Tel sarım taş 
dirençler 0,1...500Kohm , 2...20W arası Ayarlı dirençlerin 1A akim değerine kadar kullanılanlarına 
potansiyometre , 1A den büyük akımlarda kullanılanlarına ise reosta adı verilir. 1A akim değerine 
kadar kullanılan Sabit direnç ve potansiyometrelerin yapımında karbon maddesi kullanılır. 1A den 
büyük akımlarda kullanılan Sabit direnç ve reostaların yapımında ise konstantan, kentol ve 
magnezyum maddeleri kullanılır. 

1.2 Temel Elektrik Devre Kanunları ve Dirençlerin Çeşitli Bağlanmaları 
 
1.2.1 Ohm Kanunu 
Bir dirençten geçen akım,  alıcıya uygulanan  gerilimle doğru,  devre  direnci  ile ters orantılıdır. 

I = U / R 

Tek bir dirençten oluşan devrede gerilim kaynağı uçlarındaki gerilimin tamamı o direnç uçlarında 
görülür. Burada gerilim kaynağı ile direncin birbirlerine bağlanmasını sağlayan iletken tellerin 
dirençleri ihmal edilecek kadar küçük olduğu için dikkate alınmaz. 

 
1.2.1.1 Dirençlerin Seri Bağlanmaları ve Kirşof’un Gerilimler Kanunu 

 
Bir devrede bulunacak direnç sayısı her zaman bir tane değildir. Birden fazla sayıdaki direnç 
birbirlerine ard arda bağlanmaları ile seri bir bağlantı oluşur. 

 

 

 
Şekilde görülen iki dirençli bağlantı uçlarına bir gerilim uygulandığında geçecek olan akımın 
izleyeceği yol R1 ve R2 dirençleridir. Akımın geçebileceği başka bir yol yoktur. Bu durumda seri bir 
bağlantıda akım tektir. 

R1 direnci üzerinden geçen akım direnç uçlarında Ohm kanununa göre U1= I.R1 gerilimini, R2 
direnci üzerinde U2= I.R2 gerilimini gösterir. Geçen akım tek bir gerilim kaynağından sağlandığı 
için dirençlerin üzerinde bulunan U1 ve U2 gerilimlerini aynı kaynak sağlamaktadır. Demek ki, 
devreye uygulanan gerilim R1 ve R2 dirençleri üzerinde direnç değerlerine bağlı olarak farklı gerilim 
değerleri görülmesine neden olur. 

Kirşof’un gerilimler kanununa göre; seri bir devrede dirençler üzerine düşen gerilimlerin toplamı 
devreye uygulanan gerilimlerin toplamına eşittir. 

Bu durumda ;  U = U1 + U2  diyebiliriz. 

U = I.R1 + I.R2          şeklinde yazabiliriz. U = I.( R1 + R2 ) 

U / I = R1 + R2          ( U / I = R olduğundan ) R = R1 + R2 olarak yazılabilir. 

R değeri devredeki dirençlerin toplamına eşittir. Bunu genel tanımlamada eşdeğer direnç olarak 
söyleyebiliriz. Bu durumda toplam direnci ( Rt ) şeklinde göstermenin bir mahzuru yoktur. 

U = U1 + U2         RT = R1 + R2 

R1 R2 
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1.2.1.2 Dirençlerin Paralel Bağlanmaları ve Kirşof’un Akımlar Kanunu 
 

R1 
 

 

R2 

Şekildeki gibi iki direncin birer uçları kendi aralarında birleştirilerek paralel bağlantı oluşturulur. Bu 
bağlantıya bir  gerilim uygulandığında  dirençler  bir  akım çekecektir. 

Kaynaktan çekilen akım düğüm noktasına geldiğinde iki kola ayrılarak R1 ve R2 dirençlerinden 
geçer. O halde kaynağın sağladığı akım, dirençlerden geçen akımları toplamı kadar olmalıdır. 

Kirşof’un akımlar kanununa göre; bir düğüm noktasına  gelen  akımların  toplamı  o  noktadan 
ayrılan akımların toplamına eşittir. 

I = I1 + I2 

Uygulanan gerilimin her iki direncin uçlarında da aynı değerdedir. Ohm kanununa göre eşitliği şu 
şekilde yazabiliriz: 

( U / R ) = ( U / R1 ) + ( U / R2 ) Buradan eş değer direnç: 

I = I1 + I2 ( 1 / RT ) = ( 1 / R1 ) + ( 1 / R2 ) 

1.2.1.3 Seri – paralel bağlı devreler 
 
Bir elektrik devresi oluşturulduğunda devrede bulunan dirençlerin sadece seri ve/veya sadece paralel 
bağlandıklarını söyleyemeyiz. Çoğu zaman bir elektrik devresinde dirençler seri-paralel bağlı 
durumdadırlar. Böyle devrelerde devre analizini yaparken her şeyden önce hangi dirençlerin seri 
hangilerinin paralel bağlandıklarını görmemiz gerekir. Bundan sonra yapılacak olan adım adım 
hesaplama yapmaktır. 

 

R1 R1 
 

 
 

 
 
 
Örnek: 

R3 R2 R2 R3 

 

Üç adet direncin seri bağlandığı bir devreden 2 A akım geçmektedir. Dirençler sıra ile R1=20 Ω, 
R2=35 Ω ve R3=15 Ω olduklarına göre kaynak gerilimi ne kadardır? 

Çözüm: 

U1 = I .R1  = 2.20 = 40V 
U 2 = I .R2 = 2.35 = 70V 
U3  = I .R3  = 2.15 = 30V 
U = U1 + U 2 + U3  = 40 + 70 + 30 = 140 V 
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Örnek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekilde verilen devrede toplam direnci, devreden geçen akımı, dirençlerdeki gerilim düşümlerini 
bulunuz. 

 

 

Örnek: 

Şekildeki devrede A-B uçlarına bağlanan voltmetreden 28 Volt ölçülmüştür. R1 direnci uçlarındaki 
gerilim düşümü ne kadardır? 

 
 
 

 

Çözüm: 
 

 

U1=I.R1= (1,905.10-3). (6,8.103)=12,95 V 
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Örnek: 
 

 

Her bir direnç üzerindeki gerilim düşümünü bulunuz. 

Çözüm: 
 

 

 
Örnek: 

 

 

Verilen devrede akımları ve gerilim düşümlerini bulunuz. 
 

 



25

 	

1.3     Gerçek ve İdeal Gerilim Ve Akım Kaynakları 
 
 
Bir elektrik devresinde kullanılan üretecin yapısı gereği iç direnci bulunduğunu biliyoruz. Üretecin 
gerilim değeri iç direncinden dolayı devreden çekilen akıma bağlı olarak değişmektedir. Gerçek 
gerilim kaynakları ismini verdiğimiz bu kaynakların iç dirençlerinin olmadığını varsayarsak o zaman 
ideal gerilim kaynağını elde ederiz. Tabii ki pratikte böyle bir kaynakla karşılaşmanın imkânsız 
olduğunu da bilmemiz gerekir. O halde ideal gerilim kaynağı gibi bir düşüncenin ne faydası olabilir? 
İç direncin devre analizinde dikkate alınması devreden geçecek akımın veya devredeki direncin 
uçlarındaki gerilim değerinin tam olarak hesap edilebilmesi kolaylığını sağlar. Bunun da tek yolu 
ideal kaynak kavramını kabul etmektir. Şimdi ideal gerilim kaynağını tanımlarsak; iç direnci sıfır 
olan kaynaktır. Diğer bir deyişle, kaynağa bağlanan yük ile uçlarındaki potansiyel değişmeyen 
kaynaktır. İdeal gerilim kaynakları aşağıda görüleceği gibi, kendisine seri bağlı bir direnç ile birlikte 
gösterilen üreteç sembolüdür. 

 

 

Diğer bir tanımımız ideal akım kaynağıdır ki, iç direnci sonsuz olan kaynaktır. Yani kaynak uçlarına 
bağlanan yük ile verdiği akım değişmeyen kaynaktır. İdeal akım kaynakları kendisine paralel bir 
dirençle birlikte gösterilen akım kaynağıdır. 

 

 

Devrede birden fazla kaynak bulunduğunda analiz yapılırken kaynakların birbirine dönüştürülmesi 
gerekebilir. Gerilim kaynağı akım kaynağına dönüştürülürken (I=E / R) ile akım değeri bulunur. 
Akım kaynağı gerilim kaynağına dönüştürülürken (U=I . R) formülü ile gerilim değeri bulunur. 

Örnek 

24 Voltluk e-m-k ya sahip gerilim kaynağının iç direnci 0,75 Ω’dur. Bu kaynağın akım kaynağı 
olarak eşdeğeri nedir? 

Çözüm: 

Akım kaynağına dönüşüm için e-m-k değeri iç direnç değerine bölünmelidir. Buradan akım değerinin 
(24 / 0,75=32 A) olduğu tespit edilir. Eşdeğer akım kaynağı 32 A’lik akım sağlayan ve 0,75 Ω’a 
sahip paralel bir iç direnci olan kaynaktır. 

Örnek 

3 A’lik akım kaynağının iç direnci 2 Ω olduğuna göre bu kaynağın eşdeğer gerilim kaynağı değerleri 
nedir? 
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Çözüm 

Gerilim kaynağının gerilim değeri akım kaynağının sağladığı akım miktarı ile iç direnç değerlerinin 
çarpımı kadar olacaktır. Buradan bu değerin (3.2=6 V) olduğunu ve iç direncin de akım kaynağının 
iç direnç değeri kadar olduğunu tespit ederiz tabii ki gerilim kaynağı olarak göstermek için direncin 
seri bağlanacağı hatırda kalmalıdır. 

 
 
 
1.3.1    Üreteçlerin seri ve paralel bağlanmaları üreteçlerin seri bağlanmaları 
Mevcut bir üretecin ihtiyacımız olan gerilim değerini karşılamaması durumunda birden fazla üreteci 
seri bağlamamız gerekebilir. Yalnız dikkat edilmesi gereken üreteçlerin kutuplarının bağlamasıdır. 
Üreteçleri seri bağlarken kutuplarda ters işaretliler birbirine bağlanırsa üreteçlerin e-m-k’ları 
toplanırken aynı işaretliler birbirine bağlanırsa e-m-k’larının farkı alınır. Tabii ki elde edilecek e-m- 
k’nın yönü değeri büyük olan üretecin yönünün aynısı olacaktır. Üreteçlerin iç dirençleri ise, üreteçler 
ister ters, ister düz bağlanmışlar olsun daima toplamları alınır. 

 
1.3.1.1   Üreteçlerin Paralel Bağlanmaları 

 
Bir üreteçten çekilebilecek akım yeterli olmadığında akımı karşılamak için üreteçler paralel 
bağlanırlar. Bunun için üreteçlerin aynı kutupları birbirine bağlanır. Eşdeğer kaynağın gerilim değeri 
değişmediği halde çekilecek akım değeri her üreteçten çekilebilecek akım değerlerinin toplamları 
kadar olur. İç dirençlerinin eşdeğeri ise dirençlerin paralel bağlanmaları gibidir. 

Bir devrede birden fazla sayıda akım ve/veya gerilim kaynakları varsa eşdeğerlerini bulmak için; 
paralel bağlı gerilim kaynaklarını eşdeğer akım kaynaklarına, seri bağlı akım kaynaklarını eşdeğer 
gerilim kaynaklarına dönüştürdükten sonra hesaplamak gerekir. 

Örnek 

İç dirençleri 0,1 Ω, e-m-k’sı 1,5 V olan 4 adet pil seri bağlanarak 5 Ω’luk direnç beslenmektedir. 
Kaynağın eş değer iç direnç toplamını, toplam e-m-k sını ve devreden geçen akımı bulunuz. 

Çözüm: 

Toplam iç direnç ; RT    = R1 + R2 + R3 + R4  = 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 = 0,4Ω 
Toplam e-m-k ; ET    = E1 + E2 + E3 + E4  = 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 = 6V 

 

 

 
 

1.4 DC Devre Çözüm Yöntemleri 
 
Elektrik devresi, kaynak ve yük gibi çeşitli devre elemanlarının herhangi bir şekilde bağlantısından 
meydana gelir. Bu gibi devrelerin çözümünde genellikle, seri-paralel devrelerin çözümündeki 
kurallardan daha fazla kurala ihtiyaç vardır. Kirchoff kanunları devrenin bağlantı çeşidine 
bakılmaksızın her çeşit devreye uygulanabilir. Devre teoremleri ise genellikle, devre çözümünde daha 
kısa yöntemler içerir. Bu yöntemler kullanılarak karmaşık devreler daha basit ya da eşdeğer devrelere 
dönüştürülebilirler. Böylece bu eşdeğer devreler, seri paralel devre çözümünde kullanılan kurallar 
yardımıyla kolayca çözülürler. Şu da bir gerçektir ki bütün devre teoremleri Kirchoff kanunlarının bir 
ürünüdür. Ayrıca, bu teoremler, doğru akım devrelerine uygulandığı gibi alternatif akım devrelerine 
de uygulanabilir. 
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1.4.1 Düğüm Gerilimleri Yöntemi 
 
 

 

 

 



28
 	

 

 

 

 

 

1.4.1.1 Düğüm gerilimleri yöntemi özel durumlar 
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1.4.2 Çevre Akımları Yöntemi 
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Örnek : 

Aşağıdaki şekildeki devrede her bir kolun akımını çevre akımları yöntemiyle bulunuz. 
 

 

Çözüm: 

Göz akımlarını şekildeki gibi seçelim. Buna göre denklemler, 

15 = 7 . Ia  + 1 . Ib 

10 = 1 . Ia  + 6 . Ib 

olur. Payda determinantı, 
 

7 

∆  = 1 

1 
6   = 42 – 1 = 41 
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Pay determinantları da, 
 

15 

∆a =  10 

1 
6   = 80 

 

7 

∆b =  1 

15 
10 = 55 

 

olur. Buradan göz akımları, 

Ia = Δ1   = 80 = 1,95 A 

 
 

Ib = 

Δ 

Δ2   

Δ 

41 
 

= 
55 
41 

 
 

= 1,34 A 

 
dir. Kol akımları da, 

I1 = Ia = 1,95 A 

I2 = Ib = 1,34 A 

I3  = Ia + Ib  = 1,95 + 1,34=  3,29 A bulunur. 
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1.4.2.1 Çevre akımları yöntemi özel durumlar 

 
 

 

 

 

 

 

  i1-i3=5 A   
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1.4.3 Kaynak dönüşümü 

 
Bazı durumlarda Gerilim kaynağına seri bağlı direnç, akım kaynağına paralel bağlı bir dirence 
dönüştürüldüğünde devrede bazı sadeleşmeler olur. Eğer gerilim kaynağına seri bağlı direnci 
akım kaynağına paralel bağlı dirence dönüştürülebilecek bir yöntem bulunursa bu 
uygulanabilir. 
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36  	

 

 

 
 
1.4.4 Thevenin Ve Norton Eşdeğer Devreleri 
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değerleri bulunur. 
 
 
 
Örnek: 

Aşağıdaki şekildeki devrenin, 

a) Thevenin eşdeğerini, 

b) A, B uçlarına 2 Ω luk bir direnç bağlandığında geçecek olan akımı bulunuz. 
 

 

Çözüm : 

a) A, B uçları arasındaki EMK, 

E0 = 20 . 5  = 10 V 
2 + 3 + 5 

 
tur. Bu EMK, Thevenin eşdeğerinin EMK’idir A ucu pozitif ve B ucu negatiftir. Devrenin; A, B 
noktalarından ölçülen R0  direnci ise, kaynak devreden çıkartılarak, çıkarılan uçlar kısa devre edilirse, 

 

 

 

R0 = 5.(2 + 3) 
2 + 3 + 5 

= 2,5 Ω 

 
 
 
olur. Bulunan bu değerlere göre devrenin Thevenin eş değeri, aşağıdaki gibi çizilir; 
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b) Yukarıdaki Şekildeki gibi A, B uçlarına bağlanan 2Ω luk dirençten geçen I akımı, 
 
 
 

 

 
 
 

10 
I =  2,5 + 2 

 

= 2,22 A. 

 

bulunur. 
 
 
 
 
Örnek: 

Aşağıdaki şekildeki devrede 10 Ω luk dirençten geçen akımı Thevenin teoreminden yararlanarak 
bulunuz. 

 

 

Çözüm : 

10 Ω luk direnç devreden çıkartılarak A, B uçları arasındaki açık devre gerilimini bulalım. 
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120 − 90 
I1 = = 2 A. 

5 + 4 + 3 + 3 

E0 = 120 – (5+3) . 2 = 104 V ve R0 direnci ise, 
 

 

 

 
R0 = 

(5 + 3).(4 + 3) 
 

 

(5 + 3) + (4 + 3) 

 
= 3,73 Ω  dur. 

 

Buna göre devrenin Thevenin eşdeğeri aşağıdaki şekildeki gibi olur. Şimdi daha önce çıkarılan 10 Ω 
luk direnci Thevenin eşdeğerinin uçlarına bağlayarak geçecek olan akım, 

 

 

 

104 
I = 3,73 + 10 

 
= 7,57 A. olur. 

 

Örnek : 

Şekildeki devrede V1  gerilimini ve I4  akımını bulunuz. 
 

 

Çözüm : 

Şekildeki devrede R3 ve R4 dirençleri paralel olduğundan, 

8 
R’ = = 4 Ω olur. 

2 
 

R2 direnci ile R’ dirençleri birbirine seri olduğu için 

R’’ = R2  + R’ 

= 4 + 4 

 
	

= 8 Ω dur. 
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Bulunan bu değerlere göre devrenin eşdeğeri şekli, aşağıdadır. Şekildeki devreye akım bölme kuralı 
uygulanarak I1  akımı aşağıdaki gibi bulunur. 

 

 

 

 
I1  = 

 
 

= 

R'' I 
 

 

R 1 + R'' 
 
(8Ω)(2 A) 

 
 

(8Ω + 6Ω) 
 

I1   = 1,143 A 

Buradan V1 geriliminin değeri kolayca bulunabilir. 

V1  = R1 x I1 

= 6 x 1,143 

V1   = 6,86 V 

Kirchoff’un akım kanunu yardımıyla I2 akımı, 

I = I1  + I2 

2 = 1,143 + I2 

I2  = 2 – 1,143 

I2 = 0,857 A olur. 

R3 ve R4 dirençleri birbirine eşit olduğundan ve eşit paralel dirençlerden geçen akımlar da eşit 
olacağında I4 akımı aşağıdaki gibi hesaplanır. 

I 2 

I4  = 
 

= 

2 
 
0,857 

 
 

2 
 

I4    = 0,429 A 
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1.4.5 Maksimum Güç Transferi 
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1.4.6 Süperpozisyon Metodu 
 
 

 

 
Ohm Kanunu; grafiksel ifade ve bağımsız kaynakların iç direnci 
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Örnek: 

Aşağıdaki elektrik devresinde, kol akımlarını ve UAB gerilimlerini Süperpozisyon yöntemi ile 
bulunuz. 

 

 

 
 
Çözüm: 

Yukarıdaki şekildeki devreyi önce 132 V’luk kaynağın beslediği kabul edilir. 66 V’luk kaynak 
devreden çıkarılarak, açılan uçlar, kısa devre edilir. Böylece elde edilen Şekil b deki devre de I1’, I2’, 
I3’ akımları hesaplanır. Kaynağın verdiği akım, 

 
 

I1’ =     132  
= 132 = 12  A 

9 +  
6.3 11 

6 + 3 

ve akım formülünden paralel bağlı dirençlerin akımları da, 
6 

I2’ =   12 . = 8 A 
6 + 3 

 
3 

I3’ = 12 . = 4 A  olur. 
6 + 3 

 
 

Şimdi de 132 V’luk kaynak devreden çıkarılıp, açılan uçları kısa devre edelim. Bu durumda devre, 
66 V’ luk kaynak tarafından beslenecek ve kol akımları da I1’’, I2’’, I3’’ olacaktır. Bu akımlar, 

 

 
I2’’ = 

  66   
  9.6   = 

3 + 

66 
 

 

6,6 

 
= 10 A. 

9 + 6 
 

ve yine akım formülünden, 
 

6 
I1’’ = 10 . = 4 A. 

6 + 9 
 

ve 
 

9 
I3’’ = 10 . = 6 A. olur. 

6 + 9 
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Böylece her bir kaynağın devreyi ayrı ayrı beslemesi halinde, kollardan geçirecekleri akımlar 
bulundu. Şimdi her iki batarya devrede bulunduğuna göre kol akımları, 

I1 = I1’ – I1’’ = 12 – 4 = 8 A 

I2 = I2’’ – I2’ = 10 – 8 = 2 A 

I3  = I3’ +  I3’’ = 4 + 6 = 10 A 

olur. Sonucun doğruluğunu kontrol için A noktasına Kirşofun akımlar kanunu uygulanırsa, 

Ia = I1  + I2  = 8 + 2 = 10 A. 

Olarak bu kanunun sağlandığı görülür. UAB gerilimi ise, 

UAB = 6 . I3 = 6 . 10 = 60 V bulunur. 

Örnek : 

Aşağıdaki şekildeki devreyi Süperpozisyon yöntemiyle çözünüz. 
 

 

Çözüm : 

Bu yöntemle çözüm yaparken, kaynakların ayrı ayrı kollardan geçirdikleri akımların bulunması 
gerekiyordu. Bu nedenle de gerilim kaynağı devreyi beslerken akım kaynağı devre dışı bırakılır. 
Yani akım kaynağının uçları açılır. Akım kaynağı devreyi beslerken de gerilim kaynağının uçları 
kısa devre edilmelidir. Yalnız gerilim kaynağı devreyi beslediğine göre şekil a daki kol akımı; 

 

 

 

6 6 
I1’ = I2’ = = =  1,2 A. 

2 + 3 5 
 

ve akım kaynağı devreyi beslediğine göre, şekil b deki devrede kol akımları,  yine akım 
formülünden, 

 

3 
I1’’ = 4 . = 2,4 A. 

2 + 3 
 

2 
I2’’ = 4 . =  1,6 A. 

2 + 3 
 

olur. Şimdi verilen devrenin kol akımları, 
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I1 = I1’ – I1’’ = 1,2 – 2,4 =  - 1,2 A. 

I2  = I2’ + I2’’ = 1,2 + 1,6  =  2,8 A. 

bulunur. I1 akımının negatif çıkması, yönünün ters olduğunu gösterir. Şekildeki devrede bu akım sol 
tarafa doğru akmaktadır. 

 
 
 
1.4.7 Millmann Teoremi 
Diğer teoremlerden farklı olarak Millmann teoremi, farklı gerilim kaynakları tarafından beslenen 
devrelerde, herhangi bir paralel kol uçlarındaki ortak gerilimin bulunmasında kolaylık sağlar. 
Aşağıdaki şekilde bu teoremle ilgili olarak bir örnek verilmiştir. Devreye dikkat edilirse bütün kolların 
birer ucu, y noktasında şaseye bağlanmıştır. Kaldı ki bütün kolların diğer uçları da x noktasına 
bağlanmıştır. Böylece, Vxy gerilimi görüldüğü gibi bütün kolların uçlarındaki ortak gerilimdir.Vxy nin 
değeri, bütün kaynakların şaseye göre x noktasındaki net etkilerinin bulunmasına bağlıdır. Bu Vxy  
gerilimini hesaplamak için, aşağıdaki formül kullanılır. 

V1 /R1 + V2 /R2 + V3 /R3 
Vxy  = … 

1/R1 + 1 /R2 + 1 /R3 
 

 

Şekil.  Millmann teoremi ile Vxy nin bulunması 

Bu formül, gerilim kaynağının, akım kaynağına dönüşümü yapıldıktan sonra, bunların sonuçlarının 
birleştirilmesinden elde edilmiştir. Formülden görüldüğü gibi paydaki V/R terimleri, paralel akım 
kaynaklarının toplamıdır. Payda da bulunan 1/R terimleri ise (1/R = G = iletkenlik) paralel 
iletkenliklerin toplamıdır. Böylece net Vxy gerilimi ya I / G ya da I x R dir.  Vxy  gerilimini hesaplamak 
için yukarıdaki devreyi ele alalım. 

48/8 + 0/4 -12/8 
Vxy = 

 
 

= 

1/8 + 1 /4 + 1 /8 

6 + 0 - 3/2 
 

 

2/4 
 

Vxy = 9 V 

Üçüncü kolda bulunan V3 gerilim kaynağının polaritesi, x noktasına negatif gerilim uygulandığı için 
negatif olarak alınmıştır. Kaldı ki bütün dirençler pozitif değerlidir. Vxy’nin pozitif işaretli olmasının 
anlamı ise x noktasının, y noktasına göre pozitif oluşundandır. 2. kolda bulunan V2 geriliminin 
değeri ise bu kolda gerilim kaynağı olmadığı için sıfırdır. Bu yöntem, kolların birbirine paralel 
olması ve kollar arasında seri direnç bulunmaması şartıyla kol sayısına bakılmaksızın her devreye 
uygulanabilir. Kollardaki dirençlerin birbirine seri olması durumunda ise bu dirençler toplanarak, 
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toplam RT direnci bulunur ve çözüme devam edilir. Eğer bir kolda birden fazla seri gerilim kaynağı 
varsa toplam gerilim VT nin bulunması için bu gerilim kaynakları aritmetik olarak toplanır. 

 
1.4.8 Y ve ∆ Devreler 
Şekilde görülen devre T devresi ya da Y devresi olarak anılır. Şekilde görüldüğü gibi bu iki devre 
birbirinin aynı olmasına karşın, T ve Y harflerine benzediği için öyle anılırlar. 

 

 

Şekil.  T ya da Y devre 

Aşağıdaki şekilde ise π ya da (∆) üçgen devreler verilmiştir. Devrede, RC ile RB dirençleri arasında 
bulunan RA direnci, tepede olabileceği gibi üçgenin tabanında da olabilir. π devreye dikkat edilirse, 
üçgen devrede ki c noktasının c’ ve c’’ olarak ikiye ayrılmasıyla elde edilmiştir. π ve üçgen devre, 
esasen aynı devrenin farklı isimleridir. 

 

 

Şekil.  π ve (∆) üçgen devre 
 
1.4.8.1   Dönüşüm Formülleri 

 
Devre çözümleri yapılırken, üçgen devrenin yıldız devreye, bazen de yıldız devrenin üçgen devreye 
dönüşümü gerekebilir. Bazı hallerde ise bu dönüşümler yapılmadan devrenin çözümü imkansız 
olabilir. Devrenin yıldızdan üçgene dönüşümünün yapılabilmesi için gerekli formüller aşağıda 
verilmiştir. Bu formüller, yeni bir kavram ya da kanun yerine Kirchoff kanunundan türetilmiştir. Gerek 
devrelerde gerekse formüllerde, R1, R2 ve R3 harfleri yıldız ya da T devre için, RA, RB ve RC harfleri 
de üçgen yada π devre için kullanılmıştır. 

Yıldızdan → üçgene dönüşüm 

RA = R1 R2 + R2 R3 + R3 R1 / R1 

RB = R1 R2 + R2 R3 + R3 R1 / R2 

RC  = R1 R2 + R2 R3 + R3 R1 /  R3 

Bu formüllerin tamamı, yıldız bir devreyi, bunun eşdeğeri olan üçgen, T ya da π devreye dönüştürme 
de kullanılır. Formüllere dikkat edilirse hepside aynı yapıdadır. 
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Üçgenden  →  yıldıza dönüşüm 
 
R1 = RB RC / RA + RB + RC 
R2 = RA RC / RA + RB + RC 
R3  = RB RA / RA + RB  + RC 

 

Ya da 

RY  =  

Bu formüllerin kullanılmasına yardımcı olması bakımından, aşağıdaki şeklin kullanılması faydalı 
olur. Bunun için şekilde görüldüğü gibi üçgen devrenin içine yıldız devreyi yerleştiriniz. Devreden 
görüldüğü gibi, yıldız devrede R1 in karşıtı, üçgen devrede RA R2 nin karşıtı RB ve R3’ ün  karşıtıda RC 
dir. Yine aynı devreden görüldüğü gibi, yıldız devrenin bir koluna bitişik olarak üçgen devrenin iki 
kolu vardır.Yani, R1 direncinin bitişik kolları RB ve RC dir. R2 direncinin bitişik kolları RA ve RC olup 
R3 direncinin bitişik kolları RA ve RB dir. 

 

 

 

Şekil.  Yıldız ve üçgen dönüşüm devresi 
 
1.5    Elektrik Devrelerindeki Kısa Süreli Depo Elemanları Kondansatörler 

 
İletken maddelerin elektrik akımını geçirdikleri yalıtkanların ise tam tersi davrandıklarını biliyoruz. 
İki iletken birleştirilip uçlarına gerilim uygulandığında elektrik akımı yine geçecektir. Acaba bu 
iletkenlerin arasına yalıtkan bir madde konulursa ne olur? Herhalde bu soruya verilecek cevap 
“elektrik akımı geçmez” olacaktır. Tabii ki levha şeklindeki iki iletken arasına yalıtkan 
yerleştirildiğinde, levhaların gerilim kaynağının pozitif ve negatif kutupları sayesinde farklı elektrik 
yükleri ile yüklenecekleri dikkatten kaçmamalıdır. Farklı elektrik yükleri ile yüklenen bu levhaların 
uçları uygulanan gerilim kesildikten sonra birleştirilirse bu sefer levhalardaki elektrik yükleri bir 
elektrik akımı oluşturur. İşte bu şekilde oluşturulan bir devre elemanı da kondansatörlerdir. 
Kondansatör elektrik yükünü depo eden bir devre elemanıdır. Yalnız  akümülatörden farkı  depo ettiği 
elektrik yükünü kısa süreli koruyabilmesidir. 

Kondansatörün yüklendiği elektrik yükü miktarını o kondansatörün kapasitesi olarak tanımlarız. Bir 
kondansatörün kapasitesi, onun levhalarının büyüklüğü, levhalar arasındaki uzaklık, kullanılan 
yalıtkanın cinsi gibi fiziksel özelliklerine bağlı olarak değişir. Yalnız kondansatöre uygulanan 
gerilimin büyüklüğü de önemlidir. Gerilim değerinin büyük olması kondansatörün levhalarının 
yüklenebileceği elektrik yükü miktarının büyük olmasına dolayısı ile kondansatörün delinmesine 
neden olabilir. Bu her kondansatörün belli bir çalışma gerilim değerinin olduğunu gösterir. 



52

 	

Bir kondansatör uçlarına 1 Voltluk gerilim uygulandığında o kondansatör üzerinde 1 Coulomb’luk 
bir elektrik yükü oluşuyorsa kondansatörün kapasitesi 1 Farad demektir. 

C = Q / U (FARAD) 

Örnek: 

Levhaları arasında 2,5 C’luk elektrik yüklü 0,1 F’lık kondansatör uçlarında görülecek gerilim ne 
kadardır? 

 

Çözüm: 
 

 

 
 
 
Örnek: 

5 µF’lık bir kondansatör uçlarına 40 Voltluk gerilim uygulandığında kondansatör levhalarının 
yükleneceği elektrik yükü miktarı ne kadar olur? 

Çözüm: 

Q = C.U = 5.10−6.40 = 2.10−4 C 

Kondansatörler sabit ve ayarlı olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

Sabit kondansatörler, kapasitesi değişmesi mümkün olmayan kondansatörlerdir. Kullanılan yalıtkan 
malzemenin cinsine göre kâğıt kondansatörler, seramik ve mikalı kondansatörler, elektrolitik 
kondansatörler olarak isimlendirilirler. 

Kağıt kondansatörlerin kapasiteleri 1nF ile 20 µF arasındadır. Güç kaynaklarında, ses frekans 
devrelerinde, alternatif akım alıcılarında güç katsayısı düzeltici olarak kullanılırlar. Seramik ve mikalı 
kondansatörler yüksek frekans devrelerinde kullanılırlar. Kapasite değerleri üzerinde harf ve 
rakamlarla belirtilir. 50 piko-farad ile 500 pikofarad arasında küçük kapasiteleri elde etmek için imal 
edilirler. 

 

  

 

 
 
Elektrolitik kondansatörler diğerlerinden ayrılan en önemli yanları  (+)  ve  (-)  kutuplarının olmasıdır. 
Bu özellikleri nedeniyle DA devrelerinde kullanılırlar. Alternatif akımda kullanılabilmesi için 
kutupsuz olarak üretileni de vardır. Kapasite değerleri, çalışma gerilimleri ve kutup işaretleri 
kondansatör kılıfında yazılıdır. Elektrolitik kondansatörler büyük kapasite değerlerini sağlamak üzere 
imal edilirler.  Tipik kapasite değerleri l Mikrofarad ile 2000 mikrofarad arasındadır. 
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Ayarlı kondansatörler kapasiteleri belli sınırlar içinde değiştirilebilen kondansatörlerdir. Varyabıl 
kondansatörler, Trimer kondansatörler, Varikap kondansatörler olmak üzere üç çeşittir. Varyabıl 
kondansatörlerin kapasiteleri, 850 ile 5000pF, varikap kondansatörlerin kapasiteleri 2 ile 100 pF 
arasında değişir. Trimer kondansatörlerin kapasiteleri çok küçüktür. 

 

 

 
1.5.1 Kondansatörlerin çeşitli bağlantıları 
Kondansatörlerin kapasiteleri tiplerine göre çeşitli değerlerdedir. Oysaki bizim istediğimiz kapasite 
değeri mevcut olanlardan daha farklı ise bu takdirde kondansatörleri seri veya paralel bağlayarak 
arzu edilen kapasite değerine ulaşmak mümkündür. Yalnız dikkat edilmesi gereken nokta 
kondansatörün çalışma gerilim değeridir. 

 
1.5.1.1 Paralel Bağlantı 

 
 

 

Kondansatörler paralel bağlandıklarında her biri kapasiteleri kadar yüklenirler. Şekle göre C1 
kondansatörü Q1= C1.U, C2 kondansatörü Q2=C2.U ve C3 kondansatörü de Q3=C3.U  kadar elektrik 
yükü ile yüklenirler. Kondansatörlerin gerilim kaynağından çektikleri elektrik yükü miktarı her bir 
kondansatörün elektrik yükü miktarlarının toplamı kadar olacaktır. Bu durumda toplam elektrik yükü 
miktarı; 

Qt = Q1 + Q2 + Q3 

Üç kondansatörün kapasitesine eşdeğer kapasite kapasitelerinin toplamı kadardır. 

Ct = C1 + C2 + C3 
 
1.5.1.2 Seri Bağlantı 

 

 

Her bir kondansatör uçlarındaki gerilim miktarlarının toplamı gerilim kaynağından uygulanan 
gerilime eşit olur. Buradan seri bağlı kondansatörlerin eşdeğer kapasiteleri bulunabilir. 

U = U1 + U2 + U3     (1/ C) = (1 / C1) + (1 / C2) + (1 / C3) 

Kondansatörler seri bağlandıklarında yüklenecekleri elektrik yükü miktarları eşit olacaktır. 
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Örnek: 

Seri bağlanan iki kondansatörün kapasiteleri C1 =100 µF ve C2 =40 µF’tır. Kondansatörlerin toplam 
kapasiteleri ne kadardır? 

Çözüm: 
 

 

 
1.5.2    Doğru akımda kondansatör 

1.5.2.1   Gerilim uygulanan bir kondansatörde gelişen olaylar 
 
Kondansatörün uçlarına gerilim uygulandığında elektrik yükü ile yüklendiklerini ve yükün değerinin 
kondansatör kapasitesine bağlı olduğunu biliyoruz. Levhaları farklı elektrik yükleri ile yüklenmiş 
kondansatörün levhaları arasında bir potansiyel fark (gerilim) oluştuğu da dikkatten kaçmayacaktır. 
Bu olayı kısaca kondansatörün dolması (şarj) olarak tanımlarız. 

Yüksüz (boş) bir kondansatör alıp gerilim uyguladığımızı düşündüğümüzde gerilim kaynağının 
kutuplarındaki pozitif ve negatif yükler kondansatör levhalarına doğru elektron hareketlerinin 
başlamasına neden olurlar. Yani devreden bir akım geçişi başlar. Kondansatör levhaları elektrikle 
yüklendikçe uçlarındaki gerilim değeri büyüyeceği için, çekilen akım azalmaya başlar ve gerilim 
kaynağının potansiyeli kondansatör levhaları arasındaki potansiyele eşit  olduğunda  kondansatör artık 
kaynaktan akım çekmez. Bu an, kondansatörün dolduğu andır. 

 

 

Burada dikkat edilmesi gereken gerilim kaynağının değeri sabit olduğu halde kondansatör 
uçlarındaki gerilim değerinin zamanla değişmesidir. 

Kondansatörün ilk andan dolana kadar geçen süre içerisinde levhaları arasındaki potansiyel fark 
sıfırdan itibaren kaynak potansiyeline ulaşıncaya kadar artmaktadır. Diğer bir deyişle, ilk anda en 
büyük akım çekilirken kondansatör doldukça çekilen akım azalır. 

Uygulanan gerilim kondansatöre seri bir direnç üzerinden verilirse, ilk anda kondansatör uç gerilimi 
olmadığı için geçecek olan akım direnç değerine bağlı olarak geçecek ve kondansatör bu akım ile 
yüklenmeye başlayacak uç gerilimi yavaş yavaş artacaktır. 

Kondansatörün tam olarak dolması için geçen zamana, zaman sabiti denir ve (τ) ile gösterilir. Pratikte 
kondansatör uçlarındaki gerilimin, kaynak gerilimine yükselmesi için 5  zaman sabitesi kadar bir 
zaman yeterlidir. Zaman sabitesi kondansatörün kapasitesine ve seri bağlanan direnç değerine bağlı 
olarak doğru orantılı değişmektedir. 
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Kondansatörün şarjında uç geriliminin zamanla doğru orantılı değişmediği, aynı şekilde akımın da 
değişiminin doğrusal değişmediği grafikte görülmektedir. Kondansatörden geçen akımın ve 
uçlarındaki gerilimin herhangi bir andaki değerleri; 

 

 

 
 
Dolu Bir Kondansatörün Direnç üzerinden Boşalması 

 

 

Dolu bir kondansatör uçlarına direnç bağlandığında kondansatör uçlarındaki büyük potansiyel direnç 
üzerinden bir akım geçirmeye başlayacak ve kondansatör uçlarındaki gerilim azalacaktır. Gerilimin 
azalması ile akım biraz daha küçülecek ve bu kondansatör uçlarındaki gerilim sıfır olana kadar 
devam edecektir. Bu süre deşarj zaman sabitesi olarak tanımlanır. Şarj zaman sabitesi gibi hesaplanır. 

Kondansatör deşarj olurken uçlarındaki gerilimin ve deşarj akımının da değişimlerinin doğrusal 
olmadıkları grafikte görülecektir. Deşarj sırasında herhangi bir andaki gerilim ve akım değerleri ise 
aşağıdaki formüllerle tespit edilebilir. 

 

 

Kondansatörde Depo Edilen Enerji 

Kondansatör şarj olduğu süre içerisinde kaynaktan akım çekmektedir. Bu akım ile kondansatör 
enerjiyi depo etmekle bir iş yapmaktadır. Kondansatörde depo edilen enerji; 

W = 0,5 . C . E2 Joule 

Örnek: 

100 µF’lık kondansatör 20 kΩ’luk direnç üzerinden 12 V’luk gerilim kaynağına  bağlanmıştır. Zaman 
sabitesini, 0,5 saniye sonra geçen akımı ve kondansatör uçlarındaki gerilimi, kondansatörün tam şarjı 
için gereken zamanı bulunuz. 
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Çözüm: 
 

 

1.6 Elektromanyetizma 
 

Bir iletkenden akım geçtiğinde iletkenin etrafında da mıknatısın manyetik alanına benzer bir alan 
meydana gelir. Mıknatısın manyetik alanının N kutbundan S kutbuna doğru bir yönü vardır. İçinden 
akım geçen iletken etrafında oluşan manyetik alanın da benzer şekilde bir yönü vardır. Bu alanın yönü 
iletkenden geçen akımın yönüne bağlı olarak değişir. Yönü tespit etmek için sağ el kuralı olarak 
bilinen yöntem kullanılır. Buna göre baş parmak akım yönünü gösterecek şekilde iletken tutulursa 
dört parmağın dönüş yönü alanın yönünü gösterir. 

Bir iletkenden geçen akımın oluşturduğu manyetik alanın şiddeti; iletkenden geçen akıma ve uzaklığa 
bağlıdır. 

H = I / (2π.r) Amper/metre 

İçinden akım geçen iki iletkeni paralel olacak şekilde yan yana getirdiğimizde iletkenlerin her birinde 
oluşan manyetik alanların yönü aynı ise bu iletkenlerin etraflarındaki manyetik alanlar toplanır ve 
toplam manyetik alan tek bir iletkenin manyetik alanından daha büyük olur. 

 
1.6.1 Bobin Etrafındaki Manyetik Alan 
Bobin şeklindeki bir iletken etrafında meydana gelen manyetik alan iletken etrafında N ve S 
kutuplarının oluşmasına neden olur. Bu alanın yönü yine sağ el kuralı ile bulunur. Şöyle ki iletken 
tutulduğunda bobinden geçen akım yönünü dört parmak gösterirse başparmak bobinin N kutbunu 
gösterir. Bu bobinin oluşturduğu manyetik akı yoğunluğu ise bobinden geçen akıma, bobinin sarım 
sayısına, bobinin bulunduğu ortama (manyetik geçirgenliğe) ve bobinin uzunluğuna bağlıdır. Bunu 
formül ile gösterirsek; 

B = (µ0 . N . I) / l 

Ortam hava olduğunda manyetik geçirgenlik µ0 değeri 1,26.10-6    dır. 

Formüldeki (N.I)/l ifadesi manyetik alan şiddetine eşittir ve “H” ile gösterilir. Bu durumda bir 
bobindeki manyetik akı yoğunluğu aşağıdaki gibi yazılabilir. 

B = µ0 . H 
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Bobinin bulunduğu ortam hava değil de manyetik bir malzeme ise bu durumda manyetik alan 
manyetik malzemenin geçirgenliği kadar artar. Bir manyetik malzemenin geçirgenliği ise “µ” ile 
gösterilir. 

 
1.6.2 Manyetik alan içinde akım taşıyan iletken 
İçinden akım geçen bir iletken manyetik alan içine konulduğunda iletkene bir kuvvet etki ederek 
itilmesine neden olur. İletkenden geçen akımın bir manyetik alan meydana getirdiğini biliyoruz. O 
halde, itme kuvvetinin oluşmasına neden olan bu iki manyetik alanın birbirini etkilemesi olmalıdır. 
Peki iletkene etki eden kuvvetin yönü hangi tarafadır? Bu tespit için yine sağ elimizi kullanabiliriz: 
baş parmak diğer parmaklara dik tutularak iletkenden geçen akım yönünü gösterecek, diğer parmaklar 
manyetik alanın yönünü gösterecek şekilde tutulduğunda avucunuzun baktığı yön iletkene etki eden 
kuvvetin yönüdür. Bu kuvvet iki manyetik alanın birbirini etkilemesi ile ortaya çıktığına göre 
büyüklüğü manyetik akının yoğunluğuna, iletkenden geçen akımın büyüklüğüne ve iletkenin 
uzunluğuna bağlı olmalıdır. 

F = B . I . l Newton 

B Tesla , I Amper ve l  metre olarak alınır. 
 
1.6.3 Manyetik Direnç (Relüktans) 
Manyetik alanın bulunduğu ortam manyetik akıların geçişine karşı zorluk gösterirler. Manyetik direnç 
olarak tanımlanan bu zorluk manyetik devrenin uzunluğu, kesiti ve geçirgenliğine bağlıdır. 

Rm = l / (µ . s) 1/H 
 
1.6.4 İndüksiyon akımı 
Bir iletkenden geçen akım manyetik alan oluşturduğuna göre acaba bir manyetik alan bir elektrik 
akımı oluşturabilir mi? Manyetik alanın içine bir iletken koyalım ve iletken uçlarına bir ampermetre 
bağlayalım. Ampermetrenin bir değer göstermediğini gözleriz. Daha büyük bir manyetik alan 
kullanarak tekrar denersek yine bir şey göremeyiz. Bir elektrik devresinde akımın meydana gelmesi 
için öncelikle kapalı bir devre oluşması ve bir kuvvet etkisi (gerilim) ile elektronların hareket etmesi 
gereklidir. O halde ihtiyacımız olan hareket duran bir manyetik alan ve duran bir iletkende akım 
oluşmasını beklemek anlamsızdır. İletkenin manyetik alan içinde hareket ettirdiğimizde kapalı bir 
devre oluşturan iletkenden bir akım geçecektir. Akım geçtiğine göre iletkende bir gerilim olmalıdır. 
Demek ki manyetik alan içinde bir iletken hareket ettirildiğinde iletkende bir elektro-motor-kuvvet 
meydana gelir. Bu e-m-k nın yönü Lenz kanunu ile bulunur. Lenz  kanununa göre indüksiyon  e- m-
k nın meydana getirdiği akım, kendisini oluşturan akım değişmesine veya harekete karşı koyar. Bunu 
yine bir sağ el yöntemi ile bulabiliriz. Sağ el avuç içi kuvvet çizgilerine dik tutulup diğer 
parmaklara dik tutulan baş parmak hareket yönünü gösterirse e-m-k nın yönü dört parmağın gösterdiği 
yöndedir. Meydana gelen indüksiyon e-m-k nin değeri ise, Faraday kanununa göre manyetik akının 
birim zamandaki değişim hızına ve sarım sayısına bağlıdır. 

e= N . ∆Ø / ∆t Volt 
 
1.6.5 Özindüksiyon e-m-k ve endüktans 
Bir bobin etrafında oluşan manyetik alan aynı zamanda bobini de içine almaktadır. Yani bobin kendi 
oluşturduğu manyetik alanın içinde bulunmaktadır. Bobinin hareketsiz olduğunu düşünüp manyetik 
alanın şiddetinin değiştiğini varsaydığımızda bobinde bir e-m-k meydana gelecektir.  Manyetik alanın 
değişmesinin bobinden geçen akıma bağlı olduğunu hatırlamamızda fayda vardır. Bobinde bu şekilde 
meydana gelen e-m-k özindüksiyon e-m-k’sı olarak tanımlanır. Özindüksiyon e-m-k sı kendisini 
oluşturan  akıma ters yöndedir.   Bu takdirde karşımıza bobinin içinden geçen akıma   karşı 
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bir zorluk gösterdiğini söyleyebiliriz. Direnci tanımlarken akıma karşı zorluk gösteren devre elemanı 
dediğimize göre bobinde ki bu olay bir anlamda direnç özelliği gösterir. Bobinin bu karşı koyma 
özelliği endüktans olarak tanımlanır. “L” ile gösterilen endüktansın birimi Henri’dir. 

Bir bobinde 1 saniyede 1 Amper’lik değişiklik 1 Volt’luk e-m-k indüklüyorsa bobinin endüktansı 1 
Henri’dir. 

L= N . ∆Ø /∆I 

Bobinin endüktansı ölçüleri ile de değişmektedir. Bunlar; sarım sayısı, bobin çekirdeğinin kesiti, 
bobin uzunluğu ve ortamın geçirgenliğidir. Formül ile gösterildiğinde; 

L = (N2 . µ0 . s) / l ( Henri) 
 
 
 
 

 

Bobinler çeşitli şekilde sarılabilirler, spiral, düz, petek sargı, toroidler bunlardan bazılarıdır. 

Elektrik devrelerinde bobinler aşağıdaki sembollerle gösterilir. 

 
 
1.7 Doğru Akımda Bobin 

 
1.7.1 Gerilim Uygulanan Bir Bobinden Geçen Akım 

 

 

Bobini oluşturan iletkenler olduğuna göre bu iletkenlerin bir R direnci vardır. Bu bobinin 
endüktansına seri bir direnç ile gösterilir. Bir bobine gerilim uygulandığı anda akım sıfırdan itibaren 
artarak büyür. İlk anda akım sıfır olduğu için bobinin direnci (R) üzerinde bir gerilim düşümü 
olmayacağı için uygulanan gerilimin tamamı bobinin endüktansında (L) görülür (E=UL). Akım 
arttıkça bobinin iletken direncinden dolayı bobin üzerinde bir gerilim düşümü  olacaktır(UR). Akımın 
artması endüktansı küçülteceğinden bu kez bobin direnci üzerindeki gerilim düşümü artar. Bu artış 
bobinden geçen akımdaki artış sona erdiğinde, yani bobin direnci üzerindeki  gerilim düşümü 
uygulanan gerilime eşit olduğunda sona erer (UR=E) Şu halde akımın değişmesi ile, devreye 
uygulanan gerilimin bobin uçlarında iki farklı gerilim düşümü meydana getirdiği görülmektedir. 
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1.7.1.1 Zaman Sabitesi 
 

Bobin direncinden dolayı gerilim düşümünün belli bir süre sonra uygulanan gerilim değerine ulaştığı 
görülüyor. Bu süre zaman sabitesi olarak anılır ve bir bobindeki zaman sabitesi; 

τ = L / R saniye 

Bir bobinden geçen akım zaman içerisinde doğrusal olarak artmayıp belirli süre sonunda maksimum 
değerine ulaşır. Akımın herhangi bir andaki değeri ise; 

 
1.7.1.2 Uygulanan Gerilimi Kesilmiş Bir Bobinde Akımın Gözlenmesi 

 
Bobine uygulanan gerilimin kesilmesi geçen akımı da keser. Ancak bobinden akım geçtiği süre 
içerisinde bir manyetik alan meydana geliyordu. Gerilim kesildiğinde manyetik alanda bir azalma 
(değişme) olacaktır. Bu değişme bobinden bir indüksiyon akımının geçmesine neden olacağı için bir 
özindükleme e-m-k sı meydana gelir. Bu e-m-k akımın değişmesine karşı koyar. Bundan  dolayı akım 
hemen sıfır olmayıp belirli bir süre içerisinde azalarak sıfır olacaktır. 

 

 

Akımın değişiminin herhangi bir andaki değeri ise ; 

İ = I . e- R . t / L 

Bobine uygulanan gerilimin kesilmesi bobinin bulunduğu devreden geçecek akımdan dolayı devreyi 
açan anahtar kontakları üzerinde çok büyük e-m-k ların meydana gelmesine neden olabilir. Bundan 
dolayı böyle devrelerde boşalma dirençleri kullanılır. Boşalma direnci kullanıldığında herhangi bir 
andaki akım değerinin bulunması için boşalma direnci değeri de hesaba katılmalıdır. 

 
 

1.7.1.3 Bir Bobinde Depo Edilen Enerji 
 
Bir bobinin kaynaktan çektiği akım bobinde bir manyetik alan meydana getiriyordu. Bobin çektiği 
enerjiyi bu durumda depo etmektedir. Bobinin depo ettiği enerji ; 

W = 0,5 . L . I2 Joule 
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1.7.2 Bobinlerin kendi aralarında bağlanmaları 
1.7.2.1 Seri Bağlantı 

 

 

Seri bağlanan bobinlerin endüktansları devrede tek bir eşdeğer endüktans olarak kabul edilebilir ve 
eşdeğer endüktans bütün endüktansların toplamına eşittir. 

L= L1 + L2 + L3 + .... 

Endüktansların üzerinde düşen gerilimlerin toplamı devreye uygulanan gerilimlerin toplamına eşittir. 
 
1.7.2.2 Paralel Bağlantı 

 

 

Paralel bağlı bobinlerin eşdeğer endüktansları dirençlerin paralel bağlanmalarında olduğu gibi 
belirlenir. 

(1/L)=(1/L1)+(1/L2)+(1/L3)+... 

Endüktanslardan geçen akımların toplamı devreden geçen akımların toplamına eşittir. 
 
1.8 Uluslar Arası Birim Sistemi (SI) Alt Ve Üst Katları 

 
ÇARPAN ÖNAD SEMBOL 
1018 Eksa E 
1015 Peta P 
1012 Tera T 
109 Giga G 
106 Mega M 
103 Kilo K 
102 Hecto h 
101 Deka da 
10-1 Deci d 
10-2 Centi c 
10-3 Mili m 
10-6 Mikro µ 
10-9 Nano n 
10-12 Piko p 
10-15 Femto f 
10-18 Atto a 
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1.9 Kondansatör Üzerinde Renk, Rakam Ve Harflerin Okunması 
 

Kondansatörlerin okunması üç grupta toplanabilir. 

1. GRUP : elektrolitik kondansatörlerdir. Bu kondansatörlerin üzerinde kapasite , gerilim değerleri ve 
kutupları belirtilmiştir. 

2. GRUP : Seramik ve mikalı kondansatörlerin kodlama sistemidir. Örnek kondansatör değerleri 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
İŞARET P56 56P 5P6 622 102 n46 

DEĞER 0,56pF 56pF 5,6pF 6200pF 1000pF 0,46nF 

İŞARET 4n6 46n .033 .062 1 2,2 

DEĞER 4,6nF 46nF 0,033µF 0,062µF 1µF 2,2µF 

 
 

Bu kondansatörlerin üzerinde ayrıca yazılı olan %10 , %20 değerleri toleransı, 60-100-250 DA 
kullanma gerilimleridir. 

3.GRUP : Kondansatör renk kodlarıdır. 
 

RENKLER TAM SAYI ÇARPAN TOLERANS ÇALIŞMA 
GERİLİMİ 

SICAKLIK 
KATSAYISI 

SİYAH 0 1 20 	 NPO 

KAHVERENGİ 1 10 1 100 	

KIRMIZI 2 100 2 250 	

TURUNCU 3 1000 	 	 N150 

SARI 4 10000 	 400 	

YEŞİL 5 100000 5 	 	

MAVİ 6 1000000 	 630 	

MOR 7 10000000 	 	 N750 

GRİ 8 100000000 	 	 	

BEYAZ 9 1000000000 10 	 	

KIRMIZI/ MOR 	 	 	 	 P100 

ALTIN 	 0,1 5 	 	

GÜMÜŞ 	 0,01 10 	 	

 
 

4 renkli; 1. renk sayı , 2. renk sayı , 3. renk çarpan , 4. renk çalışma gerilimi , 

5 renkli; 1. renk sayı , 2. renk sayı , 3. renk çarpan , 4. renk tolerans , 5. renk çalışma gerilimi, 

6 renkli; 1. renk sayı , 2. renk sayı , 3. renk çarpan , 4. renk tolerans , 5.renk çalışma gerilimi 6.renk 
sıcaklık katsayısıdır. 
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1.9.1 Kondansatörlerin seçimi 
Kondansatör seçimi yapılırken kapasite ve tolerans değerinden önce iki husus göz önünde 
bulundurulur. 

Çalışma gerilimi: maksimum gerilimdir. (DC veya Maks. AC) 

Sızıntı akımı: kondansatörlerde kullanılan dielektrik mükemmel bir yalıtkan olamaz ama sızıntı ile 
oluşan şarj kayıpları küçük olmalıdır. 

 
	 KUTUPLANMAMIŞ KUTUPLANMIŞ 

ÖZELLİK POLYESTER MİKA SERAMİK ALÜMİNYUM TANTALYUM 

DEĞERLER 0,01 – 10 µF 1Pf – 0,01 µF 10pF-1µF 1-100000µF 0,1-100µF 

TOLERANS ±%20 ±%1 -25+50% -10+50% ±%20 

SIZINTI küçük küçük küçük büyük Küçük 

KULLANIM YERİ Genel Yüksek frekans Dekuplaj Düşük frekans Düşük gerilim 

 
1.9.2 Direnç seçimi 
Dirençler devrelerde esas olarak, akım sınırlamak amacıyla kullanılırlar. Direnç seçimi yapılırken, o 
direncin değerinden önce, üç faktör göz önünde bulundurulur. 

Tolerans: Seri üretim metodu ile mal edilen dirençlerin tam değerleri garanti edilemez. Fakat bu bir 
dezavantaj değildir. Çünkü birçok elektronik devrede kullanılan direnç değerleri kritik değerde 
değildir. 100 Ω’luk bir direnç için 100Ω nominal değerdir. Tolerans ±%10 ise bunun anlamı; direnç 
90 ve 110 Ω arasında herhangi bir değerde olabilir. 

Güç değeri: Dirençte ısınma sonucu bozulma meydana getirmeyecek maksimum değerdeki güç 
değeridir. Birçok elektronik devre için; 0,25 ve 0,5 Watt gücünde dirençler uygundur. Güç değeri 
daha yüksek direncin fiziksel boyutları da daha büyüktür. 

Kararlılık: Bir direnç için kararlılık, ısı artışında ve kullanma ömrünün çok olmasına karşılık, 
değerini koruyabilme özelliğidir. 

Sabit değerli dirençler 
 

ÖZELLİK KARBON KARIŞIMI KARBON FİLM METAL OKSİT TEL SARGILI 

Maksimum değer 20 MΩ 10 MΩ 100 MΩ 270 Ω 

Tolerans ± %10 ± %5 ± %2 ± %5 

Güç 0,125 – 1 W 0,25 – 2 W 0,5 W 2,5 W 

Kararlılık Zayıf İyi Çok iyi Çok iyi 

Kullanım yeri Genel Genel Hassas çalışmalar Düşük değerlerde 
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1.9.2.1 Direnç Kodları 

Renk Kodu : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirençler üzerindeki renklerin sayısı 4 veya 5 olabilir. Eğer direnç dört renkten oluşuyorsa ilk üç 
renk direnç değerini dördüncü renk ise toleransı gösterir. Eğer direnç beş renkli ise ilk dört renk 
direnç değerini beşinci renk ise toleransı göstermektedir. Dirençlerin renklerle kodlanmasında direnç 
değerini veren renkler altın veya gümüş olamaz. Ayrıca siyah, turuncu, sarı ve beyaz tolerans olarak 
kullanılmaz.  Beyaz da çarpan olarak kullanılmaz. 

Buna göre 1. ve 2. renklerin (eğer 5 renk varsa 3. renk de) karşılığı yan yana yazılır. Bir sonraki renk 
çarpan olduğundan karşılığı kadar sıfır eklenir. Direnç değeri elde edilir. 

RAKAM RENK ÇARPAN TOLERANS 
0 SİYAH 1Ω 	
1 KAHVERENGİ 10Ω ±%1 
2 KIRMIZI 100Ω ±%2 
3 TURUNCU 1KΩ 	
4 SARI 10KΩ 	
5 YEŞİL 100KΩ ±%0,5 
6 MAVİ 1MΩ ±%0,25 
7 MOR 10MΩ ±%0,1 
8 GRİ 	 ±%0,05 
9 BEYAZ 	 	
	 ALTIN 0,1 ±%5 
	 GÜMÜŞ 0,01 ±%10 
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2 SAYISAL SİSTEMLER 
 
2.1 Sayı Sistemleri 

 
Sayısal Elektronik, Analog Elektronikten sonra çıkan en gelişmiş elektronik teknolojisidir. Bazı analog 
sinyallerin saklanması ve daha az kayıpla taşınmasında kullanılır. Ayrıca şu anda kullandığımız 
bilgisayarında temeli Sayısal Elektroniktir. Harddiskte saklanan bilgiler sayısal kodlarla saklanır ve 
yine sayısal kodlarla işlemcide işlenir. Bir kişinin Sayısal elektronik öğrenmesi için ilk olarak sayı 
sistemlerini çok iyi bir şekilde bilmesi gerekir. Sayı sistemleri sayısal elektroniğin temelidir. 

Sayısal eletronikte dört çeşit sayı sistemi kullanılmaktadır. Bunlar : 

a) Desimal Sayı Sistemi 

b) Binary Sayı Sistemi 

c) Oktal Sayı Sistemi 

d) Hexadesimal Sayı Sistemi 

a) Desimal Sayı Sistemi : 

Desimal say sistemi normal sayma sayılardan oluşur. Yani, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sayılarından oluşur. 
On adet sayı bulunduğu için bu sayı sisteminin tabanı 10'dur. (158)10 şeklinde yazılır. Bu sayı 
sisteminde ise dört matematiksel işlem bilindiği gibidir. 

Örnek olarak 231 sayısını ele alalım; 

231 = 2 . 10² + 3. 10¹ + 1. 10º 

yukarıdaki işlemde nokta (.) çarpma işlemi yerine kullanılmıştır. 

b) Binary Sayı Sistemi : 

Binary sayı sisteminde iki adet sayı bulunur. Bunlar 0 ve 1 dir. Bu yüzden Binary sayı sisteminin 
tabanı 2'dir. (1011)2 şeklinde yazılır. Aşağıda Binary sayı sistemi ile toplama, çıkarma, çarpma ve 
bölme işlemleri görülmektedir. 

Bu sayı sistemine İngilizce'de ikili sayı anlamına gelen Binary Numbers yani Binary sayı sistemi 
denilmiştir. Her sayı dijit olarak ifade edilir ve basamaklar 2'nin kuvveti olarak yazılır. Örneğin 4 
dijitten (haneden) oluşan yani 4-bitlik bir sayının bit ağırlıkları 2³,2²,2¹,2º 'dır. Bit ağırlıklarının en 
küçük olduğu dijite en küçük değerlikli sayı (Least significant digit, LSD), bit ağırlığının en büyük 
olduğu dijite ise en büyük değerlikli sayı (Most significant digit) denir. 

 

 

Binary sayının Desimal sayıya çevrilmesi : 

101  Binary sayısını Desimal sayıya çevirelim. 

1 x 2 ² + 0 x 2 ¹ + 1 x 2 º => 1 x 4 + 0 x 2 + 1 x 1 = 4 + 0 + 1 = 5 bulunur. 
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Her bir bit kendi kuvveti ile çarpılır ve hepsi toplanır. Örnek olarak (110) sayısını ele alalım; 

(110) = 1 . 2² + 1. 2¹ + 0. 2º  = 4 + 2 +0 = 6 

2 ² = 4 2 ¹ = 2 2 º = 1 

1 1 0 

Desimal sayının Binary sayıya çevrilmesi 

Desimal sayı Binary sayıya çevrilirken Binary sayının tabanı olan 2'ye bölünür. 9 Desimal sayısını 
Binary sayıya çevirelim. 

Tablodan görüldüğü gibi 9 sayısı 2 'ye bölünür. Bu işlem bölüm sıfır olana kadar devam eder. Kalan 
kutusundaki rakamlar aşağıdan yukarı doğru alınarak yan yana yazılır. Sonuç = 1001 

Çevirmek istediğimiz sayıyı bölüm ikiden küçük olana kadar 2'ye böleriz. İkiden küçük olan bölüm 
ile başlayarak sırayla sondan başa doğru kalanları yazarız ve elde ettiğimiz bir ve sıfırlarla oluşmuş 
sayı binary karşılığıdır. 

Örnek olarak 11 sayısını ele alalım ; 

11 /2 = 5      kalan : 1   5 /2 = 2     kalan : 1 

2 /2 = 1 kalan : 0 sayımız (1011) 

Bu kez 15 sayısını ele alalım ; 

15/2 = 7     kalan :1 

7/ 2 = 3     kalan :1 

3/ 2 = 1     kalan :1 sayımız (1111) 
 

İşlem Bölüm Kalan 

9 : 2 4 1 

4 : 2 2 0 

2 : 2 1 0 

1 : 2 	 1 

 
 
c) Oktal Sayı Sistemi : 

Oktal sayı sistemindede 8 adet rakam bulunmaktadır. Bunlar 0 1 2 3 4 5 6 7'dir. Taban sayısı 8'dir. 
(125)8 şeklinde gösterilir. Aşağıda Oktal sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri 
görülmektedir. 
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Oktal sayının Desimal sayıya çevrilmesi : 

25  oktal sayısını desimal sayıya çevirelim. 

2 x 8 ¹ + 5 x 8 º => 2 x 8 + 5 x 1 = 16 + 5 = 21 bulunur. 

Örnek olarak (231) sayısını ele alalım ; 

(231) = 2 . 8² + 3. 8¹ + 1. 8=160 bulunur. 
 

Desimal sayının Oktal sayıya çevrilmesi : 

Desimal sayı Oktal sayıya çevrilirken Oktal sayının tabanı olan 8'e bölünür. 84 Desimal sayısını 
Oktal sayıya çevirelim. Tabloda görüldüğü gibi 84 sayısı 8'e bölünür. Daha sonra bölüm kutusundaki 
sayı tekrar 8'e bölünür. (Bölüm sıfır olana kadar). Kalan kutusundaki sayılar aşağıdan yukarı doğru 
alınarak yan yana yazılır. Çıkan sayı oktal sayıdır. Sonuç = 124 

İkilik sistemde yaptığımız çevirme işleminin aynısını uygularız, yalnız bu sefer 2'ye değil tabanımız 
8 olduğundan 8'e böleriz. 

Örnek olarak 75 sayısını ele alalım; 

75 / 8 = 9 kalan : 3 

9 / 8  = 1     kalan : 1    sayımız (113) 

Binary'den octal'a çevirme : 

Bu işlem için iki yöntem kullanabiliriz. Birincisi binary sayımızı önce desimale çevirir sonra da 
octal'a çeviririz. 

İkinci yöntem ise çevirmek istediğimiz binary sayıyı en sağdan itibaren 3 bitlik gruplara ayırır ve 
bunnların direk olarak desimal karşılığını yazarız. Çünkü 3 bitte 8’lik sayı sisteminin tamamını ifade 
edebiliriz. 

Örnek olarak (1 111 001 011 ) sayısını ele alalım. Sağdan başlayarak 3'erli gruplarsak; 

011 = 3 , 001 = 1, 111 = 7, 1 = 001= 1  yani sayımız (3171) 'dir. 

Octaldan binary'e çevirme işlemi : 

Desimalden binarye çevirdiğimiz gibi octal sayılarıda 2'ye bölerek binary formuna çeviririz. Ya da 
her bir octal haneyi 3-bitlik binary sayılar şeklinde yazarak da aynı çevirmeyi yapabiliriz. 

 
 
 

İşlem Bölüm Kalan 

84 : 8 10 4 

10 : 8 1 2 

1 : 8 	 1 
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d) Hexadesimal Sayı Sistemi: 

Hexadesimal sayı sisteminde 16 adet rakam bulunur. Bunlar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F'dir. 
Tabanı ise 16'dır ve (1D2A)16 şeklinde yazılır. Aşağıda Hexadesimal sayılarlar toplama, çıkarma, 
çarpma ve bölme işlemleri görülmektedir. 

Heksadesimal sayı sisteminin tabanı 16'dır. Desimal sayılar ve harflerle ifade edilir. 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F  sayılarını ve harflerini kullanır. 

A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15 'dir. 
 

 

Hexadesimal sayının Desimal sayıya çevrilmesi : 

(4F8)16 sayısını Desimal sayıya çevirelim. 

4 x 16 ² + F x 16 ¹ + 8 x 16 º => 4 x 256 + F x 16 + 8 x 1 = 1024 + 240 + 8 = 1272 bulunur. 
Hexadesimal sayılarla hesap yapılırken harf olarak belirtilen sayıların rakama çevrilerek hesap 
yapılması daha kolay olacaktır. Örneğin (C = 12 , A = 10 , F = 15) gibi. 

Örnek olarak (A12) sayısını ele alalım; 

(A12) = 10 . 16² + 1. 16¹ + 2. 16 

16 ² = 256 16 ¹ = 16 16 º = 1 

4 F 8 

 
 

Desimal sayının Hexadesimal sayıya çevrilmesi: 

Desimal sayıyı Hexadesimal sayıya çevirirken, Desimal sayı Hexadesimalin tabanı olan 16'ya 
bölünür. 100 Desimal sayısını Hexadesimal sayıya çevirelim. 

Desimal sayı, bölüm sıfır olana kadar 16'ya bölünür. Daha sonra kalan kutusundaki sayılar aşağıdan 
yukarı doğru alınarak yan yana yazılır. Sonuç = 64 

Binary'den hexadesimale çevirme 

Birinci yöntem burada da geçerlidir. İkinci yöntemin tek farkı ise gruplamayı 4-bit  lik gruplar halinde 
yapmamızdır. Ayrıca oluşturduğumuz gruplarda 9 değerini aşan sayıları harflerle ifade etmeyi 
unutmamalıyız. 

Örnek olarak aynı sayıyı alalım (11 1100 1011) 

1011 = 11 = B ,  1100 = 10 = A , 11=3  sayımız (3AB)'dir. 

Octal'dan Hexadesimal'e çevirme işlemi : 
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Sayıyıya önce desimale çevirip sonra hexadesimal yaparız ya da her bir haneyi 3-bitlik binary modda 
açıp sonra 4-bit'lik paketler halinde hexadesimale çeviririz. Hexadesimalden octala çevirme işlemi 
de bunun aynısıdır. 

Hexadesimal'den binarye çeirme işlemi : 

Herbir haneyi binary modda yazarak çeviririz. 
 

	 İşlem Bölüm Kalan 	
100 : 16 6 4 
6 : 16 	 6 

Decimal Binary Octal hexadecimal 
0 0000 0 0 
1 0001 1 1 
2 0010 2 2 
3 0011 3 3 
4 0100 4 4 
5 0101 5 5 
6 0110 6 6 
7 0111 7 7 
8 1000 10 8 
9 1001 11 9 
10 1010 12 A 
11 1011 13 B 
12 1100 14 C 
13 1101 15 D 
14 1110 16 E 
15 1111 17 F 

 
 

e) Sayı Sistemlerinin Eşitlikleri : 

Aşağıda, tüm sayı sistemlerinin birbirlerine olan eşitlikleri görülmektedir. 
 

Sayı Sistemleri 
Desimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Binary 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 
Oktal 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 
Hexadesimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

 
 

2.2 Kod Sistemleri 
 

Digital elektronikte yapılan işleri kolaylaştırmak, hata oranını azaltmak ve bilgi iletimini sağlamak 
amacıyla kullanılır. 

 
2.2.1 BCD 8421 Kodu 

 

Desimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

BCD 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 
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23  , 22  ,21 , 20 8 , 4, 2, 1 

Örnek: 

(7)10 = (?)8421 BCD 

(7)10 = 8*0 + 4*1 +2*1 +1*1 
(7)10 = (0111) 8421 BCD 

 

Örnek : 

(910 = (?)8421 BCD 

(910 = 8*1+ 4*0+2*0+1*1 
(9)10 = (1001) 8421 BCD 

 
Decimal Sayılar 8421 BCD 
0 0000 
1 0001 
2 0010 
3 0011 
4 0100 
5 0101 
6 0110 
7 0111 
8 1000 
9 1001 

 
 

Sayı 2 basamaklı ise; 13 = 7+6 = (6)10 =   0110,  (7)10  = 0111 (13)10 1101 
 

Örnek : 
 

15 = 9 + 6 = 1001 + 0110 = 1111 
15 = 8 + 7  = 1000 + 0111 = 1111 

Sayı 3 veya daha çok basamaklı ise ; 

(271)10= (?)8421 BCD 

2 7 1 
 

   

0010 0111 0001 (0010 0111 0001) 
 

Örnek: 
 

(104)10= (?)8421 BCD 

0001  0000  0100 
 

2.2.2 EXCESS -3 Kodu 
8421 BCD koduna 3 eklenerek bulunur. 



70

 	

Örnek : 

(6)10 = (?) XS -3 
(6)10 = (0110) XS -3 

 

Örnek : 

(3) 10 + (6)10 = (?) XS -3 
(3) 10 + (6)10 = (0011) XS -3 + (0110) XS -3 
(3) 10 + (6)10 =  (1100) XS -3 
(9) 10 =  (1100) XS -3 

 

Örnek: 

(18)10 = (?) XS -3 
1 8 

0100 1011 (18)10 =  ( 0100 1011) XS -3 
 

Decimal Sayılar Xs -3 Kodu 
0 0011 
1 0100 
2 0101 
3 0110 
4 0111 
5 1000 
6 1001 
7 1010 
8 1011 
9 1100 

 
 
Örnek : 

(425) 10 = (?) XS -3 
(425) 10 = (0111 0101 1000) XS -3 

 
2.2.3 Gray kodu 

AB CD 00 01 11 10 

00 

01 

11 

10 

M0 M1 M2 M3 

M7 M6 M5 M4 

M8 M9 M10 M11 

M15 M14 M13 M12 
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Decimal Sayılar 4 Bit Gray Kodu 
0 0000 
1 0001 
2 0011 
3 0010 
4 0110 
5 0111 
6 0101 
7 0100 
8 1100 
9 1101 

 
 
Decimal sayının Gray koduna çevrimi : 

Decimal sayı binary koda çevrilir. Sayının soluna  0  konur. Eşleme yapılır. 

Örnek: 

(56)10 = (?) GRAY 
(56)10 = (111000)2 
(56)10 = 0111000 
(56)10 = (100100) GRAY 

 

Örnek: 

(297) 10 = (?) GRAY 
(297) 10 = (100101001)2 
(297) 10 = 0100101001 
(297) 10 = (110111101) GRAY 

 
 
2.3 Mantık Kapıları ve Devreleri 

 
2.3.1 Giriş 
Lojik kapılar sayısal elektroniğin temelini oluştururlar. Entegre devreler, büyük ölçüde lojik 
kapılardan oluşurlar. Lojik kapılar ise direnç, diyot, veya transistörlerden oluşur. 

Sayısal elektroniğin temeli de lojik kapılardır. Tüm sayısal devrelerde kullanılırlar. Lojik kapılar 1 ve 
0 dan oluşan Binary bilgileri işlemede kullanılır. Örneğin istenen Binary kodunun alınıp 
istenmeyenlerin de alınmamasında veya frekans üretiminde veya da gelen Binary bilgiye göre işlem 
yapmada kullanılırlar. Aşağıdaki tablolarda A ve B girişleri, Q ise çıkışı temsil etmektedir. Girişine 
uygulanan kodlara göre çıkıştaki kodlar, tabloda görülmektedir. 
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Elektronikte, komplex devrelerin temeli küçük anahtarlama devreleri olan mantık kapılarına (logic 
gates) dayanır. Bu mantık kapıları anahtarlamayla aynı işlemi fakat daha hızlı ve etkili bir şekilde 
yaparlar. Bir mantık devresinin en temel yapısı aşağıdadır. 

 

 

A ve B anahtarları kapandığında lamba yanar. Bir başka yapıda 
 

 

C VEYA D anahtarları kapandığında lamba yanar. 

Eğer anahtarın açık olduğu 'off' durumu için '0' sembolünü ve anahtarın kapalı oldugu 'on' durumu 
için '1' sembolünü kullanırsak, bu iki devre için 'doğruluk tablosu' aşağıdaki gibidir. 

 
A (ANAHTAR) B Lamba C D Lamba 
0 0 0 (Sönük) 0 0 0 (Sönük) 
0 1 0 (Sönük) 0 1 1 (Yanık) 
1 0 0 (Sönük) 1 0 1 (Yanık) 
1 1 1 (Yanık) 1 1 1 (Yanık) 

 

Doğruluk Tabloları 

M sayıda girişi olan bir mantık kapısının 2^M kadar alabileceği kombinasyon vardır. Örneğin 2 girişi 
(input) olan bir sistemde 2^2 yani 4 adet kombinasyon vardır. Girişlerden hepsi 0 olabilir,  birinci giriş 
0 diğeri 1 olabilir, birinci giriş 1 diğeri 0 olabilir veya herikisi de 1 olabilir. Bir doğruluk tablosu 
olası tüm girişleri ve ve girişlere bağlı olarak alınacak çıkışları (output) gösterir. Girişler genelde 
ikilik sayı sisteminin sırasında gosterilir (000,001,010 gibi). Aşağıda girişleri (A, B ve C), çıkışı ise 
F olan bir sistemin örnek doğruluk tablosu görünmektedir. 

 

Onluk sistem (decimal) A B C F 
İkilik sitem (Binary) 

0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 
2 0 1 0 0 
3 0 1 1 1 
4 1 0 0 0 
5 1 0 1 1 
6 1 1 0 1 
7 1 1 1 1 

 
 
İkilik sayı sisteminde yukarıda olduğu gibi, değişkenler mantıksal 0 yada mantıksal 1 
değişkenlerinden  birini  alabilirler.  Bunlara  ON/OFF,  Doğru/Yanlış,  Yüksek/Düşük,  Var/Yok vb. 
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adlar verilebilir. Elektrik işareti olarak logic 1 +5 volt'u, logic 0 ise 0 volt'u temsil eder. Bunun 
yanında elektronik devrelerde diğer voltaj değerleri de görünebilir. Voltaj değerlerinin tam olarak 0 
veya +5 volt olması gerekmediğini ve ara değerlerde de işlem yapılabilir. 

 
2.3.2 Mantık Kapıları 
Anahtarlama için sınırlı sayıda kapı fonksiyonu kullanılır. Ve bunlardan en  çok kullanılanları aşağıda 
doğruluk tabloları ve matematiksel denklemleriyle verilen temel kapılardır. En  çok kullanılan kapı 
sembolleri: 

 

 

Doğruluk tablosu: 
 

	 	 A+B A.B 	 	 	
A B OR AND NOT NOR NAND 
0 0 0 0 1 1 1 
0 1 1 0 1 0 1 
1 0 1 0 0 0 1 
1 1 1 1 0 0 0 

 
 
Bu şekilde gösterim karışıklığı önler. Ayrıca girişler binary modda verilmiştir ve bu sayede tablonun 
okunması kolaylaşır. 

 
2.3.2.1 Değil Kapısı (Tersleyici) (NOT) 

 
Sembol: 

 

 

Doğruluk Tablosu: 
 

A F 
0 1 
1 0 

 
 
İşlevi: F  grişe uygulanan A'nın değiline yani tersine eşittir 

Mantık kapılarında tersleme yani değilini alma işareti sembolün sonuna konan küçük bir daire 
işaretidir. Fakat yazılı ifadelerde değil (NOT) manasına gelen bu gösterim asterik (A*) veya (A') 
şeklinde ifade edilir. 

Örnek verirsek, bir fotoğraf stüdyosunda karanlık oda bölümünde "Eger kırmızı ışık yanıyorsa, 
karanlık odaya girmemelisiniz" durumunu inceleyelim. 
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Kırmızı ışık yanıyor mu? Bu durumda kapı açılır mı? 
Hayır Evet 
Evet Hayır 

 
 

Değil Kapısı bir giriş ve birde çıkış ucuna sahiptir. Girişine gelen Binary kodu tersleyerek çıkışına 
iletir. Yani giriş 1 iken çıkış 0, giriş 0 iken çıkış 1 'dir. Hesaplamalardaki formülü Q = A' şeklindedir. 
Aşağıda Değil kapısının sembolü ve iç yapısı görülmektedir. 

 

  

2.3.2.2 Ve Kapısı (AND gate) 
 

Sembol: 

 

 
Doğruluk Tablosu: 

 
A B F 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

 
 

Boolean gösterimi: F = A . B (F  A ve B 'nin çarpımına eşittir) 

Yukarıdaki şekilde iki girişli bir VE kapısı (two -input AND) gösterilmiştir. Bunun yanında daha çok 
girişe sahip olan kapılarda sıkça kullnaılmaktadır. Ve kapısında girişlerin hepsi 1 ise çıkış ancak o 
zaman 1 olabilir. Eğer girişlerden bir tanesi bile 0 ise çıkış otomatik olarak 0 olacaktır. Bu denklemden 
de kolayca anlaşılabilir. F= A . B 

Ve kapısı iki ve ya daha fazla giriş ve bir adette çıkış ucuna sahiptir. Bu giriş uçlarına uygulanan 1 
veya 0 kodlarına göre çıkışta değişiklikler görülür. Ve kapısının tüm girişleri 1 olduğunda çıkış 1, 
herhangi bir ucu 0 olduğunda ise çıkış 0'dır. Kapı hesaplarındaki formülü Q (Çıkış (C)) = A . B dir. 
Aşağıda Ve kapısının sembolü ve iç yapısı görülmektedir. 

 

 
 

A Q 
0 1 
1 0 

	

A B Q 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 
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2.3.2.3 Veya Kapısı (OR gate) 
 

Sembol: 
 
 

 
 

Doğruluk Tablosu: 
 

A B F 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 

 
 

Boolean gösterimi:  F = A + B 

Yukarıdaki şekilde iki girişli bir VEYA kapısı ( two-input OR gate) gösterilmektedir. Girişlerden 
sadece birinin 1 olması çıkışın bir olması için yetrlidir. Ve ancak tüm girişler 0 olduğunda çıkış 0 
olur. 

Veya kapısı da iki ve ya daha fazla giriş, bir adette çıkış ucuna sahiptir. Giriş uçlarından herhangi 
birisinin 1 olması durumunda çıkış 1, diğer durumlarda da çıkış 0'dır. Yani Ve kapısının tersi 
mantığında çalışır. Kapı hesaplarındaki formülü Q (Çıkış (C)) = A + B dir. Aşağıda Veya kapısının 
sembolü ve iç yapısı görülmektedir. 

 

 

 

 
2.3.2.4 Vedeğil Kapısı (NAND - NOT AND gate) 

 
Sembol: 

 
 

 

Doğruluk Tablosu: 
 

A B F 
0 0 1 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

A B Q 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
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Boolean gösterimi: F= (A . B)'  (F  A ve B' nin çarpımının tersine eşittir) 

Bu kapıda ise sizin de tahmin ettiğiniz gibi sadece tüm girişlerin 1 olması durumunda çıkış 0'dır. Diğer 
durumlar için ise çıkış 1'dir. Kolay yapısı ve diğer fonksiyonlara kolayca dönüşebilmesi nedeniyle 
tercih edilir. 

Değil mantığı tüm kapılarda vardır. Bu kapılar normal kapıların çıkış uçlarına değil kapısı eklenerek 
elde edilirler. Yani Ve kapısının çıkış ucu 1 olduğu durumlarda Ve Değil kapısının çıkışı 0, 0 olduğu 
durumlarda ise 1'dir. Kapı hesaplarındaki formülü Q (Çıkış (C)) = (A . B)' dir. Üst tırnak işareti, 
değili (tersi) manasına gelmektedir. Formülün sonucu 1 ise 0, 0 ise de 1 'dir. Aşağıda Ve Değil 
kapısının sembolü ve iç yapısı görülmektedir. 

 
 
 

 

 

 
 

2.3.2.5 Veya Değil Kapısı (NOR - NOT OR gate) 
 

Sembol: 
 

 

Doğruluk Tablosu: 
 

A B F 
0 0 1 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 0 

Boolean gösterimi: F = ( A + B)' 

Veya Değil kapısı da yine Veya kapısının çıkış ucuna Değil eklenerek elde edilmiştir. Veya Değil 
kapısının çıkış durumları Veya kapısının çıkış durumlarının tam tersidir. Kapı  hesaplarındaki formülü 
Q (Çıkış (C)) = (A + B)' dir. Aşağıda Veya Değil kapısının sembolü ve iç yapısı görülmektedir. 

 

 
 

A B Q 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

	

A B Q 
0 0 1 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 0 
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2.3.2.6 Özel Veya Kapısı (Exclusive-OR EXOR gate) 
 

Sembol: 
 
 

 

Doğruluk Tablosu: 
 

A B F 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

Boolean gösterimi:  F=  ( A'.B + A.B') 

Özel veya kapısının çıkışı, girişlerin her ikisi de aynı olduğunda yani 1 veya sıfır olduğunda F=0 
olur. Eğer girişler farklı ise o zaman çıkış 1'e eşittir. 

Bu kapının en klasik örneği evlerimizde bir lamba için kullandığımız odanın iki farklı yerindeki 
düğmelerdir. 

 
1.düğme basılımı? 2.düğme basılı mı? Işık yanıyor mu? 
Hayır Hayır Hayır 
Hayır Evet Evet 
Evet Hayır Evet 
Evet Evet Hayır 

 
 
İsminin Özel Veya kapısı olmasına rağmen Veya kapısı ile hiç bir alakası yoktur. Özel Veya kapısının 
girişleri aynı olduğunda çıkış 1, girişleri farklı olduğunda ise çıkış 0 'dır. Yani girişler 1 0 yada 0 1 
iken çıkış 1, girişler 0 0 yada 1 1 iken de çıkış 0 'dır. Hesaplardaki formülü ise Q = A ⊕ B dir. 
Aşağıda Özel Veya kapısının sembolü yer almaktadır. 

 

 
 

 
 

2.3.2.7 Özel Veya Değil Kapısı 
 

Özel Veya Değil kapısı da Özel Veya Kapısının Çıkışına Değil eklenmiş halidir. Giriş uçları aynı 
iken çıkış 1, giriş uçları farklı iken de çıkış 0 'dır. Hesaplamalardaki formülü Q = (A ⊕ B)' dir. 
Aşağıda Özel Veya Değil kapısının sembolü görülmektedir. 

A B Q 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 
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2.3.2.8 Buffer Gate (Tampon kapısı) 
 

Girişle çıkış aynıdır. Empedans uygunlaştırma için kullanılır. 
 

A I 
0 0 
1 1 

 
 

Örnek: 

Arabamızda kapı açıksa ve ışık açıksa ve motor çalışmıyorsa, bir sinyal sesinin bizi ikaz etmesini 
istediğimizi varsayalım. 

İlk önce 1 ve 0 ne demek onu bir kez daha gözden geçirelim. 
 

Işık I on = 1 Motor M on = 1 
	 	 off = 0 	 	 off = 0 
Kapı K open = 1 Sinyal S on = 1 
	 	 closed = 0 	 	 off = 0 

 
 
Şimdi istediğimiz durum için doğruluk tablomuzu çizebiliriz. 

 
I K M S 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
0 1 1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 
1 1 1 0 

 
 

Tabloda görüldüğü gibi olası bütün durumları yazdık. Işık açık diğerleri kapalı, ışık ve kapı kapalı 
diğeri açık vs. ve sonuç kısmına ise bu durumda elde etmek istediğimiz çıkışı yazdık ve gördük ki 
durum "1" "1" "0" olunca, yani ışık açık, kapı açık ve motor kapalı ise sinyalimiz 1 oluyor yani aktif 
oluyor. 

Bu da demketir ki sinyal sadece I = 1, K = 1 ve M = 0 durumunda çalışacak. Bunu formülle ifade 
edersek 

S=I.K.M' 

Örnek: Bir alarm sisteminin 3 adet dedektörü olduğunu varsayalım A, B ve C. Biz bu alarmın "F", 
iki veya daha fazla çıkışın 1 olması durumunda çalışmasını istiyoruz. 

A B Q 
0 0 1 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 
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Her zaman olduğu gibi olası şartlar için doğruluk tablomuzu çiziyoruz ve bizim belirlediğimiz şartlar 
gerçekleştiğinde de istediğimiz çıkış değerinin ne olması gerektiğini yazıyoruz. 

 
A B C F 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
0 1 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 1 0 1 
1 1 1 1 

 
 
F sütununda 1 ile gösterilen yerler girişlerden 2 veya daha fazlasının 1 olduğu durumları 
göstermeketedir. 

 

 

Burada girişleri ikili gruplamamızın sebebi en az iki girişin 1 olması durumunda alarmın çalışması 
gerektiğidir. Bunun için olabilecek tüm ikili girişleri yazdık ve ve bunların çıkışını bir veya kapısına 
bağladık. Çünkü en az bir ve kapısından gelecek 1 değeri detektörlerin ez az ikisinden 1 geldiğini 
bize göstermektedir. Bunun sonucunda da en az bir girişi 1 olan veya kapısının çıkışı da bir olup 
alarmı çalıştırmaktadır. 

 

 

 
2.4 Boolean Matematiği 

 
Boolean matematiği tamamen 1 ve 0 üzerine kurulu bir matematiktir. Bu 1 ve 0, düşük - yüksek,  var 
- yok, olumlu - olumsuz, gibi terimlere benzetilebilir. Boolean matematiğinde, (') işareti tersi, (.) işareti 
Ve, (+) işareti Veya, (⊕) işareti de özel veya manasına gelmektedir. Aşağıda boolean matematiği 
hesaplamaları görülmektedir. 

 
2.4.1 Boolean Matematiğinde Hesaplamalar : 
Boolean matematiğinde dört çeşit hesap vardır. Bunlar Ve (.), Veya (+), Değil (') ve son olarak Özel 
Veya (⊕). Aşağıdaki tabloda sabit değerlerin birbirleri arasındaki hesaplar görülmektedir. 

 
Ve (.) 0 . 0 = 0 0 . 1 = 0 1 . 0 = 0 1 . 1 = 1 
Veya (+) 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 1 + 0 = 1 1 + 1 = 1 
Değil (') 0 ' = 1 1 ' = 0 
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Birde giriş uçlarının değişkenleri ile (A, B, C gibi) hesaplar yapılır. Bunlar çıkışın veya çıkışların, 
giriş değişkenlerine göre göstereceği durumları hesaplamak içindir. Aşağıda bu hesaplamalar yer 
almaktadır. 

 
Formüller 0 Değeri Verildiğinde 1 Değeri Verildiğinde 
A . 0 = 0 A = 0 ise, 0 . 0 = 0 A = 1 ise, 1 . 0 = 0 
A . 1 = A A = 0 ise, 0 . 1 = 0 A = 1 ise, 1 . 1 = 1 
A + 0 = A A = 0 ise, 0 + 0 = 0 A = 1 ise, 1 + 0 = 1 
A + 1 = A A = 0 ise, 0 + 1 = 1 A = 1 ise, 1 + 1 = 1 
A . A = A A = 0 ise, 0 . 0 = 0 A = 1 ise, 1 . 1 = 1 
A + A = A A = 0 ise, 0 + 0 = 0 A = 1 ise, 1 + 1 = 1 
A . A' = 0 A = 0 ise, 0 . 1 = 0 A = 1 ise, 1 . 0 = 0 
A + A' = 1 A = 0 ise, 0 + 1 = 1 A = 1 ise, 1 + 0 = 1 
(A')' = A A = 0 ise, A' = 1, (A')' = 0 A = 1 ise, A' = 0, (A')' = 1 

 
 
Şimdide bu formüllerin bazı sadeleştirmelerini inceleyelim. 

 
Sadeleştirmeler 
(A + B) = (B + A) (A . B) = (B . A) 
A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C 
(A . B) . C = A . (B . C) = A . B . C 
(A + B) . (A + C) = A + (B . C) 
(A' . B) + (A . B') = A ⊕ B (A' . B') + (A . B) = (A ⊕ B)' 
(A + B)' = A' . B' (A . B)' = A' + B' 

 
 

Örnek : 

A+AB fonksiyonunun doğruluk tablosunu çizerek A=A+AB olduğunu gösteriniz? 
 

A B A.B A+A.B 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
1 0 0 1 
1 1 1 1 

 
 
İşlem Basitleştirme 

Boolean Cebri kuralları kullanılarak sayısal elektronikte karmaşık devreler sadeleştirilebilir. 

Örnek : 
F = A ( A + B’ )  = AA+ AB’ =  A + AB’   = A(1+B’ )  = A 

 
Örnek: 
F = A (A’ + B)  =A A’ +AB = AB 

 
Örnek 3 : 
F =A (AB + C) = AAB +AC = AB + AC = A(B+C) 

 
Örnek 4 : 
F =A B’ + A’ B’  = B’(A+A’) =  B 
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2.4.2 Karno haritası 
Karno haritası, sadeleştirme ve sayısal devre tasarımında kullanılmaktadır. Değişken sayısına göre 
karno haritası düzenlenir. Örneğin 2 değişken (A B), 5 değişken (A B C D E) gibi. Karno haritası en 
fazla 6 değişkenli eşitlikleri sadeleştirmede kullanılır. Aşağıda değişken sayısına göre karno 
düzenleme anlatılmıştır. 
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2.4.2.1 Değişken sayısına göre karno hazırlama 
 

Karno haritasında kaç kutu olacağını 2^n (2 üzeri n) formülü ile bulabilirsiniz. N değişken adedini 
belirtir. 

Aşağıdaki tabloda değişkenin değili olan yerlere 0 , değişkenin kendisi olan yerlerede 1 konur. 
 

 

 
 

2.4.2.2 Tablodan karno haritasına geçiş 
 

Aşağıda görülen tablolarda tasarlanacak lojik devrenin giriş ve çıkış durumları görülmektedir. Çıkış 
durumları tasarımcının isteğine bağlıdır. Çıkışlar, "girişler ... iken çıkışlar ... olsun" şeklide tasarlanır. 
Daha sonra tablodaki çıkış değerleri karno haritasına aktarılır. Karno haritasındaki kutuların sağ alt 
köşesindeki mavi renkte yazılmış olan numaralar kutu numaralarıdır. Bu numaralar tablodada 
görülmektedir ve çıkış değerleri karnoya bu numaralara göre yerleştirilir. Birde daha önceki konuda 
yani "Karno Karitası Düzenleme" konusunda görüldüğü gibi, yerleştirme, değişkenlerin durumuna 
görede yapılmaktadır. Değişkenin değili (A') gösterilen yerlere değişkenin 0 olduğu, değişkenin 
kendisi (A) gösterilen yerlerede değişkenin 1 olduğu durumlardaki çıkış değerleri yazılır. 

a)   -   2   Değişkenli   karno c) - 4 Değişkenli karno haritası :(A , B , C , D) 2^4 = 16 kutu 
haritası  :(A  ,  B)  2^2  =  4 
kutu 

b)   -   3   Değişkenli   karno d) - 5 Değişkenli karno haritası :(A , B , C , D , E) 2^5 = 32 kutu 
haritası :(A , B , C) 2^3 = 8 
kutu 

e) - 6 Değişkenli karno haritası :(A , B , C , D , E , F) 2^6 = 64 kutu 
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2 Değişkenli tablo ve karno haritası : 
 

Kutu Girişler Çıkışlar 	 	 	 	 	

No: A B Q AB 0 1 

0 0 0 0  
0 

 
0   0 

 
0   2 

1 0 1 1 

2 1 0 0  
1 

 
1   1 

 
1   3 

3 1 1 1 

 
 

Yukarıdaki tablodaki çıkış değerleri karno haritasına, tabloda görülen kutu numaralarına göre 
yerleştirilmiştir. Karno haritasındaki kutuların sağ alt köşelerindeki mavi renk numaralar, kutu 
numaralarıdır. Aslında tablodan karno haritasına geçiş yapılırken A ve B değişkenlerinin gözönüne 
alınması gerekmektedir. Yani A ve B değişkenlerinin 0 olduğu durumdaki çıkış değeri karnodada A 
ve B değişkenlerinin 0 olduğu kutuya yazılmalıdır. Bu kutu da, görüldüğü gibi 0 nolu kutudur. Daha 
fazla değişkenli karnolarda da bu kural geçerlidir. Bu kural ayrıca daha kolaylık sağlar. 

 
2.4.2.3 Karnodan Lojik devre tasarlama 

 
Yan tarafta karno haritası, tanımı ve lojik devresi 
görülmektedir. Lojik devre tasarlanırken ilk önce 
değişkenler ve değilleri hazırlanır. Daha sonra 
çarpımlar yani Ve kapıları yerlerine konur. En son 
olarakta toplamlar yani Veya kapıları yerlerine 
konur. Bu lojik devre en sade haldeki tanımdan 
oluşturulmuştur. Eğer tam sadeleştirilmemiş bir 
tanımdan lojik devre tasarlanırsa gereksiz fazlalıkta 
lojik kapı kullanılmış olur. Bu da gereksiz yere 
masraftır. 

 
 

2.5 FLİP - FLOP 'LAR 
 

2.5.1 Flip- Flop Tipleri 
Flip-flop'lar iki çıkışa sahiptirler. Bunlar Q ve Q' dir. Q ve Q' birbirlerinin tersidir. Yani Q = 1 ise 
Q'= 0, Q = 0 isede Q' = 1 olur. Yalnız aşağıdaki doğruluk tablolarında görüleceği gibi Q ve Q' in aynı 
olduğu durumlar görülmektedir. Bu durumlar istenmez. Bu nedenlede bu çıkışı veren girişler 
kullanılmaz. Flip - Flop 'lar clock (saat) palsi ile çalışırlar. Bu palsler sayesinde girişlere göre çıkışlarda 
değişimler Flip - Flop 'lar lojik kapılardan oluşurlar. Ayrıca Flip - Flop 'lar görülür. Sayıcıların 
ve Kaydedicilerin temelini oluştururlar. 
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2.5.1.1 R-S (reset-set) tipi Flip-Flop 
 

Sembolü İç Yapısı Doğruluk Tablosu 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

S' R' Q Q' 

0 0 1 1 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 1 Değişmez 

 
 
Yukarıda R-S tipi flip-flop 'un Ve Değil kapıları ile çizilmiş iç yapısı ve doğruluk tablosu 
görülmektedir. Tablodaki S' ve R' 'in 1 olduğu durumda Q ve Q' 'in değişmediği görülür. Bu, çıkışların 
bundan önceki konumunu sakladığını belirtir. S' ve R' 'in 0 olduğu durumda ise Çıkışların eşit olduğu 
görülür. Bu durumda flip-floplarda istenmeyen bir durumdur. Bu durumu  sağlayan girişler değerleri 
kullanılmamalıdır. 

 
2.5.1.2 Tetiklemeli R-S (reset-set) tipi Flip - Flop 

 
Sembolü İç Yapısı Uyarım Tablosu 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Qn 

Qn 
+ 
1 

 
S 

 
R 

0 0 0 X 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 1 X 0 

 
 
Tetiklemeli R-S tipi flip-flop R-S tipi flip-flop'un önüne iki adet Ve Değil kapısı eklenerek elde 
edilmiştir. Flip-flop'a clock palsi gelmediği sürece çıkışlar değişmez. Yukarıdaki tabloda tetiklemeli 
R-S flip-flopun iç yapısı ve uyarım tablosu görülmektedir. Uyarım tablosu flip-floplarla devre 
tasarımında kullanılır. Tablodaki X 'ler ise etkisiz elemanlardır. Yani 1 veya 0 olması durumda 
çıkışlar değişmez. Bazı kaynaklarda (X) yerine (d) 'de yazılmaktadır. Bu işaretin yerine 0 veya1 
koyulabilir. 

Ayrıca tablodaki Qn clock palsinden önceki durumu, Qn+1 ise clock palsinden sonraki durumu temsil 
etmektedir. Tablo FF 'un çıkışının Qn'den Qn+1'e geçmesi için S ve R girişlerinin ne olması 
gerektiğini belirtir. 
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2.5.1.3 D (data) tipi Flip – Flop 
 
 

Sembolü İç Yapısı Doğruluk 
Tablosu Uyarım Tablosu 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

D Qn Qn+1 Qn Qn+1 D 

0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 1 1 

1 0 1 1 0 0 

1 1 1 1 1 1 

 
 
Yukarıdaki D FF 'un iç yapısında da görüldüğü gibi Tetiklemeli R-S FF 'un iki ucu arasına değil 
kapısı eklenerek D FF elde edilmiştir. Doğruluk tablosunda görüldüğü gibi D FF clock palsi 
uygulandığında girişindeki bilgiyi aynen çıkışa iletir. D FF besleme olduğu sürece bilgi saklayabilir. 
clock palsi uygulanmadığı sürece FF 'un girişleri ne olursa olsun çıkış sabittir. Böylece bilgiyi 
saklamış olur. 

 
2.5.1.4 T (toggle) tipi Flip - Flop 

 
 

Sembolü İç Yapısı Doğruluk 
Tablosu Uyarım Tablosu 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

T Qn Qn+1 Qn Qn+1 T 

0 0 0 0 0 0 

0 1 1 0 1 1 

1 0 1 1 0 1 

1 1 0 1 1 0 

 
 
T tipi FF 'da J-K tipi FF 'un giriş uçlarının birleşiminden meydana gelmiştir. T FF 'a clock palsi 
uygulandığında girişindeki bilginin değilini çıkışa verir. Yukarıda T tipi FF 'un iç yapısı doğruluk 
tablosu ve uyarım tablosu görülmektedir. 
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2.5.1.5 J - K tipi Flip - Flop 
 

Sembolü İç Yapısı Uyarım Tablosu 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Qn Qn+1 J K 

0 0 0 X 

0 1 1 X 

1 0 X 1 

1 1 X 0 

Yukarıdaki tabloda JK FF 'un iç yapısı ve uyarım tablosu görülmektedir. Genelde yapılan iki tane J- 
K flip-flop uygulaması frekans bölme ve saymadır. Bir J-K flip-flop T flip-flop olarak konfigüre 
edilebilir. Bu devre çıkış sinyalinin frekansı giriş saat sinyal frekansının yarısı olan bir devredir. 
Birden fazla bu flip-floplardan birbirine bağlanarak ve bir önceki flip-flopun Q çıkışı bir sonraki flip- 
flopun saat sinyalinin yerine bağlanarak ikinin kuvveti olan bir frekans bölücü elde edilebilir. 

 
2.5.1.6 Master - Slave tipi Flip - Flop 

 
Sembolü İç Yapısı 

 

 

 
 

 

 
Yukarıda Master - Slave FF 'un sembolü ve iç yapısı görülmektedir. 

 
2.6    Sayıcılar 

 
Sayıcılar, digital bilgisayarların temelini oluşturur. Sayıcılar, binary formunu, yani 0 ve 1 lojiklerini 
bir sıra dizisi şeklinde verirler. Diğer bir deyimle; bu devreler sayma işlemini yaparlar. Böylece insan 
tarafından sayılması gerekenleri büyük bir hızla ve doğru olarak gerçekleştirirler. 

Bu saymalar, şimdiye kadar görülen kodlarla olabilir. Yani BCD, Excess-3 kodları gibi. Aynı zamanda 
sayıcılar, değişik kodları saydıkları gibi, birçok endüstriyel devrelerin kontrolünü da yapabilirler. 
Bundan başka, frekans bölme ve frekans ölçmeleri, aritmetik işlemler ve zaman aralığı ölçme gibi 
işlemlerde de sayıcılardan istifade edilir. 

Sayıcılar, flip-flop 'lardan oluşur ve iki gruba ayrılır. 

a) Asenkron ve Ripple sayıcılar, 

b) Senkron sayıcılar. 
 
2.6.1 Asenkron sayıcılar 
Asenkron sayıcıların en önemli noktası, her kontrol palsi uygulandığında bir flip-flop 'un konum 
değiştirmesidir ve bu flip-flop 'un konum değiştirmesiyle de, sırasıyla ikinci ve devrede bulunan daha 
sonraki tüm flip-flop 'ların onlardan sonra gelen flip-flop 'ları kontrol etmesidir. Yani buradaki bilgi 
taşıması seri olarak gerçekleştirilmektedir. 



87

 	

Bir sayıcı, ileri veya geri olmak üzere iki türlü saymalarda bulunabilir. Bir sayıcı devresinin saydığı 
sayı miktarına "MOD" denir. Örneğin, Mod-5 'e sahip olan bir binary sayıcısı, sırasıyla 
000,001,010,011,100 'ı saydıktan sonra 000 'a döner. Yani desimal olarak 4 'e kadar sayma işlemini 
yaptıktan sonra tekrar 0 'a döner. 

Sayıcıların önemli özelliklerinden biri de çalışma hızlarıdır. Örneğin bir sayıcı sisteminde kullanılan 
her bir flip-flop 'un propagasyon gecikmesi 20ns olsun. Sistemde bulunan dördüncü flip-flop 'un 
konum değiştirmesi için, 20x4=80 ns 'lik bir zamanın geçmesi gerekir. Bu, devrenin çalışma hızını 
etkileyen en büyük faktörlerden biridir. Ancak hızlı işlemleri bu tip sayıcılarla gerçekleştirmek 
istersek, clock palsinin frekansını artırmamız gerekir. Fakat bu da bir dezavantajdır. Çünkü her 
sayıcının, maksimum clock frekansı için bir sınırlama vardır. 

Yukarıda örnek olarak vermiş olduğumuz 80 ns 'lik gecikmenin; f=1/T = 1/80*10-9 = 109/80 = 12,5 
MHz 'lik clock frekansına eşit olduğunu göz önüne alırsak durum daha iyi anlaşılır. 

 
2.6.1.1 Asenkron yukarı sayıcı 

 
Şekil a'da 8421 binary koduna göre sayma işlemini yapan iki istasyonlu bir yukarı sayıcı devresi 
görülmektedir. Birinci flip-flop 'a her clock palsi uygulandığında bu flip-flop konum değiştirir. Yani 
"Toggle" edilir. Sayıcımız iki adet flip-flop 'tan oluştuğuna göre, binary olarak N=2n=22=4 'e kadar 
sayabilir demektir. Burada n istasyon sayısıdır. 

Şekil b'deki grafiklerde görüldüğü gibi flip-flop 'lar arka duvar tetiklemeli olsun, ilk anda A ve B 
çıkışları lojik 0 'dır. Birinci clock düşerken (Lojik 1 'den, Lojik 0 'a geçerken) F1  flip-flop 'u tetiklenir 
ve Q çıkışı lojik 1 yani A=1 olur. F2 girişindeki clock yükselme durumunda olduğu için, bu flip-flop 
'un çıkışı değişmez. İkinci clock geldiğinde ve bu clock 'un düşmesiyle F1 yine durum değiştirir ye 
A=0 olur. Ancak bu kez A çıkışı lojik 1 'den lojik 0 'a düştüğü için F2 tetiklenir ve B=1 olur. Bu olaylar 
grafiklerde görüldüğü gibi sırasıyla devam eder. Burada dalga şekilleri incelenirse, sayıcıların aynı 
zamanda frekans bölme işlemi de yaptıklarını görürüz. İşte sayıcların bu frekans bölme 
özelliklerinden faydalanılarak binary formu elde edilir. 

 
 
 
 
 
 
 

- a - 
 

- b - 
 
 

Şekil.   a. İki istasyonlu, yukarı sayıcının blok diyagramı b. Çıkış dalga şekilleri ve doğruluk tablosu 

Giriş 
Palsi 

Çıkışlar 
21 
B 

20 
A 

0 0 0 
1 0 1 
2 1 0 
3 1 1 
4 veya 0 0 0 
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Aşağıdaki Şekil a 'da dört istasyonlu bir yukarı sayıcı devresi görülmektedir. Bu sayıcı JK flip- 
flop'larıyla gerçekleştirilmiş olupçalışma prensibi bir öncekinin aynıdır. Tek fark dört istasyonlu oluşu 
sebebiyle N=2n=24=16 'ya kadar sayma işlemi yapar. ABCD çıkışlarının dalga şekilleri ve bu 
sayıcının doğruluk tablosu Şekil b 'de görülmektedir. 

 

- a - 

- b - 
 

Giriş Palsi 23 22 21 20 
D C B A 

0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 
3 0 0 1 1 
4 0 1 0 0 
5 0 1 0 1 
6 0 1 1 0 
7 0 1 1 1 
8 1 0 0 0 
9 1 0 0 1 
10 1 0 1 0 
11 1 0 1 1 
12 1 1 0 0 
13 1 1 0 1 
14 1 1 1 0 
15 1 1 1 1 
16 veya 0 0 0 0 0 
Şekil. a.Dört istasyonlu, yukarı sayıcının blok diyagramı. b.Çıkış dalga şekilleri ve doğruluk tablosu. 
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Aşağıdaki Şekil'de ise dört istasyonlu D tipi flip-flop 'larla yapılmış bir yukarı sayıcı devresi 
görülmektedir. Bu devrede 'lerden D girişine geri besleme sağlanarak sistemin pozitif tetiklemeli 
olması sağlamıştır. 

 
 
 

 

Şekil.  Dört istasyonlu D tipi flip-flop 'larla yapılan yukarı sayıcı devre 
 
2.6.1.2 Asenkron aşağı sayıcı 

 
Şekil a 'da T tipi flip-flop 'larla yapılmış bir asenkron aşağı sayıcı devresi görülmektedir. Devredeki 
istasyon sayısı dört olduğuna göre bu sayıcı, N=2n=24=16 'ya kadar sayma işlemini yapabilir. Bu 
sayıcının düzeni yukarı sayıcının aynısıdır. Tek fark bu sistemden ters bir programın alınabilmesi 
için; yani sayma işlemi 0 'dan başladıktan sonra 15,14,13,12,11,10.....2 ve 1 şeklinde olabilmesi için, 
şekilde de görüleceği gibi flip-flop 'ların tetiklenmesi, yukarı sayıcılarda olduğu gibi Q 'dan değil  
'den yapılır. Yani yukarı sayıcılarla arasındaki fark tetiklemenin ters olmasıdır. Bu şekilde şekil 
b'deki dalga şekillerinden de görüleceği gibi ters program elde edilmiş olur. 

 
 
 
 
 
 

- a – 
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Giriş Palsları D C B A Desimal Çıkış 
0 0 0 0 0 0 veya 16 
1 1 1 1 1 15 
2 1 1 1 0 14 
3 1 1 0 1 13 
4 1 1 0 0 12 
5 1 0 1 1 11 
6 1 0 1 0 10 
7 1 0 0 1 9 
8 1 0 0 0 8 
9 0 1 1 1 7 
10 0 1 1 0 6 
11 0 1 0 1 5 
12 0 1 0 0 4 
13 0 0 1 1 3 
14 0 0 1 0 2 
15 0 0 0 1 1 
16 0 0 0 0 0 veya 16 
	 1 1 1 1 15 
- b - 

 
Şekil. a. T tipi flip-flop 'larla yapılmış asenkron aşağı sayıcı devresinin blok diyagramı. b. ABCD 
çıkışlarının dalga şekilleri ve doğruluk tablosu. 

 
Bazı sayıcı devrelerinde 2 'nin kuvvetleri (22 , 23 , 24 .... 2n gibi) olmayan N tabanına göre sayma 
istenebilir. Bu tip saymalar geri beslemeli (Feedback Counters) sayıcılarla gerçekleştirilir. Bu sayıcılar 
genellikle endüstriyel kontrollerde kullanılır. 

Bu şekildeki bir asenkron sayıcısı için n sayıda flip-flop 'la bir devre kurulur. İşte böyle bir sayıcıdan 
6 pals geçirilmek istensin, diğer bir ifade ile bu sistemin girişine 6 pals uygulandıktan sonra sistem 
resetlensin (sıfırlansın). Bu sistemde kullanılması gereken flip-flop sayısı 22 olamaz. Çünkü 22 

istasyonlu bir sistem, daha önce görüldüğü gibi ancak 4 'e kadar sayabilir. Bu duruma göre sistemden 
6 pals geçirebilmek için en az 23 istasyonlu bir flip-flop devresinin kullanılması gerekir. Ancak 23 

istasyonlu bir sistemin de 8 'e kadar saydığını biliyoruz (N=2n=23=8). Buna göre 6 clock geçirebilmek 
için sistemdeki flip-flop 'ların birine bir geri besleme palsi uygulaması gerekir ki, sistemi 
maksimum sayma durumundan önce resetlesin. 

Geri besleme palsinin uygulanacağı istasyon sayısı = 2n-N 'dir. Burada; N=6 n=3 (istasyon sayısı), 
olduğuna göre; Geri besleme palsinin uygulanacağı istasyon sayısı =23-6 = 8-6 =2 olur. Yani geri 
besleme palsinin Şekil a 'da görüldüğü gibi 21 nolu istasyona uygulanması gerekir. Şekil b 'de sayıcı 
devrenin dalga şekilleri, Şekil c 'de ise sayıcının doğruluk tablosu görülmektedir. 

Buradan anlaşılacağı gibi, 4 palsten sonra kısa bir süre içinde (5. palsin T peryodu bitmeden) çıkış, 
011 'den 100 ve 110 olmaktadır. Yani çıkışın 100 ve 110 olma hali, bir clock 'ta gerçekleşmektedir. 
Bunu sağlayan 22 istasyonudur. Çünkü 011 'den sonra 22 nin 'i 1 'den 0 'a gitmekte ve kısa süreli 
pals veren geri besleme flip-flop 'unu tetikleyerek 21 istasyonunun çıkışını 1 yapmaktadır. Bu anda 
çıkış 100 'den 110 'a geçer. 5. palsin bitiminde çıkış 111 olmakta ve 6. palsin bitiminde de sistem 
tamamen resetlenmektedir. 
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Buradan anlaşılacağı gibi bu sayıcıdan, yalnız 6 clock palsı geçirilmektedir. Yukarıda verilen 
örnekten anlaşılacağı gibi bu tip sayıcılar çift sayıdaki clock 'lar için kullanılabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- a - 
 

- b - 
 

Giriş Palsi 22 

Q Çıkışı 
21 

Q Çıkışı 
20 

Q Çıkışı 
0 0 0 0 
1 0 0 1 
2 0 1 0 
3 0 1 1 
4 1 0 0 
Geri besleme palsi 1 1 0 
5 1 1 1 
6 0 0 0 

 
 
Şekil. a. 3 istasyonlu 6 'ya kadar ileri sayan devrenin blok diyagramı. b. ABC çıkışlarının dalga 
şekilleri. c. Doğruluk tablosu. 

 
Aşağıdaki Şekilde 12 clock palsi geçiren ve daha sonra resetlenen bir sayıcı sistemi görülmektedir. 
N=12 olduğuna göre;  İlerletme palsi=2n-N=16-12=4=22 istasyonuna uygulanacak demektir. 
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Şekil.  12 'ye kadar sayan sonra resetlenen bir sayıcının blok diyagramı. 
 
2.7 Hafıza Birimleri ve Mikroişlemcilerle Kullanılmaları 

 
2.7.1 Hafıza Birimlerinin Tanımları, Fonksiyonları 
Bütün mikroişlemci tabanlı sistemlerde çalışabilecek minimum konfigürasyonda Merkezi İşlem 
Biriminin yanında Hafıza Birimleri yer almaktadır. Sistem programlarının ve sabit değerlerin üzerinde 
yer aldığı Salt Okunabilir Hafızalar (Read Only Memory – ROM) ile bütün değişkenlerin, değişken 
değer alabilen tabloların yer aldığı ve geçici işlem hafızası olarak kullanılan Okunabilir- Yazılabilir 
Hafızalar (Read-Write Memory veya Random Access Memory – RAM) bulunmadan bir 
mikroişlemcinin çalışması mümkün değildir. Yukarda ifade edildiği gibi hafıza birimleri temel 
fonksiyonlarına göre ikiye ayrılmaktadır. Bu hafıza çeşitleri hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi şöyle 
verilebilir: 

 
2.7.1.1 ROM (Read Only Memory – Salt Okunabilir Hafıza) 

 
Üzerinde yer alan komut kodlarının artan adreslere doğru sırayla birer birer MİB tarafından okunup 
icra edilmesi nedeniyle zaman zaman Sıralı Erişimli Hafıza olarak da anılır. 

Ana grupla aynı adı taşıyan bu alt grup hafıza türünde, sistem programları, fabrikada hafıza 
entegresinin üretimi esnasında entegre devrenin üzerine kaydedilir. “Factory Mask” (Fabrikada 
Maskeleme) adı verilen bu yöntemde, mikroişlemci tabanlı sistemi üreten firma istediği programa ait 
kodları, mikroişlemci entegresini üreten kuruluşa teslim eder ve aynı programa sahip yüksek 
miktardaki (en az binlerce adet) ürünü teslim alır. 

Cihaz üretimi esnasında ek bir programlama işlemini gerektirmeme avantajına karşılık bu ürünlerin 
gerektiğinde değiştirilme imkanı olmadığından güncel piyasa şartlarına pek uygun değildir. Önceden 
belirlenmiş olan kodlar, bir hatanın belirlenmesi, yeni bir özellik eklenmek istenmesi veya 
programların tamamen değiştirilmek istenmesi durumlarında hiç bir müdahale yapılamadan üstelik 
yüksek adetlerde firmanın elinde kalmakta ve bu da büyük bir dezavantaj olarak 
değerlendirilmektedir. 

PROM – Programmable ROM 

Programlanabilir-ROM lar temel olarak ROM lar ile aynı özelliklere sahiptir. Fakat özel bir 
programlayıcı donanım yardımıyla sadece bir kere olmak şartıyla içine yazma işlemi yapılabilir. 
Yüksek adetli üretim yapmayan veya zaman içinde aynı ürünün farklı modellerini üretmek isteyen 
firmalar tarafından tercih edilir. 

OTP (One Time Programmable – Bir Kez Programlanabilir) ROM olarak da adlandırılan bu ürünlerin 
birim fiyatı ROM lara göre biraz daha yüksek olmakla birlikte kazandırdığı esneklik nedeniyle 
avantajlıdır. Ancak üretici firmanın bu entegreleri programlamak için özel bir donanıma sahip olması 
ve kullanılacak bütün PROM ların bir eleman tarafından programlanması gerekmektedir. 
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EPROM – Erasable PROM 

Silinebilir PROM lar da temel olarak ROM lar ile aynı özelliklere sahiptir. Fakat özel bir cihaz 
yardımıyla içindeki bilgiler silinebilir. Bu sayede tekrar tekrar programlanabilme özelliği kazanan bu 
tür hafıza entegreleri program geliştirirken çeşitli denemeler yapılmasına imkân verdikleri için büyük 
avantaj sağlarlar. Ancak PROM lara göre yüksek maliyetleri nedeniyle daha çok program geliştirme 
aşamasında, AR&GE laboratuarlarında, vb yerlerde kullanılırlar. 

Entegre devrenin kılıfında, silikon chip’in bulunduğu yerin üst kısmı şeffaf bir malzeme  ile örtülüdür. 
Ultraviyole ışık altında belirli bir süre kalan hafıza entegresinin üzerinde kayıtlı olan program silinir. 
Böylece tekrar programlanabilir hale gelen ürün tekrar tekrar farklı programların denenmesi ve 
cihazın çalıştırılması için kullanılabilir. 

Silme işlemi esnasında belirli şartlara dikkat edilmemesi (gereğinden fazla süre UV ışığa maruz 
kalmak, yüksek ışık şiddetine sahip UV ampul kullanmak gibi) halinde silinebilme ömrü kısalan 
entegreler bir süre sonra kullanılamaz (silinemez) hale gelmektedir. 

EEPROM – Electrically Erasable PROM 

Buraya kadar anlatılan bütün hafıza türleri özel ortamlarda içine yazma işlemi yapılabilirken Eeprom 
larda bu durum daha değişik ve gelişmiş bir yapıdadır. Genel olarak ROM ailesine ait olmakla 
birlikte mikroişlemci tarafından içine yazma yapılabilmesi özelliği ile diğer ROM lardan ayrılır. 

Eprom’ larda görülen UV ışık altında silinebilme özelliği, bu tür hafızalarda elektriksel olarak 
gerçekleştirilebilmektedir. Yani Mikroişlemci elektronik devre kartı üzerinde bulunan bir Eeprom’a 
bilgi yazabilmektedir. Bu bilgi, ROM türü hafızaların elektrik kesintilerinden etkilenmeme özelliği 
sayesinde unutulmamakta, dolayısıyla cihazın çalışması esnasında kullanılan, istendiğinde 
değiştirilebilen ve fakat silinmemesi istenen bilgilerin, çeşitli parametrelerin saklanması için ideal bir 
çözüm teşkil etmektedir. 

 
2.7.1.2 RAM Türü Hafıza Çeşitleri ve Fonksiyonları 

 
Mikroişlemci tarafından hem okunup hem de yazılabilen hafıza türlerinin RAM olarak isimlendirildiği 
daha önce ifade edilmişti. Sistem programlarında yer alan her türlü değişkenin üzerinde yer aldığı, 
geçici işlemlerin gerçekleştirildiği türdeki bu hafızalar gerçekleştirildikleri teknik açısından ikiye 
ayrılırlar. Statik ve Dinamik RAM olarak adlandırılan bu hafıza birimleri hakkında aşağıda özet bilgi 
verilmiştir. 

RAM (Random Access Memory –Rastgele Erişimli Hafıza - Oku-Yaz Hafıza) 

Mikroişlemcinin çalışması esnasında her türlü değişkenin üzerinde yer alacağı ve geçici işlemlerin 
yapılacağı hafıza birimi ise özel bir sıra takip etmeden her hangi bir adrese erişilebilindiği için 
Rastgele Erişimli Hafıza – RAM olarak isimlendirilir. Ayrıca yığın (stack) olarak adlandırılan ve 
mikroişlemci programlarının çalıştırılması esnasında çeşitli alt-programlar kullanıldıkça geri dönüş 
adreslerinin, içeriklerinin değişmesinin istenmediği register ların saklandığı hafıza bölgesi de yine 
RAM hafıza birimlerinde yer alır. RAM tipi entegreler hem yazmada hem okumada 
kullanıldıklarından CPU merkezi işlem ünitesinin, bu entegreleri kontrol ederken okuma R ve W 
yazma sinyalleri göndermesi gerekir. Ayrıca entegrenin istendiği zaman aktif duruma geçmesinin 
sağlayacak CS (Chip Select) pini bulunmaktadır ve active low (aktif düşük, 0 Volt) ile çalışır. Statik 
RAM Her bir biti bir flip-flop devresi olan bu tür hafızalar, yeni bir tetikleme işareti gelinceye kadar 
içindeki bilgiyi (0 veya 1’i) saklayabilme özelliği nedeniyle çok düşük güç tüketimi  ile çalışmaktadır. 
Dışardan devreye bağlanan bir pil yardımıyla içindeki bilgileri çok uzun süreler boyunca saklayabilme 
imkânı vardır. Dinamik RAM lara göre daha yüksek maliyetli olmaları nedeniyle çok yüksek 
kapasitelerde üretilmezler. 
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3 ELEKTRONİK 
3.1 İletken, Yarı İletken ve Yalıtkanlar 

 
Yeryüzündeki bütün maddeler, atomlardan oluşmuştur. Atom ise ortada bir çekirdek ve bunun 
etrafındaki değişik yörüngelerde hareket eden elektronlardan oluşmaktadır. Elektronlar, negatif 
elektrik yüküne sahiptirler. Bir etkime yolu ile atomdan ayrılan elektronların bir devre içerisindeki 
hareketi, elektrik akımını oluşturur. Elektronların her madde içerisindeki hareketi aynı değildir. 
Elektron hareketine göre maddeler üçe ayrılır: 

 
• İletkenler 
• Yalıtkanlar 
• Yarı iletkenler 

 
İletkenler : 
Bir maddenin iletkenliğini belirleyen en önemli faktör, atomlarının son yörüngesindeki elektron 
sayısıdır. Bu son yörüngeye "Valans Yörünge" üzerinde bulunan elektronlara da "Valans Elektron" 
denir. Valans elektronlar atom çekirdeğine zayıf olarak bağlıdır. Valans yörüngesindeki elektron 
sayısı 4 'den büyük olan maddeler yalıtkan 4 'den küçük olan maddeler de iletkendir. Örneğin bakır 
atomunun son yörüngesinde sadece bir elektron bulunmaktadır. Bu da bakırın iletken olduğunu 
belirler. Bakırın iki ucuna bir eletrik enerjisi uygulandığında bakırdaki valans elektronlar güç 
kaynağının pozitif kutbuna doğru hareket eder. Bakır elektrik iletiminde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Sebebi ise maliyetinin düşük olması ve iyi bir iletken olmasıdır. En iyi iletken altın, 
daha sonra gümüştür. Fakat bunların maaliyetinin yüksek olması nedeniyle elektrik iletiminde 
kullanılmamaktadır. 

 
İletkenlerin başlıca özellikleri: 
• Elektrik akımını iyi iletirler. 
• Atomların dış yörüngesindeki elektronlar atoma zayıf olarak bağlıdır. Isı, ışık ve elektriksel 
etki altında kolaylıkla atomdan ayrılırlar. 
• Dış yörüngedeki elektronlara Valans Elektron denir. 
• Metaller, bazı sıvı ve gazlar iletken olarak kullanılır. 
• Metaller, sıvı ve gazlara göre daha iyi iletkendir. 
• Metaller de, iyi iletken ve kötü iletken olarak kendi aralarında gruplara ayrılır. 
• Atomları 1 valans elektronlu olan metaller, iyi iletkendir. Buna örnek olarak, altın, gümüş, 
bakır gösterilebilir. 
• Bakır tam saf olarak elde edilmediğinden, altın ve gümüşe göre biraz daha kötü iletken 
olmasına rağmen, ucuz ve bol olduğundan, en çok kullanılan metaldir. 
• Atomlarında 2 ve 3 valans elektronu olan demir (2 dış elektronlu) ve alüminyum (3 dış 
elektronlu) iyi birer iletken olmamasına rağmen, ucuz ve bol olduğu için geçmiş yıllarda kablo olarak 
kullanılmıştır. 

 
Yalıtkanlar : 
Yalıtkan maddelerin atomlarının valans yörüngelerinde 8 elektron bulunur. Bu tür yörüngeler doymuş 
yörünge sınıfına girdiği için elektron alıp verme gibi bir istekleri yoktur. Bu sebeplede elektriği 
ilemezler. Yalıtkan maddeler iletken maddelerin yalıtımında kullanılır. Yalıtkan maddelere örnek 
olarak tahta, cam ve plastiği verebiliriz. Elektrik akımını iletmeyen maddelerdir. Elektronları 
atomlarına sıkı olarak bağlıdır. Bu maddelerin dış yörüngedeki elektron sayıları 8 ve 8 'e yakın 
sayıda olduğundan atomdan uzaklaştırılmaları zor olmaktadır. 
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Yarı İletkenler : 
 

Elektrik akımının bir değere kadar akmasına izin vermeyen bu değerden sonra sonsuz küçük direnç 
gösteren maddelerdir. Yarı iletkenler periyodik cetvelde 3. ve 5. gruba girerler. Bu demektir ki son 
yörüngelerinde elektron alıcılığı veya vericiliği iletkenden fazla yalıtkandan daha azdır. 

 
İletkenler: Pt, Ni, Au, Cu, Al, Fe 
Yalıtkan: Ebonit, Cam, Tahta, Su 
Yarı iletkenler: S, Ge, Br, Al, In(indiyum) 

Yarı iletkenlerin başlıca şu özellikleri vardır: 

• İletkenlik bakımından iletkenler ile yalıtkanlar arasında yer alırlar, 
• Normal halde yalıtkandırlar. 
• Ancak ısı, ışık ve magnetik etki altında bırakıldığında veya gerilim uygulandığında bir miktar 
valans elektronu serbest hale geçer, yani iletkenlik özelliği kazanır. 
• Bu şekilde iletkenlik özelliği kazanması geçici olup, dış etki kalkınca elektronlar tekrar 
atomlarına dönerler. 
• Tabiatta basit eleman halinde bulunduğu gibi laboratuarda bileşik eleman halinde de elde 
edilir. 
• Yarı iletkenler kristal yapıya sahiptirler. Yani atomları kübik kafes sistemi denilen belirli bir 
düzende sıralanmıştır. 
• Bu tür yarı iletkenler, yukarıda belirtildiği gibi ısı, ışık, etkisi ve gerilim uygulanması ile belirli 
oranda iletken hale geçirildiği gibi, içlerine bazı özel maddeler katılarak ta iletkenlikleri 
arttırılmaktadır. 
• Katkı maddeleriyle iletkenlikleri arttırılan yarı iletkenlerin elektronikte ayrı bir yeri vardır. 
Bunun nedeni Tabloda görüldüğü gibi, elektronik devre elemanlarının üretiminde kullanılmalarıdır. 
Elektroniğin iki temel elemanı olan diyot ve transistörlerin üretiminde kullanılan germanyum (Ge) ve 
silikon (Si) yarı iletkenleri gelecek bölümde daha geniş olarak incelenecektir. 

 
Tablo - Elektronikte yararlanılan yarı iletkenler ve kullanılma yerleri. 

 
ADI 	 KULLANILMA YERİ 

Germanyum (Ge) (Basit eleman) Diyot, transistör, entegre, devre 

Silikon (Si) (Basit eleman) Diyot, transistör, entegre, devre 

Selenyum (Se) (Basit eleman) Diyot 

Bakır oksit (kuproksit) (CuO) 
(Bileşik eleman) Diyot 

Galliyum Arsenid (Ga As) (Bileşik 
eleman) Tünel diyot, laser, fotodiyot, led 

Indiyum Fosfur (In P) (Bileşik 
eleman) Diyot, transistör 

Kurşun Sülfür (Pb S) (Bileşik 
eleman) Güneş pili (Fotosel) 

 

Tüm yarı iletkenler son yörüngelerindeki atom sayısını 8 'e çıkarma çabasındadırlar. Bu nedenle saf 
bir germanyum maddesinde komşu atomlar son yörüngelerindeki elektronları Kovalent bağ ile 
birleştirerek ortak kullanırlar. Aşağıdaki şekilde Kovalent bağı görebilirsiniz. Atomlar arasındaki  bu 
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kovalent bağ germanyuma kristallik özelliği kazandırır. Silisyum maddeside özellik olarak 
germanyumla hemen hemen aynıdır. Fakat yarı iletkenli elektronik devre elemanlarında daha çok 
silisyum kullanılır. Silisyum ve Germanyum devre elemanı üretiminde saf olarak kullanılmaz. Bu 
maddelere katkı katılarak Pozitif ve Negatif maddeler elde edilir. Pozitif (+) maddelere "P tipi", 
Negatif (-) maddelerede "N tipi" maddeler denir. 

 

 

 
N Tipi Yarı İletken : 

 

Arsenik maddesinin atomlarının valans yörüngelerinde 5 adet elektron bulunur. Silisyum ile arsenik 
maddeleri birleştrildiğinde, arsenik ile silisyum atomlarının kurdukları kovalent bağdan arsenik 
atomunun 1 elektronu açıkta kalır. Aşağıdaki şekilde açıkta kalan elektronu görebilirsiniz. Bu sayede 
birleşimde milyonlarca elektron serbest kalmış olur. Bu da birleşime "Negatif Madde" özelliği 
kazandırır. N tipi madde bir gerilim kaynağına bağlandığında üzerindeki serbest elektronlar kaynağın 
negatif kutbundan itilip pozitif kutbundan çekilirler ne gerilim kaynağının negatif kutbundan pozitif 
kutbuna doğru bir elektron akışı başlar. 

 

 

 
P Tipi Yarı İletken : 

 

Bor maddesininde valans yörüngesinde 3 adet elektron bulunmaktadır. Silisyum maddesine bor 
maddesi enjekte edildiğinde atomların kurduğu kovalent bağlardan bir elektronluk eksiklik kalır. Bu 
eksikliğe "Oyuk" adı verilir. Bu elektron eksikliği, karışıma "Pozitif Madde" özelliği kazandırır. P 
tipi maddeye bir gerilim kaynağı bağlandığında kaynağın negatif kutbundaki elektronlar p tipi 
maddeki oyukları doldurarak kaynağın pozitif kutbuna doğru ilerlerler. Elektronlar pozitif kutba 
doğru ilerlerken oyuklarda elektronlerın ters yönünde hareket etmiş olurlar. Bu kaynağın pozitif 
kutbundan negatif kutbuna doğru bir oyuk hareketi sağlar. 

 

 

 
Azınlık ve Çoğunluk Taşıyıcılar : 

 
Silisyum ve germanyum maddeleri tamamiyle saf olarak elde edilememektedir. Yani maddenin içinde, 
son yörüngesinde 5 ve 3 elektron bulunduran atomlar mevcuttur. Bu da P tipi maddede elektron, N tipi 
maddede oyuk oluşmasına sebep olur. Fakat P tipi maddede istek dışı bulunan oyuk sayısı, istek dışı 
bulunan elektron sayısından fazladır. Aynı şekilde N tipi maddede de istek dışı bulunan  elektron  
sayısı  istek  dışı  bulunan  oyuk  sayısından  fazladır.  İşte  bu  fazla  olan  oyuk ve 
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elektronlara "Çoğunluk Taşıyıcılar" az olan oyuk ve elektronlara da"Azınlık Taşıyıcılar" denir. Azınlık 
taşıyıcılar yarı iletkenli elektronik devre elemenlarında sızıntı akımına neden olur. İçeriğinde çok 
sayıda yarı iletkenli devre elemanı bulunduran entegrelerde fazladan gereksiz akım çekimine yol açar 
ve bu da elemanın ısınmasına, hatta zarar görmesine neden olur. 

 
3.2 Diyotlar 

 
3.2.1    PN Bağlantısı 
PN bağlantılı bir yarı iletkenin birleşme yüzeyinde ilk anda aşağıdaki şekillerde gösterilen olaylar 
olur. 

 

 

P ve N tipi yarı iletkenler arasında taşıdıkları elektrik yüklerinden dolayı bir elektrik alanı oluşur. 

 

N tipi yarı iletkendeki serbest elektronlar P tipi yarı iletken içindeki boşluklar ile birleşmek üzere 
harekete geçerler. Bu birleşme P ve N tipi yarı iletkenlerinin birleşme yüzeyi civarında olur. Çünkü 
oluşan elektrik alanı en kenardaki serbest elektronlar P tipi yarı iletkenin en dışındaki boşlukların 
birleşmesini sağlayacak kadar güçlü değildir. 
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Birleşmeden sonra yayılım bölgesindeki (Depletion Region) donör atomları pozitif iyon, akseptör 
atomları ise negatif iyona dönüşür.  Artık yayılım bölgesinin elektriksel bir alanı yoktur. 

 

 

Artık denge durumuna geçen bağlantının uçlarından elektrik akımın (elektronların) geçebilmesi için 
elektriksel bir engel (yalıtkan bir bölge) oluşmuştur. Bu engel bağlantının arasında kalan yayılım 
bölgesidir. Aradaki bölgeyi elektronların aşabilmesi için silisyum için oda sıcaklığında (T=25OC) 0,6V 
kadar bir gerilime ihtiyaç vardır. Bu voltaj değeri özellikle küçük sinyal uygulamalarında çok 
önemlidir. Aynı zamanda ortası yalıtkan iki dış kenarı yarı iletken olan bağlantı bir kapasite olarak 
da davranır. Bu kapasite yüksek frekanslarda çalışan diyor transistör gibi malzemeler için istenmez, 
fakat varicap diyot gibi kapasitesi voltajla değişen diyorlar için özellikle istenir. Bu özellikleri 
sağlamak için yarı iletken üreticilerinin özel teknikleri vardır. 

 
• PN Bağlantısının İletkenliği 
• Düz Bias (Forward Bias) 

 
PN bağlantısının P tarafına pozitif N tarafına negatif voltaj verebilecek bir ayarlı güç kaynağını 
bağlayalım. Başlangıçta voltaj kaynağının (VF) değeri sıfır volt olsun. Bu durumda devreden  hiç akım 
akmayacak ve ampermetre sıfır değerini gösterecektir.  Şimdi Voltajı biraz yükseltelim. 
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Voltaj kaynağının eksi ucunun sağladığı enerjiden dolayı PN bağlantının N tarafı elektronca 
Yukarıdaki  şekilde  görülen  devrede,  zenginleşir  ve  aynı   şekilde   voltaj   kaynağının   artı ucunun 
sağladığı enerjiden dolayı P taraf da boşlukça zenginleşir. P tarafta  çoğalan  boşluklar yayılım 
bölgesinin negatif iyonlarla birleşirler, N tarafta da çoğalan elektronlar yayılım bölgesindeki pozitif 
iyonlarla birleşirler Bunun sonucu olarak yayılım bölgesi daralır. Fakat ampermetre hala sıfır amper  
göstermekte ve akım akmamaktadır. Voltajı biraz daha arttıralım. 

 

 
Eğer yarı iletkenimiz silisyumdan yapılmış ise voltmetrede yaklaşık 0,6V'u gösterdiği sırada artık 
yayılım bölgesi ortadan kalkar N taraftaki serbest elektronlar P tarafındaki boşluklarla yoğun bir 
şekilde birleşmeye başlarlar ve sürekli bir akım akmaya başlar. Bu sırada ampermetremizde artık 
bir değer  (IF)  göstermeye  başlamıştır.  Bu  şekildeki  bağlantıda  yani  PN bağlantısının  P   tarafına 
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pozitif, N tarafına negatif gerilim uygularsan iletime geçer. Bu bağlantıya DÜZ BIAS  (Forward Bias) 
denir. 

 

 
Ters Bias (Reverse Bias) Yukardaki şekildeki bağlantının Düz Bias bağlantıdan farkı PN 
bağlantının P ucuna negatif N ucuna ise pozitif voltaj verilmesidir. Başlangıçta voltaj kaynağının 
değeri sıfır volt olmasından dolayı devreden herhangi bir akım akmaz.  Şimdi  voltajı  biraz arttıralım. 
PN bağlantının P tarafındaki boşluklar voltaj kaynağının negatif ucundan gelen elektronlarla birleşir 
ve negatif iyona dönüşür. N tarafındaki serbest elektronlar ise voltaj kaynağının pozitif ucundan gelen 
boşluklarla birleşerek pozitif iyona dönüşür. Bunun sonucu olarak PN bağlantısının  arasındaki  
yayılım  bölgesi  daha   da   büyür   ve   ampermetreden   hiç  akım akmadığı görülür. Bu şekildeki 
bağlantıya TERS BİAS (Reverse Bias) denir. 

 
Yarı iletkenleri saf olarak yapmak mümkün değildir. Bu nedenle ters bias da yarı iletken içindeki 
AZINLIK TAŞIYICILARI'ndan dolayı mikroamper seviyelerinde de olsa bir akım akar. Bu akıma 
SIZINTI AKIMI (Leakage Current) denir. Azınlık taşıyıcıları sıcaklığın artması ile artacağı için PN 
bağlantıda sızıntı akımı, sıcaklığın artması ile artar. 

 
Özetleyecek olursak PN bağlantıda düz bias için P ucuna pozitif, N ucuna negatif gerilim verilir. Düz 
bias da PN bağlantıdan akım akar. PN bağlantıda ters bias için P ucuna negatif, N ucuna pozitif 
gerilim verilir. Ters bias da PN bağlantıdan akım akmaz. 
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Pek çok uygulamada PN bağlantısı DİYOT olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir PN bağlantısından 
oluşur.  P  tipi  yarı iletkenin  bulunduğu  alana  ANOD,   N   tipi   yarı   iletkeninin   bulunduğu alana  
KATOD denilir. Üzerinden geçen elektrik akımı anottan katoda doğrudur. 

 

 

 
Düşük güçlü diyotlar cam, plastik gibi kılıflara sahip olup yüksek güçlü olanları ısıya dayanıklılığı 
sağlamak için metal yada seramik kılıflar içindedir. Diyotların fiziksel kılıfları silindirik, dikdörtgen 
yada şaseye vidalanır türde olabilir. Bütün diyotlarda dış kılıfı üzerinde katot ucunu gösteren bir işaret 
vardır. Küçük diyotlarda katot ucuna yakın bir bant bulunur. Yüksek güçlü metal kılıflı diyotların 
metal kılıfları katot olup diğer ucu anod dur. Köprü diyotların içinde  dört  adet diyot oldugu için 
üzerlerinde ya uçlarını da gösterecek şekilde sembolleri yada bağlantı volajlarının polariteleri  gösteren 
+, - gibi semboller vardır. 

 
Bir diyodun anodunu pozitif gerilime, katodunu negatif gerilime bağlarsak üzerinden akım geçer (IF). 
Buna diyoddun düz biaslanması denir. Diyodun adonunanegatif gerilim, katoduna pozitif gerilim 
verirsek üzerinden akım akmaz (aslında ihmal edilebilir değerde çok az akım akar). 

 
Şimdi diyot karakteristiğini inceleyelim. 

 
Volt - Amper karakteristiği 
Volt - Amper Karakteristiği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bu eğri diyot düz biaslandığı zaman 
elde edilen eğridir. 
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Bu eğriyi elde etmek için gerekli devre şekli aşağıdadır. 
 

 

 
Devreyi kurup gerilim kaynağını yavaş yavaş arttırdığımızda okuduğumuz voltaj  ve  akım değerlerini 
bir grafik kağıdı üzerinde işaretleyelim. V gerilimi 0V olduğonda VF gerilimi ve IF akımı sıfır olacaktır. 
Gerilim kaynağını yavaşça artırdığımızda diyot akımı IF çok az olarak artacaktır. VF gerilimi, PN 
bağlantısının engel gerilimini aşacak büyüklükte olduğu zaman  diyot akımı  IF ani olarak yükselmeye 
başlar. Diyot akımının ani olarak yükselmeye başladığı voltaj değerine Cut In gerilimi, OFFSET 
Gerilimi, Threshold Gerilimi gibi isimler verilir. Bu voltaj değeri örnek olarak germanyum diyotlar 
için yaklaşık VD=0,3V silisyum diyotlar için yaklaşık VD=0,7V kadardır. VF gerilimi VD geriliminin 
çok fazla üzerine çıkaracak olursak IF akımı çok fazla artar ve diyot ısınıp bozulup. Bunu önlemek 
için diyoda akım sınırlayıcı seri bir direnç konabilir yada başka bir anlatımla diyot üzerinden 
kaloğunda tavsiye edilen değerden fazla akım geçirmemek gereklidir. Diyot ters biaslandığı zaman 
VR pratikte akım geçirmez olarak kabul edilir. Gerçekte ise diyodun içindeki kristal yapının sahip 
olduğu azınlık taşıyıcılarından dolayı çok küçük bir akım IR geçer. IR akımı VR arttığı zaman ve ısı 
arttığı zaman çok azda olsa yükselir. Bir diyodun ters biasdaki V-I karakteristiği aşağıdaki şekilde 
gösterilmiştir. 
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Şekilde de görüldüğü gibi VR voltajı fazlaca yükseltilip VBR voltajı aşıldığı zaman IR akımı aniden ve 
çok fazla artar. Bu durumda normal bir diyotta VR voltajı azaltılsa bile IR akımı azalmaz. Artık diyot 
bozulmuştur. Ters gerilimle diyodu bozan bu gerilime VBR KIRILMA (Break Down) voltajı adı verilir. 

 
Kırılma diyotlarda iki şekilde gerçekleşir. Bu, diyodun kullanım amacına göre fabikada imalat 
sırasında yapımcıları tarafından dikkate alınır. Birincisi, çığ (Avalanche) kırılması. Diyoda yüksek 
ters bias uygulandığında diyot üzerinden geçen akım çığ gibi artarak diyodu bozar.  Bir  üst paragrafta 
anlatığım olay gerçekleşir. İkincisi, Zener kırılmasıdır. Zener kırılması özelliğine sahip diyotlarda 
yüksek ters bias uygulandığında, diyot üzerinden geçen akım artsa bile diyot üzerindeki voltaj sabit 
kalır. Bu özelliğe sahip diyotlara ZENER DİYOT denilip voltaj düzenleyici (regülatör) olarak 
kullanılır. 

 
3.2.2 Diyodun ohmmetre ile test edilmesi 

 
Bir diyodun sağlam olup olmadığı veya terminalleri tanımlanamayan diyodun terminallerini 
tanımlamak için bir ohmmetre kullanılabilir. Ayrıca sayısal (digital) multimetrelerin çoğunda diyod 
test konumu da bulunmaktadır. 

 
Diyodu test etmek için ölçü aleti ohmmetre modunda iken pozitif ucu (genellikle kırmızı kablolu 
ucu) diyodun anoduna; negatif ucu (genellikle siyah kablolu ucu) diyodun katoduna bağlanırsa diyod 
düz besleme durumunda bulunuyor demektir. Bu durumda diyodun direnci oldukça küçük olmalıdır. 
Tipik olarak bu değer 100 Ω mertebesindedir ve aşağıdaki şekilde görülmektedir. 
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Düz besleme 

Ters besleme 

 
(a) (b) 

 
Şekil. Bir diyodun ohmmetre kullanılarak test edilmesi 

 
Eğer ohmmetrenin pozitif ucu diyodun katoduna, negatif ucu anoduna bağlanırsa, diyod ters besleme 
durumundadır ve ohmmetre çok büyük direnç göstermelidir. Pratik olarak bu değerin sonsuz olması 
gerekir. 

 
Eğer bir ohmmetrenin uçları diyoda her iki türde bağlandığında ohmmetre her iki yönde de çok 
büyük direnç veya çok küçük direnç gösteriyorsa bu diyod görev yapmıyor demektir. 

 
Yukarıdaki gözlemlerden de açıkça anlaşılacağı gibi küçük direnç ölçülen halde ohmmetrenin pozitif 
(kırmızı) ucunun dokunduğu uç diyodun anod ucudur. 

 
3.2.3 Diyodlar ve uygulamaları 

 
Diyodlar, akımı tek yönde geçirmeleri nedeniyle, elektronik devrelerde akımın geçmesi istenen 
kollarda düz besleme; akımın geçmesinin istenmediği kollarda ters besleme olacak şekilde bağlanır. 
Akımın tek yönde geçmesine izin vermeleri nedeniyle diyodlar elektronikte yarım dalga veya tam 
dalga doğrultucularının (rectifier) yapımında geniş biçimde kullanılırlar. 

 
3.2.3.1 Yarım dalga doğrultucuları 

 
Şekildeki devrede diyodun uçlarına alternatif gerilim uygulanmıştır. RL direnci yük direnci olarak 
kullanılmıştır. Uygulanan sinüsoidal gerilimin pozitif alternansında diyodun anod ucu pozitif, katod 
ucu negatif gerilimde olacağı için diyod düz besleme durumundadır ve üzerinden akım geçmesine 
izin verir. Bu yarım periyod süresince devam eder. Giriş geriliminin negatif alternansı başladığında 
diyodun polaritesi değişir ve anod negatif, katod pozitif gerilime bağlı olur. Başka sözlerle diyod ters 
beslenmiş durumdadır ve üzerinden akım geçirmez. Dolayısıyla alternatif gerilimin bir periyodu 
boyunca diyod pozitif alternansda akım geçirir, negatif alternansta akım geçirmez. Buna göre 
uygulanan sinüsoidal gerilimin negatif bileşenleri daima geçirilmeyecek yalnızca pozitif bileşenleri 
geçirilecektir. Bu ise tek yönlü, sadece pozitif değerleri olan elektrik akımı demektir. Ancak bu 
gerilimin (akımın) tek yönlü olmakla beraber değerinin sıfır-maksimum- sıfır arasında değiştiğine 
dikkat edilmelidir. 

10 
 

K S 

1000 
 

K S 
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Bu şekilde alternatif gerilimi negatif alternansları ortadan kaldırarak tek yönlü gerilim haline getiren 
düzeneklere Doğrultucu (rectifier) adı verilmiştir. Şekil a. daki sistem yalnızca pozitif 
alternanslardaki gerilimleri geçirip negatifleri kullanmadığından bunlara yarım dalga doğrultucuları 
(half wave rectifier)  adı verilmiştir. 
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Giriþin pozitif alternansýnda çalýþma 
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Girişin negatif alternansında çalışma 
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3 periyod için yarım dalga çıkış gerilimi 

 
Şekil. Yarım dalga doğrultucularının yapısı ve çalışma ilkesi 

 
Yarım dalga çıkışının ortalama değeri 

 
Bir yarım dalga doğrultucunun çıkışındaki ortalama (doğru akım d.c) değer, bir tam periyodda eğri 
altında kalan alanın hesaplanması ile bulunur. Buna göre çıkışın maksimum değeri Vm ise, ortalama 
değer, 

 

Vort = Vm 

p 
 

ile tanımlanmıştır. P pi değeridir. 
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Şekil. Yarım dalga sinyalinin ortalama değeri 
 
Daha önce de açıklandığı gibi diyod düz beslendiğinde de akım taşıyıcıları PN jonksiyon bölgesini 
aşmak zorundadırlar. Başka bir ifade ile diyod düz besleme durumuna geçmeden hemen önce akım 
taşıyıcıları arınma bölgesindeki potansiyel engelini aşmak zorundadırlar. Bu nedenle Çıkış gerilimi 
hiç bir zaman giriş gerilimine eşit olamaz. Çıkış gerilimi potansiyel barajı kadar bir değerde giriş 
geriliminden küçük olmak durumundadır. Buna göre, 

 
 
Si diyod için Vm(çıkış) = Vm(giriş) - 0,7 volt Ge 

diyod için Vm(çıkış) = Vm(giriş) - 0,3 volt 

değerlerinde olacaktır. 

Transformatör kullanılan yarım dalga doğrultucuları 
 
 

 

 
Şekil. Transformatör kuplajlı giriş kullanılan yarım dalga doğrultucusu 

 
Bir transformatör doğrultucu devrelerinde giriş geriliminin uygulanması için genellikle kullanılır. Bu 
iki önemli avantaj sağlar. Birincisi, transformatör giriş geriliminin yükseltilmesini veya düşürülmesini 
kolaylıkla sağlar. İkincisi, alternatif gerilim kaynağı elekktriksel olarak doğrultucu devresinden 
yalıtılmış olduğundan elktrik şok tehlikesini en aza indirir. 

 
Bir transformatörün sekonder gerilimi sarım sayılarının oranı ile orantılı olduğundan, sekonder çıkış 
gerilimi iyi bir yaklaşıklıkla, 

 
⎛⎛  N2 ⎞⎞ V2  ==  ⎜⎜ ⎟⎟  V1 

⎝⎝  N1 ⎠⎠ 

 

  

N1 N2 
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ifadesi ile hesaplanabilir. Eğer N2 > N1 ise sekonder gerilimi primer geriliminden daha büyük; N2 < 
N1 ise sekonder gerilimi primer geriliminden daha küçük; N2 = N1 ise sekonder gerilimi primer 
gerilimine eşittir. 

 
3.2.3.2 Tam dalga doğrultucuları 

 
Yarım dalga doğrultucuları önceki kısımda görüldüğü gibi alternatif gerilimin yalnızca bir 
alternansındaki gerilimi geçirmekte idi. Tam dalga doğrultucuları ise, her iki alternansdaki gerilimin 
de tek yönlü olmasını sağlayan elektronik düzeneklerdir. 

 
 

 

 
 

V = 
ort 

V
çıkış 

 

Şekil.  Tam dalga doğrultucularının giriş ve çıkışındaki gerilimler. 
 

Bir transformatörün sekonder sargısı eşit sayıda iki sargıdan oluşuyor ve bu sargıların seri bağlanmış 
uçları ortak olarak kullanılıyorsa bu transformatörler merkezi ortak uçlu (center-tapped) 
transformatörler olarak bilinir. Şekilde böyle bir transformatör kullanılarak yapılmış tam dalga 
doğrultucusu, pimer ve sekonder gerilimleri ile birlikte gösterilmiştir. 

 

 

merkezi  ortak uç 
 

Şekil. Merkezi ortak uçlu transformatör kullanılan tam dalga doğrultucusu ve giriş-çıkış gerilimleri. 
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Şekil. Merkezi ortak uçlu tam dalga doğrultucunun çalışma ilkesi. 
 
Transformatör sargısının sekonderi merkezi ortak uçlu olduğu için sekonder geriliminin yarısı ortak 
uç ile sargının bir ucu; diğer yarısı yine ortak uç ile sargının diğer ucu arasında gözlenir. 

 
Giriş geriliminin pozitif alternasında ( t0 dan t1 e kadar) sekonder voltajlarının polaritesi Şekil a. da 
gösterilmiştir. Bu durumda D1 diyodu düz besleme, D2 diyodu ters besleme durumundadır. Akım 
D1 ve yük direnci üzerinden geçer. Giriş geriliminin negatif alternansında (t1 den t2 ye kadar) 
sekonder çıkışındaki gerilimlerin polariteleri Şeklin b kısmımdaki gibi olacaktır. Bu durumda D1 ters 
besleme, D2 ise düz besleme durumunda bulunacaktır ve akım D2 ile yük direnci üzerinden geçecektir. 

 
Girişin pozitif ve negatif alternansları esnasında yük direncinden geçen akım aynı yönlü olacağından 
girişin negatif alternansları esnasındaki gerilim önceki gerilimle aynı yönlü hale getirilmiş olur. Bu 
nedenle bu düzeneklere tam dalga doğrultucuları denmiştir 
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Transformatörün çevirme oranı 1 ise (N1 = N2 ise) sekonder çıkışında gerilim ikiye bölündüğünden 
doğrultulan gerilimin büyüklüğü girişin yarısına iner. 

 
Transformatörün çevirme oranı 1:2 ise sekonder çıkışı girişin iki katına çıkacak ancak merkezi ortak 
uçlu çıkış olduğundan gerilim yarıya düşecek ve giriş gerilimi ile doğrultulmuş çıkış gerilimi birbirine 
eşit olacaktır. 

 
Tam dalga köprü doğrultucular 

 
 
 

 
 

t 0 t 1 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Şekil. Tam dalga köprü doğrultucusunun çalışma ilkesi. 

 
Bu tür tam dalga doğrultucularda Şekilde gösterildiği gibi dört adet diyod kullanılır.  Giriş geriliminin 
pozitif alternansında D1 ve D2 diyodları düz besleme konumundadır ve şeklin  a kısmında gösterilen 
yönde akım geçer. Bu akı RL direnci üzerinde pozitif yönlü bir gerilim oluşturur. Bu zaman süresince 
D3 ve D4 diyodları ters besleme durumundadırlar ve üzerlerinden akım geçirmezler. Girişin negatif 
alternansında D3 ve D4 diyodları düz besleme koşullarındadırlar ve RL üzerinden pozitif 
alternanstakinin aynı yönünde akım geçer. Bu esnada D1 ve D2 diyodları ters besleme 
durumundadır ve üzerlerinden akım geçirmezler. Dolayısıyla RL nin uçlarında tam dalga doğrultulmuş 
gerilim gözlenir. 

 

 

  

 
Şekil. Köprü çıkış geriliminin açıklanması 

Girişin pozitif alternansında 
D1 ve D2 düz besleme, D3 
ve D4 ters besleme durumundadır. 

t 
t 0 t 2 

1 

_ 

~ 
+ 

D 3 

 
  _ + 

D 
4

 

Girişin negatif alternansında 
D1 ve D2 ters besleme, D3 
ve D4 düz besleme durumundadır. 

V 1 

+ 
D3 D 1 

V2 
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Girişinde transformatör kullanılan bir köprü doğrultucu devresi bir önceki şekilde gösterilmiştir. 
Sekonder geriliminin tamamının pozitif alternansında D1 ve D2 diyodları düz besleme durumundadır. 
Diyod eklemindeki gerilim düşmesi ihmal edilirse V2 gerilimi RL yük direnci üzerinde ölçülecektir. 
Benzer yargı, gerilimin negatif alternansında D3 ve D4 diyodları için de doğrudur. Dolayısıyla köprü 
çıkış derilimi, 

 
Vçıkış = V2 

 
olacaktır. Her iki alternans esnasında iki diyod seri bağlı olduğundan, eklem gerilim düşmesi göz 
önüne alınırsa çıkış gerilimi, 

 
Vçıkış = V2 - 2 VK 

 
değerini alacaktır. 

 
3.2.3.3 Diyod limitleme devreleri 

 
Diyod devreleri bazı zamanlar bir sinyalin belli bir değerin üstünde veya altında kalan kısmının 
kırpılması amacı ile kullanılabilir. Bu devrelere limitleyici (limiters) veya kırpıcı (clipper) devreler 
denir. Diyod devrelerinin bir diğer türü bir elektrik sinyalinin dc seviyesinin onarılması amacı ile 
kullanılan kenetleme (clamper) devreleridir. 

 
Rs 

+ V p 
+ 

V  ~ 

 
A 

 
+  0,7 V 

R 0 L 

giriş _ Vçıkış 

 
- V 
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(a) - Pozitif alternansın limitlenmesi 
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+ V p 
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V  ~ 

 
A 

 
 

R 0      
L 

giriş + 

- V 
p 

Vçıkış _   0,7 V 

 

(b) - Negatif alternansın limitlenmesi 
 

Şekil. Diyod limitleyiciler 
 
Şekilin (a) kısmında giriş voltajının pozitif kısmını; b de ise negatif kısmını limitleyen diyod devreleri 
gösterilmiştir. Giriş sinyali pozitif değerlerde iken diyod düz besleme durumundadır. Bu anda diyod 
katodu toprak potansiyelinde olduğu için, eğer diyod Si diyod ise, anod 0,7 volttan daha fazla olamaz. 
Dolayısıyla A noktası, giriş 0,7 volttan daha büyük olduğunda, bu değer ile limitlenir. Giriş 0,7 voltun 
altına düştüğünde diyod ters besleme haline gelir ve açık devre oluşur. Çıkış gerilimi sadece negatif 

 
	

alternansı olan giriş gerilimine benzer. Bu çıkış gerilimin büyüklüğü Rs ve RL voltaj bölücüsü 
tarafından aşağıdaki denklem ile belirlenir. 
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0 

_ 

R 

⎛ RL Vç   = ⎜⎜ 
⎞ ⎟⎟Vgiriş 

⎝ RS   + RL  ⎠ 
 

Eğer RS, RL ye göre çok küçük ise  Vç ≅ Vgiriş  olur. 
 
Şeklin b kısmında olduğu gibi diyod ters yönde bağlanırsa giriş sinyalinin negatif alternansı kırpılır. 
Girişin negatif değerlerinde diyod düz beslendiğinde A noktası - 0,7 voltta tutulur. Giriş - 0,7 den 
büyük değerlere gittiğinde diyod düz besleme halinde kalamaz ve ters besleme durumuna döner ve 
RL üzerinde giriş gerilimi ile orantılı bir gerilim gözlenir. 

 

 
Şekil. Pozitif limitleyici devreleri. Şeklin altındaki devrede değiştirilebilir akım kaynağı 
kullanıldığından limitleme seviyesi ayarlanabilmektedir. 

 
Limitlenmiş voltajın seviyesi, diyoda seri bir besleme kaynağı ilave edilerek ayarlanabilir hale 
getirilebilir, Şekilde A noktasındaki potansiyel diyod iletken duruma geçmeden önce mutlaka VBB + 
0,7 volt olmalıdır. Diyod iletim durumuna geçtikten sonra A noktasındaki voltaj VBB + 0,7 ile 
limitlenir ve giriş geriliminin bu değerden büyük olan değerleri kırpılır. Eğer besleme gerilimi, 
değişken bir akım kaynağı bağlanarak, değiştirilirse limitleme seviyesi de değişir. 
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Şekil. Negatif limitleme Eğer besleme geriliminin polaritesi Şekilde olduğu gibi tersine çevrilirse - 
VBB + 0,7 volt üzerindeki  gerilim değerleri kırpılır. Diyod yalnızca A noktasındaki gerilim - VBB 
+ 0,7 volt değerinin altına düştüğünde ters besleme durumuna gelir. 
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Eğer bir voltaj belirlenmiş bir negatif seviyede limitlenmek istiyorsa diyod ve besleme bataryası 
Şekil b. deki gibi bağlanmalıdır. Bu durumda A noktasındaki voltaj - VBB + 0,7 volt değerinin 
altına gider ve diyodun düz beslenmesi ile limitleme eylemi başlar. 

 
3.2.3.4 Kenetleme devreleri 

 
Bir kentleyicinin amacı bir alternatif akım (ac) sinyaline bir dc seviyesi eklemektir. Kenetleyiciler 
bazı kitaplarda dc onarıcı (dc restorer) olarak da isimlendirilmektedir. Şekilde pozitif dc seviyesi 
oluşturan bir diyod kenetleme devresini göstermektedir. 

 

 

 
Şekil. Pozitif kenetleme uygulaması. 

 
Devrenin çalışma ilkesi giriş geriliminin ilk negatif alternansı göz önüne alınarak anlaşılabilir. Giriş 
başlangıçta negatife gittiğinde diyod düz besleme konumundadır ve kondansatör girişin maksimum 
değerine yakın bir değerde (Vp(giriş) - 0,7 V) şarj olur. Negatif tepe hemen geçildiğinde diyod ters 
besleme durumuna gelir. Bunun nedeni diyodun katodunun, sığa üzerindeki yük tarafından, Vp(giriş) 
- 0,7 V değerine yakın bir değerde tutulmasıdır. Kondansatör yalnızca RL büyük direnci üzerinden 
deşarj olabilir. Dolayısıyla bir negatif tepeden diğer negatif tepeye kadarkondansatör çok az deşarj 
olur. Deşarj miktarı doğal olarak RL değerine bağlıdır. İyi bir kenetleme eylemi için RC zaman sabiti 
en az giriş periyodunun 10 katı kadar olmalıdır. 

 
Kenetleme eyleminin net etkisi kondansatör üzerindeki yükün giriş tepe değerine yakın değerde 
kalması ile ilgilidir. Kapasitör voltajı, Şekil b. de görüldüğü gibi sinyale seri bağlanmış bir batarya 
gibi davranır. Kapasitörün bu dc voltajı, süperpozisyon ile, giriş gerilimine ilave edilmektedir. 

 
Diyod öncekine göre ters olarak bağlanacak olursa, aşağıdaki şekilde görüeceği gibi bir negatif voltaj 
giriş sinyaline eklenmiş olacaktır. 
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~~  + 0,7 V 
 

V 
p(giriş) 
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- Vp(g)+ 0,7 volt 

L 

 
 
 
 
 

Şekil. Negatif kenetleme (clamper) devresi 
 

3.3       Diyot Çeşitleri 
 
3.3.1.1 Zener Diyot 

 

 

 
Zener diyotlar normal diyotların delinme gerilimi noktansından faydalanılarak yapılmıştır. Zener 
diyot doğru polarmada normal diyot gibi çalışır. Ters polarmada ise zener diyota uygulanan gerilim 
"Zener Voltajı" 'nın altında ise zener yalıtıma geçer. Fakat bu voltajın üzerine çıkıldığında zener 
diyotun üzerine düşen gerilim zener voltajında sabit kalır. Üzerinden geçen akım değişken olabilir. 
Zenerden arta kalan gerilim ise zenere seri bağlı olan direncin üzerine düşer. Üretici firmalar 2 
volttan 200 volt değerine kadar zener diyot üretirler. Zener diyotlar voltajı belli bir değerde sabit 
tutmak için yani regüle devrelerinde kullanılır. Yan tarafta zener diyotun simgesi, dış görünüşü ve 
ters polarmaya karşı tepkisi görülmektedir. 

 
3.3.1.2 Tunel Diyot 

 

 

 
Saf silisyum ve Germanyum maddelerine dafazla katkı maddesi katılarak Tunel diyotlar imal 
edilmektedir. Tunel diyotlar ters polarma altında çalışırlar. Üzerine uygulanan gerilim belli bir 
seviyeye ulaşana kadar akım seviyesi artarak ilerler. Gerilim belli bir seviyeye ulaştıktan sonrada 
üzerinden geçen akımda düşüş görülür. Tunel diyotlar bu düşüş gösterdiği bölge içinde kullanılırlar. 
Tunel diyotlar yüksek frekanslı devrelerde ve osilatörlerde kullanılır. Yan tarafta tunel diyotun 
sembolü ve dış görünüşü görülmektedir. 

 
~~ V 

p(g) 
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3.3.1.3 Varikap Diyot 
 

 

 
 
Kondansatörün mantığı, iki iletken arasında bir yalıtkan olmasıdır. Ve bu kondansatördeki 
iletkenlerin arasındaki uzaklık artırılarak ve azaltılarak kapasitesi değiştirilen kondasatörler mevcuttur. 
Fakat bunların bir dezanatajı var ki bu da çok maliyetli olması, çok yer kaplaması ve elle kumanda 
edilmek zorunda olması. Bu kondansatör türüne "Variable Kondansatör" diyoruz. Şimdi varible 
kondansatörlere her konuda üstün gelen bir rakip olan "Varikap Diyotu"  anlatacağım. Varikap diyot, 
uclarına verilen gerilime oranla kapasite değiştiren bir ayarlı kondansatördür ve ters polarma altında 
çalışır. Boyut ve maliyet olarak variable kondansatörlerden çok çok kullanışlıdır. Diyot konusunda 
gördüğünüz gibi diyot da kondansatör gibi iki yarı iletken maddenin arasında nötr bölge yani 
yalıtkandan oluşur. Yan tarafta görüldüğü gibi üzerine uygulanan ters polarma gerilimi arttığı 
taktirde aradaki nötr bölge genişliler. Bu da iki yarı iletkenin aralarındaki mesafeyi arttırır. Böylece 
diyotun kapasitesi düşer. Gerilim azaltıldığında ise tam tersi olarak nötr bölge daralır ve kapasite 
artar. Bu eleman televizyon ve radyoların otomatik aramalarında kullanılır. 

 
 
3.3.1.4 Şotki (Schottky) Diyot 

 
 

 

 
Normal diyotlar çok yüksek frekanslarda üzerine uygulanan gerilimin yön değiştirmesine karşılık 
veremezler. Yani iletken durumdan yalıtkan duruma veya yalıtkan durumdan iletken duruma 
geçemezler. Bu hızlı değişimlere cevap verebilmesi için şotki diyotlar imal edilmiştir. Şotki diyotlar 
normal diyotun n ve p maddelerinin birleşim yezeyinin platinle kaplanmasından meydana gelmiştir. 
Birleşim yüzeyi platinle kaplanarak ortadaki nötr bölge inceltilmiş ve akımın nötr bölgeyi aşması 
kolaylaştrılmıştır. 
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3.3.1.5 Led Diyot 
 

 

Led ışık yayan bir diyot türüdür. Lede doğru polarma uygulandığında p maddesindeki oyuklarla n 
maddesindeki elektronlar birleşim yüzeyinde nötrleşirler. Bu birleşme anında ortaya çıkan enerji ışık 
enerjisidir. Bu ışığın gözle görülebilmesi için ise p ve n maddelerinin birleşim yüzeyine "Galyum 
Arsenid" maddesi katılmıştır. Ledlerin, yeşil, kırmızı, sarı ve mavi olmak üzere 4 çeşit renk seçeneği 
vardır. 

 
3.3.1.6 İnfraruj Led 

 

 

 
İnfraruj led, normal ledin birleşim yüzeyine galyum arsenid maddesi katılmamış halidir. Yani 
görünmez (mor ötesi) ışıktır. infraruj ledler televizyon veya müzik setlerinin kumandalarında, 
kumandanın göndediği frekansı televizyon veya müzik setine iletmek için kullanılır. Televizyon veya 
müzik setinde ise bu frekansı alan devre elemanına "Foto Diyot" denir. İnfraruj led ile normal ledin 
sembolleri aynıdır. 

 
3.3.1.7 Foto Diyot 

 

 

 
Foto diyotlar ters polarma altında kullanılırlar. Doğru polarmada normal diyotlar gibi iletken, ters 
polarmada ise n ve p maddelerinin birleşim yüzeyine ışık düşene kadar yalıtkandır. Birleşim yüzeyine 
ışık düştüğünde ise birleşim yüzeyindeki elektron ve oyuklar açığa çıkar ve bu şekilde foto diyot 
üzerinden akım geçmeye başlar. Bu akımın boyutu yaklaşık 20 mikroamper civarındadır. Foto diyot 
televizyon veya müzik setlerinin kumanda alıcılarında kullanılır. 

 
3.3.1.8 Optokuplörler 

 

 

 
Optokuplorler içinde bir adet foto diyot ve bir adet de infaruj led barındıran bir elektronik devre 
elemanıdır. Bu infaruj led ve foto diyotlar optokuplörün içerisine birbirini görecek şekilde 
yerleştrilmişlerdir. İnfraruj ledin uclarına verilen sinyal aynen foto diyotun uclarından alınır. Fakat 
foto diyotun uçlarındaki sinyal çok çok düşük olduğu için bir yükselteçle yükseltilmesi gerekir. Bu 
devre elemanının kullanım amacı ise bir devreden diğer bir devreye, elektriksel bir bağlantı olmaksızın 
bilgi iletmektir. Aradaki bağlantı ışıksal bir bağlantıdır. 
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3.3.1.9 İmpatt diyod 
 
IMPATT, Impact Avalache And Transit Time Diode kelimelerinin baş harfleri alınarak isimlendirilmiş 
bir diyod türüdür. Bu özel mikrodalga diyodu çığ koşulu sağlanması için gerekli gecikme zamanı 
yanında negatif direnç karakteristiğine sahip transit zamanı da içermektedir. IMPATT diyodlar 10 - 
100 GHz lik mikrodalga osilatörlerinde kullanılmaktadır. 

 
Bir p-n kavşağına sahip olmayan, bunun yerine iki metal levha arasında n-tipi GaAs kullanılan GUNN 
diyodlar da negatif dirençli mikrodalga düzeneklerinde kullanılan bir diğer tür özel diyodlardır. 

 
3.4 Bipolar Transistör 

 
3.4.1 Yapısı ve Sembolü 
Bipolar transistör iki jonksiyonlu ve üç uçlu bir elemandır. Diyodun çalışmasındaki prensipler 
kullanılarak bipolar transistörün çalışması açıklanabilir. “Bipolar transistör” yerine genellikle sadece 
“transistör” kelimesi kullanılmaktadır. NPN ve PNP olmak üzere iki çeşit transistör vardır. Transistör, 
emiter, taban ve kollektör uçlarından oluşur. NPN transistörde taban (baz), iki N bölgesi arasındadır. 
N bölgelerinden biri emiter, diğeri kollektördür. PNP transistörde ise taban, iki  P bölgesi arasındadır. 
P bölgelerinden biri emiter, diğeri kollektördür. Transistörde taban bölgesinin genişliği ve katkılama 
oranı, emiter ve kollektöre göre çok küçüktür. Emiter ve kollektör aynı tür malzeme olmakla birlikte 
emiterin katkılama oranı kollektöre göre çok yüksektir. Şekil’de NPN ve PNP transistörlerin yapı ve 
sembolleri gösterilmiştir. 

 
 
 
 

 

 
Şekil . NPN ve PNP transistörlerin yapı ve sembolü. 
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3.4.2 Transistörün Çalışması 
Transistörde iki jonksiyon mevcuttur. Emiter ile taban arasındaki jonksiyon ve taban ile kollektör 
arasındaki jonksiyon. Bu iki jonksiyonun kutuplanmasına göre transistör farklı bölgelerde çalışır. 
Tabloda transistörün çalışma bölgeleri gösterilmiştir. 

 
Tablo. Transitörün çalışma bölgeleri. 

 
Çalışma Bölgesi E-B jonksiyonu C-B jonksiyonu 
Aktif 
Doyma 
Kesim Ters 

İleri kutuplama 
İleri kutuplama 
Ters kutuplama 

Ters kutuplama (veya boş) 
İleri kutuplama 
Ters kutuplama (veya boş) 

 

3.4.2.1 Aktif Bölge 
 
Transistörün dört farklı çalışma bölgesinden öncelikle aktif bölgeyi inceleyelim. NPN bir transistörün 
aktif bölgede çalışması için kutuplamanın nasıl yapıldığı Şekil’de gösterilmiştir. Aktif bölgede 
çalışan bir NPN transistörde E-B jonksiyonu ileri yönde, C-B jonksiyonu ters yönde kutuplanır. 
Emiter bölgesinde çoğunluk akım taşıyıcıları olan elektronlar kaynağın  (-)  ucu tarafından itilerek 
taban bölgesine doğru hareket eder. Taban  bölgesinin  dar  olması  ve  az miktarda katkılanması 
sebebiyle, emiter bölgesindeki elektronların çok azı taban bölgesindeki deliklerle birleşir, çoğunluğu 
kollektör bölgesine geçer. Bunun nedeni C-B jonksiyonunun ters kutuplanmasıdır. Emiterdeki 
elektronlar, kollektöre bağlı (+) gerilim kaynağı  tarafından çekilir. Aynı zamanda C-B’de oluşan 
boşluk bölgesi emiterden gelen elektronların hareketini destekler. Emiterden gelen elektronların 
yaklaşık olarak % 99’u kollektöre gider. Bu akım kalın okla gösterilmiştir. Transistördeki diğer 
akımlar bu akımın yanında çok küçüktür. Emiter elektronları yayan bölgedir. Kollektör ise bu 
elektronların toplandığı bölgedir. Emiterden gelen elektronların yaklaşık olarak % 1’i tabana doğru 
gider. Bu esnada taban bölgesindeki deliklerin bir kısmı da emitere doğru hareket eder. Tabanın 
katkılama oranı çok düşük olduğundan bu akım da çok küçüktür. 

 
C-B jonksiyonunun ters yönde kutuplanması ile boşluk  bölgesi  oluşur  ve  sızıntı  akımı  geçer. B’de 
azınlık azınlık akım taşıyıcıları olan elektronlar C’ye doğru, C’de azınlık akım taşıyıcıları olan 
delikler B’ye doğru hareket eder. B-E uçlarına bir gerilim uygulanmadığında,  C-B’den  geçen sızıntı 
akımı ICB0  sembolü ile gösterilir. 

 

 

 
Şekil. Aktif bölgede çalışan bir NPN transistörün kutuplanması. 

 
İleri yönde uygulanan VBE geriliminin değeri, transistörden geçen emiter akımın miktarını belirler. 
Ters yönde uygulanan VCB geriliminin kollektör akımına etkisi çok azdır. VCB geriliminin arttırılması 
boşluk bölgesini genişletir ve baz bölgesini daraltır. Bu durumda emiterden kollektöre gelen 
elektronlar artar, tabana gelen elektronlar azalır. 
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Devre çözümünde kabul edilen akım yönü elektron akışının tersidir.  NPN  transistörün  aktif bölgede 
çalışması durumunda elektronların akışı ve akım yönü Şekilde gösterilmiştir. 

 
 

 

Şekil. NPN transistörde akım yönleri. 
 
Transistörde taban akımı ile kollektör  akımının  toplamı  emiter  akımını  verir.  Taban  akımı, emiter 
ve kollektör akımına göre çok küçüktür. Kollektör akımının emiter akımına oranı 1’e yakındır. Bu 
oran DC akım kazancını verir ve  α  ile gösterilir. 

 
IE  = IB + IC 

IB  << IE 

IC = α IE + ICB0 

ICB0  ≈ 0=>     IC ≅ α IE 

α =  

DC akım kazancı,0.95 < α< 0.999 
 
3.4.2.2 Doyum Bölgesi 

 
Tabloda gösterildiği gibi her iki bölge de ileri yönde kutuplanırsa çalışma doyum bölgesinde olur. 
Doyumda C-B jonksiyonundaki boşluk bölgesi ortadan kalkar. Kollektörün emiterden gelen akım 
taşıyıcıları toplama özelliği büyük ölçüde azalır. Eğer C-B jonksiyonundaki ileri kutuplama yeterli ise 
kollektör emiterden gelen akım taşıyıcılarını toplamaz ve emiter gibi  tabana  doğru  akım taşıyıcı 
yayar. 

 
3.4.2.3 Kesim Bölgesi 

 
Transistörün her iki jonksiyonu ters yönde kutuplanırsa çalışma kesim bölgesinde olur. Emiter taban 
bölgesine çoğunluk akım taşıyıcı göndermez. Emiter ve kollektörden sızıntı akımı geçer. Emiter 
akımının sıfır olması da kesim bölgesinde çalışmadır. 

 
3.4.2.4 Ters Çalışma Bölgesi 

 
Transistörde kollektör ve emiter yer değiştirilerek kullanılırsa bu bölge ters çalışma bölgesidir. Emiter 
ve kollektörün katkılama oranı aynı olmadığı için bu bölgedeki çalışma, aktif bölgeden farklıdır. 
Kollektör ve emiterin değiştirilmesi genellikle mümkün değildir. Fakat bazı  özel devrelerde transistör 
bu şekilde kullanılabilir. 
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3.4.3 Ortak Tabanlı Devre 

 
Üç uçlu bir devre elemanında bir ortak uç, bir giriş ucu ve bir çıkış ucu vardır. Ortak uca göre 
transistör devreleri farklı karakteristik gösterir. Ortak uç  taban  ise  ortak  tabanlı  devre  oluşur. NPN 
ve PNP transistörlerin ortak tabanlı devresi  Şekilde  gösterilmiştir.  Ortak  tabanlı  devrede giriş akımı 
emiter, çıkış akımı ise kollektör akımıdır. Çıkış akımının giriş akımına oranı DC akım kazancını 
verir ve αDC  olarak tanımlanır. 

 
 
 

 

 
 

Şekil. NPN ve PNP transistörlerde ortak tabanlı devreler. 
 
 
Kesimde Bölgesi 

 
Kesim durumunda emiterden bir akım geçmez ve kollektör akımı oluşmaz. Transistörün kesimde 
olmasının sebebi aşağıdakilerden biri olabilir. 

 
- Emiter ucunun açık olması 
- E-B jonksiyonun kutuplanmaması ( VBE = 0 ) 
- İleri yöndeki E-B jonksiyon geriliminin yeterli olmaması 
- E-B jonksiyonuna ters yönde gerilim uygulanması 

 
 
Aktif Bölge ve Doyum Bölgesi 

 
E-B jonksiyonu yeterli bir ileri gerilim ile kutuplanırsa, emiter akımı geçer  ve  kollektör akımı 
oluşur. Kollektör akımı yaklaşık olarak, emiter akımına eşittir ( I C   ≅  α  I E  , α  ≈ 1 , 
IC  ≈ IE ).  C-B  jonksiyonu  ters  kutuplandığında  transistör  aktif  bölgede  çalışır    ve IE ’nin 
arttırılması IC ’nin artmasına neden olur. C-B jonksiyonu ileri yönde kutuplandığında   transistör 
doyuma girer ve  IE ’nin arttırılması ile IC  akımı değişmez. 
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Uygulama  : 
Şekildeki devrede  kullanılan 
silisyum NPN transistörde 
α  ≈ 1 kabul ederek, 
a) IE , IC ve VCB değerlerini 
hesaplayınız. 
b) VEE = 5.1 V olması durumunda 
IE , IC ve VCB değerlerini 
hesaplayınız. 

 
 
 
 
 
Çözüm : 

 

 

 
Uygulama : 

 

 

= 

= 
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Şekildeki devrede silisyum PNP transistör kullanılmıştır. IE, IC, VCB değerlerini aşağıdaki direnç 
değerlerine göre hesaplayınız. 

 
a) RE=4.7 kΩ 
b) RE=680 Ω 
c) RE=470 Ω 
d)   RE=470 Ω, RC=150 Ω 

 

Çözüm: 

 

= 

= 
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3.4.4 Ortak Emiterli Devre 
 
Ortak emiterli devrede NPN transistörün aktif bölgede  çalışması  için  uygulanan  gerilimler Şekilde  
gösterilmiştir.  B-E  uçlarına  VBE  ve  C-E  uçlarına  VCE  kutuplama  gerilimleri uygulanır.  E-B  
jonksiyonu  ileri   yönde  kutuplanır   yani  VBE   gerilimi   pozitiftir.      Kollektöre, 
emitere göre pozitif 
yazılır. 

VCE   gerilimi  uygulanır.  Kollektör  gerilimi  tabana  göre  aşağıdaki     gibi 

 

VCB  = VCE  − VBE 
 
C-B jonksiyonunu ters kutuplamak için VCB gerilimi pozitif olmalıdır. Yani VCE gerilimi VBE 
geriliminden büyük olmalıdır. VCE gerilimi  VBE ’den küçük ise  VCB  gerilimi negatif olur  ve C-
B jonksiyonu ileri yönde kutuplanır dolayısıyla transistör doymaya girer. 

 
Ortak emiterli devrede giriş taban, çıkış kollektördür. Belirli bir IB  giriş  akımı  için  IC  çıkış 
akımı oluşur. Transistörün çalışması ortak tabanlı devreki gibidir. Ortak tabanlı devredeki kazanç 
cinsinden IB  ile IC  arasındaki ilişki aşağıdaki gibi elde edilir. 

 

 

Şekil. Ortak emiterli devre. 
 
IE  = IB + IC IC = α IE + ICB0 , 
ICB0  ≈ 0 IB ≈ (1 − α ).IE 

IC  ≅ α IE IE≅ IB /(1 − α ). 
IE  ≅ IC β = α/ (1 − α). 
β = IC / IB IE  = IB + IC = IB + β.IB  = (1 + β )IB 

 
Uygulama : 
Bir transistör α  = 0.995 değerine sahiptir. Transistörün β değerini  hesaplayınız. 

 
Çözüm 

 
β = α/ (1 − α).= 0.995 / (1-0.995) = 199 
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Ortak emiterli devrede çıkış karakteristiği 

Ortak  emiterli  devrede  bir  NPN  transistörün  çıkış  karakteristiği  Şekilde  verilmiştir. A noktasında 
taban akımı sıfırdır ve transistörden çok küçük bir kollektör akımı geçer. Bu akım I CE0 sembolü 
ile gösterilir ( I CE0 = α .I CB0 ). A noktasında transistör kesimdedir. B ve C noktalarında transistör 
aktif bölgededir. Aktif bölgede kollektör akımı,  taban  akımının  α  DC katıdır. Karakteristik üzerinde 
görüldüğü gibi α DC her noktada aynı değildir. D noktasında ise transistör doyumda çalışır. 
Transistörde çalışma noktasının bulunması yük doğrusu çizilerek yapılabilir. 

 
VCE = VCC − I C R C denklemi kullanılarak yük doğrusu çizilir. Karakteristik ile çakışan  nokta çalışma 
noktasıdır. Transistör amplifikatör olarak kullanılıyorsa  çalışma  noktası  dikkatli seçilmelidir. 

 

 

 
Şekil. Ortak emiterli NPN transistörün çıkış karakteristiği. 

 
Kesim Bölgesi 

Kesim bölgesinde transistörden taban akımı geçmez. Bu durum, B-E jonksiyonunun açık devre 
olması, ters kutuplanması veya yeteri kadar kutuplanmaması ile ortaya çıkar. Transistörün kollektör-
emiter uçları açık devre gibi davranır. 

 

 

 
Şekil. Ortak emiterli devrede transistörün kesimde olması. 
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Kollektörden geçen akım sıfırdır ve kollektör-emiter uçlarında maksimum gerilim oluşur. Kesimde 
transistörden  ICE0 akımı geçer. Bu akım ihmal edilebilir. 

Aktif Bölge ve Doyum Bölgesi 
E-B jonksiyonu yeteri kadar kutuplanmışsa taban akımı  geçer.  Aktif  bölgede  kollektör  akımı IC=β.I 
B olarak hesaplanır. Taban akımı arttırıldığında kollektör akımı orantılı olarak artar. Doyma 
bölgesinde taban akımının arttırılması ile kollektör akımı artmaz. Doymada kollektör akımı 
maksimum değerine ve  C-E  gerilimi  minimum  değerine  ulaşır.  Doyma  bölgesinde VCE  ≈  0 kabul 
edilerek  ICsat ve  IBsat aşağıdaki şekilde hesaplanır 

 
ICsat = VCEsat / RC ve IBsat= ICsat /  RC 

 
 
3.4.5 Ortak Kollektörlü Devre 

 
Ortak kollektörlü devrede transistörün kutuplanması ortak emiterli devredeki  gibidir.  Şekil de NPN 
transistörün ortak kollektör bağlantısı ve eşitlikler verilmiştir. Devrenin girişi taban, çıkışı ise 
emiterdir. 

 

 
 
3.4.6 Kutuplama Devreleri 

 
Bir transistörün yükseltici (amplifikatör) olarak çalışabilmesi için dc olarak kutuplanması (ön 
gerilimlenmesi) gerekir. Yükseltici devrenin girişine bir AC işaret uygulandığında, çıkışta elde edilen 
işaret, DC bileşen ile AC işaretin toplamıdır. Bir AC işaret uygulanmazsa devrede sadece DC bileşen 
mevcuttur. Şekilde bu durum gösterilmiştir. Uygulamada transistör iki ayrı kaynak  yerine tek   bir   
kaynak   ile   kutuplanır.   Şekild e   gösterilen   ortak   emiterli    devrenin   girişine  bir AC  gerilim   
uygulanmıştır   ve   taban   akımı   200   µA ile  400 µA arasında   değişmektedir. Taban   akımının   
500 µA ’den  büyük  olması  durumunda  kollektör  akımı  ve  gerilimi  doymaya 
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gider. Taban akımının negatif olması durumunda ise transistör kesime gider. Çalışma noktasına ve 
sınırlara dikkat edilmelidir. 

 

 

 
Şekil. Bir yükselticide DC ve AC bileşenlerin toplamı. 

 

 

 

Şekil. Çalışma noktasının bulunması. 
 

3.4.6.1 Taban DC Öngerilimleme 
 
B-E ve C-E jonksiyonlarının iki ayrı kaynak yerine tek bir kaynak ile kutuplanması daha pratik bir 
çözümdür. Bu devreye taban kutuplama devresi denir. Şekilde taban kutuplama devresi gösterilmiştir. 
Şekildeki ortak emiterli devrede devrenin giriş ve çıkışına kondansatör konularak DC bileşenler filtre 
edilmiştir. 
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V   ≈ 0.7 V 

 

 

Şekil. Ortak emiterli devrede taban kutuplama devresi. 

 
 

 

 
Aktif bölgede; 
IC  = β.IB 

VCE  = VCC  − ICRC 

 

Çalışma noktasındaki kararsızlık daha çok β’daki değişimden kaynaklanır. 
 
3.4.6.2 Emiter Dirençli DC Öngerilimleme 

 
Emiter direncinin eklenmesi kararlılığı arttırır. Çalışma noktasındaki değişim çok küçüktür. 

 
 
 

VCC − IBR B − VBE − IE RE = 0 
IE = (β + 1).IB 

VCC − VBE 
IB =   

RB + (β + 1)R E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil. Emiter dirençli kutuplama devresi 

IC  = β.IB 

VCE  = VCC − IC (R C + R E ) 

 
3.4.6.3 Gerilim Bölücü ile DC Öngerilimleme 

 
En çok kullanılan kutuplama devresidir. Çalışma noktası β ’dan bağımsızdır. 

= 
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Şekil. Gerilim Bölücü Devre ile Kutuplama 
 

 

 
Emiter akımının β’dan bağımsız olması nedeniyle devredeki çalışma noktası kararlıdır. 

 
Uygulama: 

 
Şekildeki devrede RB1= 39 K, RB2= 3.9 K, RC=10 K, RE= 1.5 K, VCC=22 V ve β=140 olarak 
verilmiştir. Transistörün VCE gerilimini, IC  akımını ve transistörde harcanan gücü bulunuz. 

 
Çözüm: 
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3.4.6.4 Geribeslemeli DC Öngerilimleme 
 
Şekilde geribeslemeli bir öngerilimleme devresi gösterilmiştir.  Geribesleme  de  emiter direnci 
gibi öngerilimleme kararlılığını arttırır. 

 

 

 

Şekil. Geribeslemeli DC öngerilimleme 
 
Uygulama : 

 
Yukarıdaki devrede R B = 250 kΩ, R E = 1.2 kΩ , R C = 3 kΩ , VCC = 10 V ve β = 50 olarak 
verilmiştir. Transistörün VCE gerilimini IC  akımını ve transistörde harcanan  gücü hesaplayınız. 

 

Çözüm:  
VCC − VBE = 10 − 0.7   

IB = 
 

R B + (β + 1)(R C + R E ) 
= 20.03 µA 

250 kΩ + 51.(3 kΩ + 1.2 kΩ) 
 

IE = (β + 1)IB = 51. 20.03 µA =1.02 mA 
 
VCE = VCC − IE (RC + R E ) = 10 − 1.02 mA .(3 kΩ + 1.2 kΩ ) = 10-4.28 = 5.72 V bulunur. 

P = IC.VCE =1.02 mA . 5.72 V = 5.7 mW 

β 

β β 

β 
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Öngerilimleme Devrelerinde Kararlılık 

- Ters yönde kollektör akımı (kaçak akımı ICB0 ) sıcaklıktaki her 10°	C artışla ikiye katlanır. 
- Baz emiter gerilimi VBE , her °	C başına 2.5 mV azalır 
- Transistörün akım kazancı, sıcaklıkla artar. 

 
Kararlılık faktörü S, sıcaklık nedeniyle bir parametrede meydana gelen değişiklik nedeniyle kollektör 
akımında görülen değişmenin ölçüsüdür. Öngerilimleme devrelerinin  tasarımında öncelikle 
transistörün β ’sındaki değişmelere karşı kararlılık hedeflenir. 

Örnek bir DC Kutuplama Devresinin Tasarımı 
 
Transistörlü bir devrede çalışma noktasının önceden belirlenmesi gerekli olduğunda, devre 
elemanlarının seçilerek bir tasarım yapılması gerekir. Tasarım işleminde devre türüne göre bazı özel 
kabuller yapılır. Burada örnek olarak gerilim bölücülü kutuplama devresinin tasarımı incelenecektir. 

 
Bu devrede emiter ile toprak arasına bir direnç yerleşmek, dc kutuplama kararlılığı sağlar. 
Transistörün kaçak akımları nedeniyle kollektör akımında ve transistörün β değerinde meydana gelen 
değişimlerin, çalışma noktasında büyük bir değişikliğe  yol  açmaması  sağlanır.  Emiter direnci  büyük  
tutulmaz,  çünkü  üzerinde  düşen   gerilim   kollektör-emiter  arasındaki     gerilimin 
değişim aralığını sınırlar. Emiter direncinin üzerindeki gerilim 
tasarım  yapılır.  Önce  emiter  direnci  seçilerek,  daha  sonra 

VCC geriliminin 1/10’u seçilerek 
RC   hesaplanır.   Gerilim  bölücü 

dirençlerin hesabı baz akımı ihmal edilerek yapılır. R B1 ve R B2 dirençlerini belirlemek için bu 
dirençlerden geçen akımın, taban akımının 10 katı olacağını kabul edilirse aşağıdaki eşitlikler 
elde edilir. 

 

 

 
Uygulama : 
Gerilim bölücü ile yapılan kutuplama devresinde transistörün β akım kazancı 150 ve  kaynak gerilimi 
16 V, kollektör akımı 1 mA olduğuna göre emiter,kollektör ve beyz dirençlerini bulunuz. 
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3.4.7 Darlington Bağlantı 
 
Akım kazancı yüksek olan transistörler yükseltici devrelerde tercih edilir. Akım kazancı 1000 
civarında olan transistörler mevcuttur. Daha yüksek bir kazanç elde etmek için Şekilde gösterildiği 
gibi iki transistörden  oluşan  darlington  bağlantı  kullanılır.  Darlington  bağlantıda akım  kazancı iki 
transistörün akım kazançlarının çarpımına eşittir. Bu kazanç 7000 ile 70000 arasındadır. Darlington 
çiftinin giriş empedansı yüksektir. Darlington bağlantıdaki iki transistör, genellikle  tek bir transistör 
kılıfında üretilir. Darlington çiftine örnek olarak NPN olan 2N5308A gösterilebilir. 

 
 
 

IE1 = β1IB1 
 
IB2  = IE1 

 
IE2 = β 2IB2 = β2β1IB1 = β.IB1 

 
β = β1β2 

 
Şekil. NPN Darlington transistör çifti 

 
3.4.8 Transistörün Anahtar Olarak Kullanılması 

 
Transistör anahtarlama devrelerinde yaygın olarak kullanılır. Transistör sayısal devrelerde, kontrol, 
sayıcı, zamanlama, veri işleme, ölçme devrelerinde, radar, televizyon vb. devrelerinde  anahtar olarak 
kullanılır. Transistör anahtar olarak kullanıldığında iletim ve kesim olmak üzere iki konumda 
çalışır. İletim konumunda  direnci  0.1-100  Ω  arasındadır  ve  kısa  devre  kabul edilebilir. Kesim 
konumunda transistör açık devre gibi davranır ve direnci 100-1000 MΩ arasındadır. Transistörün 
anahtarlama hızı da önemli bir değişkendir. Transistörün iletime ve kesime girme sürelerinin toplamı 
1 µs civarında ise, transistörün çalışabileceği  maksimum frekans f=1/T = 1 MHz olur. Şekilde 
transistörün anahtar olarak kullanıldığı bir devre ve yük geriliminin değişimi verilmiştir. 

 

 

 
Şekil. Transistörün anahtar olarak kullanılması. 
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3.4.9 İnverter Devresi 
Transistörün anahtar olarak kullanıldığı devrelerden biri de inverter devresidir. İnverter devresi sayısal 
devrelerin temelidir. İnverter devresinde girişe kare dalga gerilim uygulanır. Kollektör ile toprak 
arasından alınan çıkış gerilimi giriş geriliminin tersidir. Giriş gerilimi 0 iken transistör kesimdedir ve 
çıkış gerilimi 5 V’tur. Giriş gerilimi 5 V iken transistör iletime girer ve çıkış gerilimi 0 olur. Devre 
transistör iletimde iken doymada çalışacak şekilde tasarlanır. Şekilde transistörlü inverter devresi 
ile giriş ve çıkış gerilimleri gösterilmiştir. 

 
 
 

 

 
Şekil. Transistörlü inverter devresi. 

 
Uygulama: 

 
Şekilde verilen devrede transistör anahtar olarak çalışmakta ve  bir  lambayı  kontrol etmektedir. 
Giriş gerilimi 6 V iken lamba yanmaktadır. Lamba 24 V’ta 20 mA geçirmektedir. 

 
a) Giriş gerilimi 6 V iken transitörün doymada çalışması için akım kazancı ne olmalıdır? 
b) Lambaya verilen güç ile transistörün giriş gücünü hesaplayınız. 

 

 

Çözüm : 
a)   Transistör iletimde iken lamba gerilimi 24 V ve kollektör akımı 20 mA’dir. 

6 − 0.7 
IB = 100 kΩ = 53 µA 
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β = 
20 mA 

= 377 
53 µA 

Transistörün doymada çalışabilmesi için akım kazancı en az 377 olmalıdır. 
c) Lamba gücü = 24 V x 20 mA = 480 mW Transistörün giriş gücü = 6 V x 53 µ A = 0.318 

mW 
 
Çok küçük bir giriş gücü ile yükün gücü kontrol edilmektedir. 

 
 
 
3.5 İşlevsel Yükseltici Temelleri 

 
Bir işlevsel yükseltici (operational amplifier, opamp) çok yüksek yükseltme kazancına, çok 
yüksek (bir kaç megaohm) giriş empedansına ve alçak (100 ohmdan daha az) çıkış empedansına 
sahip bir yüksek kazançlı yükselticidir. Bir fark yükseltici temel devresi iki giriş ( artı ve eksi) 
ve en az bir çıkış terminali içerecek şekilde yapılmıştır. Şekilde temel opamp devresini 
göstermektedir. 

 
 

Çevirici Giriş 
(inverting) input 

 

Çıkış (output) 

 
Çevirmeyici Giriş + 
(non-inverting) input 

 

Şekil. Temel opamp 
 
Daha önce açıklandığı gibi (+) işaretli giriş uygulanan sinyal ile aynı fazda çıkış ; (-) işaretli 
giriş ise giriş sinyali ile zıt polaritede çıkış sağlar. Şekil (a)’da bir opamp'ın ac eşdeğer devresi 
gösterilmiştir. Görüleceği gibi giriş sinyali aralarındaki empedans Rg olan giriş terminallerine 
uygulanmıştır ve tipik olarak çok yüksek değerdedir. Yükseltici kazancı kere giriş sinyali 
büyüklüğünde olan çıkış voltajı ise alçak değerde olan Rç çıkış empedansı üzerinden alınmıştır. 
İdeal bir opamp da Şeklin (b) kısmında gösterildiği gibi giriş empedansı sonsuz, çıkış empedansı 
ise sıfır olacaktır, dolayısıyla voltaj kazancı da sonsuz görünecektir. 

 
 
 

Rg ∼ 
Rç 

AfVf Vç 

 
 

(a) (b) 

Şekil . Opamp devresinin a.c. eşdeğeri  (a) Pratik (b) ideal 
Bir opamp'ın kullanılmasındaki temel devre Şekilde verilmiştir. Görüleceği gibi devre, sabit 
kazanç katlandırıcısı veya eşel değiştirici olarak işlev yapar. V1 giriş sinyali  R1  direnci üzerinden 
( - )  girişe uygulanmıştır. Çıkış tekrar Rgb  direnci ile aynı girişe bağlanmıştır.  (+) giriş ise toprağa 
bağlanmıştır. V1 sinyali genellikle ( - ) girişe uygulandığından çıkış sinyali genellikle giriş  
sinyali  ile zıt  fazda  (ters polaritede) olur. 
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Vf  AfVf Vç 

V1 Rgb 

R1 
Op.Amp 

+ 
Vç 

	 	

Vf 
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Şekil. Temel opamp bağlantısı 
 

Sanal Toprak 
 
Daha önce açıklandığı gibi çıkış voltajı kaynak voltajı ile sınırlıdır ve bu değer de bir kaç volt 
mertebesindedir. Örneğin Vç = - 10 V ve  Av = 20 000 ise giriş voltajının büyüklüğü 

 

V   = 
− Vç  

=   
10 

= 0,5.10 −3  V  = 0,5 mV 
Av 20000 

 

olacaktır. Eğer devrenin tüm kazancı, diyelim ki 1 ise V1 voltajı 10 V olacaktır. Vg değeri devrenin 
tüm diğer giriş çıkış  voltajları ile karşılaştırılırsa çok küçük kalacak ve  0  V  gibi kabul 
edilebilecektir. 

 
Ancak Vg ≅≅  0 V olamakla beraber tam olarak sıfır volt değildir. Vi ≅≅  0 V olması olgusu 
yükseltici girişinde bir sanal kısa devre veya sanal toprak var gibi yorumlanır. Sanal kısa devre 
kavramı yükseltici girişinden toprağa doğru hiç bir akımın geçmemesi anlamı taşır. 
3.6 Farksal ve Ortak Mod Operasyonu 

 
 
Farksal devre bağlantısının bir diğer önemli özelliği iki girişe uygulanmış ters polaritedeki 
sinyalleri büyük oranda yükseltirken; her iki girişe ortak uygulanmış sinyalleri çok az 
yükseltmesidir. Bir opamp pozitif ve negatif girişlere uygulanan sinyallerin farkının yükseltilmesi 
ile oluşan bileşenlere sahip olduğu gibi, bu girişlerin ortak bağlanması halindeki çıkış 
bileşenlerine de sahiptir. Zıt giriş sinyallerinin yükseltilme katsayısı ortak giriş koşullarındakine 
göre çok büyük olduğundan devre ortak giriş operasyonunu reddediyor gibi davranır. Farksal 
yükseltme katsayısının ortak mod yükseltme katsayısına oranına ortak mod reddetme oranı 
(OMRO) (common mode rejection ratio CMRR) denir. 

 
Farksal Girişler 

 
Opamp'a ayrı girişler uygulandığında iki giriş arasındaki sinyal farkı, 

 

Vf  = Vg 1 −Vg 2 

 
 
Ortak Girişler 

 
Her iki giriş sinyali de aynı olduğunda ortak sinyal olarak iki sinyalin ortalaması giriş sinyali 
olarak tanımlanır. 

Vort 
= 

1 (V 
2 g1 

+ Vg 2 ) 
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Çıkış Voltajı 
 
Bir opamp'ın girişlerine aynı polaritede veya zıt     polaritede sinyaller  uygulandığında opamp. 
çıkışındaki voltaj, 

 
 
 
ile ifade edilir. Burada, 

Vç = Af Vf  + AoVo 

 

Vf voltaj farkı 
Vo ortak voltaj 
Af Yükselticinin farksal kazancı 
Ao Yükselticinin ortak mode kazancı 

 

Zıt Polarite Girişleri 
 
Bir opamp'a Vg1 = - Vg2 = Vs olacak şekilde zıt polaritede girişler uygulanmış ise farksal voltaj ; 

 

 

ortak voltaj ; 
V f    = Vg 1  −Vg 2   = Vs   − (−Vs  ) = 2Vs 

 

V  = 
1 (V 

o 2 g 1 
+ Vg 2 ) = 

1 [V 
2 s 

+ (− Vs )] = 0 

 

çıkış voltajı ise ;  
 
Vç = Af Vf  

 

+ AoVo   = Af  (2Vs  )+ 0 = 2 Af Vs 

 
olur. Bu durum göstermektedir ki girişler ideal olarak birbirinin ters polaritesinde olduğunda 
çıkış , 2 defa farksal kazanç  defa tek bir girişe uygulanan gerilime eşittir. 

 
Aynı Polarite Girişleri 

 
Bir opamp'a Vg1 = Vg2 = Vs   şeklinde aynı polaritede gerilim uygulanmış ise 

 

farksal voltaj ;  
Vf  = Vg 1  − Vg 2  = Vs  − Vs  = 0 

 
 
ortak voltaj ; 

V  = 
1 (V 

o 2 g 1 

 

+ Vg 2 ) = 
1 [V 
2 s 

 
+ (Vs )] = Vs 

 

çıkış voltajı  
Vç = Af Vf  

 
+ AoVo = Af (0)+ AoVs = AoVs 

	

 
olur. Buna göre girişler ideal olarak aynı fazda olduğunda (sinyal farkı olmadığında) çıkış voltajı 
ortak mod kazancı ile giriş sinyalinin çarpımına eşittir. 
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3.6.1 Ortak mod rejeksiyonu 
 
Yukarıda açıklanan çözümler bir opamp. devresinde Af   ve Ao   'ın ölçülmesinde kullanılabilir. 

 
Af    yi ölçmek için : 

 

Vg1  = - Vg2  = Vs = 0,5 V olacak şekilde ayarlanır. Buna göre, 
Vf  = Vg 1 −Vg 2  = 0,5 − (− 0,5) = 1 V 

 

V  = 
1 (V 

o 2 g 1 
+ Vg 2 ) = 

1 [0,5 + (− 0,5)] = 0 V 
2 

 

Bu koşullar altında çıkış voltajı, 
 

Vç   = Af Vf  

 

+ AoVo = Af (1)+ Ao .0 = Af 

 
olur. Dolayısıyla giriş sinyalleri ters polaritede olmak koşulu ile 0,5 V 'a ayarlanırsa çıkış 
voltajının değeri sayısal olarak Af   ye eşit olur. 

 
Ortak Mod Reddetme Oranı 

 
Af ve  Ao  'nun ölçülmesi ile ortak mod reddetme oranı (OMRO , CMRR) tanımlanan  denklem 
ile kolayca hesaplanabilir. 

 
 
 
 
OMRO değeri logaritmik olarak, 

A 
OMRO = f

 

Ao 

 
 
 
 
şeklinde de ifade edilebilir. 

 
 
Örnek: 

A 
OMRO (log) = 20 log f

 

Ao 

 
( dB ) 

 

Aşağıdaki devrelere ait OMRO değerini hesaplayınız. 
Çözüm: 

 
 
Vd = 1 

Vg1  = 0,5 mV + 
∼ Vf 

Vç = 8 V + Vç = 8 V 
∼ 

 

∼  Vg2   =- 0,5 V 
 
 

(a) 
 
 

Vg1=1 mV + ∼  Vf 
 

V

	

ç = 12 +
 
Vç
 
=    12 

 
 
 

132 

∼ Vg2=1 mV ∼  Vo = 1 mV 
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(b) 
 

Şekil. Farksal ve ortak mod operasyonu  (a) Farksal mod   (b) ortak mod 
Şekil a’da verilen ölçü verilerinden yukarıda açıklanan birinci basamağı kullanarak, 

 

A   = 
Vç  

=    
8 

= 8000 
f 1.10−3

 

V 
A  = ç

 

Vo 

= 
12 

= 12 
1 

A 
OMRO = f

 

Ao 

OMRO = 20 log 
Af

 

Ao 

= 
8000 

= 666,7 
12 

 
= 20 log 666,7  = 56,48   dB 

 

Açık olarak bellidir ki arzu edilen çalışma koşulu, Af 'nin çok yüksek değerde buna karşılık Ao 
'nun çok küçük değerde olmasıdır. Bu durumda çıkışta, ters polariteli sinyal bileşenlerinin 
yükseltilmiş hali gözlenecektir. Buna karşılık aynı fazlı bileşenleri olan sinyal ise çoğunlukla 
azalacak, dolayısıyla Ao ortak mod kazancı mümkün olduğu  kadar  küçük  kalacaktır. İdeal olarak 
OMRO değeri sonsuzdur. Pratik olarak daha büyük OMRO değerine sahip olan devre daha iyi 
performans sağlar. 

 
OMRO değerine bağlı olarak çıkış voltajı aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

 
⎛ A V  ⎞ ⎛ A V  ⎞ 

V   = A V + A V = A V ⎜1+    o    o   ⎟ = A V ⎜1+    o    o  ⎟ 
ç f     f o    o f      f ⎜ 

⎝ Af Vf  
⎟ f      f ⎜ 

⎝ Af Vf  
⎟ 

 
⎛ 1 V  ⎞ Vç = A  V ⎜1 +     o   ⎟ 

 
şeklinde yeniden yazabiliriz. 

f f ⎜ 
⎝ OMRO Vf  

⎟ 

 

Bir sinyalde hem Vf hem de Vo bileşenleri her zaman vardır. (2.6) denklemi büyük OMRO 
değerleri için çıkış voltajı yalnızca farksal sinyalden kaynaklanacak, ortak mod bileşeni büyük 
oranda küçülmüş olacak veya tamamen ortadan kalkmış olacaktır. 

 
Örnek: 

 

 
	

Giriş gerilimleri Vg1 = 150 µV , Vg2 = 140 µV ; farksal yükseltme kazancı 4000, ve OMRO 
değeri ; 

 
a) 100 
b) 105 

 
olan bir opamp için çıkış voltajlarını hesaplayınız. 
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Çözüm:  

Vf   = Vg1  −Vg 2  = 150 −140 = 10 µV 

Vo  = 
2 Vg1 

1 
=

 
+Vg 2 ) 
⎛ 

140 +150 
2 
⎞ 

= 145  µV 

V  = A V ⎜1+
 1 Vo   ⎟ = 4000 .10.10−6  = 40.10−3V  = 40 mV 

ç f      f ⎜ 
⎝ OMRO Vf  

⎟ 

a) Vç = 40.⎜1 +   
1  145 

⎟ = 40.1,145 = 45,8 mV 
⎛ 

⎝ 100 
⎞ 

10 ⎠ 

 b) Vç = 40.⎜1 +   
1  145 

⎟ = 40.1,000145 = 40,006  mV 
⎛ 
⎝ 10 5 

⎞ 
10 ⎠ 

 

bulunur. Görüleceği gibi daha büyük OMRO değeri çıkış voltajının gerçek değerine daha yakın 
değerler hesaplanmasına olanak vermektedir. 

 
 
3.6.2 Pratik opamp devreleri 
Opamp çeşitli çalışma karakteristikleri oluşacak şekilde değişik biçimlerde devre bağlantılarında 
kullanılabilir. 

 
3.6.2.1 Eviren yükselteç 

 
Çok yaygın biçimde kullanılan sabit kazançlı opamp devresi çevirici (inverting) yükselticidir. 
Çıkış, girişin sabit bir sayı ile çarpımına eşit olup bu oran R1 ve Rgb dirençleri tarafından tayin 
edilir. Bu bağlantı biçiminde çıkış , giriş ile 180o lik faz farkına sahip olduğundan yükseltici 
çevirici (inverting) yükseltici adını almıştır. 

 
 
 

Vç = 
Rgb 

 
 1 

R1 

 
 

Şekil. Eviren  sabit kazançlı katlandırıcı 

Rgb 

R1 + 
V1 

 
	

 
 

Vç = 
Rgb 

R1 

 
V1   yazılabilir. 
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3.6.2.2 Evirmeyen yükselteç 

 
Şekil (a) çevirici olmayan yükseltici olarak çalışan bir opamp devresini göstermektedir. Ancak, 
inverting yükseltici devresi daha iyi frekans kararlılığına sahip olduğu için non-inverting 
yükseltici devresinden çok daha yaygın biçimde kullanılır. Devrenin voltaj kazancını 
hesaplayabilmek için Şekil (b) de verilen eşdeğer devre kullanılır. Vi ≅≅  0 V olduğundan R1 

direnci üzerindeki gerilim düşmesi V1 dir. Bu, R1 ve Rgb direçlerinden oluşan voltaj bölücünün 
çıkışındaki gerilime eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla, 

 
 

⎛ 
Vç   = ⎜⎜1 + 

Rgb ⎞    
⎟⎟V1 

⎝ R1    ⎠ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil (a) Çevirici olmayan sabit kazançlı katlandırıcı  (b) Eşdeğer devresi 

 

V1  = 
R1 Vç 

R1  + Rgb 

 
 
 
 
elde edilir. 

 
3.6.2.3 Gerilim izleyici 

 

Gerilim izleyici polarite ve faz değişmesi olmaksızın 1 büyüklüğünde kazanç sağlayan bir 
devredir, Şekil (a). Açık olarak bu devrede, 

 
Vç = V1 

V + 

Rgb 

R 

Vg = 0 

V1 
R1 

Rgb Vç 

+ 
V Vç 

Vg = 0 
Vç 

V 
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Şekil. (a) Birim takipçi (b) Sanal toprak eşdeğer devresi 

 
Bu nedenle giriş ve çıkış, girişle aynı polaritede ve büyüklükte olur. Devre bir emitter veya 
kaynak takipçi devresi gibi işlev görür, yalnız kazanç tam 1’e eşittir. 

 
3.6.2.4 Toplayıcı yükselteç 

 
Şekil (a)’da gösterilen toplama yükselticisi opamp devresi belki de en çok kullanılan devre 
şeklidir. Toplama yükselticisinin üç voltajın toplandığı üç girişi bulunmaktadır. Bu üç girişin her 
biri sabit bir kazanç faktörü ile çarpılır. Şekil (b) deki eşdeğer gösterimden yararlanarak çıkış 
gerilimi için, 

 
⎛ Rgb Rgb Rgb ⎞ 

Vç = −⎜⎜ 
⎝ 

V1  + 
R1 

V2  + 
R2 

V3 ⎟⎟ R3 ⎠ 

 

yazılabilir. Başka bir değişle her bir giriş, ayrı sabit kazanç katsayısı ile çarpılarak çıkış gerilimine 
eklenir. Eğer daha fazla sayıda giriş varsa herbiri bir bileşen olarak çıkış gerilimine eklenir. 

 

R1 

R2 

R3 

V1     V2    V3 

∼ ∼ ∼ 

 
 

Rgb 
 
 

Vg≈0V  Vç 

 
 

Şekil (a) Toplama yükselticisi (b) Sanal toprakeşdeğer devresi 

Örnek: 

Giriş gerilimleri ve dirençleri verilen aşağıdaki durumlar için opamp çıkış gerilimini 
hesaplayınız. Her iki hal için Rgb direncini 1 MΩ olarak alınız. 

 
(a) V1 = + 1 V   V2 = + 2 V V3 = + 3 V   R1 = 500 kΩ   R2 = 1 MΩ   R3 = 1 MΩ 
(b) V1 = - 2 V   V2 = + 3 V V3 = + 1 V   R1 = 200 kΩ   R2 = 500 kΩ   R3 = 1 MΩ 

 

Çözüm: 
 (a) Vç = −⎡

1000 (+1)+ 
1000 (+ 2)+ 

1000 (+ 3)⎤ = −7V 

⎢⎣   500 1000 1000 ⎥⎦ 

V1 

V2 

V3 

R1 

R2 

Rgb 

R3 
Vç 

+ 

 
	

 

(b) V  = −⎡
1000 

ç ⎢⎣   200 
(− 2)+ 

1000 
500 

(+ 3)+ 
1000 
1000 

(+1)⎤ = +3V 
⎥⎦ 
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3.6.2.5 İntegral alıcı 
 
Şimdiye kadar giriş ve geri besleme komponenti olarak direnç kullanıldı. Eğer geri besleme 
komponenti olarak bir kondansatör kullanılırsa hazırlanan devre integratör olarak bilinir, Şekil 
(a). Şeklin (b) kısmında sanal toprak eşdeğer devresi de verilmiştir. Bu devre kullanılarak giriş 
ve çıkış voltajları arasındaki bağıntı I akımına bağlı olarak türetilebilir. Burada da sanal toprak R 
ve XC nin birleştiği noktadaki voltajın toprak voltajında ( Vg ≈ 0 V olması nedeniyle) olması 
anlamı taşır. 

 
 
 
 

Vç 
 
 
 
 
 
 

Şekil. (a)  İntegratör. (b)   Sanal toprak eşdeğer devresi 
 

Kapasitif empedans ,  
X =    

1    
= 

1   
C jωC sC 

 
şeklinde ifade edilebilir. Burada Laplace notasyonundaki s = j ωω  dır. Laplace notasyonu bir 
kısım cebir hesaplamalarında integral veya diferansiyel ifadeye olanak veren bir operatördür. 

 

Yukarıdaki denklem Vç / Vg   için çözülürse, 
 

I = 
V1   = − 

Vç  
=  

−Vç 

 
 
 
= −sCV 

 

R XC  

Vç  
=  
−1   

1 sC •
 

V1 sCR 
 

Yukarıdaki denklem zamana bağlı olarak, 
 

vç(t ) = − 
1 

RC ∫ 
v1 (t ) dt 

şeklinde yeniden yazılabilir. Bu denklem, çıkışın girişin integraline eşit olduğunu göstermektedir. 
Verilen bir sinyalin integre edilebilme olgusu diferansiyel denklem çözebilme yeteneği ile birlikte 
analog computer imkanı yaratır. Bu da fiziksel sistem operasyonunun elektriksel analog 
çözümlerine imkan verir. 

 
İntegrasyon operasyonu bir tür toplama işlemidir. Bir dalga şeklinin veya bir eğrinin altında 

C 
V1 Vç 

R + 

R 
C 

I 
I 

V Vg  ≈ 0V 

 
	

kalan alanın belirli bir zaman dilimi içinde toplanması gibi. Eğer integratör devresi girişine sabit 
bir gerilim uygulanmışsa, çıkış geriliminin, bir rampa voltaj şeklinde, belli bir zaman 
periyodunda artacağını gösterir. Dolayısıyla son denklem  sabit giriş voltajı için, çıkış  voltajının 
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5 
 

10 

girişe göre ters polaritede ve 1 / RC faktörü ile çarpılmış bir ramp  voltaj  olacağını anlatmaktadır. 
İntegratör devresi çeşitli giriş sinyalleri girildiğinde çalışmakla beraber, aşağıdaki örnekde sabit 
giriş gerilimi kullanılmış olup, çıkış voltajı bir ramp voltaj olacaktır. 

 
Bir örnek olarak giriş geriliminin V1 = 1 V olduğu Şekil (a). daki devreyi ele alalım. 1/RC eşel 
faktörü (scale factor) 

 

−   
1   

= −
 1 

= −1 
RC 1.106 .1.10 −6

 

 

olur. Dolayısıyla Şekil (b) deki negatif ramp voltaj oluşur. Eğer eşel faktörü, R = 100 kΩ 
yapılarak değiştirilirse, 

 

−   
1   

= −
 1 

= −10 
RC 100.103 .1.10 −6

 
 

elde edilir ve çıkış Şekil (c)’ de gösterilen hale gelir. 
 
 
 

0 V   0 V 
(- 1/RC = - 10) 

 
 

 
 

(a) (b) (c) 

 
 
- 10 V 

 

Şekil. Basamak (step) girişli integretörün çalışması 
Birden fazla giriş sinyalinin integratör girişine uygulanması Şekil 2.21. de gösterilmiştir. Bu 
uygulama 

⎡  1 1 1 ⎤ 
Vç(t) = −⎢ R C ∫ v1 (t)dt + 

R C ∫ v2 (t)dt + 
R C ∫ v3 (t)dt +⎥ 

⎣  1 2 3 ⎦ 
denklemi ile ifade edilebilir. 
Bir toplama integratörünün analog kompüter gibi kullanılmasını örnekleyen devre Şekilde 
verilmiştir. Bu şekilde giriş dirençleri ve geri besleme kondansatörü yanında analog kompüter 
sembolü de gösterilmiştir. 

C 
 

R 
v1(t) 

R 
v2 (t) 

R 
v3 (t) 

+ 

 
 
 
 
 

vç (t) 

 
R1  = 200 kΩ 

V1 
R2  =100 kΩ 

V2 
R3  = 1 MΩ 

V3 

+ 

C = 1 µF 
 
 
 
 

Vç 

 

(a) (b) 
 

V1 

V2 Vç 

V
3 

v1(t) = 1 V 
R C = 1 µF 

Vç  (t) 

1 MΩ + 

     

- 1 V 
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(c) 
 
Şekil . (a) Toplama integratör devresi   (b)  Komponent değerleri (c)Analog kompüter 

integratör sembolü 
 
3.6.2.6 Türev (diferansiyel) alıcı 

 
Şekilde bir diferensiyel alma devresi gösterilmiştir. Bu devre yukarıda açıklanan integratör 
devresi kadar kullanışlı olmasa da yararlı uygulamalara olanak verir. Devre için genel denklem, 

 

v (t) = −RC dv1 (t) 
ç dt 

 

şeklindedir ve  - RC yine eşel faktörü (scale factor) anlamındadır. 
 
 
 

v1(t) 
C R 

 
Vç (t) 

+ 
 
 

Şekil. Diferansiyel alma devresi (türev alıcı) 
 
3.6.3 Pasif filtreler 
Ölçme ve telekomünikasyon tekniğinde sık sık belirli frekans bağımlılıkları olan devreler 
gereklidir. Genellikle belirli bir frekans bandının iletimi ve bir diğerinin bastırılması gerekir. Bir 
filtre devresi, belli bir frekans bandını geçirerek ve bu frekansın dışındakileri zayıflatmak amacı 
ile geliştirilmiş, aktif veya pasif bir devredir. 

 
*Pasif filtre devreleri; direnç, self ve kapasitif elemanlar içerir. 
*Aktif filtreler ise bunlara ilaveten transistor veya opamp gibi aktif devre elemanları içerirler. 

 

Kazanç(Av) değeri 1’den büyük ise çıkış sinyali giriş sinyalinden büyüktür. Kazanç(Av) değeri 
1’den küçük ise çıkış sinyali giriş sinyalinden küçüktür. Durma bandındaki kazanç çok küçük 
olabildiğinden desibel (db) cinsinden ifade edilir 

 
Süzgeçler kazanç eğrilerinin karakteristik özelliklerine göre Butterworth süzgeç, Chebyshev 
süzgeç, Eliptik süzgeç (Cauer süzgeç) olarak sınıflandırılabilir. Çeşitli derecelerde aktif filtre 
yapmak mümkündür. Filtreler geçirgen oldukları frekans bandına göre alçak geçiren, yüksek 
geçiren, band geçiren ve band (selektif) durduran filtre olarak ayrılabilir. 

 
3.6.4 Geçirgen Oldukları Frekans Bandına Göre Filtreler 
Pasif fitlerlerde kendi aralarında dörde ayrılır: 
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1. Alçak geçiren filtreler 
2. Yüksek geçiren filtreler 
3. Band geçiren filtreler 
4. Band durduran filtreler 

 

 

 
Yukarıda filtrelerin frekans gerilim eğrileri görülmektedir. Görüldüğü gibi filtreler belli bir 
frekans aralığını geçirir ve durdururlar. 

 
3.6.4.1 Alçak geçiren filtreler 

 
R C filtreleri kolay gerçekleştirilen devreler olup, alçak geçiren veya yüksek geçiren filtre olarak 
tasarlanabilirler. Devrede çıkış kondansatör üzerinden alınırsa devre alçak geçiren, devrede çıkış 
direnç üzerinde alınırsa devre yüksek geçiren filtre devresi olur. 

 

 

Yandaki devrede, alçak frekanslarda çıkış gerilimi yüksek olur, f kritik frekansından sonra çıkış 
gerilimi azalmaya başlıyor.  f = 0 dan başlayarak incelenirse; 

 
f = 0 Hz için; 

 

Bu durumda kondansatör açık devre gibi davranır. Çıkış; Vo=Vi olur. Çok yüksek frekanslarda, 
reaktans 

 

olur ve çıkış gerilimi Vo= 0olur. Devrede çıkış gerilimi frekans değerlerine göre değişir. 
Devreye gerilim bölücü uygulanarak; 
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elde edilir. 
 
Alçak-geçirgen filtrelerde, uygulanan frekans fc den küçük olduğunda, çıkış gerilimi giriş 
geriliminin %70.7 sinden büyük olmaktadır. Herhangi bir frekans fc den büyük ise, çıkış gerilimi, 
giriş geriliminin %70.7 sinden küçük olmaktadır. 

 
Örnek: 

 

Yukarıdaki alçak geçiren filtre devresinde Vs = 10 V ve kırılma frekansı fc = 6.6KHz için 
R=100 Ω seçilirse kondansatör değerini bulalım; 

 

 

 
3.6.4.2 Yüksek geçiren filtreler 

 
Yüksek geçiren filtre devreleri, alçak geçiren filtre devrelerine benzer. Ancak çıkış kondansatör 
üzerinden değil de direnç üzerinden alınır. 

 

 
Devrede alçak frekanslarda devrenin çıkış gerilimi düşük olur. fc kritik frekansından sonra 
gerilim yükselmeye başlar. f = 0 iken kondansatörün reaktansı çok yüksek olacağından 

 

olur. 
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Çok yüksek frekanslarda, olacağından çıkış gerilimi Vo=Vi olur. Devrenin çıkış gerilimi frekansa 
bağlı olarak değişir. Her hangi bir ara frekansta, çıkış gerilimi gerilim bölücü kuralına göre, 

 

elde edilir. 
 
Yüksek-geçirgen filtrelerde, uygulanan frekans fc den küçük olduğunda, çıkış gerilimi giriş 
geriliminin %70.7 sinden küçük olmaktadır. Herhangi bir frekans fc’den büyük ise, çıkış gerilimi, 
giriş geriliminin %70.7 sinden daha büyük olmaktadır. 

 
Örnek: 

 

Yukarıdaki yüksek geçiren filtre devresinde Vs = 1 V ve kırılma frekansı fc = 6.6KHz için 
R=100 Ω seçilirse kondansatör değerini bulalım; 

 

 

 
3.6.4.3 Band durduran filtreler 

 
Band durduran filtreleri yapmak için birçok metod vardır. Bunlardan biri, bir yüksek geçiren ile 
yüksek geçiren alçak geçiren filtreyi paralel bağlamak diğeri de seri rezonans ile yapılabilir. 
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Yukarıdaki şekillerden de görüldüğü gibi f1 alçak düzeyde bir frekansta olduğunda alçak geçirgen 
devresinden geçer ve f2yüksek bir frekansta olduğunda diğer kolu izler. Ayrıca fo frekansı 
alçak geçiren filtrenin kritik büyük, yüksek geçireninkinden büyüktür. Bu da çıkış geriliminin giriş 
geriliminin %70.7’sinden fazlasının geçmesini önler. 

 

 

 
 
Yukarıda bir seri rezonans devresi vardır. Yukarıdaki devrede çıkış seri bağlı L ve C ‘den alınırsa 
devre band durduran filtre görevi görür. Devreye gerilim kanunu uygulanırsa çıkış gerilimi; 

 

olarak bulunur. 
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Örnek: 

 

Yandaki seri rezonans devresinde Vs = 10V ve filtrenin kesim frekansları bağlı olarak f1= 6.6KHz 
f2 = 9.6KHz olarak belirlenmiştir. Devrede kullanılacak direnç, bobin ve kondansatör değerlerini 
bulunuz. 
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3.6.4.4 Band geçiren filtreler 
 

 

 
Band geçiren filtre belirli frekans aralıkları geçirmek için yapılan filtrelerdir. Bunun için bir 
yüksek geçiren filtre ve alçak geçiren filtre ard arda bağlanmalıdır. 

 
Alçak geçiren filtrenin kesim frekansı, yüksek geçiren filtreninkinden büyük seçilmelidir. 
Yukarıdaki şekilden de anlaşıldığı gibi önce yüksek geçiren filtre alçak frekansları f1 frekansına 
kadar geçişini engelliyor. Rezonans frekansından sonra ise alçak geçiren filtre devreye giriyor ve 
f2 ye kadar ki frekanstaki sinyalin geçişine izin veriyor. Daha yüksek frekanslı sinyalleri ise 
geçirmiyor. 

 

 

 
 
Ayrıca band geçiren filtre paralel rezonans devresiyle de yapılabilir. Çünkü rezonans devreleri 
rezonans frekansı ve civarında yüksek empedansa sahip olur ve bu da sadece belirli frekans 
aralıklarının geçişine izin verir. Yukarıda band geçiren paralel rezonans devresi görülmektedir. 
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Örnek: 

 

 
Yukarıdaki paralel rezonans devresinde Vs = 10V ve filtrenin kesim frekansları bağlı olarak 
f1= 6.6KHz f2 = 9.6KHz olarak belirlenmiştir. Devrede kullanılacak direnç, bobin ve kondansatör 
değerlerini bulunuz. 
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4 ELEKTRİK MAKİNALARI 
 
4.1 Transformatörler 

 
 

Elektrik enerjisinin en önemli özelliklerinden biri de üretildiği yerden çok uzak bölgelere 
kolayca taşınabilmesidir. Bu taşımanın verimli bir şekilde yapılabilmesi için, gerilimin yeteri 
kadar yüksek olması gerekir. 
Elektrik enerjisi bilindiği gibi doğru akım ve alternatif akım şeklinde üretilir. Alternatif akımlı 
elektrik enerjisinin gerilimi transformatörler yardımıyla yükseltilip düşürülebildiğinden, 
enerjinin alternatif akımla taşınması önemini korumaktadır. 
Santrallerde alternatörler (generatörler) yardımıyla üretilen elektrik enerjisinin gerilimi çok 
yüksek değildir.(0,4–3,3–6,3-10,6-13-14,7-15,8 ve 35 kV).Bu gerilimler enerjinin uzak 
bölgelere taşınmasını sağlayacak kadar yüksek olmadığından yükseltilmeleri gerekir. Bu da 
ancak transformatörler yardımıyla gerçekleştirilir. 
İletim gerilimleri orta, yüksek ve çok yüksek gerilim grupları olarak üçe ayrılırlar. 
ORTA GERİLİMLER: 6,3-10-(15)-20-(33)-45-(66) kV 
YÜKSEK GERİLİMLER: 110-(154)- 220 kV 
ÇOK YÜKSEK GERİLİMLER: 380-500-750 kV 
Parantez içindeki gerilimler Amerika’da, diğerleri Avrupa’da kullanılan gerilim gruplarıdır. 
Yurdumuzda ise 15-30-66-154 ve 380 kV’luk gerilimlerle enerji taşınmaktadır.  Bu gerilimlerin 
yanı sıra tüketim bölgelerinde dağıtım ve kullanma gerilimleri olarak 3-5-8-24- 110-220 ve 380 
V gibi daha düşük gerilimlere ihtiyaç vardır. 
Bu küçük ve alçak gerilimlerin elde edilmesi yine transformatörlerle mümkün olabilmektedir. 
Bu durum transformatörlerin önemini belirtmektedir. Elektrik  enerjisinin iletilmesi, dağıtılması 
gibi alanlarda ve çeşitli aygıtların çalıştırılmasında kullanılan transformatörler en önemli 
elektrik makineleri grubundandır. 
Transformatörler hareket etmeyen elektrik makinelerinden olup, belirli  bir  gerilimdeki elektrik 
enerjisini diğer bir gerilimdeki elektrik enerjisine çevirmeye yararlar. Özellikle enerji 
iletimindeki rolleri çok önemlidir. Transformatörler endüstride bir ve üç fazlı olarak önemli 
sayıda kullanılmaktadırlar. Bazı özel hallerde faz sayısı farklı olarak da yapılırlar. Birkaç 
wattlık en ufak zayıf akım transformatörlerinden çok büyük güçte (600000 kVA) enerji 
iletiminde kullanılan transformatörler yapılmaktadır. Gerilim bakımından  da uygulama alanları 
çok geniştir. İşletme gerilimleri birkaç volt alçak gerilim transformatörleri ve gerilimi milyon 
volt yüksekliğinde olan yüksek gerilim transformatörleri imal olunmaktadır. Transformatörlerin 
diğer elektrik makinelerine göre en büyük  üstünlükleri  verimlerinin yüksek oluşudur. Büyük 
transformatörlerde malzemeyi ekonomik bir şekilde kullanarak % 99-99,5 verim elde etmek 
mümkündür. Verimin bu kadar büyük olmasının nedeni, hareket eden parçaları 
bulunmadığından sürtünme kayıplarının olmayışıdır. 

 
4.2 Transformatörlerin Sınıflandırılması 

 
Transformatörler çeşitli özellikleri dikkate alınarak sınıflandırılır. 
1- Manyetik nüvenin yapılış şekline göre; 
a) Çekirdek tipi 
b) Mantel tipi 
c) Dağılmış tip nüveli 
2- Faz sayısına göre; 
a) Primer ve sekonderi aynı sayıda faza sahip olanlar (Bir-İki-Üç-Dört-Altı-Oniki fazlı 
transformatörler) 
b) Primer ve sekonderi farklı sayıda faza sahip olanlar (Üç fazlı sistemi-İki-Altı veya Oniki 
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faza dönüştüren transformatörler) 
3- Soğutma şekline göre; 
a) Kuru transformatörler (Yağsız olanlar) 
b) Yağlı transformatörler 
4- Kuruluş yerine göre; 
a) İç tip transformatörler (Yapı içi veya dahili tip) 
b) Açık hava tipi transformatörler (Yapı dışı veya harici tip) 
5- Sargı tiplerine göre; 
a) Silindirik sargılı 
b) Dilimli sargılı 
6- Çalışma prensiplerine göre ; 
a) Sabit gerilimli (Şebeke, güç ve dağıtım trafoları) 
b) Sabit akımlı 
7- Sargı durumlarına göre; 
a) Yalıtılmış sargılı (Normal iki sargılı) 
b) Oto trafoları 
8- Soğutucu cinsine göre; 
a) Hava ile soğutulanlar (Kuru transformatörler) 
b) Yağ ile soğutulanlar 
c) Su ile soğutulanlar 
9- Kullanılış amaçlarına göre; 
a) Güç trafoları 
b) Ölçü trafoları (Akım ve Gerilim trafoları) 
c) Çeşitli aygıt, makina vb. yerlerde kullanılan trafolar (Ateşleme, kaynak, televizyon ve radyo 
devrelerinde kullanılanlar, gerilim regülatörlerinde, doğrultmaç devrelerinde, otomatik 
kumanda devrelerinde, neon lambalarda, koruma devrelerinde, güvenlik transformatörleri vb. 
yerlerde kullanılan transformatörler gibi.) 

 

 

 
4.3 Transformatörlerin Yapısı Ve Çalışma Prensipleri 

 
Transformatörler hangi amaç için kullanılırsa kullanılsın prensip bakımından daima aynıdırlar 
ve genel olarak birbirine ve toprağa karşı izole edilmiş iki sargı ile bu sargıları taşıyan demir 
çekirdekten oluşurlar. Uyarılan sargıya primer sargı ve diğerine de sekonder sargı denir. 
Transformatörün yükseltici veya alçaltıcı olmasına göre primerin gerilimi sekonderden küçük 
veya büyük olabilir. Gerilimi küçük olan sargıya  alçak gerilim sargısı,  gerilimi büyük    olan 
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sargıya yüksek gerilim sargısı denir. 
Primer sargı, alçaltıcı transformatörde ince kesitli, çok spirli olarak sarılır. Yükseltici 
transformatörde kalın kesitli, az spirli olarak sarılır. 
Sekonder  sargı,  alçaltıcı  transformatörde  kalın   kesitli,   az   spirli   olarak   sarılır. Yükseltici 
transformatörde ince kesitli, çok spirli olarak sarılır.Transformatörün ucuza mal olması için ve 
dağılma kuvvet çizgilerini gereksiz yere büyütmemek amacı ile alt gerilim sargısı çoğunlukla 
iç kısma ve demir çekirdeğe çok yakın olarak yerleştirilir. Üst gerilim sargısı ise dış taraftadır. 
Primer ve sekonder sargılarının birbirleriyle elektriksel bir bağlantısı yoktur. Ancak özel olarak 
yapılan oto transformatörlerinde her iki sargı elektriksel olarak birbirleriyle bağlantılıdır. 
Transformatörlerin primer sargıları uygun bir gerilimdeki alternatif akım devresine 
bağlandığında sekonder sargılarından değişik değerde fakat aynı frekansta başka bir alternatif 
gerilim alınır. 

 
Transformatör; sargıların birisinden geçen bir alternatif akım sistemini, elektromanyetik 
endüksiyon etkisiyle, diğer sargısında aynı frekanslı fakat farklı şiddet ve gerilimde başka bir 
alternatif akım sistemine dönüştüren statik bir elektrik makinesidir. 
Bir iletkende emk indüklenebilmesi için o iletkenin sabit bir manyetik alan içinde hareket 
ettirilmesi veya değişen bir manyetik alan içinde bulundurulması gerekir. 
Manyetik nüvede sargıların bulunduğu kısma ayaklar (bacaklar),ayakları birleştiren alt ve üst 
parçalara ise boyunduruk adı verilir. 

 
Primer gerilimi sekonder geriliminden büyükse bu tip transformatörlere düşürücü (alçaltıcı) 
transformatörler, primer gerilimi sekonder geriliminden küçükse bu tip transformatörlere 
yükseltici transformatörler denir. 

 

 

Transformatörlerin genel prensip şeması 
 
Transformatörün primer sargılarına alternatif bir  gerilim  uygulandığında,  bu sargı değişken bir 
manyetik alan oluşturur. Bu alan, üzerinde sekonder sargının  da  bulunduğu manyetik demir 
nüve üzerinden devresini tamamlar. Primere uygulanan alternatif  gerilimin zamana bağlı olarak 
her an yön ve şiddeti değiştiğinden, oluşturduğu manyetik alanında her an yön ve şiddeti değişir. 
Bu alanın sekonder sargıyı kesmesiyle bu sargılarda alternatif bir gerilim indüklenir. İndüklenen 
bu gerilim, sekonder sarım sayısı, primerde uyarılıp sekonder sargı içinden geçen manyetik 
akının maksimum değeri ve her iki sargıyı kavrayan alternatif alanın frekansına bağlıdır. 
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Görüldüğü gibi primer ve sekonder sargılarının birbirleriyle elektriksel hiçbir bağlantıları 
olmadığı halde sekonder sargılarda manyetik indüksiyon yoluyla bir gerilim oluşmuştur. 
Transformatörün primer sargılarına doğru gerilim uygulandığında, demir nüve üzerinde yine bir 
manyetik alan oluşur. Ancak bu sabit bir manyetik alandır. Bu alanın yön ve şiddeti 
değişmediğinden sekonder sargılarında bir emk indüklenmesi söz konusu olamaz. Çünkü 
endüksiyon kurallarına göre, değeri değişen manyetik alanlar tarafından etkilenen sargılarda 
endüksiyon gerilimleri oluşabilir. Doğru akımın verilişi ve kesilişi sırasında sekonderde 
endüksiyon gerilimleri görülebilir. Ancak manyetik alanın değişimi sürekli olmadığından, 
transformatörler doğru akımda kullanılamazlar. 

 
 
 
4.4 Manyetik Devre Gereçleri Ve Özellikleri 

 
Transformatörlerin manyetik demir nüveleri, birer yüzleri yalıtılmış ince özel saçların üst üste 
konulup iyice sıkıştırılmaları ile oluşturulur. Saçların birer yüzleri nüve içinde oluşan FUKO 
KAYIPLARINI azaltmak amacıyla lâk, cila, vernik, kağıt gibi yalıtkanlarla kaplanır. 
Kullanılan özel saçlarda %3-4 kadar Silisyum bulunur. Böylece saçların manyetik 
endüksiyonları (B) arttırılmış, HİSTERİSİZ KAYIPLARI azaltılmış olur. 

 
 
4.5 Manyetik Nüve Şekilleri 

 
Manyetik devre ve sargıların birbirlerine göre durumları dikkate  alındığında transformatörlerin 
iki şekilde yapıldığı görülür. 
1- Çekirdek tipi 
2- Mantel tipi 
Bunlardan ayrı olarak bir de Dağılmış Nüveli Transformatör tipi vardır. 

 
 
4.5.1 Çekirdek  tipi nüve 
Transformatör sargıları manyetik nüveyi kavrayacak şekilde yapılmıştır. 

 

 

Primer ve sekonder sargılar iki bacak üzerine yerleştirilmişlerdir. Manyetik nüvenin kesiti her 
yerde aynıdır. Yalıtma işi için daha fazla yer vardır. Bu bakımdan büyük güçlerde ve yüksek 
gerilimlerde kullanılır. 
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Bir fazlı Çekirdek tipi transformatör 
 

Alçak gerilim sargısı hemen demir çekirdek üzerine, yüksek gerilim sargısı ise alçak gerilim 
sargısının üstüne yerleştirilir. Bu toprak potansiyelindeki çekirdekten sargıları  daha kolay izole 
etmek içindir. 

 
Şayet alt ve üst gerilim sargılarının bütün sarımları bir bacak üzerine yerleştirilseydi, sarım 
sayıları aynı fakat sarım uzunluğu fazla olurdu ve bakır miktarı biraz artar dolayısıyla bakır 
kayıpları da artardı. Bu nedenle alçak ve yüksek gerilim sargıları, her iki bacağa yarı yarıya 
sarılıp seri bağlamak suretiyle bakır uzunluğu kısa tutulmuş olur.  Sargıların  kontrolünün kolay 
olması çekirdek tipi transformatörün üstünlüklerindendir. 

 
 
4.5.2 Mantel tipi nüve 
Manyetik devre, sargıları kuşatacak şekilde yapılmıştır. 

 

 

Alt ve üst gerilim sargıları orta bacağa yerleştirilmiştir. Orta çekirdekte uyarılan kuvvet çizgileri 
devrelerini dıştaki iki ayak üzerinden tamamlar. Orta bacağın demir yolu kısa olduğundan 
mıknatıslanma akımı küçüktür. Bu nedenle elektronik devrelerde bu tip transformatörler 
kullanılır. 
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Alçak gerilimli, küçük güçlü transformatörlerde kullanılan mantel tipi nüve, büyük güçlü 
transformatörlerde de kullanılır. Bu nüve tipinin sargıları mekanik bakımdan dış etkilere karşı 
daha iyi koruyan bir şekli vardır. 

 
 
4.5.3 Dağılmış tip nüve 
H tipi nüve adı da verilen bu tip nüve de sargılar orta ayağa sarılmış olup 4 dış ayak tarafından 
kuşatılmıştır. 

 

 
a) Nüvenin (+) şeklinde üst görünüşü b)Orta ayağa sarılan sargıların kesitleri 

Dağılmış Nüve tipli transformatör 
 

Dağılmış nüveli transformatörlerde kaçak akılar en küçük değerde olduğundan boş çalışma 
akımı çok azdır. Böylece iç gerilim düşümleri de azalmıştır. Sargıların sarıldığı orta  ayağın akı 
yoğunluğu diğer ayaktakilerden fazladır. Çünkü bu ayağın kesiti, diğer dört  ayak kesitinden 
daha büyüktür. Bu durum kayıpları arttırmaz, buna karşılık  ortalama sarım uzunluğu küçüleceği 
için, iç gerilim düşümü de azalır. Bu tip nüvede soğutma daha zor yapılabilmektedir. 

 
H tipi transformatörlerin özel bir yapım şekli daha vardır. Bu tipte sargıların çevresine spiral 
şeklinde Silisyumlu bir şerit sıkıca bağlanır. Manyetik devrenin uzunluğu  kısa,  kesiti büyüktür. 
Akı kaybı az olan bu tip nüvede demir kaybı da azdır. Bu tip nüvesi olan transformatörlere 
SPİRAKORE TİPİ TRANSFORMATÖRLER denir. 
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Spiral nüveli (Spirakore) transformatör 
 

Spiral nüveli transformatörlerde malzeme kaybı, özellikle sac kaybı en  alt  düzeye indirilmiştir. 
Nüvede hava aralığı olmadığından relüktans da küçüktür. Bu durum kaçak akıların, dolayısıyla 
demir kayıplarının az olmasını sağlar. Genel olarak bu  tip transformatörler küçük güçlerde 
yapılırlar. 

 
 
4.6 Transformatörlerin Dönüştürme Oranları 

 
Bir transformatörün primer sargılarına alternatif bir gerilim uyguladığında  sekonder sargılarına 
bir yük bağlanmasa da primer sargılarından çok küçük bir boş çalışma akımı (I0) geçer. Bu 
akımın oluşturduğu değişken akı, sekonder sargılarını keserek bu  sargılarda alternatif bir e.m.k 
indükler. İndüklenen bu e.m.k’in frekansı, primer sargıya uygulanan gerilimin frekansına eşittir. 

 

Transformatör boştaki akımının oluşturduğu manyetik akının sekonder sargılarını kestiği ve 
boştaki nüve kayıplarının sıfır olduğu varsayılan  transformatöre  İDEAL TRANSFORMATÖR 
denir. İdeal transformatörlerde sekonder sargıları kesen kuvvet çizgilerinin tamamı, primer 
sargılarını da keser. Bu durumda transformatörün her  iki sargısının her bir sarımında aynı 
değerde gerilim indüklenir. Buna, her iki sargının spir başına indüklenen gerilimleri aynıdır 
diyebiliriz. Primer ve sekonder sargılarda indüklenen bu gerilimler aynı Φ akısı tarafından 
oluşturulduğundan aralarında bir faz farkı yoktur. Yani primer ve sekonder devrede endüksiyon 
yolu ile oluşan gerilimler aynı fazdadır. Transformatörün primer sargısında oluşan E1 e.m.k.’i  
Lenz  kanununa  göre, kendisini oluşturan U1 gerilimine ters yönde olup, yaklaşık olarak eşit 
değerdedir. Gerçekte E1 e.m.k.’i U1 geriliminden %1-2’i kadar küçüktür. 

 
Transformatörün her iki sargısında spir başına indüklenen gerilimler aynı olduğundan primer 
ve sekonder devre e.m. k’lerinin birbirine oranı, spir sayılarının oranına eşit yazılabilir. 
E1    =  

N1  = 
U1 

E2        N 2        U 2 

 
Transformatörlerin verimleri çok yüksek olduğundan, primer ve sekonder devre güçleri 
birbirine eşit yazılabilir. 
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S1 = U1.I1 ( VA ) 
S2 = U2.I2 ( VA ) 
S1= S2 

U1.I1 = U2.I2 

U1   = 
I 2 

U 2         I1 

Transformatörlerde dönüştürme oranı; 

k =  
E1   =  

N1  = 
U1   = 

I2
 

E2 N 2 U 2 I1 

şeklinde yazılabilir. 
 

Bir transformatörün dönüştürme oranı bilinirse, primer ve sekonder  gerilimleri,  spir sayıları 
ve akımları hesaplanabilir. 

 
ÖRNEK: Bir transformatörün dönüştürme oranı 5, sekonder gerilimi 110 V tur. Primer 
gerilimini bulunuz. 

 
k = 5 
U2 = 110 V 

U1 
k = 

U 2 

U1 = k.U2= 5.110 = 550 V 
 

ÖRNEK: Bir fazlı transformatörün primer sargılarında 500 spir bulunmaktadır. Bu 
transformatörün primerine 220 V uygulandığında sekonderde 110 V okunmaktadır. 

 
a) Dönüştürme oranını, 
b) Sekonder spir sayısını, 
c) Spir başına indüklenen gerilimi bulunuz 
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ÖRNEK: Primer gerilimi 220 V, sekonder gerilimi 55 V olan bir transformatörün primer 
sargılarından 4 A akım geçmektedir. Bu transformatörde spir başına indüklenen gerilim 0,5 
V/sp olduğuna göre; 

 
a) Sekonder akımı, 
b) Primer ve sekonder spir sayılarını bulunuz 

 
 

 

 

ÖRNEK: 20000 V/400 V,160 kVA’lık bir transformatörde primer ve sekonder akımlarını 
bulunuz. 

 
S1= S2 = S = 160 kVA 
S = U.I 

I1 = 
 S   160000 

= = 8 A 
U1 20000 

I2 = S   = 160000 = 400 A 

U 2 400 
 
 
4.7 Transformatörlerde Endüklenen Gerilimin Hesaplanması 

 
Lenz Kanununa göre bir iletkende indüklenen e.m.k, saniyede kesilen kuvvet çizgisi sayısıyla 
orantılıdır.  

Kesme hızı ne kadar fazla ve kesilen kuvvet çizgisi ne kadar çoksa indüklenen e.m.k de o 
kadar büyük olur. Transformatörün primerine alternatif bir gerilim uyguladığında bu akım 
değişen bir alternatif alan oluşturur. Değişken manyetik alanın 1 Hz’lik (1 Periyotluk) süre 
içindeki değişimi, aynen uygulanan gerilimin değişimine benzer. 
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Manyetik Akımın Değişim Eğrisi 
 

1 Hz’lik sürenin 1/4’ünde manyetik alan en büyük değerini alır. Buna göre T/4 zamanda 
manyetik akı da Φmax değerini alır. T/4 süre içinde bir iletkende indüklenen e.m.k’in volt 
olarak ortalama değeri; 

 

 

 
10-8 = Sonucun volt olarak çıkması için kullanılan bir katsayı. Saniyede 108 kuvvet çizgisi 
kesen iletkende 1V’luk gerilim indüklenir. 
Bu eşitlik bir spir içindir. Transformatörün primerinde Nı spir olduğuna göre; 
Eort = 4.f.Φmax.N1.10-8 (V) 

Akım ve gerilimin ortalama değeri ile etkin ( effektif ) değeri arasında; 
Eeff  = 1,11.Eort    ilişkisi vardır. Buna göre eşitliğin etkin değeri; 
Eeff = 1,11.4.f.Φmax.N1.10-8 ( V ) 
Eeff  = 4,44.f.Φmax.Nı.10-8 (V) 

Primer ve sekonder sargılarda transformasyon yolu ile indüklenen emk’leri yazacak olursak; 
E1 = 4,44.f. Φmax.N1.10-8

 

E2 = 4,44.f. Φmax.N2.10-8  elde edilir. 

Frekans ve manyetik akı her iki sargıda da sabittir. 
 

 

 
Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak, 
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Gerilimler arasındaki oran, sarım sayıları arasındaki orana eşittir ve bu orana  dönüştürme 
oranı denir. 
U1 = Primere uygulanan gerilim (V) 
U2 = Sekonderden alınan gerilim (V) 
N1  = Primer spir sayısı 
N2 = Sekonder spir sayısı 
I1  = Primer akımı (A) 
I2 = Sekonder akımı (A) 
a, k = Dönüştürme oranı 
uS = Spir başına düşen gerilim (Volt/Spir) 
f = Frekans (Hz) 
Φ = Manyetik akı MKSA (Weber), CGS (Maxwell) 
Φmax = Bmax. Sn(maxwell) 
Bmax = Manyetik endüksiyon (veya akı) yoğunluğu (gauss) 
Sn = Manyetik nüve kesiti (cm²) 

 
Bir transformatörün spir sayısını bulabilmek için, dönüştürme oranından faydalanıldığı gibi, 
indüklenen e.m.k formülünden de faydalanılabilir. 

 
Transformatörün primer veya sekonder anma gerilimleri belli olduğunda, primer ve sekonder 
spir sayıları bir deney yardımıyla yaklaşık olarak bulunabilir. Bunun için transformatör 
nüvesinin uygun bir yerine birkaç spir sarılıp uçlarına bir voltmetre bağlanır. Transformatörün 
primer ve sekonder sargıları anma gerilimine bağlanarak voltmetreden indüklenen gerilim 
okunur. Okunan bu gerilim değeri, sarılan spir sayısına bölünerek spir başına volt bulunmuş 
olur.  Daha sonra eşitlikleri  yardımıyla primer ve sekonder sarım  sayıları 
bulunur 

 
 

 

 
ÖRNEK: 220 V/110 V’luk bir transformatörün uygun bir yerine 10 spirlik bir sargı yerleştirilip, 
primer sargıları anma gerilimine bağlanmıştır. Primere 220 V uygulandığında 10 spirlik sargı 
uçlarına bağlanan V2 voltmetresinden 20 V okunmuştur. Primer ve sekonder spir sayılarını 
bulunuz. 
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Transformatör nüvesi üzerine birkaç spir sarılarak yapılan deney, primer veya sekonder 
sargılarından birkaç spir sökülerek de yapılabilir. Bu defa azalan gerilim,  sökülen  spir sayısına 
bölünerek spir başına volt değeri bulunabilir. 

 
 
4.8 Manyetik Birimler 

 
Manyetik akı birimi, yani bir kuvvet çizgisi CGS elektromanyetik birim sisteminde maxwell 
olarak alınabileceği gibi, MKS pratik birim sisteminde weber veya voltsaniye olarak da 
alınabilir. 

 
1 weber (voltsaniye) =108 maxwell 

 
Manyetik akı yerine manyetik akı yoğunluğu veya endüksiyon yoğunluğu  (B) da kullanılır. Bu, 
birim yüzeydeki manyetik akı olup, birimi MKS sisteminde weber/m² veya voltsaniye/m², CGS 
sisteminde gauss (maxwell/cm²) dur. 

 
1 Gauss = 1 weber/m².10-4 = 1 Tesla/104

 

1 Gauss = 1 weber/cm².10-8 = maxwell/cm² 
1 Tesla = 104  Gauss = 1 wb/m² = 1 Vsn/m² 
1 weber/m² = 1 voltsaniye/m² 
B =1~ 1,7 wb/m² ya da 10000 ~ 20000 gauss 

 
ÖRNEK: Manyetik nüve kesiti 10x10 cm olan bir fazlı bir transformatörün primeri 50 Hz ve 
1200 V’luk bir gerilime bağlanmıştır. Nüveyi oluşturan saçların manyetik endüksiyon 
yoğunluğu 12000 gauss, dönüştürme oranı 10 olduğuna göre; 

 
a) Sekonder gerilimini ve spir sayısını, 
b) Primerin spir sayısını hesaplayınız. 

 

 

ÖRNEK: 250 kVA, 11000 V/415 V, 50 Hz tek fazlı transformatörün sekonderi 80 spirdir. 
a) Primer ve sekonder akımlarını, 
b) Primer spir sayısını, 
c) Maksimum manyetik akıyı weber birimiyle hesaplayınız. 
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4.9 Transformatörlerin Boşta Çalışması 

 
Primer sargı şebekeye bağlı durumda ve sekonder sargının uçları boştayken yani sekonder 
devreden bir akım geçmediği zaman (I2 = 0), transformatör boşta çalışıyor denir. Bu durumda 
sekonder sargıda bir gerilim düşümü olmayacağı için sekonder sargıda indüklenen e.m.k (E2), 
sekonder sargı kutuplarında ölçülecek olan gerilime (U20) eşit olur. 
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Boşta çalışmada transformatörün primer sargısından çekilen  akıma  (I0)  boşta  çalışma akımı 
denir. Bu akım genellikle transformatörün primer akımının  %  5-15’i  arasındadır. Ölçü ve 
zayıf akım transformatörlerinde boşta çalışma akımı, bu verilen değerlerin alt sınırından da 
küçük  olabilir.  Şekli  verilen  transformatör  artık  ideal  bir   transformatöre ait olmayıp, 
endüstride kullanılan normal bir transformatördeki manyetik akıları göstermektedir. Buradaki 
kaçak kuvvet çizgilerini göz önüne alacak olursak manyetik akılar için Φ1= Φ+Φ1k bağıntısını 
yazabiliriz.Φ1k, boşta Φ’nin binde beşi kadar olup, devrelerini demir nüve içinde 
tamamlamayan kuvvet çizgilerinin toplamını kapsadığından, buna kaçak veya dağılma 
manyetik akısı adı verilir.Φ ise ana manyetik akı yani faydalı manyetik akıdır. 

 
 

 

Akım devresinde sirkülasyon yönünü göz önüne alarak devreye ait gerilim denklemini yazalım. 
Çevre denklemleri yazılırken, gerilim oklarının (+)’dan (-)’ye, e.m.k oklarının (-)’den (+)’ya 
doğru oldukları göz önüne alınmalıdır. 

 

 

Vektör diyagramını  çizerken  akımla  primer  gerilimi  arasındaki  faz  farkını  bilmemiz gerekir. 
Boşta çalışan transformatörün şebekeden çektiği aktif gücün, o andaki görünür güce oranı bize 
bu faz farkını verir. 

 
 

 

 
Bu oran boşta çalışan normal transformatörlerde 0,1 civarındadır. 
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Kirchhoff kanununa göre yazılan gerilim denklemindeki gerilim düşümleri omik  ve endüktif 
dirençlerde hesaplanır ve bu gerilim düşümlerinin akımla olan faz durumları göz önüne 
alınarak vektör diyagramı çizilir. Φ manyetik akı ile indüklenen emk arasında 900’lik bir faz 
farkı olduğundan ve e.m.k manyetik akıdan geride olduğundan E1 e.m.k’ine I0 tarafından dik 
çizerek Φ’nin yönü saptanır.-E1 ile I0 arasında 900’den küçük φ0 açısı bulunduğundan  I0  

akımının  iki  bileşeni  vardır.  Bu  bileşenlerden   Iγ   enerji bileşeni, aktif  bileşen  olup  
demir  kayıplarını  karşılar.  Çekirdeğin  ısınması  ile   kendini hissettiren kayıp akımdır.  Iµ  
mıknatıslama  bileşeni,  tam  endüktif  bir  akım olup manyetik akıyı oluşturur. Iγ yaklaşık 
olarak I0’ın % 10’ una eşittir. Iµ  de  yaklaşık olarak I0’a eşittir.I0 ile Iµ arasındaki açıya (α) 
Demir açısı denir.α ne kadar  küçükse transformatörün   demir   kaybı   da   o   kadar   az   
olur.   Iµ   faydalı   manyetik  akının (Φ) meydana    gelmesini    sağlar,    bu    akı    da    
primer    sargıda E1,sekonder sargıda E2 
e.m.k ‘lerini indükler. Transformatörün, boş çalışmada şebekeden çektiği güç, normal 
transformatörlerde nominal gücün % 0,5-1,5’u kadardır.I0 akımı her ne kadar küçük bir akım 
olarak görülüyorsa da, transformatör uzun süre boşta çalıştırılmamalıdır. Çünkü 
transformatör ısınarak gereksiz yere güç kayıpları oluşturur.I0 akımının primer sargılarda 
oluşturduğu (R1.I0

2) bakır kayıpları çok küçük olduğundan dikkate alınmazsa, 
transformatörün boşta çektiği güç demir kayıplarını  verir.  Son  zamanlarda  yüksek alaşımlı 
saçlar kullanmak suretiyle demir kayıplarını minimuma düşürmek mümkün olmuştur. Daha 
önce 1 kg demir sacın kaybı 10 W’ken bugün bu değer 1 W’ın altına düşürülmüştür. 

 
Boş çalışmada oluşan demir kayıplarına nüve veya çekirdek kayıpları da denir.  Demir kayıpları 
FUKO ve HİSTERESİZ kayıpları olarak ikiye ayrılır. Fuko kaybı nüve üzerinde indüklenen 
akımların neden olduğu, nüvenin ısınması şeklinde görülen kayıplardır. Histeresiz kayıpları ise, 
nüve moleküllerinin frekansa bağlı olarak  yön değiştirmesi  sırasında birbirleriyle sürtünmeleri 
sonucu ısı şeklinde görülen kayıplardır. Her ikisi frekans ve akı yoğunluğuna bağlı olarak 
değişir. Yükün durumu bu kayıpları etkilemez. Transformatör ister boşta ister yüklü olarak 
çalışsın demir kayıpları değişmez. 
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P0 = Pfe = Ph + Pf 

Ph  = Kh.f.(Bmax)1,6 (W) 
Pf  = Kf.f. (Bmax)2 (W) 

 

Transformatörün boş çalışma devre bağlantısı 
 

Boş çalışma deneyi, transformatörün gerilim durumuna göre primer veya sekonder sargılarda 
yapılabilir. Örneğin,2200 V/220 V’luk bir transformatörde deneyin sekonder  sargıda yapılması 
uygun olur. Çünkü primer gerilimine uygun ölçü aleti bulmak zordur. Deney hangi sargıda 
yapılırsa yapılsın, sargılara anma geriliminden daha büyük gerilim uygulanmaz. Boş çalışma 
deneyinde transformatörün ölçü aletleri bulunan sargısına anma gerilimi uygulanır. Deney 
sırasında boş sargı uçlarına dokunmak tehlikelidir.(Özellikle yüksek gerilimli 
transformatörlerde) I0 akımının küçük olması bileşenlerinin küçük olmasına bağlıdır. Iµ 
akımının küçük olması manyetik nüvede hava aralığının az olması ya da hiç olmaması, Iγ 
akımının küçük olması da çok iyi kalitede saç kullanılması ve düşük endüksiyon 
yoğunluklarında çalışılmasıyla gerçekleşir. 

 
ÖRNEK: 30 kVA, 230 V/115 V’luk bir fazlı transformatörün boş çalışma deneyinde demir 
kayıpları 260 W bulunmuştur. Deney 230V’luk sargıda yapılmış olup I0 = 10 A’dir. Boş çalışma 
akımının bileşenlerini ve dönüştürme oranını bulunuz. 

 
 

 

 
4.10 Transformatörlerin Yüklü Çalışması 

 
Yüklü çalışmada transformatörün sekonder sargısı bir tüketiciye paralel bağlanmış olduğundan 
sekonder akımının (I2) sıfırın üzerinde bir değeri vardır. 
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Transformatörün yüklü çalışma bağlantı şeması 
 
Transformatörün primeri alternatif bir gerilime (U1) bağlandığında, primer  sargıdan geçen akım 
(I1) bir manyetik akı (Φ) oluşturur. Bu ana manyetik akı primer sargılarda uygulanan gerilime 
yakın ve ters yönde bir e.m.k (E1) indükler. Sekondere bağlı yük nedeniyle sekonder sargılardan 
da bir akım (I2) geçer. Bu akım sekonder sargılarda kendisini oluşturan manyetik akıya ters 
yönde bir manyetik akı (Φ2) oluşturarak ana manyetik akıyı (Φ) zayıflatır. Ana manyetik akının 
zayıflaması, primerde indüklenen e.m.k’inin (E1) küçülmesine neden olur. Uygulanan gerilim 
ile indüklenen e.m.k arasındaki fark, indüklenen e.m.k’inin azalmasıyla artacağı için primer 
sargılardan daha fazla akım geçmeye başlar. Bu fazla akım primer sargılarda, ana manyetik 
akıyı kuvvetlendirecek yönde yeni bir manyetik akı (Φ1) oluşturur. Böylece sekonder akımının 
oluşturduğu manyetik akının, ana manyetik akıya zıt olan etkisi primer sargılarda oluşan 
manyetik akı ile azaltılır. Bunun sonucunda ana manyetik akıda bir değişiklik söz konusu 
olmaz. Yani primer ve sekonder akımlarının oluşturacağı manyetik alanlarla, ana manyetik akı 
dengelendiğinden değerinde bir değişiklik olmaz, sabit kalır. Sekonder devrede endüklenen 
e.m.k (E2) ile sekonder uç gerilimi (U2) aynı yöndedir. 

 
 
Primer ve sekonder sargılardan geçen akımlar sekonder devreye bağlanan yüke göre değişir. 
Sekonder devre yüklendiği zaman, primer akımı boş çalışma değerinde kalmaz. Sekonder akımı 
arttıkça primer akımı da artar. Bu durum kayıplar dikkate alınmadığı zaman, primer ve 
sekonder devre güçlerinin birbirine eşit olması ile de açıklanabilir. 

 
U1.I1.Cosφ1 = U2.I2.Cosφ2 

U1.I1 = U2.I2 

 
Bu eşitliklerde gerilimler sabit olduğundan, sekonder akımının değişmesiyle primer akımının 
da değişeceği anlaşılır. 
Transformatörün primerine alternatif bir gerilim uygulandığında, primer sargıdan  geçen akımın 
oluşturduğu manyetik akının tamamı sekonder sargıyı kesmeyip, bir kısmı kaçak akı olarak 
devresini havadan tamamlar. Kaçak akılar ne kadar fazla olursa faydalı akı da o kadar azalır. 
Bunun sonucu sekonder sargılarda spir başına endüklenen gerilim, primer  sargılarda spir başına 
endüklenen gerilimden küçük olur. Böylece sekonder sargılarda endüklenen gerilim azalır. 
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Primer ve sekonderi ayrı ayağa sarılan transformatörlerde, boş çalışmada kaçak akılar, sekonder 
sargıları kesmez, primer sargıları keser. Boş çalışmada kaçak akı, faydalı akının 
% 0,5’i kadardır. 
Yüklü çalışmada, sekonder akımının oluşturduğu manyetik akı da kaçaklara neden  olur. Primer 
ve sekonder sargılarda oluşan kaçak akılar, primer ve sekonder akımlarıyla orantılı olarak 
değişir. 
Φ1 = Φ1k + Φ 
Φ2 = Φ2k + Φ 
Φ1 = Primer akımının oluşturduğu manyetik akı 
Φ2 = Sekonder akımının oluşturduğu manyetik akı 
Φ = Ana akı veya faydalı akı 
Φ1k = Primer sargının kaçak akısı 
Φ2k = Sekonder sargının kaçak akısı 

 

Primer devre kaçak akıları transformatörün hem boş hem yüklü çalışmasında, sekonder devre 
kaçak akıları ise yalnız yüklü çalışmasından oluşurlar. Primer ve sekonder akımlarının 
oluşturdukları kaçak akılar, faydalı akıyı azalttıklarından primer ve sekonder iç gerilim 
düşümüne neden olurlar ve sekonderin çıkışında gerilim azalması görülür. Kaçak akıların 
oluşturdukları gerilim düşümleri tam endüktif özellikte olup akımdan 900 ileridedir. Kaçak 
akıları transformatörün devresine seri bağlanmış reaktanslar seklinde gösterebiliriz. 

 
Bazı özel transformatörlerin kaçak reaktanslarının büyük olması istenir.(Ark fırınlarının güç 
devrelerinde kullanılan trf, kaynak makinalarında kullanılan trf gibi).Kaçak akı reaktansları kısa 
devre akımlarını azaltmada ve paralel çalışmayı kolaylaştırmada etkili olmaktadırlar. 
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Yüklü transformatörün eşdeğer devresinde iç gerilim düşümleri, ideal bir transformatörün 
primer ve sekonder devrelerine omik dirençler ile reaktans bobinlerinin seri bağlanarak bunların 
üzerinde meydana gelen gerilim düşümleri ile gösterilmiştir. Primer ve sekonder devreler 
için Kirchhoff Kanununu uygulayacak olursak; 

 
U1 = -E1 + UR1 + UX1 
U2 = E2 – UR2 – UX2 
E1 = UR1 + UX1k – U1 
E2 = UR2 + UX2k + U2 
UR1 = I1.R1 

UR2 = I2.R2 
UX1 = j I1.X1k 
UX2 = j I2.X2k 

U1 = Primer sargı uç gerilimi 
U2  = Sekonder sargı uç gerilimi 

 
Vektör  diyagramı  çizerken  U1   ve   U2   gerilim   düşümlerini   göz   önüne   alabilmek için R1, 
R2, X1k, X2k omik ve reaktif direnç değerlerinin deneysel olarak bulunmuş olmaları gerekir.R1 ve 
R2 direnç değerleri doğru akımla ölçülecek olursa, değerlerde akım yığılması etkisinden ileri 
gelen joule kayıpları dahil edilmemiş olacaktır. Bu nedenle, kısa devre deneyinden 
faydalanılarak alternatif akım dirençlerinin bulunması gerekir. İki  direnç arasındaki fark normal 
transformatörlerde % 1- 3 arasındadır. Yük esnasında yapılan ölçümlerden I1, I2, U1, U2, φ1, φ2 
değerleri de bulunarak vektör diyagramı çizilebilir. 
U1 ile I1 arasında φ1 açısı kadar bir faz farkı vardır. Primer akımla aynı fazda olan I1.R1 omik 
gerilim   düşümü,sonra   primer    akıma    nazaran    900    ileride    olan    jI1.X1k    reaktif gerilim 
düşümü U1 geriliminden çıkarılarak E1 vektörünün yön ve büyüklüğü bulunur.Daha sonra ya 
akım üçgeni çizilerek I2 akımının yönü bulunur,bunun için boşta çalışma akımının bilinmesi 
gerekir.Böylece primer tarafta yapıldığı gibi φ2 açısından yararlanarak,U2 gerilim vektörünün 
yönü bulunur, I2.R2  omik ve j I2.X2k reaktif gerilim düşümleri U2’ye ilave     edilir 
ve  E vektörünün  yön  ve  değeri  bulunur.  Şayet     kontrolü  tutuyorsa  çizim 
doğrudur. 

 
Ya da akım üçgeninden sekonder akımının yönü tespit edildikten sonra,E2’nin değer ve yönü 
E1’in değer ve yönünden bilindiğine göre, bu kez E2 vektörü önce çizilir. Sekonder sargıdaki 
omik ve reaktif gerilim düşümleri E2’den çıkarılarak U2 geriliminin değeri ve yönü tespit 
edilir. 
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Yüklü çalışan transformatörün vektör diyagramı 
 

Transformatörün sekonderinden geçen I2 akımı ile sekonder gerilimi  U2  arasında  φ2 açısı kadar 
bir faz farkı vardır. Akım geriliminden φ2  açısı kadar geridedir. Primerde indüklenen  E1 

e.m.k ile sekonderde indüklenen E2 e.m.k’i aynı Φ akısı tarafından oluşturulduğundan aynı 
fazdadırlar.Vektör diyagramının karışmaması için E1 e.m.k’i (- E1) şeklinde 1800 faz farklı olarak 
çizilmiştir. I0 boş çalışma akımı uygulanan geriliminden φ0  açısı kadar geridedir. 
I11 = Yük akımı nedeniyle primerden geçen akım I0 boş çalışma akımı dikkate alınmazsa 
I11 = I1  olacağından I1 = I2  ve φ1 = φ2 yazılabilir. 

 

 

 
Endüktif yüklü bir transformatörün vektör diyagramı 
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4.11 Transformatörlerin Eşdeğer Devresi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dönüştürme oranı a = 1 olan bir transformatör boştaki 
a) Eşdeğer devresi b) Basitleştirilmiş eş değer devresi 

 
 
 

Transformatörlerde kaçak akılar ve sargı dirençleri gerilim düşümleri oluştururlar. Boşta çalışan 
bir transformatörde yalnız primer sargılarında bir gerilim düşümü söz konusudur. Sekonderde 
bir yük bulunmadığı ve akım geçmediği için gerilim düşümü olmaz. Transformatörlerde gerilim 
düşümü oluşturan direnç ve reaktans, eşdeğer devrede belirtildiği için daha başka gerilim 
düşümü söz konusu olmaz. 

 
Bu nedenle kesik çizgi içine alınan transformatörler ideal transformatörler  olarak düşünülebilir. 
Dönüştürme oranı k =1 olan bir transformatör ele alınırsa E1 = E2 =  U2 eşitlikleri yazılabilir. 

 
Sekondere bir yük bağlandığında, bu sargıdan geçen akımın oluşturduğu, kaçak akı reaktansı 
ile sargıların omik direncinin neden olduğu gerilim düşümleri de söz konusu olacaktır. 
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Dönüştürme oranı a = 1 olan bir transformatörün yükteki 
a) Eşdeğer devresi b) Basitleştirilmiş eşdeğer devresi 

 
 
 

k=1 olduğunda primer ve sekonder akımları yaklaşık olarak birbirine eşit (I1 ≅  I2) olduğundan 
I = I1 = I2 olarak gösterilebilir. Aynı şekilde E1 = E2 dir. Ancak E2 > U2 olur. Çünkü sekonder 
devrede de kaçak akı ve sargı dirençlerinin oluşturdukları gerilim düşümleri vardır. İç gerilim 
düşümleri nedeniyle de U1 > U2 dir.  (U1 > E1) 

 
Transformatörün dönüştürme oranı büyükse, vektör diyagramını, primer ve sekonder devreler 
için aynı ölçeği alarak çizmek zor olur. Örneğin 10000 V/525 V gerilimlerindeki bir alçaltıcı 
transformatörde dönüştürme oranı 19 kadar olup, aynı ölçekle çizildiklerinde vektör 
diyagramında üst gerilim tarafı alt gerilim tarafından 19 defa daha büyük olacaktır. Bu durumda 
her iki tarafta ayrı ölçek kullanmak gerekecektir. Şayet alt gerilim sargısının gerilim ölçeği 1,üst 
gerilim sargısının gerilim ölçeği dönüştürme oranı olarak seçilecek olursa, vektör diyagramı   
sanki   dönüştürme  oranı olan   bir   transformatöre   aitmiş   gibi   olur. Bu yöntem,     
verilen       bir sarım sayısındaki   sargıyı,   diğer   bir   sarım   sayısına 
çevirmek  demek olacaktır. 
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Herhangi bir sargı üzerinde bu işlem yapılabilir. Fakat sekonder sargıyı primer sarım sayısına 
çevirmek, yani sekonder sargıyı primere indirgemek daha çok kullanılan bir yöntemdir. Bu 
indirgeme işlemine uğrayan bütün değerler ( ’) işareti ile gösterilirler. 
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Yüklü çalışan transformatörün eşdeğer devresi göz önüne getirilecek olursa, bu transformatörde  
sekonderin  primere  indirgenmesiyle,  yani  E1   =  E2’  olmasıyla  primer  ve 

 
sekonder    sargılar    tek    bir    sargıya    çevrilmiş    olur.    Dönüştürme    oranı   olan 
bu transformatörün ortak sargısından her iki akımın toplamı geçecektir. 

 
 

 
 

I0 akımı faydalı manyetik akının sağlanması için şebekeden çekilmesi  gereken akımdır.I0 akımı 
Iµ ve Iγ bileşenlerinden oluşur. Iµ tamamen reaktif bir akım olup, çekirdeğin mıknatıslanmasını 
sağlar, Iγ ise demirin ısınmasına yol açan demir kayıplarını karşılar. Iµ ve Iγ akımları paralel 
bağlı bir reaktans bobini ve omik bir direnç ile gösterilebilir. 

 
Xm    reaktif   direnç,   E   =   Xm. Iµ eşitliğinden   hesaplanır.   RFe     direnci   ise,   o    şekilde 
değerlendirilmelidir ki, demirde 
meydana gelen kayıplar joule kaybına eşit olsun. 
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En son çizdiğimiz eşdeğer devreye göre vektör diyagramı yeniden çizilip sekonder tarafa ait 
vektörler oldukları gibi 1800  döndürüldüğünde aşağıda çizilmiş vektör diyagramı elde edilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformatörün yük diyagramı (Sekonder taraf 1800 döndürülerek çizilmiştir.) 
 
 

Bu vektör diyagramına transformatörün potansiyel diyagramı da denir. Genel olarak 
transformatörlerde mıknatıslama akımı diğer makinelere nazaran küçüktür, dolayısıyla ihmal 
edilerek vektör diyagramında önemli bir basitleştirme elde edilmiş olur. Boşta çalışma akımının 
ihmal edilmesiyle oluşturulan basitleştirilmiş potansiyel diyagramında, transformatörün toplam 
omik ve reaktif gerilim düşümlerinin çizmiş oldukları üçgene transformatörün karakteristik 
veya kısa devre üçgeni ya da kısaca KAPP  ÜÇGENİ  adı verilir. 
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4.12 Sürekli Kısa Devre Durumu 
 

Transformatör kısa devre halinde omik dirençli bir reaktans bobini gibi çalışır. Kısa devre 
deneyleri ile transformatörlerin bakır kayıpları bulunur. Sekonder devresi bir ampermetre 
üzerinden kapatılan transformatörün primerine wattmetre, voltmetre ve ampermetre bağlanır. 
Primere nominal gerilim değerinden çok küçük bir gerilim uygulanır. Çünkü kısa devre edilmiş 
transformatörün primerine nominal gerilim uyguladığımızda, sargıların yanmasına neden 
olacak kadar fazla akım geçer. Bu nedenle primere ayarlı bir transformatör üzerinden gerilim 
uygulanır. Sıfırdan başlayarak primere uygulanan gerilim yavaşça arttırılır. Sekonderden 
nominal akım geçtiğinde gerilim artışına son verilir. Bu anda transformatörün primerine 
uygulanan gerilime kısa devre gerilimi (UK) denir. 

 

 

 
Kısa devre halinde RFe ve Xm, R2

’ ve X2k’ye paralel olacaklardır. RFe’nin R2
’ye nazaran 10000 

(Soğukta haddelenmiş saç paketli trafolarda RFe= 100000.R2
’ ) defa ve Xm nin de X2k’den 

yaklaşık 500 defa (Soğukta haddelenmiş saç paketli trafolarda Xm= 1500.X2k’) daha büyük 
olduğu düşünülecek olursa, kısa devre halinde RFe  ve Xm ihmal edilebilir. 
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Transformatörün kısa devre deneyi bağlantı şeması 
 

Transformatörün sekonderinden nominal akım geçtiğinde wattmetreden  bakır kayıpları okunur. 
Bu değerin içinde boş çalışma akımının oluşturduğu çok küçük değerdeki demir kayıpları da 
vardır. Ancak uygulanan gerilimin çok küçük olması, demir kaybını çok daha küçük 
değerlere düşürdüğünüzden dikkate alınmaz. 

 
1000 kVA’in altındaki güçlerde olan transformatörlerde bakır kayıpları, transformatörün kVA 
olarak görünür gücünün % 3–4 arasındadır. 

 
UK kısa devre geriliminin, nominal gerilime oranına transformatörün nisbi nominal kısa devre 
gerilimi (kısa devre gerilim yüzdesi) denir. 

 

 

 
Genel olarak bu gerilim nominal gerilimin yüzdesi olarak belirtilir. Normal olarak  1000 kVA’a 
kadar transformatörlerde kısa devre gerilim yüzdesi, % 3–5, daha büyük güçlerde 
% 5–12 arasında değişir. Kısa devre gerilim yüzdesi değeri, primer ve sekonder devreler için 
aynıdır. Kısa devre gerilimi küçükse empedansta küçüktür, dolayısıyla iç gerilim düşümü de 
azdır. Kısa devre gerilimi büyük olan transformatörlerde, kısa devre akımı küçük olur. 

 
UK kısa devre gerilimi, transformatör sargılarının direncine, sargıların sarılış şekline ve 
manyetik nüvenin özelliklerine bağlıdır. Kaçak akısı az olan, iyi kaliteli saçlardan yapılmış ve 
sargıları üst üste sarılmış transformatörlerin, kısa devre gerilimleri de küçük olur. Kısa devre 
geriliminin büyük olması için kaçak akıların fazla olması gerekir. Bazı kullanma alanlarında 
kaçak akıları ayarlayarak transformatörün akım ayarı yapılabilir.(Örneğin kaynak 
transformatöründe).Transformatörün nüvesindeki hava aralığı da kaçak akıların durumunu 
etkiler. 

 
Kısa devre deneyi transformatörün primeri kısa devre edilerek de yapılabilir. Kısa devre 
kayıpları 750 C için geçerlidir. 
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Kısa devre gerilimi, kısa devre sırasında sargılar üzerinde meydana gelen omik ve endüktif 
gerilim düşümlerinin vektöriyel toplamına eşittir. 
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Transformatörün kısa devre deneyinde şebekeden çektiği güç (PK),nominal yükündeki bakır 
kayıplarına eşittir. 
PK = Pcu 
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Kısa devre güç katsayısı (CosφK) normal olarak transformatör gücüne göre 0,4- 0,8 arasında 
değişir. 
RK = ZK. CosφK 
XK = ZK. SinφK 

 

 

 

 

 

 
Kısa devre nominal gerilimde olursa, meydana gelen kısa devre akımına nominal kısa devre 
akımı (sürekli kısa devre akımı) denir. 

 

 

 

Kısa devre gerilim yüzdesi (% uk) bilinen bir transformatörün, nominal gerilimdeki bir kısa 
devrede nominal akımın kaç katı akım geçireceği bulunur. 
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% uk = % 5 olan bir transformatörde nominal kısa devre akımı, nominal akımın 20 katına eşittir. 
Bu nedenle kısa devre deneyinin çok dikkatli yapılması gerekir. 

 
 
4.13 Yükteki Kayıplar 

 
Transformatörün sekonder devresine bir yük bağlandığı zaman, sekonder ve primer 
sargılarından geçen akımlar (I1 ve I2) sargıların dirençlerinden dolayı  R.I2  şeklinde bir  ısı kaybı 
oluştururlar. Bu kayıplara bakır kayıpları da denir.(Joule kayıpları) 

 

 

Primere göre bulunan eşdeğer direnç ve reaktans dikkate alınarak çizilmiş 
a) Eşdeğer devre şeması b) Basitleştirilmiş eş değer devresi 

 
P1cu = R1.  I1

2 (Primer  Cu kayıpları) (W) P2cu 
= R2. I2

2 (Sekonder Cu kayıpları) (W) Pcu = 
P1cu + P2cu  = R1. I1

2  + R2. I2
2  (W) 

 

Toplam bakır kayıplarını primer veya sekondere göre bulunmuş eşdeğer dirençler yardımıyla 
da bulabiliriz. 

 
Pcu = Re1. I1

2  (W) veya Pcu = Re2. I2
2   (W) 

Bakır kayıpları yüke göre değişen kayıplardır. 
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Transformatörün demir ve bakır kayıplarının yük akımına bağlı olarak değişim eğrileri 
 

Herhangi bir yükteki bakır kayıplarını, nominal yükündeki bakır kayıplarından yararlanarak 
bulabiliriz. 

 

Pcu = Nominal yükteki bakır kaybı 
Pcu’= İstenilen I2

’ akımındaki bakır kaybı 
I2

’= İstenen yük akımı 
I2 = Nominal sekonder akımı 
S’= İstenen herhangi bir yük (VA veya kVA) 
S = Transformatörün nominal (görünür) gücü (VA veya kVA) 

 
Herhangi bir yükteki toplam kayıplar demir kayıpları sabit olduğuna göre, 
Demir kayıpları yükle değişmez, bakır kayıpları ise yük akımının karesi ile değişir. 

 

ÖRNEK: Nominal sekonder akımı 10 A,nominal yükteki bakır kaybı 100 W olan bir 
transformatörün I2

’=5 A’deki bakır kayıplarını bulunuz 
 

 

Örnekte de görüldüğü gibi akım yarı yarıya azaldığında, bakır kayıpları bunun karesi kadar 
azalmaktadır. 
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ÖRNEK: 220 V/110 V’luk bir fazlı bir transformatörün kısa devre gerilimi, nominal primer 
geriliminin % 4’ü ise kısa devre gerilimini hesaplayınız. 
U1 = 220 V 
U2 = 110 V 
%uk = % 4 
UK = U1· % uk = 220 · % 4 = 8,8 V 

 
ÖRNEK: 3,3 kVA, 220 V/110 V’luk bir transformatörün sekonderi kısa devre edildiğinde, 
kısa devre gerilimi 9,9 V bulunmuştur. Bu transformatörün, 
a) Primere göre kısa devre gerilim yüzdesini, 
b) Bu transformatörde primer kısa devre edilseydi, nominal primer akımını geçiren sekonder 
gerilimini hesaplayınız. 
S = 3,3 kVA 
U1 = 220 V 
U2 = 110 V 
UK1 = 9,9 V 

a) % uk = U K  · 100 = 9,9 · 100 = % 4,5 
U1 220 

b) % uk hem primer hem de sekonder için aynıdır. 
4,5 

UK2 = U2 · % uk = 110· 
100 

=  4,95 V 

 
ÖRNEK: 220 V/115 V’luk bir transformatörün sekonder devresi kısa devre edilerek yapılan 
kısa devre deneyinden 125 W, 13,6 A, 21 V değerleri alınmıştır. Transformatörün, 
a) Primere göre eşdeğer empedans, direnç ve reaktansını, 
b) Kısa devre gerilim yüzdesini, 
c) Primer kısa devre edildiğinde sekonder akımı 26,1 A olduğuna göre kısa devre gerilimini, 
d) Sekondere göre eşdeğer empedans, direnç ve reaktansını hesaplayınız. 
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ÖRNEK: Nominal primer gerilimi 20 kV olan 500 kVA’lık bir transformatörün kısa gerilim 
yüzdesi % 6,kısa devredeki bakır kayıpları 7,8 kW dır. 

 
a)Kısa devre gerilimini, bileşenlerini ve kısa devre gerilim yüzdesi bileşenlerini bulunuz. 
b)Nominal sekonder gerilimi 909 V olduğuna göre, transformatör  nominal gerilimde çalışırken 
sekonder devre kısa devre edilse, sekonder devreden geçecek kısa devre akımını ve bu akımın 
nominal akımın kaç katı olacağını bulunuz. 
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ÖRNEK: Bir fazlı transformatörün boş ve kısa devre çalışmasında alınan değerler, 
Boş çalışma:U1 = 220 V, I10 = 23 A P0 = 500 W, U20 = 3000 V 
Kısa devre:UK1 = 19,3 V, IK1 = 150 A, PK = 1250 W 

 
a) Primere göre kısa devre dirençlerini, 
b) Boş çalışmadaki gerilim düşümlerine göre sarımlar arasındaki oranı, 
c) Sekonder direnç ve reaktansını, 
d) Sekondere göre kısa devre dirençlerini bulunuz. 

 

 

 
ÖRNEK: Primeri 220 V olan 2 kVA,50 Hz’li bir fazlı çekirdek tipi transformatörün her bir 
çekirdeği  üzerinde  primer  sargının  370   sarımlık  iki  sargısı   bulunup,  aralarında    paralel 
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bağlanmıştır. Sekonder sargı ise, her bir çekirdek üzerine sarılmış 100’er sarımlık iki sargıdan 
oluşmuş, bunlarda aralarında seri bağlanmıştır. 

 
a) % uR = % 1,5 ve % uX = % 5,5 olduğuna göre, sekonderin kısa devre edilmesi durumunda 
15 V’ luk primer geriliminde primer akımını, 
b) X1k, X2k, R1 ve R2 değerlerini, 
c) Aynı sargı hacminde sekonder sarım sayısı iki kata çıkarılacak olursa uR, uX, R2 ve X2k 
değerlerini hesaplayınız. 
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R1 ve X1k değişmediğinden  % uR  ve % uX de değişmez. 
R2

*= 22.R2 = 4.0,053 = 0,212 Ω *= 22.X = 4.0,193 = 0,772 Ω 
X2k 2k 

 

4.14 Gerilim Değişimi (Regülasyon) 
 

Bir transformatörde primer gerilimi nominal değerinde sabit tutulup, sekonderden nominal 
yük akımı çekilirse, sekonder geriliminin boştaki değerine göre değiştiği görülür. Sekonderin 
boş ve tam yüklü durumdaki gerilimleri arasındaki farka Gerilim Değişimi (REGÜLASYON) 
denir. Bu fark yükle orantılıdır. 

 
∆U = U20 - U2 = U1 - U2’ 
U20 = Sekonder boşta çalışma gerilimi 
U2’= Primere indirgenmiş sekonder gerilimi 
Gerilim değişimi primere indirgenmiş sekonder gerilimi ile primer gerilimi arasındaki fark 
olarak da tanımlanabilir. Bu fark genel olarak nominal gerilimin yüzdesi olarak ifade edilir. 

 

Nominal yük akımına ait vektör diyagramının omik ve reaktif gerilim düşümlerini kapsayan 
karakteristik üçgen kısmı daha büyük bir ölçekle çizilir.U1 ve U2’ gerilimleri dik üçgeni 
meydana getiren gerilim düşümlerinin yanında büyük değerler olduğundan 0 noktasının sonsuza 
gittiğini düşünebiliriz. 

 
 
 

 

Gerilim Değişimi 
 
 

Regülasyon yüzdesi bilinen bir transformatörün, yüklendiğinde sekonder geriliminin ne kadar 
değiştiği kolayca hesaplanabilir.%Reg ne kadar küçükse kaçak akıda o kadar azdır. 
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Gerilim değişimi, endüktif çalışan yani endüktif bir yük üzerine akım veren  bir transformatörde 
(+) dir. Omik çalışan bir transformatörde bu fark omik dirençlerin toplamının meydana getirdiği 
gerilim düşümüne eşittir. Transformatör kapasitif çalıştığı takdirde gerilim değişimi φ2 açısının 
büyüklüğüne bağlı olarak (-) değerler alır. Bu durumda sekonder gerilimi azalmaz artar. 

 

Bulunan regülasyon yüzdeleri sekonder devre içinde aynı değerdedir. 
 
ÖRNEK: 440 V/110 V’luk bir fazlı bir transformatörün primere göre eşdeğer direnci 0,5 Ω, 
eşdeğer reaktansı 0,9 Ω’dur.Primer akımı 50 A olan transformatörün regülasyonunu ve sekonder 
gerilimini, 
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4.15 Transformatörlerin Verimi 
 

Transformatörlerin nominal yükündeki verimi, 

 

S= Nominal güç (VA) 
Pcu= Nominal akımdaki Cu kayıpları 
P0= Nominal akımdaki Fe kayıpları 
Cosφ= Nominal yükteki güç faktörü 
Bakır kayıpları akımın karesiyle orantılı olduğundan ve demir kayıpları yüke bağlı 
olmadığından yarı yükte çalışan transformatörün verimi; 

 

Transformatörlerde verim diğer elektrik makinalarında olduğu gibi alınan gücün verilen güce 
oranıdır. 

 

 

Kayıplar nedeniyle PA<PV dir.Güç büyüdükçe verim de artar. 
 

S(kVA) 1 5 10 20 50 100 200 500 1000 
η (%) 92 95,3 95,8 96,2 96,7 97,3 97,7 98,1 98,5 

 

Transformatörlerin görünür güçlerine göre ortalama verimleri 
 

Demir kayıpları boşta ve her çeşit yükte aynı kalmasına rağmen, bakır kayıpları yüke göre 
değişir. Bu nedenle transformatörün verimi de yüke göre değişir. 

 

 
Bir transformatörün verimi, transformatör tam yükte ya da tam yüke yakın yüklerde çalıştığı 
zaman büyük olur. Güç transformatörlerinde en büyük verim  Pcu=PFe  olduğunda görülür. Şehir 
ve kasabalarda ışık dağıtımı için kullanılan transformatörlerde PFe/Pcu=0,25,kaynak 
transformatörlerinde PFe/Pcu=2 olduğunda verim en büyük değerindedir. 
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Transformatörün nominal yükündeki bakır ve demir kayıplarının  oranına  göre transformatörün 
veriminin maksimum olduğu kısmi yük değişir. Herhangi bir yük durumu P2 ve nominal gücü 
Pn ise (P2/Pn)’e göre değişik (PFe/Pcu)  oranlarına  göre transformatörlerin verim eğrileri aşağıda 
verilmiştir. 

 

 

Verim 
 
Şekil a- Transformatörün demir kayıplarının nominal yükündeki bakır kayıplarına eşit olması 
durumunda verim nominal gücünde maksimumdur. Bu tip transformatörler sürekli olarak tam 
yükte çalışan, enerji nakil hatlarında kullanılırlar.(PFe/Pcu = 1). 

 
Şekil b- Demir kayıplarının nominal yükündeki bakır kayıplarının dörtte birine eşit olması 
durumunda verim yarı yükte maksimumdur. Bu tip transformatörler belli  zamanlarda tam yükle 
çalışan, uzun süre boşta kalan transformatörlerdir. Aydınlatma amacı için kullanılırlar.(PFe/Pcu 
= 0,25) 
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bakır kayıpları bulunur. 
 

	

Şekil c- Demir kayıplarının nominal yükündeki bakır kayıplarının 2 katına eşit olması 
durumunda verim nominal gücünün 1,41 katında maksimumdur. Bu tip transformatörler   kısa 
süre için yüklenen ve sonra devreden çıkan yüklerde kullanılırlar.(Kaynak transformatörleri) 
(PFe/Pcu = 2) 
Verimin maksimum olması için PFe= Pcu olmalıdır. O halde değişken bakır kaybı, hangi yükte 
sabit demir kaybına eşit olursa, verim o yükte maksimum olur. 
Transformatörlerde verim iki şekilde bulunur. 
a) Direkt Metot 
b) Endirekt Metot 

 
4.15.1 Direkt metot: 

 
Bu metot daha çok küçük güçlü transformatörlerde uygulanır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direkt metotla veriminin bulunması için transformatörün yüklü çalışması 
 

Sekonder devrenin yükü sıfırdan başlanarak tam yüke kadar yavaş yavaş artırılır. Her yükte 
P2   

wattmetrelerden P2 ve P 1 değerleri alınarak oranlanır η = 
P1 

. 100 şeklinde verim bulunur. 

ÖRNEK: Transformatörün primeri 15,5 kW güç çekerken, sekonderden 15  kW  güç 
alınmıştır. Verimi bulunuz. 
P1 = 15,5 kW 
P2 = 15 kW 

η = 
P2

 .100 = 
 15   

.100 =  % 96,7 

P1 15,5 
 

ÖRNEK: Verimi % 94 olan bir tranformatörün sekonderinden 400 W çekildiğinde primer 
tarafından şebekeden çekilen güç ne kadardır. 

 

 

 
Büyük akım ve gerilimlere uygun ölçü aleti, büyük transformatörler için yük bulmak zor 
olduğundan bu metot büyük güçlü veya yüksek gerilimli transformatörlerde uygulanmaz. 

 
4.15.2 Endirekt metot: 
Büyük güçlü transformatörlerde uygulanır. Boş çalışma deneyi ile demir, kısa devre deneyi ile 



191

 	

 

 

ÖRNEK: 30 kVA’lık bir transformatörün boş çalışmadaki kayıpları 200 W,kısa devredeki 
kayıpları 780 W bulunmuştur. Transformatörün, 
a) Cos φ = 1 tam omik yükte, 
b) Cos φ = 0,8 tam endüktif yükte, 
c) Cos φ = 0,8 (3/4) endüktif yükteki verimi 
bulunuz. S = 30 kVA 
P0 = 200 W 
Pk = 780 W 

 

 

ÖRNEK: Nominal sekonder akımı 100 A olan 50 kVA’lık bir transformatörde boş çalışmadaki 
demir kayıpları 400 W bulunmuştur. Aynı deney sonuçlarına göre eşdeğer direnç Re2 = 0,05 Ω 
olarak hesaplanmıştır. Transformatörün, 
a) Cosφ = 0,8 tam endüktif yükte, 
b) Cosφ = 0,8 yarı endüktif yükteki verimini bulunuz. 
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η =  .100 = 
P  20000   

.100 = % 97 
PA   + Ptk 20000 + 525 

 
Cosφ güç katsayısı küçüldükçe verim de azalır. Cosφ = 1 omik yükte verim daha fazladır. 
Yükün % 40-120’si arasında verim hemen hemen sabittir. 

 

 

Bir Transformatörün değişik yük ve güç katsayılarında veriminin değişimi 
 

ÖRNEK: S = 100 kVA, primer gerilimi U1 = 2200 V’luk transformatörün primeri N1 = 400 
spir, sekonderi N2 = 80 spirdir. Primer sargı direnci R1 = 0,3 Ω, kaçak reaktansı X1k = 1,1 Ω, 
sekonder sargı direnci R2 = 0,01 Ω, kaçak reaktansı X2k = 0,035 Ω olduğuna göre; 
a) Primere indirgenmiş eşdeğer direnç, reaktans ve empedansı, 
b) Sekondere indirgenmiş eşdeğer direnç, reaktans ve empedansı, 
c) Primer ve sekonder akımlarını, boştaki sekonder gerilimini, 
d) Cosφ =1 omik yükteki regülasyonu ve sekonder gerilimini, 
e) Cosφ = 0,8 endüktif yükteki regülasyonu ve sekonder gerilimini, 
f) Cosφ = 0,8 kapasitif yükteki regülasyonu ve sekonder gerilimini bulunuz. 

 
a) S =100 kVA 
U1 = 2200 V 
N1 = 400 sp 
N2 = 80 sp 
R1 = 0,3 Ω 
X1k = 1,1 Ω 
R2 = 0,01 Ω 
X2k = 0,035 Ω 
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ÖRNEK: S=500 kVA, 11000 V/415 V’luk transformatörün primer sargı direnci R1= 0,42 Ω, 
sekonder sargı direnci R2= 0,0019 Ω’dur. Boş çalışmada demir kayıpları P0=PFe=2,9 kW 
olduğuna göre, 

 
a)Cosφ =0,8 tam endüktif yükte, 
b) Cosφ=0,8 yarı endüktif yükte verimi bulunuz. 
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ÖRNEK: S=50 kVA,3300 V/415 V’luk transformatörün sekonderi kısadevre edilerek yapılan 
kısa devre deneyinden 124  V,15,3  A,525  W  değerleri  alınmıştır. Boştaki  demir  kayıpları P0  
= PFe = 430 W olduğuna göre; 
a) Cosφ = 0,7 tam endüktif yükteki verimini, 
b) Cosφ = 0,7 yarı endüktif yükteki verimini, 
c) Kısadevre gerilimini ve bileşenlerini, 
d) Kısadevre gerilim yüzdesini ve bileşenlerini, 
e) Cosφ =1 omik yükteki regülasyonu ve sekonder gerilimini, 
f) Cosφ = 0,8 endüktif yükteki regülasyonu ve sekonder gerilimini, 
g) Cosφ = 0,8 kapasitif yükteki regülasyonu ve sekonder gerilimini bulunuz. 

 
S = 50 kVA 
3300 V/415 V 
UK1 = 124 V 
IK1 = 15,3 A 
PK1 = 525 W 
P0  = PFe= 430 W 
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Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren veya elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren 
cihazlara elektrik makinaları denir. 
Elektrik makinaları iki bölümde incelenir. 

 
4.16 Generatörler 

 
A - Alternatörler 
B - Dinamolar 
1 - Yabancı uyartımlı dinamolar 
2 - Kendinden uyartımlı dinamolar 
a - Şönt dinamo 
b - Seri dinamo 
c - Kompunt dinamo 

 
 
4.17 Motorlar 

 
A - Alternatif akım motorları 
1 - Asenkron motorlar 
2 - Senkron motorlar 
B - Doğru akım motorları 
1 - Yabancı uyartımlı motorlar 
2 - Kendinden uyartımlı motorlar 
a - Şönt motor 
b - Seri motor 
c - Kompunt motor 

 
Generatör: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren makinalara generatör denir. 
Motor: Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinalara motor denir. 

 
4.18 Elektrik Makinalarında İndüksiyon Prensipleri 

 
4.18.1 Dinamolar 
Mekanik enerjiyi doğru akım elektrik enerjisine çeviren makinalardır. 
Sabit bir manyetik alan içerisinde bulunan iletken, kuvvet çizgilerini kesecek şekilde hareket 
ettirilirse iletkenden akım geçer, prensibiyle çalışırlar. 

 

 

 
4.18.2 Dc Motorlar 
Doğru akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinalardır. 
Sabit  bir  manyetik  alan  içerisinde bulunan  iletkenden  akım  geçirilirse iletken hareket eder, 
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prensibiyle çalışırlar. 

 

 
4.18.3 Ac Motorlar 
Alternatif akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinalardır. 
Stator sargılarından bir alternatif akım geçirilirse, döner bir manyetik alan oluşur. Döner 
manyetik alan içerisinde bulunan kısa devre çubukları hareket eder, prensibiyle çalışırlar. 

 

 
 
4.18.4 Alternatörler 
Mekanik enerjiyi alternatif akım elektrik enerjisine çeviren makinalardır. 

 
Rotor sargılarından bir doğru akım geçirilirse, bir manyetik alan  oluşur.  Rotorun döndürülmesi 
sonucu, döner bir manyetik alan oluşur. Döner manyetik  alan  içerisinde bulunan stator 
sargılarında alternatif gerilim indüklenir, prensibiyle çalışırlar. 
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4.18.5 Doğru gerilimin elde edilmesi 
Daima bir yönde kalan gerilime doğru gerilim denir. Bu gerilim zamanın fonksiyonu olarak 
ya sabit kalır ya da değişir. Değeri zamanla periyodik olarak aynı yönde değişen gerilime 
pulzasyonlu (dalgalı) doğru gerilim denir. 

 
Doğru gerilim değişik şekillerde elde edilir. Bu ya doğru akım  makinaları  yardımıyla doğrudan 
doğruya, ya da redresörler yardımıyla alternatif gerilimden elde edilir. Ayrıca elektrik pilleri 
veya akümülatörler (kimyasal enerjiyi elektrik  enerjisine  dönüştüren elemanlar) yardımıyla 
elde edilir. Piller ve akümülatörlerden elde edilen doğru gerilim, ani değeri değişmeyen, yani 
değeri her an sabit kalan düz bir doğru gerilimdir. 

 
Alternatif akımı doğru akıma çeviren redresörlerden elde edilen doğru gerilim pulzasyonludur 
(Yönü değişmeyen fakat şiddeti değişen dalgalanan doğru akım). 

 
Alternatif akımda omik dirençten başka endüktif ve kapasitif dirençlerde etkilidir. Doğru 
akımda ise, yalnız omik direnç söz konusudur. Doğru akımda frekansın sıfır olması nedeniyle 
devrenin özendüktansı ve kapasitesi etkili olamaz. 

 
Diğer taraftan alternatif akımda, akım frekansa bağlı olarak iletken yüzeyine az veya çok 
yığılır. Aynı bir iletken kesitindeki alternatif akıma karşı etkili olan omik direnç, doğru akım 
direncine nazaran daha büyüktür. Doğru akımda akım, iletkenin bütün kesitine eşit olarak 
dağılır. Böylece bütün kesitten yararlanıldığı gibi, bakır kayıpları da alternatif akıma oranla daha 
küçük tutulmuş olur. 

 
Doğru akımla enerji iletildiğini düşünecek olursak, reaktif gerilim düşümleri meydana 
gelmeyeceği gibi, iletken kesiti tamamen aktif güç için kullanılmış olur. Doğru akım 
makinalarının işletme özellikleri de (özellikle devir sayısı ayarı) alternatif akım makinalarına 
nazaran avantajlıdır. Doğru akımın bir diğer avantajı, elektrik enerjisini akümülatörlerde depo 
etme imkanı vardır. 

 
Bütün bu üstünlüklerine rağmen, doğru gerilimin bazı dezavantajları da vardır. Doğru gerilim 
alternatif gerilim gibi, enerji iletimine elverişli bir değere yükseltilip alçaltılamaz. Ayrıca akımın 
sıfırdan geçmemesi yüzünden doğru akım devresinin açılmasında güçlükler görülür. İşletme 
akımlarında devrenin açılması sırasında meydana gelen arklar her ne kadar manyetik 
üfleyiciler yardımıyla söndürülmekteyse de, kısa devre halinde devrenin açılması büyük 
güçlükler göstermektedir. Bugün kısa devre akımı henüz maksimum değerine gelmeden, 
devreyi açan seri anahtar adı verilen doğru akım güç anahtarları imal edilmektedir. Fakat 
bunların devreyi açma güçleri sınırlıdır. 

 
 
4.18.6 Doğru akım makinalarının çalışma prensibi indüksiyon prensibi 

Her noktadaki manyetik akı yoğunluğu sabit olan, homojen bir manyetik alan içerisinde l 
uzunluğundaki bir iletkeni v sabit hızı ile kuvvet çizgilerine dik olarak hareket ettirdiğimizde, 
iletken uçlarına bağlı polarize voltmetrenin (sıfırı ortada) saptığı görülür. İletken yalnız bir 
yönde hareket ederse, voltmetrenin ibresi yalnız bir yöne sapar. İletken sabit bir hızla hareket 
ediyorsa, voltmetrenin ibresi sabit bir noktada durur, yani iletken üzerinde indüklenen gerilim 
değişmemektedir. İletken değişik hızlarda hareket ediyorsa, voltmetrenin  gösterdiği  değer aynı 
yönde kalmak şartıyla değişir, yani ibre ileri geri hareket eder. İletkenin hareket yönünü 
değiştirirsek,   voltmetrenin   ibresi   diğer   yönde   sapar,   yani   iletken   üzerinde indüklenen 
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gerilimin yönü de değişir. İletken ileri ve geri olmak üzere iki yönde hareket ederse, 
voltmetrenin ibresi sıfır noktasının her iki tarafında salınımlar yapar. 

 

 

 
Görülüyor ki, homojen bir alan içerisinde hareket eden belirli uzunlukta bir iletken üzerinde 
indüklenen gerilimin değer ve yönü, yalnız iletkenin hız ve hareket yönüne bağlıdır. 
Değişmeyen bir hızla hep aynı yönde hareket eden bir iletkende indüklenen gerilim, yön 
değer bakımından sabit kalır. 

 
Sabit bir manyetik alan içinde bulunan iletkenler, manyetik alan kuvvet çizgilerini kesecek 
şekilde hareket ettirilirse o iletkende gerilim indüklenir. Bu olaya indükleme olayı denir. Bu 
olay dinamoların çalışma prensibidir. 

 
4.18.7 İndüklenen gerilimin yönü 
Bir iletkende gerilim oluşturabilmek endüksiyon prensibine dayanır. Endüksiyon prensibine 
göre; iletken ve manyetik alanın birbirlerini etkileyecek şekilde konumlandırılıp, en az birinin 
hareket ettirilmesi sonucunda iletkendeki yükler harekete geçer. Bu olay sonucunda iletkende 
bir gerilim meydana gelir. Bir iletkende indüklenen gerilimin veya iletkenden geçen akımın 
yönünü bulmak için iki kural vardır. 

 
1- Sağ el kuralı 
2- Sağ el üç parmak kuralı 

 
4.18.7.1  Sağ el kuralı 

 
Sağ el, kuvvet çizgileri avuç içinden girecek şekilde kutuplar arasına yerleştirilir. Açık ve gergin 
duran başparmak, manyetik alan içindeki iletkenin hareket yönünü, bitişik dört parmak 
iletkende indüklenen gerilimin yönünü veya iletkenden geçen akımın yönünü gösterir. 

 

 

 
Sağ el kuralı 
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Sağ el üç parmak kuralı 
Birbirine dik tutulan baş, işaret ve orta parmaklardan, başparmak iletkenin hareket yönünü 
(v), işaret parmağı manyetik alan yönünü (kuvvet çizgilerinin yönünü) (B) ve orta parmak 
iletkende indüklenen gerilimin veya iletkenden geçen akımın yönünü (I) gösterir. 

 

 

 
Elektron akımının yönü ise, aynı kurallar sol elde uygulanarak bulunur. 

 

 

Sol el kuralı 
 
Manyetik alan: Doğal mıknatıs veya elektromıknatıs ile elde edilebilir. 
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Sağ el kuralının uygulanması 
 

Mıknatısın N-S kutupları arasında iletken 1, 2, 3 ve 4 yönlerinde ayrı ayrı hareket 
ettirilmektedir. İletkenin bu yönlerdeki hareketi sonucunda iletken üzerinde sağ el kuralına 
uygun olarak akımlar meydana gelir. 
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Dikkat edilirse iletken 3 ve 4 yönlerinde hareket ettirildiğinde akım oluşmamıştır. Sağ el 
kuralına göre de akım oluşması mümkün değildir. Manyetik alanda hareket ettirilen iletkende 
akım oluşabilmesi için; iletkenin alan kuvvet çizgileriyle arasında bir kesişme açısı olmalıdır. 
Şekilde iletken, alana paralel hareket etmektedir. 

 
4.18.8 Bir iletkenden geçen akımın yönünün ifadesi 
Bir iletken içerisinden geçen akımın yönü, iletken üzerinde →I şeklinde  gösterilir.  Bu iletkene 
akımın giriş  yönünden bakıldığını düşünürsek  şeklinde gösterilir. Eğer    iletkene akımın 
çıkış yönünden bakıldığı düşünürsek şeklinde gösterilir. 

 

4.18.9 İletkenin manyetik alan içerisindeki hareketi 
 
 

 

(a)  (b) (c) (d)  (e)
 (f) İletkenin Manyetik Alan İçerisindeki 
Hareketi 

 
Şekil a- İletken manyetik alan içinde soldan sağa doğru manyetik alan kuvvet çizgilerine dik 
hareket ettirilirse iletkende gerilim indüklenir. İçinden geçen akım yönü bizden karşı tarafa 
doğrudur ve şeklinde gösterilir. 
Şekil b- İletken manyetik alan içinde hareket etmiyorsa iletkende gerilim indüklenmez. 
Şekil c- İletken manyetik alan kuvvet çizgilerine paralel olacak şekilde aşağı yukarı hareket 
ettirilirse iletkende gerilim indüklenmez. Çünkü iletken, manyetik alan kuvvet çizgileri 
tarafından kesilmemektedir. 
Şekil d- İletken manyetik alan içinde manyetik alanı belirli bir açıyla kesecek şekilde hareket 
ettirilirse, birim zamanda iletkeni kesen manyetik alan az olduğu için gerilim az indüklenir. 
Şekil e- İletken manyetik alan içinde sağdan sola doğru manyetik alan kuvvet çizgilerine dik 
hareket ettirilirse iletkende gerilim indüklenir. Ancak birinci şekile göre iletkenden geçen akımın  
yönü  değişir.  İçinden  geçen  akımın  yönü  karşıdan  bize  doğrudur  ve  şeklinde gösterilir. 
Şekil f- Kutuplar yer değiştirilip birinci şekile göre iletkenin hareket yönü aynı kalırsa iletkende 
indüklenen gerilimin yönü değişir. İçinden geçen akımın yönü karşıdan bize doğrudur ve 
şeklinde gösterilir. 

 
Manyetik alan içinde ve kuvvet çizgilerini kesecek şekilde, hareket eden bir iletken üzerinde 
gerilim indüklenir. İletkenin iki ucu bir direnç üzerinden birleştirilirse, devreden bir akım geçer. 
İletkende meydana gelen gerilime indükleme e.m.k‘i, devreden geçen akıma indükleme akımı 
denir. 

 
Buradaki indükleme olayı, elektrik enerjisi üreten makinaların temel prensibidir. Doğru akım 
ve alternatif akım üreten makinalar bu prensibe göre çalışırlar. Dinamo ve küçük güçlü 
alternatörlerde kutuplar sabit, iletken hareket halindedir. Büyük güçlü ve yüksek gerilimli 
alternatörlerde ise iletken sabit, kutuplar hareket halindedir. 
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4.18.10İletkende indüklenen e.m.k’ nin değeri 
Manyetik alan içinde hareket eden bir iletkende indüklenen gerilimin değeri, birim zamanda o 
iletkeni kesen manyetik alanın miktarı (birim zamanda o iletkeni kesen kuvvet çizgisi sayısı) 
ile doğru orantılıdır. 

 
Manyetik indüksiyon yoğunluğu B olan, homojen bir manyetik alan içinde l uzunluğundaki 
iletken, saniyede v hızı ile kuvvet çizgilerine dik olacak şekilde hareket ettiğinde v.l cm2 

yüzeyindeki kuvvet çizgileri tarafından kesilir. Birim yüzeyindeki kuvvet çizgisi B gauss/cm2 

olduğuna göre, iletkenin kestiği kuvvet çizgisi sayısı, ya da başka bir ifade ile iletkende 
indüklenen e.m.k, 
e = B.l.v. Sinα 
α = İletkenin hareket yönü ile kuvvet çizgileri arasındaki açı. 

 
Genel olarak elektrik makinalarında iletkenin kuvvet çizgileri tarafından kesilme açısı α = 900 

olduğundan iletkende indüklenen e.m.k, 
e = B.l.v 
Sinα = Sin900  = 1 

 
İletkenin hareket ederken kuvvet çizgileriyle yaptığı açı kesilen kuvvet çizgisi sayısını etkiler. 
İletken kuvvet çizgilerine belirli bir açı ile hareket ediyorsa, aynı zaman süresinde dik hareketine 
göre daha az sayıda kuvvet çizgisi kesecektir. Bu durumda iletkenin kuvvet çizgilerine dik olan 
hareket bileşenini dikkate almamız gerekir. 

 

 

(a) (b) 
İletkenin dik ve eğik hareketteki durumu 

 
İndüklenen e.m.k’ in değerini volt olarak bulmak için, bu çarpımı 108’ e böler veya 10-8 ile 
çarparız. Çünkü iletkende 1 V gerilim indüklenebilmesi için, iletkenin saniyede 108 kuvvet 
çizgisi kesmesi gerekir. 

 
Buna göre iletkende indüklenen e.m.k, 
e = B.l.v. Sinα.10-8  (V) 

 
Formüldeki İfadeler, 
e = Volt cinsinden iletkende indüklenen gerilim (V) 
B = 1cm2 alanlı kutup parçasından geçen manyetik alan kuvvet çizgisi sayısı (Gauss/cm2) 
Manyetik indüksiyon katsayısı da denir. 
l  = İletken boyu (cm) 
v = İletkenin hareket hızı (cm/sn) 
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10-8 = İndüklenen gerilim biriminin volt olarak çıkabilmesi kullanılan sabit bir sayı (Bir 
iletkeni 1 sn’de 108  kuvvet çizgisi keserse o iletkende indüklenen gerilimin değeri 1 Volur.) 
α = İletkenin kuvvet çizgileri tarafından kesilme açısı 

 
İletken ile alan çizgileri arasındaki açı α = 900 iken Sin900 =1 olacağından, iletkende indüklenen 
gerilim maksimum olur. α = 00 iken Sin00 = 0 değerini alacağından indüklenen gerilim 
minimum olur. 

 
PROBLEM 

 
1- 1 cm2 alanda 8000 kuvvet çizgisi geçtiğine göre, boyu 20 cm, saniyedeki hızı 100 cm olan 
iletkende (iletkenin alana dik hareket ettiği durum için) indüklenen gerilimi hesaplayınız. 

 
B = 8000 Gauss/cm2 

l = 20 cm 
v = 100 cm/sn 
α = 900

 

Sin900  = 1 
e = ? 
e = B.l.v.10-8 = 8000.20.100.10-8  = 0,16 V 

2- İletkenin boyu 30 cm, saniyedeki hızı 200 cm’dir. 1 cm2 alandan 9000 kuvvet çizgisi 
geçtiğine göre, iletkenin alana dik hareket ettiği durum için iletkende indüklenen gerilimi 
hesaplayınız. 
B = 9000 Gauss/cm2 

l = 30 cm 
v = 200 cm/sn 
α = 900

 

Sin900  = 1 
e = ? 
e = B.l.v.10-8 = 9000.30.200.10-8  = 0,54 V 

3- Kuvvet çizgilerine 600’lik açı altında hareket eden bir iletkenin boyu 50 cm, hızı 600 cm/sn 
ve hareket ettiği alanın manyetik indüksiyonu 8000 Gauss/cm2’dir.İletkende indüklenen gerilimi 
hesaplayınız. 
B = 8000 Gauss/cm2 

l = 50 cm 
v = 600 cm/sn 
α = 600

 

Sin600  = 0,86 
e = ? 
e = B.l.v. Sinα .10-8 = 8000.50.600.0,86.10-8 = 2,064 V 

 
4- 40 cm boyundaki iletkenin hızı 250 cm/sn, içinde bulunduğu manyetik alanın değeri 10000 
Gauss/cm2’ dir. İletkende indüklenen gerilimi, 
a) İletken kuvvet çizgilerine dik hareket ettiğinde, 
b) İletken kuvvet çizgilerine 450’lik açı altında hareket ettiğinde, hesaplayınız. 

 
B = 10000 Gauss/cm2 

l = 40 cm 
v = 250 cm/sn 
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a) α = 900    ⇒       e = ? 
Sin900  = 1 
b) α = 450      ⇒      e = ? 
Sin450  = 0,707 

a) e = B.l.v. Sinα .10-8 = 10000.40.250.10-8  = 1 V 
b) e = B.l.v. Sinα .10-8 = 10000.40.250.0,707.10-8 = 0,707 V 

 
5- Boyu 200 cm olan iletkenin içinde bulunduğu manyetik alanın değeri 10000 Gauss/cm2’dir. 
Kuvvet çizgilerine dik hareket eden iletkende 0,45 V gerilim indüklenmektedir. İletkenin hızını 
hesaplayınız. 

 
 

 

 
6- Kuvvet çizgilerine 600’lik açı altında hareket eden bir iletkenin hızı 150 cm/sn, hareket 
ettiği alanın manyetik indüksiyonu 12000 Gauss/cm2, iletkende indüklenen gerilim 0,35  V’ dur. 
İletkenin boyunu hesaplayınız. 

 
 

 

 
7- Kuvvet çizgilerine 300’lik  açı  altında  hareket  eden  bir  iletkenin  boyu  200  cm,  hızı 400 
cm/sn ve hareket ettiği alanın manyetik indüksiyonu 10000 Gauss/cm2’dir. İletkende indüklenen 
gerilimi hesaplayınız. 
B = 10000 Gauss/cm2 

l = 200 cm 
v = 400 cm/sn 
α = 300

 

Sin300  = 0,5 
e = ? 
e = B.l.v. Sinα .10-8 = 10000.200.400.0,5.10-8  = 4 V 
8- Boyu 250 cm olan iletkenin içinde bulunduğu manyetik alanın değeri 11000 Gauss/cm2’dir. 
Kuvvet çizgilerine 450’lik açı altında hareket eden iletkende 0,42 V gerilim 
indüklenmektedir. İletkenin hızını hesaplayınız. 
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4.19 Kollektör Yardımıyla Doğru Gerilim Elde Etmek 
 
İletkenin homojen bir manyetik alan içerisinde sabit bir hızla hareket etmesiyle, zamana göre 
değişmeyen bir doğru gerilim elde edilmişti. Şimdi de, çok kutuplu makinalarda olduğu gibi 
iletkeni periyodik olarak yön değiştiren kuvvet çizgileri bulunan bir manyetik alan içerisinde 
sabit bir hızla hareket ettirelim. Bu durumda iletkenin uçlarında indüklenen gerilim de periyodik 
olarak yön değiştirecektir. 

 

 

 
Genel olarak elektrik makinalarında üzerlerinde gerilim indüklenen iletkenler çok sarımlı 
bobinler halinde kullanılmaktadır. Böyle bir bobinin çok kutuplu bir manyetik alan içinde 
dönmesiyle üzerinde indüklenen gerilim; 

 

şeklinde ifade edilir. 
= Bobindeki sarım sayısı 

Ф = Bobinin çevrelediği yüzeyden geçen manyetik akı 
 

Bu şekilde gerilim elde etmeye rotasyon yoluyla gerilim indükleme denir. Bobin dönme hareketi 
yaptığından manyetik akı sıfır ile ± Фmax değerleri arasında değişir. 
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Ana kutupların meydana getirdiği manyetik indüksiyon yoğunluğu sabit olan homojen bir 
manyetik alan içinde bulunan bobini, yatay konumla α açısı yapacak şekilde sağa doğru 
döndürelim. Bobin yatay konumda yani kuvvet çizgileri bobin yüzeyine dik durumdayken, bobin 
yüzeyinden geçen kuvvet çizgilerinin toplamı (bobin içinden geçen manyetik akı) en büyük 
değerini (Фmax) almıştır. Bobin α açısı kadar döndürüldüğünde bobin içinden geçen manyetik 
akı, 

 
 

 

Ф ile e arasında 900 kadar faz farkı olduğu ve Ф nin e ye göre 900 ileride  olduğu görülmektedir. 
 

Bobin yanlarını 1 ve 2 ile göstererek, bobinin dönmesi sonucu indüklenen e.m.k eğrisini elde 
ederiz.Görüldüğü gibi indüklenen e.m.k alternatif e.m.k dır. 

 
 

 

İndüklenen e.m.k’in şekli 
 

Uçları, üzerine F1 ve F2 fırçaları basan yalıtılmış iki madeni bileziğe bağlanmış tek sarımlı 
bobini N-S mıknatıs kutupları arasına yerleştirip hareket ettirdiğimizde, bobinin kenarları 
kuvvet çizgileri tarafından kesileceğinden üzerinde e.m.k indüklenir. İndüklenen bu gerilim 
bilezik ve fırçalar yardımıyla, fırça uçları arasına bağlanan lambadan bir akım geçirerek 
lambanın yanmasına neden olur. Burada lambadan geçen akımın yönü ve şiddeti her  an değişik 
değerler alır. 
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Manyetik alan içerisindeki bir bobinin hareketi 
 
Bobinin çeşitli durumlarına göre a ve b kenarlarında indüklenen e.m.k’in değişimini 
inceleyelim. 

 

 

Bir bobinde indüklenen e.m.k’in çeşitli durumlardaki değeri 
 
Şekil a: Bobinin (a-b) kenarları kuvvet çizgilerine paralel hareket ettiğinden, kenarlar kuvvet 
çizgilerini kesmez. (α = 0 için Sinα = 0 olduğundan e = 0) ve bobin kenarları üzerinde bir 
gerilim indüklenmez. Dış devre akımı sıfırdır. 
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Şekil b, c, d: Bobinin (a-b) kenarları kuvvet çizgilerini kestiğinden kenarlar üzerinde bir 
gerilim indüklenir. Yalnız (b) ve (d) durumlarında bobinin (a-b) kenarları kuvvet çizgilerini α 
açısı ile kestiğinden ( 00 〈 α  〈  900  )  (c) durumuna göre indüklenen e.m.k.’in değeri daha azdır. 
(c) durumunda indüklenen e.m.k en yüksek değerini alır. (α = 900,e = Emax ) 
İndüklenen e.m.k’in yönü sağ el kuralına göre bulunacak olursa, bobinin (a) kenarında giriş 

,  (b)  kenarında  ise  çıkış     yönünde  olduğu  görülür.  Dış  devre  akımının  yönü    F1 

fırçasından F2 fırçasına doğrudur. 
 
Şekil e: Bobinin (a-b) kenarları kuvvet çizgilerine paralel hareket ettiğinden, kenarlar kuvvet 
çizgilerini kesmez. (α = 0 için Sinα = 0 olduğundan e = 0) ve üzerlerinde bir gerilim 
indüklenmez. Dış devre akımı sıfırdır. 

 
Şekil f-g-h: Bobinin (a-b) kenarları tekrar kuvvet çizgilerini keser ve bobin kenarları üzerinde 
bir gerilim indüklenir. Fakat indüklenen e.m.k’in yönü (b), (c) ve (d) durumlarına göre terstir. 
Bobinin (a) kenarı çıkış  , (b) kenarı giriş  yönünde olmuştur. Dış devre akımının   yönü 
de F2 fırçasından F1 fırçasına doğrudur. 

 

 

Dairesel harekette bir bobinde indüklenen e.m.k’in değişimi 
Bobinin bir devri anında sonsuz sayıda durum alarak kenarlar üzerinde indüklenen e.m.k’lerin 
yönünü ve değerini tespit ettiğimizde alternatif akım eğrisini elde ederiz. 

 
N-S kutupları arasında hareket eden bir bobinde indüklenen e.m.k her an yön ve şiddetini 
değiştiren alternatif e.m.k dır. İndüklenen bu e.m.k’in dış devreden geçireceği akımın yönü ve 
şiddeti de her an değişir. 

 
Bu akım doğrudan doğruya akü doldurulmasında, galvaniz işleri gibi doğru akım gerektiren 
yerlerde kullanılamaz. Bu gerilimi doğru gerilime çevirmek için, bobin uçları birbirinden 
yalıtılmış iki adet bileziğe bağlanır. 

 

 

Kollektörlü bir bobinin alan içindeki hareketi 
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Manyetik alan içinde hareket eden bir iletken üzerinde indüklenen gerilimin veya akımın 
yönü, sol el üç parmak kuralına göre bulunur. Buna göre a fırçası (+) ve b fırçası  (-) kutuptadır. 
a ve b fırçaları sabit olduklarından, bileziklerle birlikte bobin dönerken, bobin yanları 
bileziklerle beraber yer değiştirir. Ancak fırçalardaki (+) ve (-) kutuplar sabit kalır. Bobin 
içinde yön değiştiren gerilimin bobin dışına doğru gerilim olarak alınmasını sağlayan bilezik 
parçalarına kollektör (Toplaç-komütatör), yarım bilezik dediğimiz bakır levhalara da kollektör 
dilimi (kollektör lameli – segman) denir. 
Kollektör dilimleri K1  ve K2 ile gösterilmiştir. 

 

 

 
Bir bobinde indüklenen alternatif gerilimin doğrultulması 

 
Bobinde indüklenen alternatif gerilimin doğrultulmasında bobinin üç değişik konumunu 
inceleyerek görelim. 

 

 

Alternatif gerilimin doğrultulmasında çeşitli konumlar 
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Şekil a: Bobinin (b) kenarında indüklenen akım K2 kollektör dilimine gelmekte, oradan F2 
fırçasına, F2 fırçasından da dış devreye geçmektedir. Lambadan geçen akım F1 fırçasından K1 
kollektör dilimine gelmekte ve bobinin (a)  kenarından  girerek  devresini tamamlamaktadır. 
Dış devredeki akım yönü F2  fırçasından F1 fırçasına doğrudur. 

 
Şekil b: Bobin kenarlarında indüklenen e.m.k ve dolayısıyla dış devre akımı sıfırdır. Bu 
durumda K1 ve K2 kollektör dilimleri fırçalar tarafından kısa devre edilmiştir. Bu konumda bobin 
kenarlarında e.m.k indüklenmiş olsaydı, bobin kenarları kollektör ve fırçalar tarafından kısa 
devre edilmiş olduğundan devreden çok yüksek kısa devre akımının geçmesine neden 
olurdu.O halde fırçalar, kollektör çevresine gelişi güzel konmaz. Fırçalar,  dilimlerin  kısa devre 
olduğu an, bobin kenarlarında hiç e.m.k indüklenmeyen yere konmalıdır. 

 
Şekil c: Bobinin (a) ve (b) kenarları ile birlikte K1 ve K2 kollektör dilimleri de yer değiştirmiştir. 
Fakat aynı anda bobinin (a) ve (b) kenarlarının bağlı olduğu K1 ve K2 kollektör dilimlerine basan 
F1 ve F2 fırçaları da değişmiştir. 

 
Bobinin (a) kenarında indüklenen akım K1  kollektör dilimine gelmekte,  oradan F2   fırçasına, F2 
fırçasından da dış devreye geçmektedir. Lambadan geçen akım F1 fırçasından K2 kollektör 
dilimine gelmekte ve bobinin (b) kenarından girerek devresini  tamamlamaktadır. Dış devredeki 
akım yönü F2  fırçasından F1  fırçasına doğrudur. 

 
Bobin kenarları üzerindeki akım yönü değiştiği halde, dış devredeki akım yönü yine F2 
fırçasından F1 fırçasına doğru olup sabit kalmıştır. 

 
Kollektör ve fırçalar yardımıyla, bir bobinde indüklenen alternatif gerilim dış devrede tek 
yönlü hale getirilmekte yani doğrultulmaktadır. 

 

 

Doğru akım generatörü (Dinamo) 
 
 

 

Fırçalardan doğru gerilimin alınması 
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Bu şekilde elde edilen gerilim tek yönlü olmakla beraber dalgalı (pulzasyonlu) bir gerilimdir. 
Bu gerilime, gerilim sıfır eksenine göre daima aynı yönde kaldığı için doğru gerilim denir. 
Kollektör yardımıyla elde edilen doğru gerilimi mümkün olduğu kadar düzeltmek, yani 
gerilimdeki dalgalanmayı azaltmak için, dönen kısmın üzerine çok sayıda ve değişik konumda 
bobin ile bobin sayısı kadar kollektör dilimi kullanmak gerekir. Böylece pulzasyon genliği 
küçülerek gerilimin ani değerleri bir doğruya yaklaşır. 

 

 

İki ve çok kollektör dilimli makinada elde edilen gerilimin grafikleri 
 

Makinadaki bobin veya kollektör dilimi sayısına bağlı olan  gerilimdeki  dalgalanma, pulzasyon 
oranı ( ε ) ile ifade edilir. 

 
 

 

Pulzasyon oranı 
 

 

 
Bu pulzasyon oluk sayısına bağlıdır. Oluk sayısı az ise gerilimdeki dalgalanma büyük, oluk 
sayısı çok ise gerilimdeki dalgalanma küçüktür. Bu nedenle bir kutup bölgesine düşen oluk 
sayısı en az 8-10 arasında olmalıdır. Bu durumdaki makinalarda pulzasyon oranı %1’in 
altındadır. 
Doğru gerilim kollektörlerle elde edildiği gibi, redresörler kullanarak da  elde  edilebilir. Ayrıca 
piller ve akümülatörler yardımı ile doğru gerilim elde edilmektedir. Bu şekilde elde edilen 
doğru gerilim ideal doğru gerilimdir. 
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4.20 Doğru Akım Kullanılan Yerler 
 

Doğru akım, galvano-teknikte, telefonda, akümülatör doldurulmasında, elektrik kaynağı 
işlerinde, tramvay, troleybüs gibi ulaştırma araçlarında, devir sayılarının geniş sınırlar içinde 
değiştirilmesi gereken yerlerde kullanılır. Ayrıca, son yıllarda elektrik enerjisinin  doğru akımla 
iletilmesi çalışmaları da hızla ilerlemektedir. Bu nedenle doğru akım  elektrik enerjisinin bugüne 
oranla çok fazla önem kazanacağı anlaşılmıştır. 

 
Doğru akım, doğru akım genaratörleri ile üretildiği gibi, piller veya akümülatörlerle kimyasal 
enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren elemanlardan da elde edilir. 

 
 
4.21 Doğru Akım Makinaları 

 
Bu makinalar ilk defa Pacinotti ve sonra Gramme tarafından düşünülmüştür. İlk düşünüldüğü 
zamanda rotor bir halka olup, bunun üzerine bobinler sarılmış durumdaydı. Bugünkü modern 
doğru akım makinalarında ise, endüvi silindirik olup, bu silindirler üzerine açılmış oluklara 
bobinler yerleştirilmiştir. Kutuplar ise statora yerleştirilmiştir. 

 

 

(a) (b) 
Endüvisi halka şeklinde (2P=2) bir doğru akım makinası   Halka endüvinin kesiti 

 
Doğru akım makinaları yapı bakımından senkron makinalara çok benzer. Doğru akım 
makinalarında kutuplar duran kısımda, endüvi rotordadır. Senkron makinalarda ise; kutuplar 
rotorda, endüvi statordadır. Bir doğru akım generatöründe, senkron generatörde olduğu gibi 
endüvide alternatif gerilim indüklenir. Ancak bu alternatif gerilim kollektör ve fırçalar 
yardımıyla doğru akıma çevrilir. 

 
Kollektör, doğru akım makinasının en önemli yerlerinden biri olup, fırça  ve  kollektör takımına 
işletme sırasında periyodik bakım gerektiğinden ve pahalı olmaları nedeniyle hız kontrolüne 
çok elverişli olmalarına rağmen az kullanılmaktadırlar. 

 
4.21.1 Doğru akım makinasının tanımı 

Sabit bir manyetik alan içerisinde hareket eden iletkenlerde elde edilen indüksiyon akımının, 
kollektör ve fırçalar yardımı ile doğrultulup dış devreye alınması prensibi ile çalışan makinalara 
Doğru Akım Makinaları denir. 
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4.21.2 Doğru akım makinalarının yapısı 
Doğru  akım  makineleri  dönen  kısım  (endüvi),  duran  kısım  (endüktör),  yatak,   kapak, fırça 
ve kolektörden oluşur. Duran kısım stator olup, karkas ve üzerine yerleştirilmiş ana ve 
yardımcı kutuplardan meydana gelir. Ana kutuplar üzerine doğru akımla beslenen uyartım 
sargıları yerleştirilmiştir. Dönen kısım ise, endüvi çekirdeği ve bunun üzerindeki sargılar ile 
kollektörden oluşur. Fırçaları taşıyan fırça tutucuları ise yatakları üzerine yerleştirilmişlerdir. 

 
 

 

 
Doğru akım makinasının yapısı; 
1- Endüktör 
2- Endüvi 
3- Kollektör 
4- Fırçalar 
5- Yataklar ve diğer parçalar 

 

Bir doğru akım makinasının parçaları 
a) Gövde, b) Endüvi, c-f) Kapaklar, d) Kollektör, e) Fırça, g) Fırça yıldızı 
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4.21.2.1 Endüktör (kutup) 
 

DC ya da AC ile çalışan makinalarda N-S kutuplarının oluşturulması için yapılmış olan 
sargıların yerleştirildiği kısma endüktör denir. Görevi manyetik alan meydana getirmektir. 
Endüktör sargısı DA makinasının gövdesinde bulunur ve vida veya somunlarla gövdeye 
tutturulur. 

 

 
Stator, karkas üzerine yerleştirilmiş ana ve yardımcı kutuplar ve bunlar üzerindeki kutup 
sargılarından oluşur. Makinanın dış kabuğu olan karkas, kutuplardaki bobinler dolayısıyla 
oluşturulan manyetik akı yolunu oluşturduğundan ve bobinlerdeki akımlar doğru akım 
olduğundan, dökme demir veya dökme çelikten yapılır. Karkasın iki kutup arasında kalan 
kısmına boyunduruk denir. Stator üzerindeki ayaklar, makinanın yere tespit edilmesini sağlar. 

 

 

 
Kutuplar, karkasa vidalarla tespit edilmiştir. Kutupların alt kısımları üst kısımlarına göre daha 
geniş olup, buralara kutup ayakları denir. Kutup ayağı ile karkas arasında kalan kısma kutup 
çekirdeği denir ve bu kısma uyartım bobinleri yerleştirilir. Uyartım bobinlerinden geçen akımın 
doğru akım olması nedeniyle, kutuplarda indüklenen manyetik akı da zamana göre 
değişmeyen doğru akıdır. 

 
Kutuplar, manyetik alanın meydana geldiği kısımdır ve buna kısaca endüktör denir. Doğru 
akım motorlarında kutup sayısı alternatif akım makinelerinde olduğu gibi hız, indüklenen 
gerilim ve akımın frekansına bağlı değildir. Burada kutup sayısı makinanın gücüne ve devir 
sayısına göre değişir. Endüktör, makinanın gücüne (büyüklüğüne, çapına) ve devir sayısına 
göre 2, 4, 6, 8 veya daha çok kutuplu olur. 
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Ana ve yardımcı kutuplu iki gövde 
 
Endüktörler doğal mıknatıslarla yapıldığı gibi, kutuplara sargılar sarılarak, bu sargıların 
enerjilendirilmesiyle mıknatıslık özelliği kazandırılmış elektro- mıknatıslardan da yapılabilir. 

 

 

 

Çok küçük doğru akım makinalarında kutuplar sabit mıknatıslıdır, fakat genellikle 
elektromıknatıs kutuplar kullanılır. Bunun için, kutuplar üzerinde, gerekli manyetik akıyı 
meydana getirecek şekil ve değerde sargılar yerleştirilir. 

 

 

 
 

 

 
Kutuplar ya dinamo saclarından veya kutup çekirdeği dökme çelik, alt kısmı da dinamo sacı 
paketinden yapılır. 
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(a) (b) 
 
Tamamen dinamo sacından yapılmış olan bir kutup (a) ile çekirdeği masif olan bir kutbun 
dinamo sacından yapılmış ayak kısmı (b) 

 
Tek parçalı kutuplar yerine ince çelik saclardan yapılmış  kutup  kullanmanın nedeni, kutupların 
endüviye yakın olan kısımlarının daha geniş yapılmasıdır. Böylece manyetik akı, hava 
aralığından endüviye geçtiği yerde daha geniş bir alana dağıtılır. Diğer bir nedeni ise, kutup 
ağızlarında meydana gelecek demir (fuko) kayıplarını azaltmaktır. Kutuplar tek parça 
yapılsaydı, meydana gelecek fuko akımları çok büyük olur, dolayısıyla makinanın kayıpları 
ve ısısı artardı. 

 

 

Tek parça ve parçalı kutuplarda fuko akımlarının durumu 
 
Modern doğru akım makinalarının hemen hepsinde, ana kutuplardan ayrı ve ana kutuplar arasına 
yerleştirilmiş yardımcı kutuplar bulunur. Yardımcı kutuplar ana kutuplara oranla daha dar 
yapılır ve komitasyonu kolaylaştırmak için kullanılırlar. Ana ve yardımcı kutuplar makinanın 
gövdesine civatalar ile hava aralığı kalmayacak şekilde tutturulur.  Bunun için gerek kutup, 
gerekse gövde birbirine iyice alıştırılmış olmalıdır. Aksi halde meydana gelecek hava aralıkları 
manyetik akının, dolayısıyla makina geriliminin düşmesine neden olabilir. 

 

 

Doğru akım makinasında ana ve yardımcı kutuplar 
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Uyartım bobinleri, iyice yalıtılmış olarak ana kutupların üzerine yerleştirilir. Uyartım şekline 
göre, uyartım bobinleri ince iletkenli ve çok sarımlı (şönt veya paralel uyartım) veya kalın 
iletkenli ve az sarımlı (seri uyartım) olur. Bazı doğru akım makinalarında da bu bobin 
çeşitlerinin her ikisi de aynı zamanda bulunur. Şönt ve seri uyartımlı kompund makinalarda 
olduğu gibi. 

 
 
 
 

 

(a) (b) 
Doğru akım makinalarının şönt (a) ve seri (b) uyartım bobinleri 

 
 
4.21.2.2 Endüvi 

 
Doğru akım makinalarında, üzerinde gerilim indüklenen iletkenleri taşıyan, mekanik enerjinin 
alındığı dönen kısımdır. Endüviye rotor adı da verilir. 

 

 

Endüvi 
 
 
 

Endüvi, 0,3-0,7 mm kalınlığında çelik saclardan yapılmış silindirik gövde  üzerine açılmış 
ve oluklara yerleştirilmiş sargılardan oluşmuştur. Endüvi sargılarının uçları, bakır 
dilimlerinden yapılmış olan ve üzerine fırçaların temas ettiği kısma (kollektöre) 
bağlanmıştır. Dinamo sacları istenen şekil ve ölçüde preslerle kesildikten sonra tavlanır ve 
birer yüzleri kağıt, lak kullanılarak veya oksit tabakası oluşturularak yalıtılır. 

 
Küçük makinalarda endüvi saclarının tamamı tek parçadan yapılır. Büyük makinalarda ise 
endüviye çelik dökümden yapılmış, üzerine boşluklar ve havalandırma kanalları açılmış 
göbek kısmı eklenir. 
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DC Motor endüvisinin yapısı 
 
 

Göbek üzerine, parçalı saclardan yapılmış olan endüvi saclarının yerleştirilmesi için 
kırlangıc kuyruğu şeklinde kanallar açılır. Böylece endüvi mekaniki bakımdan güçlü, 
havalandırması iyi ve yapımı kolay olur. 

 
Endüvinin daha iyi soğuması için, üzerine enine ve boyuna kanallar açılır. Ayrıca 
makinanın daha iyi soğuması ve güvenle çalışması için, endüvi miline vantilatör, sargıların 
uç kısmına da kanatçıklar takılır. 

 

 

 

Küçük doğru akım makinalarında  Büyük doğru akım makinalarında 
endüvi ve kutup saçlarının yapılışı endüvinin yapılışı 

 
Endüvi sacları üzerine, iletkenleri yerleştirmek için oluklar açılmıştır. Olukların şekil ve sayıları 
makinanın devir sayısına, büyüklüğüne, sarım tipine ve şekline göre değişir. Küçük makinalarda 
yuvarlak veya oval, büyük makinalarda ise genellikle tam açık oluklar kullanılır. 

 

 

Endüvide kullanılan oluk çeşitleri ve yalıtılması 
 

Doğru akım makinalarında oluklarda daima üst üste iki bobin yanı vardır. 
Endüvinin periyodik aralıklarla bakımının yapılması, kollektör  yüzeyinin temizlenmesi gerekir.  
Büyük  güçlü  doğru  akım  makinaları  yüksek  akım  çekmektedir.  Bundan    dolayı 
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kollektöre iki ya da daha fazla fırça ile doğru gerilim uygulanır. 
Endüvi üzerinde kolektör vardır ve bakır dilimlerden oluşur. Bu dilimlere endüvide bulunan 
iletkenler lehimlenerek ya da preslenerek bağlanır. 

 
 
4.21.2.3 Kollektör 

 
Doğru akım makinalarında kollektör endüvide indüklenen e.m.k’i doğrultmaya yarar. 

Kollektör dilimleri (lamelleri), haddeden geçirilmiş sert bakırdan pres edilerek yapılır. Bakır 
dilimleri arasına 0,5-1,5 mm kalınlığında mika veya mikanit yalıtkan konur. Bu kalınlık 
kollektörün çapına ve komşu dilimler arasındaki gerilim farkına göre değişir. Kollektör 
dilimlerinin bir tarafı kırlangıçkuyruğu şeklindedir. 

 
 

 

Değişik kollektör ve fırça örnekleri 
 

Bobin uçlarının kollektöre yerleştirilmesi için, küçük makinalarda  dilimlere  yarıklar açılmıştır. 
Büyük makinalarda ise, dilimlere bayrakçık adı verilen parçalar eklenir. Her iki durumda da 
endüvi sargısından çıkan iletken uçları buralara yerleştirilerek lehimlenir. 

 

 

 

Doğru akım makinasının endüvi ve kollektör kesiti 
F-Bayrakcık, L-Kollektör lameli, M-Mikanit, C-Sıkıştırma civatası 
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Bir doğru akım makinası kollektörü ve kollektör dilimi 
 

Doğru akım makinalarının en önemli ve en çok arıza yapan parçası kollektör ve fırça 
düzeneğidir. Bu nedenle kollektör özenle yapılmış ve dilimler arası gerilim farkı 15 V’u 
geçmeyecek şekilde seçilmiş olmalıdır. Gerçekte dilimler arasında kullanılan mikanit çok 
yüksek gerilimlere dayanabilir. Fakat gerilim arttığı zaman ortaya çıkan arızaların nedeni yağ, 
kömür ve tozdan dilimler arasının kirlenmesidir. Bu pislik, dilimler arasında sızıntı şeklinde 
akım geçişine ve zamanla mikanitin kömürleşerek kısa devre yapmasına neden olur. 

 

 

 
Kollektör dilim sayısı az olursa, özellikle dinamolarda elde edilecek akım düzgün olmaz. 
Kollektör dilim sayısı ne kadar çok olursa, akımdaki dalgalanma da o kadar az olur. Doğruya 
yakın bir gerilim elde etmek için, genellikle iki fırça arası dilim sayısı 16’dan az olmamalıdır. 
Kollektör dilim sayısı az ise, ayrıca komitasyon da güçleşir. Belirli bir gerilim için, dilim 
sayısı azaldıkça, iki dilim arasına bağlanan bobinlerin sarım sayısı artar. Bu durum bobinde, 
akımın yön değiştirmesi anında yüksek öz indükleme e.m.k’lerin doğmasına ve komitasyonun 
bozulmasına neden olur. 

 
4.21.2.4 Fırçalar 

 
DC ve AC ile çalışan kolektörlü makinelerin kolektöre basan parçalarına fırça (kömür) denir. 
Doğru akım makinalarında endüvide indüklenen akım, kollektör yüzeyine temas etmekte olan 
fırçalar yardımı ile dış devreye iletilir. 
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Fırçalar 
 

Fırça kolektörlere uygun basınçla basması gereklidir. Bu nedenle doğru akım makinelerinin 
fırçaları üzerinde baskı yayları bulunur. Baskı yayının gevşek ya da çok sıkı olması motorun 
verimli çalışmasını engeller. Fırçalar aşınıcı olduğundan zamanla biter. Bu durum makinenin 
sesinden, kollektörde aşırı kıvılcım oluşmasından anlaşılabilir. 

 
 

 

Baskı yayı 
 

Fırçalar, makinanın akım şiddeti, devir sayısı ve gerilimine göre sert, orta sert ve yumuşak 
karbon veya karbon-bakır alaşımından yapılır. Düşük gerilimli makinalarda bakır, 100 V’tan 
yukarı gerilimli makinalarda karbon fırçalar kullanılır. 
Fırçalar fırça tutucularına, fırça tutucuları da fırça taşıyıcısına tespit edilir. 

 

 

Fırça taşıyıcı Fırça tutucu Fırça 
 
İyi bir komitasyon için fırçalar ile kollektör yüzeyi arasındaki geçiş direnci çok önemli rol 
oynar. Bakır fırçaların geçiş direnci küçük olduğundan kıvılcımsız bir komitasyon elde etmek 
zordur. Geçiş direncini küçültmek için, fırça tutuculara yerleştirilmiş bir yay 200 gr/cm2 ‘lik 
bir basınç ile kollektör yüzeyine basar. Fırça basıncının azlığı geçiş direncini çok arttırır ve 
ısınmalara neden olur. Geçiş direncinden dolayı fırçalarda bir gerilim düşümü meydana gelir. 
Bu kömür fırçalarda 1,6-2 V, madeni fırçalarda 0,6-1 V arasındadır. 
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Yatık fırça tutucusunun yayı ayar edilebilir olup, fırçayı kollektör yüzeyine yatık olarak 
bastırmaktadır. 

 

Fırça  yıldızı Fırça  taşıyıcı  (1-Fırça  yuvası,  2-Fırça, 
3-Yaylı baskı, 4-Bağlantı iletkeni) 

 
Her iki yönde çalışan makinalarda fırça, kollektör yüzeyine dik olarak bastırılır. Dik fırça 
tutucusunda fırçayı kollektör yüzeyine bastıran yay, bir makara yüzeyine sarılmış olup fırça 
kısaldıkça, yay makaraya sarılarak fırça üzerine yapmakta olduğu baskı etkisini sürdürür. 

 
 
4.21.2.5 Yatak, kapak ve diğer parçalar 

 
Elektrik makinalarının en önemli parçalarından biri de yataklardır. 
Yataklar çok arıza yapan ve bakım isteyen kısımdır. Yataklarda meydana gelen aşınmalar, 
sürtünmeler komitasyonun bozulmasına ve büyük arızaların meydana gelmesine neden olur. 
Endüvide olduğu gibi yataklar da periyodik bakım gerektirir. 
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Doğru akım makinalarında, kendi kendine yağlanan bilezikli tip metal yataklar ya da bilyeli 
yataklar kullanılır. Metal yataklar sessiz çalışır, fakat fazla bakım  gerektirirler.  Bilyeli yataklar 
ise, gürültülü çalışmalarına rağmen bakımları çok kolaydır. 

 
 
 

 

Bilezikli yağlı yatak kesiti Rulmanlı yatak 
 
 
 
Yataklar, boru şeklindeki gövdenin iki yanına bağlanan kapaklar üzerine yerleştirilmiştir. 
Gövde ve kapaklar motoru dış etkilere karşı korumak için alüminyum, demir ya da demir 
alaşımından üretilir. Rotorun stator içinde merkezi olarak yataklanması görevini ise kapaklar 
yapar. Doğru akım makinalarında ayrıca ayaklar, bağlantı klemensi, taşıma kancası, vantilatör 
gibi yardımcı parçalar kullanılır. 

 
DA makinelerinin soğutulması için çeşitli tip yapıda pervaneler kullanılır. 
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Kapaklar ve diğer parçalar 
 

DA makinelerinin soğutulması için çeşitli tip yapıda pervaneler kullanılır. 
 

 

Doğru Akım Makinasının yuvarlak kesiti 
 
 
4.21.3  Endüvide indüklenen elektromotor kuvveti 

Bir iletken manyetik alan içinde hareket ettiğinde, üzerinde indüklenen e.m.k’in değeri; 
e = B.l.v 10-8  (V) dur. 
Endüvide birçok iletken olduğuna ve bu iletkenler her an yön ve şiddeti değişen bir alan etkisi 
altında bulunduğuna göre, fırçalar arasında elde edilecek e.m.k.’in değeri şöyle bulunur. 
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Bir iletken kutuplar arasında hareket ederken her an değeri değişik manyetik alan tarafından 
kesilir. Şekildeki eğrinin düz çizgi ile belirtilen kısmı, bir kutup alanının değişimini 
göstermektedir. 

 

Kutup Alanı ve Ortalama Alan 
 

Bir kutup adımı boyunca değişen bu alanın, her an sabit kalıyormuş gibi ortalama değerini 
bulursak, kesik çizgi ile gösterilen kısım elde edilir. Bunun anlamı, bir kutbun meydana getirdiği 
toplam akı (Φ), bir kutup adımı boyunca endüvi çevresine eşit etkide bulunuyor demektir. 

 

 

 
Endüvi üzerinde Z kadar iletken olduğuna ve bu iletkenler 2a sayıda paralel devre meydana 
getirdiklerine göre, endüvi fırçaları arasındaki e.m.k, 
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Makinada indüklenen gerilim, yalnız devir sayısı ve kutuplardan endüviye giren toplam 
manyetik akıya bağlıdır. 
Φ = Bir kutbun manyetik alanı (maxwell) 
2P = Kutup sayısı 
n = Dakikadaki devir sayısı 
Z = Endüvideki toplam iletken sayısı 
2a = Endüvideki paralel kol sayısı 

 

ÖRNEK: Kutuplarındaki manyetik akı 106 maxwell olan, 4 kutuplu, 1500 d/d’lı dinamo 
endüvisinde 24 oluk ve her olukta 10 iletken vardır. Endüvi paralel kol sayısı 2 olduğuna göre 
indüklenen e.m.k’ini bulunuz. 

 
 

 

 
ÖRNEK: İçinden 13.105 maxwellik manyetik akı geçen 2 kutuplu, 1200 d/d’lı bir dinamo 
endüvisinde 423 iletken vardır. Endüvisine paralel sarım uygulanmış dinamonun ürettiği 
e.m.k’ini hesaplayınız. 
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ÖRNEK: Endüvisine paralel sarım uygulanmış 330 iletkenli, 900 d/d lı, 125 V üreten 
dinamonun manyetik akı değerini bulunuz. 

 

 
ÖRNEK: Seri sarımlı endüviye sahip 6 kutuplu dinamo dakikada 480 devirle dönmektedir. 
Kutup başına manyetik akı 75.105 maxwell, iletken sayısı 380 olduğuna göre, dinamonun 
ürettiği e.m.k’ini hesaplayınız. 

 

 
ÖRNEK: 1440 iletkenli, 8 kutuplu, 360 d/d’lı bir dinamonun kutup başına manyetik akısı 
87.105 maxwelldir. Paralel kol sayısı 12 olan dinamonun ürettiği e.m.k’ini hesaplayınız. 

 

 
ÖRNEK: 4 kutuplu, 600 d/d’lı bir dinamoda kutup başına manyetik akı 56.105 maxwelldir. 
250 V üreten dinamonun, 
a) Endüvisine paralel sarım uygulandığında, 
b) Endüvisine seri sarım uygulandığında endüvi iletken sayısını hesaplayınız. 
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ÖRNEK: 22 kW, 1500  d/d lı,  4 kutuplu şönt dinamonun endüvi  çapı 25  cm, endüvi  boyu 24 
cm, kutup gerilimi 220 V hava aralığındaki manyetik endüksiyon yoğunluğu 9000 gauss, 
paralel kol sayısı 4’dür. Kutup taban yüzeyleri toplam yüzeyin % 65’ i, nominal yükte endüvi 
direncinden dolayı meydana gelen gerilim düşümü, nominal gerilimin % 6’ sı olduğuna   göre; 
a) Endüvi toplam iletken sayısını, 
b) Uyartım akımı ihmal edildiğinde bir iletkenden geçen akımı, 
c) Endüvide bir iletkende indüklenen e.m.k’ ini bulunuz. 
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4.21.4 Kutup gerilimi 
Makinada indüklenen emk’ini, dinamo boşta çalışırken kutuplarında ölçmek mümkündür. 
Sargılardan bir akım geçtiğinde, kutuplarda okuyacağımız gerilim,  emk’den  endüvi devresinde 
meydana gelecek omik gerilim düşümü kadar dinamoda daha küçük ve motorda daha büyük 
olacaktır. Dinamolarda şebekeye akım verildiğinden, indüklenen gerilim kutup geriliminden 
daha büyüktür. (E > U). Motorlarda ise, makina şebekeden akım çektiğinden kutup gerilimi 
endüvide indüklenen gerilimden daha büyüktür. (U > E) 
Gerek dinamolarda ve gerekse motorlarda, emk ile kutup gerilimi arasındaki fark makinanın 
içindeki omik dirençlerde meydana gelen gerilim düşümlerinin toplamına eşittir. 

 

Doğru akım generatöründe kutup gerilimi Doğru akım motorunda kutup 
gerilimi 

 
Endüvi sargısına seri bağlı başka sargılar varsa (yardımcı kutup, seri uyartım  ve kompanzasyon 
sargıları gibi), bu sargılar üzerinde meydana gelen omik gerilim düşümleri de dikkate 
alınmalıdır. Makinanın toplam iç direnci, 
ΣΣ  Ri = Ra + Ryk + Rs +RK 
Ra = Endüvi direnci 
Ryk = Yardımcı kutup sargı direnci 
Rs = Seri sargı direnci 
RK = Kompanzasyon sargısı direnci 
U = E (±) ( Ia.∑ Ri + 2ΔUb  ) (V) (+) Motor 
Ia = Endüvi akımı (-) Dinamo 
U = Kutup gerilimi 
ΔΔUb = Bir fırça ile kolektör arasındaki geçiş direncinden dolayı meydana gelen  gerilim düşümü 
2 ΔUb = (+) ve (-) fırçalardaki gerilim düşümlerinin toplamı 
Saf karbon fırçalarda:   2 ΔΔUb  = 1,5 - 2 (V) 
Madeni fırçalarda:        2 ΔΔUb  = 0,6 - 1 (V) 
Motor çalışma durumunda endüvide indüklenen e.m.k’ine zıt e.m.k denilmesinin nedeni, bu 
gerilimin uygulanan kutup gerilimine karşı koyması ve dolayısıyla şebeke ile motor endüvi 
sargısı arasındaki elektriki dengeyi sağlamasıdır. 

 
4.21.5 Döndürme momenti 
Bir doğru akım motorunun ana kutuplarındaki uyartım sargılarını doğru  akımla beslediğimizde, 
endüvi ve stator arasındaki hava aralığında sabit bir manyetik alan (B) oluşur. Rotor sargılarının 
(+) ve (-) fırçaları bir doğru akım kaynağına bağlanırsa, sargılardan akım geçmeye başlar. 
Biot-Savart Kanununa göre bu iletkene bir kuvvet (F) etkir. 
F =  B.L.I  (Newton) 
F = 0,102.B.L.I (kg) 
Manyetik alan içinde bulunan iletkenler, ancak kutup altındaki endüksiyon eğrisinin çevrelediği 
yüzeyde eşdeğer olan dikdörtgenin tabanı içinde kalan miktar kadardır. Bu dikdörtgenin dışında 
kalan iletkenlerde kuvvet indüklenmediği kabul edilir. 
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Doğru akım makinasında bir kutup altındaki alan şekli 
 
4.21.6 Kutup örtme faktörü: 
Kutup ayağının bir ucundan diğer ucuna kadar olan gerçek uzunluğunun kutup taksimatına 
oranına kutup örtme faktörü denir. 
Da  = Endüvi çapı 
P = Çift kutup sayısı 
αi = Fiktif ( varsayılan ) kutup örtme faktörü 
Li  = Fiktif endüvi uzunluğu (kutup uzunluğu) 
Ф = Bir kutuptan endüviye giren toplam faydalı akı 
B = Hava aralığındaki manyetik alan 
α = Kutup örtme faktörü 
L = Toplam endüvi uzunluğu (kutup uzunluğu) 

 

Toplam endüvi akımı Ia, endüvi paralel kol sayısı 2a olduğuna göre, bir paralel koldan (bir 
endüvi iletkeninden) geçen akım, 

 

Endüvide bütün iletkenlere etki eden toplam kuvvet, 
Ftop  = B. Ltop. ia 

l uzunluğu yerine alan içerisindeki iletkenlerin toplam uzunluğu yazılır. 
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Laboratuarlarda makinalar dinamo frenler yardımı ile yüklenerek deneyler yapıldığından ve 
dinamo fren de kg kuvvet ile dengelendiğinden moment bağıntıları kg-m birimine çevrilerek 
verilir. 

 
1 kg-m = 9,81 Nt-m 

 
 
4.21.7 Doğru akım makinalarında uyartım bobinlerinin beslenme şekilleri 
Doğru akım makinalarının statordaki ana kutuplar üzerinde bulunan uyartım bobinleri, genel 
olarak ya yabancı bir kaynak tarafından ya da uyarmakta oldukları endüvi sargısından 
beslenirler. 

 
Makina yabancı doğru akım kaynağından besleniyorsa serbest uyarmalı makina denir. Endüvi 
sargısından besleniyorsa seri, şönt ve kompund uyarmalı olarak üçe ayrılır. Ana kutuplar 
üzerindeki uyartım sargıları uyarmakta oldukları endüvi sargısından besleniyorsa, uyartım 
akımı sıfırken kutup çekirdeğinde kalan artık mıknatısiyetten dolayı küçük bir  manyetik alanın 
bulunması, endüvi sargıları üzerinde küçük bir gerilim indüklenmesine neden olur. Endüvi ile 
seri veya paralel bağlı uyartım sargısından bu gerilimin etkisi ile küçük bir akım geçer. Bu 
akımın oluşturduğu manyetik alan, artık mıknatısiyetten dolayı oluşan manyetik alana 
eklenerek, daha kuvvetli bir alan oluşur. Böylece daha büyük bir gerilim indüklenerek, uyartım 
akımı ile kutup gerilimi arasında kademeli olarak bir artış meydana gelir. Bu artış kutuplardaki 
demir çekirdeğin doymasına ve uyartım devresindeki dirence bağlı olarak, belirli bir değere 
kadar devam eder ve son değerini alır. Bu noktada, uyartım akımı ile kutup gerilimi sabit 
uyartım direncinde en büyük değerini almışlardır. Bu olaya makinanın kendi kendini uyarması 
denir. 

 
 
4.21.7.1 Seri sargılı uyartım 

 

 

Doğru akım seri motor 
 

Ana kutuplar üzerindeki uyartım sargısı, endüvi devresine seri bağlıdır. Uyartım sargısı 
üzerinden endüvi akımı geçeceğinden, iletkenler kalın kesitli, az sarımlıdır. 

 
Doğru akım makinalarında polarite çok önemlidir. Uyartım devrelerinde akımın girdiği uç 
alfabetik harf sırasını takip eder. Generatör çalışma durumunda makina uyartım tarafından 
bakıldığında  sağa  doğru  döndüğüne  göre,  A  ucu  (+)  ve  B  ucu  (-)  polaritedeyken,  akım 
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uyartım sargısının E ucundan girer, F ucundan çıkar. Bu durumda uyartım sargısından geçen 
akım, artık mıknatısiyetten dolayı oluşan alanı kuvvetlendirir. Uçlar ters bağlanacak olursa 
yani akım uyartım sargısının F ucundan girip, E ucundan çıkıyorsa, endüvideki artık 
mıknatısiyet yok edileceğinden, makina generatör olarak kendi kendini  uyaramaz. Bu durumda 
makinanın kendi kendini uyarabilmesi için, kutupların yabancı bir kaynak tarafından tekrar 
mıknatıslanması gerekir. Makinadaki artık mıknatısiyeti yok edecek şekilde yapılan bağlantıya 
intihar montajı denir. Uyartım sargısından geçen akımın yönü tespit edilirken, artık 
mıknatısiyetin zayıflatılmamasına, aksine sürekli olarak uyartım alanı tarafından 
desteklenmesine dikkat edilmelidir. 

 

 

Seri uyarmalı bir doğru akım makinasının prensip şeması (Generatör hali) 
 

Seri uyartımlı makinada uyartım akımı aynı zamanda endüvi ve yük akımı (Ia = Im = I) 
olduğundan, makinanın kendi kendini uyarması için yüklenmesi gerekir. 

 
 
4.21.7.2 Paralel (shunt) sargılı uyartım 

 

 

 
Ana kutuplar üzerindeki uyartım sargısı endüvi devresine paralel bağlıdır. 
Şönt makinanın kendi kendini uyarması için yüklenmesine gerek yoktur, boşta çalışırken de 
kendi  kendini  uyarabilir.  Şönt  makinanın  ekonomik  olabilmesi  için,  şönt  devreden geçen 
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akımın küçük olması gerekir. Aksi halde uçlarına sürekli olarak kutup gerilimi uygulanacak 
olan şönt sargının bakır kayıpları büyük olacaktır. Bu nedenle şönt sargı ince kesitli, çok 
sarımlı olarak yapılır. Bilindiği gibi, belirli bir amper-sarımı sağlamak için ya akım büyütülür, 
sarım sayısı azaltılır ya da akım küçültülür, sarım sayısı arttırılır. Şönt makinada uyartım 
direncini arttırarak uyartım akımı azaltılır. Bakır kayıpları (Joule kayıpları) akımın karesi ile 
orantılı olduğundan, şönt sargının bakır kayıpları seri makinaya göre daha azdır. 

 

Şönt uyarmalı bir doğru akım makinasının prensip şeması (Generatör hali) 
 

Generatör durumunda, makina uyartım tarafından bakıldığında sağa doğru döndüğüne göre, A 
ucu (+) ve B ucu da (-) polaritedeyken, akım uyartım sargısının C ucundan girer, D ucundan 
çıkar. Bu durumda uyartım sargısından geçen akım, artık mıknatısiyetten dolayı oluşan alanı 
kuvvetlendirir. Uçlar ters bağlanacak olursa, yani akım uyartım sargısının D ucundan girip, C 
ucundan çıkıyorsa, endüvideki artık mıknatısiyet yok olacağından, makina generatör olarak 
kendi kendini uyaramaz. 

 
4.21.7.3 Seri ve paralel (shunt) sargılı uyartım (kompound uyartım) 

 
Kompund uyartımlı makinalarda hem şönt hem de seri sargı bulunur. Makinanın karakteristiğine 
göre ya seri sargı ya da şönt sargı kuvvetli olur. Alanın ağırlık merkezi şönt sargı üzerinde ise, 
seri sargı yardımcı durumda olup, bu makinaya şönt  karakteristikli kompund makina denir. 
Alanın ağırlık merkezi seri sargı üzerinde ise, şönt sargı yardımcı durumda olduğundan, bu 
makinaya da seri karakteristikli kompund makina denir. 

 
 

 

Doğru akım kompund motor 
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Seri ve paralel (şönt) uyarmalı makinanın prensip şeması (Generatör hali) 
 

Generatör durumunda, makina uyartım tarafından bakıldığında sağa doğru döndüğüne göre, A 
ucu (+) ve B ucu (-) polaritedeyken akım uyartım sargılarına C ve E uçlarından girer D ve F 
uçlarından çıkar. 

 
Kompund bağlama iki şekilde yapılır. Şönt sargı seri sargıdan sonra endüviye paralel 
bağlanmışsa uzun kompundlanmış makina, şönt sargı seri sargıdan önce endüviye paralel 
bağlanmışsa kısa kompundlanmış makina denir. 

 

Uzun kompundlanmış Kısa kompundlanmış 
kompund generatör kompund generatör 

 
Seri sargı ve şönt sargıdaki akımı kontrol edebilmek için, seri sargıya şönt, şönt sargıya da 
seri bir direnç bağlanır. 

 
 
4.21.7.4 Uyartım sargısı dışarıdan beslenen serbest uyartım 

 
Bu tip makinaların uyartım sargılarının beslenmesi için yabancı bir kaynağa ihtiyaç vardır, 
kendi kendilerini uyaramazlar. Diğer doğru akım makinalarından ayırt etmek için, uyartım sargı 
uçları I ve K harfleri ile gösterilir. Uyartım sargısı  gerilimi  makinanın kutup geriliminden 
büyük veya küçük olabileceği gibi, kutup gerilimine eşit de olabilir. 
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Serbest uyarmalı bir doğru akım makinasının Serbest uyarmalı generatör 
prensip şeması (Generatör hali) 

 
Generatör durumunda makina uyartım tarafından bakıldığında sağa doğru döndüğüne göre, A 
ucu (+) ve B ucu da (-) polaritedeyken akım uyartım sargısının I ucundan girer, K ucundan 
çıkar. Uyartım akımının yönünü değiştirmekle A ve B uçlarının polariteleri de aks olunur. 
Serbest uyartım iki çeşit olabilir. Uyartım sargısını besleyen kaynak ya bir doğru akım şebekesi 
(akümülatör bataryası, bir tahrik motor yardımıyla uyartılan bir generatör veya redresör 
yardımıyla alternatif gerilimden doğrultulan bir doğru gerilim) olabilir ya da uyarılan doğru 
akım generatörünün mili üzerinde bulunan bir uyartım dinamosu, uyartım sargısını besler. 

 
Doğru akım makinalarında uyartım tarafından bakıldığında makinanın sağa dönmesi 
durumunda, uyartım sargılarında akım alfabetik harf sırasını takip eder. Endüvi devresinde ise 
akım, motorlarda alfabetik harf sırasını, generatörlerde ise bunun tersini takip eder. 

 
4.21.8 Endüvi reaksiyonu 

Endüvi manyetik alanının, uyartım bobinlerinin meydana getirdiği kutup manyetik alanına 
gösterdiği tepkiye Endüvi Reaksiyonu denir. Endüvi reaksiyonunun kelime  anlamı, endüvinin 
tepki göstermesidir. 

 
Doğru akım makinasında sadece kutup sargılarından akım geçtiğini düşünelim. Bu durumda 
kutuplar arasında düzgün bir manyetik alan meydana gelir. Manyetik alanın yönü  N kutbundan 
S kutbuna doğrudur. Ana alana ait kuvvet çizgileri kutup eksenlerine göre simetriktir. Buna 
boyuna alan denir. Kutup ayağının bir yarısında ne kadar kuvvet çizgisi varsa, diğer 
yarısında da o kadar kuvvet çizgisi vardır. 

 
Doğru akım makinasının uyarılmadığını düşünelim ve sadece endüvi sargılarından akım geçsin. 
Endüvi sargılarından geçen bu akımdan dolayı sargılar etrafında, dolayısıyla endüvi demir 
nüvesinde bir manyetik alan meydana gelir. Endüvi sargılarından geçen  akımın meydana 
getirdiği bu alan, devresini kutup ayakları üzerinden tamamlar. 

 
Endüvi sargılarından geçen akımın meydana getirdiği endüvi alanı da, nötr bölgelerden geçen 
eksene göre simetrik kuvvet çizgilerinden oluşur. Bu alana da enine alan denir. 

 
Endüvi sargısının ekseni uyartım sargısının eksenine dik olduğundan ve bir solenoidi 
andırdığından, endüvi üzerinde meydana gelen manyetik alanın yönü, üzerinden geçen akımın 
yönüne bağlı olmak üzere, kutuplar eksenine dik bir durum alır. 
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Her iki durumda da endüvinin hareket etmesi için gerekli şartlardan (ana alan ve endüvi alanı) 
yalnız birinin bulunması nedeniyle endüviye hiçbir kuvvet etki etmez. 

 

 

 
(a) (b) 

Kutup ve endüvi alanları 
 

 

 
Şimdi de her iki alanın, yani hem endüvi hem de ana alanın aynı zamanda var olduğu işletmedeki 
durumu göz önüne alalım. Bilindiği gibi manyetik alan içinde bulunan iletkenlerden akım 
geçtiğinde, Biot-Savart Kanununa göre iletkenlere kuvvetler etki yapar ve bu iletkenlerin 
oluşturduğu sistemdeki bileşke kuvvet bu sistemi hareket ettirmeye  çalışır. Buna   göre   
kutupları   uyarılmış   bir   doğru   akım   makinasının   endüvisinden   bir    akım 
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geçirildiğinde, endüvi belirli bir yönde dönmeye çalışır ve milindeki fren momentini yendiği 
takdirde dönmeye başlar. Artık makinada yalnız ana alan  veya  yalnız  endüvi alanı olmayıp,bu 
iki alanın meydana getirdiği bileşke alan vardır. Gerek N ve gerekse S kutbunda, kuvvet 
çizgileri kutup ayaklarının bir ucunda sıklaşmakta ve diğer ucunda da seyrekleşmektedir.  Ana 
kutup  alanının  aldığı  yeni  durumda,  kutupların  (c-d) uçlarında alan  kuvvetlenmesi,  (a-b) 
uçlarında ise alan zayıflaması meydana gelir. 

 
Endüviden geçen akımın meydana getirdiği enine alanın etkisiyle ana kutupların bir bölümünde 
alan zayıflaması, diğer bölümünde ise alan kuvvetlenmesi meydana gelir. Fakat bir tarafta 
meydana gelen alan zayıflaması kadar, diğer tarafta meydana gelen alan kuvvetlenmesi aynı 
miktarda değildir. 

 
Bir kutup ayağı ucunda artan kuvvet çizgileri sayısı, diğer kutup ayağı ucunda azalan kuvvet 
çizgileri sayısına göre miktar bakımından daha az olacaktır. Bunun nedeni doymadan dolayı 
manyetik iletkenliğin yüksek indüksiyonlarda küçülmesidir. 

 
Manyetik alanın artışı başka bir ifadeyle, kuvvet çizgilerinin kutbun bir tarafına yığılması, o 
kısımda manyetik doyma meydana getirir. Doymanın meydana  gelmesi  kutbun (c-d) uçlarında 
manyetik alanın daha fazla artmasına engel olur. Alan kuvvetlenmesi alan zayıflamasına göre 
daha az olduğundan, kutupların meydana getirdiği toplam manyetik alanın (Фt) değerinde 
azalma olur. 

 
Doğru akım makinasının generatör çalışma durumunda, ana alana ait kuvvet çizgilerinin, 
endüvi alanının etkisi ile kutup ayağının giriş ucunda azalıp, çıkış ucunda arttığı, motor çalışma 
durumunda ise, kutup ayağının giriş ucunda artıp, çıkış ucunda azaldığı görülür. 

 

 

(a) (b) 

 

 
Doğru akım makinalarında endüvi dönüş yönü sabit kalmak şartıyla, generatör çalışma 
durumunda endüvi akımı, motor çalışma durumundaki endüvi akımına göre ters yönde geçer. 
Bu nedenle endüvide meydana gelen manyetik alanın kutup alanına gösterdiği tepki farklı 
olur. 

 
Kuvvet çizgileri üzerinde incelediğimiz bu endüvi reaksiyonu olayını, alan eğrileri üzerinde 
de inceleyelim. İndüksiyon eğrisi hava aralığına bağlıdır. 
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Doğru akım generatöründe endüvi reaksiyonu 
 
Şekilde doğru akım makinasının generatör çalışma durumunda ana alan, endüvi alanı ve iki 
alanın toplamı olan bileşke alan eğrileri gösterilmiştir. Ana alan geometrik nötr bölgeler göz 
önüne alınırsa şekildeki gibidir. Endüvi alanı ana alandan 900 faz farklıdır, yani kutup ortalarında 
sıfır, iki kutup arasında maksimumdur. Endüvideki oluklar sıklaştırılacak olursa, alan eğrisi 
trapezden üçgene yaklaşır ve limit durumunda üçgen olur. Ancak kutuplar arasında manyetik 
direnç (relüktans) büyük olduğundan manyetik akı yoğunluğu büyüktür. Alan iki kutup arasında 
azalma gösterir, şekilde görülen çöküntüler meydana gelir. 

 
Ana alan ile endüvi alanının aynı anda olduklarını düşünecek olursak, her iki alan toplanarak 
Br bileşke alan elde edilir. Bu alanın yatay ekseni kestiği nokta, manyetik nötr bölgesidir. Bu 
nokta geometrik nötr bölgeden β açısı kadar kaymıştır. Generatör çalışma durumunda, dönüş 
yönündeki bu kayma, motor çalışma durumunun dönüş yönüne ters yöndedir. 

 

 

Doğru akım motorunda endüvi reaksiyonu 



241

 	

Ana alanın zayıflamasına, alan eğrisinin bozulup şekil değiştirmesine ve nötr bölgelerin 
kaymasına endüvi reaksiyonu denir. 

 
Manyetik nötr bölgesinin kayması, fırçalarında kaydırılmasını gerektirir. Fırçalar geometrik 
nötr bölgede bırakılacak olursa, nötr ekseni üzerinde bulunan bobinlerde, meydana gelen bu 
kayma sonucunda bir gerilim indüklenir. Bu gerilim, fırçaların bobini kısa devre ettiği an 
fırçalarda kıvılcımlar oluşmasına neden olacaktır. Bu kıvılcımlar zamanla kolektörün 
bozulmasına ve kömür fırçaların yanarak zamansız tükenmesine neden olur. Büyük yüklerde bu 
kıvılcımlar, kolllektör üzerinde çevre kıvılcımı meydana getirerek fırçaların kollektör yüzeyinde 
kısa devre olmasına neden olurlar. 

 
Fırçalardaki kıvılcımın önlenmesi için, generatör çalışma durumunda fırçalar β açısı kadar 
dönüş yönünde kaydırılarak manyetik nötr bölgeye getirilir. Ancak bu durumda, endüvi alanının 
boyuna yönündeki bileşeni büyütülmüş olacağından, ana alan daha fazla zayıflayacaktır. 
Fırçaların kaydırılması ile endüvi  reaksiyonunun  arttığı görülmektedir. Endüvi reaksiyonunun 
artması ile zayıflayan ana alan generatörlerde kutup geriliminin azalmasına neden olur. 

 
 

 

Fırçaların kaydırılmasının endüvi alanındaki etkisi 
 

Fırçalardaki kıvılcımın önlenmesi için, motor çalışma durumunda fırçalar β açısı kadar dönüş 
yönüne ters yönde, geometrik nötr bölgeden manyetik nötr bölgeye kaydırılır. Bu durumda, 
endüvi alanının boyuna yönündeki bileşeni büyütülmüş olacağından ana alan daha fazla 
zayıflayacak ve dolayısıyla endüvi reaksiyonu artacaktır. Endüvi reaksiyonunun artması ile 
zayıflayan ana alan motorlarda devir sayısının artmasına neden olur. Bu da istenmeyen bir 
olaydır. 
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Nötr eksenin kayması durumunda, fırçalar komutasyon bölgelerine kaydırılmalıdır. İdeal bir 
komutasyon sağlamak için fırçaların hiç kıvılcım yapmaması gerekir. Nötr ekseninin kayması 
ile fırçalarda meydana gelen kıvılcımlar kayboluncaya veya en zayıf duruma gelinceye kadar, 
fırçalar komutasyon bölgelerine doğru kaydırılır. Kıvılcımlar tamamen veya kısmen kesilince 
manyetik nötr bölgeye (komutasyon bölgesine ) gelinmiştir. Fakat yeni nötr bölge yüke bağlı 
olduğundan, (yük akımına bağlı olarak endüvi alanı azalıp çoğalacak, bunun sonucu sabit 
uyartım alanında toplam alan ve dolayısıyla manyetik nötr bölgeler değişecek) yükün değişmesi 
ile ileri veya geri kayacaktır. 

 
Endüvi reaksiyonunu fırçaları kaydırarak önlemeye çalışırsak, işletmede yük değişmelerinde 
fırçaların yerlerini sürekli olarak değiştirmemiz gerekir. Çünkü yeni yük durumlarında fırçalarda 
kıvılcımlar yeniden oluşacaktır. Pratik olarak böyle bir ayar yapmaya imkan yoktur. Bu nedenle 
fırçaların kaydırılması, genellikle sabit yükte çalışan küçük güçlü makinalarda uygulanır. Büyük 
güçlerde makinanın boşta çalışmasından normal yüke geçmesine kadar, fırçalarda meydana 
gelen kıvılcımlar fırçaların ve kolektörün çok çabuk bozulmasına neden olur. 

 
Endüvi bobinlerinden geçen akımın meydana getirdiği Фa manyetik alanının iki kötü etkisi 
olmaktadır. Birincisi; Ana kutup alanının (Фk) zayıflamasıdır. Bu durum  E  =  k.Ф.n formülüne 
göre endüvide indüklenen e.m.k’ nin azalmasına neden olur. İkincisi; Fırçaların nötr 
ekseninden kaydırılmaları zorunludur. Bu kaydırma endüviden geçen akıma bağlıdır. Çünkü 
endüvi akımı küçük değerdeyken meydana gelen Фa manyetik alanı az olacağından, ana 
alanın bozulması ve fırça kayması az olur. 

 
Endüvi akımı arttıkça fırçaların daha fazla kaydırılması gerekir. Bu ise uygulamada çok zor olur. 
Bu bakımdan fırçalar, makina 2/3 yükte çalışırken kaydırılıp ayarlanır. 2/3 yük için çalışma 
normaldir. Daha fazla veya az yüklerde bir miktar kıvılcım meydana gelir 

 
4.21.8.1 Endüvi reaksiyonuna karşı alınan önlemler 

 
Endüvi reaksiyonu, ana kutup alanının durumunu değiştirir ve değerinde azalma meydana 
getirir. Bu etkileri azaltmak ve özellikle fırçaların devamlı yer  değiştirmesine engel  olmak için 
bazı önlemler alınır. 

 
1- Kutup ayağı uçlarını tarak şeklinde yapmak, 
2- Kutup ayaklarına oluklar açmak, 
3- Ana kutuplar arasına yardımcı kutuplar yerleştirmek, 
4- Kutup ayaklarına kompanzasyon sargıları yerleştirmek. 

 
1-   Kutup ayağı uçlarını tarak şeklinde yapmak 
Bu metot da, kutuplarda kullanılan sac levhaların her birinin birer kulağı kesilerek, saclar 
kesilen kısımları birbirine çapraz gelecek şekilde üst üste konularak perçinlenir. Bu şekilde 
kutup ayağı uçları bir tarağı arındırır. 

 

 

 
Kutup ayağı uçları tarak şeklinde olan kutuplarda kullanılan sac levha 
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Kutup ayağı uçlarında her bir sac levhayı yine aynı kalınlıkta bir hava aralığı izlemektedir. Bu 
yöntemde, kutup ayağı uçlarının demir kesiti yarıya düşürülmüş olur.  Endüvi  alanının etkisiyle 
kutup ayaklarının yarı kısımlarında alan yığılması olur. Bu kısımda  demir kesiti yarıya 
indiğinden, ufak bir alan artışı doymanın meydana gelmesine neden olur. Böylece kutbun bu 
bölümündeki alan artışı önlenir. 

 

Kutup ayağı uçları tarak şeklinde olan kutup çekirdeğinin perspektif görünüşü 
 
Ana alanda ve nötr ekseninde az bir kayma meydana gelir. Nötr eksenindeki kayma azalmış, 
fakat ana alandaki zayıflama önlenememiştir. Ancak fırçaların fazla kayması önlenmiştir. 
Yük değişmelerinde ayar etme olanağının bulunmaması bu yöntemin başlıca sakıncasıdır. 

 
2- Kutup ayaklarına oluklar açmak 

 
Manyetik akı yoluna hava aralığı sokulması ile buradaki kuvvet çizgileri azaltılarak, alan 
zayıflatılır. 

 
Ana kutuplar üzerine, kutup eksenine paralel olacak şekilde oluklar açılarak, endüvi alanının 
yolu dolayısıyla manyetik direnci arttırılmış olur. Böylece endüvi alanının enine etkisi azalır. 

 

(a) (b) 
Oluksuz (a) ve Oluklu (b) kutup ayakları 

 
Kutup ayaklarına açılan oluklar ana alanı zayıflatmayacak şekilde yapılmalıdır. Aksi halde 
endüvide indüklenen gerilim azalır. Bu yöntemin uygulandığı makinalarda, kutupların doyma 
sınırı yüksek olmalıdır. 



244

 
	

Kutup ayağında oluk olmayan makinada, endüvi alanı devresini kısa yoldan tamamlar. Kutup 
ayağına oluklar açıldığı zaman, endüvi alanı devresini daha uzun yoldan tamamlamaktadır. 
Böylece kutuplardan endüviye giren kuvvet çizgilerine endüvi alanının etkisi azalmaktadır. 

 

Endüvi alanının enine bileşeninin bu şekilde zayıflatılması komutasyonun oldukça kıvılcımsız 
olmasını sağlar. Bu metodun en büyük sakıncası, değişik yüklere göre ayar edilme olanağının 
olmamasıdır. Küçük yüklerde birkaç oluk yeterli olmasına karşılık, büyük yüklerde daha çok 
oluğa ihtiyaç vardır. Komitasyonu düzenleyen bu metot daha çok sabit yüklü makinalarda 
kullanışlıdır. 

 
3- Ana kutuplar arasına yardımcı kutuplar yerleştirmek 
İlk iki metot endüvi alanının enine etkisine karşı faydalı olmalarına karşılık bunu tamamen 
ortadan kaldıramazlar. Yük değişmelerinde fırçalarda meydana gelen kıvılcımlara engel 
olunamaz. İşletme sırasında bu kıvılcımlara engel olmak ve komutasyon bölgesini geometrik 
nötr bölge de tutabilmek için yardımcı kutuplar kullanılır. Bu kutuplara, komitasyon 
bölgelerinde bulunduğundan ve yük değişmelerinde kıvılcımsız bir  komitasyon sağlandığından 
komitasyon kutupları da denir. 

 

 

Yardımcı kutupların durumu 
 
Komitasyon kutupları ana kutupların arasına geometrik nötr bölgeye  yerleştirilir. Özellikle fırça 
altlarındaki bölgelerde endüvi alanının etkisini yok etme bakımından çok faydalıdır. Endüvinin 
meydana getirdiği alan, nötr ekseni doğrultusundadır. Bu bölgeki alana eşit ve ters yönde bir 
alan meydana getirdiğimizde, iki alan birbirini yok edeceğinden, endüvi alanının etkisi ortadan 
kalkar. Bu işi yardımcı kutuplar yapar. 

 

 

Yardımcı kutuplar ve endüvi reaksiyonu 
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Yardımcı kutuplar üzerine yerleştirilen bobinler, endüvi sargısı ile seri bağlandıklarından, bu 
bobinlerden endüvi akımı geçer. Bu akım endüvi de meydana gelen alana eşit ve ters yönde 
bir alan meydana getirerek, endüvi alanının nötr ekseni doğrultusunda meydana getirdiği alanı 
yok eder. Böylece endüvi alanının etkisi ortadan kalkar. 

 

 

Yardımcı kutuplarda endüvi sargısı uçları arasındaki bağlantılar 
 
Yardımcı kutuplardan sabit değerli bir akım geçirseydik, meydana gelen alan da sabit değerde 
olurdu. Fakat endüvi akımı ve dolayısıyla endüvi alanı her an yüke bağlı olarak değişebilir. 
Yardımcı kutup kullanarak endüvi reaksiyonunun etkisi tamamen yok edilemez. Ancak 
yardımcı kutupların altındaki bölgelere etki edilir, ana kutupların altındaki bölgelere bir yarar 
sağlanmaz. 

 
Bu metot bütün yüklerde fırçaların sabit kalmasını ve iyi bir komitasyon elde edilmesini 
sağlamaktadır. Bu özelliğinden dolayı büyük orta güçteki makinalarda yardımcı kutuplar 
kullanılmaktadır. Küçük güçlerde makinaların maliyetini düşürmek için, yardımcı kutupsuz 
imal edilir. 

 
Yardımcı kutuplu makinalarda fırçalar bütün yüklerde, yardımcı kutupsuz makinalarda ise, 
nominal gücün % 25’inden nominal güce kadar olan yüklerde yer değiştirmeden kalabilirler. 
Dinamolarda yardımcı kutbun adı, dönüş yönünde endüvi iletkenlerinin kurtulmuş olduğu ana 
kutbun aksi adını alır. Endüvi N kutbundan kurtuluyorsa yardımcı kutup S  kutbu,  S kutbundan 
kurtuluyorsa yardımcı kutup N kutbu adını alır. Motorlar da ise, dinamoya  göre ters durum söz 
konusudur. 

 
4- Kutup ayaklarına kompanzasyon sargıları yerleştirmek 

 
Yardımcı kutuplar ancak bulundukları bölgedeki endüvi reaksiyonunu gidererek komitasyonu 
düzenlerler. Endüvi alanı yalnız nötr bölgelerde değil, kutup altlarında da ana alanı bozmaktadır. 
Küçük ve orta güçteki makinalarda, yalnız nötr bölgelerdeki endüvi reaksiyonu etkisini 
kaldırmak yeterlidir. Fakat büyük güçlü, yüksek devirli makinalarda, endüvi reaksiyonunun 
kutup altlarındaki etkilerini de yok etmek gerekir. Bu makinalarda endüvi reaksiyonu tamamen 
yok edilmediği durumda, kollektör lamelleri arasındaki gerilimlerle reaktans gerilimleri 
komitasyonu güçleştirecek derecede büyük olur ve yalnız yardımcı kutupların kullanılması 
yetmez. Bu gibi makinalarda endüvi alanının bütün endüvi çevresindeki etkisini tamamen 
gidermek için kompanzasyon sargısı kullanılır. 
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Kompanzasyon sargılı doğru akım makinası 
 
Kompanzasyon sargısının etki alanı, daha çok ana kutuplar altındaki endüvi iletkenlerinin 
oluşturduğu alana karşıdır. 

 

Kompanzasyon sargısı amper-sarımının endüvi sargısı amper-sarımına etkisi 
 
Kompanzasyon sargıları ana kutuplar altına açılan oluklara yerleştirilir. Yardımcı kutuplarda 
olduğu gibi, kompanzasyon sargılarından geçen akım, karşısındaki endüvi iletkenlerinden geçen 
akımdır. Ancak endüvi reaksiyonunun kutup altlarında da giderilmesi için, endüvi ve 
kompanzasyon sargılarındaki akım yönleri birbirine ters yöndedir. Böylece bu sargılardan geçen 
akımların meydana getireceği alanlar da birbirine ters yönde olur, endüvi manyetik alanının 
kutup manyetik alanına gösterdiği tepki azalır. 

 
Kutup altındaki endüvi reaksiyonunu tamamen kompanse etmek için kutup ayaklarına 
yerleştirilen kompanzasyon sargılarının toplam amper-sarımı,  kutup  ayağının kapladığı endüvi 
iletkenlerinin amper-sarımına eşit olmalıdır. 



247

 	

 

 

Kompanzasyon sargısının bağlantı şeması 
 
 

4.22  Komitasyon 
 

 

 

 

Büklümlü sargıda komitasyonu yapılan bobinin değişik zamanlardaki durumu 
 
Şekilde büklümlü sargıya ait bir bobinin komitasyon başlangıcında, komitasyon sırasında ve 
komitasyon sonundaki durumları gösterilmiştir. 

 
Komitasyon başlangıcında, 1 ve 2 no’lu dilimler arasındaki bobinden geçen ia akımı (+) 
yöndeyken, komitasyon sonunda (-) yöndedir.  Komitasyon  başlangıcından komitasyon sonuna 
gelinceye kadar geçen zamana Tk komitasyon süresi (sn) ve bu zaman içerisinde geçen olaya da 
komitasyon olayı denir. 
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Komitasyon sırasında 1 ve 2 no’lu dilimler arasındaki bobinden geçen akım, bobinin kısa 
devre olmasıyla ia akımından farklı bir değer alır. Kısa devre sırasında bu bobinden geçen i 
akımı sabit değildir. Kısa devre sırasında bobin üzerinde meydana gelen toplam e.m.k.’ ne ve 
komitasyon sırasında değişen fırça geçiş direncine bağlı olarak değişir. 

 
Komitasyon başlangıcında ve sonunda fırça yüzeyinden 2ia’ ya eşit bir akım geçerken, 
komitasyon olayı sırasında kısa devre olan bobinin kısa devre akımı devresini fırça üzerinden 
tamamlamaktadır. Bunun sonucunda fırça geçiş yüzeyindeki akım yoğunluğu, komitasyon 
bölgesinde bulunan bobin üzerindeki kısa devre akımına bağlı olarak artacaktır. Fırçalardaki 
akım yoğunluğunun belirli bir sınırı aşması fırçalar ile kollektör arasında kıvılcım oluşmasına 
neden olur. 

 

 

Komitasyon sırasında kısa devre olan bobin 
 
Komitasyon sırasında kısa devre olan bobin, Tk komitasyon süresince endüvi manyetik alanı 
içinde hareket edecektir. Fırçalar manyetik nötr bölgeye kaydırılmış ise, bu hareket ana alan 
içinde de olacaktır. Bu alanlar içinde hareket ederken komitasyonu yapılan bu bobin üzerinde 
e.m.k’ler indüklenecektir. Endüvi ve ana alanların meydana getirdikleri  bu  e.m.k’lerden başka, 
kısa devre olan bobin üzerindeki akımın Tk komitasyon süresi içinde (+) ia’ dan (-)ia’ ya 
geçmesinden dolayı bobin üzerinde bir öz indüklem emk’ i meydana gelecektir. Bu emk’in 
büyüklüğü Tk komitasyon süresine bağlıdır. Bu süre ne kadar küçük  olursa,  öz indüklem emk’i 
de o kadar büyük olur. Bu e.m.k’lerden başka komitasyon sırasında kısa devre olan bobinin 
akım devresindeki omik dirençler de bobinin kısa devre  akımının  büyüklüğünü etkiler. 

 
Komitasyon sırasında kısa devre olan bobindeki i akımına etki eden faktörler, 
1- Bobinin öz indükleme e.m.k’sı, 
2- Endüvi alanının kısa devre olan bobinde indüklediği e.m.k, 
3- Ana alanın kısa devre olan bobinde indüklediği e.m.k, 
4- Fırçaların omik direnci, 
5- Kolektör bağlantı dirençleri, 
6- Kısa devre olan bobinin direnci 
Bu faktörlerin etki derecelerine göre i = f (t) komitasyon eğrileri değişik şekiller gösterir. 
Komitasyon eğrisinin şekli komitasyonun kıvılcımlı veya kıvılcımsız geçtiğini göstermesi 
bakımından önemlidir. 
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Bobin akımının Tk komitasyon süresi içinde + ia dan – ia  ya geçmesi 
 
Doğru akım makinalarında, fırçalar ve kollektör dilimleri yardımıyla endüvi bobinlerinden 
geçen akımın yön değiştirmesi sırasında meydana gelen olaya komitasyon denir. 
Komitasyon başlangıcında 1 ve 2 no’ lu dilimler arasındaki bobinden geçen (+) ia akımı, bu 
bobin etrafında bir manyetik alan meydana getirir. Komitasyon sırasında, fırçanın 1 no’lu 
kollektör dilimine değdiği an, bu bobinden geçmekte olan akım saniyenin çok küçük bir 
kısmında sıfır olmak ister. Aynı zamanda meydana getirdiği manyetik alan da sıfır olmak 
isteyecektir. Manyetik alanın kısa zamanda sıfır olmak istemesi, bobin üzerinde büyük bir öz 
indükleme e.m.k’ nin doğmasına neden olur. Bu öz indükleme e.m.k’nin  yönü  Lenz Kanununa 
göre bulunur. 

 
İçinden akım geçen bir bobinin meydana getirdiği manyetik alandaki değişim, alanı meydana 
getiren akımın değişmesine engel olacak yönde bir e.m.k’nin doğmasına neden olur. Bobinde 
meydana gelen e.m.k’nin yönü, bobinden geçen akımın değişmesine veya sıfır olmasına engel 
olacak şekildedir. Dolayısıyla öz indükleme e.m.k’nin etkisi ile bobinden geçen akım hemen 
sıfır olmaz ve aynı yönde geçmeye devam etmek ister. Ancak değerinde sürekli azalma olur. 
Endüvi devamlı hareket halinde olduğundan bobinden geçen akım (-) ia değerini almak ister. 
Akımın yön ve değer değiştirmesi bobin üzerinde yine bir öz indükleme e.m.k’nin doğmasına 
neden olur. 

 
Fırça 2 no’lu kollektör diliminden ayrılacağı an, bobinde doğan öz indükleme e.m.k’nin 
etkisiyle, bobindeki akım eski yönünde akışına devam etmek ister. (+) ia akımının tamamı 
fırçanın çok küçük bir kısmından dış devreye geçmek ister. Bu durum fırçanın bu kısmında 
akım yoğunluğunun artmasına ve ısınarak bir kıvılcım meydana gelmesine neden olur. Meydana 
gelen bu kıvılcım fırça ve kollektörün kısa zamanda bozulmasına ve makinanın kullanılamaz 
duruma gelmesine neden olur. Fırça komitasyon sırasında sakin çalışamaz, meydana gelen 
mekanik titreşimler fırça ve kollektör arasındaki temas yüzeyinin  zaman zaman küçülmesine 
neden olur. Bunun sonucu kıvılcım oluşumu daha da artar. 
Komitasyon olayını c bobininde inceleyelim; 

 
Şekil a: a-b ve c-d bobinlerinden geçen akımlar 3 numaralı kollektör diliminden ve fırçadan 
geçerek dış devreye iletilmektedir. c bobini 3 ve 4 numaralı kollektör dilimine temas etmekte 
ve c bobininden geçen akım sağdan sola doğrudur. 
Şekil b: 3 ve 4 numaralı kollektör dilimleri fırçalar tarafından  kısa  devre  edildiğinden c bobini 
de kısa devre edilmiş olur. Akım c bobininden geçmeden 4 numaralı kollektör diliminden  dış  
devreye  gitmek  ister.  b  bobininden  geçen  akım  3  numaralı  kollektör 
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diliminden, d bobininden geçen akım 4 numaralı kollektör diliminden ve fırçadan geçerek dış 
devreye iletilmektedir. 
Şekil c: Fırça 4 numaralı kollektör dilimine basmakta, c bobini kısa devreden kurtulmuş, 3 ve 
4 numaralı kollektör dilimine temas etmektedir, S kutbunun etkisi altına giren c bobini, a ve b 
bobinleri ile seri bağlı duruma geçmiştir. Bu durumda c bobininden geçen akım 4 numaralı 
kollektör diliminden ve fırçadan geçerek dış devreye iletilmektedir. c bobininden  geçen akımın 
yönü soldan sağa doğru olarak değişmiştir. 

 
 

 

Halka endüvide komitasyon olayı 
 
 
4.22.1 Komitasyonu bozan (zorlaştıran) etkiler 

Doğru akım makinalarının komitasyonlarının kontrolünde, makina nominal devir sayısında ve 
nominal akımı ile yüklenerek çalıştırılır. Makinanın işletmedeki durumu gözönünde 
bulundurularak nominal akımın üstündeki yüklerde de komitasyon kontrolü yapılır. Küçük ve 
orta güçlü makinalarda komitasyon kontrolü nominal gerilimde yapılır. Büyük güçlü 
makinalarda ise, kontrol tesisatı gücünün yetersiz olması nedeniyle komitasyon kontrolü kısa 
devre durumunda yapılabilir. 
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Komitasyon kontrolunda fırçaların giriş ve çıkış uçlarında hiçbir kıvılcım meydana gelmiyorsa, 
makinanın komitasyonu iyi demektir. Büyük yük akımlarında fırçaları yıpratmayacak kadar az 
bir kıvılcım oluşuyorsa, bu durumda da komitasyon çok iyidir. Nominal akımla yüklü çalışırken 
fırçalarda kıvılcım oluşuyor ve makina gürültülü bir şekilde çalışıyorsa, komitasyon kötüdür, 
gerekli önlemler alınmalıdır. 

 
Komitasyonu bozan nedenler elektriksel ve mekaniksel olarak ikiye ayrılabilir. Elektriksel 
nedenler, yardımcı kutup bobinlerinin sarılış yönünün yanlış oluşu (yardımcı kutuplardaki 
bobinlerin bağlantılarının ters olması) ve yardımcı kutup alanının çok zayıf veya çok kuvvetli 
oluşudur. 

 
Yardımcı kutup bobinlerinde akımın yönü, H ucundan girip G ucundan çıkacak şekilde 
olmalıdır ve G ile B ucunun bağlanmış olmasına dikkat edilmelidir. 

 
Yardımcı kutupların kuvvetli olup olmadığı ise, çalıştırılarak fırçanın dönüş yönüne göre üç 
gerilim ölçülür. 

 
1- Fırçanın giriş ucundaki gerilim düşümü (A) 
2- Fırça ortasındaki gerilim düşümü (B) 
3- Fırça çıkış ucundaki gerilim düşümü (C) 

 

 

Fırça geriliminin ölçülmesi.(Ölçülerin motor ve generatör durumunda daima hareket 
yönünde sıralanarak yapılması gerekir.) 

 
Bu ölçüm 3 V’a kadar gösteren hassas bir doğru akım voltmetresi ile yapılır.  Motor durumunda 
voltmetrenin (+) kutbu (+) polariteli fırçanın fırça taşıyıcı saplamasına uygulanır.(-) kutbu bir 
yardımcı fırça veya bir elektrot yardımı ile kollektör yüzeyine değdirilir. Önce fırçanın giriş 
ucuna, sonra fırçanın tam ortasına ve en sonunda fırçanın çıkış ucuna kollektör yüzeyinde 
elektrotu değdirerek üç gerilim okunur. 

 
Gerilimler eşit işarette ve son iki ölçümde okunan gerilimler ilk ölçümde okunan gerilimden 
biraz küçük değerde ise, yardımcı kutup biraz kuvvetlidir. Bu durumun tam yükte olması istenir, 
çünkü büyük yüklerde yardımcı kutuplarda meydana gelen doyma sonunda  doğrusal bir 
komitasyona yaklaşılabilir. 

 
İlk ölçmede okunan gerilime göre, ikinci ve üçüncü ölçmede okunan gerilimler çok küçük 
değerde ise ve özellikle son ölçmede okunan gerilim (-) ise, yardımcı kutup alanı çok 
kuvvetlidir. Yani yardımcı kutupla endüvi arasındaki hava aralığı çok küçüktür. Eğer 1 numaralı 
kolektör diliminden başlayarak yapılan ölçümlerde gerilim gittikçe büyüyorsa, yardımcı kutup 
alanı çok zayıftır, yani hava aralığı büyüktür. 
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Fırçalardaki kıvılcım her zaman elektriksel nedenlerden dolayı oluşmaz, kıvılcımın nedeni 
mekaniki de olabilir. Mekaniksel nedenler; 
1- Kollektörün yuvarlak olmaması, 
2- Kollektör dilimleri arasında bulunan mika dilimlerinin kollektörden daha yukarıda olması, 
3- Fırçaların fırça tutucuları içinde sıkışması, 
4- Fırçaların kollektör dilimleri üzerine belirli bir basınçta basmaması (150-250 gr/cm2), 
5- Fırçaların oksitlenmeye karşı parafinlenmemesi, 
6- Yüksek hızlarda endüvinin balansının iyi bir şekilde yapılmaması, 
7- Fırçalar arasındaki mesafenin birbirine tam olarak eşit olmaması, 
8- Kutuplar ile endüvi arasındaki mesafenin her kutup altında aynı olmaması, 
9- Komitasyon etkisi fazla olan makinalarda fırçaların karbon oranı yüksek, direnci büyük 
olacak şekilde olmaması komitasyonu zorlaştıran etkilerdendir. 

 

 

Komitasyonu bozan çeşitli etkiler 
 
En sık rastlanan mekanik arızalardan biri, kollektörün yuvarlak olmamasıdır. Bu duruma 
özellikle büyük kollektörlerde rastlanır. Zamanla kollektörler arası izolasyon malzemesinin 
eskimesiyle merkezkaç kuvvetlerin etkisiyle kolektör dilimlerinin dışarıya doğru itilmesidir. 
Çalışma sırasında kollektörün ısınıp daha sonra soğuması, dilimlerde gevşemeler ve 
yuvarlaklığında bozulmalar meydana gelmesine neden olur. Bu nedenle zaman zaman kollektör 
kontrol edilmeli, gerektiğinde torna edilmeli veya taşlanmalıdır. 

 
Bazı durumlarda kollektör soğukta yuvarlak olur, fakat işletme sırasında  ısınınca yuvarlaklığını 
kaybeder. Bu takdirde kollektör tornaya bağlanarak dışarıdan ısıtılır, yuvarlak olup olmadığı 
kontrol edilir, gerekiyorsa kollektörün yuvarlaklığı yeniden sağlanır. 

 
Diğer bir mekanik hata, kollektör dilimleri arasındaki izolasyon tabakalarının kollektör 
yüzeyinden dışarıya taşmasıdır. Bu durumda, fırça ile dilimler arasındaki temas bozulur ve akım 
birinden diğerine ancak ufak arklarla geçer. Kollektör yüzeyi bu kıvılcımlardan dolayı yer yer 
aşınır ve işletmede normal ömrünü doldurmadan önce kullanılmaz hale  gelir. Bu durum  
özellikle   yumuşak  fırçalı   makinalarda  olur.   Bunu  önlemek  için,  dışarıya     taşan 
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kollektör dilimleri arasındaki mika parçaları zaman zaman kazınır. İzolasyon tabakasını 
oluşturan mikanın seviyesi kollektör yüzeyinden 1-1,5 mm aşağıya indirilir. 

 
Fırçaların fırça tutucusuna bağlanışındaki bir hata veya kömür ile fırça yuvası arasındaki 
boşluğun az ya da çok oluşu komitasyonu bozar. Kömür fırça ile fırça tutucusu arasındaki 
boşluk 0,2 – 0,4 mm arasında olmalıdır. Bu boşluğun fazla olması fırçaların titreşimine, çok 
az olması ise kollektörün işletmedeki ısınması sonucunda sıkışmasına yol açar. 

 
Fırçaların kollektör yüzeyine belirli bir basınçla oturması gerekir. Bu basınç normal olarak 
150-250 gr/cm2 olmalıdır. Bu basınç fırça ile fırça tutucusu arasına yerleştirilen bir yay ile 
sağlanır. İşletmede zamanla yay basıncı azalır ve ark meydana gelir. Bu nedenle yay basıncı 
zamanla kontrol edilerek yeniden ayarlanmalıdır. 

 
Fırça tutucusunun tespit edilmiş olduğu fırça taşıyıcısındaki saplamanın endüvi eksenine paralel 
olmayışı, fırçaların kollektör yüzeyine iyi oturmalarına engel olur ve komitasyon bozulur. 

 
Fırçalar arasındaki uzaklığın eşit olmaması ve kutuplarla endüvi arasındaki hava aralığının 
farklı olması, komitasyonun bozulmasına ve kollarda indüklenen gerilimlerin farklı olmasına, 
dolayısıyla iç devrede sirkülasyon akımlarının doğmasına neden olur. 

 
Kollektörün sakin çalışması için endüvinin dinamik balansının yapılmış  olması  ve yataklarının 
iyi durumda bulunması gerekir. Bu durum özellikle yüksek devirli makinalar için çok önemlidir. 

 
Kollektör yüzeyinin oksidasyona karşı korunması ve sürtünme kayıplarının küçültülmesi için 
madeni olmayan bir madde ile yağlanması, komitasyon bakımından da önemlidir. Kollektör 
yüzeyi zaman zaman az miktarda parafin ile yağlanmalıdır. 

 
İyi bir komitasyon için fırçalar uygun nitelikte seçilmiş olmalıdır. Komitasyonu zor 
makinalarda geçiş direnci büyük saf kömür veya grafitleştirilmiş kömür fırçalar kullanılır. 
Böylece komitasyondaki bobinde akımın yön değiştirmesi çok kolaylaşır. Ayrıca fırçalar 
kollektör yüzeyine uyacak şekilde alıştırılmış olmalıdır. Komitasyonun güç  olmadığı durumlar 
ve özellikle akım şiddeti büyük olan makinalarda (fırçalardaki joule kayıplarının büyük 
olmaması için) geçiş direnci küçük olan saf grafit kömür fırçalar kullanılmalıdır. 

 
4.22.2 Komitasyonu kolaylaştıran önlemler 

Kısa devre olan bobinden geçen akımın komitasyon süresi içinde yön değiştirmesi için, bazı 
yardımcı önlemler alınır. Aksi halde meydana gelecek kıvılcımlardan dolayı kollektör ve 
fırçalar kısa zamanda bozulur. O halde kıvılcımın elektriksel nedenlerini yok etmek, dolayısıyla 
kısa devre olan bobinde akımın yön değiştirmesini kolaylaştırmak gerekir. Komitasyonu 
kolaylaştırıcı çeşitli yöntemler vardır. 

 
Örneğin; yüksek dirençli fırçalar kullanarak komitasyonu bir dereceye kadar kolaylaştırmak 
mümkünse de, hiç bir zaman yeterli değildir. Bu metot daha çok küçük güçlü makinalarda 
uygulanır. 

 
Komitasyonu kolaylaştırmak için iki metot uygulanır. 
1- Fırçaları kaydırmak 
2- Yardımcı kutup kullanmak 
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4.22.2.1 Fırçaları kaydırmak 
 

Tk kısa devre süresinde akım (+) ia‘dan (-) ia’ya geçerken bobinin dağılma  akısının değişmesine 
neden olmaktadır ki; bu da bobinde bir özindükleme e.m.k‘i  meydana getirir. Lenz Kanuna 
göre öz indükleme e.m.k’i akımın yön değiştirmesine engel olur. Bu e.m.k’e karşı, bobin 
üzerinde bir e.m.k meydana getirdiğimizde bu e.m.k’nin kötü etkilerini ortadan kaldırmış 
oluruz. 

 
Ana alan komitasyonu hızlandırır. Bu durum özellikle fırçaları kaydırılmış  makinalarda vardır. 
Fırçaların kaydırılmasıyla, komitasyon sırasında kısa devre olan bobin uyartım alanı içine 
girmiştir. Kısa devre olan bobinin ana alan içine girmiş olması,  komitasyonun geç kalmış 
olması demektir. Çünkü normal olarak bu durumda komitasyonun  tamamlanmış olması 
gerekirdi. O halde komitasyonun bir an önce tamamlanması gerekir. Bunun için de, i akımının 
değişmesine hızla başlanır. Fırça altına giren kollektör dilimi ile fırça arasındaki akım 
yoğunluğu başlangıçta büyük olur. Fakat komitasyon Tk zamanından önce 
tamamlanamayacağına göre, eğri sonraları yataylaşır ve komitasyon sonuna doğru ayrılan 
kollektör dilimi ile fırça arasındaki akım yoğunluğu sıfıra yaklaşır. Fırçaları iyi ayarladığımızda 
buradaki akım yoğunluğu sıfıra eşit de olur. 

 
 
 

 

 
Komitasyondaki bobinde akım eğrileri 

 
 

Komitasyonun hızlandırılması durumunda komitasyon eğrileri direnç komitasyon doğrusu 
(Doğrusal Komitasyon) altındadır. 

 
Görülüyor ki, fırçaları generatörlerde dönüş yönünde ve motorlarda dönüş yönünün aksi 
yönünde kaydırarak özindükleme e.m.k‘nin komitasyonu geciktirme etkisi  önlenebilir. Böylece 
özindükleme e.m.k’nin etkisi yok edilerek a ve b eğrilerinden c,d,e ve f eğrilerine geçilebilir. 
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Hızlandırılmış ve geciktirilmiş komitasyon eğrileri 
 
Endüvi alanı komitasyonu geciktirir. Fırçalar yardımı ile paralel bağlanan bobinlerde endüvi 
alanının meydana getirdiği e.m.k’ler birbirini yok ederler. Böylece endüvi alanı yüzünden 
sargıda bir akım meydana gelmez. Komitasyon bölgesinde kısa devre olmuş bobinlerde ise, 
meydana gelen e.m.k’ler bunların üzerinden bir kısa devre akımının geçmesine neden olurlar. 
Endüvi alanının meydana getirdiği e.m.k, aynen özindükleme e.m.k’inde olduğu gibi, 
komitasyonu geciktirir, yani komitasyon eğrisini direnç komitasyon doğrusunun (Doğrusal 
Komitasyon) üzerinden geçirmeye çalışır. 

 
Görülüyor ki, gerek özindükleme e.m.k’i ve gerekse endüvi alanı e.m.k’i komitasyonu 
geciktirecek şekilde etki yapmakta ve bunun sonucunda ayrılan fırça ucunda akım yoğunluğu 
artarak kıvılcım oluşturmaktadır. 

 
Fırçalardaki kıvılcımlara engel olmak yani komitasyonu hızlandırmak için ya uyartım alanından 
faydalanmalı ya da ayrıca yardımcı kutuplar kullanılmalıdır. 

 

 

Komitasyonu kolaylaştırmak için fırçaların kaydırılması 
 
Fırçaları dönüş yönünde kaydırdığımızda, kısa devre olan bobin artık nötr bölgede değil, S 
kutbunun etkisi altındadır. Daha önce nötr bölgede olan bobin, hiçbir alan etkisi altında 
olmadığından üzerinde özindükleme e.m.k’inden başka bir e.m.k indüklenmiyordu.  S kutbunun  
etkisi  altına  girdiğinde  üzerinde  bir  e.m.k  indüklenir.  Kısa  devre  olan      bobin 
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üzerinde, S kutbunun meydana getirdiği bu e.m.k özindükleme e.m.k’ine ters yönde ve onu yok 
edecek şekildedir. Çünkü dönüş yönüne göre bobin N kutbu altına gelmekte ve kısa devre anında 
üzerinde meydana gelen e.m.k’in yönü de N kutbu altındaki bobinlerde meydana gelen e.m.k’ler 
ile aynı yönde olmaktadır. Oysa S kutbu altındaki iletkenlerde, dönüş yönü aynı olduğu için 
indüklenen e.m.k’in yönü N kutbu altındaki iletkenlere  göre ters  yöndedir. O halde S kutbu 
altına doğru kaydırılmış olan bobin üzerinde, S kutbu tarafından indüklenecek olan e.m.k’in 
yönü, kısa devre anında indüklenen e.m.k’inin yönüne ters olacaktır. Eğer fırçalar yeteri kadar 
kaydırılacak olursa, S kutbunun kısa devre olan bobin üzerinde indükleyeceği e.m.k’inin değeri, 
kısa devre anında bobin üzerinde indüklenen özindükleme e.m.k’ini tamamen yok edecek 
değerde olabilir. 

 
Fakat bu her zaman için mümkün değildir. Çünkü dış devreden çekilen akım değiştikçe, kısa 
devre olan bobinden geçen akım da değişecektir. Bobinden geçen akımın az veya çok olması, 
bobin üzerinde meydana gelecek olan özindükleme e.m.k’inin de az veya çok olmasına neden 
olur. Oysa fırçalar bir defa kaydırıldıktan sonra yerlerine tespit edilir. O halde kısa devre olan 
bobinin yeri daima sabit olup, S kutbunun üzerinde meydana getireceği e.m.k’i de sabittir. Bu 
sakıncayı biraz olsun ortadan kaldırmak için fırça yerleri 2/3 yüke göre ayarlanır. Makina 2/3 
yükte çalışırken kıvılcım olmaz, diğer yüklerde ise bir miktar kıvılcım oluşur. 

 
Dinamolarda endüviden geçen akım, endüvide indüklenen e.m.k ile aynı yönde, motorlarda 
ise ters yöndedir. Dinamo ve motorun devir yönleri aynı kalmak şartı ile endüviden geçen 
akımın yönü birbirinin tamamen tersidir. Bu nedenle bir motorda komitasyondaki bobinde 
meydana gelen özindükleme e.m.k’inin yönü de, aynı dönüş yönündeki dinamoya göre terstir. 
Ters yönde meydana gelen bu öz indükleme e.m.k’ini yok etmek için, akımın yön değiştirdiği 
bobin, kurtulduğu kutupla aynı adlı kutbun etkisi altına alınmalıdır. Bunun için dinamolarda 
fırçalar dönüş yönünde, motorlarda ise dönüş yönünün aksi yönünde kaydırılır. 

 
 

 

Dinamo içim fırça kaydırma yönü Motor için fırça kaydırma yönü 
 
Fırçaların kaydırılması ile komitasyonu hızlandırmak mümkünse de, endüvi alanının boyuna 
yöndeki bileşeninin büyümesi ile ana alanın daha fazla zayıflaması nedeniyle,  bu  yöntem daha 
çok küçük güçlü makinelerde yapım kolaylığı ve maliyet bakımından uygulanır. 
Fırça kaydırarak komitasyonu kolaylaştırmanın faydaları yanında bazı sakıncaları da vardır. 
Fırçaların kaydırıldığını ve makinanın hiç yüklenmediğini düşünelim. Bu durumda kısa devre 
olan bobinden hiç akım geçmeyeceği için, üzerinde bir özindükleme e.m.k’i meydana 
gelmeyecektir. Fakat aynı bobin S kutbunun altında olduğundan üzerinde yine bir e.m.k 
meydana gelecektir. Meydana gelen bu e.m.k, bobin o anda kısa devre olduğundan, bobin 
üzerinden bir kısa devre akımının geçmesine neden olacaktır. Geçen bu akımdan dolayı makina 
boşta çalışırken bile bir kıvılcım meydana gelir. Aynı durum, fırçaları ayarlanan yük hariç, 
diğer bütün yüklerde de olur. 
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Fırçaların kaydırılması endüvi reaksiyonu bakımından  da  sakıncalıdır.  Endüvi reaksiyonundan 
dolayı nötr hattının bir miktar kaydırıldığını ve yeni duruma uymak için fırçalarında aynı miktar 
kaydırılması gerektiğini biliyoruz. İyi bir komitasyon elde etmek için fırçaları bir miktar daha 
kaydırmak gerekir. Hem endüvi reaksiyonuna uymak ve hem de komitasyonu kolaylaştırmak 
için fırçalar daha fazla kaydırılmak zorundadır. Fırçaların daha fazla kaydırılmaları endüvi 
reaksiyonundan dolayı meydana gelecek ana alan zayıflamasının daha fazla artmasına, 
dolayısıyla gerilimin daha fazla düşmesine neden olur. 

 
4.22.2.2 Yardımcı kutup kullanmak 

 
Orta ve büyük güçlü makinalarda komitasyonu kolaylaştırmak için yardımcı kutuplar kullanılır. 
Bunlara komitasyon kutupları da denir. Yardımcı kutuplar özindükleme e.m.k’inin ve endüvi 
alanının etkilerini yok ettikleri gibi, fırçalarda geçiş direncinden dolayı meydana gelen omik 
gerilim düşümünü de yok ederler. 

 

 

Yardımcı kutup kullanarak komitasyonu kolaylaştırma 
 

Fırça kaydırmada, kısa devre olan bobin bir miktar S kutbunun etkisi altına alınıyor ve 
üzerinde özindükleme e.m.k’ine zıt yönde bir e.m.k doğması sağlanıyordu. Yardımcı kutup da 
aynı işi yapar. Yani kısa devre olan bobin kaydırılacağına, bobin yine nötr ekseninde kalıyor, 
fakat üzerinde bobinin içinde, özindükleme e.m.k’ine zıt yönde e.m.k meydana getirebilecek 
bir kutup konulur. 

 
Yardımcı kutuplar ana kutupların arasına ve tam nötr bölge üzerine yerleştirilir. Fırçalar 
yardımcı kutupların hemen altına düşen bobinleri kısa devre ederler.  Makinada  yardımcı kutup 
yok ise, kısa devre olan bobini dönüş yönünde en yakın kutbun manyetik alanının etkisi altına 
alıyorduk. Yardımcı kutbu olan makinalarda bu kutbun adı, endüvinin dönüş yönündeki en 
yakın kutbun adıdır. 

 
Yardımcı kutbu olan doğru akım makinalarında, aynı dönüş yönü için,  motor  olarak çalışmada 
yardımcı kutbun adı, dinamo olarak çalışmadakinin tersidir. Yani doğru akım motorlarında 
yardımcı kutbun adı, kısa devre olan bobinin kurtulduğu kutbun adını alır. Makina dinamo 
olarak çalışırken yardımcı kutbun bağlantısı nasılsa, motor olarak çalıştığında da aynıdır. Sadece 
yardımcı kutuptan geçen akımın yönü, dolayısıyla adı değişmektedir. 
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Dinamo olarak çalışmada Motor olarak çalışmada 
yardımcı kutup akım yönü yardımcı kutup akım yönü 

 
Yardımcı kutup sargıları endüviye seri bağlıdır. Yardımcı kutbun akımı, endüvi akımı ile 
orantılı bir akım olmalıdır. Akımın yön değiştirmesi anındaki kısa devre olan bobinde meydana 
gelen e.m.k endüvi akımı ile orantılıdır. Böylece yardımcı kutuptan geçecek olan endüvi 
akımının, kısa devredeki bobin üzerinde indükleyeceği e.m.k, bobin üzerinde indüklenen 
özindükleme e.m.k’ine eşit olabilir. Yük akımı ne olursa olsun, iyi ayarlanmış bir yardımcı 
kutup ile kısa devredeki bobin üzerinde indüklenen özindükleme e.m.k’ine eşit ve ters yönde 
bir e.m.k meydana getirilebilir. Böylece her yük akımında komitasyon kolaylaştırılmış olur. 

 
Yardımcı kutuplar çok dar olarak yapılırlar. Bunlar genellikle endüvi göbeğinin yalnız iki dişini 
ve buna ait olan oluk kanalını kavrarlar. Normal adımlı endüvi sargıları kullanıldığı zaman, 
her çift ana kutup için yalnız bir tek yardımcı kutup gerekir. Fakat bu yalnız küçük 
makinalarda uygulanır. Büyük makinalarda genellikle ana kutup sayısı kadar yardımcı kutup 
bulunur. Ayrıca yardımcı kutuplar manyetik doyma sınırının çok altında çalışacak şekilde 
yapılmalıdır. 

 
 
4.23 Doğru Akım Generatörleri (Dinamolar) 

 
4.23.1 Dinamolarda uyartım: 
Bir dinamo için gerekli olan manyetik alanı meydana getirmeye uyartım denir. 

 
Uyartım akımı: Manyetik alanı meydana getirmek için kutup bobinlerinden geçirilmesi 
gereken doğru akıma uyartım akımı denir. 

 
Doğru akım makinalarının kutupları sabit veya elektromıknatıslıdır. Sabit mıknatıslar çok küçük 
güçlü dinamolarda veya özel amaçlar için kullanılmaktadır. Kutupları elektromıknatıslı olan 
doğru akım makinalarında, kutup bobinleri çeşitli şekillerde beslenerek uyartılır. Kutupların 
uyartılma durumlarına göre dinamolar iki çeşittir. 
A- Yabancı uyartımlı dinamolar 
B- Kendinden uyartımlı dinamolar 
1- Şönt dinamolar 
2- Seri dinamolar 
3- Kompunt dinamolar 
a) Eklemeli kompunt dinamolar 
1- Orta kompunt dinamolar 
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2- Yukarı kompunt dinamolar 
b) Eksiltmeli (ters) kompunt dinamolar 

 
A-Yabancı uyartımlı dinamolar 

Kutup bobinleri dışarıdan bir üreteç tarafından uyartılan dinamolara yabancı uyartımlı dinamo 
denir. Bu yabancı kaynak, bir doğru akım üreteci olup, pil, akümülatör veya diğer bir doğru 
akım dinamosu olabilir. 

 

 

Yabancı uyartımlı dinamonun devreye bağlanması 
 

Yabancı uyartımlı dinamolarda; 
A-B: Endüvi uçlarını 
I-K: Kutup sargı uçlarını 
G-H: Yardımcı kutup uçlarını belirtir. 

 
Dinamolarda yardımcı kutup varsa, endüvinin B ucu ile yardımcı kutbun G ucu makina 
içerisinde birleştirilip klemens tablosuna H ucu çıkarılır. 

 
Dinamonun ürettiği gerilim, kutup sargılarına seri bağlanan uyartım reostası (direnci) ile 
ayarlanır. Böylece kutuplardan geçen uyartım akımı  (Im),  dolayısıyla  kutupların  manyetik 
alanı değişir. Ф manyetik alanının değişmesiyle E =  k.Ф.n  formülüne  göre  dinamonun 
gerilimi ayarlanır. 

 
Dinamo gerilimini sıfır yaparken uyartım akımının ani  olarak  kesilmesi,  endüktansı  çok yüksek 
olan kutup bobinlerinde büyük değerde öz endükleme e.m.k’inin doğmasına neden olur. Bu e.m.k 
direnç kontaklarını bozabileceği gibi, kutup sargılarının içinde atlama ve kısa devrelere yol açar. 
Bu öz endükleme e.m.k’inin zararlarını önlemek için uyartım reostasının q ucu kullanılır. Uyartım 
akımı kesilirken s sürgü kolu q ya basarak sargıyı kısa devre eder. Sargıda meydana gelen 
e.m.k’den dolayı devreden bir akım geçişi olacağından, öz endükleme e.m.k’i sönerek herhangi 
bir zarar veremez. 
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4.23.2 Boşta çalışma karakteristiği 
Generatör sabit bir hızla dönerken ve endüvisi yüklenmediği durumda, yani (+) ve (-) fırçalarına 
yük bağlanmaması durumunda, uyartım akımına bağlı olarak uç geriliminin değişimini veren 
U0 = f (Im) ya da E = f (Im) eğrisine boşta çalışma karakteristiği denir. Bu tanım bütün 
dinamolar için aynıdır. Bu çalışmaya yüksüz çalışma da denir. 

 

 

Serbest uyartımlı dinamonun boşta çalışma karakteristiğinin çıkartılmasında kullanılan 
bağlantı şeması 

 
Dinamo boşta iken, yani endüvi sargısından bir akım geçmediği zaman, A ve B kutuplarında 
okunan boşta çalışma gerilimi (U0) E e.m.k’inden başka bir şey değildir. 

 

 

 
Boşta çalışma karakteristiği aynı zamanda makinanın mıknatıslanma eğrisidir, çünkü devir 
sayısı (n) sabit olduğundan, bu karakteristik bize belirli bir ölçek farkı ile Ф = f (Im) eğrisini 
verir. Bu da dinamonun boşta çalışmasındaki mıknatıslanma eğrisidir. Uyartım sargısının 
beslendiği doğru akım kaynağının gerilimi sabit olduğundan t, s ve q ile gösterilen, uyartım 
reostası değiştirilerek uyartım akımı ayarlanır. Uyartım direncinin tamamı devredeyden uyartım 
akımı en küçük değerindedir. q ucu açıkta bir uçtur. s sürgü kolu q ucuna getirildiğinde 
uyartım sargısı uçları kısa devre olur. Bu uç çok önemlidir. Dinamo durdurulacağı zaman, 
uyartım sargısına ait şalter hemen açılırsa uyartım akımı sıfır olur ve uyartım sargısında çok 
büyük e.m.k indüklenir. Bu durum sargı izolasyonunu tehlikeye sokar. Bu nedenle uyartım 
sargısı şalteri açılmadan önce s sürgü kolu q ucuna  getirilmeli yani uyartım sargısı kendi üstüne 
kısa devre edilmelidir. 
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Endüvi uyartım makinası tarafından n sabit devir sayısı ile döndürülür. Uyartım direncinin 
değiştirilmesiyle uyartım akımı ayarlanır. Uyartım akımı (Im) değiştikçe uyartım sargısında 
indüklenen manyetik akı (Φ) da değişir. Değişen manyetik akılar değişik değerde e.m.k’ler 
indükler. 

 
Uyartım akımı sıfırdan başlanarak kademeli olarak arttırılır. Kutup gerilimi nominal gerilimin 
1,2 katına çıkıncaya kadar deneye devam edilir. Daha sonra uyartım akımı azaltılarak sıfır 
değerine kadar inilir. Her kademede (Im) uyartım akımı ve (E0) gerilimin aldığı değerler tabloya 
kaydedilir. 

 
Uyartım akımı sıfır olduğunda makinanın (+) ve (-) fırçaları arasında bir gerilim okunur. Bu 
gerilime remenans gerilimi (ER) denir. Bu gerilim nominal gerilimin % 5’i kadardır. Buna 
göre nominal gerilimi 110 V olan bir makinada remenans gerilimi 5-6 V, nominal gerilimi 
10000 V olan bir dinamoda 500 V civarındadır. 

 
Uyartım devresinden hiç akım geçmediği halde dinamonun gerilim vermesinin nedeni şu 
şekilde açıklanabilir. Dinamonun daha önceki çalışmalarından dolayı, kutuplarında az da olsa 
bir mıknatısiyet kalır. Buna artık mıknatısiyet denir. Bu artık mıknatısiyetten dolayı, hareket 
halindeki endüvi iletkenlerinde bir miktar gerilim indüklenir. Dinamo daha önce hiç 
çalışmamışsa, artık mıknatısiyeti olamayacağından, remenans geriliminin değeri sıfırdır. 
Uyartım akımını arttırırken elde edilen değerlerle çizilen eğriye çıkış eğrisi, uyartım akımını 
azaltırken elde edilen değerlerle çizilen eğriye iniş eğrisi denir. Çıkış ile iniş eğrisinin üst üste 
gelmeyişinin nedeni, artık mıknatısiyetten dolayı manyetik akının (Φ) artmış olmasıdır. Pratikte 
boşta çalışma eğrisi olarak, iniş ve çıkış eğrisinin ortalaması olan kesik çizgilerle gösterilmiş 
eğri alınır. 

 
 

 

 
Boşta çalışma karakteristiği 



262

 
	

Uyartım direnci hiçbir zaman geriye doğru alınmamalı, daima devreden  direnç  çıkacak şekilde 
hareket edilmelidir. 

 
Uyartım akımının belli bir değerinden sonra endüvi sargılarında indüklenen e.m.k’inin artışı 
azalır ve sonunda durur. Bundan sonra uyartım akımı ne kadar arttırılırsa arttırılsın endüvide 
indüklenen e.m.k. artmaz. Çünkü kutuplarda doyma meydana gelmiştir.  Yani uyartım akımının 
artmasıyla manyetik akı artmaz dolayısıyla endüvide indüklenen e.m.k. sabit kalır. 

 

 

Değişik devir sayılarında alınmış olan boşta çalışma eğrileri 
 
Devir sayısı nominal değerin altında ve üstündeki değerlerde sabit tutularak aynı ölçümler 
yapılarak olursa şekilde görüldüğü gibi birçok boşta çalışma eğrileri elde edilir. Devir sayısı 
ne kadar küçük olursa, karakteristik o kadar aşağıda olur. 

 

 

Sabit uyartım akımlarında elde edilen E0 = f (n) doğruları 
 
Şekilde sabit uyartım akımlarında  elde  edilen  remenans  gerilimi  ihmal  edilerek  çizilmiş E0 
= f (n) doğruları görülmektedir. 

 
Bu şekilde kutup gerilimini ayarlamak mümkündür, fakat pratikte bu ayar şekli kullanılmaz. 
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4.23.3 Yük karakteristiği 
Endüvi sargısından bir yük akımı geçtiğinde, artık kutup gerilimi  endüvi sargısında indüklenen 
e.m.k’ine eşit değildir. Çünkü bu yük akımı gerek endüvi sargısında ve gerekse endüvi 
sargısına seri olarak giren bütün dirençlerde gerilim düşümleri meydana getirecektir. Bu omik 
gerilim düşümlerinden başka, endüvi reaksiyonu da ana alanı zayıflatmaya çalışacağından, 
kutup gerilimi boştaki generatörün kutuplarında eşit uyartım akımında okuduğumuz gerilimden 
küçük olacaktır. 

 

Serbest uyartımlı dinamonun yük karakteristiğinin çıkartılmasında kullanılan bağlantı 
şeması 

 
Sabit bir devir ve sabit bir yük akımında, uyartım akımına bağlı olarak kutup geriliminin 
değişimini veren eğriye U = f (Im) yük karakteristiği denir. 
Devrede generatörün A-H uçlarına endüvinin yüklenmesini sağlayacak olan değeri 
ayarlanabilen RB yük direnci ile endüvi devresine bir yük ampermetresi bağlanmıştır. Generatör 
sabit devir sayısında bir tahrik motoru ile uyartılır. Uyartım akımının en küçük değerinden 
başlanarak, değişik uyartım akımı değerlerinde yük akımı, yük direnci yardımı ile sabit bir 
değere ayarlanır. Karakteristik nominal akım için çıkarılacaksa endüvi akımı generatörün 
nominal akımına ayarlanarak deney boyunca sabit tutulur.(Ia = Ian). Değişik uyartım  
akımlarında  endüvi  akımını  sabit  tutarak,  kutup   geriliminin  değeri  ölçülür    ve U = f (Im) 
eğrisi çizilir. 

 

Yük karakteristiği 



264

 
	

Şekilde fırçaları nötr bölgelerden α açısı kadar kaydırılmış bir generatörün U = f (Im) yük 
karakteristiği verilmiştir. 

 

Serbest uyartımlı dinamonun yük karakteristiği 
 
Karakteristik nominal akım için alınmış olup, E’ fırçaların nötr bölgedeki durumunda ve E de 
fırçaların nötr bölgelerden α açısı kadar kaydırılmış durumdaki iç gerilim eğrilerini vermektedir. 

 
Yük karakteristiği boşta çalışma karakteristiğine benzer. 

 
Yük akımı sabit olduğundan, karakteristik boyunca omik gerilim düşümü ve endüvi reaksiyonu 
değişmemiştir. Devir sayısı da sabit olduğundan, yük karakteristiğine generatörün yükteki 
mıknatıslanma eğrisi de denir. Boştaki karakteristik yük akımı sıfırken çizilmiş bir yük 
eğrisidir. 

 
U = f (Im) eğrisindeki uyartım akımı (iak) RB = 0 iken endüvi akımını (Ia), nominal endüvi 
akımına (Ian) eşit yapan uyartım akımıdır. 

 
E = f (Im) Endüvide meydana gelen gerilim düşümlerinin göz önüne alınmasıyla elde edilen iç 
gerilim eğrisi 

 
E0 = f (Im) Generatörün fırçalarının nötr bölgelerden kaydırılmadığı durumdaki iç gerilim 
eğrisi 

 
E0 ile E’ eğrisi arasındaki fark, RR’ kuvvet çizgilerinin bir kutup ayağı ucuna yığılması ile 
meydana gelen doymanın neden olduğu gerilim düşümüdür. 

 
LR’ bu gerilim düşümünü karşılamak için gerekli uyartım akımıdır. 

 
Bu durumda, fırçalar nötr bölgelerde bulunduğundan endüvi alanının boyuna bileşeni  sıfırdır. 
E ile U arasındaki fark (+) ve (-) kutupları arasında meydana gelen toplam omik gerilim 
düşümüne eşittir. 
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E = U + ∑ Ri. Ia + 2∆Ub 

2∆Ub = Fırçalar ile kollektör arasındaki geçiş dirençlerinin neden olduğu gerilim düşümü 
(Normal fırçalarda bir çift fırça için 2V kabul edilebilir) 
∑ Ri = Generatörün iç direnci 
E = Generatörün iç gerilimi (Bileşke alan tarafından indüklenen e.m.k) 
Yük eğrisinin U değerlerine ∑ Ri. Ia + 2∆Ub gerilim düşümlerini ilave ederek E eğrisi elde 
edilir. Elde edilen E = f (Im) eğrisi, boşta çalışmada elde edilmiş olan E0 = f (Im) eğrisinden 
farklıdır. Aradaki fark kutup ayağı ucunda ve dişlerdeki doyma ile β açısı kadar fırçaların 
kaydırılması sonucunda meydana gelen endüvi reaksiyonundan ileri gelen gerilim düşümüdür. 
Kutup ayakları ucunda ve dişlerdeki doyma ihmal edilecek olursa E’ ve E0 eğrileri çakışır. 
Yük karakteristiğinde, taralı olan ve omik gerilim düşümü ile endüvi ters amper-sarımından 
oluşan yanları bulunan karakteristik üçgene, doğru akım generatörünün yük veya gerilim 
düşümü üçgeni denir. 

 
Karakteristik üçgenlerden en önemlisi, nominal yük akımı için olanıdır. Nominal yük 
dendiğinde, nominal devir sayısı ve nominal gerilimde endüviden nominal akımın geçtiği 
anlaşılır. 

 
4.23.4 Dış karakteristik 
Sabit devir sayısı ve sabit uyartım akımında, yük akımına bağlı olarak kutup gerilimin 
değişimini veren eğriye U = f (Ιa) dış karakteristik denir. 

 
RB yük direnci ile generatörün yük akımı nominal akıma, Rm uyartım  direnci ile  uyartım akımı, 
kutup gerilimi nominal gerilime gelinceye kadar ayarlanır. Böylece nominal devir sayısı ile 
uyartılan serbest uyartımlı generator nominal yüke ayarlanmış olur. Nominal yük akımında, 
kutup gerilimini nominal değerine ayarlayan uyartım akımı deney boyunca sabit tutulur. Bu 
uyartım akımına generatörün nominal uyartım akımı denir. Generator  serbest olarak 
uyartıldığından, uyartım direncine dokunulmadığı zaman, uyartım akımı daima sabit kalır. 

 
Makinanın (+) ve (-) uçları arasına uygulanan yük kaldırılarak bir an için  boşta çalışma durumu 
meydana getirilir ve E0 gerilim değeri ölçülür. Daha sonra generatör kademeli olarak yüklenerek 
her yük akımındaki kutup gerilimi ölçülür. Yüklemeye yük akımı nominal akımın 1,2 katına 
çıkıncaya kadar devam edilir. Ölçülen akım ve gerilim değerlerinden U = f (Ιa) eğrisi çizilir. 

 
E = f (Ia) İç Karakteristik 
U = f (Ia) Dış Karakteristik 

 

 
Dış karakteristik 
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U kutup gerilimi yük akımı ile yaklaşık olarak doğrusal azalmaktadır.  Bunun  nedeni yük akımı 
ile endüvideki omik gerilim düşümü ve endüvi reaksiyonunun artmasıdır. Aynı eksenler üzerine 
endüvi üzerindeki toplam omik gerilim düşümü taşınarak, dış karakteristiğe ilave edilirse, 
serbest uyartımlı generatörün iç karakteristiği E = f (Ιa) bulunur. İç karakteristik ile 
dış karakteristik arasındaki fark endüvideki toplam omik gerilim düşümü kadardır. E ile E0 
arasındaki alan, endüvi reaksiyonundan dolayı meydana gelen gerilim düşümlerini kapsar. 

 
E0 yatay doğrusu ile U dış karakteristik eğrisi arasındaki fark, söz konusu  olan  yük akımındaki 
gerilim değişimini verir. Gerilim değişimi, nominal yükte çalışırken yükün kaldırılması ile 
boşta çalışma durumuna geçilmesinde meydana gelen gerilim yükselmesidir. 

 
4.23.5 Ayar karakteristiği 
Dış karakteristikten görüldüğü gibi, kutup gerilimi yükle değişir. Elektrikli cihazlar belirli bir 
gerilim için yapılırlar ve cihazın etiketinde verilen değerler bu gerilim için geçerlidir. Bu 
cihazların işletmede emniyetli ve istenilen verimle çalışmalarını sağlamak için, bunlara 
uygulanan gerilimin etiketteki değere eşit ve bütün işletme süresince sabit olması gerekir. Bu 
durumu sağlamak için santraldeki generatörün kutup gerilimi değişik yüklerde ayar edilmelidir. 
Bunun için yük arttıkça düşen kutup gerilimini sabit tutmak amacıyla uyartım akımı arttırılır. 

 
Genellikle generator nominal gerilimde sabit tutulur. Boşta nominal  gerilime  ayarlanan serbest 
uyartımlı generatörün kutup gerilimi, yük akımının artması ile azalacağından, yük akımına bağlı 
olarak uyartım akımının arttırılması gerekir. Uyartım akımının ayarı, küçük güçlü makinalarda 
elle, büyük güçlü makinalarda ise otomatik olarak regülatörlerle yapılır. Sabit kutup gerilimi ve 
sabit devir sayısında, yük akımına bağlı olarak uyartım akımının değişimini gösteren eğriye Im  
= f (Ia) ayar karakteristiği denir. 

 

 
Ayar Karakteristiği 

 
Generatörün boşta çalışırken aynı gerilimi elde etmek için gerekli olan uyartım ve yük akımının 
artmasıyla, boşta uyartım akımına ilave olarak gelen kısma ilave uyartım denir. Generatörün 
endüvi direnci ve endüvi reaksiyonuna göre, ilave uyartım büyük veya küçük olabilir. Büyük 
yüklerde ayar karakteristiği doymadan dolayı yukarıya doğru fazla kıvrılır. 
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4.23.6 Kullanıldığı yerler 
Yabancı uyartımlı doğru akım generatörleri başka bir doğru akım kaynağına gerek 
duyduklarından fazla kullanılmazlar. Ward-Leonard ve yardımcı dinamo kullanarak devir sayısı 
ayarı metotları gibi özel bazı metotlarda kullanırlar. 

 
4.24 Kendinden Uyartımlı Dinamolar 

 
Kendinden uyartımlı dinamolar üç çeşittir. 
1- Şönt uyartımlı dinamo 
2- Seri uyartımlı dinamo 
3- Kompunt uyartımlı dinamo 

 
 
4.24.1 Şönt uyartımlı dinamolar 
Uyartım sargısı endüviye paralel bağlı dinamolara şönt uyartımlı dinamolar denir. Uyartım 
sargıları ince kesitli çok sarımlıdır. 

 
 
 
 

 

Çeşitli şönt dinamolar ve bağlantıları 
a) Yalnız ana kutuplu şönt dinamo, b) Yardımcı kutuplu şönt dinamo, c) Hem yardımcı 
kutbu hem de kompanzasyon sargısı olan şönt dinamo 

 
 
4.24.2 Boşta çalışma karakteristiği ve kendi kendine uyartım 
Dinamo bir uyartım makinası ile uyartılıp, A ve B fırçalarına bir yük uygulanmadan, sabit  bir 
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hızla döndürüldüğünde, uyartım akımına bağlı olarak kutup geriliminin değişimini gösteren 
eğriye E0  = f (Im) boşta çalışma karakteristiği denir. 

 

 

Şönt dinamonun boşta çalışma bağlantı şeması 
 
Boşta çalışma durumunda dış devre akımı sıfırdır. Serbest uyartımlı dinamoda endüvi 
sargısından akım geçmez. Şönt uyartımlı dinamolarda ise, uyartım sargısı endüvi sargısına 
paralel bağlı olduğundan, endüvi sargısından uyartım devresinin çektiği akım geçer. Nominal 
gerilimde bu akım, tam yük akımının % 5’i kadar olduğundan, pratikte bu akımın endüvi 
devresinde meydana getireceği gerilim düşümü ihmal edilebilir. Bu nedenle boşta çalışmada 
kutuplarda okunan gerilim, uyartım akımının endüvi sargısında indüklemiş olduğu e.m.k olarak 
alınabilir. 
Şönt dinamo sabit bir devir sayısında uyartılır. Dinamonun A ve B fırçalarına bir yük 
uygulanmadan, uyartım devresindeki ayar direnci ile kutup gerilimi ayar edilir. Uyartım akımı 
yalnız bir yönde değiştirilerek kutup gerilimi nominal gerilimin 1,2 katına çıkıncaya kadar 
arttırılır. Daha sonra, yine aynı yönde kalarak uyartım akımı sıfır değerini alıncaya kadar 
azaltılır. Uyartım akımı arttıkça kutup geriliminin de arttığı görülür. Elde edilen bu eğri yabancı 
uyartımlı dinamonun boşta çalışma karakteristiğinin aynısıdır. Yalnız başlangıç noktası daima 
sıfırın üzerindedir. Çünkü ilk anda bir remenans gerilimine ihtiyaç vardır. 

 

 

Şönt dinamonun boşta çalışma karakteristiği 
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Şönt dinamonun kendi kendine uyarabilmesi için bazı şartların bulunması gerekir. Bu şartların 
neler olduğunu görmek için, makinanın kendi kendini uyarmasının nasıl olduğunu incelemek 
gerekir. 
Uyartım devresine U gerilimi uygulandığında, Rm uyartım devresi direncinden uyartım akımı 
geçer  

Rm direncini sabit tutup gerilimi değiştirdiğimizde Im uyartım akımı değişir. Sabit uyartım 
devresi direncinde U = f (Im) eğrisi bir doğrudur, bu doğruya direnç doğrusu denir. Şekilde boşta 
çalışma karakteristiğini veren eğri ile uyartım devresine ait direnç doğrusu bir arada 
çizilmiştir. 

 

 

Kendi kendini uyarmada kritik direnç 
 
Uyartım devresine uygulanan gerilim aynı zamanda makinanın A,B uçlarındaki gerilim 
olduğuna göre, direnç doğrusu ile boşta çalışma karakteristiğinin kesiştiği nokta işletme 
durumuna  karşılık  gelen  noktadır.  Yani  dinamo  bu  noktada  kendi  kendini   uyartır. Direnç 
doğrusunun yatay eksen ile yapmış olduğu açının teğeti Rm uyartım devresi direncine eşittir. 

 
Değişik uyartım devresi dirençleri için çizilen direnç doğruları 0 noktasından geçmek üzere U 
ve Im  eksenleri arasındaki alanda direncin değerine göre sıralanmaktadırlar. 
Rm1 > Rm2 > Rm3 >Rm4 

 
Rm1 boştaki karakteristiği hemen hemen başlangıç noktasında kesmektedir. Bu noktadaki ER 
remenans gerilimi dinamonun kendi kendini uyarması için yeterli değildir. Dinamo kendi 
kendini uyardığı zaman, kutup gerilimi remenans geriliminden çok büyük değerlere ayar 
edilebilmelidir. Direncin Rm1 değerinde kutup geriliminin aldığı değer, remenans gerilimine 
yakındır. 

 
Rm2 boştaki karakteristiğe K noktasında teğettir. Bu durumda uyartım akımı IK ve kutup gerilimi 
Uk dır.Uyartım direnci daha küçültülecek olursa, direnç doğrusu boşta çalışma karakteristiğini 
bir noktada yine keser ve dinamo kendi kendini uyarır. 

 
Uyartım    direncini    Rm2    ile    Rm3    ve    Rm4    arasındaki     değerlere  ayarlayabiliriz Dinamo 
kendi kendini uyarmaya direnç doğrusunun boşta çalışma karakteristiğine teğet olması 
durumundan sonra başladığından, direnç doğrusunun teğet durumdaki uyartım direncine kritik 
direnç denir. 
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Rm sonsuz değerdeyken, yani uyartım devresi açıkken kutup gerilimi remenans gerilimine eşittir. 
Kritik dirençte kutup gerilimi ani olarak UK değerine yükselmekte ve uyartım direnci kritik 
direncin altındaki değerlere ayarlandığında uç gerilimi UK‘nın üstünde değişik değerlere 
ayarlamak mümkün olur. Kritik direncin biraz altında, kutup gerilimi ile uyartım alanı 
birbirlerini desteklediğinden kutup gerilimi kademeli olarak artar. Direncin değeri Rm3 ve Rm4 
doğrularının  değerine  geldiğinde  gerilim  daha  da  yükselmiş  olur.  Fakat  kutuplarda doyma 
başladığından gerilim artışı azalmıştır. 

 

 

Sabit bir hızla uyartılan şönt dinamoda kutup geriliminin uyartım  direncinin fonksiyonu 
olarak gösterilmesi 

 
Burada devir sayısı belirli bir değerde sabit tutulmuştu. Dinamonun devir sayısını  değişik devir 
sayılarına ayarladığımızda, her bir devir sayısına başka bir kritik direncin karşılık geleceği 
görülür. Dinamoda üretilen e.m.k, kutupların manyetik alanı sabit olduğuna göre, devir 
sayısı ile orantılıdır. 
E = k.Ф.n 

 

Sabit bir uyartım direncinde ve değişik devir sayılarında alınmış boşta çalışma 
karakteristikleri ile kritik devir sayısının gösterilmesi 
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Uyartım bobini direncini sabit tutup, devir sayısını değiştirerek kutup gerilimi ayarlanabilir. 
Belirli bir devir sayısına kadar boşta çalışma karakteristiği, direnç doğrusunun altında kalacak 
ve ortak noktaları bulunmayacaktır. Belirli bir devir sayısında boşta çalışma karakteristiği direnç 
doğrusuna teğet olacaktır. Bu noktadan başlayarak dinamo kendi kendini uyaracaktır. 
Dinamonun kendi kendini uyarmaya başladığı devir sayısına kritik devir sayısı denir. 

 

 

Şönt dinamonun endüvi sargısında indüklenen e.m.k’nın sabit uyartım devresi 
dirençlerinde devir sayısına olan bağlılığının gösterilmesi 

 
U0 = f (n) eğrisinde değişik uyartım dirençlerindeki kritik devir sayıları görülmektedir. Bu kritik 
devir sayılarına kadar U0 = f (n ) eğrileri doğrusal olarak gelmekte ve sonra birdenbire artarak, 
daha büyük devir sayılarına ulaşmaktadır. Kritik devir sayısına kadar eğrinin doğrusal oluşunun 
nedeni, makinanın henüz kendi kendini uyarmamasından ve artık mıknatısiyetin de sabit 
oluşundan kutup geriliminin yalnız devir sayısına bağlı olarak değişmesinden ileri gelmektedir. 
Kritik devir sayısından itibaren makina kendi kendini uyarmaya başlar, artık mıknatısiyet 
ilave amper-sarımlarla sürekli olarak desteklenir ve kutup gerilimi artar. Kutup geriliminin 
artmasıyla kutuplarda doyma başlar. Doymanın başlaması U0 = f (n) eğrilerinin kritik devir 
sayısından sonraki şeklini etkiler. Uyartım devresi dirençleri arasında R1>R2>R3 bağıntısı 
vardır. 

 
Uyartım direnci sabitken, kendiliğinden dinamo geriliminin yükseldiği uyartım devresi 
direncine kritik direnç denir. 

 
4.24.3 Dinamonun kendi kendini uyarabilmesi için gerekli olan şartlar 
1- Kutuplarda artık mıknatısiyet olmalıdır. Makinada artık mıknatısiyet yoksa kendi kendini 
uyaramaz. Artık mıknatısiyet nedeni ile endüvide var olan remenans gerilimi (ER), uyartım 
sargısından küçük bir uyartım akımı geçmesine neden olur.  Bu  akımın  meydana  getirdiği akı, 
remenans geriliminden daha büyük bir e.m.k indükler, uyartım sargısından daha büyük bir 
uyartım akımı geçer. Bu akımın meydana getirdiği akı daha büyük bir e.m.k indükler ve uç 
gerilimi kademeli olarak artar. 

 
Bir makinada artık mıknatısiyetin olup olmadığı, uyartım devresi açıkken A ve B fırçalarına 
bağlanan hassas bir doğru akım voltmetresi ile kontrol edilir. Voltmetrede küçük bir gerilim 
okunuyorsa artık mıknatısiyet vardır, aksi halde artık mıknatısiyet yoktur. Makina ilk defa 
işletmeye alınıyorsa veya uzun bir süre çalıştırılmamışsa, artık mıknatısiyet ya hiç yoktur  ya da 
çok zayıflamıştır. Bu durumda ya bir akümülatör bataryası uyartım sargısı uçlarına kısa bir süre 
için uygulanır ya da makina motor olarak çalıştırılarak artık mıknatısiyet kazandırılır. 
2- Uyartım sargısı endüvi devresine, paralel bağlanmalıdır. Endüvi sargısında indüklenen 
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gerilimin, uyartım sargısından geçireceği akım, artık mıknatısiyeti destekleyecek yönde değilse, 
makina kutup çekirdeklerindeki artık mıknatısiyeti uyartım sargısındaki ters amper- sarımla yok 
etmeye çalışacağından, kendi kendini uyaramaz. 

 
Kendi kendini uyarma, artık mıknatısiyetin desteklenmesi ile mümkündür. Uyartım sargısının 
artık mıknatısiyeti yok edecek şekilde bağlanmasına intihar montajı denir. 

 
Doğru akım voltmetresi ile (+) ve (-) fırçalar arasında, uyartım sargısından bir  akım geçmediği 
zaman okunan gerilim, uyartım devresi kapandığında azalıyorsa, uyartım sargısı uçları ters 
bağlanmıştır. Bu durumda sargı uçları yer değiştirilerek, makinanın kendi kendini uyarması 
sağlanır. 

 
UAB   = Uyartım devresi açıkken A-B uçlarında okunan gerilim 
U’AB = Uyartım sargısı devredeyken A-B uçlarında okunan gerilim U’AB 
> UAB ise, uyartım sargısının endüvi uçlarına bağlantısı doğrudur UAB > 
U’AB ise, uyartım sargısının endüvi uçlarına bağlantısı yanlıştır. 

 
Devir yönü ters olduğunda, endüvide ilk anda indüklenen gerilimin yönü terstir. Bağlantı 
doğruda olsa, kutup sargılarından ters yönde akım geçer. Bu durum artık mıknatısiyetin 
kaybolmasına neden olabilir ve dinamo gerilim vermez. Artık mıknatısiyetin tamamen yok 
olmaması için, makina bu durumda uzun süre çalıştırılmamalı ve devir yönü hemen 
değiştirilmelidir. 

 
3- Uyartım sargısı direnci kritik dirençten küçük olmalıdır. Aksi halde, makinanın uçlarındaki 
gerilim, remenans geriliminin üstüne çıkamaz. 

 
Şönt dinamonun kendi kendini uyarabilmesi için, uyartım devresi direncinin boşta çalışma 
karakteristiğine teğet olan direnç doğrusundaki değerinden (kritik direnç) daha küçük olmalıdır. 
Aksi halde direnç doğrusu boşta çalışma karakteristiğini kesmez, makina kendi kendini 
uyaramaz. 

 
Uyartım sargısı direncini seçerken, bu sargıya alan regülatörü direnci ilave edildiğinde kritik 
direnç değerini aşmamasına dikkat edilmelidir. (Normal devir sayısı için). Normal olarak 
işletmede kutup gerilimin % 20’si ( % 15- 25) alan regülatörü tarafından çekilir ve geri  kalan 
%80’i uyartım sargısına düşer. 

 
Bu açıklamalarda fırçaların geçiş direnci hesaba katılmamıştır. Çünkü normal işletmede bu 
geçiş direnci uyartım devresinin omik direncine göre küçüktür. İşletmede fırçaların kollektör 
yüzeyine iyi oturmaması nedeniyle de makina kendi kendini uyaramaz. Bu, özellikle fırçalar 
üzerindeki basıncın azalması nedeniyle olur. Bu durumda fırçaların geçiş direnci büyür, uyartım 
devresi direncine ilave edildiğinde, kritik direncin değeri aşılmış olur. Bu durumu ortadan 
kaldırmak için, kollektör yüzeyi temizlenmeli ve fırçaların üzerinden kalkan normal basınç 
yeniden sağlanmalıdır. 

 
 
4.24.3.1 Yük karakteristiği 

 
Yük akımı ve devir sayısı sabit, uyartım akımına bağlı olarak kutup geriliminin değişimini 
gösteren eğriye U = f (Im) yük karakteristiği denir. Yük karakteristiğinin özel bir durumu bize 
boşta çalışma karakteristiğini (I = 0 durumu) verir. 
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Şönt dinamonun yük karakteristiğinin çıkartılmasında kullanılan bağlantı şeması 
 
Dinamo nominal devir sayısında döndürülür. Uyartım devresinin küçük akımlarından 
başlanarak, çeşitli uyartım akımı değerlerinde yük direnci ile ayarlanarak, yük akımı sabit bir 
değerde tutulur. Yük karakteristiği nominal yük akımı için çıkarılacaksa, endüvi  akımı nominal 
yük akımına ayarlanır. Uyartım akımı değiştiğinde,  yük  akımı  da değişeceğinden, yük direnci 
ile ayarlanarak sabit kalması sağlanır. Uyartım akımının çeşitli değerlerinde kutup gerilimi 
değerleri ölçülür. 

 

Şönt dinamonun yük karakteristiği 
 
U = f (Im) yüklü çalışma eğrisi, boşta çalışma karakteristik eğrisine benzer. Deney süresince 
yük akımı sabit olduğundan, endüvi reaksiyonu ve endüvi iç direncinden dolayı meydana gelen 
gerilim düşümleri de deney süresince sabittir. 

 
Dinamonun fırçaları nötr ekseninden biraz kaydırılsın. Endüvi meydana gelen iç gerilim 
düşümlerini, U eğrisine eklediğimizde, dinamonun endüvisinde indüklenen E = f (Im) e.m.k 
eğrisini elde ederiz. 
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E ile U eğrisi arasındaki fark, endüvi devresinde meydana gelen gerilim düşümüne eşittir. E 
ile E0 eğrisi arasındaki fark, endüvi reaksiyonundan dolayı meydana gelen gerilim düşümüne 
eşittir. 

 
Endüvi reaksiyonundan dolayı meydana gelen gerilim düşümü, kutup uçlarındaki doymadan 
dolayı ana alandaki zayıflamayla, burada fırçaları kaydırdığımız için meydana gelen ters 
yöndeki endüvi alanının ana alanı zayıflatmasından dolayı oluşmaktadır. 

 
Yük karakteristiği eğrisinde, AC normal uyartım akımında omik gerilim düşümü, CD endüvi 
reaksiyonundan dolayı meydana gelen gerilim düşümüdür. 

 
Nominal gerilim (Un) için, dinamo boştayken uyartım devresinden OB’ akımının, dinamo 
yüklüyken aynı gerilim için OA’ akımının geçmesi gerekir. Dinamo iç devresinde meydana 
gelen gerilim düşümleri için B’A’  kadar fazla uyartıma ihtiyaç vardır. (B’A’= BA) 
Endüvi iç direncinden dolayı meydana gelen gerilim düşümü AC’yi karşılamak  için  FA kadar, 
endüvi reaksiyonundan dolayı meydana gelen gerilim düşümü CD’yi  karşılamak için BF kadar 
fazla uyartım akımına ihtiyaç  vardır.Sonuç  olarak,  dinamolarda  gerilim düşümlerini  
karşılamak için uyartım  akımını  arttırmak gerekir. 

 
Kenarları endüvi iç direncinden dolayı meydana gelen gerilim düşümü ile endüvi reaksiyonunu 
karşılamak için, uyartım devresinden geçirilmesi gereken uyartım akımından oluşan taralı 
üçgene, dinamonun yük veya gerilim düşümü üçgeni denir. 

 
Dinamoda gerek endüvi iç direncinden dolayı meydana gelen gerilim düşümü, gerekse endüvi 
reaksiyonunu karşılamak için uyartım devresinden geçirilmesi gereken akım SC, bütün yük 
karakteristiği boyunca değişmez. O halde üçgenin S köşesi E0 = f (Im) eğrisi üzerinde kalmak 
üzere, üçgenin A köşesi ile U eğrisi, C köşesi ile de E eğrisi çizilir. Bu çizimde yapılan hata 
çok küçüktür. Bu hata, kutup ayaklarındaki doymadan dolayı meydana gelir. 

 
4.24.3.2 Dış karakteristik 

 
Şönt dinamo, miline akuple edilmiş ve devir sayısı ayar edilebilir bir motor  tarafından nominal 
devir sayısında döndürülür. 

 

Şönt dinamonun dış karakteristiğinin çıkartılmasında kullanılan bağlantı şeması 
Uyartım devresindeki Rm  direnci değiştirilerek makinanın kendi kendini uyarması sağlanır. 
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RB yük direnci yardımıyla yük akımı nominal değerine ayarlanır. Rm direnci yardımıyla 
dinamonun kutup gerilimi nominal gerilime ayarlanır. Bundan sonra Rm direnci nominal 
değerlerin ayarını sağlayan durumda sabit tutulur. 

 
Devir sayısı ve uyartım devresi direnci sabitken, yük akımına bağlı olarak kutup geriliminin 
değişimini gösteren eğriye U = f (I) dış karakteristik denir. 

 
Uyartım devresi direncinin değerini bozmadan yükü devreden çıkarıp dinamonun boştaki 
e.m.k’i ölçülür. Yük direnci değiştirilerek, yük akımı kademeli olarak arttırılır. Yüklemeye 
nominal akımın 1,2 katına çıkılıncaya kadar devam edilir. Her kademede akım ve gerilim 
değerleri alınır. Yük akımı arttıkça kutup geriliminin düştüğü görülür. 

 

 

Şönt dinamonun dış ve iç karakteristikleriyle serbest uyartımlı dinamonun dış 
karakteristiği 

 
Serbest uyartımlı dinamoya göre, şönt dinamoda yük akımı arttıkça kutup gerilimi daha fazla 
düşer. Serbest uyartımlı dinamoda endüvi reaksiyonu ve endüvi iç direncinden dolayı gerilim 
düşümü olur. Şönt dinamolarda gerilim, bunlara ilave olarak uyartım akımının  azalması nedeni 
ile de düşer, çünkü uyartım devresi direnci sabittir. Uyartım akımının azalması, kutuplarda 
meydana gelen manyetik akının küçülmesine, bu da gerilimin daha  fazla düşmesine neden olur. 
Serbest uyartımlı dinamoda, karakteristik boyunca uyartım sargısına uygulanan gerilim sabit 
kaldığından, uyartım akımında bir değişme olmayacak, gerilim düşümü de az olacaktır. 

 
AB endüvi reaksiyonundan, DC endüvi iç direncinden, BC uyartım akımının azalmasından 
dolayı oluşan gerilim düşümlerini göstermektedir. Endüvi iç direncinden dolayı meydana gelen 
gerilim düşümünü kutup gerilimine eklersek, dinamoda üretilen e.m.k E = f (I) iç karakteristik 
eğrisini elde ederiz. 

 
Yük akımını, nominal akımın üzerine doğru arttırmaya devam ettiğimizde, dış devre direnci 
azaldıkça makinadan çekilen akım yükselir. Akımın bu artışı sonunda kutup gerilimi d noktasına 
kadar düşer. 

 
Dış devre direnci biraz daha düşecek olursa, devreden bir an için daha fazla akım geçmek 
ister. Endüvi akımının böyle büyük bir değer alması, endüvi reaksiyonundan dolayı meydana 
gelen  gerilim düşümünün aniden çok büyümesine neden olur.  Bu  kutup geriliminin     aniden 
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fazla değerde düşmesi demektir. Kutup gerilimindeki bu düşüş, dış devre direnci sabit kaldığı 
halde, yük akımının düşmesine neden olur. Dinamonun uçları kısa  devre  edilecek olursa, kutup 
gerilimi sıfıra düşer. Kutup geriliminin sıfır olması, uyartım akımının da sıfır olması 
demektir. Fakat bu durumda da devreden Ik kısa devre akımı geçer. Kutup gerilimi sıfırken 
üzerinden kısa devre akımının geçmesinin nedeni, kutuplardaki artık mıknatısiyetten dolayı 
küçük de olsa endüklenen e.m.k’dir. 

 
Akımın azalmaya başladığı yani eğrinin geri döndüğü noktaya kritik nokta, bu anda devreden 
geçen akıma da kritik akım şiddeti denir. 

 
Şönt dinamo birdenbire kısa devre edildiğinde, endüvi sargılarından bir an için geçen büyük 
değerdeki akım, kısa bir süre sonra Ik değerine düşer. Bu akım endüvi akımının nominal 
değerinde küçük ( Ik  < Ia  ) olduğundan, dinamo için tehlikesizdir. 

 
Şönt dinamoların bu özellikleri, dinamo için çok yararlıdır. Herhangi bir nedenle kısa devre 
olan bir şönt dinamonun akımı, kısa zamanda çok küçük bir değere düşeceğinden, makina 
zarar görmez. Bazı özel tip kaynak makinalarında bu özellik aranır. İlk anda arkın meydana 
gelebilmesi için, büyük değerde gerilim gerekir. Ark meydana geldikten sonra,  kutuplar hemen 
hemen kısa devre olacağından, gerilimin düşmesi istenir. 

 
4.24.3.3 Ayar karakteristiği 

 
Devir sayısı ve kutup gerilimi sabit, yük akımına bağlı olarak uyartım akımının değişimini 
veren eğriye Im  = f  (I)  ayar karakteristiği denir. 

 

 

 
Şönt dinamonun ayar karakteristiği 

 
Şönt dinamonun dış ve yük karakteristiğinde görüldüğü gibi, dinamo yüklendikçe kutup gerilimi 
düşer. Kutup geriliminin düşmesi her yük için ayrı değerdedir. Her yükte dinamonun gerilimini 
sabit tutmak için, gerilim düştükçe uyartım akımını arttırmak gerekir. 

 
Dinamo nominal devir sayısında döndürülür. Uyartım direnci ayarlanarak kutup gerilimi 
nominal değerine çıkarılır. Dinamo yük direnci ile kademeli olarak yük akımının 1,2 katına 
çıkılıncaya kadar yüklenir. Dinamo yüklendikçe düşen kutup gerilimini sabit tutmak için, her 
kademede uyartım direnci değiştirilerek uyartım akımının biraz artması sağlanır. 
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Her kademede elde edilen yük akımı ve uyartım akımı değerleri ile ayar karakteristiği eğrisi 
çizilir. 

 
Eğriden de görüldüğü gibi yük akımı arttıkça, kutup gerilimini sabit tutmak için,  uyartım akımı 
da artmıştır. Taralı olan kısım, gerilim düşümlerine engel olmak için uyartım akımının artan 
kısımlarını göstermektedir. Yük akımının yüksek değerleri için uyartım  akımındaki artma 
fazlalaşmıştır. Bundan dolayı eğrinin ucu yukarıya doğru dikleşme gösterir. Bunun nedeni 
kutupların doymaya başlamış olmasıdır. 

 

Şebekelerde çalışan dinamolarda gerilimin her an sabit olması istenir. Bunun için küçük güçlü 
makinalarda uyartım akımı elle, büyük güçlü makinalarda ise  gerilim  regülatörleri ile otomatik 
olarak ayarlanır. 

 
4.24.3.4 Şönt dinamoların kullanıldığı yerler 

 
Doğru akıma ihtiyaç duyulan hemen her yerde kullanılabilir. Akümülatör şarjında, 
galvanoteknikte, küçük aydınlatma tesislerinde, gerilimin yükle değişmesinin sakıncası 
olmayan her yerde kullanılır. Şönt dinamoların en iyi özelliği kısa devreden zarar 
görmemeleridir. 

 
 
4.24.4 Seri uyartımlı dinamolar 

Uyartım sargısı endüviye seri bağlı dinamolara seri uyartımlı dinamolar denir. Uyartım sargıları 
kalın kesitli, az sarımlıdır. Kutuplardan geçecek olan akım fazla olduğundan, gerekli manyetik 
alanı meydana getirebilmek için az sarım yeterlidir, akım fazla olduğu için tel kesiti kalın olur. 

 
Boşta çalışma karakteristiği, ancak uyartım sargısı serbest uyartımlı dinamo gibi dış bir 
kaynaktan beslenmek suretiyle çıkartılabilir. Boşta çalışma, dinamonun (+) ve (-) fırçalarına 
herhangi bir yük direncinin uygulanmadığı ve fırçaların serbest olarak bırakıldığı çalışma 
şeklidir. Seri uyartımlı dinamoda fırçaların açık tutulması durumunda, uyartım sargısından da 
akım geçmeyeceği için, dinamo kendi kendini uyaramaz. 

 
Yük karakteristiği, n = ns = sbt, Ian = sbt tutularak Im uyartım akımına bağlı olarak kutup 
geriliminin değişimini veren U = f (Im) eğrisidir. Uyartım akımının değiştirilmesi ile endüvi 
akımı da değişecektir (Im = Ia). Yük karakteristiğinde ise, yük akımı, dolayısıyla endüvi akımı 
bütün karakteristik boyunca sabit tutulmalıdır. 

 
Seri dinamonun yük karakteristiği de, dinamonun yük akımı sabit tutulamadığından, makinanın 
serbest uyartılması ile elde edilir. Dinamonun serbest uyarılması ile elde edilen boşta çalışma 
ve yük karakteristiği eğrileri serbest uyartımlı dinamo karakteristiklerinin aynısıdır. 

 
4.24.4.1 Dış karakteristik 

 
Sabit devir sayısında, yük akımına bağlı olarak kutup geriliminin değişimini veren U = f (Ia) 
eğrisine dış karakteristik eğrisi denir. 
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Seri uyartımlı dinamonun dış karakteristiğinin çıkartılmasında kullanılan bağlantı şeması 
Dinamo nominal devir sayısında döndürülür ve deney süresince sabit tutulur.  Kutuplar arasında 
yük yokken artık mıknatısiyetten dolayı, voltmetre bir değer gösterir. Dinamo RB yük direnci 
ile kademeli olarak yüklendiğinde yük üzerinden bir akım geçer. Bu  yük akımı aynı zamanda 
kutup sargılarından da geçeceğinden, manyetik alanın dolayısıyla endüvide indüklenen e.m.k’in 
artmasını sağlar. Yüklemeye nominal akımın 1,2 katına çıkıncaya kadar devam edilir. 

 
Makinada artık mıknatısiyet yoksa seri dinamo kendi kendini uyaramaz. Bu makinanın ya 
serbest olarak uyarılması ya da önce motor olarak çalıştırılması gerekir. 

 

 

Seri uyartımlı dinamonun dış karakteristiği 
 
Yük akımı arttıkça kutup gerilimi belirli bir değere kadar yükselir. Bir noktadan sonra yük 
akımındaki artış, kutup geriliminin düşmesine neden olur. Bunun nedeni kutupların doymasıdır. 
Kutuplar doyduktan sonra yük akımındaki artış, ana alanın değerinde bir değişiklik meydana 
getirmez. Fakat yük akımı attıkça, endüvi devresi direncinden ve endüvi reaksiyonundan 
dolayı meydana gelen gerilim düşümleri artmaya devam eder. Yük akımının Ik  değerinde kutup 
gerilimi sıfır olur. Bu anda dinamo kutupları kısa devre olmuştur. 
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Seri dinamolarda kararlı çalışma ancak MN noktaları arasındaki yüklerde olmaktadır. Diğer 
yüklerde kutup gerilimindeki değişme çok fazladır. 

 
Endüvide meydana gelen omik gerilim düşümlerini [ ∑ Ia. Ri + 2∆Ub ] dış karakteristiğe 
ekleyerek dinamonun iç karakteristik eğrisi E = f (I) elde edilir. Bu eğri endüvi sargısında 
indüklenen e.m.k’i verir. E0 = f (I) eğrisi dinamonun serbest  uyartılması  sonucunda elde edilen 
boşta çalışma karakteristiğidir. 

 
Şekilde bu üç eğriden başka, seri dinamonun evdüvisinde meydana gelen toplam omik gerilim 
düşümü ile endüvi reaksiyonu ve omik gerilim düşümünü içine alan endüvi karakteristiği de 
verilmiştir. Endüvi karakteristiği ile toplam omik gerilim düşümünü veren eğriler arasındaki 
alan endüvi reaksiyonunu verir. 

 
Seri dinamoda kutup gerilimi, yük akımı ile şönt dinamoya göre daha çok değişmektedir. 

 
 
4.24.4.2 Seri dinamoların kullanıldığı yerler 

 
Seri dinamo dış karakteristiğinde, kutup geriliminin karakteristik boyunca sabit olmaması ve 
kutup geriliminin yük akımına bağlı olarak fazla değişim göstermesi nedeniyle, enerji üretimi 
için santrallerde kullanılmaz. Bazı özel durumlarda ve seri motorların seri dinamo olarak 
çalıştırılıp frenlenmelerinde kullanılırlar. 

 
Taşıt araçlarında seri motorlar (frenleme için) dinamo olarak çalıştırılır. Seri motorların 
frenlenmesinde, örneğin tramvaylarda kullanılırken, devir yönü sabit kaldığına göre, uyartım 
sargısı uçlarının değiştirilmesi gerekir. Aksi halde artık mıknatısiyet yok olacağından seri 
makina dinamo olarak kendi kendini uyaramaz. Motor olarak çalışırken yol verici olarak 
kullanılan direncin bu kez yük direnci olarak seri makinanın fırçalarına bağlanmasıyla kendi 
kendini uyartım başlar ve seri makina bu defa dinamo olarak mekanik enerjiyi elektrik enerjisine 
çevirir. Motorun dinamo olarak çalışması durumunda, üretilen elektrik enerjisi ya beslenme 
hattına geri verilir ya da yol verme direnci üzerinde yok edilir.  Böylece taşıtın elektrik 
frenlenmesi sağlanır. 

 
Seri dinamolar yardımcı dinamo olarak da kullanılmaktadır. Uzak yerlere doğru akım iletiminde 
meydana gelen gerilim düşümlerini karşılamak için, seri dinamolar  yardımcı dinamo olarak 
kullanılır. 

 

 

Seri dinamonun yardımcı dinamo olarak kullanılması 
 

Seri dinamo devreye seri bağlanır. Devreden çekilen yük akımı arttıkça, meydana gelen gerilim 
düşümlerini seri dinamo dış karakteristik eğrisine göre, OM arasında çalıştırılarak karşılar. 

 
Seri dinamolar yükü sabit olan yerlerde kullanılırlar. Ayrıca tekstil makinalarında kullanılan tek 
endüvili redresörlerin temeli de seri makinalardır. 
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4.24.5 Kompunt ( seri-paralel ) uyartımlı dinamolar 
Uyartım sargısı, endüviye hem seri hem de paralel bağlanan dinamolara kompunt dinamolar 
denir. Kompunt dinamolarda hem seri hem de şönt uyartım sargısı vardır. Seri ve şönt uyartım 
sargılarının yapılışı ve bağlanışı, şönt ve seri dinamolarda olduğu gibidir. 

 

 
a) Yalnız ana kutuplu b) Yardımcı kutuplu 

Kompunt dinamo bağlantıları 
 

Seri uyartım sargısının görevi, yük akımı ile düşen kutup gerilimini tekrar nominal değerine 
çıkarmak için, şönt sargı alanını desteklemektedir. İşletmede alıcı yükle değişmeyen bir gerilim 
ister. Çünkü bütün elektrik makina ve cihazları belirli bir gerilim için yapılırlar ve bunlardan 
en iyi verimle maksimum faydalanma bu nominal gerilimde elde edilir. O halde şönt 
dinamonun yükle değişen kutup gerilimini, boşta çalışmadan nominal yüke kadar  sabit bir 
duruma getirmek gerekir. Şönt dinamonun ayar karakteristiğinde, uyartım akımını ayarlayarak 
kutup geriliminin sabit tutulduğunu görmüştük. 

 
Kutup geriliminin bütün yük boyunca otomatik olarak belirli bir değere ayarlanması, şönt 
sargıya seri bir uyartım sargısının ilave edilmesiyle elde edilebilir. 

 
Kompunt dinamolarda seri ve şönt sargının oluşturduğu manyetik alan, bağlantı şekillerine 
göre, birbirine eklenecek veya birbirini yok edecek şekilde olabilir. Bu nedenle kompunt 
dinamolar kutup bağlantılarının durumuna göre ikiye ayrılır. 

 
1- Eklemeli Kompunt Dinamo 
a) Yukarı Kompunt 
b) Orta Kompunt 

 
2- Ters Kompunt Dinamo 

 

 

 

a) Eklemeli (yukarı ve orta kompunt) b) Ters kompunt 
Kompunt dinamo ana kutup sargılarındaki akım yönleri 
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1- Eklemeli kompunt dinamo 
Seri sargının oluşturduğu alan, şönt sargının oluşturduğu alanı kuvvetlendirecek şekildedir. 
Sargılardan geçen akımların yönleri aynıdır ve bağlantı buna göre  yapılmıştır. Yukarı kompunt 
dinamoda, seri sargının sarım sayısı orta kompunt dinamoya göre  biraz  daha fazladır. 

 
Endüvi sargısı ile seri olarak bağlanan seri sargının amper sarımı, şönt uyartım sargısının 
amper sarımını destekleyecek şekilde devreye bağlandığında, yük akımının artmasıyla şönt sargı 
alanı desteklenir ve yükte meydana gelen gerilim düşümü bu seri bobinin meydana getirdiği 
alan tarafından karşılanır. 

 
2- Ters (eksiltmeli) kompunt dinamo 
Seri sargının oluşturduğu alan, şönt sargının oluşturduğu alanı zayıflatacak şekildedir. 
Sargılardan geçen akımların yönleri zıttır. 

 
Kompunt dinamoların boşta çalışma karakteristiği, şönt dinamolarda olduğu gibidir. Makina 
boşta olduğu için, seri sargının hiçbir etkisi yoktur. 

 

 

Boşta çalışırken ve nominal akımla yüklendiği zaman kutuplarında okunan gerilim 
nominal gerilime eşit olması istenen kompunt dinamonun seri sargısının sarım sayısının 
bulunması 

 
4.24.5.1 Dış karakteristik 

 
Devir sayısı ve şönt uyartım devresi direnci sabit, yük akımına bağlı olarak kutup geriliminin 
değişimini veren U = f (I) eğrisine dış karakteristik denir. 
Şönt uyartım devresi direnci sabit kalmalıdır, çünkü uyartım devresi uçlarındaki gerilim her 
an değişeceği için, uyartım akımı sabit kalmaz. Seri sargıdan geçen akım ise,  yüke göre değişir. 
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Kompunt dinamonun dış karakteristiğinin çıkartılmasında kullanılan bağlantı şeması 
 
Dinamo sabit devir sayısında (n = nn = sbt) dönerken, kutupları uyartılır. RB yük direnci 
değiştirilerek, yük akımı nominal değerine  ayarlanır.  Nominal  devir  sayısında  dönen 
dinamo nominal akımla  yüklüyken,  şönt  devresindeki  Rm  uyartım  direnci  ayarlanarak 
kutup gerilimi nominal değerine Un getirilir ve Rm uyartım direnci bu değerde sabit tutulur. 
Dinamo kademeli olarak yüklenir ve her yük akımında yük akımı ve kutup gerilimi değerleri 
alınır. Yüklemeye nominal akımın 1,2 katına kadar devam edilir. Seri sargının şönt sargı 
üzerindeki değişik etkilerine göre değişik dış karakteristik eğrileri elde edilir. 

 

Kompunt dinamonun dış karakteristiği 
 
1 no’lu karakteristik eğrisi: Seri sargı alanı şönt sargı alanını fazlasıyla destekliyorsa, 
dinamonun yükü arttıkça kutup gerilimi de artar. Buna yatay üstü kompuntlanmış (yukarı 
kompunt) dinamo denir. 

 
Yukarı kompunt dinamoda, seri sargı alanı şönt sargı alanını kuvvetlendirdiğinden, yük akımı 
arttıkça seri sargı alanı, dolayısıyla toplam manyetik alan artar. 

 
Фt = Фş +Фs 
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Toplam alandaki bu artış E = k.Ф.n formülüne göre, endüvi sargılarında indüklenen e.m.k’nın 
artmasına neden olur. Her ne kadar e.m.k’nın bir kısmı iç direnç ve endüvi reaksiyonundan 
dolayı düşerse de yine dış devre geriliminde artış görülür. 

 
2 no’lu karakteristik eğrisi: Seri sargı alanı şönt sargı alanını, meydana gelecek gerilim 
düşümünü ancak nominal yükte tam karşılayacak şekilde destekliyorsa, dinamo yüklendikçe 
kutup gerilimi sabit kalır. Buna yatay kompuntlanmış (orta kompunt) dinamo denir. 
Karakteristik eğrisi bütün yük boyunca yatay değildir. Nominal yükün altında hafif olarak yatay 
üstü kompuntlanmış ve nominal yükün üstünde de yatay altı kompuntlanmıştır. 

 
Orta kompunt dinamoda, seri sargı alanı, endüvi direnci ve endüvi reaksiyonundan dolayı 
meydana gelen gerilim düşümlerini karşılayacak kadar kuvvetli alındığından, yük akımındaki 
değişme, kutup geriliminde etkisini göstermez. Bu dinamoların gerilimleri hemen  hemen bütün 
yüklerde sabit kalır. 

 
3 no’lu karakteristik eğrisi: Seri sargı alanı zayıf veya şönt sargı alanına tamamen ters bir 
alan oluşturuyorsa, dinamonun yükü arttıkça kutup gerilimi düşer. Buna yatay altı 
kompuntlanmış (ters kompunt) dinamo denir. 

 
Ters kompunt dinamoda, seri sargı alanı şönt sargı alanını  zayıflatacak şekilde bağlandığından, 
yük akımı arttıkça seri sargı alanı artar toplam manyetik alan azalır. 

 
Фt = Фş – Фs 

 
Toplam alandaki bu azalma E = k.Ф.n formülüne göre, endüvi sargılarında indüklenen 
e.m.k’nın azalmasına neden olur. 

 
Dış karakteristik eğrisine, endüvide meydana gelen toplam omik gerilim düşümlerini ilave 
edersek, kompunt dinamonun endüvisinde indüklenen e.m.k yani kompunt dinamonun iç 
karakteristik eğrisi elde edilir. Kompunt dinamolarda genel olarak 1 ve 2 no’lu karakteristik 
eğrilerine rastlanır. 

 
 
4.24.5.2 Kompunt dinamoların kullanıldığı yerler 

 
Eklemeli kompunt dinamolar, ışıklandırma ve elektrik motor servislerinde kullanılır. Bu 
kullanma yerlerinde aranan özellik, gerilimin her yük için sabit kalmasıdır. 

 
Şönt sargıya ters yönde çalışan seri uyartım sargılı kompunt dinamolar (Ters Kompunt 
Dinamolar) bazı özel durumlarda, yük akımının artmasıyla  gerilimin  düşmesi istenen yerlerde, 
örneğin Elektrokimya, Elektrometalurji işlerinde kullanılır.Ters kompunt dinamolar, ufak 
değişikliklerle ark kaynak makinası haline getirilebilir. 

 
 
4.24.6 Doğru akım makinalarında meydana gelen kayıplar ve verim 
Dönen elektrik makinalarında elektrik enerjisini mekanik enerjiye ya da mekanik enerjiyi 
elektrik enerjisine çevirirken bir enerji kaybı meydana gelir. Bu enerji  kaybı  makinanın cinsine 
ve büyüklüğüne göre az ya da çok olur. Meydana gelen enerji kaybının ısı şeklinde açığa 
çıkması makinanın çeşitli kısımlarında sıcaklık derecelerinin yükselmesine neden olur. Doğru 
akım makinalarında meydana gelen bu enerji kaybı üçe ayrılır. 
1- Bakır kayıpları (Joule Kayıpları) 
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2- Demir kayıpları 
3- Mekanik kayıplar 

 
Bakır kayıpları, makina içinde üzerinden akım geçen bütün iletkenlerde meydana gelir. Şönt 
uyartım sargısı bulunan doğru akım makinalarının uyartım devresindeki bakır kaybı ihmal 
edilecek olursa, bakır kaybı makinanın yüklenmesi sonucunda meydana gelir. Bu  nedenle bakır 
kayıplarına yük kayıpları da denir. 

 
Demir ve sürtünme kayıpları, nominal devir sayısı ile dönen doğru akım makinasının 
kutuplarının nominal uyartım akımı ile uyartılması sonucunda meydana gelir.  Buna  göre demir 
ve sürtünme kayıpları, makina boşta da yükte de çalışsa, kutupları uyarıldığında daima var 
olacaktır. Bu nedenle bu kayıplara makinanın boştaki kayıpları denir. 

 
Bu kayıplar makinanın çeşitli kısımlarının sıcaklıklarını arttırarak, makinadan çekilecek olan 
gücü sınırlarlar. 

 
 
4.24.6.1 Bakır kayıpları 

 
Doğru akım makinalarının çeşitli kısımlarındaki sargılarda akım geçişinden dolayı  ısı meydana 
gelir. Meydana gelen ısı joule kanununa göre R.I² dir. Bu ısı hiçbir işe yaramadığından makina 
için bir kayıptır. Bu kayba bakır kaybı (joule kaybı) denir. 
Endüvi devresinde yük akımının neden olduğu endüvi sargısının omik direncinden dolayı 
meydana gelen bakır kaybı, 
Pacu = Ra. Ia² dir. 

 
Şönt ve kompunt makinalarda endüvi akımı Ia, seri makinalarda ise Ia = I olduğuna göre endüvi 
devresi bakır kaybı, 
Pacu = Ra. Ia² (Şönt ve Kompunt makinalarda) veya 
Pacu  = Ra. I²   (Seri makinalarda) 
Endüvi akımı yük ile değiştiğinden bakır kayıpları değişen kayıplardır. 

 
Endüvi akımının fırçalardan geçmesi nedeniyle burada da (Ia.2∆Ub)’ye eşit bir joule kaybı 
meydana gelir. 

 
Doğru akım makinasında şönt uyartım sargısı varsa, şönt sargıdan geçen uyartım akımı da, 
uyartım sargısının omik direncinde ve sargıya seri olarak bağlanan ayar direncinde joule 
kayıplarının meydana gelmesine neden olur. Şönt sargı bakır kayıpları şönt ve kompunt 
makinalarda görülür. Uyartım akımı hemen hemen sabit olduğundan bu kayıplar sabit 
kayıplardır. 

 
Şönt dinamo veya şönt motorda yük akımı ile kutup gerilimi veya devir sayısının nominal 
değerlerine yeniden ayarlanması ile şönt uyartım devresindeki bakır kaybı yük akımına bağlı 
olarak biraz değişebilir. Şönt dinamoda biraz artar, şönt motorda ise biraz azalır. Yatay 
karakteristikli kompunt dinamoda seri uyartım sargısı kutup gerilimini nominal değere 
getireceğinden, şönt devredeki uyartım kayıpları yüke bağlı olmayacaktır. Genel olarak şönt 
motorlarda, uyartım devresi direnci nominal yükte ayar edildiği konumu koruyacağından, 
uyartım devrelerinde meydana gelen joule kaybı da yüke bağlı değildir. 

 
Boşta çalışmada şönt devrelerde joule kaybı olacağına göre, motorun boştaki kayıpları 
hesaplanırken, uyartım devresindeki joule kaybının da hesaba katılması gerekir. Bu durum 
ancak şönt ve kompunt makinalarda söz konusudur. Şönt sargı bakır kaybı, 
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Pmcu = Rm. Im² dir. 
 

Seri sargı bakır kayıpları, seri ve kompunt makinalarda görülür. Seri makinalarda endüvi akımı 
devre akımına eşit olduğundan (Ia = I), seri sargı bakır kaybı, 
Pscu  = Rs. I²    (Seri makinalarda) 
Pscu = Rs. Ia²   (Kompunt makinalarda) 
Seri sargıdan geçen akım yükle değiştiğinden, seri sargı bakır kaybı değişen kayıplardır. 

 
Doğru akım makinasının endüvi sargısına seri uyartım sargısından başka seri olarak bağlanan 
yardımcı kutup ve kompanzasyon sargısı varsa, bu sargılarda oluşan kayıplarında diğer 
kayıplara ilave edilmesi gerekir. Bu sargılardan da endüvi akımı geçmektedir. Yardımcı kutup 
ve kompanzasyon sargısı bakır kaybı, 
Ryk. Ia² ve Rk. Ia² (Şönt ve Kompunt makinalarda) 
Ryk. I² ve  Rk. I² (Seri makinalarda) 
Bu kayıplar yük akımı ile değiştiğinden değişen kayıplardır. Yardımcı  kutup  ve kompanzasyon 
sargısı endüvi ile seri bağlı olduğundan dışarıdan yapılacak bir ölçmede hepsi birden bulunur 
ve endüvi direnci kayıpları olarak tek değer hesaplanır. 

 
Bu bakır kayıplarından başka lehim yerlerindeki dirençlerden dolayı meydana gelen bakır 
kayıpları ile fırça ve fırça geçiş direncinden dolayı meydana gelen bakır kayıplarını da dikkate 
almak gerekir. 

 
 
4.24.6.2 Demir kayıpları 

 
Kutupların uyartılması ile meydana gelen uyartım alanı içinde, endüvinin hareket etmesiyle 
endüvi gövdesinde, dişlerde ve kutup ayaklarında demir kayıpları meydana gelir. Demir 
kayıpları Histerezis ve Foucault (Fuko) kayıpları olarak ikiye ayrılır. 

 
PFe = Ph + Pf 

 
Bu kayıplar kutupların uyartılmasından sonra meydana geldiklerinden, doğru akım makinası 
ister boşta ister yüklü çalışsın, her iki işletme durumunda da vardır. Uyartım akımı 
değiştirilmedikçe, bu kayıplarında değişmeyeceği düşünülse de endüvi akımının uyartım alanı 
üzerine etkisi ile meydana gelen alan eğrisi bozulması yükte  ilave  demir  kayıplarının meydana 
gelmesine neden olur. Makinanın yüklenmesiyle artan demir kayıplarına ilave demir kayıpları 
denir. Genel olarak bu kayıplar ihmal edilecek derecede küçük değildirler. Nominal yük akımı 
ile yüklenmiş olan bir doğru akım makinasında meydana gelen ilave demir kaybı, boşta 
çalışmadaki demir kaybının % 50’si kadardır. 

 
İlave demir kayıpları her ne kadar dişlerdeki doymaya bağlıysa da, yaklaşık hesaplarda yük 
akımının karesi ile orantılı oldukları kabul edilebilir. 

 
Histerezis Kayıpları: Manyetik alan içinde hareket  eden  endüvinin  demir  kısmında meydana 
gelen kayıplardır. Endüvinin hareketinde demir molekülleri, ana alana göre daima hareket 
halindedirler. Bu hareket ısı şeklinde kendini gösterir. Elektrik  makinalarında histerezis 
kayıplarını azaltmak için, endüvi saçları silis alaşımlı yapılırlar. 

 
Foucault (Fuko) Kayıpları: Endüvinin hareketinde demir kısımlar üzerinde indüklenen 

e.m.k’inden dolayı endüvi demir gövdesi üzerinde dolaşan akımların demir kısmı ısıtması 
şeklinde   görülen   kayıplardır.   Foucault   kayıplarını   azaltmak   için,   endüvi   birer   yüzleri 
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yalıtılmış ince saçlardan yapılır. Böylece dolaşan bu akımların değeri azaltılarak foucault 
kayıpları en az değere indirilir. 

 
 
4.24.6.3 Mekanik kayıplar 

 
Doğru akım makinasında meydana gelen çeşitli sürtünme ve vantilasyondan dolayı bir enerji 
kaybı olur. Bu kayıplar makinanın yatakları ve fırçalarında meydana gelebileceği gibi, endüvi 
ve sargı başlarının hava içindeki hareketlerinden dolayı, makinayı soğutmak için kullanılan 
vantilatörün meydana getirdiği kayıplardır. 

 
Fırçalarda meydana gelen kayıplar, fırça cinsine, kollektör yüzeyinin temizliğine, fırçanın 
kollektör yüzeyindeki basıncına, fırçanın kollektöre olan temas yüzeyinin büyüklüğüne ve 
kollektörün çevre hızına bağlıdır. 

 
Makinanın yataklarında meydana gelen sürtünme kayıpları, yatağın bilezikli metal yatak, 
rulmanlı veya bilyalı yatak olmasına göre değişir. Büyük  makinalarda  genellikle bilezikli yağlı 
yataklar kullanılır. Bu yataklar sessiz çalışırlar, fakat sürtünmeden  dolayı  meydana gelen 
kayıpları bilyalı ve rulmanlı yataklara oranla daha büyüktür. Bilyalı ve rulmanlı yataklarda 
sürtünme kayıpları küçüktür. 

 
Bilyalı ve rulmanlı yatakları bulunan bir makinada yatak ve vantilasyon kayıpları % 0,5 – 1 
arasındadır. Endüvide ayrıca vantilatörde varsa, vantilatör için de  makinanın  nominal gücünün 
% 1-2’si kadar bir kaybı hesaba katmak gerekir. 

 
 
4.24.7 Doğru akım makinalarında verim 

Bir makinaya verilen güç, bu makinadan aynı değerde alınamaz. Makinada meydana gelen 
kayıplardan dolayı, gücün bir kısmı makinada harcanır. Dolayısıyla makinadan alınan güç 
kayıplar oranında azalır. Alınan gücün verilen güce oranı makinanın verimini verir. 

 

 

PA = Alınan güç 
PV = Verilen güç 
Ptk = Toplam kayıplar 

 
Doğru akım makinalarında verim % 80-90 arasındadır. Verim makinanın gücüne bağlı olarak 
değişir. Küçük güçlü makinalarda verim düşük, büyük güçlü makinalarda ise yüksektir. 
Makinanın gücü arttıkça verimde artar. Diğer makinalarda olduğu gibi, doğru akım 
makinalarında da verim iki metotla hesaplanır. 

 
1- Direkt metot 
2- Endirekt metot (Kayıplar metodu) 
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Makinanın gücüne bağlı olarak doğru akım makinalarının verimi 
 
 
4.24.7.1 Direkt metot 

 
Direkt metotda makinaya verilen güç ve makinadan alınan güç doğrudan doğruya ölçülerek 
verim hesaplanır. Motor devresine bağlı ampermetre ve voltmetreden ölçülen  değerler yardımı 
ile, motorun devreden çektiği güç yani motora verilen güç hesaplanır. 

 
PV  = U.I   (W)  (motor) 
PV  = E.Ia   (W)  (dinamo) 

 
Faydalı güç dinamolarda dinamonun kutup gerilimi ve yük akımından, motorlarda ise motora 
akuple edilen fren makinası yardımı ile tespit edilen fren momenti ve motorun  devir sayısından 
hesaplanır. Bu faydalı gücün hesaplanmasında kullanılan fren  makinası,  bir dinamo fren, prony 
freni, halat freni, su freni yada foucault freni olabilir. 

 

 

 
Makinaya verilen güç, motorlarda motorun paralel bağlı bulunduğu şebekeden çektiği elektrik 
gücü, dinamolarda ise dinamonun miline uygulanan mekanik güçtür. Dinamonun miline 
uygulanan mekanik güç, akuple edilmiş bir yardımcı makina (motor) veya motor olarak 
çalıştırılan bir dinamo fren yardımı ile hesaplanabilir. Alınan güç verilen güce oranlanarak 
verim hesaplanır. 

 
Verim % 85’in altında ise direkt metot ile hesaplanır. 
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4.24.7.2 Endirekt metot 
 

Büyük güçlü makinalarda verim, endirekt metot ile hesaplanır. Endirekt metotta makinanın 
toplam kayıpları ölçülür. Toplam kayıplar demir kayıpları, sürtünme kayıpları, uyartım ve 
endüvi devresi bakır kayıpları ve ilave kayıpların toplamına eşittir. Makinaya verilen veya 
makinadan alınan güçten birisi bilindiğine göre, diğer kayıplar yardımı ile bulunarak verim 
hesaplanır. 

 
Bir doğru akım makinasının kayıplarını bulmak için, makina boşta motor olarak çalıştırılır ve 
gerekli  ölçümler  yapılır.  Makina boşta nominal  gerilim  ve  devir sayısında çalıştığı zaman, 

 
devreden çekeceği enerjinin tamamı kayıplara harcanır. Makinadan çekilen güç, makina 
devresine bağlı ampermetre ve voltmetreden ölçülen değerler yardımı ile hesaplanır. Boşta 
çalışmada çekilen güç; 

 
P0  = Un.I0  (W) 

 
Boşta çalışmada devreden çekilen güç, makinanın aşağıda belirtilen kayıplarına harcanır. 

 
1- Makina nominal devir sayısında çalıştığına göre, kutuplardaki manyetik alan normal 
değerindedir. Bu manyetik alanda meydana gelen demir kayıpları da makinanın normal devir 
kayıplarıdır. O halde çekilen gücün bir kısmı demir kayıplarına harcanır (PFe). 

 
2- Normal manyetik alan için uyartım akımı da nominal değerinde olur ve uyartım devresi 
bakır kayıpları boşta çalışmada devreden çekilen gücün içinde olur.(Pmcu = Rm.I 2) 
Seri makinalarda boşta çalışma deneyi, seri sargı dışarıdan ayrıca bir kaynak tarafından 
beslenerek yapılır. Uygulanan gerilim çok küçük olmalı veya devreye direnç ilave edilmelidir. 

 
3- Makina nominal devir sayısında döndüğüne göre, sürtünme ve vantilasyon kayıpları da 
normaldir ve çekilen gücün bir kısmı bu kayıplara harcanır (Psürt+vant). 

 
4- Makinanın çalışabilmesi için endüvisinden az da olsa bir akım geçmelidir. Dolayısıyla 
endüvi devresinde bir kayıp meydana gelir. Bu kayıp makina boşta çalışırken çok azdır ve ihmal 
edilebilir. (Pa0cu = Ra. Ia 0

2 ) 
Boşta çalışmada devreden çekilen güç; 
P0 = PFe + Psürt+vant + Pmcu + Pa  0cu (W) 

 
Boşta çalışmada çekilen güçten, endüvi devresinin boştaki bakır kaybı çıkarılırsa sabit kayıplar 
bulunur. 
Psbt  = P0 - Pa 0cu   (W) 

 
Değişen kayıplar olan endüvi devresi, seri sargı, yardımcı kutup sargısı ve kompanzasyon 
sargısı bakır kayıplarını bulmak için bu devrelerin direnci ve akımı bulunur. Devre dirençleri 
ampermetre-voltmetre metodu ile bulunabildiği gibi direnç köprüsü ile de ölçülebilir. Bu 
sargılardan geçen akım makinanın cinsine, motor veya dinamo oluşuna göre değişir. 

 
Seri makinalarda Ra, Ryk, Rk ve Rs sargı dirençlerinden geçen akım (I) devre akımıdır. 
Şönt ve kompunt makinalarda bu sargı dirençlerinden geçen akım (Ia) endüvi akımıdır. 

 
Ia  = I + Im    (dinamo) 
Ia  = I - Im      (motor) 
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Uyartım devresi akımı (Im) motorun boşta çalışma deneyinden bulunur. Uyartım devresi 
direnci, nominal devir sayısı için uyartım devresi ayar direncinin devreye giren kısmı ile 
birlikte ele alınır. 

 

 

 
Verim, faydalı güç, makinaya verilen güç, faydalı döndürme momenti veya yük akımı üzerine 
taşınacak olursa, doğru akım makinasının verim karakteristiği elde edilir. Bu karakteristiğin 
şekli makinadaki sabit yükle doğrusal ve yükle karesel değişen kayıplar arasındaki oranlara 
bağlıdır. Kutup gerilimi ve devir sayısı sabit durumdayken, fırça ve yatak sürtünme kayıpları 
ile vantilasyon, şönt uyartım kaybı ve boştaki demir kayıpları yükle değişmeyen kayıplardır. 
Fırçalardaki bakır kaybı ise, yük akımı ile orantılıdır. Endüvi sargısı ve bu sargı ile seri 
bağlanmış olan yardımcı kutup sargısı, seri sargı ve kompanzasyon sargısının omik 
dirençlerinde meydana gelen bakır kayıpları ile ilave demir kayıpları yük akımının karesiyle 
değişir. 

 
 

 

Doğru akım makinasının yüke bağlı kayıp ve verim eğrileri 
Şekilde bir doğru akım makinasının yüke bağlı olmayan ve yüke bağlı olan kayıpları ile bu 
kayıplardan hesaplanan verim eğrisi görülmektedir. Eğriden de görüldüğü gibi, makinanın 
verimi sabit kayıpların değişken kayıplara eşit olduğu noktada verim maksimum değerini 
almaktadır. 

 
1 HP’nin altındaki küçük güçlü motorların yükü genel olarak makinanın maksimum gücüne çok 
yaklaşır. Makinanın maksimum gücü (sınır gücü) makinadan çekilecek en büyük güç 
demektir. Bir doğru akım makinası normal olarak bu sınır güce kadar stabil (kararlı) işletme 
durumundadır. Bu sınr güce erişmekle makinanın stabil çalışması bozularak devir sayısı düşer 
ve makina durur. Böylece makinanın verimi de bu sınır güçten ani dönerek sıfıra düşer. 

 
Bir doğru akım motorunun sınır gücüne kadar olan verim eğrisinde, verim motorun faydalı 
(mekanik) gücü üzerine taşındığından, motor durduğu zaman eğri, eksenlerin kesiştiği sıfır 
noktasından geçmektedir. Bu durum motorun kısa devre durumu olduğundan, şebekeden çekilen 
yük akımı bu anda makina için en tehlikeli değerine erişmiştir. 

 
Sabit kayıpların küçük, orta ve büyük olması durumuna göre üç çeşit tipik verim karakteristiği 
oluşur. 
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Tam yükteki toplam kayıpları eşit olan üç değişik doğru akım makinasında sabit (boştaki) 
kayıpların değişik olması halinde verim karakteristiklerinin değişmesi 

 
a eğrisinde boştaki (sabit) kayıplar tam yükteki kayıpların 0,25’i, b eğrisinde 0,5‘i ve c eğrisinde 
de 0,75’i kadardır. Buna göre a durumunda verim yaklaşık olarak yarı yükte, b durumunda tam 
yükte ve c durumunda da nominal yükün 1,5 katı yükte maksimum değerini alacaktır. 

 

Bir doğru akım motorunun sınır gücüne kadar olan verim karakteristiği 
 
 
4.25 Dinamolarda E.M.K, Akım, Gerilim ve Verim 

Şönt Dinamo 
 

 

Şönt dinamonun bağlantı şeması 
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SERİ DİNAMO 
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Kompunt dinamo bağlantı şekline göre iki çeşittir. 
1- Uzun kompuntlanmış makina 
2- Kısa kompuntlanmış makina 

 
 
4.25.1.1 Uzun kompuntlanmış makina 

 
Şönt sargı seri sargıdan sonra endüviye paralel bağlanmış ise, uzun kompuntlanmış makina 
denir. Seri sargıdan endüvi akımı geçer. 
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Uzun kompuntlanmış kompunt dinamo 
 

Seri uyartım devresi bakır kaybı, 
Pscu  = Rs. Ia  (W) 
Endüvi devresi bakır kaybı, 
Pacu    =   Ra.   Ia        (W) 
Dinamodan alınan güç, 
PA = U. I (W) 
Dinamoya verilen güç, 
PV = E. Ia  (W) 
Verim, 
η =  

PA
 

PV 
.100 = 

 U .I   
.100 

E.Ia 

 
 
4.25.1.2 Kısa kompuntlanmış makina 

 
Şönt sargı seri sargıdan önce endüviye paralel bağlanmış ise, kısa kompuntlanmış makina 
denir. Seri sargıdan dış devre akımı geçer. 

 

Kısa kompuntlanmış kompunt dinamo 
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ÖRNEK: Bir seri dinamo 240 V kutup gerilimi altında 8 Ω’luk dış devre yükünü 
beslemektedir. Endüvi direnci 0,25 Ω, seri uyartım sargısı direnci 0,35 Ω,  bir  kutbun manyetik 
akısı 4.106 maxwell, devir sayısı 1200 d/d dır. Endüvisine paralel sarım uygulanan dinamonun, 

 
a) İç direncini ve toplam direncini, 
b) Yük akımını, 
c) Dinamoda üretilen e.m.k’ini, 
d) Endüvi ve seri uyartım devresi bakır kayıplarını, 
e) Dinamonun verimini, 
f) Endüvi iletken sayısını hesaplayınız. 

 

 

 
 
 

ÖRNEK: Dış devreye 120 V’luk kutup gerilimi altında 120 A akım veren kısa kompunt 
dinamoda, verilen gücün % 2,5’u endüvide, % 2,5’u şönt uyartım devresinde, % 1  seri uyartım 
devresinde bakır kaybı olarak harcanmaktadır. 

 
a) Endüvi, şönt ve seri uyartım devresi bakır kayıplarını, 
b) Seri uyartım sargısı direncini, 
c) Fırçalar arasındaki gerilimi, 
d) Şönt uyartım sargısından geçen akımı ve şönt uyartım sargısı direncini, 
e) Endüviden geçen akımı ve endüvi direncini, 
f) Endüvide üretilen e.m.k’ini hesaplayınız. 
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U = 120 V 
I = 120 A 
Pacu = % 2,5.PV 

Pmcu  = % 2,5.PV 

 

 
ÖRNEK: Dış devreye 200 V kutup gerilimi altında 120 A akım veren uzun kompunt dinamoda 
verilen gücün % 1,5’u endüvide, % 1,3’ü şönt uyartım devresinde, % 1,2’si seri uyartım 
devresinde bakır kaybı olarak harcanmaktadır. 
a) Endüvi, şönt ve seri uyartım devresi bakır kayıplarını, 
b) Şönt uyartım sargısı akımını ve direncini, 
c) Endüvi akımını ve direncini, 
d) Seri uyartım sargısı direncini, 
e) Endüvide üretilen e.m.k’ini hesaplayınız. 
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4.26 Doğru Akım Motorları 
 
 

 

Sabit mıknatıslı doğru akım motorunun iç yapısı ve parçaları 
 
4.26.1 Doğru akım makinasının motor olarak çalışması 

Manyetik alan içinde hareket eden bir iletken üzerinde bir emk indüklenir. Bu iletkenin uçlarına 
bir R direnci bağlanacak olursa, bu direnç üzerinden devresini kapatan iletken üzerinden bir 
akım geçer ve bu akım R direnci üzerinde bir bakır (joule) kaybı meydana getirir. Görüldüğü 
gibi burada mekanik enerji önce elektrik enerjisine ve sonra da  ısı enerjisine çevrilmiştir. 
N-S mıknatıs kutupları arasına yerleştirdiğimiz a-b iletkeninin uçlarını doğru akım kaynağına 
bağlayıp, içinden akım geçirdiğimizde, iletkenin hareket ettiği görülür. İletken manyetik 
alanının dışına çıktığında hareket durur. 

 

 

İçinden akım geçen iletkenin manyetik alan tarafından itilmesi 
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Manyetik alan içindeki iletkenin itilme yönü, iletkenin içinden geçen akımın ve manyetik 
alanın yönüne bağlıdır. İletkenin hareket yönü, sol el kuralı ile bulunur. 

 
 
4.26.1.1 Sol el kuralı 

 
Sol el, kuvvet cizgileri avuç içinden girecek şekilde kutuplar arasına yerleştirilir. Açık ve 
gergin duran başparmak iletkenin hareket yönünü bitişik dört parmak iletkenden geçen akım 
yönünü gösterir. 

 
İletken içinden geçen akım, iletken etrafında bir manyetik alan oluşturur. Kutuplar arasında ve 
iletken etrafında oluşan bu alan, şekil a’da görüldüğü gibi, sol tarafta  ana alana ters,  sağ tarafta 
ise ana alanı kuvvetlendirecek yöndedir. Kutup alanı şekil b’deki durumu alır. Bu durumda 
alan, iletken üzerinde itici bir kuvvet etkisi yapar ve iletkeni alanın dışına sol tarafa doğru iter. 

 

 

(a)  (b) (c)  
(d) Manyetik alan içindeki iletkenin durumu 

 
Şekil c’de görüldüğü gibi, iletkenden geçen akımın yönü sabit kalmak  şartıyla, manyetik alanın 
yönü değiştirilecek olursa, iletkenin hareket yönü değişir. İletken sağ tarafa doğru itilir. Şekil 
d’de görüldüğü gibi, manyetik alanın yönü sabit tutulup, iletkenden geçen akımın yönü 
değiştirilecek olursa,  iletkenin hareket yönü değişir. İletken sağ tarafa doğru itilir. 

 
Akımın yönü ve manyetik alanın yönü aynı anda değiştirilirse iletkenin hareket  yönü değişmez. 

 
N-S mıknatıs kutupları arasına yerleştirilen bir eksen etrafında dönebilen tek sarımlı bobinden 
akım geçirildiğinde, bobinin a ve b kenarları üzerinde itici kuvvetler doğar. 

 
 

 

(a) (b) (c) 
İçinden akım geçen bir bobinin manyetik alan içindeki durumu 
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Bu itici kuvvetlerin etkisi altında kalan bobinin a kenarının sola, b  kenarının  sağa doğru itildiği 
görülür ve bu itilme sonucunda bobin şekil c’ deki konumu alır. Bu konumda a ve b kenarları 
birbirlerinin 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, b kenarı S kutbunun etkisi altından kurtulup N kutbunun etkisi altına girerken 
içinden geçen akım yönünün değiştirilmesi gerekir. Bunun için dinamolarda olduğu gibi, bobin 
uçlarını iki dilimli bir kollektöre bağlayıp fırçalardan akım vermemiz gerekir. 

 
Kutuplar arasına tek bir bobin yerine birçok bobin yerleştirilerek, bobin uçları kollektöre 
bağlanırsa, sistemin düzgün bir şekilde dönmesi sağlanır. Bu sistemin dinamodan bir farkı 
yoktur. Dinamo döndürüldüğünde elektrik enerjisi üretir, makinaya doğru akım elektrik enerjisi 
uygulandığında ise makina döner. 

 
 
 

 

Kutuplar arasındaki endüvinin durumu 
 
 
Kutup sargıları bir doğru akım kaynağından beslenen dinamonun rotorunu yani endüvisini 
dışarıdan bir tahrik makinası yardımı ile döndürelim. Seri bağlanmış birçok iletkenlerden 
meydana gelen endüvi sargısında, uyartım alanı içindeki hareketinden dolayı bir e.m.k 
indüklenir. Manyetik alan içinde v hızı ile döndürülen l uzunluğundaki endüvi iletkenlerinde, 
Faraday Kanunlarına göre indüklenen bu e.m.k, 
E = B.l. v 

 
Dinamonun kutuplarına bir yük direnci uygulanacak olursa, endüviden yük direnci üzerinden 
devresini tamamlayan bir yük akımı geçer. Böylece önce boşta çalışan dinamo bize elektrik 
enerjisi verir. 

 
Dinamonun belirli bir yönde dönmesi ve uyartım sargısından geçen akımın, belirli bir yönde 
olması durumunda, endüvide indüklenen gerilim ile endüviden geçen akımın belirli bir yönü 
vardır. 

 
Endüviden geçen akımın yönü sol el üç parmak kuralı ile bulunur. Başparmak dönüş yönünü 
(n), orta parmak alan yönünü (B), işaret parmağı akım yönünü (I) gösterir. 

 
 
Alan    yönü    sabit   kalmak   şartıyla,   endüvi   uçlarına   bu   defa   dışarıdan   bir       gerilim 
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uyguladığımızda, bu gerilim endüvi iletkenlerinden bir akım geçirir. Biot Savart kanuna göre, 
manyetik alan içinde bulunan endüvi iletkenlerinden akım geçtiğinde  endüviye bir  kuvvet etkir 
ve endüvi dönmeye başlar. 
F = B.L.I 

 
Bu kuvvetin etki yönü sağ el 3 parmak kuralı ile bulunur. Orta parmak alan yönünü (B),işaret 
parmağı akım yönünü (I), başparmak etki yönünü yani endüvinin dönüş yönünü (n) gösterir. 

 

 

Bir doğru akım makinasının dinamo ve motor olarak çalışması durumunda manyetik 
alan, akım ve devir yönlerinin karşılaştırılması 

 
Gerçekte kuvvetin büyük kısmı endüvideki dişlere gelir, dolayısıyla kuvvet etkisi ile 
endüvideki iletkenlerin izolasyonu bozulmaz. 

 
Görüldüğü gibi; kutupları uyarılmış olan bir doğru akım makinası bir tahrik motoru ile 
uyartıldığında, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek dinamo olarak çalışmakta, (+) ve 
(-) fırçalarına dışarıdan bir gerilim uygulandığı zaman da elektrik enerjisini mekanik enerjiye 
çevirerek motor olarak çalışmaktadır. 

 
İşletmede bir doğru akım makinasını dinamo ve motor olarak çalıştırılmasına  çok  sık rastlanır. 

 

Dinamo Motor 
Şönt makinanın dinamo ve motor olarak çalışması 

 
Şekilde dinamo ve motor olarak çalışan bir doğru akım şönt makinanın bağlantı şemaları ile 
akım ve devir yönleri verilmiştir. Şönt dinamo bir doğru akım şebekesini besliyorsa, 
bağlantısında bir değişiklik yapmadan motor olarak çalıştırılabilir. Dikkat edilecek olursa, 
uyartım alanın yönü ve devir yönü dinamo işletmesindeki durumlarında kalmakta ve yalnız 
endüvi akımı yön değiştirmektedir. Yani dinamo çalışma durumunda şebekeye akım verilirken, 
motor çalışma durumunda şebekeden akım çekilmektedir. 
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Her iki durumda da şebekenin uçları aynı polaritededir. Şönt sargı endüvi sargısı ile şebekeye 
paralel bağlı olduğundan, şönt makina ister dinamo ister motor olarak çalışsın, uyartım 
sargısından geçen akım şebekenin (+) ucuna bağlı olan noktadan girip, (-) ucuna bağlı olan 
noktadan çıkacaktır. O halde dinamo ve motor çalışmada şebekenin polaritesi değişmediği 
takdirde, uyartım sargısından geçen akımın yönü değişmeyecektir. 

 
İşletmede dinamo durumundan motor durumuna veya motor durumundan dinamo durumuna 
geçişte makinanın bağlantısında hiçbir değişlilik yapmadan, şönt makina aynı devir yönünü 
korur. Şebeke kutupları değiştirilmediği takdirde bir çalışma durumdan diğer çalışma durumuna 
geçerken yalnız makinanın endüvi akımı 1800 değişir. 

 
Makinanın elektrik bağlantısında bir değişlik yapmadan, n devir sayısını değiştirerek U<E 
durumunda yani dinamo olarak çalışırken, n devir sayısını küçülterek U>E durumuna gelirse 
akım yön değiştirir, dinamo motor olarak çalışmaya başlar. 

 
Şönt makinanın bağlantısında bir değişiklik yapmadan dinamo veya motor olarak çalışabilmesi, 
bu makinalar için büyük bir avantajdır. Bazı işletmelerde şönt makinaların bu özelliklerinden 
yararlanarak, tahrik aracı olarak kullanılan şönt motorlar dinamo olarak çalıştırılıp, bunların 
frenlemesinde açığa çıkan elektrik enerjisi doğru akım şebekesine geri verilir. 

 

 

Dinamo Motor 
Seri makinanın dinamo ve motor olarak çalışması 

 
Seri motorun aynı devir yönünde dinamo olarak çalışabilmesi için, uyartım sargısından yük 
akımı geçtiğinden, uyartım sargısı uçlarının yer değiştirmesi gerekir. Aksi halde seri motorun 
dinamo olarak çalışabilmesi için, devir yönünün değişmesi gerekir. Çünkü motor durumundan 
dinamo durumuna geçerken endüvi akımı 1800 değiştiğinden uyartım akımı da yön değiştirir. 
Sağ el üç parmak kuralından, sol el üç parmak kuralına geçerken, alan  endüvi  akımı ve hareket 
yönlerinden yalnız birinin değiştirilmesi gerekir ki, diğer ikisi motor ve dinamo durumlarında 
eşit kalsın. Demek ki, devir yönünün her iki işletme durumu için  de  aynı kalması gereken 
yerlerde (tramvaylarda), uyartım akımın yük akımı ile birlikte yön değiştirmesine engel olmak 
için, uyartım sargısı uçları değiştirilir. 

 
Karakteristiği dolayısıyla dinamo olarak çalıştırılan seri motorun elektrik enerjini şebekeye 
geri vermek pratik olarak çok zor olduğundan, seri motorların dinamo olarak çalıştırılmasıyla 
uygulanan elektrik freninde dinamodan elde edilen elektrik enerjisi dirençlerde harcanır. 
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Doğru akım makinasının sabit alanda çalışma bölgeleri 
 

Uyartım alanının yönü sabit kalma şartıyla bir doğru akım şönt ve seri makinalarının motor ve 
dinamo olarak çalışma bölgeleri şekilde gösterilmiştir. 

 
Herhangi bir doğru akım şebekesinde çalışan bir doğru akım motorunun devir yönü 
değiştirilmek istenirse, uyartım akımı ya da endüvi akımından birinin yönünü değiştirmek 
yeterlidir. Pratikte genel olarak uyartım sargısının uçları değiştirilir. 

 
Herhangi bir doğru akım şebekesine paralel bağlı olan bir doğru akım makinası, motor 
durumundan dinamo durumuna geçerken, uyartım alanının yönü ile devir yönü sabit kaldığına 
göre, endüvi akımının 1800 değiştirilmesi gerekir. 

 

U = E ± ( Ia.∑Ri  + 2ΔUb ) (-) DİNAMO   ⇒   U<E 
(+) MOTOR ⇒ U>E 

 
Motor durumu için verilen endüvi akım eşitliğinde, 

U − E − 2ΔU 
Ia = b 

∑ Ri 
Endüvi akımın negatif değerler alması için, fırçalardaki gerilim  düşümü  ihmal edildiğine göre, 
endüvide indüklenen e.m.k ‘ nin, kutup geriliminden büyük olması gerekir ( E>U ). 
Bir doğru akım şebekesine paralel çalışan şönt motor (U = sbt, Im = sbt), derin bir maden 
ocağından içi maden dolu kovayı yukarıya doğru çekerken motor olarak çalışır ve şebekeden 
akım çeker. Boş kovayı maden ocağına indirirken rotor hızı boşta çalışma devir sayısının (n0) 
üzerine çıkar, bu durumda E>U olacağından dinamo olarak çalışır ve doğru akım şebekesine 
enerji verir. 

 
Görülüyor ki, burada şönt makinanın hızı değişkendir ve boşta çalışma devir sayısının altında 
motor, üzerinde dinamo olarak çalışır. Şekilde bu çalışma bölgelerine ait n = f (Ia) eğrisi 
verilmiştir. 
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Şönt makinanın dinamo ve motor çalışma bölgeleri 
 

Devir sayısının n0’ın üzerine çıkması sonucunda, uyartım devresine dokunulmadığında, 
endüvide indüklenen e.m.k kutup geriliminden büyük değerler alacaktır ve endüvi akımı yön 
değiştirecektir. Endüvi akımının yön değiştirmesi demek, motor işletme durumundan dinamo 
işletme durumuna geçildiğini gösterir. 
Burada şebeke gerilimi ve uyartım sargısından geçen akım sabit olduğundan indüklenen e.m.k 
yalnız devir sayısına bağlıdır. 
E =k.Ф.n 

 
 
4.26.2 Doğru akım motorlarında zıt e.m.k 

Bir doğru akım motorunun endüvisinden akım geçtiğinde, meydana gelen döndürücü kuvvetten 
dolayı endüvi döner. Manyetik alan içinde dönen endüvi iletkenleri, bu alanın kuvvet çizgileri 
tarafından kesilirler. Manyetik alan içinde dönen ve iletkenleri  kuvvet çizgileri tarafından 
kesilen endüvi üzerinde e.m.k indüklenir. 

 

Endüvide indüklenen zıt e.m.k’nin yönü 
 

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 sola döner. Endüvide indüklenen e.m.k’nin yönü sağ el kuralına göre, N kutbu 
altındaki iletkenlerde çıkış ( • ), S kutbu altındaki iletkenlerde ise giriş (+) yönündedir. 
Endüviden  geçen  akımla,  dolayısıyla  endüviye  uygulanan  gerilimle,  endüvide  indüklenen 
e.m.k ‘nin yönleri birbirine terstir. Endüviye uygulanan gerilime ters yönde olan bu e.m.k’ne 
zıt e.m.k denir. 
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Endüvide indüklenen zıt e.m.k, endüviye uygulanan gerilime (U) göre ters yönde olduğundan, 
U geriliminin endüviden geçirmek istediği akımı azaltmak ister. Endüviden geçen akım, iki 
gerilim farkından dolayı geçen akımdır. 

 
 

Ia = 
U − E 

 
Ra 

 
(A) 

E = U - Ia. Ra  (V) 
 
Şönt ve kompunt makinalarda dış devre akımı, 

I = Ia  + Im   (A) 

Endüvi devresi üzerinde seri sargı (Rs), yardımcı kutup (Ryk) ve kompanzasyon sargısı (Rk) 
varsa, bu dirençler endüvi dirençlerine ilave edilir. Toplam direnç, 
ΣRi  = Ra  + Rs + Ryk  + Rk 

Dinamo endüvisinde indüklenen e.m.k ile motor endüvisinde indüklenen e.m.k arasında bir 
fark yoktur. Dinamolar için kullanılan e.m.k formülünü motorlar için de kullanabiliriz. 

 

 

Dinamolarda olduğu gibi sabit değerler k sabitesi ile gösterilirse, 
k = 2P .  1 . 

60 
 Z  . 10-8 

2a 

E = k. Ф . n    ( v ) 
E = Motor endüvisinde indüklenen zıt e.m.k   (V) 
Ф = Kutuplardaki manyetik akı (maxwell veya weber) 
n = Motorun dakikadaki devir sayısı  (dev/ dak) 
Z = Endüvinin toplam iletken sayısı 
2a = Endüvi paralel devre sayısı 
2P = Kutup sayısı 
Benzin motorları, dizel motorlar, buhar türbinleri gibi makinalarda gerekli benzin, mazot ve 
buhar özel düzeneklerle ayarlanır. Örneğin buhar türbinlerinde yük akımı arttıkça türbinin 
devir sayısında hafif düşme olur, makinaya buhar gönderen valf, regülatör aracılığı ile daha 
fazla açılarak buhar miktarını arttırır. Artan buhar, makinanın gücünü arttırır. Makinanın yükü 
azalacak olursa, valf kapanarak makinaya giden buhar miktarını  azaltır, makinanın  verdiği güç 
azalır. 

 
Doğru akım motorlarında ise, makinanın gücüne göre geçen akımı ayarlayacak ayrı bir 
düzeneğe gerek yoktur. Zıt e.m.k, akımı makinanın gücüne göre ayarlamaktadır. 

 
Makinanın yükünde meydana gelecek bir artma, devir sayısını düşürür. Devir sayısının 
azalması E = k. Ф . n formülüne göre zıt e.m.k’nin azalmasına neden olur. Zıt e.m.k azalırsa 

U − E 
Ia  = 

Ra 

formülüne göre, U ve Ra  sabit olduğundan Ia  akımı artar. Artan endüvi akımı   (Ia) 
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motorun yükünü karşılar. Motorun yükünde meydana gelecek azalmada ise, devir sayısı 
yükselerek zıt e.m.k’nin artmasına neden olur. Zıt e.m.k’nin artması endüvi akımını azaltır. 

 
 
4.26.3 Doğru akım motorlarında 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. Endüvide meydana gelen moment, 

 

F = Endüvi çevresinde meydana gelen bu kuvvetlerin toplamı 

D = Endüvi çapı 
Endüvinin bir devrinde F kuvvetinin yapacağı iş, 
A = π. D. F  (kg-m) 
Motor n devirle döndüğüne göre,  saniyede   n   devir yapar. 

60 
Endüvinin 1 sn’de yaptığı iş, yani endüvide meydana gelen güç, 

Eşitliğin payı ve paydası 2 ile çarpılırsa, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor kasnağındaki moment ve devir sayısı biliniyorsa motorun gücü bulunabilir. 
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D = Kasnak çapı 
G = Ağırlık 
G1 = Sol kefedeki ağırlık 
G2 = Sağ kefedeki ağırlık 
L = Kol uzunluğu 

 
 
 
4.26.4 Momentin elektriki olarak bulunması 
Endüviye verilen güç, 
PV = U. Ia 

 

 

 
 

Endüvi iç direncinden dolayı kaybolan güç, 
Pacu  = Ra. Ia

2
 

Endüvideki bu ısı kaybından sonra geriye kalan güç, endüvide meydana gelen güçtür. 



308

 
	

Bir doğru akım motorunun endüvisinde meydana gelen moment, kutupların manyetik alanı ve 
endüviden geçen akımla doğru orantılıdır. 

 
Motor yüklendiğinde devir sayısı ve buna bağlı olarak zıt e.m.k azalır, endüvi akımı artar. 
Endüvi akımının artması, endüvide meydana gelen momenti arttırır. Böylece motorun gücü 
artarak artan yükü karşılar. 

 
 

ÖRNEK: Kutup gerilimi 110 V, dış devre akımı 42 A olan şönt motorun endüvi direnci 
0,1 Ω,  uyartım devresi direnci 55 Ω dur. Motorun endüvisinde indüklenen zıt e.m.k’ini, 

 
a) Tam yük akımında, 
b) Yarı yük akımında hesaplayınız. 

 

 

 
 

Yarı yükte zıt e.m.k’i artmış, yük akımı azalmıştır. 
 
 

ÖRNEK: 220 V, 1500 d/d’lı, 4 kutuplu şönt motorun endüvisinde 21 oluk ve her  oluğunda 20 
iletken vardır. Endüvisine paralel sarım uygulanmış  olan  şönt  motorun endüvi  direnci 0,2 Ω, 
kutuplarındaki manyetik akı 2.106 maxwell olduğuna göre, 

 
a) Normal devirde endüvide indüklenen zıt e.m.k’ini, 
b) Yarı devirde endüvide indüklenen zıt e.m.k’ini, 
c) Tam yükte endüvide meydana gelen momenti ve gücü hesaplayınız. 

 
U=220V 
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4.26.5 Doğru akım motorlarına yol verme 

 
 

 

 

 

Zıt e.m.k henüz oluşmadığından motor şebekeden çok büyük akım çeker. Bu akım motorun 
nominal akımının birkaç katıdır ve endüvide büyük joule (bakır) kayıpları meydana getirerek 
sargıların ısınmasına neden olur. Akımın büyük olması makina için mekanik bakımdan da 
sakıncalıdır. Endüvi akımının  büyüklüğü  makinada  indüklenen  döndürme  momentinin  de (M 
= km.Ф.Ia) çok büyük olmasına neden olur. Motorun çok büyük bir çekme momenti ile yol 
alması, makinada çok büyük sarsıntılar meydana getirir. Motorun yol alması sırasında şebekeden 
darbe şeklinde büyük bir akım çekmesiyle santraldeki generatörün stabil (kararlı) çalışması da 
etkilenir. Böyle gelişigüzel zamanlarda devreye  sokulan  motorların  darbe şeklinde şebekeden 
çok büyük akımlar çekmesiyle, santraldeki generatörlerin  yükleri  ani olarak artar ve azalır. 
Generatörlerin gerilimlerini sabit tutmaya çalışan regülatörler, bu akım değişmelerine karşı 
harekete geçerken yükün tekrar düşmesiyle yeni durumların ortaya çıkması, regülatörlerin  
düzenli  çalışmalarını  engeller.   Şebekenin   stabil   çalışmasının bozulması, bu şebekeden 
beslenmekte olan diğer motorları da etkiler. 
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Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, bu motorların doğrudan doğruya şebekeye bağlanması 
birçok bakımdan sakıncalıdır. Bu nedenle yol verme sırasında makinanın  biraz  hızlanıp, şebeke 
gerilimine karşı koyacak e.m.k’nin oluşumuna kadar endüvi sargısına seri dirençler 
bağlayarak yol verme akımını azaltmak gerekir. Devir sayısının, dolayısıyla bu zıt e.m.k’nin 
artması sonucunda bu ön direnç kademeli olarak devreden çıkartılır. Yol verme sırasında 
kullanılan, endüviye seri bağlanan bu ön dirence yol verme direnci denir. Yol verme direnci, 
motorların ilk kalkınma anında ve yol verme anında, endüviden geçen akımı güvenli sınırlar 
içinde tutar. Yol verme direnci sürgü kolu kademeli  dirençlerin  bağlı  olduğu  madeni kontaklar 
üzerinde gezer. Yol verme direncinin L (line) ucu şebekenin pozitif veya negatif ucuna, M 
(manyetik) ucu uyartım sargısının köprüsüz C ucuna, R (Rotor) ucu endüvinin A ucuna 
bağlanır. 

 

 

Yol verme direnci 
Her motor için yol verme direnci ayrıdır. Yol verme direncinin tesbiti için doğru akım 
motorunun dururken, harekete geçebilmesi için gerekli olan en küçük döndürme momentinin 
bilinmesi gerekir. Bu momente Myük dersek Md>Myük olmalıdır. Hareketsiz duran bir motorun 
harekete geçirilmesi için, yataklarındaki yenilmesi gereken sürtünme direnci büyüktür. 
İşletmede çoğu durumlarda motora akuple olan iş makinası nedeniyle, motorun  yük  altında yol 
alması gerekir. Bu özellikler göz önünde tutularak, yol verme sırasındaki manyetik akıyı 
mümkün olduğu kadar büyüterek, yol verme direnci yardımıyla sınırlanan yük akımı küçültülür. 
Md yol alma momentinin yüksek olması manyetik akı ve endüvi akımının yüksek olmasına 
bağlıdır. Endüvi akımı direnç ile sınırlandığından manyetik akının büyük olması gerekir. 
Motora yol verilirken uyartım devresindeki ayar direnci tamamen devre dışı edilerek, 
kutuplardan geçen uyartım akımının en yüksek değeri alması sağlanır. Böylece kutuplarda 
oluşan manyetik alan artar. 
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Yol verme direnci ve şönt motora bağlanması 
 
Yol   verme  sırasında   motor   üzerindeki   yüke   göre,   yol  verme   akımı   nominal akımın 
% 50-200’ü arasında değişir. Motorun tam yükte yol alması gereken özel durumlarda motora, 
nominal akımın % 125’i kadar (Iy =1,25.In) bir yol verme akımı ile yol verilir. Bu yol verme 
akımlarında uyartım akımı yani manyetik akı en büyük değerine ayar edilmiştir. Yol alma akımı 
her ne kadar devreden çekilen akımsa da endüviden geçen akım olarak alınabilir, çünkü uyartım 
devresi akımı çok küçüktür. Bu şartlarda motor sabit gerilimli şebekeye bağlandıktan sonra, 
endüviye etki eden yol alma momenti motorun harekete geçmesini sağlar. Zıt e.m.k büyür, 
motorun şebekeden çektiği akım küçülür. Akım belirli bir değere düştükten sonra, yol verme 
direnci bir kademe küçültülür. Yol verme direnci devre dışı edilinceye kadar bu işleme devam 
edilir. 

 

Şönt motora yol verme bağlantı şeması 
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Küçük güçlü motorlar devreye doğrudan doğruya bağlanarak çalıştırılırlar. Doğru akım 
motorları yol alırken devreden fazla akım çektiklerinden, endüvi akımı dolayısıyla moment 
büyük olur. Güçleri 1HP’den büyük motorlara doğrudan doğruya devreye bağlayarak yol 
vermek, gerek şebeke ve gerekse motor için çok tehlikelidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yol verme direnci 
 

ÖRNEK: Endüvi direnci 0,1 Ω olan şönt motorun nominal çalışma gerilimi 110 V, tam yükte 
endüvi akımı 50 A’dir. Motorun yol alma anında ve nominal devrin yarısına eriştiğinde yol alma 
akımını hesaplayınız. 
Ra = 0,1 Ω 
U =110 V 
Ia  = 50 A 

 
Yol alma anında akım, 

U 
Iay = 

Ra 

= 110 

0,1 
= 1100 A 

Bu akım nominal akımın 22 katına eşit olup, gerek şebeke gerekse motorda büyük hasarlara 
yol açar. 
E = U - Ia. Ra = 110 - 50.0,1 = 105 V 
Nominal devrin yarısında indüklenen zıt e.m.k; 

 

 

Yarı devirdeki akım değeri de nominal akımın 11,5 katı olup yine tehlikelidir. Bu nedenle 
motor harekete geçerken, devreden çekeceği yüksek değerde yol alma akımına engel olmak 
gerekir. Bunun için endüviye seri olarak yol verme direnci bağlanır. 
Motorun dirençsiz yol almada devreden çektiği akım; 

 

 

Endüviye seri olarak yol verme direnci bağlandığında çekilen akım; 
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Iy = Yol alma anında motorun devreden çekmesine izin verilen en yüksek yol alma akımı 
Ryv  = Yol alma akımını sınırlamak için endüvi devresine seri bağlanması gereken yol verme 

 

 

 
ÖRNEK: Çalışma gerilimi 220 V olan şönt motorun tam yük akımı 80  A, endüvi  direnci 0,15 
Ω’dur. Yol alma akımı nominal akımın 1,5 katı olduğuna göre, 
a) Yol verme direncini, 
b) Yol verme direnci üzerinde düşen gerilimi, 
c) Yol verme direnci üzerinde oluşan güç kaybını, 
d) Yarı devirde endüviden geçen yol alma akımını hesaplayınız. 

 

 

 
Yol verme anında yol verme direnci üzerinde düşen gerilim 201,6 V olduğundan, motor 
endüvisine çok küçük bir gerilim kalır. 

 
 

 
Motorun yol alması anında yol verme direnci üzerinde çok büyük bir güç kaybı olur. Sık 
yol verilmeyen durumlarda bu değer çok önemli değildir. 

 
d) Yol verme direncinin tamamı yol alma süresince devrede bırakılmaz. Çünkü motor 
hızlandıkça endüvi sargılarında meydana gelen zıt e.m.k endüvi akımının çok  düşmesine neden 
olur. Normal devrin yarısında indüklenen zıt e.m.k, (Ia  = I) 

 

 

 
Yarı devirde yol alma akımının 63 A’e düşmesi, kalkınma momentinin  yarıya düşmesine neden 
olur. Bu moment motorun daha fazla hız almasını sağlayamayabilir. Bu anda yol verme direncini 
devreden çıkarırsak, motor yine çok yüksek akım çeker. Bu nedenle yol verme dirençleri 
kademeli olarak yapılır ve motor yol aldıkça direnç kademe kademe devreden çıkarılır. Yol 
verme direnci devreden yavaş yavaş çıkarılmalıdır. Aksi halde motorun devri yükselmemiş 
olabileceğinden, zıt e.m.k normal değerini alamaz ve motor devreden yine yüksek akım çeker. 
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Değişik yapıda LMR reostası ile şönt motor bağlantısı 
 
 
4.26.6 Doğru akım motorlarında devir sayısı ve ayarı 

Bir doğru akım motorunun devir sayısını bulmak için zıt e.m.k formülünden yararlanılır. 
E = k.Ф.n 
E = U - Ia. Ra 

k.Ф.n = U - Ia. Ra 

 

Bu eşitliğe göre, devir sayısı kutup gerilimi ve manyetik akıya bağlıdır. 
Doğru akım motorlarında devir ayarı dört çeşittir. 
1- Sabit kutup geriliminde alan şiddetini değiştirerek 
a) Seri uyartım sargısına paralel direnç bağlayarak 
b) Kutup sargısının sarım sayısını arttırarak 
2- Motora uygulanan gerilimi değiştirerek 
a) Ön dirençle gerilimi değiştirerek 
b) Çok hatlı DC sistemleri kullanarak 
3- Yardımcı Dinamo kullanarak 
4- Ward-Leonard bağlantısı ile devir sayısı ayarı yapılır. 
Devir  sayısı  n  =   60. f 

P 
formülüne  göre  frekans  ve  çift  kutup  sayısına  bağlı olduğundan, 

sanayide devir sayısı ayarı ve DC motorlara yol verilmesi daha çok frekans değiştirilerek 
yapılmaktadır. 
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Seri motorun paralel dirençle Ön direnç kullanarak 
devir sayısı ayarı devir sayısı ayarı 

 
 
4.26.7 Doğru akım motorları ve karakteristikleri 

Doğru akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren elektrik makinalarına doğru akım 
motorları denir. Doğru akım motorları şönt, seri ve kompunt olmak üzere üç çeşittir. Yapıları 
bakımından, aynı adı taşıyan dinamo ile doğru akım motoru arasında bir fark yoktur. 

 
 
4.26.7.1 Shunt(şönt) motorlar 

 
Uyartım sarıgısı endüviye paralel bağlı motorlardır. Kutup sargıları ince kesitli çok sarımlıdır. 
Motorun endüvi uçları A-B, uyartım sargı uçları C-D harfleri ile belirtilir. Motorda yardımcı 
kutup varsa, endüviye seri bağlanan yardımcı kutup sargısının çıkış ucu H harfi ile gösterilir. 

 

 

Yardımcı kutuplu şönt motorun bağlantı şeması 
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4.26.7.2 Yük karakteristiği 
 

Kutup gerilimi ve yük akımı sabit, uyartım akımına bağlı olarak devir sayısının değişimini 
veren n = f (Im) eğrisine şönt motorun yük karakteristiği denir. 
Deney hangi yük akımı için yapılacaksa, motor o değere kadar dinamo ile yüklenir. Uyartım 
akımı, motorun dayanabileceği devir sayısına çıkıncaya kadar azaltılır. Yük akımı sabit tutularak 
uyartım akımı kademeli olarak arttırılır. Yük akımının sabitliği dinamo yük direnci ile sağlanır. 
Uyartım akımının her değişimi için, devir sayısının aldığı değerler kaydedilir. Uyartım akımının 
arttırılmasına devir sayısında hiç değişme olmayıncaya kadar veya uyartım devresi ayar direnci 
sıfır oluncaya kadar devam edilir. Alınan değerlere göre uyartım akımı arttıkça devir sayısının 
azaldığı görülür. 

 

 

Şönt motora yol verme ve devir sayısı ayarlama bağlantısı 
 

Yük akımı sabit tutulduğundan, karakteristik boyunca endüvi reaksiyonu ve motorun içinde 
meydana gelen omik gerilim düşümü sabit kalmıştır. 

   eşitliğine   göre,   yük  akımı  dolayısıyla  endüvi  akımı   sabit 

olduğundan bu eşitliğin payı değişmez. Uyartım akımı değiştiğinden aynı zamanda endüvi 
reaksiyonu sonucu ana kutup alanı değişir. Bu değişme, devir sayısının geniş sınırlar içinde 
değişmesine neden olur. Uyartım akımının azalması ana kutup alanının azalmasına ve devir 
sayısının yükselmesine, uyartım akımının artması ise ana kutup alanının artmasına ve devir 
sayısının düşmesine neden olur. 
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Şönt motor devir karakteristiği 
 
Görüldüğü gibi şönt motorlarda, uyartım akımını ayarlayarak devir sayısı ayarlanabilir. 
Küçük uyartım akımlarında devir sayısı çok değişirken, büyük uyartım  akımlarında devir sayısı 
daha az değişir. 

 

Şönt motorun boşta ve yükteki devir karakteristikleri 
 
Eğrilerden görüldüğü gibi boştaki ve yükteki n = f (Im) eğrileri birbirini kesmektedir. Bunun 
nedeni kesişme noktasındaki uyartım akımında (Im1) endüvi reaksiyonunun devir sayısını 
yükseltici etkisinin, endüvideki omik gerilim düşümünün, devir sayısını azaltıcı etkisine eşit 
olmasıdır. Yükteki devir sayısı boştaki devir sayısına göre daha düşüktür. 

 
Şönt motorda uyartım sargılarında meydana gelecek bir kopukluk, ana alanın (Ф) çok 
küçülmesine (artık manyetik alana kadar), dolayısıyla devir sayısının çok yüksek değerler 
almasına neden olacaktır. Motor bu kadar yüksek devir sayısına dayanamayıp parçalanabilir. 
Uyartım akımının yüksek değerlerinde, devir sayısında bir değişme olmaz sabit kalır. Çünkü 
uyartım  akımının  yüksek  değerlerinde kutuplarda doyma olmakta  ve uyartım  akımı   arttığı 
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halde ana manyetik alanda hiç artış olmamaktadır. Ana manyetik alanın sabit kalışı, devir 
sayısının da sabit kalmasını sağlar. 

 
 
4.26.7.3 Dış karakteristik 

 
Dinamo fren yardımıyla yüklenen şönt motorun uçlarındaki gerilim ve uyartım devresinden 
geçen akım sabit, yük akımına bağlı olarak devir sayısının değişimini veren n = f (I) eğrisine 
şönt motorun dış karakteristiği denir. 

 
Motora yol verme direnci ile yol verildikten sonra, motor nominal değerlerine ayarlanır. 
Motorun nominal gücü ve nominal devir sayısından nominal döndürme momenti hesaplanır. 
Kutuplarına nominal gerilim uygulanan motorun miline dinamo fren yardımıyla; 

   = F.d nominal döndürme momenti uygulanır. 

Pmek  = Motorun gücü (W) 
n = Nominal devir sayısı (d/d) 
F = Dinamo freninin kafesine konulacak kilogram – kuvvet (kg) 
d = Dinamo frenin kuvvet kolu (m) 

 

 

 
Dinamo yük direncini ve motor uyartım devresi direncini ayarlayarak, motor nominal yük 
akımını çekerken, devir sayısının nominal değerde olması sağlanır. Daha sonra motorun uyartım 
devresi direncine artık dokunulmaz. Kutup gerilimi değiştirilmediği sürece uyartım 
devresinden, motoru nominal işletme noktasına ayarlayan uyartım akımı geçecektir. Bu akıma 
motorun nominal uyartım akımı denir. Bu akım sabit tutularak motor üzerindeki bütün yük 
kaldırılır, motorun boşta çektiği akımla devir sayısı değerleri alınır. Daha sonra motor dinamo 
ile nominal akımın 1,2 katına çıkıncaya kadar kademeli olarak yüklenir. Her kademede motorun 
devreden çektiği akım ve devir sayısı değerleri alınır. Alınan değerlere göre çizilen dış 
karakteristik eğrisinde, yük akımı arttıkça devir sayısının düştüğü görülür. Bunun nedeni, 
motorun endüvi devresindeki omik direncinden dolayı motor üzerindeki gerilim düşümüdür. 
Bu gerilim düşümünün büyük olması motorun endüvi devresinde indüklenen zıt e.m.k’in 
küçülmesine neden olur, dolayısıyla devir sayısı azalır. 
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Motorun yükü arttıkça gücünün, daha doğrusu motor endüvisinde meydana gelen momentin 
artması gerekir ki, motor artan yükü karşılayabilsin. Endüvide meydana gelen momentin 
yükselmesi için M = km .Ф. Ia eşitliğine göre, endüvi akımının (Ia) artması gerekir. Çünkü deney 
süresince uyartım akımı (Im) değişmemiştir, dolayısıyla manyetik alan (Ф) sabittir. Endüvi 
akımının (Ia) artabilmesi için U = E + Ia. Ra eşitliğine göre, sabit gerilimde (U) zıt e.m.k’inin 
(E) azalması gerekir. E = k.Ф.n eşitliğine göre, zıt e.m.k’inin azalması için sabit manyetik alanda 
(Ф), devir sayısının (n) azalması gerekir. Bu nedenle yük arttıkça, akımın artabilmesi için devir 
sayısı (n) azalır. 

 
 

eşitliğine göre motor yükünün artması durumunda, artan endüvi 
akımından dolayı (Ia. Ra) omik gerilim düşümü artmakta, (U - Ia. 
Ra)  farkı azaldığından, devir sayısı da azalmaktadır. 

 
Şönt motorlarda yükün artmasıyla devir sayısı çok az değişir. Bazı durumlarda, artan yük 
akımından dolayı, endüvi reaksiyonunda manyetik alanda meydana gelen zayıflama, devir 
sayısının hiç değişmemesine, bazen yükselmesine bile neden olabilir. Devir sayısının 
değişmemesini veya yükselmemesini sağlamak için, fırçaların motor dönüş yönünün aksi 
yönüne doğru kaydırılması düşünülebilirse de, komitasyon bozulacağından kıvılcım artar. Bu 
nedenle fırça kaydırma işlemi uygulanmaz. 

 
Normal olarak şönt motorlarda, yük arttıkça devir sayısı düşen bir karakteristik elde edilir. 
Fakat endüvide indüklenen ve kutup gerilimine karşı çalışan zıt e.m.k’inin motorun toplam 
manyetik akısı ile devir sayısına bağlı olması nedeniyle, endüvi reaksiyonu ile endüvinin 
omik direncini ayarlamak suretiyle yükle devir sayısı düşen, yaklaşık olarak sabit kalan ve artan 
karakteristikler elde etmek mümkündür. 

 
Yük akımının artması ile devir sayısının düştüğü (a) karakteristiği, endüvi üzerindeki omik 
gerilim düşümü etkisinin, endüvi reaksiyonunun etkisinden büyük olan şönt motora aittir. 
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Çeşitli dış karakteristikler 
 

Yük akımının artması ile devir sayısının yaklaşık sabit kaldığı (b) karakteristiği, endüvi 
üzerindeki omik gerilim düşümü etkisinin endüvi reaksiyonunun etkisine eşit  olan  şönt motora 
aittir. 

 
Yük akımının artması ile devir sayısının yükseldiği (c) karakteristiği, endüvi üzerindeki omik 
gerilim düşümü etkisinin endüvi reaksiyonunun etkisinden küçük olan şönt motora aittir. 
Şönt motorlarda mümkün olduğu kadar (c) karakteristiğine yer verilmemelidir. Çünkü bu 
karakteristiğe sahip motorların fazla yüklenmeleri durumunda stabil  çalışmaları bozulur. Bu tip 
motorlar özellikle yol verme ve yük değişme sonucunda meydana gelen  akım darbelerinden 
kolayca etkilenirler. Bu nedenle (a) karakteristiğinde olan motorlar stabil çalışmaları nedeniyle 
güvenli olduklarından tercih edilirler. 

 
 
4.26.7.4 Moment karakteristiği 

 
Şönt motorun uçlarındaki gerilim ve uyartım devresinden geçen akım sabit, yük akımına bağlı 
olarak endüvide meydana gelen momentin değişimini veren M = f (I) eğrisine şönt motorun 
moment karakteristiği denir. 

 
Bu deneyde kullanılan dinamonun özel yapılmış dinamo fren olması  veya  motorun fuko, proni 
freni gibi bir fren sistemi ile yüklenmesi gerekir. Moment karakteristiği için gerekli değerler 
dış karakteristik deneyinden alınarak ikisi birlikte yapılabilir. Bu deneyde her yük akımı için 
devir sayısı yerine, fren vasıtasıyla ölçülen moment değerleri alınır. 
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Şönt motor moment karaktristik eğrisi 
 
Deneyden alınan moment ve akım değerlerine göre, çizilen eğrinin normal olarak, formüle 
göre bir doğru olması gerekiyorsa da, artan yük akımı ile aşağıya doğru eğilme olur. Bu 
eğilmenin nedeni endüvi reaksiyonudur. 

 
M = km. Ф. Ia moment formülüne göre, motor momenti yalnız endüvi akımı ile değişir. Bu 
değişim ise bir doğruyu verir. Fakat yük akımı arttıkça, endüvide meydana gelen alan da 
artmakta ve ana alanda daha fazla bir zayıflama olmaktadır. Ana alandaki bu zayıflama, motor 
momentinde taralı bölge kadar bir azalma meydana getirir 

 
 

 

Şönt motorun Md = f (I) karakteristiği 
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Yük akımı arttıkça endüvi reaksiyonundan dolayı Ф manyetik akısı azalacağından, moment 
de azalır yani   Ф = f (I) eğrisi doğru gitmez. 

 
4.26.7.5 Ayar karakteristiği 

 
Kutup gerilimi ve devir sayısı sabit, yük akımına bağlı olarak uyartım akımının değişimini 
veren Im  = f (I) eğrisine ayar karakteristiği denir. 

 
Normal olarak şönt motorlarda yükün artması ile devir sayısı azalır. Devir sayısının bütün 
yüklerde sabit tutulması istenirse, uyartım akımı azaltılır. Dinamolarda uyartım akımını arttırarak 
kutup gerilimi değişik yüklerde sabit tutulur, motorlarda ise  devir  sayısı  sabit tutulur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şönt motor ayar karakteristiği eğrisi 
 
 
Şönt motor nominal devir sayısı ile döndürülür, motor boşta çalışırken uyartım akımı (Im) ve 
yük akımı (I) değerleri alınır. Dinamo fren yardımıyla motor  yüklenir,  yüklendikçe düşen devir 
sayısını nominal değerine getirmek için, uyartım devresi direnci ayarlanır. Her yükte yük 
akımı ve uyartım akımı değerleri alınır. Yüklemeye nominal akımın 1,2 katına çıkıncaya kadar 
devam edilir. 

 
 
Şönt motorun ayar karakteristiğinden de görüldüğü gibi, yük akımı arttıkça devir sayısını 
sabit tutmak için, uyartım akımı azalmıştır. Çünkü yük akımı arttıkça, devir sayısı azalır devir 
sayısını   nominal   değerine   çıkartmak   için   uyartım   akımı   azaltılır.   Uyartım   akımının 

 
azalmasıyla,  ana  manyetik  alan  azalır. formülüne  göre,  ana 
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manyetik alanın azalması devir sayısının yükselmesine neden olur. 
 
Yük akımı arttıkça endüvi reaksiyonundan dolayı devir sayısı  yükseliyorsa,  devir  sayısını sabit 
tutmak için, uyartım akımının arttırılması gerekir. Bu gibi özel durumlarda eğri yukarıya doğru 
çıkar. 

 
4.26.7.6 Devir yönünün değiştirilmesi 

 
Doğru akım motorlarında uygulanan sol el kuralına göre, motorun devir yönü, endüviden 
geçen akımın veya ana manyetik alanın yönüne bağlıdır. Bunlardan birinin yönünü 
değiştirdiğimizde motorun devir yönü değişir. Aynı anda her ikisi birden değiştirilirse devir 
yönü değişmez. Şönt motorun devir yönü değiştirmek için ya endüvi sargılarından geçen akımın 
yönü ya da kutup sargılarından geçen akımın yönü değiştirilir. 

 
 

 

Endüviden geçen akımın yönünü değiştirerek devir yönünün değişimi 
 
Şebekenin (+) ucu endüvinin A ucuna, (-) ucu endüvinin B ucuna bağlandığında endüviden 
ok yönünde geçen akım, motorun sağa dönmesini sağlar. Şebekenin (+) ucu endüvinin B ucuna, 
(-) ucu endüvinin A ucuna bağlandığında, endüviden ters yönde geçen akım, motorun sola 
dönmesini sağlar. Her iki bağlantıda kutup sargısından geçen akımın yönü değişmemiştir. 

 

 

Endüktörden geçen akımın yönünü değiştirerek devir yönünün değişimi 
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4.26.7.7 Şönt motorların özellikleri ve kullanıldıkları yerler 
 

1- Yol alma anındaki momentleri yüksek değildir. Bu nedenle aşırı yüklerde kolay yol 
alamazlar. 

 
2- Devir sayıları yükle çok az değişir. Bu nedenle devir sayıları hemen hemen sabit kabul 
edilebilir. 

 
3- Motor boşta çalışırken devir sayıları tehlikeli değerlere çıkmaz, normal değerinde kalır. 
Ancak uyartım devresindeki bir kopukluk, devir sayısının tehlikeli değerler almasına neden 
olabilir, bu da özel tertipler ile önlenir. 

 
Şönt motorlar bu özelliklerine göre, yüksek kalkınma momenti istemeyen ve devir sayılarının 
sabit kalması istenen yerlerde kullanılır. Vantilatör, aspiratör, tulumbalarda, kağıt 
fabrikalarında, dokuma tezgahlarında, gemi pervanelerinin döndürülmesinde, matbaa 
makinalarında ve elevatörlerde kullanılırlar. 

 
 
4.26.8 Seri motorlar 

Uyartım sargısı endüviye seri bağlı motorlardır. Seri motorların kutup sargıları kalın kesitli az 
sarımlıdır. 

 
Seri dinamo ile seri motorların yapı olarak birbirinden farkı yoktur. Seri makina hem dinamo 
hemde motor olarak çalışabilir. Yalnız dinamo durumundan motor durumuna ya da motor 
durumundan dinamo durumuna geçişte, aynı devir yönü için kutup sargılarının bağlantı yönü 
değiştirilmelidir. 

 

Seri motor bağlantı şeması 
 

Seri motorların yol alma anında fazla akım çekmesine engel olmak için, yol verme direnci 
kullanılır. Yol verme direnci endüvi ve kutup sargılarına seri bağlı olduğundan, bütün motor 
devresinden aynı akım geçer. Yol verme direncinin hesaplanmasında, endüvi devresi direnci 
ile seri uyartım devresi direncinin toplamı alınır. 
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Rs = Seri uyartım devresi direnci 
Çok küçük seri motorlara, yol almada endüvi akımı fazla yükselmediğinden ve şebeke için bir 
sakıncası olmadığından, doğrudan doğruya dirençsiz yol verilebilir. 

 
ÖRNEK- Çalışma gerilimi 220 V, tam yük akımı 55 A, endüvi direnci 0,2 Ω, seri uyartım 
devresi direnci 0,1 Ω olan seri motorda, yol verme akımının nominal akım olması istenmektedir. 
Yol verme direncini hesaplayınız. 

 

 

 
4.26.8.1 Dış karakteristik 

 
Sabit kutup geriliminde, yük akımına bağlı olarak devir sayısının değişimini veren n = f (I) 
eğrisine dış karakteristik denir. 

 

 
Seri motorun bağlantı şeması 

 
Deney yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta, motorun boşta çalıştırılmamasıdır.  Aksi halde 
devir sayısı çok yüksek ve tehlikeli değerler alabilir. Motor üzerindeki yükün kalkmasıyla yük 
akımı azalacağından, akımla birlikte toplam iç gerilim düşümü de azalır. Böylece sabit kutup 
gerilimine yaklaşan zıt e.m.k’in belirli değerini  koruyabilmesi  için, azalan manyetik akı, devir 
sayısının artmasıyla karşılanmaktadır. Yük akımı çok küçük değer aldığı zaman, zıt e.m.k’nin 
kutup gerilimine yaklaşık olarak eşit bir değer alması gerektiğinden, sıfıra yaklaşan manyetik 
akıdan dolayı, zıt e.m.k’nin bu değeri alabilmesi için, devir sayısının makina için çok tehlikeli 
değerlere çıkması gerekecektir. 
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E = k .Ф. n 
E = U – (I .Σ Ri  + 2∆Ub) 
Devir sayısının artması ile yük akımı da azalacağından, akım devresindeki sigortaların bu 
durumda bir faydası olmaz. Seri motorun yüksüz çalışması, makinanın parçalanması veya 
sargıların oluklardan dışarıya çıkması gibi tehlikeli sonuçlar doğuracağından, hiçbir zaman 
üzerindeki yükün kalkmayacağı işletmelerde kullanılması gerekir. Seri motorlar ağır yükler için 
çok uygundur. 

 

Seri motor bağlantısı 
 
Motor dinamo fren ile kademeli olarak yüklenir. Her kademede yük akımı ve devir sayısı 
değerleri alınır. Yüklemeye nominal akımın 1,2 katına çıkıncaya kadar devam edilir. 
Deneyden alınan değerlere göre çizilen dış karakteristik eğrisinde yük akımı arttıkça devir 
sayısının düştüğü görülür. Bunun nedeni, yük akımının aynı zamanda uyartım  akımı olmasıdır. 
Yük akımın küçük değerleri için manyetik akı da küçük olacağından, devir sayısı çok yüksek 
değerler alır. Yük akımı arttıkça manyetik akı da artar ve devir sayısı azalır. Yük akımının 
büyük değerleri için, devir sayısı pek fazla değişmez, hemen hemen sabit kalır. Devrin 
sabit kalması veya çok az değişmesi, artan yük akımı için manyetik alanın daha fazla ve yük 
akımı ile orantılı olarak artmamasıdır. Çünkü kutuplarda doyma meydana gelmiştir. 

 

 

Seri motor dış karakteristik eğrisi 
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Bu deneyde görüldüğü gibi seri motorların devir sayıları sabit olmayıp yükle değişmektedir. 
Yük akımı arttıkça devir sayısı azalmakta, yük akımı azaldıkça devir sayısı artmaktadır. 

 
 
4.26.8.2 Moment karakteristiği 

 
Sabit kutup geriliminde, yük akımına bağlı olarak momentin değişimini veren M = f (I) 
eğrisine moment karakteristiği denir. Bu deney dış karakteristik deneyi ile birlikte yapılarak, 
aynı anda motor milindeki moment de ölçülür. 

 
Yük akımının küçük değerleri için eğri yatıktır. Yük akımı arttıkça eğri dikleşmekte, moment 
çok yüksek değerler almaktadır. Doğru akım motorlarında moment, 

 
M = km. Ф . Ia  

Seri motor moment karakteristiği 
 

Seri motorlarda endüvi akımı aynı zamanda uyartım akımı olduğundan moment , 
M = km. Ф . I 

 
Yük akımı ile birlikte manyetik akı da artar. Manyetik akı yük akımının fonksiyonu 
olduğundan, ana alana etki eden faktörleri k ile gösterirsek, 

 
Ф = k.I olur. 
Buna göre moment, 
M = km. k. I2

 

M = km. I2 olur. 
 

Seri motorlarda moment akımın karesi ile doğru orantılıdır. Yük akımı arttıkça moment de artar. 
Yük akımının büyük değerleri için, kutuplar doyuma ulaştığından eğri yatıklaşmaya başlar. 
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Seri motorun Md = f(I) karakteristiği 
 
 
Şekilde manyetik akının yük akımı ile orantılı olması durumunu gösteren M = k. I2 eğrisi ile 
doymalı M = km. Ф. I eğrisi bir arada gösterilmiştir. Akımın çok büyümesi durumunda endüvi 
reaksiyonu artar. 

 
Seri motorlar, elastiki olan bu karakteristiklerinden dolayı  haddehanelerde, vinçlerde, elektrikli 
taşıtlarda kullanılırlar. 

 
 
 
4.26.8.3 Devir yönünün değiştirilmesi 

 
Seri motorun devir yönünü değiştirmek için, şönt motorda olduğu gibi endüvi veya kutup 
sargılarından geçen akımın yönü değiştirilir. 

 
Şebekenin (+) ucu endüvinin A ucuna, (-) ucu uyartım sargısının F ucuna bağlandığında, 
endüviden geçen akım motorun sağa dönmesini sağlar. Şebekenin (+) ucu endüvinin B ucuna, 
(-) ucu uyartım sargısının F ucuna bağlandığında, endüviden ters yönde geçen akım motorun 
sola dönmesini sağlar. Her iki bağlantıda da uyartım sargısından geçen akımın yönü 
değişmemiştir. 
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Seri motorun devir yönünün değiştirilmesi 
 
4.26.8.4 Seri motorların özellikleri ve kullanıldıkları yerler 

 
1- Yol alma anındaki momentleri yüksektir. Bu nedenle yol alma anında yüksek moment 
istenen yerlerde kullanılırlar. 
2- Devir sayıları yükle çok değişir. 
3- Hiçbir zaman boşta çalıştırılmazlar. 
Kalkınma momentleri çok yüksek olduğundan özellikle cer işlerinde (tren,  tramvay, 
troleybüs), vinç ve elevatörlerde çok kullanılırlar. 

 
4.26.9 Kompunt motorlar 
Kompunt motorların seri ve şönt olmak üzere iki uyartım sargısı vardır. Seri uyartım sargısı 
endüviye seri bağlı olup, şönt sargı alanını kuvvetlendirecek veya zayıflatacak yönde calışır. 

 
 

 

Yardımcı kutuplu kompunt motor bağlantı şeması 
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Kompunt motorlar eklemeli ve ters kompunt olmak üzere ikiye ayrılırlar. 
 
 
4.26.9.1 Eklemeli kompunt motorlar (Düz kompunt –Doğru kompunt) 

 
Seri sargı alanı şönt sargı alanını kuvvetlendirecek şekilde bağlanmış olan kompunt motorlardır. 

 
 
4.26.9.2 Ters kompunt motorlar (Diferansiyel kompunt) 

 
Seri sargı alanı şönt sargı alanını zayıflatacak şekilde ters bağlanmış olan  kompunt motorlardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eklemeli kompunt motor kutbu Eksiltmeli kompunt motor kutbu 

Kompunt makinalarda seri bobinin şönt alanı desteklemesi ve zayıflatması 
Kompunt motorun karakteristiği, seri sargının oluşturduğu alanın kuvvetine ve bağlantı 
durumuna göre değişir. Kompunt motorlar seri ve şönt  motorların  özelliklerini taşıdıklarından, 
yol verme işlemi bu motorlarda uygulandığı gibidir. Yol verme direncinin hesabı seri 
motorlardaki gibi yapılır. 
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4.26.9.3 Dış karakteristik 
 

Kutup gerilimi ve şönt uyartım sargısı akımı sabit, yük akımına bağlı olarak devir sargısının 
değişimini veren n = f (I) eğrisine dış karakteristik denir. 

 
 

 

Dış karakteristik 
 

Her üç kompunt motor boşta n0 gibi bir devir sayısına sahiptir. Çünkü motorda bulunan şönt 
sargı, yük akımı çok küçükde olsa, belirli bir şönt sargı alanı (Фş) yaratır. Dolayısıyla motor 
devir sayısı hiçbir zaman tehlikeli bir yükselme göstermez. 
1 no’lu dış karakteristik eğrisinde, seri sargının akısı şönt sargı akısına terstir. 2 no’lu dış 
karakteristik  eğrisinde,   seri  sargı  şönt  sargıyı  daha   az   desteklemektedir.  3  no’lu       dış 
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karakteristik eğrisinde, seri sargı şönt sargıyı daha kuvvetli desteklemektedir. 2 ve 3 no’lu 
karakteristik eğrilerinin farklı oluşu, seri sargı alanlarının, dolayısıyla sarım sayılarının farklı 
oluşundandır. 

 
Eklemeli kompunt motorlarda toplam manyetik alan; 
Фt  = Фş + Фs 

Şönt sargı alanı sabit olduğundan, boştaki devir sayısını sınırlamakta, seri sargı alanı ise yük 
akımının artması ile artmaktadır. 

 

   eşitliğine   göre   seri   sargı   alanı   arttıkça,   toplam   manyetik   alan 
artacağından, yükle devir sayısı düşer. Bu motorlar asansör, vinç ve bazı makinaların 
uyartılmasında kullanılırlar. 
Ters kompunt motorlarda toplam manyetik alan; 
Фt  = Фş – Фs 

Yük akımı arttıkça, şönt sargıya ters calışan seri sargı alanı artacağından, toplam manyetik alan 
azalacaktır. 

 

 

eşitliğine göre, yükle devir sayısı artar. 
 

 

Dış karakteristik 
 

Ters kompunt motorlarda seri sargı alanı motor devir sayısını sabit tutacak değerde ve çok zayıf 
yapılır. Böylece yükle devir sayısı hiç değişmeyen bir motor elde edilir. 

 
Ters kompunt motorlara yol verilirken, yol verme direnci devreden hızla çıkarılmamalıdır. Aksi 
halde motor devreden yüksek akım çekeceğinden, seri sargı alanı şönt sargı alanından daha 
büyük değer alır. 

 
Фt = Фş - Фs eşitliğine göre toplam alan yönü değişir ve motor ters yönde dönmek ister. Bu durum 
ise devreden çekilen akımın daha da artmasına neden olur. Bu durum ancak seri sargısı kuvvetli 
olan ters kompunt motorlarda görülür. 

 
Yük akımı ile devir sayısının sabit kalması istenirse, seri sargının şönt sargıya şekilde görüldüğü 
gibi ters bağlanması gerekir. Böylece yük akımı arttıkça, şönt sargıya ters çalışan seri sargının 
alanı artacağından, yük artmalarında toplam alan azalacak, devir sayısının düşmesi kompanse 
olacaktır. 
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Ters kompuntlanmış makinada uyartım sargıları 
 

Kompunt motorlarda şönt ve seri uyartım sargılarından biri diğerinin meydana getirdiği alana 
yardımcı olarak katılır. Devir sayısının sabit tutulması için, şönt motorun kutuplarına seri 
sargı yerleştirilmiş ise, bu kompunt motora seri sargılı şönt motor denir. Üzerindeki yükün 
kalkma durumu olan, fakat seri motor karakteristiğine ihtiyaç olan işletmelerde seri motorun 
kutuplarına şönt sargı yerleştirilir. Bu kompunt motora da şönt sargılı seri motor denir. 

 
Seri ve şönt sargı alanları birbirinden çıkartılan kompunt motorlar, aynı  şebekede  devir yönleri 
değişmeden motor ve dinamo olarak çalışabilirler. Seri ve şönt sargı alanları toplanan kompunt 
motorlar, aynı şebekede devir yönleri değişmeden motor ve dinamo olarak çalışamazlar. 

 
4.26.9.4 Moment karakteristiği 

 
Kutup gerilimi ve uyartım akımı sabit, yük akımına bağlı olarak momentin değişimini veren 
M = f (I) eğrisine moment karakteristiği denir. Dış karakteristik deneyinden moment değerleride 
alınarak moment karakteristiği çizilir. 
Eklemeli kompunt motorlarda moment; 
M = km. (Фş + Фs). Ia 

olduğundan, yük akımı arttıkça artan seri sargı alanından dolayı, moment dikleşen bir değişim 
gösterir. Yüksek akımlarda ise, doyuma gidileceği için düzelme başlar. 
Ters kompunt motorlarda moment; 
M = km. (Фş - Фs). Ia 

olduğundan, yük akımı arttıkça artan seri sargı alanından dolayı moment azalır. 

 

Moment karakteristiği 
 

Moment eğrilerinde görüldüğü gibi, eklemeli kompunt motorun momenti, seri motorun 
momentinden az, şönt motorun momentinden fazladır. Özellikle seri sargısı kuvvetli olan 
kompunt motorlarda yol alma anındaki moment çok yüksektir. 
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4.26.9.5 Devir yönünün değiştirilmesi 
 

Kompunt motorun devir yönünü değiştirmek için, endüvi veya kutup sargılarından geçen 
akımın yönü değiştirilir. 

 

 

 
 

Kompunt motorun devir yönünün değiştirilmesi 
 
 
4.26.9.6 Kompunt motorun özellikleri ve kullanıldıkları yerler 

 
1- Eklemeli kompunt motorların devir sayıları seri ve şönt motor arası bir değişim gösterir, 
yani sabit değildir. Ters kompuntta ise yükselen veya hiç değişmeyen devir sayısı elde 
edilebilir. 

 
2- Her iki kompunt motor boşta çalıştığında devir sayıları, seri motorda olduğu gibi tehlikeli 
değerler almaz. 

 
3- Eklemeli kompunt motorların yol alma momentleri oldukça yüksek, ters kompunt 
motorların ise zayıftır. 

 
Eklemeli kompunt motorlar hemen hemen seri motor özelliği gösterirler. Bu nedenle seri 
motorların kullanıldığı yerlerde çalıştırırlar. Özellikle vinç, asansör ve hadde makinalarında çok 
kullanılırlar. 

 
Ters kompunt motorlar, fazla yol alma momenti istemeyen, fakat yükle devir sayısının hiç 
değişmemesi gereken televizyon anten yönlendiricisinde, dokuma tezgahlarında vb. yerlerde 
kullanılırlar. 
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ÖRNEK: 25 HP gücünde,120 V’luk bir şönt motor nominal güç ve nominal devirde şebekeden 
180 A akım çekmektedir. Endüvi direnci 0,04 Ω, şönt uyartım devresi direnci 40 Ω olan şönt 
motor, boşta çalışmada şebekeden 11 A akım çektiğine göre, 
a) Boşta çalışmada demir, sürtünme ve vantilasyon kayıpları toplamını, 
b) Nominal yükte çalışmada endüvi devresi bakır kaybını ve toplam kayıpları, 
c) Nominal yükte verimi hesaplayınız. 
PA = 25 HP 
U = 120 V 
I = 180 A 
Ra = 0,04 Ω 
Rm = 40 Ω 

 

ÖRNEK: 110 V, 60 A’lik uzun kompunt motor boşta çalıştığında devreden 5 A akım 
çekmektedir. Motorun endüvi direnci 0,1 Ω, seri uyartım devresi direnci 0,05 Ω, şönt uyartım 
devresi direnci 55 Ω dur. Boşta çalışmada endüvi devresi bakır kayıpları ihmal edilecektir. 
Motorun, 
a) Tam yük toplam bakır kayıplarını, 
b) Verimi hesaplayınız. 
U = 110 V 
I = 60 A 
Ra = 0,1 Ω 
RS = 0,05 Ω 
Rm = 55 Ω 
Pa0cu = ihmal edilecek 
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ÖRNEK: Bir prony freni ile yüklenen doğru akım motorundan alınan değerler, U = 220 V, 
L = 0,8 m, G = 20 kg, I = 100 A, n = 1200 d/d olduğuna göre, 

 
a) Motorun verdiği gücü, 
b) Motora verilen gücü, 
c) Motorun toplam kayıplarını, 
d) Motorun verimini hesaplayınız. 

 

 

 
ÖRNEK: 100 HP, 550 V’luk seri motorun nominal akımı 150 A, endüvi direnci 0,13 Ω, seri 
uyartım sargısı direnci 0,08 Ω dur. 
a) Motorun yol alma momenti nominal momentin % 100’ü, 
b) Motorun yol alma momenti nominal momentin % 150’si, olması için yol verme direncinin 
ilk kademe değeri ne olmalıdır. 

 

ÖRNEK: 60 HP, 440 V’luk bir şönt motorun nominal akımı 118 A, endüvi direnci 0,2  Ω, 
şönt  uyartım  devresi  direnci  375  Ω  dur.  Motorun  yol  alma  momenti  nominal momentin 
% 150’si olması için yol verme dinrecinin ilk kademe değeri ne olmalıdır? 
PA  = 60 HP 
U = 440 V 
I = 118  A 
Ra = 0,2 Ω 
Rm = 375 Ω 
My =  % 150 Mn 
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ÖRNEK: 20 HP, 220 V’luk bir şönt motorun endüvi direnci 0,2 Ω, nominal akımı 75 A, 
nominal uyartım akımı 2 A’dir. Motor boşta çalışırken aynı uyartım akımında şebekeden 6 A 
akım çekmekte ve 1300 d/d ile dönmektedir. 

 
a) 2 A uyartım akımında motor tam yükte çalışırken devir sayısını hesaplayınız. 
b) Hız regülasyon yüzdesini bulunuz. 

 
PA = 20 HP 
U = 220 V 
Ra = 0,2 Ω 
Im  = 2 A 
I = 75 A 
I0= 6 A 
n0 = 1300 d/d 
a) Ia  = I – Im  = 75 – 2 = 73 A 
E = U – Ia. Ra = 220 – (73. 0,2) = 205,4 V 
Ia0  = I0  – Im  = 6 – 2 = 4 A 
E0 = U – Ia0. Ra = 220 – (4. 0,2) = 219,2 V 
E = k. Φ. n 
E0  = k. Φ. n0 

 

ÖRNEK: 40 HP, 220 V’luk şönt motorun şebekeden çektiği akım 150 A, uyartım akımı 5 A 
dir. Motor nominal yükte çalışırken milindeki moment 19 kg-m dir. Aynı uyartımda motor 
şebekeden 100 A akım çektiğinde milindeki moment kaç kg-m olur. 

 
PA = 40 HP 
U = 220 V 
Im  = 5 A 
I1  = 150 A 
M1 = 19 kg-m 
I2 = 100 A 
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ÖRNEK: Endüvi direnci 0,06 Ω, seri uyartım sargısı direnci 0,04 Ω olan bir seri motor 
120 V’luk şebekeden beslenmektedir. Motor 70 A ile yüklendiğinde moment 5,1 kg-m, devir 
sayısı 1200 d/d olmaktadır. 
a) Motor şebekeden 90 A akım çektiğinde momenti ve devir sayısını, 
b) Motor şebekeden 70 A akım çektiğinde toplam bakır kayıplarını ve verimi hesaplayınız. 
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ÖRNEK: Bir prony freni ile yapılan motor deneyinden U = 220 V, I = 107 A, n = 1200 d/d 
değerleri alınmıştır. Milin ekseninden fren kolunun teraziye bastığı noktaya kadar olan yatay 
uzaklık L = 80 cm, terazide okunan ağırlık G = 20 kg dır. 

 
a) Motorun verdiği gücü, 
b) Motorun çektiği gücü, 
c) Motorun toplam kayıplarını ve verimini hesaplayınız. 

 

 

 
ÖRNEK: 120 V’luk şebekeden beslenen şönt motorun endüvi direnci 0,2 Ω, şönt uyartım 
sargısı direnci 40 Ω dur. Motor boşta çalışırken şebekeden 4 A akım çektiğine göre, 

 
a) Demir, sürtünme ve vantilasyon kayıpları toplamını, 
b) Motor şebekeden 40 A akım çektiğinde milinden verdiği gücü, 
c) Motorun verimini hesaplayınız. 

 

 

 
 

ÖRNEK: Kutup gerilimi 100 V olan seri motorun endüvi ve seri uyartım sargısı dirençleri 
toplamı 2 Ω, nominal yükte şebekeden çektiği akım 10 A, devir sayısı 1500 d/d dır. Kasnak 
çapı 160 mm, fren ağırlığı 6 kg olduğuna göre, 
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a) Motora verilen gücü, 
b) Endüvide indüklenen e.m.k’ini, 
c) Motorun verimini, 
d) Motora 110 V gerilim uygulandığında çekilen akım 10 A ise, motorun devir sayısını 
hesaplayınız. 

 

 

 
ÖRNEK: Endüvi direnci 0,08 Ω, şönt uyartım sargısı direnci 55 Ω olan şönt motor 110 V’luk 
bir doğru akım şebekesinden beslenmekte ve yüklü durumda şebekeden 155 A akım çekerken 
1100 d/d’lık bir hızla dönmektedir. Motorun boştaki devir sayısı n0 = 1220 d/d dır. Yol verme 
direncinin maksimum değerini hesaplayınız. 
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ÖRNEK: Kutup gerilimi 440 V olan şönt motor nominal yükünde yüklendiğinde endüvi 
akımı 120 A, devir sayısı 1000 d/d olmaktadır. Endüvi direnci 0,2 Ω, fırçalardaki toplam omik 
gerilim düşümü 2 V olan şönt motorun endüvide indüklenen döndürme momentinin % 75’e 
düşmesi durumunda devir sayısını hesaplayınız. 

 
 

 

 

ÖRNEK: 10 HP gücünde bir şönt motorun kutup gerilimi 230 V, devir sayısı 1200 d/d, 
endüvi direnci 0,3 Ω, şönt uyartım sargısı direnci 180 Ω, verimi % 86’dır. Devir sayısının 
1000 d/d’ ya düşmesi durumunda endüvide indüklenen e.m.k’ini hesaplayınız. Fırçalardaki 
gerilim düşümü ihmal edilecektir 
PA= 10 HP 
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ÖRNEK: 4 kutuplu kompunt motorun kutup gerilimi 400 V, şebekeden çektiği akım 50 A, 
devir sayısı 500 d/d, endüvi direnci 0,4 Ω, şönt uyartım sargısı direnci 200 Ω, seri uyartım 
sargısı direnci 0,2 Ω’dur. Endüvi iletken sayısı 516 olup, endüviye seri sarım uygulanmıştır. 
Fırçalardaki gerilim düşümünü ihmal ederek, bir kutupan çıkıp endüviye giren faydalı akıyı 
hesaplayınız 
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ÖRNEK: 220 V’luk bir doğru akım şebekesinden beslenen şönt motorun endüvi direnci 
0,4 Ω, şönt uyartım sargısı direnci 125 Ω, nominal yükte şebekeden çektiği akım 52 A dir. Motor 
boşta çalışırken şebekeden 5 A akım çekmektedir. Motorun verimini hesaplayınız 

 

 

ÖRNEK: Kutup gerilimi 200 V olan 2 HP gücünde şönt motorun endüvi direnci 0,25 Ω, şönt 
uyartım sargısı direnci 310 Ω, nominal yükteki verimi % 82’dir. Motor tam yükte çalışırken, 

 
a) Şebekeden çektiği akımı, 
b) Endüvi akımını, 
c) Fırçalardaki gerilim düşümünü ihmal ederek endüvi iletkenlerinde indüklenen e.m.k’ini 
hesaplayınız. 
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c) E = U - Ia. Ra  = 200 – (8,325.0,25) = 198V 
 
ÖRNEK: 2HP gücünde,1500 d/d’lı bir şönt motorun endüvi çapı 26 cm’dir. Nominal yükte 
kayıplara karşılık gelen moment, döndürme momentinin % 5’i olduğuna göre, motor nominal 
yükünde çalışırken, 

 
a) Motorun milindeki döndürme momentini, 
b) Endüvide indüklenen döndürme momentini 
c) Endüvi çevresinde indüklenen toplam kuvveti bulunuz. 

 

 

ÖRNEK: Endüvi çevresinde indüklenen döndürme momenti 308,23 Nt-m olan bir  dc motorun 
endüvi akımı 202 A ve devir sayısı 1500 d/d dır. Endüvide indüklenen e.m.k’ini bulunuz 

 

 

 
ÖRNEK: 6 HP gücünde, 220 V’luk şönt motor nominal yükünde yüklendiğinde endüvi akımı 
22 A, şönt uyartım akımı 1,5 A ve devir sayısı 750 d/d dır. Fırçalardaki toplam omik gerilim 
düşümü 2 V, endüvidirenci 0,363 Ω olduğuna göre, motor nominal yükünde çalışırken, 
a) Motorun milindeki döndürme momentini, 
b) Motorun endüvisinde indüklenen döndürme momentini, 
c) Motorun verimini hesaplayınız. 
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ÖRNEK: 220 V’luk şönt motorun endüvi direnci 0,25 Ω’dur. Endüviye seri olarak bir 
direnç bağlandığında, endüvi akımı 80 A’de sınırlanmaktadır. 
a) Seri bağlanan direncin değerini, 
b) Fırçalardaki gerilim düşümü ihmal edildiğinde söz konusu direnç devredeyken 
endüvi akımı 55 A’dir. Endüvide indüklenen e.m.k’ini hesaplayınız. 

 

 

 
ÖRNEK: 4 kutuplu, endüvisinde 2 paralel kolda toplam 774 iletken olan dc motorun nominal 
yükünde endüvi akımı 50 A’dir. Her bir kutuptaki faydalı akı 0,024 wb olduğuna göre, 
endüvide indüklenen döndürme momenti kaç Nt-m’dir. 
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ÖRNEK: 80 kW, 440 V,1500 d/d’lı şönt motorun uyartım akımı 3 A, endüvi çapı 34 cm, 
endüvisindeki toplam iletken sayısı 306, kutup sayısı 4, verimi % 89,5’ dur. Endüvisine seri 
sarım uygulanmış olan motorun, 
a) Bir iletkenden geçem akımı, 
b) Nominal gücünde motor milindeki döndürme momentini hesaplayınız 
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5 GÜÇ ELEKTRONİĞİ 

	

5.1 Güç Elektroniğinin Tanımı 
 

Güç Elektroniği, temel olarak yüke verilen enerjinin kontrol edilmesi ve enerji şekillerinin 
birbirine dönüştürülmesini inceleyen bilim dalıdır. Güç Elektroniği, Elektrik Mühendisliğinin 
oldukça cazip ve önemli bir bilim dalıdır. Güç Elektroniği, temel olarak Matematik ve Devre 
Teorisi ile Elektronik bilgisi gerektirir. 

 
5.2 Yüke Verilen Enerjinin Kontrolü 

 
Yüke verilen enerjinin kontrolü, enerjinin açılması ve kapanması ile ayarlanmasını içerir. 

 
1. Statik (Yarı İletken) Şalterler 

 
a) Statik AC şalterler 
b) Statik DC şalterler 

 
2. Statik (Yarı İletken) Ayarlayıcılar 

 
a) Statik AC ayarlayıcılar 
b) Statik DC ayarlayıcılar 

 
5.3 Enerji Şekillerinin Birbirine Dönüştürülmesi 

 
Elektrik enerji şekillerini birbirine dönüştüren devrelere genel olarak Dönüştürücüler adı verilir. 
Dört temel dönüştürücü vardır. Bu dönüştürücüler aşağıdaki diyagramda özetlenmiştir. 

Dönüştürücüler 
 
 

 

 
Dönüştürücülerde kullanılan kısaltmalar 

 
DC : Doğru Akım şeklindeki elektrik enerjisi 
AC : Alternatif Akım şeklindeki elektrik enerjisi 
Ud  : DC gerilim (ortalama değer) 
U :  AC gerilim (efektif değer) 
F : Frekans 
q : Faz sayısı 
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5.4 AC-DC Dönüştürücüler / Doğrultucular, Redresörler 
 

Enerji 
AC → DC 

 
U, f, q Ud 

Temel Özellikleri 
• Doğal komütasyonludur. 
• Tristör ve diyotlarla gerçekleştirilir. 

 
Başlıca Uygulama Alanları 

• DC motor kontrolü 
• Akümülatör şarjı 
• Galvano teknikle kaplama 
• DC gerilim kaynakları 

 
5.5 DC-AC Dönüştürücüler / İnverterler, Eviriciler 

 
 

Enerji 

→ 
DC AC 

Ud U, f, q 

Temel Özellikleri 
• Zorlamalı komütasyonludur. 
• Yüksek güç ve düşük frekanslarda SCR kullanılır. 
• Orta güç ve orta frekanslarda BJT kullanılır. 
• Düşük güç ve yüksek frekanslarda MOSFET kullanılır. 
• Ayrıca, diğer güç elemanları, 
• GTO yüksek güç ve düşük frekanslarda, 
• IGBT ortanın üzerindeki güç ve frekanslarda, 
• MCT yüksek güç ve orta frekanslarda kullanılmaktadır. 

 
Başlıca Uygulama Alanları 

 
• AC motor kontrolü 
• Kesintisiz güç kaynakları 
• Endüksiyonla ısıtma sistemleri 
• Yüksek gerilim DC taşıma sistemleri 
• AC gerilim kaynakları 

 
 
5.6 DC-DC Dönüştürücüler / DC Kıyıcılar 

 
 

DC →Enerji 
DC

 

Ud1 Ud2 < Ud1 
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Temel Özellikleri 
 

• Zorlamalı komütasyonludur. 
• Eleman seçimi inverterdeki gibidir. 

 
Başlıca Uygulama Alanları 

 
• DC motor kontrolü 
• Akümülatör şarjı 
• DC gerilim kaynakları 

 
 
 

5.7 AC-AC Dönüştürücüler / AC Kıyıcılar,Doğrudan Frekans Dönüştürücüler 
 

5.7.1 AC Kıyıcılar 
 

 

Temel Özellikleri 
 

• Doğal komütasyonludur. 
• Tristör ve triyaklarla gerçekleştirilir. 

 
Başlıca Uygulama Alanları 

 
• Omik yüklerde güç kontrolü, temel olarak ısı ve ışık kontrolu 
• Vantilatör karakteristikli yükleri (fan, pompa, ve kompresör gibi) tahrik eden düşük 

güçlü AC motor kontrolü 
 

5.7.2 Doğrudan Frekans Dönüştürücüler 
 

 

Temel Özellikleri 
 

• Doğal komütasyonludur. 
• Tristörlerle gerçekleştirilir. 
• Düşük hızlarda kontrol imkanı sağlar. 

 
Başlıca Uygulama Alanları 

 
• Çok düşük devirlerde çalışan ağır iş makinalarının (yol kazma, taş kırma, maden 

çıkarma makinaları gibi) kontrolü 
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5.8 Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları 
 
 

Güç Elektroniğinin statik ve dinamik temel endüstriyel uygulama alanları ile diğer önemli 
endüstriyel uygulama alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

 
5.8.1 Temel Statik Uygulamalar 

 
• Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK, UPS) 
• Anahtarlamalı Güç Kaynakları (AGK, SMPS) 
• Rezonanslı Güç Kaynakları (RGK, RMPS) 
• Endüksiyonla Isıtma (EI, EH) 
• Elektronik Balastlar (EB, EB) 
• Yüksek Gerilim DC Taşıma (YGDCT, HVDC) 
• Statik VAR Kompanzasyonu (SVK, SVC) 

 
5.8.2 Temel Dinamik Uygulamalar 

 
• Genel Olarak DC Motor Kontrolü 
• Genel Olarak AC Motor Kontrolü 
• Sincap Kafesli (Kısa Devre Rotorlu) Asenkron Motor Kontrolü 
• Bilezikli (Sargılı Rotorlu)Asenkron Motor Kontrolü 
• Lineer Asenkron Motor Kontrolü 
• Senkron Motor Kontrolü 
• Üniversal Motor Kontrolü 
• Adım Motoru Kontrolü 
• Relüktans Motor Kontrolü 

 
5.8.3 Diğer Önemli Uygulamalar 

 
• Aydınlatma ve Işık Kontrolü Sistemleri 
• Isıtma ve Soğuma Sistemleri 
• Lehim ve Kaynak Yapma Sistemleri 
• Eritme ve Sertleştirme Sistemleri 
• Eleme ve Öğütme Sistemleri 
• Asansör ve Vinç Sistemleri 
• Yürüyen Merdiven ve Bant Sistemleri 
• Pompa ve Kompresör Sistemleri 
• Havalandırma ve Fan Sistemleri 
• Alternatif Enerji Kaynağı Sistemleri 
• Akümülatör Şarjı ve Enerji Depolama Sistemleri 
• Elektrikli Taşıma ve Elektrikli Araç Sistemleri 
• Uzay ve Askeri Araç Sistemleri 
• Yer Kazma ve Maden Çıkarma Sistemleri 

Ayrıca, Güç Elektroniği, Disiplinlerarası Bilim Alanları olarak bilinen 
• Endüstriyel Otomasyon 
• Mekatronik 
• Robotik 

bilimleri içerisinde de yoğun bir şekilde yer almaktadır. 
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5.9 Temel Yarı İletken Güç Elemanları 
 
5.9.1 Temel Kontrolsüz Güç Elemanı Diyot 
5.9.1.1 Yapı, Sembol ve İletim Karakteristiği 

 
 
Yapı Sembol 

 

 

A: Anot 
K: Katot 

 

Açıklama İletim Karakteristiği 
En basit yapılı kontrolsüz yarı iletken elemandır. 
İletim yönünde, eşik geriliminin üzerinde küçük 
değerli bir iç dirence sahip olan bir iletken gibidir. 
Kesim yönünde ise, delinme gerilimine kadar çok 
küçük sızıntı akımlar geçiren bir yalıtkan gibidir. 

 
Ud   : Delinme Gerilimi 
UTO : Eşik Gerilimi 

rT : Eşdeğer Direnç (µΩ – mΩ mertebelerinde) 
Güç diyodu, Ud geriliminde tahrip olur ve iletken 
hale  gelir.  Yüksek  ve  sabit  bir  gerilim    altında 
akımın sonsuza gittiği bu tür devrilmelere,    genel 
olarak çığ devrilme denilmektedir. 

 
Çığ devrilmeye maruz kalan yarı iletken elemanlar, 
güç kaybından dolayı genellikle tahrip olur yani 
bozulurlar. Tahrip olan yarı iletken elemanlar ise, 
genellikle kısa devre olurlar. 

 
Güç diyotları, pozitif yönde akımı geçirmeleri ve 
ters yönde akımı tutmaları için, oldukça yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Normal, hızlı ve çok hızlı 
diyot türleri mevcuttur. Normal diyotlar, 
genellikle AC şebekeye bağlı doğrultucu ve AC 
kıyıcı devrelerinde kullanı lmaktadır. Hızlı 
diyotlar ise, genellikle inverter ve DC kıyıcılarda 
kullanı lmaktadır. Günümüzde Ters Toparlanma 
Süresi veya Sönme Süresi birkaç 10 ns olan 
diyotlar üretilebilmektedir. 
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5.9.2 Temel Kontrollü Güç Elemanları 
5.9.2.1 Tristör (SCR) 

 
Yapı, Sembol ve İletim Karakteristiği 

 
Yapı ve Sembol İletim Karakteristiği 

 

 

 
Karakteristik Değerler 
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dt 2 
: Tristörün Max. Sınır Yükü (µA2s) 

θvj : Jonksiyon Sıcaklığı 
θvjmax    : Max. Jonksiyon Sıcaklığı 

NOT : IGT = f (UTM, θVj), IGT : Her türlü şartlar altında tristörü tetikleyebilen değerdir. 

Tristörün İletim ve Kesimde Kilitlenme Özelliği 
 

Kapıs ına kısa süreli ve yeterli bir akım sinyali uygulanan tristör tetiklenir ve iletime girer. Kısa 
süreli bir sinyal ile iletime girdiği için tristöre Tetiklemeli Eleman da denmektedir. İ letimdeki 
bir tristörün içinden geçen ak ım kilitleme akımına eriştiğinde, tristör iletimde olarak kilitlenir 
ve artık kapı akımı kesilse de iletimde kalır. 

 
İletimde olan bir tristörün içinden geçen akım herhangi bir şekilde tutma akımının altına düşerse, 
tristör otomatik olarak kesime girer. Bu andan itibaren en az sönme süresi kadar tristör negatif 
bir gerilimle tutulur veya tekrar bir pozitif gerilim (≥ 0,6 V) uygulanmaz ise, tristör kesimde 
olarak kilitlenir ve artık pozitif gerilim uygulansa da kesimde kalır.  Bu nedenle, tristöre 
Kilitlemeli Eleman da denilmektedir. 

 
Tristörde iletime girme işlemi kontrollü olup, kesime girme işlemi kontrolsüzdür. Bu nedenle 
tristöre Yarı Kontrollü Eleman da denilmektedir. 

Tristörün Kendiliğinden İletime Geçme Sebepleri 
 
1. Bir tristörün uçlarındaki gerilimin değeri bu tristörün sıfır devrilme gerilimi değerine 

erişirse, yani 

uT ≥ UB0 ise, 
 

bu tristör kendiliğinden iletime geçer. 
 
2. Bir tristörün uçlarındaki gerilimin yükselme hızı değeri bu tristörün kritik gerilim yükselme 

hızı değerine erişirse, yani 
 

 

bu tristör kendiliğinden iletime geçer. 
 
3. Yeni iletimden çıkan bir tristörün negatif 

gerilimle tutulma süresi bu tristörün 
sönme süresinden küçükse, yani 

 

bu tristör kendiliğinden iletime geçer. 

∫ i 
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Tristörün Tahrip Olma Sebepleri 

1. uT > Udise, çığ devrilme ve aşırı güç kaybı ile mak. sıcaklık sınırı aşılır ve tristör bozulur. 
2. ITAV > ITAVM ve ITEF > ITEFM ise, aşırı güç kaybı ile mak. sıcaklık sınırı aşılır ve tristör bozulur. 

3. ∫iT 
2 dt   > ∫i 2 dt    ise, aşırı güç kaybı nedeniyle mak. sıcaklık sınırı aşılır ve tristör tahrip olur. 

 
4. ise, iletime girmede ilk oluşan dar iletken kanalda mak. sıcaklık sınırı aşılır ve 
tristör bozulur. Buna sicim olayı adı verilir. 
5. θvj > θvjmax ise, aşırı güç kayıplarının sonucu olarak, yarı iletken yapı bozulur. 

Bu durumlarda tristör genellikle iletken hale gelir veya kısa devre olur. 

Tristörün Tetiklenmesi 
 

td   : Gecikme Süresi 
 

tr   : Yükselme Süresi, Açma Süresi 
 

ts   : Yayılma Süresi 
 

tON = td + t r + ts 
 
 
 

 

 
1. diT ≤  di 

krt olacak şekilde, tristöre bağlanan küçük değerli bir seri endüktans ile akım 
dt dt 

artış hızı sınırlandırılmalıdır. 
 
 

2. Üretim esnasında, kapı akımının uygulandığı nokta veya 
punto sayısı arttırılmalıdır. 
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Tristörün Söndürülmesi 
 
 
 

  

 

 

Tristör ve Diyodun İletim Gerilim Düşümü 
 
 
 

uT = UT0 + rT . iT 
 

UT0 : Eşik Gerilimi 
 

rT   : Eşdeğer Direnç (µΩ-mΩ mertebelerinde) 
 
 
 
 

Tristörün Uygulama Alanları 
 

Tristör, kontrollü bir diyottur. Kapısına sürekli ve yeterli bir sinyal verilen tristör, diyoda 
eşdeğerdir ve diyot gibi davranır. Diyodun da kontrolsüz bir tristör olduğu söylenebilir. 
İletimden çıkma olayı ikisinde de aynıdır. Tristör ve diyotlar, normal akım ve kısa süreli ani 
akım değerleri en yüksek olan elemanlardır. 

 
Tristörlerin de normal ve hızlı türleri mevcuttur. Sönme Süresi, normal tristörlerde birkaç 100 µs 
civarında, hızlı tristörlerde ise 100 µs’nin altındadır. Normal Tristörler, AC şebekeye bağlı 
doğrultucular ile AC kıyıcılarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Hızlı Tristörler ise, tam 
kontrollü güç elemanlarının güçleri yetmediğinde, inverter ve DC kıyıcılarda kullanılmaktadır. 
Elektrikli taşıma sistemlerinde kullanılan DC kıyıcılar ile endüksiyonla ısıtma sistemlerinde 
kullanılan inverterler buna örnek gösterilebilir. 



356

356 	

Tristörlü Örnek Devreler 
 
1. Tristörlü bir AC Uygulama 

 

Bu devrede, tristör, α anında kısa süreli bir sinyalle tetiklenir ve iletimde  olarak kilitlenir. Tristör 
içerisinden akım geçtiği sürece iletimde kalır. π anında akımın 0 olmasıyla, tristör kendiliğinden 
doğal olarak söner yani kesime girer. Yeni bir pozitif yarı m dalgada yeni bir α anında tekrar 
tetikleninceye kadar tristör kesimde kalır. Sonuç olarak, tristör, pozitif yarım dalgalarda ve α-π 
aralıklarında iletimde kalır ve sinüsoidal bir akım geçirir. α açıları değiştirilerek yükün gücü 
ayarlanabilir yani güç kontrolü yapılabilir. Bu devre, yarım dalga kontrollü bir doğrultucu olup, 
doğal komütasyonlu bir devredir. 

 
2. Tristörlü bir DC Uygulama 

 
 

 

 
Bu devrede ise, yine kısa süreli bir sinyal ile iletime giren tristör, içerisinden geçen akım hiç 
kesilmeyeceğine göre, doğal olarak hiç iletimden çıkmaz ve sürekli akım geçirir. Ancak, ilave 
devre ve düzenlerle istenildiği zaman zorla söndürülebilir. Tristörün iletimde kalma oranı 
değiştirilerek güç kontrolü yapılabilir. Bu devre ise, bir DC kıyıcı olup,  zorlamalı komütasyonlu 
bir devredir. 
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5.10 Bipolar Transistör ( BJT ) 
 
5.10.1.1 Yapı, Sembol ve İletim Karakteristiği 

 

npn türü  

Yapı Sembol 
 
 
 
 
 
 
pnp türü 

 

 

 
 
 

 
 

C : Kollektör,  E  : Emiter,  B  : Taban 
 

İletim Karakteristiği Temel bir Transistör Devresi 
 

 

 

Temel Özellikler 

• Yük genellikle C ucuna bağlanır. Taban akımı daima E–B arasında geçer ve akımın yönü 
p’den n’ye doğrudur. Ana akım ile taban akımı daima aynı yöndedir. 

• B ile C arasında bir akım geçerek, transistör ters ve istenmeyen kötü bir iletime girebilir. 
Bu durum önlenmelidir. 

• Transistörün çığ devrilmeye girmesi elemanı tahrip eder. 
• Güç devrelerinde transistör ya tam iletimde (kalın çizgi üzerinde) ya da tam kesimde 

çalıştırılmalıdır. Buna Anahtarlama Elemanı olarak çalışma denilir. Tristörler doğal olarak 
böyle çalışır. 

• Transistörde giriş olduğu sürece çıkış vardır. Transistör bir Tam Kontrollü Elemandır. 
• Giriş akım, çıkış akımdır. 
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• İletim gerilim düşümü veya iletim kaybı en düşük olan elemandır. 
• Anahtarlama güç kaybı en yüksek olan elemandır. 
• Alt bölgelerde karakteristikler paralel ve eşit aralıklıdır. Bu bölgede sabit kazançla akım 

yükseltme işlemi yapılabilir. Fakat güç devrelerinde bu yapılamaz. 

Genel Tanımlar 

 

Doyum ve Aşırı Doyum 
 

iB = I BB ise, u CE = uBE olur. 

Buna Sınırda Çalışma denir. 

iB = I BS ise, uCE = UCEsat ve iC = ICmax 

olur. Buna Doyumda Çalışma denir. 

IBB < iB < IBS ise, uCE < uBE olur. 
Buna Doyum Bölgesinde Çalışma denir. 

iB > I BS ise, yine uCE = UCEsat ve iC = ICmax 

olur. Buna da Aşırı Doyumda Çalışma denilir. 
 
 

• B-E arası normale göre iç direnci oldukça büyük olan bir diyot jonksiyonudur. Doyum 
karakteristiği ile uBE karakteristiği arasındaki bölgeye Doyum Bölgesi denir. 

• Bir transistörün iletimden çıkma süresi, iB akımının doyum fazlası ile orantılıdır. Aşırı 
doyum, transistörün hızını düşürür ve anahtarlama kayıplarını arttırır. Aynı zamanda, B-C 
jonksiyonundan akım geçirerek ilave kayıplara sebep olabilir. 

Emniyetli Çalışma Alanı (SOA) 
 

Bir transistörün aynı anda hangi akım ve gerilim 
değerlerinde kullanılabileceği, Emniyetli Çalışma 
Alanı (SOA) ile verilir. Bir transistörde, nominal 
akım ve gerilim değerleri, aynı anda 
kullanılabilecek değerler değildir. Tristörlerde 
nominal değerler aynı anda kullanılabilir. 
Tristörlerde SOA alanı gibi bir sınırlama mevcut 
değildir. 
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İletime ve Kesime Girme 
 
 
 
 
 
 
 
 

tr : Yükselme Süresi 
ts : Yayılma Süresi 
tf : Düşme Süresi 

 
 

tON tr 
tOFF ts + tf 
tSW  = tON  + tOFF 

tr + ts + tf 
 
 
 
 
 

• Anahtarlama esnasındaki ani güç kaybı çok yüksektir. Bir yarı iletkenin toplam güç kaybı, 
anahtarlama ve iletim güç kayıplarının toplamına eşittir. Düşük frekanslarda iletim güç kaybı, 
yüksek frekanslarda ise anahtarlama güç kaybı daha etkilidir. 

• Transistörler, orta güç ve orta frekanslarda en yaygın olarak kullanılan en  ucuz yarı iletken 
güç elemanlarıdır. 

 
Transistörün Uygulama Alanları 

 
Transistörler, normal olarak, orta güç ve frekanslarda, zorlamalı komütasyonlu olan inverter   ve 
DC kıyıcı devrelerinde kullanılmaktadır. Ancak, uygulama alanları gittikçe azalmaktadır. 

 
Transistörün Sürülmesinde Önemli Olan Hususlar 

 
• İletime girme ve çıkma SOA alanı içinde olmalıdır. 
• Sürekli çalışmada ICmax değeri aşılmamalıdır. 
• İletime girerken dic /dt ve iletimden çıkarken duCE /dt değerleri sınırlanmalıdır. Bu, kayıp 

güçleri azaltır. 
• İletime sürme ve iletimden çıkarma sinyali ani akım darbeli olmalı, sürekli sürme akımı ise 

ana akımla tam uyum içinde olmalıdır. Aşırı doyum önlenmelidir. Bu, elemanı hızlandırır ve 
kayıpları azaltır. 

• B–E uçları (eleman girişi) uygun bir direnç ile köprülenmelidir. Bu, kaçak, sızıntı ve 
deplasman akımlarına karşı elemanı korur, kayıpları azaltır. 

• Ters gerilim uygulanmamalıdır. Güç transistörünün ters gerilim tutma özelliği yoktur. 
Normal olarak -30 V civarındadır. Girişi dirençle köprülenmiş bir transistör negatif gerilim 
tutma özelliğini tamamen kaybeder. 

• Eleman elektronik olarak korunmalıdır. 
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Genel bir Sürme Devresi ve Aşırı Doyumun Önlenmesi 
 
 

 

 
L : İletime girerken dic /dt’ yi sınırlar. 
RB ve CB : Her yarı iletkene paralel olarak konulması gereken ( R–C ) elemanıdır. İletimden 
çıkarken duCE /dt ve UCEmax’ı sınırlar. 
RBS  : Giriş akımını sınırlar. Gerilim sinyalini akım sinyaline    dönüştürür. 
RBP : Sızıntı ve deplasman akımına karşı koruma görevi yapar. 
D1, D2 ve D3 : Aşırı doyumu önler, transistörün belirli bir gerilim düşümü ile çalışmasını 
sağlar. 
D4 veya D5 : Transistörü ters akım ve gerilimlere karşı korur. 
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Yükseltmeli bir Sürme Devresi 
 
 

 

 
 
Ters-paralel bağlı iki elamandan birisinin iletimde olması, diğerinin kesimde olmasını garanti 
eder. Burada transistörlerin tabanları ters-paralel bağlı olduğundan, iki transistörün birlikte 
iletimde olması mümkün değildir. Herhangi birisinin tabanına bir akım uygulandığında, diğerinin 
tabanında 0.6 V kadar bir negatif gerilim oluşur, bu transistör iletime giremez ve eğer iletimde 
ise hızlı bir şekilde kesime girer. Bu mükemmel bir kilitlemedir. Yaklaşık 1  kHz’nin üzerindeki 
orta ve yüksek frekanslarda giriş sinyali ve sürme kaynağı iki yönlü veya çift kutuplu 
olmalıdır. 

 
Transistörlü Örnek bir Devre 

 
 

 

 
Bu devrede, bir diyot köprüsü ile doğrultulan tek fazlı sinüsoidal şebeke gerilimi, transistör 
yardımı ile belli açılarda kıyılmaktadır. Transistör, bütün yarım dalgalarda ve α-π aralıklarında 
iletimde kalır ve sinüsoidal bir akım geçirir. α açıları değiştirilerek yükün gücü ayarlanabilir yani 
güç kontrolü yapılabilir. Transistör giriş ine α-π aralıklarında yeterli bir pozitif ve bunların 
dışındaki aralıklarda yeterli bir negatif akım uygulanır. Aşırı doyum koruması olduğundan, 
transistör tabanı ihtiyacı olan akımı çeker ve gelen akımın fazlası diyot üzerinden geçer. 
Transistör girişine verilen akım, en kötü halde bile yeterli değerde olmalı dır. Bu devre, tam 
dalga kontrollü bir doğrultucu olup, aslında doğal komütasyonlu bir devredir. 
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5.10.2 İzole Kapılı Alan Etkili Transistör (IGFET, MOSFET) 
5.10.2.1 Yapı, Sembol ve İletim Karakteristiği 

 
Sembol İletim Karakteristiği 

 

 

 
 
Genel Özellikler 

 
• MOSFET daima doyumda kullanılmalıdır. 
• Giriş olduğu sürece çıkış vardır. 
• Giriş gerilim, çıkış akımdır. 
• Kazanç sonsuz kabul edilir. 
• En hızlı yarı iletken elemandır. İletime giriş 50-60 ns ve iletimden çıkış 150-200 ns 

civarındadır. Anahtarlama kaybı en düşük olan elemandır. 
• İletim gerilim düşümü veya iletim güç kaybı en yüksek olan elemandır. 
• Tek dezavantajı, sıcaklıkla artan yüksek değerli bir iç dirence sahip olmasıdır. 
• Düşük güç ve yüksek frekanslarda kullanılır. 
• Giriş akımı nanoamperler mertebesindedir. Ancak, gerilim sinyali ilk verildiğinde yüksek 

değerli bir şarj akımı çeker. Bu akımın karşılanmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde hız 
düşer. 

• Kapı dayanma gerilimi ± 20 V’tur. Gerçekte, uygulanan gerilim ± 18 V’u 
geçmemelidir. Uygulamalarda, genellikle sürme gerilimi olarak ± 15 V kullanılmaktadır. 
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MOSFET’lerin Uygulama Alanları 
 
MOSFET’ler, normal olarak, düşük güç ve yüksek frekanslarda, zorlamalı komütasyonlu olan 
inverter ve DC kıyıcı devrelerinde kullanılmaktadır. 

 
Bu elemanlarda fiyat gerilime çok bağlıdır. Düşük gerilimli MOSFET’lerin fiyatları oldukça 
düşük olduğundan, düşük gerilimli uygulamalarda MOSFET’ler yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Buna örnek olarak, düşük gerilimli akümülatör-inverter grubuna sahip olan 
kesintisiz güç kaynaklar ı ile düşük gerilimli DC kıyıcı devresine sahip olan anahtarlamalı güç 
kaynakları gösterilebilir. 

 
Ayrıca, MOSFET’ler çalışma frekansı en yüksek olan elemanlardır. Yüksek frekans ve düşük 
güçlü uygulamalarda da MOSFET’ler yaygın olarak kullanılmaktadır. Buna örnek olarak, düşük 
güçlü kesintisiz ve anahtarlamalı güç kaynakları ile endüksiyonla ısıtma ve elektronik balastlar 
gösterilebilir. 

 
Ancak, BJT ve MOSFET’lerin uygulama alanları sürekli olarak daralmakta, bunların yerini hız 
ve güçleri sürekli olarak gelişen IGBT elemanları almaktadır. 

Örnek bir MOSFET Sürme Devresi 
 
 

 

 
MOSFET ve IGBT elemanlarının sürülmesinde, iki yönlü veya çift kutuplu giriş sinyali ve iki 
yönlü sürme kaynağına gerek yoktur. BJT elemanlar ının sürülmesinde ise, yakla şık olarak 1 
kHz’nin altındaki düşük frekanslarda iki yönlü giriş sinyali ve iki yönlü sürme kaynağına gerek 
yoktur. Bu şartlar altında, bütün bu elemanların sürülmesinde burada verilen devre kullanı labilir. 
Ancak, BJT için zenerlere gerek yoktur. MOSFET ve IGBT için ise zenerler her zaman 
gereklidir. 

Bu sürme devresinde, giriş sinyali uygulandığında, T1, T2 ve T3 ardışık olarak iletime girer ve 
G ucu +15 V’a çekilir. Giriş sinyali kesildiğinde, Rn ile gösterilen direnç üzerinden T4 iletime 
girerek G ucunu 0’a çeker, yani MOSFET’in parasitik giriş kondansatörü CGS’i deşarj eder. 
Hızlı transistörler seçildiğinde, sürme devresi oldukça hızlı ve emniyetlidir. 
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5.10.3 Diğer Yarı İletken Güç Elemanları 
5.10.3.1 Tristör Tetrot 

 
 
 
 
 

4 uçlu özel bir tristördür. Her iki kapıdan da 
tetiklenebilir. Tetiklemede, iG1 ve iG2 akımları 
ayrı ayrı kullanılabilir. 

 
 
 
 
 
5.10.3.2 Foto Tristör 

 
 
 
 
 
 

Normal ortamda gözle görülen ışıkla iletime giren iki, üç veya 
dört uçlu özel bir tristördür. Işıkla veya bir kapı akımıyla 
kontrol edilebilir. 

 
 
 
 
 
5.10.3.3 Triyak (iki yönlü tristör triyot) 

 
 
 

 

 
Triyak ters-paralel bağlı iki tristöre eşdeğerdir. İki yönlü tristör de denir. Tetikleme ve montaj 
kolaylığı sağlar. Sadece AC uygulamalarda kullanılmak üzere üretilmektedir. AC kıyıcılarda 
gücün yettiği yere kadar bir triyak kullanılır. Aksi halde tristörlere geçilir. Yaklaşık 100-150 
A’lere kadar triyaklar üretilmektedir. 

 
Triyak I- ve III- belgelerinde düşük akımlarla kolay tetiklenir. III+ belgesinde tetikleme çok  zor 
veya imkansızdır. Uygulamalarda, I+ ve III- bölgelerinde çalışma kolaydır. 
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5.10.3.4 Kapı Sönümlü Tristör (GTO) 
 
 

• Kısa süreli iG1 ile tetiklenir ve iG2 ile söndürülür. 
• iG1 çok küçük değerlerdedir (normal trsitörlerdeki gibi). 
• iG2 çok büyük değerlerdedir ( ¼ ana akım kadar). 
• Hızlı özel bir tristördür. 
• Düşük frekans ve yüksek güçlerde kullanılır. 
• Söndürme sinyalinin büyüklüğünden dolayı tetikleme 

devreleri karmaşık ve pahalıdır. 
 
 
5.10.3.5 MOS Kontrollü Tristör (MCT) 

 
 
 

MOSFET ve tristör karışımı , oldukça hızlı, gerilim kontrollü, karma 
bir elemandır. MOSFET’in ideal sürme özelliği ile tristörün ideal 
iletim karakteristiğini birlikte taşır. Negatif gerilim sinyali ile 
tetiklenir. Pozitif gerilim sinyali ile söner. Yine iletimde ve kesimde 
kilitlenme özelliği vardır. Şu anda en üstün eleman görünümündedir. 
Fakat henüz gelişimi tamamlanamamıştır. Halen ticari olarak 
üretilememektedir. 

 
 
5.10.3.6 İzole kapılı bipolar transistör (IGBT) 

 
Sembol u-i karakteristiği 

 

 

 
UCET : Çıkış Eşik Gerilimi 
UGET : Kapı Eşik Gerilimi 
Genellikle, UCET > 2 V ve 

UGET : 4 V civarındadır. 
 

MOSFET’in MOS kontrolü ve BJT’nin ana akım karakteristiğini birlikte taşıyan karma 
bir elemandır. Tek dezavantaj ı çıkı ş eşik geriliminin oluşudur. Ancak iç direnci çok küçük 
olduğundan, yüksek akımlarda yine avantajlı duruma geçer. Günümüzde IGBT ortanın biraz 
üzerindeki güç ve frekanslarda, en yaygın olarak kullanılan elemanlardır. 
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5.11 Güç Elemanlarının Karşılaştırılması 
 
 

 
TEMEL GÜÇ ELEMANLARININ İYİDEN KÖTÜYE DOĞRU SIRALAMASI 

Sürme Kolaylığı MOSFET IGBT GTO BJT 

Sönme Kolaylığı MOSFET IGBT BJT GTO 
 
İletim Gerilim Düşümü 

BJT 
(1.0 V) 

GTO 
(2.0 V) 

IGBT 
(3.0 V) 

MOSFET 
(5.0V) 

Anahtarlama Güç Kaybı MOSFET IGBT GTO BJT 
 
Akım Dayanımı GTO 

(3000 A) 
IGBT 

(800 A) 
BJT 

(600 A) 
MOSFET 

(100 A) 
 
Gerilim Dayanımı GTO 

(3000 V) 
IGBT 

(1500 V) 
BJT 

(1200 V) 
MOSFET 
(1000 V) 

 
Devre Gücü GTO 

(10 MW) 
IGBT 

(500 kW) 
BJT 

(100 kW) 
MOSFET 
(10 kW) 

 
Çalışma Frekansı 

MOSFET 
(100 kHz) 

IGBT 
(20 kHz) 

BJT 
(10 kHz) 

GTO 
(1 kHz) 

Fiyat BJT GTO IGBT MOSFET 
 

Not : 1. Güç BJT’leri genellikle Darlington yapıda ve npn türündedir. 
2.Burada GTO tristör ailesini temsil etmektedir. 
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5.11.1  Konu İle İlgili Çözülmüş Problemler 
 

Problem 1 

Bir tristör uT = 1000 Sin 62800 t (V) şeklinde bir gerilime maruz kalacaktır. Bu tristörün, 
kendiliğinden iletime geçmemesi için, 

 

Çözüm 

 

Problem 2 

Kritik gerilim yükselme hızı 125 V / s olan bir tristöre, genliği 2000 V olan bir sinüsoidal 
gerilim uygulanmaktadır. Frekans gittikçe yükseltilirse, bu frekans hangi değere ulaştığında tristör 
kendiliğinden iletime geçer? 
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Problem 4 
10 Ω’luk bir yükü 50 V’luk bir DC kaynak ile beslemek üzere, şekilde verilen bir npn tipi 
transistörün emiter montajı kullanılmıştır. Transistörün akım kazancı 200 olduğuna göre, 

 
 
 

a) Taban devresi direnci 5 kΩ iken, yük 
akımı ve gerilimi ne olur ? 

b) Yükte harcanan gücün 160 W 
olabilmesi için, taban devresi direnci 
kaç kΩ’ a ayarlanmalıdır ? 

 
 
 
 

Çözüm 
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Problem 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çözüm 

 
 
Şekildeki devrede, 

 
a) İletime geçme esnasında ani taban 

akımı değerini hesaplayınız ( iD3=0 ). 

b) İletim durumunda, transistörün 
gerilim düşümü ile taban akımını ve 
D3 diyodunun akımını bulunuz. 

 
c) İletimden çıkma esnasında, ters taban 

akımının ani değerini bulunuz. 

d) Taban akımı değişimini yaklaşık 
olarak çiziniz. 

UD1,2,3 0,6 V 
UBE  = 1 V 
βdc = 100 
UEB -1 V 

 

b) İletim durumunda, UCE  , iB  , iD3  = ? İletimden çıkmada : 

 



370

370 	

 

 

Problem 6  
 

Peryodik bir çalışmada,  kesim 
dış ındaki çalışma durumları için, 
bir transistörün uçlarındaki 
gerilim ve içinden geçen akımın 
değişimleri şekilde verilmiştir. 
Bu transistör fP = 10 kHz ’lik bir 
frekansta  anahtarlandığına  göre, 
a) Transistörün verilen her bir 

aralıktaki enerji kaybını 
hesaplayınız. 

b) Transistörün toplam enerji ve 
güç kaybını hesaplayınız. 
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5.12 AC-DC Dönüştürücüler / Doğrultucular 
 
5.12.1 AC-DC Dönüştürücülerin Genel Özellikleri 

 
 
 
 

 

 
U : AC girişteki efektif faz gerilimi 
f   : Frekans 
q  : Faz sayısı 
Id , Iy : DC çıkış veya yük akımı (ortalama değer) 
Udα : DC çıkış gerilimi, Udα = f(α) 
Ud : Maksimum DC çıkış gerilimi, 

α = 0 Udα  = Ud 
α  : Faz Kesme veya Faz Kontrol açısı 

: Gecikme Açısı veya Tetikleme Gecikmesi 
D  : Serbest Geçiş (Komütasyon, Söndürme) diyodu 

U1 = U2 = U3 = Uf : Efektif Faz Gerilimi 
U12 = U21 = U13 = Uh : Efektif Fazlar Arası Gerilim 
Ufm : Faz Gerilimi Maksimum Değeri 
Uhm : Hat (Fazlar Arası) Gerilimi Maksimum Değeri 

 
 

Endüstride en eski ve en yaygın olarak 
kullanılan dönüştürücü türüdür. 

Temel Özellikleri 
 

• Kontrol lineer değildir. 
• Faz Kontrol Yöntemi ile 

kontrol sağlanır. 
• Çıkış gerilimi ortalama olarak 

kontrol edilir. 
• Şebeke tarafında yüksek değerli 

harmonikler, yük tarafında 
yüksek değerli dalgalanmalar 
oluşur. 

• Doğal komütasyonludur. 
• Diyot ve/veya tristörler ile 

gerçekleştirilir. 
 

Başlıca Uygulama Alanları 
 

• DC motor kontrolu 
• Akümülatör şarjı 
• Galvanoteknikle kaplama 
• DC motor alan besleme 
• DC kaynak makinaları 
• DC regülatörler 
• DC gerilim kaynakları 

 
 
5.12.2 AC-DC Dönüştürücülerin Genel Olarak Sınıflandırılması 
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5.12.2.1 AC-DC Dönüştürücülerin Kontrol Açısından Karşılaştırılması 
 

Kontrolsüz Doğrultucu Tam Kontrollü Dönüştürücü Yarı Kontrollü Doğrultucu 
 

• Diyotlarla •  Tristörlerle gerçekleştirilir. • Tristör ve diyotlarla 
gerçekleştirilir •  Hem doğrultucu hem de  gerçekleştirilir. 

• Sadece doğrultucu inverter modunda çalışır. • Sadece doğrultucu 
modunda çalışır. •  Serbest geçiş diyodu yoktur. 

• Genellikle serbest Konursa inverter modunda 
modunda çalışır. 

• Genellikle serbest geçiş 

geçiş diyodu yoktur. çalışmaz. diyodu vardır. 
•  α = 0 •  0 < α < π •  0 < α < π 

Udα =Ud= Sabit +Ud > Udα > -Ud +Ud > Udα > 0 
 
AC-DC Dönüştürücülerin Dalga Sayısı Açısından Karşılaştırılması 

 
 

Yarım Dalga Doğrultucuda, 
şebekenin nötrüne (N) göre bir 
çıkış gerilimi üretilir yani 
çıkıştaki DC hatların birisi 
şebekenin N ucuna bağlıdır. 

 
Tam Dalga Doğrultucu, Pozitif 
(+) ve Negatif (-) Yarım Dalga 
Doğrultucuların toplamına 
eşdeğerdir. Çıkışta  N ucu 
kullanılmaz. Ancak, ç ıkış 
gerilimi potansiyel olarak N 
ucunu ortalar. 

Temel AC-DC Dönüştürücülerin Temel Devre Şemaları 
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Tek Fazlı Dönüştürücünün 2 Fazlı Eşdeğeri 
 
 

Tek Fazlı Sistem  İki Fazlı Eşdeğeri 
q=1 q=2 

s s 
Uf U1= U2=Uf/2 
Id Id 
Rk Rk/2 

Lk Lk /2 
 
 

Endüstride 2 Fazlı bir AC Şebeke sistemi mevcut değildir. Ancak, sekonderi orta uçlu olan tek 
fazlı bir transformatörde, orta uca göre sekonder uçlarında 180° faz farklı 2 fazlı bir AC gerilim 
oluşmaktadır. Endüstriyel olarak 2 fazlı bir gerilim bu şekilde üretilebilir. Ayrıca, teorik 
analizlerde, yukarıda görüldüğü gibi, tek fazlı bir gerilimin 2 fazlı eşdeğeri kullanılabilmektedir. 

 
5.12.2.2 Doğrultucuların Endüstriyel Uygulama Devreleri 

 
Endüstriyel uygulamalarda kullanılan doğrultucuların gerçek eşdeğer devreleri aşağıdaki gibi 
sıralanabilir. 

 

 

 
Kontrolsüz bir doğrultucu ile tek yönlü (kutuplu, DC) bir kondansatör grubu, DC-DC veya DC- 
AC  dönüştürücülerin  beslenmesinde,  genellikle  ucuz  ve  basit  olması  nedeniyle   endüstride 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Burada, RK ve LK, AC şebekenin eş değer direnç ve 
endüktansıdır. Etkisinin azalması nedeniyle analizde öncelikle RK direnci ihmal edilir. 

Bu devrede, şebeke geriliminin maksimum olduğu anların yakınlarında, şebekeden aşırı akım 
darbeleri çekilir. Şebeke geriliminde ciddi bozulmalar oluşur. Devre çalışmaya ilk 
başladığında, kondansatörün şarjı için ilk tedbirler alınır. Şebeke bozulmalarına karş ı uluslar 
arası düzeyde sınırlamalar başladığından, bu devrenin kullanılmasında azalma olması 
beklenmektedir. 
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Kontrollü bir doğrultucu ile regüleli bir DC gerilim elde edilmesinde, genellikle doğrultucu 
çıkışına seri bir bobin (şok bobini, akım düzeltme reaktörü) bağlanır. Kontrolsüz  doğrultucuda 
da bu bobin bağlanabilir. Bu durumda yapılan analizde hem RK hem de LK elemanları ihmal 
edilebilir ve doğrultucunun yükü bir akım kaynağı olarak alınabilir. 

 
Bu devrede, AC şebekedeki bozulmalar çok daha azdır. Doğrultucunun kontrolü ile devrenin ilk 
çalışması başlatılabilir. 

 

 

 
Doğrultucu çı kışı nda doğrudan bir DC yükün bulunması durumu, genellikle kontrollü bir 
doğrultucu ile bir DC motorun kontrolü uygulamasıdır. Motorun endüktansından dolayı,   burada 
da id = Id yani doğrultucunun bir akım kaynağı ile yüklendiği kabul edilebilir. 

 
Sonuç olarak, doğrultucuların sabit olduğu kabul edilen bir akımla yüklenmesi durumu, 
endüstriyel uygulamalarda daha çok kar şılaşılan bir durumdur. Doğrultucular ile doğrudan omik 
bir yükün beslenmesinin pratik bir yanı yoktur. Ancak, son yıllarda modern olarak gerçekleştirilen 
güç faktörünü düzeltme yöntemlerinde, yük eşdeğer bir direnç olarak kabul edilmektedir. 

 
O halde, doğrultucuların incelenmesinde, kolay anlaşılma açısından yükün omik olduğu, gerçek 
devrelere yakınlık açısından yükün akım kaynağı olduğu kabul edilmektedir. Teorik olarak, yük 
endüktansı sonsuz olduğunda akım tam olarak sabittir. Gerçekte, frekans ve endüktans 
değerlerine bağlı olarak akımda bir dalgalanma mevcuttur. Motor kontrolünde olduğu gibi, 
akımdaki dalgalanmanın düşük olduğu durumlarda, yük bir akım kaynağı olarak kabul edilebilir. 
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5.12.3 Omik Yüklü Yarım Dalga Konrolsüz Doğrultucular 
5.12.3.1 Devre Şeması ve Temel Dalga Şekilleri 

 
Omik Yüklü Omik Yüklü 
2 Fazlı Yarım Dalga Kontrolsüz Doğrultucu 3 Fazlı Yarım Dalga Kontrolsüz Doğrultucu 
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Çıkış Gerilimi İfadeleri 
 

 

Kısa Açıklama 
 

• Diyotlar uçlarına pozitif gerilim uygulandığı sürece iletimde kalırlar, bunun dışında 
kesimdedirler ve negatif gerilim ile tutulurlar. 

• Aynı anda sadece bir diyot iletimde kalır. 
• Diyotlar yük akımını eşit aralıkla ve sırayla geçirirler. 
• İletimde olan diyodun bağlı olduğu faz gerilimi, çıkıştaki yük gerilimini oluşturur. 
• AC şebekeden DC akım çekilir ve şebekede ciddi bozulmalar oluşur. 
• Yük akımı ve bir diyodun akımı kolayca hesaplanabilir. 
• Diyotlar fazlar arası gerilime maruz kalır. 
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5.12.4 Omik-Endüktif Yüklü Yarım Dalga Konrolsüz Doğrultucular 

5.12.4.1 Devre Şeması ve Temel Dalga Şekilleri 
 

Akım Kaynağı ile Yüklü Akım Kaynağı ile Yüklü 
2 Fazlı Yarım Dalga Kontrolsüz Doğrultucu 3 Fazlı Yarım Dalga Kontrolsüz Doğrultucu 

 

 

 
Çıkış Gerilimi İfadeleri ve Kısa Açıklama 

 

 



378

378 	

5.12.5 Tam Dalga Konrolsüz Doğrultucu Örnekleri 
5.12.5.1 Devre Şeması ve Temel Dalga Şekilleri 

 
Omik Yüklü Akım Kaynağı ile Yüklü 
2 Fazlı Tam Dalga Kontrolsüz Doğrultucu 2 Fazlı Tam Dalga Kontrolsüz Doğrultucu 
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• İki fazlı tam dalga kontrolsüz doğrultucularda, yükün omik ve akım kaynağı olması 
durumlarında, çıkış gerilimi aynıdır. 

• Tam dalga doğrultucunun çıkış gerilimi, eşdeğer olan yarım dalga doğrultucu çıkış 
geriliminin 2 katıdır. 

• Üst ve alt sıradaki diyotlar, yük akımını eşit aralıklarla ve sırayla geçirirler. 
• Aynı anda, üst ve alt sıradan sadece birer diyot iletimde kalır. 
• Aynı anda, üst ve alt sıradan aynı faz koluna ait diyotlar iletimde olamaz. 
• Çıkış gerilimi, iletimde olan üst ve alt sıradaki diyotlara göre, fazlar arası gerilimler de 

oluşmaktadır. 
• AC şebekeden çekilen faz akımının DC bileşeni yoktur. 
• AC şebeke açısından, yarım dalgaya göre tam dalga doğrultucular çok daha iyidir. 
• Omik yüklü tam dalga doğrultucunun şebekeden çektiği akımda, faz farkı ve harmonik 

yoktur. 
• Akım kaynaklı yükte ise, şebekeden çekilen akımda, faz farkı yoktur, ancak harmonik 

vardır. 
• AC şebekeden çekilen faz ve hat akımları birbirine eşittir. 
• Diyotlar fazlar arası gerilime maruz kalır. 

 
Omik yükte sinusoidal olan faz ve hat akımı efektif olarak, 

 
I f  = Ih   = U h  R 

 
 

 

şeklinde bulunur. 
 

NOT : 2 faz için yapılan bu analizin 3 faz için de yapılması önerilir. 
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5.12.6  Yarım Dalga Konrollü Doğrultucu Örnekleri 
5.12.6.1 Devre Şeması ve Temel Dalga Şekilleri 

 
Omik Yüklü Akım Kaynağı ile Yüklü 
2 Fazlı Yarım Dalga Kontrollü Doğrultucu 2 Fazlı Yarım Dalga Kontrollü Doğrultucu 
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Kısa Açıklama 
 

• Genel olarak yarım dalga doğrultucu özellikleri mevcuttur. 
 

• Omik yükte, α anında iletime giren bir tristör π anında akımın sıfır olmasıyla kesime 
girer. Elemanların iletiminde ve çıkış geriliminde boşluklar oluşur. 

• Omik-endüktif yükte, α anında tetiklenerek iletime giren bir tristör, akımın sürekli 
oluşundan dolayı, bir sonraki tristör α+π anında tetikleninceye kadar iletimde kalır. 
Elemanların iletiminde ve çıkış geriliminde boşluklar oluşmaz. 

 
• Yine AC şebekeden bir DC akım çekilir. Ayrıca α açısına bağlı olarak, akım gerilime göre 

geri kalır. 

• Prensip olarak, faz kesme kontrolu, ardışık fazların kesişim noktaları (fazlar arası 
gerilimlerin sıfır noktaları) sıfır (α=0) olmak üzere 0-π aralığında yapılır. Sıfır  noktaları, 
2 fazlı sistemlerde wt ekseni üzerinde, 3 fazlı sistemlerde ise bu eksenin dışında oluşur. 

2 fazlı yarım dalga kontrollü doğrultucu olan bu devreler ve dalga şekilleri, kolayca 2 fazlı tam 
dalga kontrollü doğrultucu için düzenlenebilir. Bu durumda, İletimde olan elemanlara T2 ve T4 
tristörleri eklenir. T1 ile T2 ve T3 ile T4 aynı sinyallerle ve eşzamanlı olarak tetiklenir. Çıkış 
gerilimi U12 ve U21 fazlar arası gerilimleri ile oluşur. Faz akımları çift yönlü hale gelir ve bu 
akımlarda DC bileşen oluşmaz. Ancak, α açısına bağlı olarak, akımda faz farkı ve harmonikler 
oluşur. Akım kaynaklı yük için, temel bileşenin faz kayma açısı, α açısına eşit olur. 

 
NOT: Yarım dalga için yapılan bu analizin tam dalga için de yapılması önerilir. 

Ayrıca, 2 faz için yapılan bu analizin 3 faz için de benzer şekilde yapılması yararlı olur. 
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5.12.7 Genelleştirilmiş İncelemeler 

5.12.7.1 Genel devre Şeması ve Açıklamalar 
 

 

 
• Endüstriyel uygulamalar açısından, doğrultucuların akım kaynağı ile yüklenmesi durumu, 

daha gerçekçi ve anlamlıdır. 

• Faz kontrolü, genellikle fazlar arası gerilimlerin sıfır (α=0) noktaları referans alınarak yapılır 
ve kontrol aralığı 0-π şeklindedir. 

• Güç elemanları hem üst hem de alt sırada, akımı eşit aralıklarla ve sırayla geçirir. Sürekli 
akım için iletim aralığı 2 fazda π ve 3 fazda 2π/3 kadardır. 

• Çıkış gerilimi iletimde olan elemanlara göre, yarım dalga doğrultucularda faz  gerilimleri ve 
tam dalga doğrultucularda fazlar arası gerilimler ile oluşur. Tam dalgada çıkış gerilimi 
eşdeğer yarım dalgadakinin 2 katıdır. 

 
• AC şebekeden çekilen faz akımı, yarım dalga doğrultucularda DC şekilde ve ayrıca kontrollü 

olanlarda gerilime göre geridir. Tam dalga doğrultucularda, faz akımında DC bileşen yoktur 
fakat harmonikler bulunabilir. Kontrolsüz olanlarda faz farkı  oluşmaz, ancak kontrollü 
olanlarda kontrol açısına bağlı bir faz farkı oluşur. 

 
• AC şebeke açısından, tam dalga doğrultucuların kullanılması, mümkün ise doğrultucunun 

kontrolsüz olması, mümkün değil ise kontrol bandının olabildiğince sıfıra yakın olması 
önerilmektedir. 
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 Doğrultucularda çıkış akımı, daima güç elemanlarının iletim yönünde ve tek yönlüdür. 
Gerilim ise, sadece tam kontrollü olan doğrultucularda 2 yönlü olup, diğerlerinde tek 
yönlüdür. 

 
Çıkış Gerilimi İfadeleri 

 

Çıkış Gerilimi Değişimleri 
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Çalışma Modları 
 
Doğrultucularda çıkış akımı, daima tek yönlüdür. Bu yön pozitif kabul edilir ve güç 
elemanlarının iletim yönüdür. 

Çıkış gerilimi ise, sadece omik endüktif yüklü tam kontrollü doğrultucularda, pozitif ve negatif 
olmak üzere iki yönlü veya iki bölgeli olabilmektedir. 

Çıkış gerilimi pozitif olduğunda, güç pozitif olur, enerji akışı AC şebekeden DC yüke doğrudur. 
Bu çalışmaya Doğrultucu Modu denilmektedir. 

Çıkış geirlimi negatif olduğunda ise, enerji akışı DC yükten AC şebekeye doğrudur. Bu çalışmaya 
ise İnverter Modu denilir. 

Doğrultucu modunda AC gerilim DC’ye, inverter modunda ise DC gerilim AC’ye dönüştürülür. 
Örnek olarak, doğrultucu modunda AC şebeke gerilimi doğrultularak bir aküyü şarj eder veya 
DC motoru çalıştırır. İnverter modunda ise, akümülatör veya DC generatör uçlarındaki DC gerilim 
AC gerilime dönüştürülerek, akü veya DC generatörün enerjisi AC şebekeye aktarılır. 

 
İki yönlü enerji aktarımı sağlayabilen omik-endüktif yüklü tam  kontrollü dönüştürücülerin çıkış 
gerilimi ifadesi tekrar yazılarak, aşağıdaki yorum yapılabilir. 

 

Bu yorumlar, güç elemanları ve devre ideal kabul edilerek yapılmaktadır. Doğal olarak gerçek 
uygulamalarda, gerilim düşümleri ve güç kayıpları oluşur. Bir fikir vermesi açısından, aşağıda 
bir doğrultucunun gerçek çıkış veya yük karakteristiği verilmiştir. 

 
 
 
Şekilden görüldüğü gibi, gerçek 
bir doğrultucuda, akıma bağlı 
olarak farklı gerilim düşümleri 
oluşmakta ve çıkış gerilimi 
düşmekte, α = π/2 yakınlar ında 
doğrultucu modunda çalışan bir 
dönüştürücü yüklendiğinde 
inverter moduna geçebilmektedir. 
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Aktif Güç Dengesi 
 
Devre kayıpları ihmal edildiğinde, bir doğrultucunun giriş ve çıkışındaki aktif güçler birbirine 
eşit olur. AC şebeke tarafındaki aktif güç, akımın efektif temel bileşeni ve bu bileşenin kayma 
faktörü ile hesaplanır. DC taraftaki aktif güç ise, ortalama gerilim ve akım ile bulunur. 

Genel olarak omik-endüktif yüklü q faz sayılı tam dalga kontrollü bir doğrultucu için, temel 
akımın kayma açısı ϕ1 faz kontrol açısı α’ya eşit olduğuna göre, güç dengesi, 

Pg = Pç 

q Uf If1 Cosα = Udα Id = Ud Id  Cosα 
 
şeklinde, ayrıca şebekeden çekilen reaktif güç, 

 
Qg = q Uf If1 Sinα 

 
olarak yazılabilir. Ayrıca, Görünen Güç ve Güç Faktörü ifadeleri, 

 
S = q Uf If 
GF = P / S 

Her zaman geçerlidir. 
 
 
 
5.12.7.2 Bir Elemanın Maruz Kaldığı Akım ve Gerilim 

 
 
Genel olarak omik-endüktif yüklü q faz sayılı doğrultucularda, bir güç elemanından geçen 
akımın dalga şekli ile bu akımı n ortalama ve efektif değerleri aşağıda verilmiştir. Bu akım şekli 
ve ifadeler, yarım ve tam dalga ile kontrolsüz ve kontrollü doğrultucularda değişmez. 

 
 
 

 



386

386 	

 

 

Yarım ve tam dalga ile kontrolsüz ve kontrollü bütün doğrultucularda, bir güç elemanı daima 
fazlar arası gerilime maruz kalır. 

 
 
 

Genel olarak, bir elemanın peryodik pozitif ve negatif dayanma gerilimi, bu elemanın maruz 
kaldığı maksimum gerilimden büyük olmalıdır. 

 

 

Faz gerilimi 220 V olan AC şebekeye bağl ı tek fazlı doğrultucularda, en az 400 V’luk ve daha 
emniyetli olması açısından 600 V’luk güç elemanları kullanılmaktadır. 3 fazlı doğrultucularda ise, 
en az 600 V’luk ve daha emniyetli olması açısından 800 V’luk elemanlar kullanılmaktadır. 
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5.12.7.3 Konu ile ilgili çözülmüş problemler 
 

Problem 1 
 

Faz gerilimi 110 V olan 2 fazlı yarım dalga kontrolsüz bir doğrultucu ile 10 Ω’luk bir yük 
beslenmektedir. Devre kayıplarını ihmal ederek, 

a) Çıkış gerilim ve akımını bulunuz. 
b) Bir diyottan geçen akımın ortalama ve efektif değerlerini hesaplayınız. 
c) Efektif faz akımını bulunuz. 
d) Bir diyodun maruz kaldığı maksimum gerilimi bulunuz. 

 
Çözüm 
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Problem 2 
 

Faz gerilimi 220 V olan tek fazlı tam dalga (köprü) kontrolsüz bir doğrultucu ile 20 Ω’luk bir 
alıcı beslenmektedir. Devre kayıplarını ihmal ederek, 

a) Yükün gerilim ve akımını bulunuz. 
b) Bir diyodun ortalama ve efektif akımlarını hesaplayınız. 
c) Efektif faz akımını bulunuz. 
d) Bir diyodun maruz kaldığı maksimum gerilimi bulunuz. 

 
Çözüm 
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Problem 3 
 

Faz gerilimi 110 V olan iki fazlı yarım dalga kontrollü bir doğrultucu ile 9,9 A’lik bir DC motor 
beslenmektedir. Yük α=60° iken beslendiğine göre, devrenin kayıpsız olduğunu ve yük akımının 
sürekli ve düzgün olduğunu kabul ederek, 

a) Yükün gerilimi bulunuz. 
b) Bir tristörün ortalama ve efektif akımlarını hesaplayınız. 
c) Efektif faz akımını bulunuz. 
d) Şebekeden çekilen aktif ve reaktif güçler ile güç katsayısını bulunuz. 

 
Çözüm 
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Problem 4 
 
Faz gerilimi 220 V olan tek fazlı tam dalga (köprü) kontrollü bir doğrultucu ile α=45° iken 10 
A’lik bir alıcı beslenmektedir. Devre kayıplarını ihmal ederek, 

a) Alıcının besleme gerilimi ile gücünü bulunuz. 
b) Bir tristörün ortalama ve efektif akımlarını hesaplayınız. 
c) Şebekeden çekilen efektif faz akımını bulunuz. 
d) Faz akımının efektif temel bileşenini bulunuz. 
e) Şebekeden çekilen reaktif gücü bulunuz. 
f) Şebekeden çekilen görünen güç ile güç katsayısını bulunuz. 

 
Çözüm 
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5.13 AC-AC Dönüştürücüler / AC Kıyıcılar 
 
5.13.1 AC-AC Dönüştürücülerin Genel Özellikleri 

 
 
 

 

 
Ug : AC girişteki efektif faz gerilimi 
fg  : Frekans 
qg : Faz sayısı 

 
Uç : AC çıkıştaki efektif faz gerilimi, Uç = f(α) 
Uçmax : Maksimum AC çıkış gerilimi, 

α = 0 Uç  = Uçmax  = Ug 
α  : Faz Kesme veya Faz Kontrol açısı 

: Gecikme Açısı veya Tetikleme Gecikmesi 

U1 = U2 = U3 = Uf : Efektif Faz Gerilimi 
U12 = U21 = U13 = Uh : Efektif Fazlar Arası 
Gerilim 
Ufm : Faz Gerilimi Maksimum Değeri 
Uhm : Hat (Fazlar Arası) Gerilimi Maksimum Değeri 

 
AC-AC dönüştürücülerde, frekans ve faz sayısı sabit olmak 
üzere, efektif çıkış geriliminin kontrolü yapıldığında, bu 
dönüştürücüye AC Ayarlayıcı veya AC Kıyıcı 
denilmektedir. Enerjinin kontrolü değil de sadece 
anahtarlanması veya açılıp-kapatılması amaçlandığında ise, 
devreye Statik AC Şalter denilmektedir. 

 
 

Endüstride çok yaygın olarak kullanılan 
dönüştürücü türüdür. 

Temel Özellikleri 
 

• Kontrol lineer değildir. 
• Faz Kontrol Yöntemi ile kontrol 

sağlanır. 
• Çıkış gerilimi sabit frekans altında 

efektif olarak kontrol edilir. 
• Hem şebeke hem de yük tarafında 

yüksek değerli harmonikler oluşur. 
• Doğal komütasyonludur. 
• Tristör veya triyaklar ile 

gerçekleştirilir. 
 
Başlıca Uygulama Alanları 

 
• Bütün omik yüklerde (fırın, ısıtıcı, 

lamba gibi) güç kontrolü 
• Vantilatör karakteristikli küçük güçlü 

AC motorlarda (fan, pompa, 
kompresör gibi) hız kontrolü 

• Statik AC regülatörlerde gerilim 
kontrolü 

• Statik AC şalterlerde devreyi açma 
ve kapama 

• Statik reaktif güç kompanzasyonu 

 

5.13.1.1 AC-AC Dönüştürücülerin Genel Olarak Sınıflandırılması 
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5.13.2 AC Kıyıcıların Temel Kontrol Özellikleri 
 
 

 

 
 
Faz Kontrol Devreleri, temel olarak bir AC gerilimin Sıfır Noktaları ile Pozitif ve Negatif 
Aralıklarını algılayarak, bu aralıklarda α kontrol açısı ayarlanabilen biri Pozitif ve diğeri Negatif 
olmak üzere 2 sinyal üretir. Doğrultucu ve AC kıyıcılarda, Pozitif Sinyal ilgili fazın Pozitif 
Elemanına ve Negatif Sinyal ilgili fazı n Negatif Elemanına verilir. Örneğin, yukarı   daki 
AC kıyıcı temel devre şemasında, u1 gerilimini algılayan faz kontrol devresi, bu gerilimin + ve   - 
yarı peryotlarında olmak üzere 2 sinyal üretmekte, bu sinyallerden + olanı T1 ve – olanı T4 
tristörünün tetiklenmesinde kullanılmaktadır. 

 
Triyak, bilindiği gibi ters-paralel bağlı 2 tristöre eşdeğerdir. Ancak, sadece bir soğutucu ile 
sadece bir kapı ya sahiptir. AC kıyıcı devrelerinde, triyakın gücünün yettiği yere kadar, aynı faza 
ait ters-paralel bağlı 2 tristör yerine daima bir adet triyak kullanılmaktadır. Böylece, AC kıyıcılar 
ın maliyeti düşmekte ve kontrolü kolaylaşmaktadır. Bir faza ait + ve – sinyallerin her ikisi de, o 
faza ait triyakın kapısına uygulanmalıdır. Bu durum da, yukarıda verilen triyaklı temel devre 
şemasında görülmektedir. 

 
Endüstriyel  olarak,  AC  kıyıcılar  ısı  ve  ışık  kontrolü  amacıyla  daha  çok  omik   yüklerde 
kullanılmaktadır. 

 
AC kıyıcılar, bütün güç elemanlarının sürekli sinyallerle tetiklenmesi veya yine bütün güç 
elemanlarının daima α = 0 olarak tetiklenmesi ile AC Şalterler olarak kullanılmaktadır. 

AC şalterlerde, devreye giriş ve çıkışlarda, AC şebekeden geçici harmonikler çekilir. Bunu 
önlemek için Sıfır Gerilim Şalteri kullanı lır. Sıfır Gerilim Şalterleri, daima (+) yarım dalganın 
başında devreye girer ve (-) yarım dalganın sonunda devreden çıkar. 

 
AC kıyıcılarda, kesme açısı α ile güç kontrolü yapıldığı sürece, yük omik dahi olsa şebekeden 
reaktif güç çekilir ve daima harmonikler oluşur. Bu mahsuru en aza indirebilmek için, sadece 
omik yüklerde Dalga Paketleri Yöntemi ile güç kontrolü yapılır. Bu yöntemde, örneğin, AC 
şebekenin 10 tam peryodu bir kontrol peryodu olarak seçilir. 10 peryot içerisinde yüke 
uygulanacak olan tam peryot sayısı değiştirilerek güç kontrolü sağlanır. Örneğin, kontrol oranı 
3/10 için, şebekenin 10 peryodundan 3’ü yüke uygulanır. Bu yöntem motor kontrolünde 
kullanılamaz. 
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5.13.3 Tek Fazlı AC Kıyıcılar 
5.13.3.1 Devre Şeması ve Temel Dalga Şekilleri 

 
Omik Yüklü Tek Fazlı AC Kıyıcı Omik-Endüktif Yüklü Tek Fazlı AC Kıyıcı 
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Çıkış Gerilimi İfadeleri 
 
Omik Yüklü Tek Fazlı AC Kıyıcı Omik –Endüktif Yüklü Tek Fazlı Ac Kıyıcı 

 

 

 

 
Kısa Açıklama 

 
• Faz kesme kontrolü, tek fazlı AC kıyıcılarda, faz geriliminin sıfır noktaları referans (α=0) 

olmak üzere yapılır. 
• Çıkış gerilimi, tek fazlı AC kıyıcılarda, faz gerilimi ile belirlenir. 
• Omik yükte, genellikle α anında kısa süreli sinyaller ile tetikleme sağlanır. α anında 

tetiklenerek iletime giren bir tristör, π anında akımın sıfır olmasıyla kesime girer. Bir 
elemanın kontrol aralığı 0<α<π ve iletim aralığı α<β<π şeklindedir. 

• Omik-endüktif yükte, genellikle α-π aralığında uzun süreli sinyaller ile tetikleme sağlanır. 
α anında tetiklenerek iletime giren bir tristör, π+γ anında akımın sıfır olmasıyla kesime 
girer. Bir elemanın kontrol aralığı φ<α<π ve iletim aralığı φ <β<π+γ şeklindedir. 

• Her iki yük durumunda da, α açısına bağlı olarak, elemanların iletiminde ve çıkış geriliminde 
boşluklar oluşur. 

• Her iki yük durumunda da, AC şebekeden çekilen akımın DC bileşeni yoktur. Ancak, α 
açısına bağlı olarak, akımda faz farkı ve harmonikler oluşur. 

• Tek fazlı AC kıyıcılarda, güç elemanları faz gerilimine maruz kalır. 
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5.13.4 3 Fazlı AC Kıyıcılar 
5.13.4.1 3 Fazlı AC Kıyıcıların Temel Prensipleri 

 
3 Fazlı bir Sistemde Kontrol Aralıkları 3 Fazlı bir Sistemin Vektörel Diyagramı 

 

 

 
 

Açıklama 
 

• Kontrol aralıkları, genellikle faz gerilimlerine göre belirlenir. 

• Örneğin, U1, U2 ve U3 faz gerilimlerin pozitif aralıkları sırasıyla T1, T3 ve T5 negatif 
aralıkları ise T4, T6 ve T2 tristörlerinin kontrol aralıkları olarak kullanılabilir. 

• Ancak, faz ve fazlar arası gerilimler arasındaki ilişkiler dikkate alınarak, kontrol aralıkları 
faz veya fazlar arası gerilimlere göre tasarlanabilir. 

• U12, U23 ve U31 fazlar arası gerilimleri, sırasıyla U1, U2 ve U3 faz gerilimlerinden 30o 

ileridedir. 

• U13, U21 ve U32 fazlar arası gerilimleri ise, sırasıyla U1, U2 ve U3 faz gerilimlerinden 

30o geridedir. 

• Çıkış gerilimleri, iletimde olan elemanlara göre, faz ve/veya fazlar arası gerilimler 
kullanılarak belirlenir. 

• Genellikle omik olan yük, Y veya bağlı olabilmekte ve her ikisinde de maliyet ve 
kontrol kolaylığı açılarından farklı devre yapıları oluşturulabilmektedir. 

• Güç Elemanları, genellikle fazlar arası gerilimlere maruz kalır. 
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Yükü Y Bağlı 3 Fazlı AC Kıyıcıların Muhtelif Devre Şemaları 
 

 

• Güç elemanları AC şebeke faz girişlerine 
bağlıdır. 

• Yükün Y bağlı olduğu genel devre 
şemasıdır. 

• Y noktası N ile bağlı değildir. 
• Kontrol faz gerilimlerine göre yapılır. 
• Elemanlar fazlar arası gerilimlere maruz 

kalır. 
 

 

• Güç elemanları AC şebeke faz girişlerine 
bağlıdır. 

• Y noktası N ile bağlıdır. 
• Her bir faz kolu, bağımsız olarak tek fazlı 

bir AC kıyıcı gibi çalışır. 
• Kontrol faz gerilimlerine göre yapılır. 
• Elemanlar faz gerilimlerine maruz kalır. 

• Güç elemanları AC şebeke faz girişlerine 
bağlıdır. 

• Her bir fazın negatif elemanları olarak 
diyotlar kullanılmıştır. 

• Fazlar arası geçmek zorunda olan akımlar 
ancak tristörler üzerinden devreyi 
tamamlayabileceğinden, aynı kontrol 
sağlanır. 

• Burada amaç, maliyetin azaltılmasıdır. 
• Kontrol faz gerilimlerine göre yapılır. 
• Elemanlar fazlar arası gerilimlere maruz 

kalır. 
 

 

• Güç elemanları AC şebeke faz girişlerine 
bağlıdır. 

• Herhangi bir fazın elemanları olarak 
diyotlar kullanılmıştır. 

• Fazlar arası geçmek zorunda olan akımlar 
ancak tristörler üzerinden devreyi 
tamamlayabileceğinden, aynı kontrol 
sağlanır. 

• Burada da amaç, maliyetin azaltılmasıdır. 
• Kontrol faz gerilimlerine göre yapılır. 
• Elemanlar fazlar arası gerilimlere maruz 

kalır. 

• 
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Yükü Bağlı 3 Fazlı AC Kıyıcıların Muhtelif Devre Şemaları 
 

 

• Güç elemanları AC şebeke faz girişlerine 
bağlıdır. 

• Yükün bağlı olduğu genel devre şemasıdır. 
• Kontrol faz gerilimlerine göre yapılır. 
• Elemanlar fazlar arası gerilimlere maruz 

kalır. 
 

 

• Güç elemanları yükün fazlarına seri bağlıdır. 
• Her bir faz kolu, fazlar arası gerilim ile 

fakat bağımsız olarak tek fazlı  bir AC kıyıcı 
gibi çalışır. 

• Kontrol fazlar arası gerilimlere göre 
yapılır. 

• Elemanlar fazlar arası gerilimlere maruz 
kalır. 

• Güç elemanları AC şebeke faz girişlerine 
bağlıdır. 

• Her bir fazın negatif elemanları olarak 
diyotlar kullanılmıştır. 

• Fazlar arası geçmek zorunda olan akımlar, 
ancak tristörler üzerinden devreyi 
tamamlayabileceğinden, aynı kontrol 
sağlanır. 

• Burada amaç, maliyetin azaltılmasıdır. 
• Kontrol faz gerilimlerine göre yapılır. 
• Elemanlar fazlar arası gerilimlere maruz 

kalır. 
 

 

• Güç elemanları AC şebeke faz girişlerine 
bağlıdır. 

• Herhangi bir fazın elemanları olarak 
diyotlar kullanılmıştır. 

• Fazlar arası geçmek zorunda olan akımlar, 
ancak tristörler üzerinden devreyi 
tamamlayabileceğinden, aynı kontrol 
sağlanır. 

• Burada da amaç, maliyetin azaltılmasıdır. 
• Kontrol faz gerilimlerine göre yapılır. 
• Elemanlar fazlar arası gerilimlere maruz 

kalır. 
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5.14 Aktif Güç Dengesi 
 

Devre kayıpları ihmal edildiğinde, bir AC kıyıcının giriş ve çıkışındaki aktif  güçler birbirine 
eşit olur. AC şebeke tarafı ndaki aktif güç, akımın efektif temel bileşeni ve bu bileşenin 
kayma faktörü ile hesaplanır. AC çıkıştaki aktif güç ise, yükün omik olması durumunda, efektif 
çıkış gerilimi ve yükün direnci ile bulunabilir. Bu durumda, güç dengesi, 

 

şeklinde ifade edilebilir. 
 

5.14.1 Bir Elemanın Maruz Kaldığı Akım Ve Gerilim 
AC şalter veya ayarlayıcılarda faz başına öncelikle bir adet triyak veya ters-paralel bağlı 2 adet 
tristör kullanılmaktadır. Kontrollü veya kontrolsüz hat akımının tamamı bir triyaktan veya yarım 
dalgası bir tristörden geçer. Kontrolsüz akım, kontrollü akımın α = 0 olan özel bir durumudur 
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Güç elemanları, tek fazlı ve sadece Y noktası N ile bağlı olan 3 fazlı AC kıyıcılarda, faz 
gerilimlerine maruz kalır ve 

 

 
şeklinde seçilir. 

 
 
5.14.1.1 Konu ile ilgili çözülmüş problemler 

 
Problem 1 

 
2,2 kW’lık tek fazlı bir ısıtıcı triyaklı bir AC şalter üzerinden beslenmektedir. AC şebekenin faz 
gerilimi 220 V olduğuna göre, devre kayıplarını ihmal ederek, 

a) AC şebeken çekilen faz akımını bulunuz. 
b) Triyakın ortalama ve efektif akımlarını hesaplayınız. 
c) Triyakın maruz kaldığı maksimum gerilimi bulunuz. 

 
Çözüm 
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Problem 2 
Güç katsayısı 0,75 olan 100 kW’lık bir 3 fazlı yük, tristörlü bir AC şalter üzerinden 
beslenmektedir. AC şebekenin faz gerilimi 220 V olduğuna göre, devre kayıplarını ihmal ederek, 

a) AC şebeken çekilen faz akımını bulunuz. 
b) Bir tristörün ortalama ve efektif akımlarını hesaplayınız. 
c) Bir tristörün maruz kaldığı maksimum gerilimi bulunuz. 

Çözüm 

 

Problem 3 
33 kW’lık 3 fazlı bir ısıtıcı triyaklı bir AC şalter üzerinden beslenmektedir. AC şebekenin faz 
gerilimi 220 V olduğuna göre, devre kayıplarını ihmal ederek, 

a) AC şebeken çekilen faz akımını bulunuz. 
b) Bir triyakın ortalama ve efektif akımlarını hesaplayınız. 

Çözüm 
a) AC şebeken çekilen faz akımı, 
P  =  q.Uf  .If  .cos ϕ 
33.103 = 3.220.If .1 

If = 50 A 
b) Bir triyakın ortalama ve efektif akımları, 
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Problem 4 
11 kW’lık tek fazlı bir fırın tristörlü bir AC kıyıcı ile kontrol edilmektedir. AC şebekenin faz 
gerilimi 220 V olduğuna göre, devre kayıplarını ihmal ederek, 

a) AC şebeken çekilen maksimum faz akımını bulunuz. 
b) Tristörün maksimum ortalama ve efektif akımlarını hesaplayınız. 
c) α=90° için, fırının gerilim ve gücünü bulunuz. 
d) α=90° için, tristörün ortalama ve efektif akımlarını hesaplayınız. 

Çözüm 
a) AC şebeken çekilen maksimum faz akımı, 
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Problem 5 
4,4 kW’lık tek fazlı bir ısıtıcı triyaklı bir AC kıyıcı ile kontrol edilmektedir. AC şebeke faz 
gerilimi 220 V olup, devre kayıpları ihmal edilecektir. α=0° ve α=90° için, 

a) Yük ve triyak gerilimlerini bulunuz. 
b) Yük, triyak ve faz akımlarını hesaplayınız. 
c) Yük ve triyakta harcanan güçler ile şebekeden çekilen güçleri hesaplayınız. 

 
Çözüm 

 

Not: Bir AC kıyıcıda, efektif olarak triyakın gerilim ve 
akımının çarpımıyla, triyakta harcanan güç 
bulunamaz. Triyakın gerilim ve  akımı 
eşzamanlı değildir. 
Bir dirençte ise, gerilim ve akım eşzamanlı 
olduğundan, bu ikisinin çarpımı güce eşittir. 
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5.15 DC-DC Dönüştürücüler / DC Kıyıcılar 
 
5.15.1 DC-DC Dönüştürücülerin Genel Özellikleri 

 
 

 

Ud : Girişteki DC kaynak gerilimi 
Uç : Çıkıştaki ortalama DC gerilim, Uç = f(λ) 
λ  : Darbe / Peryot Oranı, Doluluk Oranı 

: Bağıl İletim Süresi 
D : Serbest Geçiş Diyodu 

 
Başlıca Uygulama Alanları 

 
• DC motor kontrolü 
• Anahtarlamalı güç kaynakları 
• Akümülatör şarjı 
• Galvanoteknikle kaplama 
• DC motor alan besleme 
• DC kaynak makinaları 
• DC regülatörler 
• DC şalterler 
• DC gerilim kaynakları 

 
Endüstride yüksek frekanslı devreler 
olarak bilinen ve son yı llarda kullanımı 
yaygınlaşan dönüştürücü türüdür. 

 
Temel Özellikleri 

 
• Kontrol lineerdir. 
• DC PWM Yöntemi ile kontrol 

sağlanır. 
• DC PWM kontrolü, en kolay kontrol 

yöntemi olarak bilinir. 
• Çıkış gerilimi ortalama olarak kontrol 

edilir. 
• Yüksek frekanslı devreler olarak 

bilinir. 
• Hem giriş hem de yük tarafında ciddi 

dalgalanmalar oluşabilir. Ancak, bu 
dalgalanmalar kolayca düzeltilebilir. 

• Zorlamalı komütasyonludur. 
• Genel olarak, yüksek güç ve düşük 

frekanslarda SCR, orta güç ve orta 
frekanslarda BJT, düşük güç ve yüksek 
frekanslarda MOSFET, kullanılır. 
IGBT ise, ortanın üzerindeki güç ve 
frekanslarda kullanılır. 

 

5.15.1.1 DC-DC Dönüştürücülerin Genel Olarak Sınıflandırılması 
 
Anahtarlanan endüktansların enerji aktarımı prensibine göre çalışan DC-DC dönüştürücüler, 

 
1. Endüktanslı ( temel, izolasyonsuz, tek çıkışlı) 
2. Transformatörlü ( izolasyonlu, tek veya çok çıkışlı ) 

 
olmak üzere 2 genel gruba ayrılmaktadır. Endüktanslı dönüştürücülerin, 

 
a) Düşürücü ( Buck ) 
b) Yükseltici ( Boost ) 
c) Düşürücü-Yükseltici ( Buck-Boost ) 

 
 
olmak üzere 3 temel türü bulunmaktadır. Bu kaynakların tasarımı transformatörlü olanlardan 
daha kolaydır. Ancak, en önemli dezavantajları giriş ve çıkış arasında izolasyonunun olmamasıdır. 
Transformatörlü dönüştürücülerin ise, 
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a) Geri Dönüşlü ( Fly Back ) 
b) İleri Yönlü ( Forward ) 
c) Tam Köprü ( Full Bridge ) 
d) Yarım Köprü ( Half Bridge ) 
e) Push–Pull ( Push-Pull ) 

 
türleri mevcuttur. Bu kaynakların en önemli özelliği, giriş ile ç ıkış arasında izolasyonun olması 
ve çok sayıda çıkışın elde edilebilmesidir. Ayrıca, bu kaynaklar prensip olarak endüktanslı temel 
dönüştürücülerden herhangi birisinin özelliğini taşır. 

 
DC kıyıcılar , bir endüktans gerektirmeden, bir DC gerilimi yüksek frekansta kıyarak çıkıştaki 
ortalama DC gerilimi giriş geriliminin altında olmak üzere ayarlayan, temel olarak düşürücü türe 
giren ve yaygı n olarak DC motor kontrolünde kullanılan dönüştürücüler olarak bilinmektedir. 
DC kıyıcıların, tek, 2 ve 4 bölgeli olarak çalışan türleri mevcuttur. 

 
5.15.1.2 DC-DC Dönüştürücülerde Kontrol Yöntemleri 

 
Prensip olarak DC-DC dönü ştürücülerin 
kontrolü, bir yarı iletken güç anahtarının 
bir peryot içerisindeki bağıl iletim süresi λ 
ayarlanarak yapılır. Bu kontrol, oldukça 
kolay bir şekilde, bir testere dişi sinyal ile 
ayarlanabilen bir kontrol geriliminin 
karşılaştırılmasıyla sağlanır. Burada, λ 
bağıl iletim süresi, 

 
λ = Ti  / Tp  = Ukont  / Utstmax 

 
şeklinde hesaplanabilir. λ bağıl iletim 
süresi ve çıkış geriliminin kontrolü, 
aşağıda verilen 2 temel şekilde 
yapılmaktadır. 

 

1. Sabit frekans altında darbe genişliği 
değiştirilerek yapılmakta ve buna 
Darbe Genişlik Modülasyonu 
(DGM, PWM) denilmektedir. 

 
2. Darbe genişliği sabit tutularak 

frekansın değiştirilmesi ile yapılmakta 
ve buna Frekans  Modülasyonu 
(FM) denilmektedir. 

 
Endüstriyel uygulamalarda, giriş ve 
çıkıştaki dalgalanmaların filtre 
edilebilmesi açısından, frekansın sabit 
kalması istenmekte ve yaygın olarak 
PWM yöntemi kullanılmaktadır. 

 
 
 
 
 
 

Ti : İletim Süresi veya  Darbe Genişliği 
Tk : Kesim Süresi 
Tp : Darbe veya Anahtarlama Peryodu fp 
: Darbe veya Anahtarlama Frekansı 

Tp = Ti + Tk 

fp = 1 / Tp 
λ = Ti / Tp 
Ti = λ Tp = Tp - Tk 
Tk = (1-λ) Tp = Tp – Ti 
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5.15.2 Tek Bölgeli Temel Dc Kıyıcılar 

5.15.2.1 Devre Şeması ve Temel Dalga Şekilleri 
 
Omik Yüklü Temel DC Kıyıcı Omik-Endüktif Yüklü Temel DC Kıyıcı 

 

 

 

Akım İfadeleri 
 
Omik Yüklü Temel DC Kıyıcı Omik-Endüktif Yüklü Temel DC Kıyıcı 
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Kısa Açıklama 
 

• DC kıyıcı prensip olarak bir kontrollü güç elemanı (transistör, aktif eleman) ve bir 
kontrolsüz güç elemanı (diyot, pasif eleman) ile elde edilir. 

• Kontrol ve iletim aralığı, her iki yük durumunda da, 0<λ< 1 ve 0<Ti< Tp şeklindedir. 
• Enerji akışı, transistör iletimde iken DC kaynaktan DC yüke doğrudur. Diyot iletimde iken 

ise, DC yükte biriken enerji diyot üzerinden serbestçe dolaşır. 
• Çıkış gerilimi, her iki yük durumunda da, transistör iletimde iken DC giriş gerilimine ve 

kesimde iken sıfıra eşittir. Gerilim tek yönlü ve pozitiftir. 
• Giriş akımı, her iki yük durumunda da, transistör akımına eşittir. Akım da tek yönlüdür. 
• Omik-endüktif yüklerde, yük akımı kesintisiz ise, bir peryot içerisinde ya transistör ya da 

diyot iletimdedir. Çıkış akımında boşluk oluşmaz. Çıkış akımı, daima transistör ve diyot 
akımlarının toplamına eşittir. 

• Omik-endüktif yüklerde yük akımının devamını sağlamak için yüke ters-paralel bir 
diyodun konulması zorunludur. Aksi halde, transistör akımı keserken, endüktans aşırı emk 
üretir ve devre ile elemanlar hasar görür. Uygulamalarda, yük omik bile olsa, emniyet 
açısından yine diyot konulur. 

• Çıkış gerilimi ile giriş ve çıkış akımlarında, λ oranına bağlı olarak dalgalanmalar oluşur. 
Omik-endüktif yükte, yük endüktansı çıkış akımını düzeltilir. 

• Güç elemanları DC giriş gerilimine maruz kalır. 
 

5.15.3 İki Bölgeli Dc Kıyıcı 
5.15.3.1 Çıkış Gerilimi ve Akım İfadeleri Devre Şeması ve Temel Dalga Şekilleri 
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Kısa Açıklama 

• Kontrol ve iletim aralığı, yine 0<λ< 1 ve 0<Ti< Tp şeklindedir. 
• Bir peryot içerisinde ya transistör ya da diyot iletimdedir. Çıkış akımında boşluk oluşmaz. 
• Çıkış gerilimi, transistör iletimde iken DC giriş gerilimine ve diyot iletimde iken negatif 

olarak DC giriş gerilimine eşittir. 
• Çıkış akımı, daima transistör ve diyot akımlarının toplamına eşittir. 
• Giriş akımı, daima transistör akımından diyot akımını çıkarılarak bulunur. 
• Enerji akışı, transistör iletimde iken DC kaynaktan DC yüke doğru, diyot iletimde  iken 

DC yükten DC kaynağa doğrudur. 
• Ortalama ve sonuç olarak, transistörlerin iletim aralığı daha büyük iken DC kaynaktan 

enerji çekilir, diyotların iletim aralığı daha büyük iken DC kaynağa enerji verilir. 
• Tek yönlü akım ve çift yönlü gerilim ile 2 bölgeli çalışma elde edilir. Çalışma bölgeleri, 

tam kontrollü doğrultucular gibidir. 
• Güç elemanları DC giriş gerilimine maruz kalır. 

 
5.15.3.2 Genelleştirilmiş Sonuçlar 

 
Çıkış Gerilimleri ve Çalışma Modları Çıkış Gerilimi Değişimleri 

 
Tek bölgeli DC kıyıcılarda, 

Uç = λ Ud 

İki bölgeli DC kıyıcılarda, 
Uç = (2λ-1) Ud 

λ = 0için, Uç = - Uçm = - Ud 

λ < 1/2için, Uç < 0 ⇒ Neg. Çal. Modu 
λ = 1/2için, Uç = 0 
λ > 1/2için, Uç > 0 ⇒ Poz. Çal. Modu 
λ = 1için, Uç =Uçm =Ud 

 

Poz. Çal. Modu DC kay. Enerji       → 
DC  yük  Neg.  Çal.  Modu DC kay. 
←Enerji DC yük 

2 bölgeli DC kıyı cılar, tek yönlü akım, 2 
yönlü gerilim, 2 yönlü enerji akışı ve 
böylece 2 bölgeli çalışma sağlar. 

 
ÖNEMLİ NOT : 2 bölgeli 2 adet kontrollü 
doğrultucunun ters-paralel bağlanmasıyla 4 
bölgeli bir AC-DC dönüştürücü, benzer 
şekilde 2 bölgeli 2 adet DC kıyıcının ters- 
paralel bağlanmasıyla, 4 bölgeli bir DC-DC 
dönüştürücü elde edilebilmektedir. Her 
ikisinde de 2 yönlü gerilim ve akım ile 2 yönlü 
enerji akışı sağlanabilmektedir. Araştırınız. 

 

Aktif Güç Dengesi 
 

Pg = Pç ⇒ Ud Id = Uç Iç 

Elemanlarının Maruz Kaldığı Akım ve Gerilim 
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5.15.3.3 Konu İle İlgili Çözülmüş Problemler 
 
Problem 1 

 
Giriş gerilimi 250 V ve anahtarlama frekansı 10 kHz olan tek bölgeli bir DC kıyıcı ile 50 A’lik 
bir DC motor kontrol edilmektedir. Devre kayıplarını ihmal ederek, çıkış akımının sürekli ve 
sabit olduğunu kabul ederek, bağıl iletim süresi 3/5 iken, 

a) Peryot ile transistör ve diyodun iletim sürelerini hesaplayınız. 
b) Motor gerilimi ile gücünü bulunuz. 
c) Transistör ve diyodun ortalama akımlarını bulunuz. 
d) Transistör ve diyodun efektif akımlarını hesaplayınız. 
e) Giriş akımı ile gücünü bulunuz. 

 
Çözüm 
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Problem 2 
 
Giriş gerilimi 100 V ve darbe frekansı 20 kHz olan 2 bölgeli bir DC kıyıcı ile 10 A’lik bir DC 
alıcı beslenmektedir. Çıkış akımının sabit ve devrenin kayıpsız olduğunu kabul ederek, 

a) λ=7/10 için, alıcının gerilim ve gücünü, transistör ve diyot ile girişin ortalama akımlarını 
hesaplayınız. Güç dengesinin gösteriniz ve çalışma modunu belirtiniz. 

b) λ=2/10 için, aynı soruları cevaplayınız. 
 
Çözüm 
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5.16 DC-AC Dönüştürücüler / İnverterler 
 
5.16.1 DC-AC Dönüştürücülerin Genel Özellikleri 

 
 

 

 
Ud   : Girişteki DC kaynak gerilimi 
Uç   : Çıkıştaki AC efektif faz gerilimi 

Uç = f (md) veya Uç = f (ma) 
md : Modülasyon Doluluk Oranı 
ma   : Modülasyon Genlik Oranı 

: Modülasyon Katsayısı 
mf : Modülasyon Frekans Oranı 

Başlıca Uygulama Alanları 
 

• AC motor kontrolü 
• Kesintisiz güç kaynakları 
• Endüksiyonla ısıtma 
• Yüksek gerilinde DC taşıma 
• DC gerilim kaynakları 

 
Endüstride yüksek frekanslı devreler olarak 
bilinen ve son yıllarda kullanımı yaygınlaşan 
dönüştürücü türüdür. 

 
Temel Özellikleri 

 
• Kontrolün lineer olduğu kabul edilir. 
• Yaygın olarak AC PWM Yöntemi ile 

kontrol sağlanır. 
• Çıkış gerilimi efektif olarak kontrol edilir. 
• Yüksek frekanslı devreler olarak bilinir. 
• Giriş tarafında ciddi dalgalanmalar ve 

çıkış tarafında ciddi harmonikler 
oluşabilir. Ancak, bu dalgalanmalar 
kolayca düzeltilebilir. 

• Zorlamalı komütasyonludur. 
• Genel olarak, yüksek güç ve düşük 

frekanslarda SCR, orta güç ve orta 
frekanslarda BJT, düşük güç ve yüksek 
frekanslarda MOSFET, kullanılır. IGBT 
ise, ortanın üzerindeki güç ve frekanslarda 
kullanılır. 

 
 

5.16.1.1 DC-AC Dönüştürücülerin Genel Olarak Sınıflandırılması 
 
 
DC-AC dönüştürücüler, 
Besleme kaynağı açısından, 

 
a) Gerilim Kaynaklı İnverterler 
b) Akım Kaynaklı İnverterler 

 
Faz sayısına göre, 

 
a) Tek Fazlı İnverterler 
b) Üç Fazlı İnverterler 

 
Kontrol açısından, 

 
a) Kare Dalga İnverterler 
b) Boşluklu (Kısmi) Kare Dalga İnverterler 
c) PWM İnverterler 

İletim süresine göre, 

a) 1800 iletimli inverterler 
b) 1200 iletimli inverterler 

Tek fazlı inverterler, 
Devre yapısına göre, 

 
a) Yarım Köprü İnverterler 
b) Tam Köprü İnverterler 
c) Push-Pull İnverterler 

 
olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Gerilim 
kaynaklı ve PWM inverterler, endüstride 
daha yaygın olarak kullanılmaktadır. 



411

411 	

5.16.2 Tek Fazlı Kare Dalga İnverterler 

Yarım Köprü Kare Dalga İnverter Tam Köprü Kare Dalga İnverter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu inverter sadece 2 transistör ve 2 diyot ile 
Bu inverter 4 transistör ve 4 diyot ile 
gerçekleşmektedir.Normal bir inverter devresi 
olup, 

gerçekleştirilir. Devre yapısı  basit ve ucuzdur.  herhangi bir sınırlama veya özel şart 
Ancak, 
orta uçlu bir gerilim kaynağı gerektirir.Böyle 

gerektirmez. 

bir Elamanlar Ud gerilimine maruz kalır. 
kaynak pratik olarak pek mümkün 
olmadığından, bazı 
özel endüstriyel uygulamalarda 

412 
	

kullanılmaktadır. 
Elamanlar Ud gerilimine maruz kalır. 
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Push-Pull Kare Dalga İnverter Kare Dalga İnverterlerde 

• 1800 iletimli kare dalga 
inverterlerde, kontrol için sadece 
bir flip-flop yeterlidir. Aynı faza 
ait 2 transistörün her ikisi de 1800 

iletimde kalır. Transistörlerin 
iletimleri arasında boşluk 
olmadığından, çıkış ucunun 
potansiyeli daima belirlidir ve 
çıkış bir gerilim kaynağıdır. 
Ancak, aynı faza ait 2 transistörün 
aynı anda iletimde kalmasıyla bir 
kısa devrenin  oluşmaması için, 
bu transistörlerin sinyalleri 
arasında ölü süre denilen bir 
boşluğun bırakılması 
gerekmektedir. 

• Kare dalga inverterlerde, frekans 
inverter içerisinde kontrol 
edilmekte, gerilim ise ancak 
Darbe Genlik Modülasyonu ile 
girişteki DC gerilimin genliği 
değiştirilerek kontrol 
edilebilmektedir. 

• 1200 iletimli kare dalga 
inverterlerde, aynı faza ait 2 
transistörün iletimleri arasında 
60’ar derecelik boşluklar 
olduğundan, yükün özelliklerine 
göre çıkış geriliminde bozulmalar 
olmaktadır. Ancak ölü süreye 
gerek yoktur. 

Genel Olarak İnverterlerde 
• Enerji akışı, tristörler iletimde 

iken DC kaynaktan AC yüke doğru 
ve diyotlar  iletimde iken AC 
yükten DC kaynağa doğrudur. 

• Çıkışta gerilim ve akım ile enerji 
2 yönlü olabilmektedir. Böylece, 
inverterler 4 bölgeli olarak 
çalışabilmektedir. 

• Bir peryot içerisinde, ortalama 
enerji akışı DC kaynaktan AC 

Bu  inverter  de  sadece  2  transistör  ve  2  diyot   ile 
gerçekleştirilir. Devre yapısı yine basit ve ucuzdur. 
Ancak, primeri orta uçlu bir transformatör 
gerektirir. İzolasyon amacıyla bir transformatör zaten 
genellikle istendiğinden, bu devre endüstriyel 
uygulamalarda en yaygın olarak kullanılan en basit ve 
en ucuz inverter türüdür. 
Elamanlar  2Ud   gerilimine  maruz  kalır.  Ancak çıkış 

yüke doğru ise devrenin inverter 
modunda, enerji akışı AC yükten 
DC kaynağa doğru ise doğrultucu 
modunda çalıştığı anlaşılır. 

• DC kaynaktan çekilen akım için, 
Id = IT − ID 

• Giriş ve çıkıştaki aktif güçler 
için, 

gerilimi de normalin 2 katıdır. Pg = Pç   Ud Id  = q U1 I1 Cosφ1 
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eşitlikleri yazılabilir. 
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5.16.3 Boşluklu Kare Dalga İnverterler 
 

 

 
 
5.16.4 Sinüsoidal PWM İnverterler 
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5.16.5 Üç Fazlı Kare Dalga İnverterler  

Üç fazlı inverterlerin çalışma 
prensibi tek fazlılara oldukça 
benzerdir. Çıkış geriliminin 
bozulmaması açısından 1800 iletimli 
olanları tercih edilir. Çoğu 
uygulamalarda ve  özellikle 
kesintisiz güç kaynaklarında, 
harmoniklerin çok az olduğu PWM 
kontrolü kullanılmaktadır. 
Anahtarlama kayıpları açısından 
kare dalga inverterler oldukça 
avantajlıdır. Kare dalga 
inverterlerde Doluluk Oranı 
değiştirilerek gerilim kontrolü 
yapılabilir. 

NOT : AC filtrenin çıkış gerilimi, 
giriş geriliminin temel bileşenine 
eşittir. DC filtrenin çıkış gerilimi 
ise, giriş geriliminin ortalama 
değerine eşittir. 

Üç Fazlı 1800 İletimli İnverter Üç Fazlı 1200 İletimli İnverter 
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5.16.5.1 Konu İle İlgili Çözülmüş Problemler 
 

Problem 1 
 

Giriş gerilimi 250 V ve frekansı 20 kHz olan tam köprü kare dalga bir inverter ile 25 Ω’luk bir 
ısıtıcı beslenmektedir. Devre kayıplarını ihmal ederek, 

a) Peryot ile transistörlerin iletim sürelerini bulunuz. 
b) Alıcının gerilimi ile akım ve gücünü hesaplayınız. 
c) DC kaynaktan çekilen akımı bulunuz. 
d) Bir transistörün ortalama ve efektif akımlarını hesaplayınız. 
e) Transistörlerin maruz kaldığı maksimum gerilimi bulunuz. 

 
Çözüm 
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Problem 2 
 
12 V’luk bir akümülatör ile çalışan push-pull türü kare dalga bir inverterin çıkış gerilimi filtre 
edilerek, P=1200 W, U=220 V, f=50 Hz, cosϕ=0,8 değerlerine sahip olan tek fazlı bir AC alıcı 
beslenecektir. Devre kayıplarını ihmal ederek, 

a) Kullanılacak transformatörün dönüşüm oranını hesaplayınız. 
b) DC kaynaktan çekilen ve AC alıcının çektiği akımları bulunuz. 
c) Bir güç elemanının maruz kaldığı maksimum gerilimi bulunuz. 
d) Bir diyottan geçen ortalama akım 25 A olarak ölçüldüğüne göre, bir transistörün ortalama 

akımını hesaplayınız. 
 

Çözüm 
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Problem 3 
 
Giriş gerilimi 200 V ve frekansı 10 kHz olan tam köprü türü tek fazlı bir inverterde, boşluklu 
kare dalga kontrolü ile 10 Ω’luk bir alıcının gücü ayarlanmaktadır. Devre kayıplarını ihmal ederek, 

a) Alıcının nominal akım ve gücünü bulunuz. 
b) Alıcı geriliminin nominalin yarısına düşmesi için, doluluk oranı hangi değere 

ayarlanmalıdır? 
c) Alıcı gücünün nominalin yarısına düşmesi için, doluluk oranı hangi değere 

ayarlanmalıdır? 
d) Doluluk oranı 3/5 iken, bir transistörün kaç derece ve kaç µs iletimde kaldığını bulunuz. 
e) Doluluk oranı 2/5 iken, bir transistörün ortalama ve efektif akımlarını hesaplayınız. 

 
Çözüm 
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5.17   Güç Elemanlarında Kayıplar Ve Isınma 
 
5.17.1  Güç kayıpları 

 
Bir yarı iletken güç elemanında aşağıda sıralanan dört temel kayıp oluşur. 

 
1. Tetikleme veya Sürme Kayıpları 

 
Elemanın kontrol veya giriş akımı nedeniyle oluşan kayıptır. 

 

 

2. Anahtarlama Kayıpları 
 
Elemanın iletime ve kesime girme işlemleri esnasında oluşan kayıplardır. 

 
PS  = PON  + POFF 

 
3. Kapama veya Tıkama Kayıpları 

 
Elemanın pozitif ve negatif kapama durumlarında geçen sızıntı akımlar sebebiyle oluşan 
kayıplardır. 

PB = PP + PN 
 
4. İletim Kaybı 

 
Elemanın iletimi esnasında oluşan kayıptır. 

 

Bu durumda, toplam güç kaybı, 
 

P = PG + PB + PS + PT 
 
olur. Kontrol ve kapama kayıpları genellikle dikkate alınmaz. 

 
Anahtarlama kayıpları, kataloglarda genellikle bir anahtarlamadaki enerji kayıpları şeklinde 
verilir. Bu enerji kayıplarının frekansla çarpılmasıyla 1 s’deki enerji kayıpları olan anahtarlama 
güç kayıpları bulunur. 

W 
= W 

ON 

Ps = fp .Ws 

+ W 
OFF 

 

Düşük frekanslarda, örneğin SCR‘de 400 Hz, BJT‘de 1 kHz ve MOSFET‘te 10 kHz 
değerlerinin altında, anahtarlama güç kayıpları da ihmal edilerek, 

P PT alınabilir. 

s 
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5.17.1.1 İletım güç kayıpları 
 
 
İletim kayıplarının güç elemanlarına göre ne şekilde hesaplanabileceği aşağıda verilmiştir. 

 

 

TERMİK EŞDEĞER DEVRE VE ISINMA 

Genellikle bir soğutucuya bağlı olan bir güç elemanındaki sıcaklık tanı mları ve  termik 
eşdeğer devresi ile sıcaklık hesaplarının nasıl yapılabileceği aşağıda verilmiştir. 

 
 

 

θA : Ortam Sıcaklığı 
θH : Soğutucu Sıcaklığı 
θC : Gövde Sıcaklığı 
θvj  : Jonksiyon Sıcaklığı θvj  = θA  + P (RThCA +  RThJC ) 

RThJC    : İç Termik Direnç (°C / W) = θA + P . RThCA + P . RThJC 

RThCA : Dış Termik Direnç (°C / W) 

Soğutma, Güç elemanları aşağıda verilen iki temel şekilde soğutulmaktadır. 
 
1. Doğal Soğutma : Eleman alüminyum veya bakır bir soğutucuya monte edilir. Isı doğal olarak 
soğutucudan havaya yayılır. 

2. Zorlamalı Soğutma : Eleman yine alüminyum veya bakır bir soğutucuya monte edilir. Ayrıca 
fan, su veya yağ ile soğutma güçlendirilir. 
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5.17.1.2 Konu ile ilgili çözülmüş problemler 
 
Problem 1 

 
Bazı karakteristikleri verilen bir tristörden kesme açısı ayarlanabilen yarım sinüs dalgası 
şeklinde bir akım geçmektedir. Tristör zorlamalı olarak soğutulmakta olup, soğutma havası 
sıcaklığı 40 °C’dir. 

a) Kesme açısı 30° iken, tristörün jonksiyon sıcaklığının 104 °C olduğu bilindiğine göre, 
geçen sinüsoidal akımın maksimum değeri kaç A’dir? 

b) 50 A’lik bir DC akım geçirilen bu tristörün jonksiyon sıcaklığı kaç °C olur? 
c) Bu tristörden en fazla kaç A’lik bir DC akım geçirilebilir? 

 
UTO = 1,2 V 
rT = 10 mΩ 
RThJC = 0,20 °C / W 
RThCA = 0,20 °C / W 
İşletme Sıcaklığı  : -55 °C ile 125 °C 

 

Çözüm 
 

 

 
ÖNEMLİ NOT : Temel dönüştürücülerde, gerilim ve akımlar, genellikle kesilmiş yarım ve 
tam dalga bir sinüs fonksiyonu ile kıyılmış bir DC fonksiyon şeklindedir. Bu fonksiyonların 
ortalama ve efektif değerlerinin hesaplanmasının iyi bilinmesi gerekir. Güç kayıpları ve ısınma 
hesapları, bundan sonra dönüştürücü soruları ile birlikte yapılacaktır. 

 

77 
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5.18 Temel Kontrol Elemanları 
 

5.18.1 Zener diyodu 
 

Sembol u-i karakteristiği 
 
 
 
 
 
 
 

UBD   : Zener Devrilme Gerilimi 
rZ : Zener Direnci 
IZMIN : Minimum Zener Akımı 
PDM   : Maksimum Zener Gücü 
IZMAX : Maksimum Zener Akımı (Ortalama) 

PDM = UZ . IZ UBD . IZMAX 

uZ  = UBD + rZ  . iZ 

uZ  = UBD +  U 
uZ  UBD UZ Sabit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zener diyodu, dalgalı doğru gerilimden 
düzgün doğru gerilim elde etmek için veya 
gerilim regülasyonu amacıyla kullanılır. 

 

5.18.1.1 Zener Diyodunun Temel Devresi 
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r direncinin değişmesiyle bandın aşağı yukarı 
( ) yer değiştirmesi zener diyotun güç 
kaybını etkiler. 

 
En ekonomik dizayn için, 

 
IZmin IZMİN 

olarak seçilmesi gerekir. 
 

 

 

Zener Diyotlu Örnek bir Devre 
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5.18.2 Devrilen Elemanlar 

5.18.2.1 Shockley Diyodu 
 
Kapı ucu çıkarılmamış özel bir tristördür. İki uçlu ve tek yönlü devrilen bir elemandır. 

 
u-i karakteristiği Sembol 

 
 
 

UP : Devrilme Gerilimi 
Ud  : Delinme Gerilimi  

u ≥ UP : İletime girer. 
i ≥ IP   : İletime girer. 
i ≥ IV  : İletimde kalır. 
i < IV  : Kesime girer. 

UP, UV, IP, IV : Önemli katalog değerlerdir. 
 
 

Shockley Diyotlu Bir Osilatör Devresi Temel Dalga Şekilleri 
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Diyak 

 

 
 

Sembol u-i karakteristiği 
 

 

 
Neon Lamba 

 
Sembol u-i karakteristiği 

 

 

Devrilme geriliminin yüksek olması bir dezavantaj, sızıntı 
akımının çok düşük olması ise bir avantaj olarak söylenebilir. 

 
 
 
 
Diyak, 2 uçlu ve 2 yönlü 
devrilen bir elemandır. 

 
AC uygulamalarda en yaygın 
olarak kullanılan en basit ve 
en ucuz 2 yönlü devrilen 
elemandır. 

 
 
 
 
 
 
Neon lamba, 2 uçlu ve 2 
yönlü devrilen bir elemandır. 

Bir yarı iletken değildir ve 
içerisi neon gazı ile doludur. 

Endüstride daha çok gösterge 
lambası olarak 
kullanılmaktadır. 

60V  < UP  < 100 V 
isız   = Birkaç A 

 
 

5.18.2.2 Diğer Bazı Devrilen Eleman Örnekleri 
 
UJT (Unijunction Transistor) : 3 uçlu tek yönlü devrilen bir elemandır. Bu eleman, çift tabanlı 
bir transistördür. 
PUT (Programmable Unijunction Transistor) : 3 uçlu tek yönlü devrilen bir elemandır. Bu 
eleman, Anot tarafından kapı ucu çıkarılan özel bir tristördür. 
SUS (Silicon Unilateral Switch) : 3 uçlu tek yönlü devrilen bir elemand ır. Bu eleman, 2 
transistör ve bir zener diyodu ile bir dirençten oluşan basit bir entegre devredir. 
SBS (Silicon Bilateral Switch) : 3 uçlu iki yönlü devrilen bir elemandır. Bu eleman, ters paralel 
bağlı 2 adet SUS’a eşdeğer olan bir entegre devredir. 

 
NOT : Yukarıda sıralanan devrilen elemanlar, 555 ve diğer entegre devreler ile mikro 
işlemcilerin gelişmesiyle, artık pek kullanılmamaktadır. 
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5.18.2.3 Osilatörlü Tek Fazlı bir AC Kıyıcı Örneği 
 

Triyak ve Diyaklı AC Kıyıcı Çalışma Prensibi 
 

 

 
 

Açıklama Temel Dalga Şekilleri 
 
Bir adet triyak ve bir diyak 
kullanılarak gerçekleştirilen tek 
fazl ı AC kıyıcı devreleri, ısı ve 
ışık kontrolü  amacıyla 
endüstride en yaygın olarak 
kullanı lan, en basit ve en ucuz 
bir AC kıyıcı türüdür. 

 
Pozitif Yarım Dalgada, 
dirençler üzerinden şarj olan 
kondansatör geriliminin belli  bir 
α açısında Up devrilme 
gerilimine erişmesiyle diyak 
devrilir. Kondansatörün diyak 
üzerinden ani olarak deşarj 
olması ile α anında triyak 
tetiklenir. Tetiklenen triyak 
üzerinden kondansatör dejarj 
olarak resetlenir. π anında 
akımın sıfır olmasıyla, triyak 
kesime gider. 

 
Negatif Yarım  Dalgada, 
negatif yönde benzer çalışma 
oluşur. 

 
Böylece, endüstride çok yaygın 
olarak kullanılan, oldukça basit 
ve ucuz bir AC kıyıcı devresi 
gerçekleşir. 
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5.19 Sinyal İzolasyon Elemanları 
 
5.19.1 İzolasyonun Tanımı 

 
 
 

 

 

Güç elektroniği devrelerinde, tetikleme veya sürme sinyalleri genellikle izole edilerek ana akım 
elemanlarına iletilir. Bu işlem manyetik alanla ve ışıkla olmak üzere iki şekilde yapılabilir. 

 

5.19.1.1 Tetikleme Transformatörü 
 
 
 
 

Tetikleme transformatörü, küçük boyutlu bir ferit 
nüveye az sarım sayılı bir primer ve bir ya  da birkaç 
sekonder sargı sarılarak elde edilir. Bütün sargıların 
birbirlerine ve nüveye karşı izole edilmeleri 
önemlidir. 

Uiz : İzolasyon Gerilimi ( bir kaç kV mertebesinde) 
 
L değeri birkaç yüz µH mertebelerinde olup, ancak kısa süreli sinyaller iletilebilir. Uzun süreli 
sinyallerde, ilk anda çıkış verip sonra kısa devre özelliği gösterir. 

 

5.19.1.2 Opto Bağlayıcılar 
 
 
Opto bağlayıcı, girişlerindeki LED’den geçen akımın yaydığı ışıkla çıkışları iletime giren 
elemanlardı r. Kısa ya da uzun süreli sinyallerin iletilmesinde kullanılır. Opto Transistör, Opto 
Darlington, Opto Tristör, Opto Triyak 

 
Opto Transistörün Sembolü Opto Triyakın Sembolü 
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5.19.1.3 Konu ile ilgili çözülmüş problemler 
 
Problem 1 

 
20 ile 30 V arasında dalgalanan bir DC gerilim kaynağından, 10 V’ luk ve 9 mA‘lık bir DC 
alıcıyı beslemek üzere, 10 V ve 10 Ω ’luk bir zener diyot ile sabit bir DC gerilim kaynağı elde 
edilmek isteniyor. Bu zener diyodu için, IZMIN=1 mA olduğuna göre, 

 
a) Akımı sınırlayıcı direnç en fazla kaç ohm olabilir? 
b) Aynı direnç için yük uçlarındaki tam gerilimin min ve max değerlerini bulunuz. 

 
Çözüm 

 

 
Problem 2 

 
15 – 18 V arasında dalgalanan bir DC gerilim kaynağından 12 V’luk ve 0 – 25 mA arasında akım 
çeken bir DC alıcıyı beslemek üzere, 12 V ve 5 Ω ’luk bir zener diyot ile sabit bir DC gerilim 
kaynağı elde edilmek isteniyor. Bu zener diyodu için IZmin=5 mA olduğuna göre, 

 
a) Akım sınırlayıcı direnç en fazla kaç ohm olabilir? 
b) Aynı direnç için yük uçlarındaki tam gerilimin min ve max değerlerini bulunuz? 

 
Çözüm 
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Problem 3 
 
Şekildeki devrede A ve B uçları 
arasındaki düzgün olan gerilim 
şebekedeki dalgalanma sebebiyle 15-20 
V arasında değiş mektedir. Alıcının 
gerilimi 12 V olup, çektiği akım 0-10 
mA arasında değişmektedir. Devre en 
ekonomik olacak şekilde, r direncinin 
değerini ve zener diyodunun gücünü 
hesaplayınız. 

 
Çözüm 
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5.20 Güç Elektroniğinde Temel Kontrol Düzenleri 
 

5.20.1 Faz kontrol yöntemi 
 

Temel Dalga Şekilleri Açıklama 

 

Tek Fazlı AC Kıyıcı Devresi Örneği Açıklama 
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İki Fazlı Yarım Dalga Kontrollü Doğrultucu Devresi Örneği Açıklama 

 

 
5.20.2 DC-PWM Kontrol Yöntemi 

 
Temel Dalga Şekilleri Açıklama 

DC Kıyıcılarda, DC PWM kontrol 
yöntemi kullanılmaktadır. 

DC PWM kontrol yönteminde, bir testere 
dişi sinyal ile bir referans gerilimin 
karşılaştırılması ile kontrol sinyali elde 
edilmektedir. Çıkış  geriliminin 
kontrolü, referans gerilimin 
değiştirilmesi ile sağlanmaktadır. 

 
Genellikle sabit tutulan testere dişi 
sinyalin frekansı, anahtarlama veya 
kıyma frekansı olarak anılmaktadır. Bu 
frekans aynı zamanda devrenin çalışma 
frekansıdır. 

 
DC kıy ıcılarda kısa devre olma özelliği 
yoktur. 

 

 
DC Kıyıcılarda, genellikle IGBT veya MOSFET güç 
elemanları ve sürekli sinyal kullanılmaktadır. Tristörlü DC 
kıyıcılarda, genellikle k ısa süreli sinyaller kullanılır. Ayrıca, 
iletim aralığının baş ve sonunda, kontrol dışında kalan avans 
sürelerinin bırakılması gerekmektedir. 

Kontrol kartının sıfı rı (0), toprağa ya da 
DC kıyıcının negatif (-) barasına  bağlı dır. 
Genellikle sinyal izolasyonu gerekir. 
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5.20.3 AC-PWM (Sinüsoidal-PWM) Kontrol Yöntemi 
 
 

Temel Devre Şeması 
 

 

Temel Dalga Şekilleri 

 
 

Açıklama 
 

• PWMİnverterlerde,genellikle 
IGBT veya MOSFET güç 
elemanları ve sürekli sinyaller 
kullanılmaktadır. 

• AC PWM kontrolu, düzenli 
örneklenmiş, sinüsodial ve 
harmonik eleminasyonlu olmak 
üzere 3 genel gruba ayrılmaktadır. 

• Sinüsodial PWM tekniğinde, bir 
sinüsoidal örnek ile bir taşıyıcı 
üçgen sinyalin karşılaştırılmasıyla 
çıkış sinyali elde edilmektedir. 
Genellikle sabit tutulan taşıyıcı 
üçgen sinyalinin frekansı, 
anahtarlama frekansını 
belirlemektedir. Ayrıca, sinüsoidal 
örneğin frekans ve genliği 
değiştirilerek, çıkış gerilimi ve 
frekansının kontrolu 
sağlanmaktadır. 

• Karşılaştırma sonucu elde edilen 
pozitif sinyal 0-π aralığında T1 ve 
bu sinyalin inversi π-2π aralığında 
T4 transistörüne uygulanır. 
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5.21 Güç Elektroniğinde Temel Koruma Düzenleri 
 

Yarı iletken güç elemanlarında, temel olarak elemanların maruz kaldığı elektriksel değerleri ve 
elemanlarda olu şan anahtarlama kayıplarını sınırlama veya azaltma amacıyla yapılan 
Bastırma İşlemi, 

• Seri Bastırma 
• Paralel Bastırma 

olmak üzere iki genel gruba ayrılır. 
 

Temel olarak, seri bastırma, güç elemanı na seri olarak bağlanan küçük bir endüktans ile iletime 
girme işlemi esnasında elemandan geçen ak ımın yükselme hızının sınırlanmasıdır. Paralel 
bastırma ise, elemana paralel bağlanan küçük bir kondansatör ile kesime girme işlemi sırasında 
eleman uçları nda oluşan gerilimin yükselme hızının sınırlanmasıdır. Bu elemanlara, seri ve 
paralel bastırma elemanları denilir. 

 
Yalın olarak bir endüktans veya bir kondansatör kullanılması bazı problemlere neden olur. Bu 
nedenle, bazı ilavelerle bastırma işlemleri geliştirilmektedir. Böylece, Seri ve Paralel Bastırma 
Devreleri veya Hücreleri oluşmaktadır. Bu bastırma devreleri, yayınlarda Sıfır Akımda 
Anahtarlama (ZCS), Sıfır Gerilimde Anahtarlama (ZVS) ve Yumuşak Anahtarlama (SS) gibi 
isimlerle de yer almaktadır. 

 
5.21.1 Paralel Bastırma Devresi 

 
 
 

 

 

Seri bağlı RB ve CB elemanlarına, paralel bastırma devresi, paralel bastırma hücresi veya paralel 
R-C elemanı denilir. Güç elemanlarına veya genel devre girişlerine paralel olarak bağlanan bu R- 
C elemanın iki temel görevi vardır. 

 
1. Eleman uçlarındaki gerilimin maksimum değerini sınırlar veya bastırır. Bu elemanın 

tahrip olmasını önler. 
2. Eleman uçlarındaki gerilimin yükselme hızının maksimum değerini sınırlar veya bastırır. 

Bu, elemanın anahtarlama güç kaybını azaltır. Tristörde, aynı zamanda kendiliğinden 
iletime geçmeyi önler. 

 
Şebeke girişine bağlı paralel R-C elemanları ile AC şebekeden gelen bütün akım ve gerilim 
darbelerine karşı bütün devre korunur. 
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CB değerinin artması, hem Um hem de (du/dt)m değerlerini iyi yönde etkiler. RB’nin   artması, 
Um  değerini  her iki  yönde de etkileyebilir, (du/dt)m  değerini  olumsuz  etkiler. Bu nedenle   RB 
değerinin optimize edilmesi gerekir. Ayrıca, CB‘nin hem şarjı hem de deşarjı esnasında RB’de 
enerji kaybı oluşur. 

Uygulamada CB‘nin seçimi, frekansla doğrudan ilgilidir. CB‘nin sarj ve deşarj süreleri, peryoda 
göre oldukça küçük olmalıdır. Ayrıca, RB‘deki güç kaybı, makul seviyelerde kalmalıdır. Aksi 
halde devre amacından sapar. Normal olarak, frekans arttıkça CB değeri düşer. 

Örneğin, 220 V ve 50 Hz‘lik AC şebekede, RB= 10 Ω / 5 W ve CB=220 nF seçilebilir. Birkaç 
yüz V ve 10 kHz‘lik bir uygulamada, RB= 22 Ω / 10 W ve CB= 1 nF gibi seçilebilir. 

 
Özellikle yüksek frekanslarda, RB‘nin olumsuz etkilerini 
azaltmak  için,  güç  elemanının  iletim  yönünde  bir     diyotla 
RB‘nin köprülenmesi iyi sonuçlar vermektedir. Bu durumda 
bastırma devresine Kutuplu veya Yönlü Bastı rma Devresi 
denilir. Bu bastırma, sadece pozitif yöndeki gerilimlerde 
etkilidir. 

 
Örnek  bir Bastırma Hücresi 

 
 

 

 
Burada, güç elemanını n iletime girmesi esnasında, seri bastırma elemanı LS elemandan   geçen 
akımın yükselme hızı di/dt‘yi sınırlar. Ayrıca, dolu olan CS, RS üzerinden deşarj olur. Güç 
elemanının kesime girmesi esnasında ise, kutuplu bastırma devresi, eleman uçlarındaki gerilimin 
yükselme hızı du/dt‘yi ve maksimum değeri Um‘yi sınırlar. Böylece, güç elemanı  hem 
aşırı  elektriksel  değerlere  karşı  korunur  hem  de  elemanın  anahtarlama  kayıpları   büyük 
ölçüde azalır. 
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6 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 
 
6.1 Giriş 

 
 

Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, 
makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı artma eğilimindedir. 
Makinelerin kullanımı da yine insan denetimi yerine başka makineler veya teçhizatlar 
yardımıyla yapılmaya çalışılmaktadır. Bilgisayarlı takım tezgahlarında ( CNC ) nerdeyse 
çalışan sistem üzerinde insan denetimi yok denecek düzeydedir. Üretilmek istenen ürünün 
şekli bilgisayar ile çizilerek, elde edilen şekil bilgisayar programına dönüştürülerek üretim 
yapılmaktadır. 
Otomatik kontrol sistemleri, çalışan sistemlerin insan gücüne gerek kalmadan denetlenmesini, 
kontrol edilmesini konu olarak alır. Dünyada emek yoğun üretim pahalı bir üretim yöntemi 
haline gelmiştir. Otomasyon sistemi ile üretim, daha ekonomik olmaktadır. Üretimin her 
aşamasına hızlı bir şekilde girmeye devam ediyor. Böylece daha ucuz ve standardı önceden 
belirtilen ölçülerde üretim yapılabiliyor. İyi yetişmiş bir kalifiye elemanın manuel tezgahlarda 
4 saatte ürettiği bir ürün, otomatik sistemlerde 7 dakika gibi kısa sürede üretiliyor. Arada 34 
kat gibi bir fark var. Bu fark maliyet açısından kapatılamaz büyüklüktedir. Sağlık ve çevre 
koşulları dikkate alındığında bazı iş alanlarında insan çalıştırmak  mümkün  değildir. (Çok sıcak 
yerler, zehirli yerler, tehlikeli yerler gibi ) 
Otomatik kontrol sistemlerinin tarihi gelişmesine baktığımızda ilk olarak buhar makinelerini 
görürüz. Burada buhar makinesinin hızı otomatik olarak denetlenmektedir. Buhar makinesinin 
hızı arttıkça makinenin miline bağlı uçar toplar merkez kaç kuvvetinden dolayı yukarı çıkar. 
Uçar topların hareketi mil üzerine yerleştirilmiş kaygan mekanizmayı harekete geçirerek yukarı 
kaymasını sağlar. Bunun yukarı kayması buhar kanalını kontrol ederek buhar makinesine giden 
buhar miktarını azaltarak hız artışını engeller. Aynı şekilde buhar makinesinin devri azalınca 
uçar toplar aşağıya doğru inmek ister. Buna bağlı mekanizma aşağı kayar, bu da buhar valfini 
kontrol ederek buhar girişini arttırır. Böylece buhar makinesinin hızı insan denetimine gerek 
kalmadan yapılmıştır. 

 

Şekil. Bir türbinin hız regülatörü 
 

İkinci dünya savaşı esnasında insanlar için tehlikeli olan görevler, otomatik sistemlerle 
yapılmak istenmiştir. Pilotsuz keşif uçakları üzerindeki çalışmalar otomatik kontrol 
sistemlerinin alanına girdiğinden bu dönemde çok büyük gelişmeler sağlanmıştır. Savaş 
sonrası, bu teknoloji üretime kaymış, iş gücü sıkıntısı çekilen alanlar ve emeğin pahalı 
olduğu alanlarda otomatik sistemler geliştirilmeye çalışılmıştır. 
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Bu çalışmalar sonucunda olumlu gelişmeler sağlanmıştır. Otomasyon sistemleri 
düşüncesi devamlı olarak üretimin her alanına artarak girmeye devam etmiştir. Üretim 
miktarında önemli artışlar sağlanmıştır. Bu gün gelişmiş ülkelere baktığımızda gelişmişliğinin 
temelinde, üretimi arttıran otomasyon sistemleri olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Dünya 
pazarında rekabet  için, kalite ve fiyatın en önemli etken olduğu açıktır. 

Servo-senkro sistemler olarak bilinen ya da servo mekanizmalar olarak da adlandırılan 
kontrol sistemi, mekanik bir hareketin pozisyonunu, konumunu ayarlama, kontrol etme işlemi 
olarak bilinir. Servo- senkro sistemlerin teorisi de yine otomatik kontrol sistemleri içerisinde 
yer alır. Servo sistemlerin anlaşılması için otomatik kontrol sistemlerinin temel prensipleri 
bilinmelidir. 

Otomatik kontrol sistemleri içerisinde regülatörler, pozisyon kontrolleri, devir 
kontrolü,basınç,---gibi diğer fiziksel büyüklükler de vardır. Ancak, otomatik kontrol sistemleri 
içerisinde yer alan lineer diferansiyel denklemler ile açıklanan servo sistemler ile regülatörler 
arasında oldukça benzerlikler vardır. 

 
6.2 Genel Tanımlar 

 
Sistem : Belirli bir iş veya işlem için bir araya getirilmiş, birbirleri ile doğrudan ya 

da dolaylı etkileşimli elemanlar topluluğudur. 
Bilgisayar denilince  aklımıza  klavye,  fare,  ekran,  sistem  ünitesi,  yazıcı  gibi 

fiziksel parçalar gelmektedir. İşte bu elemanların topluluğu sistemi oluşturmaktadır. 
Otomatik kontrol, bir sistematik kavramdır. İçerisinde birden fazla bileşeni vardır. 
Kontrol sistemi : Herhangi bir iş yapan birimin denetlenmesi amacıyla geliştirilen 

devrelerdir. 
Giriş: Sistem içerisine akan, sistem tarafından işlenen işaretler, büyüklükler. 
Çıkış: Sistem dışına çıkan,işlem görmüş işaretler, büyüklükler. 
Örneğin, bir hidroelektrik santralında sisteme giriş olan büyüklükler su ise çıkış elektrik 

enerjisidir. Veya bir elektrik motorunun girişine uygulanan elektrik enerjisi sistemin girişi ise 
motor milinden elde edilen mekanik enerji sistemin çıkışıdır. 

Bazen sistemlerin bir girişi  yerine  bir  çok  girişi  olabilir.  Bu  tür  sistemlere  çok girişli 
sistemler denir. Yine aynı şekilde, sistemlerde birden fazla çıkış olursa o tür sistemlere çok 
çıkışlı sistemler denir.Otomatik kontrolün amacı , bir sistemde üretilen değişkenler üzerinde   
ayar   yapmak   ,   sistemin   istenilen   şekilde   çalışmasını sağlamaktır. 

Bir elektrik motorunu ele alalım. Motor sargıların gerekli olan elektrik enerjisini 
uyguladığınızda motor da bir mekanik dönme hareketi oluşur. Bu dönme hareketinin birimi 
devir/dakika ‘dır. Motor boşta çalışırken,milin dönüşünü zorlaştıran hiçbir etki yoktur. Motor 
belirli bir devirle döner. Motora yük bağlanırsa, milin dönmesi zorlaşacaktır. Bu durumda 
motorun dönme hızında bir yavaşlama olur. Örneğin 1000 devir/ dakika ile dönen motorun 
devri yük miktarına göre 800 devir / dakikaya kadar düşer. Devirdeki bu değişme bazı iş 
kollarında sakıncalar yaratabilir. Makine boşta da çalışşa , yarı yükte veya tam yükünde de 
çalışşa hızında değişiklik istenmiyorsa bu motorun devrini sabit tutacak bir kontrol sistemine 
ihtiyaç var demektir. Bu örneğimize göre kontrol edilmek istenen büyüklük motorun dakikadaki  
dönüş sayısıdır. 

Böyle bir kontrol sistemini geliştirmek için, kontrol edeceğimiz makinenin teknik 
özelliklerini bilmemiz gerekir. Örneğin makinenin azalan veya artan devir sayısı hangi giriş 
parametrelerine bağımlıdır. Ya da hangi değerlere etki edilmelidir ki motorun yüklendikçe 
,düşme eğilimine giren devir sabit kalsın. 
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Başka bir örnek ise elektrik şebekemizde kullandığımız gerilimin değeri 220 Volt’tur. 
Alıcılarımızın normal çalışabilmesi  için  gerilimin  sabit  220  voltta  olması şarttır.  Biliyoruz 
ki bütün üreteçlerin ortak özelliği, üzerinden çekilen elektrik enerjisi arttıkça çıkış gerilimleri 
azalır. Yük kalktıkça çıkış gerilimleri de artar. Elektrik şebekesinde çok büyük ve karmaşık 
enerji hareketleri olmaktadır. Her saniye içerisinde, elektrik kullanan aboneler alıcılarını rastgele 
bir şekilde çalıştırıp durdururlar. Bunun sonucunda 220 volt olarak istenen voltaj seviyesi, yük 
arttıkça azalır. Yük azaldıkça gerilim artar. Elektrik aboneleri arasında bir koordinasyon 
sağlanamayacağı açıktır. Her isteyen evindeki veya iş yerindeki elektriği istediği an kullanabilir. 
Bu durum, trafiğe bir sürü araç çıkmış ancak hiçbir kural  olmadan herkes aracını istediği gibi 
kullanmak istediği  ortama  benzetebiliriz.  Çok  büyük  kaoslar olacağı hiç şüphesizdir. Aynı 
kaos elektrik enerjisinin başına gelmektedir. Eğer gerilim regülatörleri kullanılmamış olsa idi, 
220 volt istenen gerilim belki de 100  volt  ile  500  volt  arasında salınım yapacaktı. 100 volt ile 
500 volt arasında sürekli değişen enerjiyi kullanmamız mümkün değildir. Kullandığımız bütün 
cihazlar hemen bozulur. 

 
Bu örneğe göre kullandığımız elektrik enerjisinin istenen değeri, 220 volt’ta sabit 

olmasıdır. O halde kontrol etmek istediğimiz değişken gerilimdir. Burada bir kontrol sistemi 
geliştirmek için, elektrik enerjisi üreten üreteçlerin ve aradaki aktarma elemanlarının 
karakteristik özellikleri bilinmelidir. Hangi parametreleri kullanarak gerilim değişimini 
önleyebiliriz. Bu parametreler nasıl kontrol altına alınır. İşte otomatik kontrolün çalışma alanı 
budur. Otomatik kontrol sistemi bir devrede bir veya bir çok fiziksel büyüklüğün değişimini 
kontrol etmek amacıyla geliştirildiğine göre, iyi bir kontrol sisteminden beklenen çalışma 
aşağıdaki özellikleri yerine getirmelidir. 

 
1) Sistem de meydana gelen herhangi bir bozucu etkiden sonra bile değişkenin değeri set 
değerinden minimum şekilde sapma olmalıdır. Çalışan sistemler, sürekli bozucu etkiler 
altındadır. Örnek elektrik motorunun aniden yüklenmesi veya aniden üzerindeki yükün 
kalkması gibi. Yine elektrik motorunun sargılarına uygulanan gerilimin ani değer 
değiştirmesi bozucu etki olarak ifade edilir. 

 
2) Bozulma sonunda , normal çalışmaya en  kısa  zamanda  dönebilmelidir. Örneğin elektrik 
motoru ani bir bozucu etki ile karşılaşmışsa, buradaki devir regülatörü, bu değişimi hemen 
hissetmelidir ve hemen düzeltici önlemi almalıdır. Burada istenen, bozulma ile normale 
dönme arasındaki zaman çok kısa olmalıdır. 

 
3) Çalışma şartlarında meydana gelen değişmelerden ötürü olacak  sapma  set değerinden 
minimum seviyede olmalıdır. Yine örneğimizi elektrik motoru ile sürdürecek olursak, 
motorun yükündeki değişme veya giriş gerilimindeki değişimler bir devir değişikliği 
yaratacaktır. Ancak bu durum da istenen, her ne kadar değişim olsa da istenen değerden 
çok uzak olmamalıdır. Yani set değerine yakın olmalıdır. 
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Sistem 
Giriş 

 

6.3 Kontrol Sisteminin Türleri 
 

Sistemlerin çalışmasına göre iki tip kontrol sistemi vardır. 
 

1) Açık çevirim kontrol sistemi 

2) Kapalı çevirim kontrol sistemi 
 
 
6.3.1 Açık Çevirim Kontrol Sistemi 

 
Çıkış 

 
 

Şekil. Açık çevrim kontrol sistemi 
 

Açık çevrim kontrol sisteminde giriş bağımsız bir değişkendir. Çıkışın, giriş üzerinde 
hiçbir etkisi yoktur. Çıkış, girişin bir fonksiyonudur. Örneğin bir elektrik motoruna elektrik 
enerjisini bir şalter üzerinden uygulandığını düşünelim. Motorun dönme hızı ile şalterin 
çalışması arasında hiçbir denetim yoktur. Bu durum da şalter motoru durdurup çalıştırma görevi 
yapar.  Elektrik  motorunu  yüklendiğinde  devri  düşer,  şalter  burada  devrin düşmesini önleyici 
bir tedbir almaz. Böyle bir görevi yoktur. Ancak piyasada kullanılan değişik tiplerde şalterler 
vardır. Bunlar motorun aşırı  yüklenmesinden  dolayı koruyucu özelliği olan şalterler vardır. 
Bu tip şalterler, aşırı akım röleleri ile birleştirilmiş şalterlerdir. Tabi ki istenirse giriş gerilimine 
göre de motoru durdurup çalıştıran şalterler yapılabilir. 

 
Başka bir örnek ise, bir trafik kavşağında trafiğin denetlenmesi açık kontrol sistemine 

göre yapıldığında, kavşaktaki trafik sinyali hep aynı periyodlarda çalışacaktır. Kırmızı 40 saniye 
yanıyor, yeşilde 40 saniye yanıyorsa, günün her saatinde aynı çevrim sürüp gidecektir. 
Kavşaktaki trafik yoğunluğu ile ilgili hiçbir denetim yoktur. 

 
Kuruluşu ucuz bir kontrol yöntemidir fazla bilgi gerektirmez. Ancak işletilmesi her zaman 

ucuz değildir. Örneğin trafik sinyalizasyonu örneğini ele alalım. Açık çevrim kontrol sistemi 
ile iyi bir trafik sinyalizasyonu yapmanın imkanı yoktur. Kötü bir sinyalizasyon ise, yolların 
verimli kullanılmamasına, yakıt masrafının fazla olmasına, gürültü kirliliğinin artmasına, 
zaman kaybına, strese ve trafik kazalarına neden olduğu düşünülürse ilk kuruluş masrafının 
ucuz olmasının hiçbir anlamı kalmaz. 
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6.3.2 Kapalı Çevirim Kontrol Sistemi 

 
Bu tip kontrol sisteminde çıkış, yalnızca girişin bir fonksiyonu değildir. Çıkıştan alınan 

bir geri besleme ile giriş her zaman kontrol altına alınır. Çıkış, giriş ile geri beslemenin 
toplamının bir fonksiyonudur. Diğer bir değişle bu tip sistemlerde çıkış girişi denetlemektedir, 
geri besleme işlemi vardır. 

Trafik sinyalizasyonu örneğini tekrar ele alalım. Kapalı çevrim kontrol sistemi 
uygulanırsa trafik akışı nasıl olur. Trafiğin denetlenmesi yine ışıklalarla olacak ama, yoldaki 
trafik yoğunluğu da her zaman sensörler yardımı  ile  ölçülecektir.  Sensörler  den  alınan ölçüm 
sonucuna göre trafiğin yoğun  olduğu  tarafa  daha  fazla  yeşil  yakarak  trafik sıkışıklığı 
önlenebilir. Ayrıca, hep aynı güzargah üzerinde seyreden taşıtlar, şehir içi hız limitlerinde 
gittiği zaman tekrar tekrar kırmızı ışığa yakalanma ihtimali azaltılır. Bu örnekte 
sinyalizasyonun çalışma zamanlaması sistemin girişi ise, taşıtların durumu da çıkıştır. O halde 
iyi bir çıkış için yolun doluluk ve boşluk oranları dikkate alınarak zamanlama 
değiştirilebilmelidir. 

Başka bir örnek olarak bir hidroelektrik santralini bir sistem olarak düşünelim. Sistemin 
girişi su, çıkışı ise elektrik enerjisidir. Örneğimizi biraz daha somutlaştırmak için sayısal 
değerler verelim. 100MW’lık bir generatörü döndüren türbine akan su miktarının debisi  de 100 
birim ile ifade edelim. Günün her saatinde türbin aynı güç talebiyle karşılaşmayacaktır. Bazen 
talep 100 MW ise bazen 50 MW’ta düşecektir. Türbine giren su miktarı her zaman 100 birim 
olmamalıdır. Talep 50 MW ise su girişi de 50 birime düşmelidir. Aksi halde su kullanımı 
açısından ekonomik olmadığı gibi türbin devri de sabit kalamaz. Gerçekte, talep normal 
sınırlar içinde iken türbin devri hep sabit kalmaktadır. Eğer  türbin  devri sabit kalmazsa üretilen 
enerjinin frekansını 50 Hz’ de sabit tutulamaz. Şebeke frekansı türbin devrine bağlıdır. 

Elektrik abonelerinin kullandığı elektrik miktarına göre üretim sürekli değişim içerisinde 
olmaktadır. Abonelerin elektrik yük talebi, generatörü döndüren türbine yük olarak 
binmektedir. Talep arttıkça, türbine binen yük miktarı artmaktadır. Türbin hep aynı devirde 
dönmesi için, su girişi de artmalıdır. Talep azaldıkça, türbinden yük kalkıyor, dolayısıyla hız 
yükselmemesi için su girişi azalmalıdır. Burada, yükün değişimine göre, türbine giren su miktarı 
da değişmektedir. 

 

 

Şekil. Türbin devir regülatörü 
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Türbinin hızı tako generatör yardımıyla sürekli ölçülmektedir. Ölçülen hız gerilime 
dönüştürülerek  geri  beleme  olarak  uygulanmaktadır.   Devir   yükselme  eğilimine girdiğinde 
tako genaratörde üretilen gerilim de yükselir. Devir düşünce tako generatördeki gerilim de 
düşer. 

Şekildeki devrede, tako generatörde elde edilen geri besleme gerilimi kontrol elemanına 
uygulanmıştır. Kontrol elemanının iki girişi bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi referans 
girişi diğeri ise geri belseme girişidir. Geri besleme sinyali referans girişini azaltır yöndedir. 
Türbinin hızı su giriş miktarına bağlıdır. Çok su girişi olursa devir yükselir, su azalırsa devir 
azalır. Devri etkileyen diğer faktör ise generatörden çekilen elektrik akımıdır. Çekilen akım 
arttıkça türbinin devri azalır, akım azaldıkça türbin devri yükselir. 

Devremizde bilmemiz gereken diğer elemanların çalışması ise, stator kontrollü doğru 
akım motoru, buna bağlı olarak çalışan hidrolik servo sistemdir. Stator kontrollü d.a. motorunun 
statoruna gerilim uygulandığında bir dönme hareketi üretilir. Bu hareketin yönü ise doğru 
akımın yönüyle ilgilidir. 

Hidrolik servo mekanizmanın çalışması: Motorun hareketi dişli sistemi ile doğrusal hale 
getirilir. Dişlinin hareketi bir sıvı valfini kontrol etmektedir. İleri geri hareketi ile sıvının silindir 
içersindeki hareketinin yönünü ve miktarını sağlar. Silindir içerisinde bulunan pistonu hareket 
ettirir. Piston, su girişindeki vanayı kontrol ederek türbine giren su ayarlanır. (Su giriş kontrolü 
türbin üzerindeki kanatçıkların hareket açısı değiştirilerek de yapılabilir.) 

Generatörden çekilen enerji azaldığında, türbin devri yükselecektir. Buna bağlı olarak 
tako generatörün ürettiği gerilim artacak ve referans geriliminde fazla olacağından kontrol 
elemanı motora enerji gönderecektir. Motor gelen enerji miktarı kadar hareket ederek dişliyi 
sağa doğru döndürecektir. Buna bağlı olarak valf içersindeki sıvı, silindir içersine pistonu sağa 
itecek yönde bir hareket oluşturacaktır. Pistona bağlı savak su girişini azaltacaktır. 

Generatörden çekilen akım arttığında, türbinin devri yavaşlayacak, geri belseme sistemi 
su girişini arttırarak devirdeki değişimi engelleyecektir. Böyle bir otomatik kontrol sistemi ile 
türbin devri denetlenir. Her yük değişiminde türbin devrinde de bir değişim yaratacak ancak 
bu değişim %3, %4 civarında olmaktadır. Bunun anlamı şebeke frekansı tam 50Hz yerine,49-
51Hz aralığında değişir demektir. Ancak açık çevirim kontrol sistemi uygulanırsa değişim 
%40 ‘lara çıkar buda 30Hz ile 70Hz arasında değişim anlamına gelir. Bu kadar geniş bir aralıkta 
frekansı değişen bir elektrik enerjisi kullanılamaz. 

 
 
 

 

 
 

Şekil. Kapalı Çevrim kontrol sistemi 
 

Bu tür kontrol sisteminde çıkış, giriş ile geri besleme sinyali farkının bir 
fonksiyonudur. 

 

Geri  

Giriş Fark Çıkış 



440

440 	

 

6.4 Geri Besleme Çeşitleri 
 
 

Vgiriş G Vçıkış 

 
 
 

H 
 
 

Şekil. Geri beslemeli bir yükselteç devresi 
 

Çıkıştan alınan geri besleme sinyali  girişi,  arttıracak  şekilde  uygulanırsa  buna  pozitif geri 
besleme denir. Giriş sinyalini azaltacak yönde uygulanırsa negatif geri besleme adını alır. 
Otomatik kontrol sistemlerinde negatif geri besleme kullanılır. Çünkü otomatik kontrol 
sistemlerinde esas amaç her hangi bir fiziksel büyüklüğü kontrol altına almaktır. 

Çıkıştan alınan sinyal girişi arttıracak şekilde uygulanacak olursa, giriş artınca çıkış artar, 
çıkıştan alınan geri besleme sinyali artarak sürekli girişi arttırır. Dolayısıyla çıkışta sürekli artış 
içerisinde olacaktır. Bu artış bir süre sonra sistemin çıkışını sıfıra götürüp, tekrar salınım yaparak 
devamlı karasız çalışacaktır. 

Pozitif  geri  besleme  osilatörlerde   kullanılır.   LC   tank   devresinde   salınımlar esnasında 
kaybolan enerjiyi takviye amacıyla geri besleme yapılır. Sönümsüz osilasyon ancak pozitif geri 
besleme ile elde edilir. 

Çıkıştan alınan sinyal girişi azaltacak yönde uygulanırsa bu tip geri beslemeye negatif geri 
besleme denir. Sistem girişi ve geri besleme oranı herhangi bir değere ayarlanır, ve bu değerin 
sabit olması istenir. Sistemde bir değişme olmazsa çalışmasını ayarlandığı gibi sürdürür. Dışarıdan 
gelen bir bozucu etki sonunda çıkışta bir azalma olursa, bu azalma geri besleme sinyalini de 
azaltacaktır. Girişteki değer ile geri besleme arasındaki değer artacak ve yükseltici devresine 
daha büyük bir sinyal gireceğinden, çıkıştaki azalmayı önleyecektir. Çıkış yükselecek olursa, geri 
besleme sinyali de yükselecek,girişi daha fazla azaltarak çıkıştaki artışı önlemeye çalışacaktır. 

 

Negatif geri beslemeli sistemlerde TF  G3   
1 G3H 3 

( aradaki işaret +) 

Pozitif geri beslemeli sistemlerde 
TF     G3

 1 − G3H 
3 

( aradaki işaret - ) 

 
6.5 Blok Diyagramları 

 
Bir kontrol sistemi bir çok elemanlardan oluşabilir. Sistemin türüne ve işlevine bağlı olarak 

eleman sayısı değişir. Kontrol sisteminde her bir eleman tarafından oluşturulan fonksiyonları 
göstermek için blok diyagramı olarak isimlendirilen bir diyagram kullanılır 

Bir sistemin blok diyagramı, sistemin her bir eleman ya da eleman grubunun fonksiyonel 
veya sinyal akışının grafiksel gösterimidir. Blok diyagramı çeşitli elemanlar arasıda varolan 
karşılıklı bağıntıyı tanımlar. 
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6.5.1 Blok diyagramı elemanları 
 

Bir blok diyagramı bloklar,oklar,toplama noktaları ve ayrılma noktalarından (kol 
noktası)meydana gelmiştir. Blok diyagramında tüm sistem değişkenleri birbirine işlevsel 
(fonksiyonel) bloklar halinde bağlıdır. 

 
Toplama 

noktası 
X X Y 

 
Blok 

Blok’un tanımı 

 
 

Ayrılma noktası 
 

A 

 

Y A 

 
 

Şekil. Blok Şema Elemanları 
 

a. Oklar: bir blok diyagramının bloklarını ve diğer elemanları birbirine bağlayan ve 
sinyallerin akış yönünü gösteren işaretler olarak ele alınır. Okların yönü sinyallerin akış 
yönünü gösterir ve bir blok diyagramı içinde sinyaller yalnızca oklar yönünde olabilir. 

 
b. Toplama Noktaları: Bir toplama noktası toplama işlemini belirten içi boş veya içine 
çapraz konmuş bir çemberle gösterilir. Toplama noktaları bir blok diyagramı içerisinde 
yerine getirdikleri işlevlere göre mukayese noktası veya hata sezici ve toplayıcı olmak 
üzere iki şekilde bulunurlar. 

 
c. Ayrılma Noktaları Veya Kol Noktaları: Oklar ile temsil edilen sinyallerin kollara 
ayrıldığı ve bir bloktan ayrılan çıkış sinyalinin aynı zamanda diğer bloklara veya toplama 
noktalarına gittiği noktalardır. 

 
 
6.5.2 Blok Diyagramının Temel Özellikleri 

 

a) Blok diyagramı gerçek sistemin sinyal akışını gösterir. Bu nedenle 
matematiksel yönteme göre sistemi daha gerçekçi bir şekilde gösterir. 
b) Sistemin dinamik davranışı ile ilgili bilgiyi içermekte olup sistemin fiziksel yapısı 
ile ilgili herhangi bir bilgiyi içermez. 
c) Üzerinde enerjinin esas kaynağı açık bir şekilde gösterilmez. 
d) Ele alınan çözümlerin bakış açısına bağlı olarak bir sistem içinde farklı sayıda blok 
diyagramı çizilebilir. 

 
6.5.3 Blok Diyagramlarının İndirgenmesi 

 
Blok diyagramı indirgenmesinde amaç tüm sisteme ait transfer fonksiyonunu bir blok 

içerisinde göstermek ve böylece sisteme ait giriş çıkış bağıntısını elde etmektedir. 
Blok diyagramının indirgenmesinde: 

1) Geri besleme yolu üzerinde transfer fonksiyonları çarpımı aynı kalmalı , 

2) Geri besleme döngüsü içerisindeki,transfer fonksiyonu aynı kalmalı. 
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6.5.4 Blok Diyagramı İndirgeme Kuralları 

 
Karmaşık yapıdaki blok diyagramları aşağıda verilen basit indirgeme kuralları 

uygulanarak her giriş – çıkış arası tek bir blok’a indirgenebilir. 
 

1) 

 
 

X 2 = G1.G2.X1 
 
 

2) 

G1 

X1 X3 

 
G2 

 

X2    
 

 

X4 

 
 
    X1   

 
 

X2 
G1 ± G2 

X 3 = G1.X 1 
X 4 = G2.X1 
X 2 = X 3 + X 4 

X 2 =  X1.(G1 + G2) 

 
 

3) 
 
 

 

 

X 2 = G.X1 
 
 

4) 
X1 X4 X3 

G 
X2 

 
 
 
 

5) 
 

 
  

 

 

 

  

      

 
 

−  1 
G 
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X 2 = G.X1 X 2 = G.X1 
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X 5 = X1 ⎧ 
1 
⎟.X 2 

 

 

7) 

 

 
 
6.5.5 Karmaşık Blok Diyagramlarının İndirgenmesi 

 
Blok diyagramları bazen o kadar karmaşık bir hale gelir ki , sistemin tepkisini görebilmek 

veya inceleyebilmek açısından indirgemek gerekebilir. Sistemin eş değer transfer fonksiyonu 
bulunarak sistemin geneli hakkında bir yorum yapılabilir duruma getirilir Aşağıdaki örnekte 
karmaşık bir blok diyagramın indirgenmesi adım adım yapılacaktır. 

6) 
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Örnek verilen blok diyagramı indirgeyerek transfer fonksiyonunu bulunuz. 

 
 

 

 

Şekil. Karmaşık bir blok diyagram örneği 
 

Çözüm için, blok diyagramında seri bağlı elemanlar, paralele elemanlar ve geri beslemeli 
bloklar aranır. Elektrik devrelerinde eşdeğer direncin bulunduğu gibi eşdeğer transfer fonksiyonun 
da bulunmasında işleme çıkış tarafında başlanarak girişe doğru ilerlenir. 

 
Adım 1: 

 
 

 

Bu tip geri beslemeli bir blokun transfer fonksiyonu TF  G3 ‘tür 
1 G3H 3 

 

Blok diyagramımızı yeniden çizersek , blok diyagramı aşağıdaki gibi olur. 
 
 

 

 
 
 

 

   

 
G1 

 
G2 

 
 

 

 
 

 
 

R  

 

 
 

 
 

     
    

 
G1 

 
    

1 G3H  

 
 

 
 

R  

G2G3 
1 G2G3H 3 TF        G3   

1    G3H 3 
G2 

. 
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Seri hale gelen blokun eşdeğeri alınır. Şimdi blok diyagramımızı yeniden çizelim. 
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Devrenin eşdeğer transfer fonksiyonu =  G5 olur. 
1 G5H1 

 
 
 
6.5.6 Çok Girişli Tek Çıkışlı Kontrol Sistemine Örnekler 
Örnek : 

Verilen lineer devrenin eşdeğer transfer fonksiyonunu bulunuz. 
 
 

 

Şekil. Çok girişli blok diyagram 
 

Çözüm: 
 

Devremiz lineer verildiğinden bir giriş haricinde tüm girişleri sıfır kabul ederiz.Aktif olan giriş 
için transfer fonksiyonunu bulunuz.Her bir giriş için transfer için aynı işlemi tekrarlayacağız. 

 
ADIM I-   U1,U2  girişleri sıfır kabul edilerek R girişi için transfer fonksiyonunu 

 

CR      G 2.G3    
1 G1.G2.G3.F1 

 
 

ADIM II- U2  =R=0  kabul edilerek U1 için transfer fonksiyonunu bulalım. 
 

CU1  G 2.G3   
1 G2.G3.F1 

 
ADIM III-   U1=    R =  0   kabul edilerek U2   için transfer fonksiyonunu bulalım. 

 

CU  G3   
1 G1.G2.G3.F1 

 
Eşdeğer transfer fonksiyonu   hepsinin toplamına eşittir. 

 
C CR CU1 CU 2 
C   G1.G 2.G3    G 2.G3       G3

 1 G1.G2.G3.F1  1 G1.G2.G3.F1   1   
G1.G2.G3.F1 
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Örnek : 
İki  girişli iki çıkışlı kontrol sisteminin eşdeğer transfer fonksiyonunu bulunuz. 

 

 

Şekil. İki giriş iki çıkışlı blok diyagram 
 

Bu  tip blok diyagramların eşdeğer transfer fonksiyonunu bulmak için ,her bir 
adımda bir giriş ve bir çıkış haricinde tüm giriş ve çıkışlar sıfır kabul edilerek her girişin her 
bir çıkışa göre transfer fonksiyonu bulunur. Örneğin bu devre de 4 adet transfer fonksiyonu 
bulunacak ,eşdeğer transfer fonksiyonu ise iki adet olacaktır. Her çıkışa göre transfer fonksiyonu 
olacak .burada iki çıkış   olduğuna göre iki adet   transfer fonksiyonumuz olur. 

 
ADIM  I: R2 =0 kabul  edilerek  ,R1    ‘in  C1    çıkışına  göre  transfer  fonksiyonunun 

bulunması devreyi R2   ve C2  göz ardı ederek yeniden çizersek; 
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ADIM II:  C1   çıkışını R2   girişine bulursak 
 
 

 

 

C1 C1.R1 C1.R2    G1    G1.G 2.G3     C2R1  G1.G 2.G 4
 1  G1.G2.G3.G4   1  G1.G2.G3.G4 
 1 G1.G2.G3.G4 

 
ADIM III; 

 
C2  çıkışına göre transfer fonksiyonunu bulalım. 

Bu durumda ,C1   göz ardı edilerek, R2  = 0  kabul edilir.Blok diyagramını çizersek; 
 
 

 

 
ADIM IV-;   R2     girişine göre C2 çıkışını bulalım . 

 

 

C C2R1 C2R2  G1.G 2.G3   G 4 olur.. 1 G1.G2.G3.G4   1 G1.G2.G3.G4 
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6.6 Kontrol Sistemlerinin Matematiksel Modelleri 

 
 

Kontrol sistemlerinin analiz , tasarım ve boyutlandırılmasında tüm sistem dinamiğini 
tanımlayan , giriş ve çıkış bağıntıları ile durum değişkenlerini içeren diferansiyel ya da integro-
diferansiyel denklemlerin elde edilmesi gerekir. Sistemin değişkenleri arasındaki bağıntılarını 
veren bu denklemlere otomatik kontrol sistemlerinin matematiksel modeli denir. 

 
Elde edilen diferansiyel denklemler lineer ve sabit katsayılı ise çözümü Laplace 

transformu kullanılarak yapılabilir. Lineer olmayan diferansiyel denklemlerin çözümü için 
genel ve doğrudan bir çözüm yoktur. Bu tür denklemlerin çözümü ise bilgisayar programları 
veya denklemi lineerleştirerek yapılabilir. 

 
Kontrol sistemi problemlerinin çözümünde değişik türden mekanik, elektrik, pnömatik, 

hidrolik , optik ... vb bileşen sistemlerle karşılaşmak olağandır. Bu problemi çözecek kişinin 
iyi bir matematik bilgisinin yanında değişik türden olan bileşenlerin davranışlarını belirleyen 
kuralları ve kanunları bilmesi zorunludur. 

 
Bu nedenle kontrol sistemlerinin tasarımını yapmak bir mühendislik işidir. Tekniker 

düzeyinde  tasarım  yapmak  değil  sistemi  genel  hatları  ile  kavramak önemlidir. 
 
 
6.6.1 Laplace Transformasyonu 

 
Lineer servo sistemlerin çözümünde en çok kullanılan bir matematiksel çözüm 

yöntemidir. Genel olarak aşağıdaki gibi ifade edilir. 
 
 

 
 

 

 

Laplace transformu operatörü herhangi bir f(t) fonksiyonuna uygulanırsa ortaya yeni bir 
F(s) fonksiyonu çıkar. F(s) fonksiyonu frekans domeninde bir fonksiyondur, f(t) ise zaman 
domenindedir. 

 

 

Bu denklemden anlaşılacağı üzere değişkeni t olan herhangi bir fonksiyonun Laplace transformu, 
sözü edilen fonksiyonu e-st ile çarpıp, çarpımın t = 0 ve t = ∞ arasında integralinin alınması ile 
elde edilir. Burada s = α+jw , kompleks bir değişkendir. 
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a 

 

6.6.2 Laplace Transformu Örnekleri 
 

1 -  Bir katsayının, f(t) = A ise Laplace transformu F (s)
 
A

 
s 

olur. 

 

2 - Adım fonksiyonunun Laplace transformu 
 

 

 
Bir değişken, sabit bir değerden ikinci bir sabit değere geçiş yaparsa bu değişime 

adım fonksiyonu denir. Örneğin lojik sinyaller bir adım fonksiyonudur. 
Adım fönksiyonun Laplace transformu. 

 

t için f (t )  f (0) ve 
0 
£[f(t)] = £(0) =0 
t>= 0 için f (t) 

A2 

 
f ( A2 ) 

£[f(t)] = £(A2) = 
 

e-at    

 
 

S 
   1 , eat 

s 

 

   1   
s 

Birinci dereceden bir türevin Laplace transformu 
f’(t) sF(s) – f(0) 

 
İkinci dereceden bir türevin Laplace  transformu 

f’’(t) s2  F(s) –sF(s)+f’(0) 

n. inci dereceden bir türevin Laplace transformu 

fn(t) snF(s) n-1  f(0) + sn-2  f’’(0) + ...+fn-1
 

A2 

A1 
 

t  

a 
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Trigonometrik fonksiyonların Laplace dönüşümleri 
 

 

 

Elektriksel elemanların zaman domeninde gösterilişi 
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v v 

 
 
 
 
 

6.6.3 Ters Laplace Dönüşümü 
 

Laplace transformasyonu t domenindeki karmaşık denklemlerin çözümünde 
kolaylıklar sağlar. Ancak sonucun s domeninde değil, t domeninde olması gerekir. Bunun 
için elde edilen sonucun t domeninde gösterimi için ters Laplace dönüşüm gereklidir. Ters 
Laplace dönüşüm 

 
£-1[F(s)] = f(t)  şeklinde ifade edilir. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

Örnek:  
İ B İ =0  R 

A a 

V R C V 

 
T t 

V1 Ri (t ) Vc 

 
 

 
 

 
 

   
 

  

 
ifadeleri bulunur. Sabit katsayılı diferansiyel denklem olduğundan laplace transformu 
uygulanır. 
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Örnek : 
 

Verilen devrenin transfer fonksiyonunu bulunuz. 
 

 

 
 

6.7 Sinyal Akış Grafikleri 
 
 
 
 

1) Ohm Kanunu 

1 
 Vi  R  I Vi R I   

 

2) Bir düğüm noktasına gelen sinyallerin toplamı: 
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Xi 
 

X c 

Y Y  = CX+a  

a 1 

3) Bir düğüm noktasını terk eden sinyaller. 

X1 
X2 

 
 
 
 
 

X -4 

 
 
 

Y 
 
 
 

Z Y  = 3X Z = −4 X 

 
 
 

Xk X3 

 
 
 

Xn 
 
 

Xi = Aik.Xk 
i = 1,2,3,...n, k 

 
 
 

6.7.1 Blok Diyagramlarının Sinyal Akış Grafikleri 
 

Blok diyagram Sinyal akış grafiği 
 
 

  
 
 

Blok diyagram Sinyal akış grafiği 
 

R E C C 

 
H 

 
 

 
 

R E C 



455

455 	

 
 
 

Blok diyagram 
 
 

 

Sinyal akış grafiği 
 

G3 

 

 
6.7.1.1 Sinyal Akış Profillerinin Matematiksel Tanıkları 

 
Sinyal Akış Profillerinin Matematiksel Tanıkları 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

	  

 

G4 G1  

 

 

 

R +  
 

-  

R G1G4 G2 C C 

H1 
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6.8 Otomatik Kontrol 
 
 

Otomatik kontrolün amacı , insan denetimi gerektirmeden bir sistemde üretilen 
değişkenler  üzerinde   ayar   yapmak   ,   sistemin   istenilen   şekilde   çalışmasını sağlamaktır. 
Örneğin  elektrik  şebekemizde  kullandığımız  gerilimin  değeri  220  Volt’tur. Bu gerilim 
değerinin 220 voltta sabit kalması gerekir. 

 
Otomatik kontrol işte burada devreye girer. Şebeke gerilimini etkileyen değişimlerin 

etkisini ortadan kaldırmak için sistemin analizi yapılır. Dışarıdan gelecek olumsuz etkiler 
belirlenir. Sistemin kendi içindeki parametrelerin durumları incelenir. Tüm  sistemi kapsayacak 
matematiksel modellemeler geliştirilerek sabit tutulmak  istenen  çıkış büyüklüğünü denetime 
alacak sistemler tasarlanır. 

 
O halde elektrik enerjisi üreten üretecin, çıkış değişkenlerinden biri gerilimdir. İşte 

üretilen bu değişkenin değeri bizim için önemli ve sabit bir değer de tutmak istiyorsak bir 
kontrol devresine ihtiyacımız var demektir. İyi bir kontrol sisteminde aranılan özellikler 
aşağıdaki gibidir. 

 
1) Sistem de meydana gelen herhangi bir bozucu etkiden sonra bile değişkenin değeri set 
değerinden minimum şekilde sapma olmalıdır. 

 
Örnek olarak bir elektrik motorunu ele alalım.   Motor boşta çalışırken devir   sayısı 
1500 d/d ise yüklendiğinde de 1500 d/d olmalıdır. Ani yük kalkışlarında veya 
yüklenmelerinde bile devir 1500 d/d  ‘ya  fazla  uzak  olmamalıdır.  Değişim  mümkünse hiç 
olmamalı veya en az olmalıdır. 

 
2) Bozulma sonunda , normal çalışmaya en kısa zamanda dönebilmelidir. Motoru yine 
düşünecek olursak, ani yüklenmelerde ve yük boşalmalarında devrinde mutlaka bir 
değişiklik olacaktır. Ancak normal devrine dönme süresi ne kadar kısa olursa o kadar 
iyidir. 

 
3) Çalışma şartlarında meydana gelen değişmelerden ötürü olacak  sapma  set değerinden 
minimum seviyede olmalıdır. Çalışma şartlarını belirleyen giriş değişkenleri veya ortam da 
oluşan olumsuzluklardan çok fazla etkilenmemelidir. 
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6.8.1 Kontrol Sistemi Elemanları 

 

Kontrol sistemi elemanları  bloklar şeklinde  aşağıdaki şekil deki gibi gösterilir. 
 
 
 
 

  Giriş  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil. Kapalı çevrim otomatik Kontrol blok diyagramı 
 
 

Bu blok diyagramındaki kısımların işlevi aşağıdaki gibi düşünülebilir. 
 
 
6.8.1.1 Kontrol elemanı 

 
Set değeri ile ölçme elemanından aldığı değerlere göre çıkış veren devredir. Devrenin 

çalışmasına karar verecek sinyali üretir. 
 
 
6.8.1.2 Ölçme elemanı 

 
 

Otomatik kontrol sisteminde , kontrol edilmek istenen değişken sürekli olarak 
ölçülmelidir. Çünkü sistem sürekli olarak bozucu etkilerin altındadır. Bozucu büyüklük 
geldiğinde ölçme elemanı , kontrol elemanına yeni değerle ilgili sinyal göndermelidir. Ölçme 
bir kontrol sistemi için çok önemlidir. 

 
 
6.8.1.3 Sürücü devre 

 
Sistemin çalışması için kontrol elemanından aldığı sinyale göre güç elemanına enerji 

akışını sağlayan elemanlardır. 
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6.8.1.4 Sistem 

 
 

Kontrol edilmesi istenen değişkeni üreten elemanlardır. Kontrol etmek istediğimiz 
değişken bir motorun deviri ise burada sistem diye adlandırılan eleman motordur. 

 
 
 
6.9 Otomatik kontrol türleri 

 

Otomatik kontrol sisteminde blok diyagram üzerindeki kontrol elemanı, sistemin herhangi 
bir çıkış değişkeni üzerinde istenilen set değeri etrafında çalışması gereken bir duyarlılıkla 
sistemi kontrol eder. Çıkış büyüklüğüne , duyarlılığa ve konuma göre çeşitli kontrol 
sistemleri geliştirilmiştir. Bunlar; 

 
1) Açık – Kapalı ( Off – On ) kontrol 

2) Oransal Kontrol ( Proportional P ) 

3) Oransal + İntegral Kontrol ( PI ) 

4) Oransal + Türevsel Kontrol (PD) 

5) Oransal + İntegral + Türevsel ( PID ) 

6) Zaman Oransal (Time Proportional ) 

7) Bulanık mantıkla kontrol 
 
 

6.9.1 Açık – Kapalı Kontrol ( On – Off ) 
 

Bu tip kontrollerde sistemin enerjisi güç elemanına ya tam uygulanır, ya da tam kesilir. 
Güç elemanı iki durumda bulunabilir; ya çalışıyordur ya da duruyordur. Örnek  olarak elektrikle 
çalışan bir ısıtıcıyı ele alalım. Bu ısıtıcı, bir odayı ısıtsın. Ancak oda sıcaklığı 22 santigrad 
dereceye ayarlansın. 

 
Oda sıcaklığı 22 C0 ‘ye gelinceye kadar  ısıtıcı  çalışır.  22  C0’  ye  gelince  ısıtıcı devreden 

çıkar. Aşağıda bu tip kontrole ait sıcaklık – zaman eğrisi ve transfer eğrisi görülmektedir. 
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k a p a l ı 

a ç ık 

 
 

s e t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu tip açık – kapalı kontrol de kontrol değişkeni olan ortam sıcaklığı sürekli değişim 
halindedir. Isıtıcı 22 C0 ‘ de durur durmaz sıcaklık, biraz sonra bu değerin altına düşecektir, 
örneğin 21,9C0 gibi. Ortam sıcaklığı set değerinin altına düşer düşmez ısıtıcı yeniden çalışmaya 
başlayacaktır. 21,9C0’den 22C0’ye çıkınca tekrar duracaktır. Isıtıcı 0,1C0’ lik bir aralıkta 
çalışıp - duracaktır. Yani bir osilasyona girecektir.  Böyle  bir  osilasyon  güç elemanını çalıştırıp 
durduran sürücü devrenin çabuk bozulmasına neden olur. Sistemin verimini düşürür. 

 
Devrenin böyle bir osilasyona girmesini önlemek için sabit bir band oluşturulur. Örneğin 

sıcaklık  22  C0  ye  set  edilir.  Ancak  ısıtıcı  24  C0   ‘ye  kadar  çalışmasını sürdürür.   24C0 ‘ye 
gelince durur. Ortam sıcaklığı 20 C0’nin altına düşmeden ısıtıcı devreye girmez. Ortam 
sıcaklığı 20 C0’nin altına düşünce ısıstıcı devreye girer. Böylece ısıtıcının devreye girip çıkması 
için 4 C0’lik sabit bir band oluşturularak sistemin sürekli çalışıp durma durumu önlenmiş olur. 
Şekil’ de sabit band’lı bir açık-kapalı kontrol eğrisi görülmektedir. Bu sabit banda histerisiz 
bandı da denir. 

 
 

 

 
Şekil. Histerisizli açık – kapalı kontrol eğrisi 
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Bu eğriden anlaşılacağı üzere, ısıtıcı set değerini geçtiği anda enerji kesilmez, belirli bir 
değere kadar yükselir, daha sonra kapanır. Enerji kesildikten sonra sıcaklık düşmeye başlar. 
Yine sıcaklık set değerinin altına iner inmez ısıtıcı devreye girmez. Set değerinin altındaki 
değere kadar düşünce ısıtıcı tekrar çalışmaya başlar. Set değerinin altında ve  üstündeki çalışma 
–durma noktaları arasındaki bu bandın darlığı veya genişliği kontrol edilen prosesin gerektiği 
kadar olmalıdır. Şekil’de histerisizli açık – kapalı kontrol türü transfer eğrisi görülmektedir. 

 
 
 
 

açık 
 
 
 
 
 
 
 
 

kapalı  

E C D 
 
Şekil. Histersizli açık-kapalı kontrol transfer eğrisi 

 

Isıtıcıya enerji verildiğinde sıcaklık B noktasına gelinceye kadar ısıtıcı çalışır. B noktasına 
gelince ısıtıcıcının enerjisi kesilir. Isıtıcının enerjisi kesildiği halde sıcaklık C noktasından D 
noktasına doğru biraz daha yükselir. 

 
Bura da set değeri C-E noktalarının ortasındadır. E noktası ısıtıcının tekrar çalışmaya 

başlayacağı alt noktadır. 
 

Sıcaklık E noktasının altına düşeceği anda ısıtıcı çalışmaya başlar, ancak ısıtıcının 
çalışmaya başlamasına rağmen sıcaklık G noktasına doğru düşmeye devam eder, sonra 
tekrara yükselmeye geçerek B noktasına doğru yükselmeye başlar. Isıtıcının enerjisi kesilir. 
Sıcaklık yine C notasından D noktasına kadar yükselmeye devam eder.  Bundan  sonra sıcaklık 
düşmeye başlar ve sistem bu şekilde çalışmasını sürdürür. Buradaki anlatım da sıcaklık 
değişkeni örnek olara alındıysa da sıcaklık değişkeni yerine basınç , sıvı seviye , debi gibi 
değişkenlerle de düşünülebilir. Yaygın olarak kullanılan açık – kapalı kontrol formunun yeterli 
olmadığı yerlerde bir üst form olan oransal kontrol kullanılır. 

A G F B 

en
er

ji 
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6.9.2 Oransal (Propartional ) Kontrol 

 

Oransal kontrolde , çalışma  devamlıdır.  Ancak  sistemin  enerji  ihtiyacı  her  an değişim 
gösterir. Kontrol cihazı, ölçme elemanından aldığı ölçme bilgisine göre sürücü elemanı uyarır. 
Sürücü eleman da güç elemanına giren enerjiyi kontrol eder. Ölçme elemanı kontrol edilen 
değişkeni sürekli ölçer ve kontrol elemanına sürekli olarak sinyal gönderir. 

 
Sistemin set değerinde bir sapma olduğu anda ölçme elemanı bunun karşılığı olan elektrik 

sinyalini kontrol elemanına gönderir. Kontrol elemanı bu bilgiyi referans değer ile 
karşılaştırarak sürücü elemanı uyarır. 

 
İşlemsel yükselteçlerin oransal kontrol elemanı olarak kullanılması 

 

 

Şekil. İşlemsel yükseltecin oransal kontrol elemanı olarak kullanılması 

İşlemsel yükselteç, şekil 4.6 ‘daki devrede oransal kontrol elemanı olarak kullanılabilir. 
Sistemin referans girişi işlemsel yükseltecin (+ ) girişine, geri beslemesi ise ( - ) girişine 
uygulanır. Devre elemanları eşit seçildiğini kabul edersek işlemsel yükseltecin çıkış gerilimi 

 

 

Bu denklemde RF R1 RA 

RB 

seçilirse 

V = (V −V ) olur.  Geri besleme gerilimi negatif girişe uygulanırsa , bu  devrenin 

O ref g 
 

çıkışı bir oransal kontrol işlemi yapar.  Burada Rg  geri besleme gerilimidir. 
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Şekil. Oransal kontrol blok şeması 
 

Bu devredeki sensörden gelen sinyal geri besleme sinyalidir. Çıkış büyüklüğü sensörler 
aracılığı ile elektriksel sinyale dönüştürülür. Amplifikatörlerde yükseltilerek toplayıcı devreye 
ya da kontrol elemanının  negatif girişine uygulanır. 

 
T sıcaklık 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

set 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil. Oransal kontrole ait reaksiyon eğrisi 
 

İlk başlangıçta kontrol değişkeni set değerinin üstüne bir miktar çıkar, geri besleme ile 
bu yükseliş azaltılmaya çalışılır. Ancak azaltma etkisi, sistemi set değerinin altına düşürür. 
Tekrar yükseltme isteği gelir , tekrar yükselir ancak set değerini bir önceki duruma göre daha 
az geçer. Set değeri geçilince azaltma isteği gelir ve değişken azaltılır, ancak  yine set değerinin 
altına düşer. Sistem belirli bir band içerisinde bir salınıma girerek çalışmasını sürdürür. 
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Elektrik enerjisi kullanılarak ısıtma yapılan bir proseste , oransal kontrol cihazı ısıtıcının 
elektrik enerjisini prosesin ihtiyacı kadar verir. Enerjinin %0 ‘dan %100 ‘ e kadar 
ayarlanabileceği , oransal kontrol yapılabilen sıcaklık aralığına Oransal Band denir. Genel 
olarak oransal band, cihazın tam skala değerinin bir yüzdesi olarak tanımlanır ve set değeri 
etrafında eşit olarak yayılır. Örneğin 1000 C0’lik skalası olan bir cihazda %5’lik band, 1000* 
0,05 = 50 C0 lik bir sıcaklık aralığı demektir. Bu 50 C0’lik  aralığın  yarısı  set değerinin altında, 
yarısı da set değerinin üstündedir. Yani 975 ile 1025 C0 aralığını ifade eder. Oransal band %2 
ye düşürüldüğünde değişim aralığı 1000*0,02=20 C0 olacak ve 10 derece set değerinin altında 
10 derece de üstünde yer alacaktır. Değişik proseslerde ve değişik şartlarda duruma en uygun 
oransal band seçilir. Aynı sistem için geniş ve dar olarak oransal band alalım ve sistemin 
tepkime eğrini inceleyelim. 

 

 

 
 

Şekil. Geniş olarak düzenlenen oransal band ve tepkime eğrileri 
 

Geniş seçilmiş bir band da enerji değişim miktarı  küçük,  dar  seçilmiş  band  da ise enerji 
değişim miktarı büyüktür. Oransal band daraltıldıkça enerji değişim miktarı artar, band 
sıfırlanacak olursa oransal kontrol açık – kapalı kontrol sistemi şeklinde çalışmaya 
başlayacaktır. 

 
Set değeri ile sistemin oturduğu ve periyodik olarak oluşan farka off-set denir. Off-set 

farkını azaltmak için oransal bandı dar tutmak gerekir. Ancak belirtildiği üzere çok daraltılırsa 
sistem açık – kapalı kontrol gibi çalışmaya başlar. 

 
Kazanç = 100  

 
Oransal.band 
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Şekil. Dar oransal band 

Oransal band daraldıkça kazanç artmaktadır. 

Başka bir örnek olarak bir doğru akım motorunun devir sayını kontrol eden bir kontrol 
devresini ele alalım. Şekildeki devrede doğru akım motorunun devri endüvisine uygulanan 
doğru gerilim değeri ile orantılıdır. Devir sayısı tako generatör tarafından ölçülerek , devir 
karşılığı olan  elektrik  sinyali  kontrol  elemanına gitmektedir.  Burada  kontrol  elemanı olarak 
bir işlemsel yükselteç kullanılabilir.  İşlemsel  yükseltecin pozitif girişine  referans değer 
girmekte olup , negatif girişine ise geri besleme devresi olan tako generatörden alınan 
gerilimdir. İşlemsel yükselteç bu iki girişin fakını güçlendirerek tetikleme devresine gönderir. 
Tetikleme devresi tristörlerin tetikleme açılarını ayarlayarak doğrultulan gerilimi ayarlar. 
Motor, endüvisine uygulanan gerilime göre belirli bir devir de döner. 

 
Şekildeki devrede motorun devrini düşürücü bir etki geldiğinde  tako  generatörde üretilen 

gerilim, düşen devirle orantılı olarak azalacaktır. İşlemsel yükseltecin negatif girişine gelen 
gerilim azalınca , referans ile aralarındaki fark yükselecek ve tetikleme elemanı tristörlerin 
tetikleme açılarını küçülterek doğrultulan gerilimin değerini  yükseltecektir. Gerilim deki bu 
yükselme azalan devri set değerine tekrar gelmesini sağlayacaktır. 

 
Bu defada motorun devrini yükseltici bir etki geldiğini var sayalım. Tako generatörde 

üretilen gerilim yükselen devirle orantılı olarak artacaktır. İşlemsel yükseltecin negatif girişine 
gelen gerilim artınca , referans ile aralarındaki fark küçülecek ve tetikleme elemanı tristörlerin 
tetikleme açılarını büyüterek doğrultulan gerilimin değerini düşürecektir. Gerilim deki bu 
azalma yükselen  devri set değerine gelmesini sağlayacaktır. 
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Ancak bu tip kontrol sisteminde, sistem set değerinin altında ve üstünde sürekli salınım 
yapar. Bu salınım aralığına oransal band denir. Örneğin 1000 devir/dakikada sabit tutulmak 
istenen devir 990 ile 1010 d/d arasında değişiyorsa burada oransal band 20/1000 = %0,2’dir. 

 
 
 
 

 

 
 

Şekil. Bir doğru akım motorunun devir kontrol devresi 
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6.10 İşlemsel Yükseltecin İntegral Devresi Olarak Çalıştırlması 

 
 

Op-amp’lar bir matematiksel fonksiyon olan integral işlemini gerçekleştirebilirler. 
İntegral alma işlemini gerçekleştiren bu devrelere integral alıcı devre denir. İntegral; zaman 
üzerinde giriş sinyalinin toplamını alma veya analitik geometride bir eğri altındaki alanı 
hesaplama işlemidir. 

 

 

 

 
Şekil. İşlemsel yükseltecin integral alıcı olarak kullanılması 

 
İntegral alıcı devrenin girişine uygulanan kare dalganın çıkışta  üçgen  dalga  olarak çıkar. 

İntegral alıcı devrenin asıl görevi çıkış büyüklüğünde meydana gelen salınımları ortadan 
kaldırmak içindir. Sistemde meydana gelen değişimleri hissedip, o değişimi ortadan kaldırıcı 
bir etki yaratmasıdır. 

 
Oransal kontrolde oluşan off-set değerini integral kontrolle kaldırılabilir. Sistem 

değişkeninin ölçülen değeri ile set değeri arasındaki fark sinyalinin zaman  göre integrali alınır. 
Bu integral değeri , fark değer ile toplanır ve  oransal  band  kaydırılır. Bu şekilde sisteme verilen 
enerji otomatik olarak arttırılır veya azaltılır. Kontrol değişkeni tam set değerine oturtulur. 
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İntegratör devresinin çalışması , sistemin set değeri ile ölçülen değeri arasında fark 
kalmayıncaya kadar devam eder. Kontrol değişkeni set değerine oturduğunda integral 
devresinin integralini alacağı bir sinyal yoktur. Sistem değişkeni üzerindeki değişimlerde yine 
integral devresi düzenleyici etkisini gösterecektir. Şekil‘de oransal + integral kontrol formu blok 
şema halinde verilmektedir. Off-seti kalkmış tepkime eğrisi de görülmektedir. 

 
Referans 

girişi 
 
 
 

sensör amp    
 
 
 
 

Integral 
Devre 

 
 
 

Şekil.  Oransal + İntegral Kontrol blok şeması 
 
 
 
 
 
 
 

Set 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil. Oransal + İntegral Kontrol blok şeması 
 

Oransal  +  İntegral  kontrolün  en  belirgin   sakıncası   ise   ,   sistemin   ilk başlamasında 
kontrol değişkeni set değerini geçer. Bu ilk salınımdaki yükselmeye overshoot ve set değerinin 
altına düştüğü en düşük değere ise undershoot olarak anılır. Sistemde meydana gelen ani 
darbelerde overshoot ve undershoot olarak anılana bu tür salınımlara engel olamaz. 

T Sıcaklık 

t 

Oransal 
devre 
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6.10.1 Oransal + Türevsel Kontrol ( Pd , Proportional + Derivative ) 

 

İşlemsel yükseltecin türev alıcı olarak kullanılması şekildeki gibidir. 
 
 

 

 
Matematiksel olarak türev işlemi integral işleminin tersidir. Türev alıcı devrenin çıkışı 

giriş geriliminin eğimi (değişim hızı) ile orantılıdır. Eğer giriş voltajının değişim hızı sıfırsa 

(sabitse) çıkışta sıfırdır. 

 

Şekil. İşlemsel yükseltecin türev alıcı olarak kullanılması 
 

Türevsel  devrenin  kullanılmasının  amacı,  bozucu  etkilerden  dolayı sistemde meydana 
gelen değişimleri önlemektir. Denetlenmesi istenen değişkenin yükselme eğilimine karşı, 
zayıflatma tepkisi gösterecektir. Aynı şekilde değişkenin zayıflama eğilimine karşı da 
destekleme tepkisi olmalıdır. 

 
Oransal kontrolde oluşan off-set aralığı , oransal + türevsel kontrol sistemiyle de 

kaldırılmaya  çalışılmıştır.  Ancak   türevsel   kontrolün   asıl   etkisi   overshoot   ve undershoot 
olarak adlandırılan ilk büyük salınımı azalmaktır. 
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Oransal + türevsel kontrol devresinde set değer ile ölçülen değer arasındaki fark sinyali 
türev alıcı devreye girer. Türevi alınan fark sinyali tekrar fark sinyali ile toplanır ve oransal 
devreden geçer. Oransal devrenin band aralığı kontrol edilerek off-set değeri yok edilmeye 
çalışılır. Ancak off-set bu tür kontrolle tam sıfır değerine indirilemez, belirli bir aralıkta salınım 
sürer gider. Şekilde oransal + türevsel kontrole ait blok şema görülmektedir. 

 
 
 

Referans 
girişi 

 

sensör amp    
 
 
 

Türevsel 
devre 

 
 

Şekil 4.16  Oransal + Türevsel Kontrol blok şeması 
 

Bu devrede de sensör bir geri besleme elemanıdır. Kontrol edilmek istene 
büyüklüğü ölçerek elektriksel sinyale çevirir. 

 
 

 

Şekil. Oransal + Türevsel kontrole ait tepkime eğrisi 
 

Türevsel etki düzeltici   etkisini hızlı   bir şekilde gösterir. Hızlı   değişimlerin 
düzeltilmesinde tercih edilir. 

Türev alma işlemi işlemsel yükselteçlerle sağlanır. 

Oransal 
devre 
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6.10.2 Oransal + İntegral + Türevsel Kontrol ( Pıd ) 
 

Bu  kontro  sistemi  ,  oransal  +  integral  ,  oransal  +  türevsel   kontrollerin özelliklerini 
taşımaktadır. Kontrolü güç karmaşık sistemlerde kullanılır. Bu kontrol sistemi ile off-set değer 
sıfırlanabilir, ayrıca overshoot ve undershoot olarak oluşan salınımlar azaltılabilmektedir. 
Oransal + integral + türevsel kontrolün diğer şekillerde verilen reaksiyon eğrileriyle 
karşılaştırılacak olursa, overshoot ve undershoot azaltılmış ve off-set değeri kaldırılmış 
olduğunun farkına varılacaktır. 

 

 

 
Şekil.  Oransal + İntegral + Türevsel Kontrol tepkime eğrisi 

 

6.10.3 Zaman Oransal Kontrol ( Time Proportional ) 
 

Bu tip kontrol sisteminde enerji sisteme zamana bağlı olarak verilir, kaldırılır. Örneğin 
10  saniyelik  bir  periydun  7  saniyesinde  sisteme  enerji  veriliyor,   3 saniyesinde verilmiyor. 
Bu tip kontrol formu elektrikle çalışan sistemlerde kullanılmaktadır. Sürücü elemanı tristör veya 
triyak gibi olan elemanlarda görülür. Sistemde enerji sürekli bulunmakta fakat miktar olarak 
değiştirilmektedir. Bu kontrol türü ile açık- kapalı kontrol türünün karıştırılmamasına dikkat 
etmek gerekir. Açık – kapalı kontrol türünde sistemin enerjisi set değerine gelince tamamen 
kesilmektedir. Değişken histerisiz bandının altına düştüğünde sisteme enerji yine tam olarak 
uygulanmaktadır. Oysa burada sistemde enerji sürekli var. Ancak sürekli olarak kesik kesik 
verilmektedir. Kesik kesik enerji verilmesiyle sisteme giren enerjinin seviyesi 
değiştilebilmektedir. 

Tristör , triyak gibi sürücü elemanlarda enerji kesip verme süresi çok küçük aralıklara 
indirilebilir. 50 Hz’lik şebeke frekansına göre düşünecek olursak tristörün iletimde kalma süresi 
yaklaşık olarak 0 – 0,1 saniye arasındadır. 
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Şekil. Zaman oransal kontrol 
 
 
6.10.4 Bulanık Mantık ( Fuzzy Lojik ) Kontrol Yöntemi 

 
 

İkili sistem bu gün kullandığımız bilgisayar teknolojisinin temelini oluşturmuştur. Analog 
elektronik yöntemleriyle çözülemeyen problemler sayısal olarak çözülmüştü. Gerek teknoloji 
alanında gerekse bilgi iletişim alanında çok büyük ilerlemeler sağlanmasına olanak sağlamıştır. 
Ancak bilgi iletişim ağı o kadar büyüdü ki, ikili sistem de tıkanmak üzeredir. Şimdi ikili sayısal 
sisteme alternatif olarak, daha çok değer içeren bulanık mantık devreye girmektedir. Bulanık 
mantık şu anda bir çok kontrol sistemlerinde kullanılmaktadır. Bulanık mantıkta, ikili 
sistemdeki 1 ve 0 gibi 2 değer yerine daha fazla değer bulunmaktadır. İkili sistemde, mantık 
iki temel değer üzerine kuruludur. Sonuç ya doğrudur ya da yanlıştır. Veya 1, 0 gibi. 

 
Gerçek hayatta bilgiler farklı değerler alabilmektedir. Örneğin bir odanın  sıcaklığını sabit 

tutacak bir ısıtıcının kontrolü bulanık mantıkla yapılabilir. Oda sıcaklığı duyarlık elemanları ile 
ölçülür. Mevcut değer olarak kaydedilir. İstenilen sıcaklı ile arasındaki fark hesaplanarak 
sisteme enerji girişi ayarlanır. Diyelim ki istenilen sıcaklık değeri 22  C0  . Ölçülen sıcaklık 15 
C0 ve aradaki fark 7 C0’dir. Bu durumda sisteme enerji akışı %100 ‘dür. Ancak set değerine 
yaklaşılınca sisteme verilen enerji azalmaktadır. 21 C0 ‘ ye yaklaşıldığında belki sisteme giren 
enerji % 50‘ye düşürülecektir. 22 C0’’ ye gelince  %  10  seviyesine düşecek ve sistem 
çalışmasına düşük enerji seviyesi ile devam edecektir. Bu tür kontrolde büyük salınımlar 
yapmadan set değerine oldukça yakın bir çalışma sağlanır. Kısaca bulanık mantık kontrol 
sistemlerinde, kontrol değişkeninin set değerine göre uzaklığı algılanır. Set değerinden 
uzaklaşma miktarı belirli basamaklara bölünür. Her sapma  aralığı  için  farklı enerji akışı 
sağlanarak sistemin kararlı duruma daha çabuk geçmesi sağlanır. 
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7 ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ 
 
7.1 Vektörel Cebir 
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7.2 Koordinat Sistemleri 

 
7.2.1 Kartezyen Koordinat Sistemi 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
   

 
  

 
  



478

478 	

478 
 
 

7.2.2 Silindirik Koordinat Sistemi 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

   

 
 

 
   

 
   

 
 

 
   

  

 
 

 
 
 
 

 



479

479 	

479 
 
 

  
 
 

 
 

 

    
 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

  
 
 

7.2.3 Küresel Koordinat Sistemi 
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7.2.4 Diverjans Teoremi 
 

 
 
 

 
 

         

 
 

 

 
 

 
 

 
 

   
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

  
 
 

 

 
 

 
 

  
 
 

  
 
 

  

 

  

 

7.2.5 Stokes Teoremi 
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7.2.6 Maxwell Denklemleri 
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7.3 Elektrostatik 
 
7.3.1 Elektrostatiğin Aksiyom Denklemleri 
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7.3.2 Gauss Teoremi 
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7.4 Manyetik Alanlar 
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7.4.1 Manyetik ortamların tanımı ve özellikleri 
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7.4.2 Ampere Teoremi 

 

 
  

 

 
 

 
7.4.2.1 Akım taşıyan çerçeveye etki eden kuvvetler 
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Örnek Problemler: 
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7.4.3 Biot-Savart Teoremi 
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HAVAALANI EMNİYET STANDARTLARI TALİMATI 
(SHT-HES) 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 

 
Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Talimatın amacı, sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında uygulanması gereken 
emniyet standartları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

 
Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Talimat, sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında ve çevresinde uygulanması gereken 
emniyet standartları ile bu standartları sağlamakla sorumlu havaalanı işletmecilerini ve mânia teşkil 
eden yapıların mülkiyetine sahip gerçek ve tüzel kişileri kapsar. 

 
Dayanak 
MADDE  3 – (1) (Değişik: 04/11/2018 - 52217814-010-E.12099) Bu Talimat, 14/10/1983 tarihli ve 

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 47 nci maddesi, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve 
Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi’nin 437 nci maddesinin (n) bendi ile 27/10/2016 tarihli Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim 
Yönetmeliği’nin (SHY-14A) 7 nci maddesine dayanılarak  hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Talimat ve eklerinde  geçen; 

 
 

a) Apron: Bir kara havaalanı üzerinde, uçakların yolcu, posta veya kargo yükleme veya indirme, yakıt 
ikmali, park etme veya bakım amaçlı barınacakları belirli bir alanı, 
b) Apron yönetim servisi: Uçakların ve hizmetlerin bir apron üzerindeki faaliyetlerini ve hareketini 
düzenleyecek servisi, 
c) Ara bekleme pozisyonu: Araçların ve taksi yapan hava araçlarının durup, havaalanı kontrol kulesi 
tarafından bu yönde bir talimat verildiğinde, ilerlemesine izin verilene kadar beklemeleri için trafik 
kontrol amaçlı öngörülen belirli bir yeri, 
ç) Araç yolu bekleme pozisyonu: Araçların beklemeleri için havaalanı işletmecisi tarafından tayin edilen 
bir yeri, 
d) Aşma sahası: Havaalanı işletmecisinin kontrolü altında bulunan ve bir uçağın belirli bir yüksekliğe 
kadar ilk tırmanışının bir bölümünü gerçekleştirebileceği yerde veya su üzerinde bulunan belirlenmiş bir 
dikdörtgen alanı, e) Banket: Kaplama ile bitişiğindeki yüzey arasında geçiş sağlayacak şekilde hazırlanmış, 
kaplamanın kenarına bitişik bir alanı, 
f) Bekleme yeri: Uçakların verimli yüzey hareketini kolaylaştırmak için bekletilebileceği veya yanından 
geçebileceği tanımlanmış bir alanı, 
g) Buz giderici / buz önleyici alan: Buz giderici/buz önleyici işlemden geçmek üzere bir uçağın park 
etmesine yönelik iç alan ile iki veya daha fazla mobil buz giderici/önleyici ekipmanın manevralarına 
yönelik dış alanı, 
ğ) Durma uzantısı: Vazgeçilen bir kalkış halinde uçağın durdurulabileceği uygun bir alan olarak 
hazırlanmış, kalkış koşusu için mevcut mesafenin sonunda ve yerde bulunan belirli bir dikdörtgen alanı, 
ğ) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü, 
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h) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü, 
ı) Havaalanı: Herhangi bir bina, tesisat ve teçhizat dâhil olmak üzere, tamamen veya kısmen hava 
araçlarının gelişi, kalkışı ve yüzey hareketi için kullanılması öngörülen, karada veya suda belirlenmiş bir 
alanı, 
i) Havaalanı işletmecisi: Havaalanı işletiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi, 
j) İşaretleme: Havacılık bilgilerini aktarmak amacıyla hareket alanının yüzeyinde gösterilen sembol 
ve/veya semboller grubunu, 
k) İşaretleyici: Bir mâniayı belirtmek veya bir sınırı çizmek amacıyla yer seviyesinin üzerinde gösterilen 
bir cismi, 
l) Levha: Sabit veya değişken mesaj levhasını, 
m) Mânia: Uçakların yüzey hareketi için öngörülen bir alanda bulunan veya uçuş halindeki uçakların 
korunması için öngörülen belirli bir yüzey üzerinde uzanan ya da bu tanımlanmış yüzeylerin dışında 
duran ve hava seyrüseferine bir tehlike olarak tayin edilmiş olan geçici veya daimi tüm sabit ve hareketli 
cisimler veya bunların parçalarını, 
n) Mânia planı: Genel Müdürlük tarafından bu Talimatın Ek-4’ünde yer alan mânia sınırlama yüzeylerine 
ilişkin kriterler çerçevesinde havaalanları çevresindeki yapılaşma kriterlerini  belirlemek üzere hazırlanan 
ve uygulanmak üzere ilgili Valilik, havaalanı işletmecisi ve ilgili mevzuat kapsamında her türlü ve ölçekte 
imar planı yapma yetkisine sahip kurum ve kuruluşlara gönderilen planı, 
o) Pist: Uçakların inişi ve kalkışı için hazırlanmış, kara üzerinde kurulu olan bir havaalanı üzerinde 
belirlenmiş dikdörtgen alanı, 
ö) Pist bekleme pozisyonu: Havaalanı kontrol kulesi tarafından başka şekilde onaylanmadıkça, taksi 
yapan uçakların ve araçların duracağı ve bekleyeceği bir ILS/MLS kritik/hassas alanını, bir mânia sınırlama 
yüzeyini veya bir pisti korumak üzere öngörülen ve radyo telefon ifadelerinde "bekleme noktası" ifadesi ile 
belirtilen belirli bir yeri, 
p) Pist dönüş alanı: Bir pist üzerinde 180 derecelik bir dönüşü tamamlamak amacıyla bir piste bitişik bir 
kara havaalanı üzerinde belirlenen bir alanı, 
r) Pist sonu emniyet alanı (RESA): Uzatılan pist merkez hattına simetrik olan ve piste erken temas eden 
veya pist sonunda duramayan bir uçağın uğrayacağı zarar riskini azaltmak üzere öngörülen şerit sonuna 
bitişik olan bir alanı, 
s) Pist şeridi: Pistten çıkan bir uçağın göreceği hasar riskini azaltma ve kalkış veya iniş operasyonları 
sırasında üzerinden uçan uçakları koruma için öngörülmüş, pisti ve (varsa) durma 
uzantısını içeren belirli bir alanı, 
ş) Taksi yolu: Kara üzerinde kurulu olan bir havaalanında, uçakların taksi yapmaları için hazırlanmış ve 
havaalanının bir bölümü ile diğer bölümü arasında bağlantı sağlamak amacıyla belirlenmiş uçak park 
yeri taksi şeridini, apron taksi yolunu veya hızlı çıkış taksi yolunu  içeren 
yolu, 
t) Uçak park yeri: Apron üzerinde bir uçağın park edebilmesi için öngörülen belirli bir alanı, 
ifade eder. 

 
(2) Bu Talimatın eklerinde geçen ve birinci fıkrada yer almayan teknik tanımlar Ek- 1'de  belirtilmiştir. 

 
Kısaltmalar ve semboller 

 
MADDE 5 – (1) Bu Talimatın eklerinde geçen ve aşağıda yer alan  kısaltmalardan; 

a) AIP: Havacılık Bilgi Yayınını, 
b) Doc.: ICAO tarafından yayımlanan ve Şikago Sözleşmesi’nin eklerinin spesifikasyonları ile ilgili yol 
gösterici bilgileri içeren dokümanları, 
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c) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü, 
ç) MSL: Ortalama deniz seviyesini, 
d) SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü, 
e) SHT-HÇG: 04/04/2014 tarihli Havaalanlarında Yapılacak Havacılık Çalışması ve Gölgeleme 
Talimatı'nı, 
f) SHT-HEK: 09/11/2015 tarihli Havaalanı El Kitabı Talimatını, 
g) UTC: Koordine evrensel saati, 
ğ) WGS-84: Dünya Geodetik Sistemi – 1984'ü, 
ifade eder. 
(2) Bu Talimatın eklerinde geçen teknik kısaltmalar ve semboller Ek-1'de  belirtilmiştir. 

 
Seyrüsefer için görsel yardımcılar 
MADDE 12 – (1) Havaalanı işletmecileri, bu Talimatın Ek-5'inde yer  alan,  göstergeler  ve sinyalizasyon 

tertibatları, işaretlemeler, ışıklar, levhalar ve işaretleyiciler ile ilgili standartları işletmekte olduğu 
havaalanının özelliklerine ve işletme koşullarına göre  sağlar. 

 
Mâniaları belirtmek için görsel yardımcılar 
MADDE 13 – (1) Havaalanı işletmecisi, bu Talimatın Ek-6'sında yer alan, mâniaları belirtmek için 

görsel yardımcılar ile ilgili standartları işletmekte olduğu havaalanının özelliklerine ve işletme 
koşullarına göre sağlar. 
(2) Mânialar, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 47 nci maddesinde 
belirtilen ilgililer tarafından, bu Talimatın Ek-6'sında yer alan standartlara  göre 
görsel yardımcılar ile belirtilmelidir. 

 
Kullanımı kısıtlı alanları belirtmek için görsel  yardımcılar 
MADDE 14 – (1) Havaalanı işletmecisi, işletmekte olduğu havaalanında kullanımı kısıtlı bir alanın 

bulunması durumunda, bu Talimatın Ek-7'sinde yer alan, kullanımı kısıtlı alanları belirtmek için görsel 
yardımcılar ile ilgili standartları işletmekte olduğu havaalanının özelliklerine ve işletme koşullarına göre 
sağlar. 

 
Elektrik sistemleri 
MADDE 15 – (1) Havaalanı işletmecisi, bu Talimatın Ek-8'inde yer alan, elektrik sistemleri ile ilgili 

standartları işletmekte olduğu havaalanının özelliklerine ve işletme koşullarına göre  sağlar. 
 

Havaalanı işletme hizmetleri, teçhizatı ve tesisatı 
MADDE 16 – (1) Havaalanı işletmecisi, bu Talimatın Ek-9'unda yer alan, havaalanı acil durum 

planlaması, kurtarma ve yangınla mücadele, hareket kabiliyetini kaybetmiş uçakların kaldırılması, yabani 
hayvan çarpma tehlikesinin azaltılması, apron yönetim servisi, uçaklara yönelik yer hizmetleri, havaalanı 
araçlarının operasyonları, yüzey hareketi rehberlik ve kontrol sistemleri, teçhizatın ve tesisatın operasyonel 
alanlarda konumlandırılması, tel örgü ve güvenlik ışıklandırması ile ilgili standartları işletmekte olduğu 
havaalanının özelliklerine ve işletme koşullarına göre  sağlar. 

 
 
 

Havaalanı bakımı 
MADDE 17 – (1) Havaalanı işletmecisi, bu Talimatın Ek-10'unda yer alan, havaalanı bakımı ile ilgili 

standartları işletmekte olduğu havaalanının özelliklerine ve işletme koşullarına göre  sağlar. 
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Yürütme 
MADDE 22 – (1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü  yürütür. 

 
 
 

EK 
EK 1 - GENEL (ICAO Annex 14 Cilt 1, Bölüm 1) 
Bölüm 1.1. Teknik tanımlar, kısaltmalar ve  semboller 

 
Bölüm 1.1.1. Teknik tanımlar 

 
1) Aletli pist: Aletli yaklaşma prosedürlerini kullanan uçakların operasyonları için öngörülmüş olan 
hassas olmayan yaklaşma pisti, kategori I hassas yaklaşma pisti, kategori II hassas yaklaşma pisti veya 
kategori III hassas yaklaşma pisti. 

 
Not-1: Görsel yardımcıların, görsel olmayan yardımcıların ölçeği ile mutlaka eşleştirilmeleri 
gerekmemektedir. Görsel yardımcıların seçilmesine  yönelik  kriter,operasyonların  yürütülmesi öngörülen 
koşullardır. 

 
Not-2: Aletli yaklaşma operasyon tipleri için Annex 6'ya  bakınız. 

 
2) Aletsiz pist: Görerek yaklaşma prosedürleri veya yaklaşımın sonrasında görerek meteorolojik 
koşullarda sürdürülebileceği bir noktaya kadar bir aletli yaklaşma prosedürü kullanılarak hava araçlarının 
operasyonları için öngörülen bir pist. 

 
Not: Görerek meteorolojik koşullar (VMC), Annex 2, Bölüm 3 içerisinde  açıklanmaktadır. 

 
3) Ana pist /pistler: Şartlar müsait olduğunda diğerlerine nazaran kullanılması tercih edilen pist veya 
pistler. 

 
4) Annex: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yayımlanan ve ICAO üyesi devletler 
tarafından uygulanması gereken standartları ve tavsiyeleri içeren Uluslar arası Sivil Havacılık 
Sözleşmesi eki. 

 
5) Apron taksi yolu: Bir taksi yolu sisteminin, bir apron üzerinde bulunan ve apronda karşıdan karşıya 
bir taksi yolu sağlaması öngörülmüş bir bölümü. 

 
6) Araç yolu: Yalnızca araçların kullanımına ayrılmış, hareket alanında oluşturulmuş bir yüzey rotası. 

 
11) Baret: Belirli bir mesafeden kısa bir ışık çubuğu gibi görünen, enine bir çizgi halinde birbirine 
yakın olarak yerleştirilmiş üç veya daha fazla havacılık yer  ışığı. 
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18) Değişken mesaj levhası: Önceden belirlenmiş birden fazla mesajı gösterebilecek veya (duruma 
göre) hiçbir mesajı göstermeyecek bir  levha. 

 
 

25) Eşik: Pistin iniş için kullanılacak bölümünün başlangıcı. 
 

26) Geçiş süresi (ışık): Belirli bir yönde ölçülen fiili ışık yoğunluğunun, ışık % 25'lik veya üzeri 
yoğunluklarda çalıştırıldığı durumlarda, bir güç kaynağı değişikliği sırasında % 50'den 
düşmesi ve tekrar % 50'ye ulaşması için gereken süre. 

 
31) Hareket alanı: Bir havaalanının, manevra alanından ve aprondan / apronlardan oluşan, 

hava araçlarının kalkışı, inişi ve taksi yapması için kullanılacak bölümü. 
 

32) Hassas olmayan yaklaşma pisti: A tipi bir aletli yaklaşma operasyonuna uygun ve   görüş 
mesafesinin en az 1000 m olduğu iniş operasyonlarına yönelik görsel yardımcıların ve görsel 
olmayan yardımcının / yardımcıların hizmet verdiği bir pist. 

 
33) Hassas yaklaşma pisti: "Aletli pist" tanımına bakınız. 

 
34) Hassas yaklaşma pisti, kategori I: Karar yüksekliğinin (DH) en az 60 m (200 ft) olduğu 
ve görüş mesafesinin en az 800 m veya pist görüş mesafesinin en az 550 m olduğu operasyonlar için 
öngörülen, B tipi bir aletli yaklaşma operasyonuna uygun görsel yardımcılar  ve  görsel  olmayan yardımcı 
(yardımcılar) ile hizmet veren bir pist. 

 
35) Hassas yaklaşma pisti, kategori II: Karar yüksekliğinin (DH), en az 30 m (100 ft) olmak 
üzere, 60 m’den (200 ft'ten) az olduğu ve görüş mesafesinin en az 300 m olduğu operasyonlar için 
öngörülen, B tipi bir aletli yaklaşma operasyonuna uygun görsel yardımcılar  ve  görsel  olmayan yardımcı 
(yardımcılar) ile hizmet veren bir pist. 

 
36) Hassas yaklaşma pisti, kategori III: 
A- Karar yüksekliğinin (DH) 30 m'den (100 ft'ten) az olduğu veya hiçbir karar yüksekliğinin 
bulunmadığı ve pist görüş mesafesinin en az 175 m olduğu operasyonlar için öngörülen, 
B- Karar yüksekliğinin (DH) 15 m'den (50 ft'ten) az olduğu veya hiçbir karar yüksekliğinin bulunmadığı 
ve pist görüş mesafesinin 175 m'den az olduğu, fakat 50 m'den az olmadığı operasyonlar için öngörülen, 
C- Hiçbir karar yüksekliğinin (DH) ve hiçbir pist görüş mesafesi sınırlamasının  bulunmadığı operasyonlar 
için öngörülen, pist yüzeyine doğru ve pist yüzeyi boyunca B tipi bir aletli yaklaşma operasyonuna 
uygun iniş operasyonların yönelik görsel yardımcıların ve görsel olmayan yardımcının 
/yardımcıların hizmet verdiği bir pist. 

 
37) Havaalanı bikını: Bir havaalanının havadan konumunu göstermek üzere kullanılan havacılık bikını. 
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          40) Havaalanı rakımı: İniş alanının en yüksek noktasının rakımı. 
 

          41Havaalanı referans noktası: Bir havaalanının tayin edilmiş coğrafi konumu. 
 
 

44) Havaalanı trafik yoğunluğu: Hafif, orta veya şiddetli trafik yoğunluğu. 
 

Not-1: Trafiğin en yoğun olduğu ortalama saatteki hareket sayısı, günlük en yoğun saatteki 
hareketlerin sayısının yıllık aritmetik ortalamasıdır. 

 
Not-2: Bir kalkış veya bir iniş, bir hareketi  oluşturur. 

 
45) Havacılık bikını: Yeryüzünde belirli bir noktayı işaret etmek üzere, sürekli veya 

fasılalı olarak, tüm azimutlarda görülebilen bir havacılık yer ışığı. 
 
      46)Havacılık yer ışığı: Bir uçak üzerinde gösterilen bir ışıktan başka, hava 
seyrüseferine yardımcı nitelikte özel olarak sağlanan herhangi bir ışık. 
 

        47)Heliport: Tamamen veya kısmen, helikopterlerin gelişi, kalkışı ve yüzey hareketi için 
kullanılması öngörülen, bir havaalanı veya bir yapı üzerinde / zeminde tanımlanmış bir alan. 

 
     48)Hızlı çıkış taksi yolu: Dar açıyla piste bağlanmış ve iniş yapan uçakların, diğer çıkış taksi 
yollarında ulaşılanlardan daha yüksek süratlerle sapmalarına olanak vermek üzere tasarlanmış, 
böylece pist işgal sürelerini azaltan bir taksi yolu. 

 
      50)Işıklandırma sisteminin güvenilirliği: Tesisatın tamamının belirlenen toleranslar 
dâhilinde çalıştığı ve sistemin işlevsel bakımdan kullanılabilir olduğu olasılık. 

 
     51)İniş alanı: Bir hareket alanının, hava araçlarının inişi veya kalkışı için öngörülmüş 
bölümü. 

 
    52)İniş yönü göstergesi: İniş ve kalkış için mevcut durumda tayin edilen yönü görsel olarak 
gösteren bir alet. 
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57) Kalkış pisti: Yalnızca kalkış için öngörülmüş bir  pist. 
 
 

60)Kaydırılmış eşik: Bir pistin başlangıcında bulunmayan bir eşik. 
 
 61)Kırılabilir cisim: Darbe anında, uçağa minimum tehlike oluşturacak şekilde kırılması, 

eğilmesi veya esnemesi öngörülen düşük kütleli bir cisim. 

Not: Kırılabilme özelliğine yönelik tasarım konusundaki yol gösterici bilgiler Havaalanı 
Tasarım Elkitabı (ICAO Doc. 9157), Kısım 6'da yer  almaktadır. 

 
62)Konma bölgesi: Pist eşiğinin ilerisinde bulunan ve uçakların iniş sırasında ilk temas 
etmesi istenilen pist bölümü. 

 
 

70)Manevra alanı: Havaalanının, apronlar hariç olmak üzere, hava araçların kalkışı, inişi ve 
taksi yapması için kullanılacak bölümü. 

 
      71)Mâniadan arındırılmış bölge (OFZ): İç yaklaşma yüzeyinin, iç geçiş yüzeylerin ve zorunlu 
olarak vazgeçilen (balked) iniş yüzeyinin üzerindeki hava sahası ve şeridin, hava 

seyrüseferi için gerekli olan düşük kütleli ve kırılabilir şekilde monte edilmiş bir mânia 
dışında herhangi bir sabit mânianın ihlal etmediği, bu yüzeylerle sınırlandırılan  bölümü. 

 
 

79) Otonom Pist İhlali Uyarı Sistemi (ARIWS): Kullanımdaki bir pistin muhtemel ihlalini 
veya doluluğunu kendiliğinden tespit ederek uçuş ekibine veya araç operatörüne doğrudan 
uyarı veren sistem. 

 
 

   81) Pist görüş mesafesi (RVR): Bir pistin merkez hattı üzerindeki bir uçağın pilotunun, pist 
yüzey işaretlemelerini veya pistin şeklini veya merkez hattını gösteren ışıkları görebileceği 
mesafe. 

 
82) Pist koruma ışıkları: Pilotları veya araç sürücülerini, aktif bir piste girmek üzere oldukları 
konusunda ikaz etmesi amaçlanan bir ışık sistemi. 

 
83)Sabit ışık: Sabit bir noktadan bakıldığında sabit şiddette görünen bir ışık. 
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    90) Taksi yolu kavşağı: İki veya daha fazla taksi yolunun birleşme yeri. 
 
91)Taksi yolu şeridi: Taksi yolunda faaliyette bulunan bir uçağı koruması ve kazaen taksi yolu 
dışına çıkan bir uçağa gelecek hasar riskini azaltması öngörülen bir taksi yolunu kapsayan 

bir alan. 
 
 
 

 
 

Bölüm 2.12. Görerek yaklaşma eğim gösterge sistemleri 

HAD-ADR-0290 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Bölüm  2.12) 
Görerek yaklaşma eğim gösterge sistemi tesisi ile ilgili aşağıdaki bilgiler  sunulmalıdır: 
a) İlgili pist tanıtma numarası, 
b) HAD-ADR-2340'a göre sistem türü: Bir PAPI veya APAPI tesisi için, ışıkların tesis edildiği 
pist tarafı (yani sol veya sağ taraf) verilmelidir, 
c) Sistemin ekseni, pist merkez hattına paralel olmadığı durumlarda, yer değiştirme açısı ve 
yer değiştirme yönü, yani sol veya sağ, belirtilmelidir, 
d) Nominal yaklaşma eğim açısı (açıları): Bir PAPI ve bir APAPI için bu, Şekil 5-20'deki gibi 
sırasıyla (B+C) : 2 ve (A+B) : 2 açısı olmalıdır, 
e) Eğim üstü sinyal(ler)in eşiği üzerinden minimum göz yüksekliği (yükseklikleri): Bir PAPI 
için bu, pistten üçüncü birimin ayarlama açısı eksi 2', yani B açısı eksi 2' ve bir APAPI için 
bu, pistten daha uzak olan birimin ayarlama açısı eksi 2', yani A açısı eksi 2' olmalıdır. 
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Bölüm 2.13. Havacılık bilgi servisleri ile havaalanı yetkilileri arasındaki koordinasyon 

HAD-ADR-0295 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  2.13.1) 

Güncel uçuş öncesi bilgi sağlayabilmeleri ve uçuş sırasında bilgi ihtiyacını karşılayabilmeleri 
için havacılık bilgi servisleri makamının bilgi edinmesini temin etmek üzere, havacılık bilgi 
makamı ve havaalanı hizmetlerinden sorumlu havaalanı yetkilileri arasında, sorumlu havacılık 
bilgi servisleri makamına minimum gecikme ile aşağıdakilerin rapor edilmesi   için 
düzenlemeler yapılmalıdır: 
a) Havaalanlarının sertifikalandırılmasına ilişkin durum ve havaalanı koşulları ile ilgili bilgi 
(Referans Ek 1, Bölüm 1.4; Ek 2, 2.9, 2.10 ve 2.11; HAD-ADR-0290), 
b) Sorumluluk alanları dâhilinde ilgili tesislerin, hizmetlerin ve seyrüsefer yardımcılarının 
işletme durumu, 
c) İşletme bakımından önemli bulunan diğer bilgiler. 

 
 

HAD-ADR-0300 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  2.13.2) 
Hava seyrüsefer sisteminde değişiklik yapmadan önce, söz konusu değişikliklerden sorumlu hizmetler, 
yayımlanacak ilgili materyalin hazırlanması, üretilmesi ve tanzim edilmesi için havacılık bilgi servisleri 
makamının ihtiyaç duyduğu zaman dikkate alınmalıdır. Bilgilerin havacılık bilgi servisleri makamına 
zamanında sağlanmasını temin etmek üzere, ilgili servisler arasında yakın işbirliği  gerekmektedir. 

 
 
 

EK 5 - SEYRÜSEFER İÇİN GÖRSEL YARDIMCILAR (ICAO Annex 14 Cilt 1, Bölüm  5) 
 

Bölüm 5.1. Göstergeler ve sinyalizasyon tertibatları

	

 

 
Bölüm 5.1.3. Sinyalizasyon lambası 

Uygulama 

HAD-ADR-1365 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.1.3.1) 
Bir sinyalizasyon lambası, bir havaalanı kontrol kulesinde  sağlanmalıdır. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-1370 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.1.3.2) 
Bir sinyalizasyon lambası, kırmızı, yeşil ve beyaz sinyaller üretebilmeli ve; a) Gereken herhangi bir 
hedefe elle yöneltilebilmelidir, 
b) Renklerden herhangi birinde bir sinyal ve bunu takiben diğer iki renklerden herhangi birinde 
bir sinyal verebilmelidir, 
c) Dakikada en az dört kelimelik bir süratle Mors Koduyla üç renkten birinde bir mesaj iletebilmelidir. 
Yeşil ışık seçildiğinde, Ek 1l, Madde 2.1.2'de belirtilen yeşilin yasaklanmış sınırından yararlanmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

HAD-ADR-1375 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.1.3.3) 
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Yayılan ışın, en az 1° ve en fazla 3° ve önemsiz ışık 3°'nin ötesinde olmalıdır. Sinyalizasyon lambası 
gündüz kullanılacaksa, renkli ışığın yoğunluğu en az 6000 cd  olmalıdır. 

 
 

Bölüm 5.3. Işıklar 
 

Bölüm 5.3.1. Genel 
 

Uçakların emniyetini tehlikeye sokabilecek ışıklar 
 

HAD-ADR-1975 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.1.1) 
Uçakların emniyetini tehlikeye sokabilecek, bir havaalanı yakınında bulunan havacılıkla ilgili olmayan 
bir yer ışığı, tehlike kaynağını ortadan kaldıracak şekilde söndürülmeli, gölgelenmeli veya başka şekilde 
değiştirilmelidir. Uçakların emniyetini tehlikeye sokabilecek nitelikteki bir yer ışığının mevcudiyetine 
ilişkin havaalanı işletmecisi tarafından periyodik olarak kontroller yapılır ve bu maddeye uygun şekilde 
düzenlemelerin yapılması sağlanır. Bu kontrollerin ve yapılan düzenlemelerin sonuçları havaalanı 
işletmecisince kayıt altına alınır. 

 
 

Karmaşıklığa yol açabilecek ışıklar 
 

HAD-ADR-1985 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.1.3) 
Yoğunluğu, konfigürasyonu veya rengi nedeniyle havacılık yer ışıklarının açıkça anlaşılmasını 
önleyebilecek veya açıkça anlaşılmasında karmaşıklığa yol açabilecek havacılık harici bir yer ışığı, bu 
tür    bir    olasılığı   ortadan    kaldıracak    şekilde    söndürülmeli,    gölgelenmeli    veya başka şekilde 
değiştirilmelidir. Özellikle aşağıda anılan alanlar dâhilinde havadan görülebilen havacılık harici bir 
yer ışığına dikkat edilmelidir: 
a) Kod numarası 4 olan aletli pist için: Eşiğin önünde ve pistin sonunun ötesinde, eşikten ve pist sonundan 
en az 4500 m uzunlukta ve genişliği uzatılan pist merkez hattının herhangi bir tarafında en az 750 m 
uzanan alanlar dâhilinde. 
b) Kod numarası 2 veya 3 olan aletli pist için: Uzunluk en az 3000 m olacak şekilde a)'daki gibi. 
c) Aletsiz pist ve kod numarası 1 olan aletli pist için: Yaklaşma alanı dâhilinde. Havacılıkla ilgili olmayan 
bir yer ışığının mevcudiyetine ilişkin havaalanı işletmecisi tarafından periyodik olarak kontroller yapılır 
ve bu maddede yer alan standartlara uygun şekilde düzenlemelerin yapılması sağlanır. Bu kontrollerin 
ve yapılan düzenlemelerin sonuçları havaalanı işletmecisince kayıt  altına alınır. 

 
Denizcilere karmaşıklık yaratabilecek havacılık yer  ışıkları 

 
Not: Gemi seferlerine elverişli sular yakınındaki havacılık yer ışıkları durumunda, ışıkların denizciler 
için karmaşıklık yaratmamasının sağlanmasına dikkat  edilmelidir. 

 
Işık armatürleri ve destekleyici yapılar 

 
Not: İşletme alanlarında donanımın ve tesisatın konumlandırılması konusunda bilgi için Ek 9, 
Bölüm 9.9'a ve ışık armatürlerinin ve destekleyici yapıların kırılabilirliğine ilişkin bilgilere ve 
Havaalanı Tasarım Elkitabı (ICAO Doc. 9157) Kısım 6’ya  bakınız. 
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Yükseltilmiş yaklaşma ışıkları 
 

HAD-ADR-1990 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.1.4) 
Yükseltilmiş yaklaşma ışıkları ve onların taşıyıcı yapıları kırılabilir  olmalı,  ancak  yaklaşma ışıklandırma 
sisteminin eşiğin 300 m ötesindeki  kısmında: 
a) Taşıyıcı yapının yüksekliğinin 12 m'yi aştığı durumlarda, kırılabilirlik şartı yalnızca üst 12 m için 
geçerli olmalıdır, 
b) Taşıyıcı yapının kırılabilir olmayan cisimlerle çevrelendiği durumlarda, yalnızca yapının, çevreleyen 
cisimlerin üzerinde uzanan bölümü kırılabilir olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2000 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.1.5) 
Bir yaklaşma ışığı armatürünün veya taşıyıcı yapının kendisi yeterince belirgin  olmaması  halinde, uygun 
bir renk (tercihen sarı) ile boyanarak  işaretlenmelidir. 

 
Yükseltilmiş ışıklar 

 
HAD-ADR-2005 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.1.6) 
Yükseltilmiş pist, durma uzantısı ve taksi yolu ışıkları kırılabilir olmalıdır. Yükseklikleri,pervaneler ve 
jet uçaklarının benzin tankları için aralık muhafaza edecek kadar alçak  olmalıdır. 

 
Yer ışıkları 

 
HAD-ADR-2010 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.1.7) 
Pistlerin, durma uzantılarının, taksi yollarının ve apronların yüzeyine gömülmüş aydınlatma armatürleri, 
bir uçağın tekerleklerinin üzerinden geçmelerine, uçağa veya ışıkların kendilerine zarar verilmeksizin 
dayanacak şekilde tasarlanmalı ve  takılmalıdır. 

 
HAD-ADR-2015 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.1.8) 
Tesis edilmiş bir gömme ışık ve bir uçak tekerleği arasındaki arabirimde kondüksiyon veya radyasyon 
yoluyla üretilen hararet, 10 dakikalık bir maruz kalma süresi içinde 160 °C’yi aşmamalıdır. Ayrıca, bu 
gerekliliğin sağlandığının laboratuar koşullarında yapılan testlerle tespit edildiği   belgelendirilmelidir. 

 
Not: Gömme ışıkların hararetinin ölçülmesine ilişkin yol gösterici bilgiler Havaalanı Tasarım Elkitabı 
(ICAO Doc. 9157), Kısım 4’te yer almaktadır. 

 
Işık yoğunluğu ve kontrolü 

 
Not: Akşam karanlığında veya gündüz zayıf görüş koşulları altında ışıklandırma, işaretlemeden daha 
etkili olabilir. Işıkların bu şartlar altında veya gece vakti zayıf görüş şartlarında etkili olmaları 
gerekmektedir. Gerekli yoğunluğu elde etmek için, ışığın far haline getirilmesi genellikle gerekli olmalı 
ve bu durumda ışığın göstermeyi sağlayan arkların uygun ve operasyon gerekliliklerini yerine getirecek 
şekilde yönlendirilmiş olmalıdır. Pist aydınlanma sistemi, ilgili ışık yoğunluklarının aynı sonucu 
sağlayacak uygun şekilde bir araya getirilmelerini temin etmek üzere bir bütünlük olarak görülmelidir. 
[Ek 17, Bölüm 16 ve Havaalanı Tasarım Elkitabı (ICAO Doc. 9157), Kısım 4'e  bakınız.] 
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Pist ışıklandırmasının yoğunluğu, pistin kullanılmasının öngörüldüğü minimum görüş şartları ve çevre 
ışığı için elverişli ve sağlandığında yaklaşma ışıklandırma sisteminin en yakın bölümünün yoğunluğu ile 
uyumlu olmalıdır. 

 
Not: Bir yaklaşma ışıklandırma sisteminin ışıkları, pist ışıklandırmasından daha yoğun olabilecekken, 
yoğunlukta ani değişikliklerinden kaçınmak için iyi bir uygulamadır, çünkü bunlar pilotta, görüş şartlarının 
yaklaşma sırasında değiştiği yönünde yanlış bir izlenim  bırakabilir. 

 
HAD-ADR-2025 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.1.10) 
Yüksek yoğunlukta bir ışıklandırma sisteminin sağlandığı durumlarda, ışık yoğunluğunun mevcut şartlara 
elverişli olacak şekilde ayarlanabilmesi için uygun bir yoğunluk kontrolü dâhil edilmelidir. Ayrı 
yoğunluk kontrolleri veya başka uygun yöntemler, aşağıdaki sistemlerin, tesis edildiklerinde, uygun 
yoğunluklarda çalışabilmelerini temin etmek üzere  sağlanmalıdır: 
□ Yaklaşma ışıklandırma sistemi, 
□ Pist kenar ışıkları, 
□ Pist eşik ışıkları, 
□ Pist sonu ışıkları, 
□ Pist merkez hattı ışıkları, 
□ Pist konma bölgesi ışıkları, 
□ Taksi yolu merkez hattı ışıkları. 

 
HAD-ADR-2030 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.1.11) 
Ek 12, A2-1'den A2-10'a kadarki şekillerde uzun hüzmeyi tanımlayan elips dâhilinde ve çevresinde 
maksimum ışık yoğunluğu değeri, Ek 2, A2-1'den A2-11'e kadarki şekiller için ortak notlar, Not 2'ye 
göre ölçülen minimum ışık yoğunluğu değerinin üç katından fazla  olmamalıdır. 

 
HAD-ADR-2035 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.1.12) 
Ek 12, A2-12'den A2-20'ye kadarki şekillerde uzun huzmeyi tanımlayan dikdörtgen dâhilinde ve çevresinde 
maksimum ışık yoğunluğu değeri, Ek 12, A2-12'den A2-21'e kadarki şekiller  için  ortak notlar, Not 2'ye 
göre ölçülen minimum ışık yoğunluğu değerinin üç katından fazla   olmamalıdır. 

 
Bölüm 5.3.2. Acil durum ışıklandırması 

Uygulama 

HAD-ADR-2040 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.2.1) 
Pist ışıklandırması ile donatılmış ve ikincil bir güç kaynağı bulunmayan bir havaalanında,normal 
ışıklandırma sisteminin arıza yapması halinde en az ana pistte kurulmak  üzere  yeterli  acil  durum ışıkları 
elverişli şekilde kullanıma hazır olmalıdır. 

 
Not: Acil durum ışıklandırması mâniaların işaretlenmesi veya taksi yollarının ve apron alanlarının 
çevrelenmesi için de yararlı olabilir. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-2045 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.2.2) 
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Acil durum ışıkları, bir pist üzerinde tesis edildiklerinde, en azından bir aletsiz pist için gerekli 
konfigürasyona uygun olmalıdır. 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-2050 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.2.3) 
Acil durum ışıklarının rengi, pist ışıklandırmasına ilişkin renk gerekliliklerine  uygun  olmalı,  ancak         
renkli ışıkların eşikte ve pist sonunda mümkün olmadığı durumlarda, tüm ışıklar değişken beyaz veya 
değişken beyaza mümkün olduğunca yakın  olabilir. 

 
Bölüm 5.3.3. Havacılık bikınları 

Uygulama 

HAD-ADR-2055 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.3.1) 
Bir havaalanı bikını veya bir tanıtma bikını, gece kullanılacak olan her havaalanında   sağlanmalıdır. 

 
Havaalanı bikını 

 
HAD-ADR-2065 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.3.3) 
Bir havaalanı bikını, aşağıdaki şartlardan biri veya birden fazlası mevcut olduğu  takdirde,  gece 
kullanımı için öngörülmüş ve tanıtma bikını olmayan bir havaalanında  sağlanmalıdır: 
a) Uçakların yaygın olarak görsel araçlarla seyretmesi, 
b) Düşük görüşlerin sıklıkla olması veya, 
c) Çevredeki ışıklar veya zemin nedeniyle havaalanının yerinin havadan belirlenmesinin zor 
olması. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-2070 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.3.4) 
Havaalanı bikını, düşük çevre fon ışıklandırmasının olduğu bir alanda havaalanına veya bitişiğine 
yerleştirilmelidir. 

 
HAD-ADR-2075 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.3.5) 
Bikının bulunduğu yer, bikının önemli yönlerde cisimlerle gölgelenmeyecek ve yere yaklaşan bir pilotun 
gözünü kamaştırmayacak şekilde olmalıdır. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-2080 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.3.6) 
Havaalanı bikını ya beyaz flaşlarla yer değiştiren renkli flaşlar veya yalnızca  beyaz  flaşlar göstermelidir. 
Toplam flaşların sıklığı, dakikada 20 ila 30 arasında olmalıdır. Kullanıldıkları durumlarda, kara 
meydanlarında bikınlar tarafından verilen renkli flaşlar yeşil ve su meydanlarında bikınlar tarafından 
verilen renkli flaşlar sarı olmalıdır. Kombine bir su ve kara meydanı durumunda renkli flaşlar, 
kullanıldıkları takdirde, havaalanının ana tesis olarak  tayin 
edilen bölümün renk özelliklerine sahip olmalıdır. 
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Bikından gelen ışık, azimutun tüm açılarından görünmelidir. Dikey ışık dağılımı, en fazla l°'lik bir 
yükseklikten yukarıya doğru bikının kullanılması öngörülen maksimum yükseklikte rehberlik sağlamaya 
yeterli olacak yüksekliğe kadar uzanmalı ve flaşın etkili yoğunluğu en az 2000 cd  olmalıdır. 

 
Not: Yüksek bir çevre fon aydınlatılması seviyesinin önlenemediği yerlerde, flaşın etkili yoğunluğunun 
10’a kadarki bir faktörle artırılması  gerekebilir. 

 
Tanıtma bikını 

Uygulama 

HAD-ADR-2090 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.3.8) 
Bir tanıtma bikını, gece kullanımı öngörülen ve havaalanı bikını olmayan bir  havaalanında 
sağlanmalıdır. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-2095 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.3.9) 
Tanıtma bikını, havaalanına düşük çevre fon aydınlatması olan bir alana  yerleştirilmelidir. 

 
HAD-ADR-2100 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.3.10) 
Bikının bulunduğu yer, bikının önemli yönlerde cisimlerle gölgelenmeyecek ve yere yaklaşan bir pilotun 
gözünü kamaştırmayacak şekilde olmalıdır. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-2105 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.3.11) 
Karadaki bir havaalanındaki tanıtma bikını, azimutun tüm açılarından görünmelidir. Dikey   ışık 
dağılımı, en fazla l°'lik bir yükseklikten yukarıya doğru bikının kullanılması öngörülen maksimum 
yükseklikte rehberlik sağlamaya yeterli olacak yüksekliğe kadar uzanmalı ve flaşın etkili yoğunluğu en 
az 2000 cd olmalıdır. 
Not: Yüksek bir çevre fon aydınlatılması seviyesinin önlenemediği yerlerde, flaşın etkili yoğunluğunun 
10’a kadarki bir faktörle artırılması gerekebilir. 

 
HAD-ADR-2110 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.3.12) 
Bir tanıtma bikını, bir karadaki havaalanında yanıp sönen yeşil ve bir su meydanında yanıp sönen sarı 
rengi göstermelidir. 
HAD-ADR-2115 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.3.13) 
Tanıtma karakterleri Uluslararası Mors Kodunda  iletilmelidir. 

 
HAD-ADR-2120 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.3.14) 
İletim hızı, dakikada 6-8 kelime arası, Mors noktalarının ilgili süre yelpazesi nokta başına 0,15 
ila 0,2 saniye olmalıdır. 

 
Bölüm 5.3.4. Yaklaşma ışıklandırma sistemleri  

 

 

 

Uygulama
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HAD-ADR-2125 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.1) 
A. - Aletsiz pist 
Fiziksel olarak uygulanabilir olduğu durumlarda, HAD-ADR-2145'ten HAD-ADR-2180'e kadarki 
kısımlarda belirtildiği üzere bir basit yaklaşma ışıklandırma sistemi,  pistin  yalnızca  iyi görüş şartlarında 
kullanılması ve başka görsel yardımcılar tarafından yeterli rehberlik sağlanması haricinde, kod 
numarasının 3 veya 4 olduğu ve gece kullanımı için öngörülen aletsiz bir piste hizmet vermesi için 
sağlanmalıdır. 

 
HAD-ADR-2130 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.1) 
B. - Hassas olmayan yaklaşma pisti 
Fiziksel olarak uygulanabilir olduğu durumlarda, HAD-ADR-2145'ten HAD-ADR-2180'e kadarki 
kısımlarda belirtildiği üzere bir basit yaklaşma ışıklandırma sistemi,  pistin  yalnızca  iyi görüş şartlarında 
kullanılması ve başka görsel yardımcılar tarafından yeterli rehberlik sağlanması haricinde, hassas 
olmayan bir yaklaşma pistine hizmet vermesi için  sağlanmalıdır. 

 
HAD-ADR-2135 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.1) 
C. - Hassas yaklaşma pisti kategori I 
Fiziksel olarak uygulanabilir olduğu durumlarda, HAD-ADR-2185'ten HAD-ADR-2240'a kadarki 
kısımlarda belirtildiği üzere bir hassas yaklaşma kategori I ışıklandırma sistemi, bir hassas yaklaşma 
pisti kategori I'e hizmet vermesi için  sağlanmalıdır. 

 
HAD-ADR-2140 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.1) 
D. – Hassas yaklaşma pisti kategori II ve III 
HAD-ADR-2245'ten HAD-ADR-2330'a kadarki kısımlarda belirtildiği üzere bir hassas yaklaşma 
kategori II ve III ışıklandırma sistemi, bir hassas yaklaşma pisti kategori II veya III'e hizmet vermesi 
için sağlanmalıdır. 

 
Basit yaklaşma ışıklandırma sistemi 

Yeri 

HAD-ADR-2145 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.2) 
Bir basit yaklaşma ışıklandırma sistemi, fiziksel olarak uygulanabilir olduğu durumlarda, eşikten 300 m 
mesafede 18 m veya 30 m uzunlukta bir yatay çubuk oluşturan bir sıra ışıkla eşikten en az 420 m'lik bir 
mesafe boyunca uzanan pistin uzatılmış merkez hattı üzerinde bir sıra ışıktan  oluşmalıdır. 

 
HAD-ADR-2150 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.3) 
Yatay çubuğu oluşturan ışıklar, merkez hattı ışıkları çizgisine dik açılarla yatay bir düz çizgi halinde 
mümkün olduğunca yakın olmalı ve bu çizgi tarafından iki eşit parçaya bölünmelidir. Yatay çubuğun 
ışıkları, lineer bir etki yaratacak aralıklarla yerleştirilmelidir; ancak, 30 m'lik bir yatay çubuk 
kullanıldığında merkez hattının her bir tarafında boşluklar bırakılabilir. Bu  boşluklar,  yerel gerekliliklere 
uygunluk sağlamak üzere asgari düzeyde tutulmalı ve her biri 6 m'yi   aşmamalıdır. 

 
Not-1: Yatay çubuk (krosbar) için kullanılan aralıklar 1 m ile 4 m arasındadır. Merkez hattının 
her bir tarafındaki boşluklar, yaklaşmalar yanal hata ile yapıldığında yönsel rehberliği 
geliştirebilir ve kurtarma ve yangınla mücadele araçlarının hareketini  kolaylaştırabilir. 
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Not-2: Tesisat toleranslarına ilişkin yol gösterici bilgiler için Ek 17, Bölüm 12'ye  bakınız. 
 

HAD-ADR-2155 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.4) 
Merkez hattını oluşturan ışıklar, 60 m'lik boyuna aralıklarla yerleştirilmelidir; ancak, 
rehberliğin geliştirilmesi arzu edildiğinde, 30 m'lik bir aralık kullanılabilir. En içteki ışık, 
merkez hattı ışıkları için seçilen boyuna aralığa bağlı olarak eşikten 60 m veya 30 m uzağa 
yerleştirilmelidir. 

 
HAD-ADR-2160 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.5) 
Eşikten 420 m mesafe boyunca uzanan bir merkez hattının sağlanması fiziken mümkün olmadığı 
takdirde, merkez hattı ışıkları, krosbarı içerecek şekilde 300 m'ye uzatılmalıdır. Bu mümkün 
olmadığı takdirde merkez hattı ışıkları mümkün olduğu kadar uzatılmalı ve her merkez   hattı 
ışığı o zaman en az 3 m uzunluğunda bir baretten oluşmalıdır. Yaklaşma sisteminin, eşikten 300 
m'de bir krosbara sahip olmasına tabi olarak, eşikten 150 m'de ek bir krosbar  sağlanabilir. 

 
HAD-ADR-2165 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.6) 
Sistem, eşikten geçen yatay düzlemde mümkün olduğunca yakın bulunmalıdır,  ancak: 
a) Bir ILS veya MLS azimut anteni haricindeki hiçbir cisim, sistemin merkez hattından 60 m'lik 
bir mesafe dâhilinde yaklaşma ışıklarının düzleminin içinde çıkıntı yapmamalıdır, 
b) Bir krosbar orta kısmı içinde bulunan bir ışık veya bir merkez hattı bareti (onların uçları 
değil) haricindeki hiçbir ışık, yaklaşmakta olan bir uçaktan gölgelenmemelidir. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-2170 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.7) 
Basit bir yaklaşma ışıklandırma sisteminin ışıkları sabit ışıklar olmalı ve ışıkların rengi, 
sistemin diğer havacılık yer ışıklarından ve varsa, ilgisiz ışıklardan kolayca ayırt edilecek 
şekilde olmalıdır. Her merkez hattı ışığı; 
a) Tek bir kaynaktan, 
veya 
b) En az 3 m uzunluğunda bir baretten, 
oluşmalıdır. 

 
Not-1: b)’deki gibi bir baretin, nokta kaynaklara yaklaşan ışıklardan oluşması halinde, 
baretteki bitişik ışıklar arasında 1,5 m’lik bir aralık yeterli  bulunmuştur. 

 
Not 2: Basit yaklaşma ışıklandırma sisteminin bir hassas yaklaşma ışıklandırma sistemine 
dönüştürüleceği beklenmesi halinde 4 m uzunluğunda baretlerin kullanılması tavsiye  edilir. 

 
Not-3: Çevre ışıkları nedeniyle basit yaklaşma ışıklandırma sisteminin tanıtılmasının gece zor 
olduğu yerlerde, sistemin dış kısmında kurulan seri halinde yanıp sönen ışıklar bu sorunu 
çözebilir. 

 
HAD-ADR-2175 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.8) 
Işıklar, aletsiz bir pist için sağlandıklarında, temel ayakta ve nihai yaklaşmada bir pilot için 
gerekli azimutta tüm açılarda görülmelidir. Işıkların yoğunluğu, sistemin öngörülmüş  olduğu 
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tüm görüş koşullan ve çevre ışığı için elverişli  olmalıdır. 
 

HAD-ADR-2180 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.9) 
Işıklar, hassas olmayan bir pist için sağlandıklarında, nihai yaklaşmada görsel olmayan 
yardımcı tarafından tanımlanan yoldan anormal miktarda sapmayan bir uçağın pilotu için 
gerekli azimutta tüm açılarda görülmelidir. Işıklar, sistemin kullanılabilir kalması öngörülen 
en olumsuz görüş koşullarında ve çevre ışığında hem gündüz hem de gece rehberlik sağlamak 
üzere tasarlanmalıdır. 

 
Hassas yaklaşma kategorisi I ışıklandırma sistemi 

Yeri 

HAD-ADR-2185 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.10) 
Bir hassas yaklaşma kategori I ışıklandırma sistemi, fiziksel olarak uygulanabilir olduğu 
durumlarda, pist eşiğinden 300 m mesafede 30 m uzunlukta bir krosbar oluşturan bir sıra ışıkla 
pist eşiğinden 900 m'lik bir mesafe boyunca uzanan pistin uzatılmış merkez hattı üzerinde bir 
sıra ışıktan oluşmalıdır. 

 
Not: Uzunluğu 900 m’den az olan bir yaklaşma ışıklandırma sisteminin kurulması, pistin 
kullanımına ilişkin operasyon sınırlamalarına neden olabilir. Ek 17, Bölüm 12'ye bakınız. 
HAD-ADR-2190 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.11) 
Krosbar oluşturan ışıklar, merkez hattı ışıkları çizgisine dik açılarla yatay bir düz çizgi halinde 
mümkün olduğunca yakın olmalı ve bu çizgi tarafından iki eşit parçaya bölünmelidir. Krosbarın 
ışıkları, lineer bir etki yaratacak aralıklarla yerleştirilmelidir; ancak, merkez hattının her bir 
tarafında boşluklar bırakılabilir. Bu boşluklar, yerel gerekliliklere uygunluk sağlamak üzere 
asgari düzeyde tutulmalı ve her biri 6 m'yi  aşmamalıdır. 

 
Not-1: 1 m ile 4 m arası krosbar ışıkları boşlukları kullanılmaktadır. Merkez hattın her bir 
tarafındaki boşluklar, yaklaşmalar yanal hata ile yapıldığında yönsel rehberliği geliştirebilir 
ve yangınla mücadele araçlarının hareketini  kolaylaştırabilir. 

 
Not-2: Tesisat toleranslarına ilişkin yol gösterici bilgiler için Ek 17, Bölüm 12'ye  bakınız. 

 
HAD-ADR-2195 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.12) 
Merkez hattını oluşturan ışıklar, 30 m'lik boyuna aralıklarla yerleştirilecek olup, en içteki ışık, 
eşikten 30 m uzağa yerleştirilmelidir. 

 
HAD-ADR-2200 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.13) 
Sistem, eşikten geçen yatay düzlemde mümkün olduğunca yakın bulunmalıdır,  ancak: 
a) Bir ILS veya MLS azimut anteni haricindeki hiçbir cisim, sistemin merkez hattından 60 m'lik 
bir mesafe dâhilinde yaklaşma ışıklarının düzleminin içinde çıkıntı yapmamalıdır, 
b) Bir krosbarın orta kısmı içinde bulunan bir ışık veya bir merkez hattı bareti (onların uçları 
değil) haricindeki hiçbir ışık, yaklaşmakta olan bir uçaktan gölgelenmemelidir. 

 
Özellikleri 
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HAD-ADR-2205 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.14) 
Bir hassas yaklaşma kategori I ışıklandırma sisteminin krosbarı ve merkez hattı ışıkları, 
değişken beyaz renkte sabit ışıklar olmalıdır, her bir merkez hattı ışığı pozisyonu  ya: 
a) Mesafe bilgileri sağlamak üzere merkez hattın en içteki 300 m'de tek bir ışık kaynağı, merkez 
hattın ortadaki 300 m'de iki ışık kaynağı ve merkez hattın dıştaki 300 m'de üç ışık kaynağından, 
veya 
b) Bir baretten,oluşmalıdır. 

 
HAD-ADR-2210 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.15) 
HAD-ADR-5610'da bakım hedefi olarak belirlenen yaklaşma ışıklarının kullanılabilirlik 
seviyesinin gösterilebildiği durumlarda, her merkez hattı ışığı pozisyonu  ya: 
a) Tek bir ışık kaynağından, 
veya 
b) Bir baretten,oluşmalıdır. 
HAD-ADR-2215 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.16) 

 
 

Baretler en az 4 m uzunluğunda olmalıdır. Baretler, nokta kaynaklarına yaklaşan ışıklardan 
oluştuğunda ışıklar, en fazla 1,5 m'lik düzgün aralıklarla  yerleştirilmelidir. 

 
HAD-ADR-2220 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.17) 
Merkez hattı, HAD-ADR-2205 b) veya HAD-ADR-2210 b)'de açıklandığı üzere baretlerden 
oluştuğu takdirde, söz konusu ışıklandırma sistemin özellikleri ve meteorolojik şartların niteliği 
dikkate alındığında gereksiz bulunması haricinde, bir yanıp sönen ışık ile  tamamlanmalıdır. 

 
HAD-ADR-2225 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.18) 
HAD-ADR-2220'de belirtildiği üzere her yanıp sönen ışık, en dıştaki ışıkla başlayarak ve eşiğe 
doğru sistemin en içteki ışığa ilerleyerek sırayla saniyede iki defa yanıp sönmelidir. Elektrik 
devresinin tasarımı, bu ışıklar, yaklaşma ışıklandırma sisteminin diğer ışıklarından bağımsız 
olarak çalıştırılabilecek şekilde olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2230 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.19) 
Merkez hattı, HAD-ADR-2205 a) veya HAD-ADR-2210 a)'da belirtildiği üzere ışıklardan 
oluştuğu takdirde, eşikten 300 m'de sağlanan krosbara ek ışık krosbarı eşikten 150 m, 450 m, 
600 m ve 750 m'de sağlanmalıdır. Her bir krosbarı oluşturan ışıklar, merkez hattı ışıkları 
çizgisine dik açılarla yatay bir düz çizgi halinde mümkün olduğunca yakın ve bu  çizgi 
tarafından iki eşit parçaya bölünmelidir. Işıklar, lineer bir etki yaratacak şekilde aralıklarla 
yerleştirilmelidir, ancak, merkez hattının her bir tarafında boşluklar bırakılabilir. Bu boşluklar, 
yerel gerekliliklere uygunluk sağlamak üzere asgari düzeyde tutulmalı ve her biri 6 m'yi 
aşmamalıdır. 

 
Not: Detaylı konfigürasyon için Ek 17, Bölüm 12'ye  bakınız. 

 
HAD-ADR-2235 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.20) 
HAD-ADR-2230'da belirtilen ek krosbarlar sisteme dâhil edildiği durumlarda, krosbarın dış 
uçları, ya merkez hattı ışıklarının çizgisine paralel olan veya pist merkez hattı ile eşikten 300 
m uzaklıkta buluşmak üzere birleşen iki düz çizgi üzerinde  bulunmalıdır. 
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HAD-ADR-2240 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.21) 
Işıklar, Ek 12, Şekil A2-l'in spesifikasyonlarına uygun  olmalıdır. 

 
Not: Bu ışıkların tasarımında kullanılan uçuş yolu sargıları İlave A, Şekil A-4’te  verilmiştir. 

 
Hassas yaklaşma kategorisi II ve III ışıklandırma sistemi 

Yeri 

HAD-ADR-2245 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.22) 
Yaklaşma ışıklandırma sistemi, pistin uzatılan merkez hattı üzerinde, fiziksel olarak 
uygulanabilir olduğu durumlarda, pist eşiğinden 900 m mesafe ile uzanan bir sıra ışıktan 
oluşmalıdır. Bunun yanı sıra, sistem, Şekil 5-14'de gösterildiği üzere, eşikten 270 m uzanan iki 
ışık yan sırasına ve biri eşikten 150 m'de ve diğeri 300 m'de olmak üzere iki krosbara sahip 
olmalıdır. HAD-ADR-5595'te bakım hedefleri olarak belirlenen yaklaşma ışıklarının 
kullanılabilirlik seviyesinin gösterilebildiği durumlarda sistem, Şekil 5-15'de gösterildiği üzere, 
eşikten 240 m uzanan, iki ışık yan sırasına ve biri eşikten 150 m'de ve diğeri 300 m'de olmak 
üzere iki krosbara sahip olabilir. 

 
Not: 900 m’lik uzunluk, kategori I, II ve III koşulları altındaki operasyonlara yönelik rehberlik 
sağlamaya dayanmaktadır. Azaltılan uzunluklar kategori II ve III operasyonlarını 
destekleyebilir, fakat kategori I operasyonları üzerine sınırlamalar koyabilir. Ek 17, Bölüm 
12'ye bakınız. 

 
HAD-ADR-2250 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.23) 
Merkez hattını oluşturan ışıklar, en içteki ışıklar eşikten 30 m'de olmak üzere 30 m'lik boyuna 
aralıklarla yerleştirilmelidir. 

 
HAD-ADR-2255 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.24) 
Yan sıraları oluşturan ışıklar, merkez hattının her iki tarafına, merkez hattı ışıklarının 
aralıklarına eşit boyuna aralıklarla ve ilk ışık eşikten 30 m'de bulunacak şekilde 
yerleştirilmelidir. HAD-ADR-5595'te bakım hedefleri olarak belirlenen yaklaşma ışıklarının 
kullanılabilirlik düzeyinin gösterilebildiği durumlarda, yan sıraları oluşturan ışıklar, merkez 
hattının her iki tarafına, 60 m'lik boyuna aralıklarla ve ilk ışık eşikten 60 m'de bulunacak 
şekilde yerleştirilebilir. Yan sıraların en içteki ışıkları arasındaki yanal aralıklar (veya açıklık) 
en az 18 m ve en fazla 22,5 m ve tercihen 18 m olmalı, ancak her halükarda konma bölgesi 
ışıklarının aralıklarına eşit olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2260 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.25) 
Eşikten 150 m'de bulunan krosbar, merkez hattı ile yan sıra ışıkları arasındaki boşluğu 
doldurmalıdır. 

 
HAD-ADR-2265 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.26) 
Eşikten 300 m'de bulunan krosbar, merkez hattın her iki tarafında, merkez hattından 15 m'lik 
bir mesafeye uzanmalıdır. 
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HAD-ADR-2270 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.27) 
Eşikten 300 m'lik bir mesafenin ötesindeki merkez hattı, HAD-ADR-2290 b) veya HAD-ADR2295 
b)'de belirtilen ışıklardan oluştuğu takdirde, eşikten 450 m,600m ve 750 m'de ışıklardan oluşan ek 
krosbar ışıkları sağlanmalıdır. 
HAD-ADR-2275 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.28) 
HAD-ADR-2270'de belirtilen ek krosbar ışıkları sisteme dâhil edilmişse, bu krosbarların dış 
uçları ya merkez hattına paralel olan veya pist merkez hattına eşikten 300 m'de temas edecek 
şekilde birleşen iki düz çizgi üzerinde  bulunmalıdır. 

 
HAD-ADR-2280 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.29) 
Sistem, eşikten geçen yatay düzlemde mümkün olduğunca yakın bulunmalıdır,  ancak: 
a) bir ILS veya MLS azimut anteni haricindeki hiçbir cisim, sistemin merkez hattından 60 m'lik 
bir mesafe dahilinde yaklaşma ışıklarının düzleminin içinde çıkıntı oluşturmamalıdır, 
b) bir krosbarın orta kısmı içinde bulunan bir ışık veya bir merkez hattı bareti (onların uçları 
değil) haricindeki hiçbir ışık, yaklaşmakta olan bir uçaktan gölgelenmemelidir. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-2285 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.30) 
Bir hassas yaklaşma kategorisi II ve III ışıklandırma sisteminin eşikten ilk 300 m için merkez 
hattı, değişken beyaz renkte baretlerden oluşmalıdır; ancak, eşiğin yeri 300 m veya daha  fazla 
kaydırılmışsa, merkez hattı, değişken beyaz renkte tekli ışık kaynaklarından oluşabilir. HADADR- 
5595'te bakım hedefleri olarak belirtilen yaklaşma ışıklarının kullanılabilirlik  düzeyinin 
gösterilebildiği durumlarda, bir hassas yaklaşma kategori II ve III ışıklandırma sisteminin 
eşikten ilk 300 m için merkez hattı ya: 
a) Eşikten 300 m'den ötedeki merkez hattının HAD-ADR-2295 a)'da belirtilen baretlerden 
oluşması halinde baretlerden veya, 
b) Eşikten 300 m'den ötedeki merkez hattının HAD-ADR-2295 b)'de belirtildiği üzere tekli ışık 
kaynaklarından oluşması ve en içteki tekli ışık kaynağının eşikten 30 m'de ve en içteki baretin 
eşikten 60 m'de bulunması halinde karşılıklı tekli ışık kaynaklarından ve baretlerden veya, 
c) Eşiğin yerinin 300 m veya daha fazla kaydırılmış olması halinde tekli ışık kaynaklarından, 
oluşabilir ve tümü değişken beyaz göstermelidir. 

 
HAD-ADR-2290 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.31) 
Eşiğin 300 m ötesinde, her merkez hattı ışık pozisyonu aşağıdakilerin birinden  oluşmalıdır: 
a) İç 300 m'de kullanıldığı üzere bir baret veya, 
b) Merkez hattının orta 300 m'sinde iki ışık kaynağı ve merkez hattının dış 300 m'de üç ışık 
kaynağı ve tümü değişken beyaz renkte olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2295 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.32) 
HAD-ADR-5595'te bakım hedefleri olarak belirtilen yaklaşma ışıklarının kullanılabilirlik 
düzeyinin gösterilebildiği durumlarda, eşiğin 300 m ötesinde her merkez hattı ışığı pozisyonu 
aşağıdakilerden birinden oluşmalıdır: 
a) bir baret veya, 
b) tekli bir ışık kaynağı; 
ve tümü değişken beyaz renkte olmalıdır. 
HAD-ADR-2300 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.33) 
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Baretler en az 4 m uzunluğunda olmalıdır. Baretler, nokta kaynaklarına yaklaşan ışıklardan 
oluştuğunda ışıklar, l,5 m'yi aşmayan aralıklarla düzgün şekilde  yerleştirilmelidir. 

 
HAD-ADR-2305 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.34) 
Eşiğin 300 m ötesindeki merkez hattı, HAD-ADR-2290 a) veya HAD-ADR-2295 a)'da 
açıklandığı üzere baretlerden oluştuğu takdirde, 300 m ötesindeki her baret, söz konusu 
ışıklandırma, sistemin özellikleri ve meteorolojik şartların niteliği dikkate alındığında gereksiz 
bulunması haricinde, bir yanıp sönen ışık ile  tamamlanmalıdır. 

 
HAD-ADR-2310 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.35) 
HAD-ADR-2305’te belirtildiği üzere her yanıp sönen ışık, en dıştaki ışıkla başlayarak ve eşiğe 
doğru sistemin en içteki ışığa ilerleyerek sırayla saniyede iki defa yanıp sönmelidir. Elektrik 
devresinin tasarımı, bu ışıklar, yaklaşma ışıklandırma sisteminin diğer ışıklarından bağımsız 
olarak çalıştırılabilecek şekilde olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2315 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.36) 
Yan sıra, kırmızı renkte baretlerden oluşmalıdır. Bir yan sıra baretin uzunluğu ve ışıkları 
arasındaki aralıklar, konma bölgesi ışık baretlerininkilere eşit  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2320 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.37) 
Krosbarları oluşturan ışıklar, değişken beyaz renkte sabit ışıklar olmalıdır. Işıklar, en fazla 2,7 
m'lik aralıklarla düzgün olarak yerleştirilmelidir. 
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Şekil 5-14. Hassas yaklaşma pistleri kategoriler II ve m için İı; 300 nıyaklaşma ve pist ışıklandırması 

    
    

 
 

  
          

3    
           

       
 

 

    
     

 
 

  

 
     

  
 

 

  
 

 

  

 

 
 

     

  

  
 

  m 

 

 

ş             

     

150  
   

 Yan   

  
mum      

  

 
  

 sbar 
   

  



520

	

 
 
 

 

 
Şekil 5-15. Bölüm lO'da bakım hedefleri olarak belirlen.en ışıklal'ln b-.u llamla bilirlik düzeyinin  gösterilebildiği 

durumlarda  hassas yaklaşma  pistleri ka tegoriler Il ve m için iç 300 m yaklaşma  ve ı>ist ışıklandınnası 
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HAD-ADR-2325 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.38) 
Kırmızı ışıkların yoğunluğu, beyaz ışıkların yoğunluğuna uyumlu  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2330 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.4.39) 
Işıklar, Ek 12, Şekil A2-1 ve A2-2'nin spesifikasyonlarına uygun  olmalıdır. 

 
Not: Bu ışıkların tasarımında kullanılan uçuş yolu sargıları, Ek 17, Şekil A-4’te  verilmiştir. 

 
Bölüm 5.3.5. Görerek yaklaşma eğim gösterge sistemleri 

Uygulama 

HAD-ADR-2335 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.1) 
Bir görerek yaklaşma eğimi gösterge sistemi, aşağıdaki koşullardan birinin veya daha 
fazlasının mevcut olduğu durumlarda, piste başka görerek yaklaşma yardımcıları veya görsel 
olmayan yardımcıları hizmet versin veya vermesin, bir piste yaklaşmaya hizmet vermek üzere 
sağlanmalıdır: 
a) Pistin, benzer yaklaşma kılavuzu gereklilikleri bulunan turbojet veya başka uçaklarca 
kullanılması, 
b) Herhangi türde bir uçağın pilotunun, yaklaşmayı aşağıdaki sebeplerden biri nedeniyle 
değerlendirmede zorluk çekebilmesi: 
1. Gündüz su veya durgun toprak üzerinden bir yaklaşma sırasında veya gece vakti yaklaşma 
alanında yeterli ışıkların bulunmaması halinde yaşandığı gibi elverişsiz görsel rehberlik, 
veya 
2. Yanıltıcı çevre arazisi veya pist eğimlerinin oluşturduğu gibi yanıltıcı bilgiler, 
c) Yaklaşma alanında cisimlerin bulunmasının, bir uçak normal yaklaşma yolunun altına 
indiğinde, özellikle söz konusu cisimlere ilişkin ikazda bulunan hiçbir görsel olmayan veya 
başka görsel yardımcının bulunmaması halinde ciddi tehlikeyi beraberinde getirebilmesi, 
d) Pistin her iki ucundaki fiziksel koşulların, bir uçağın piste erken temas eden veya pistin 
sonunda duramayan ciddi bir tehlike oluşturması, 
ve 
e) Zeminin veya hâkim meteorolojik koşulların, uçak yaklaşma sırasında olağandışı türbülansa 
maruz kalacak şekildeyse. 

 
Not: Görerek yaklaşma eğimi gösterge sistemlerinin kurulmasına ilişkin öncelik konusunda yol 
gösterici bilgiler Ek 17, Bölüm 13’te yer  almaktadır. 

 
HAD-ADR-2340 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.2) 
Standart görerek yaklaşma eğim gösterge sistemi Şekil 5-16'da gösterildiği üzere   HAD-ADR2445 

 
ila HAD-ADR-2530'da yer alan spesifikasyonlara uygun PAPI veya APAPI'den 
oluşmalıdır. 
HAD-ADR-2345 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde 5.3.5.3,  5.3.5.4) 
HAD-ADR-2335'te belirtilen koşullardan biri veya birden fazlası mevcut  olduğunda: 
□ Kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda PAPI, 
□ Kod numarasının l veya 2 olduğu durumlarda PAPI veya APAPI, 
sağlanmalıdır. 
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HAD-ADR-2355 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.5) 
Bir pist eşiğinin yeri, normal pozisyondan geçici olarak kaydırıldığında ve HAD-ADR-2335'te 
belirtilen koşullardan biri veya birden fazlası mevcut olduğunda bir PAPI sağlanmalıdır; 
ancak, kod numarasının l veya 2 olduğu durumlarda bir APAPI  sağlanabilir. 

 
PAPI ve APAPI 

 
Tanım 

 
HAD-ADR-2445 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.24) 
PAPI sistemi, eşit aralıklarla yerleştirilmiş 4 keskin geçişli çok lambalı (veya çiftli tek lambalı) 
bir kanat barından oluşmalıdır. Sistem, fiziken gerçekleştirilmesi imkânsız olmadıkça, pistin sol 
tarafına yerleştirilmelidir. 

 
Not: Bir pist, başka harici olanaklarla sağlanmamış olan görsel hareket kılavuzu gerektiren 
uçaklar tarafından kullanıldığı takdirde, pistin karşı tarafından ikinci bir kanat barı 
sağlanabilir. 

 

 
HAD-ADR-2450 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.25) 
APAPI sistemi, 2 keskin geçişli çok lambalı (veya çiftli tek lambalı) bir kanat barından 
oluşmalıdır. Sistem, fiziken gerçekleştirilmesi imkânsız olmadıkça, pistin sol tarafına 
yerleştirilmelidir. 

 
Not: Bir pist, başka harici olanaklarla sağlanmamış olan görsel hareket kılavuzu  gerektiren 
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uçaklar tarafından kullanıldığı takdirde, pistin karşı tarafından ikinci bir kanat barı 
sağlanabilir. 

 
HAD-ADR-2455 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.26) 
Bir PAPI'nin kanat barı, bir yaklaşma gerçekleştiren bir  pilotun: 
a) Yaklaşma eğiminin üstündeyken veya yakınındayken, piste en yakın olan iki üniteyi kırmızı 
olarak ve pistten en uzak olan iki üniteyi beyaz olarak görecek şekilde, 
b) Yaklaşma eğiminin üzerindeyken, piste en yakın olan bir üniteyi kırmızı olarak ve pistten en 
uzak olan üç üniteyi beyaz olarak; yaklaşma eğiminin daha da üzerindeyken tüm üniteleri 
beyaz olarak görecek şekilde, 
c) Yaklaşma eğiminin altındayken, piste en yakın olan üç üniteyi kırmızı olarak ve pistten en 
uzak olan üniteyi beyaz olarak; yaklaşma eğiminin daha da altındayken tüm üniteleri kırımızı 
olarak görecek şekilde, 
yapılmalı ve düzenlenmelidir. 

 
HAD-ADR-2460 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.27) 
Bir APAPI'nin kanat barı, bir yaklaşma gerçekleştiren bir  pilotun: 
a) Yaklaşma eğiminin üstündeyken veya yakınındayken, piste daha yakın olan üniteyi kırmızı 
olarak ve pistten daha uzak olan üniteyi beyaz olarak görecek şekilde, 
b) Yaklaşma eğiminin üzerindeyken, her iki üniteyi beyaz olarak görecek şekilde, 
c) Yaklaşma eğiminin altındayken, her iki üniteyi kırmızı olarak görecek şekilde, 
yapılmalı ve düzenlenmelidir. 

 
Konumlandırma 

 
HAD-ADR-2465 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.28) 
Işık üniteleri, Şekil 5-19'da gösterilen temel konfigürasyondaki gibi, orada verilen tesisat 
toleranslarına tabi olarak, konumlandırılmalıdır. Bir kanat barını oluşturan üniteler, 
yaklaşmakta olan bir uçağın pilotuna esas olarak yatay bir çizgi halinde görülecek şekilde 
monte edilmelidir. Işık üniteleri, mümkün olduğunca alçağa monte edilmeli ve kırılabilir 
olmalıdır. 
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Işık ünitelerinin özellikleri 
 

HAD-ADR-2470 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.29) 
Sistem, hem gündüz hem de gece operasyonlarına uygun  olmalıdır. 



525	

 
 

HAD-ADR-2475 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.30) 
Dikey düzlemde kırmızıdan beyaza renk geçişi, en az 300 m mesafedeki bir izleyiciye, en fazla 
3' dikey açı dâhilinde görünecek şekilde  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2480 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.31) 
Kırmızı ışık tam yoğunluktayken, 0,320'yi aşmayan bir Y koordinatına sahip  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2485 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.32) 
Işık ünitelerinin ışık yoğunluğu dağılımı, Ek 12, Şekil A2-23'te gösterildiği gibi  olmalıdır. 

 
Not: Işık ünitelerinin özelliklerine ilişkin ek bilgiler için Havaalanı Tasarım Elkitabı (ICAO 
Doc. 9157), Kısım 4'e bakınız. 

 
HAD-ADR-2490 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.33) 
Uygun bir yoğunluk kontrolü, mevcut koşullara uygun ayarlamaların yapılabilmesine izin 
vermek ve yaklaşma ve iniş sırasında pilotun gözlerinin kamaşmasını önlemek üzere 
sağlanmalıdır. 

 
HAD-ADR-2495 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.34) 
Her ışık ünitesi, ışının beyaz bölümünün alt sınırı, yatayın en az 1°30' ile 4°30' arasında 
istenilen herhangi bir irtifa açısında sabitlenebilecek şekilde ayarlanabilir  olmalıdır. 

 
Yaklaşma eğimi ve ışık ışınlarının yükseklik ayarı 

 
HAD-ADR-2505 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.36) 
Şekil 5-20'de tanımlanan yaklaşma eğimi, yaklaşmayı kullanan uçaklarca kullanıma elverişli 
olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2510 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.37) 
Pist, bir ILS ve/veya MLS ile donatıldığında, ışık ünitelerinin konumu ve yükseklik açısı, 
görerek yaklaşma eğimi, duruma göre, ILS'nin süzülme yolu (glide path) yoluna ve/veya 
MLS'nin minimum süzülme yolu (glide path) mümkün olduğunca uygun  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2515 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.38) 
Bir PAPI kanat barındaki ışık ünitelerinin yükseklik açısı ayarlamaları, bir yaklaşma sırasında, 
bir beyaz ve üç kırmızıdan oluşan bir sinyali izleyen bir uçağın pilotunun yaklaşma alanındaki 
tüm cisimlerle arasında bir emniyet payı bırakacak şekilde olmalıdır. (Tablo 5-2'ye bakınız.) 
HAD-ADR-2520 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.39) 
Bir APAPI kanat harındaki ışık ünitelerinin yükseklik açısı ayarlamaları, bir yaklaşma 
sırasında, eğim üzerindeki en alçak sinyali, yani bir beyaz ve bir kırmızı sinyali izleyen bir 
uçağın pilotunun yaklaşma alanındaki tüm cisimlerle arasında bir emniyet payı bırakacak 
şekilde olmalıdır. (Tablo 5-2'ye bakınız.) 

 
HAD-ADR-2525 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.40) 
Işık ışınının azimut yayılımı, PAPI veya APAPI sisteminin mânia koruma yüzeyinin dışında, 
fakat kendi ışık ışınının yanal sınırları dâhilinde bulunan bir cismin mânia koruma yüzeyi 
düzleminin üzerinde uzandığı görüldüğünde ve SHT-HÇG kapsamında yapılacak bir   havacılık 
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çalışması, cismin, operasyonların emniyetini olumsuz etkileyebileceğini gösterdiğinde uygun 
şekilde sınırlandırılmalıdır. Sınırlama kapsamı, cismin ışık ışınının sınırlarının dışında 
kalacağı şekilde olmalıdır. 

 
Not: İlgili mânia koruma yüzeyi ile ilgili olarak HAD-ADR-2535 ila HAD-ADR-2555'e  bakınız. 

 
HAD-ADR-2530 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.41) 
Kanat barları, hareket rehberliği sağlamak üzere pistin her iki tarafına tesis edildiğinde, 
bunlara tekabül eden üniteler, her bir kanat barının sinyalleri aynı anda simetrik olarak 
değişecek şekilde aynı açıyla yerleştirilmelidir. 

 

 

Mânia koruma yüzeyi 
 

Not: Aşağıdaki spesifikasyonlar, PAPI ve APAPI için  geçerlidir. 
 

HAD-ADR-2535 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.42) 
Bir mânia koruma yüzeyi, bir görerek yaklaşma eğimi gösterge sisteminin sağlanması 
öngörüldüğünde oluşturulmalıdır. 

 
HAD-ADR-2540 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.43) 
Mânia koruma yüzeyinin özellikleri, yani başlangıç yeri, sapma, uzunluk ve eğim, Tablo 5-3'ün 
ilgili sütununda ve Şekil 5-21'de belirlenenlere tekabül  etmelidir. 

 
HAD-ADR-2545 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.44) 
Yeni cisimlere veya mevcut cisimlerin uzantılarına, SHT-HÇG'de belirtilen gölgeleme 
çalışmalarının yapılması sonucu müsaade edilmesi haricinde, bir mânia koruma yüzeyinin 
üzerinde izin verilmemelidir. 
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Not: Gölgeleme prensibinin makul olarak uygulanabileceği durumlar Havaalanı Hizmetleri 
Elkitabı (ICAO Doc. 9137), Kısım 6’da yer  almaktadır. 

 
HAD-ADR-2550 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.45) 
Bir mânia koruma yüzeyinin üzerindeki mevcut cisimler, SHT-HÇG'de belirtilen gölgeleme 
veya havacılık çalışmalarının yapılması sonucu müsaade edildiği durumlar haricinde 
kaldırılmalıdır. 

 
Tablo 5-3. Mania koruma yüzeyinin ebatları ve  eğimleri 
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HAD-ADR-2555 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.5.46) 
SHT-HÇG kapsamında yapılacak bir havacılık çalışması, bir mânia koruma yüzeyinin  üzerinde 
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uzanan mevcut bir cismin, uçakların operasyonlarının emniyetini olumsuz etkileyebileceğini 
göstermesi durumunda aşağıdaki önlemlerden biri veya daha fazlası  alınmalıdır: 
a) cismin kaldırılması; 
b) Sistemin yaklaşma eğiminin uygun şekilde yükseltilmesi, 
c) Sistemin azimut yayılımının, cisim, ışının sınırları dışında kalacak şekilde azaltılması, 
ç)Sistemin ekseninin ve bununla bağlantılı mânia koruma yüzeyinin yerinin en fazla 5° 
kaydırılması, 
d) Sistemin, cisim artık mânia koruma yüzeyine girmeyecek şekilde, eşikten rüzgar yönüne karşı 
uygun şekilde kaydırılması. 

 
Not 1: Bu konuya ilişkin yol gösterici bilgiler Havaalanı Tasarım Elkitabı (ICAO Doc. 9157), 
Kısım 4’te yer almaktadır. 

 
Not 2: Sistemin eşikten rüzgar yönüne karşı kaydırılması operasyonel iniş mesafesini  azaltır. 

 

Şekil 5-21. Görerek yaklaşma eğim gösterge sistemleri için mania koruma  yüzeyi 
 
 

Bölüm 5.3.6. Turlama kılavuz ışıkları 
Uygulama 
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HAD-ADR-2565 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.6.1) 
Turlama kılavuz ışıkları, mevcut yaklaşma ve pist ışıklandırma sistemleri, pistin turla 
yaklaşmalar için kullanılması öngörülen şartlarda turlayan bir uçağa pistin ve/veya yaklaşma 
alanının tanıtılmasına yeterince izin vermediğinde ya da bu pistlere turla yaklaşmalar sırasında 
pistin ve/veya yaklaşma alanının tanıtılmasının yetersizliği konusunda SHGM'ye raporlama 
yapılması ve SHGM tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde turlama kılavuz ışıklarının 
tesis edilmesinin gerekli görülmesi halinde  sağlanmalıdır. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-2570 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.6.2) 
Turlama kılavuz ışıklarının yeri ve sayısı, duruma göre pilotun aşağıdakileri yapabilmesine 
olanak vermeye yeterli olmalıdır: 
a) Rüzgâr yönündeki seyrettiği yola katılmaya veya uçağın piste yolunu pistten gerekli bir 
mesafede hizalamaya ve ayarlamaya ve geçerken eşiği ayırt etmeye, 
b) Diğer görsel yardımcıların kılavuzluğunu dikkate alarak, temel ayağa ve son yaklaşmaya 
dönüşü değerlendirmeye imkân verecek pist eşiğini ve/veya diğer özellikleri görüş dâhilinde 
tutmaya. 

 
HAD-ADR-2575 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.6.3) 
Turlama kılavuzu ışıkları aşağıdaki unsurlardan  oluşmalıdır: 
a) Pistin uzatılan merkez hattını ve/veya herhangi bir yaklaşma ışıklandırma sisteminin 
bölümlerini gösteren ışıklar, 
veya 
b) Pist eşiğinin konumunu gösteren ışıklar, 
veya 
c) Pistin yönünü veya yerini gösteren ışıklar, 
veya söz konusu pist için uygun olduğu şekilde söz konusu ışıklarının bir  kombinasyonu. 

 
Not: Turlama kılavuz ışıklarının tesis edilmesine ilişkin yol gösterici bilgiler Havaalanı 
Tasarım Elkitabı (ICAO Doc. 9157), Kısım 4’te yer  almaktadır. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-2580 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.6.4) 
Turlama kılavuz ışıkları, görerek turlu yaklaşma manevralarının yapılmasının öngörüldüğü 
görüş mesafesi ve çevre ışığı koşulları için elverişli bir yoğunluğa ve ışın dağılımına sahip sabit 
veya yanıp sönen ışıklar olmalıdır. Yanıp sönen ışıklar beyaz ve sabit ışıklar ya beyaz veya gazlı 
deşarj ışıkları olmalıdır. 
HAD-ADR-2585 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.6.5) 
Işıklar, inişe yaklaşırken, kalkışta veya taksi yaparken bir pilotun gözlerini kamaştırmayacak 
veya kafasını karıştırmayacak şekilde tasarlanmalı ve tesis  edilmelidir. 

 
Bölüm 5.3.7. Pist içine yönlendirme ışık sistemleri 

Uygulama 
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HAD-ADR-2590 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.7.1) 
Bir pist içine yönlendirme ışık sistemi, tehlikeli zeminden kaçınma sebebiyle veya gürültüyü 
azaltmak amacıyla, belirli bir yaklaşma yolu boyunca görsel rehberlik sağlamanın arzu edildiği 
durumlarda ya da bu pistlere yaklaşmalar sırasında tehlikeli zeminin mevcudiyeti veya 
gürültünün azaltılması konusunda SHGM'ye raporlama yapılması ve SHGM tarafından 
yapılacak değerlendirme neticesinde pist içine yönlendirme ışık sistemlerinin tesis edilmesinin 
gerekli görülmesi halinde sağlanmalıdır. 

 
Not: Pist içine yönlendirme ışık sistemlerine ilişkin yol gösterici bilgiler Havaalanı Tasarım 
Elkitabı (ICAO Doc. 9157), Kısım 4’te yer  almaktadır. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-2595 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.7.2) 
Bir pist içine yönlendirme ışık sistemi, arzu edilen yaklaşma yolunu tanımlayacak ve bir grubun 
bir önceki gruptan görülebilecek şekilde yerleştirilmiş ışık gruplarından oluşmalıdır. Bitişik 
gruplar arasındaki aralık 1600 m'yi  aşmamalıdır. 

 
Not: Pist içine yönlendirme ışık sistemleri, dönemeçli, düz veya bunların bir kombinasyonu 
olabilir. 

 
HAD-ADR-2600 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.7.3) 
Bir pist içine yönlendirme ışık sistemi, SHGM tarafından belirlenen bir noktadan, varsa 
yaklaşma ışıklandırma sisteminin veya pistin veya pist ışıklandırma sisteminin görüş dâhilinde 
bulunduğu bir noktaya kadar uzanmalıdır. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-2605 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.7.4) 
Pist içine yönlendirme ışık sisteminin her bir ışıklar grubu, bir lineer veya küme 
konfigürasyonunda yanıp sönen en az üç ışıktan oluşmalıdır. Sistem, söz konusu ışıklar sistemin 
tanıtılmasına yardımcı olacaksa, sürekli yanan ışıklar ile  artırılabilir. 
HAD-ADR-2610 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.7.5) 
Yanıp sönen ışıklar ve sürekli yanan ışıklar beyaz  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2615 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.7.6) 
Mümkün olduğu durumlarda, her bir gruptaki yanıp sönen ışıklar piste doğru seri olarak yanıp 
sönmelidir. 

 
Bölüm 5.3.8. Pist eşiğini belirleme ışıkları 

Uygulama 

HAD-ADR-2620 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.8.1) 
Pist eşiğini belirleme ışıkları: 
a) Başka yaklaşma ışıklandırma yardımcılarının sağlanmasının mümkün olmadığı durumlarda 
hassas olmayan bir yaklaşma pistinin eşiğinde, 
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veya 
b) Pist eşiği, kalıcı veya geçici olarak kaydırılmışsa ve eşiğin daha belirgin olması gerekliyse, 
kaydırılmış eşikte, 
veya 
c) Pist eşiğinin belirginliğinin zayıflığı konusunda SHGM'ye raporlama yapılması ve SHGM 
tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde pist eşiğini belirleme ışıklarının tesis 
edilmesinin gerekli görülmesi halinde, 
tesis edilmelidir. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-2625 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.8.2) 
Pist eşiğini belirleme ışıkları, eşik hattı üzerinde ve pist kenar ışıklarının her sırasının yaklaşık 
10 m dışında, pist merkez hattına göre simetrik olarak  konumlandırılmalıdır. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-2630 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.8.3) 
Pist eşiğini belirleme ışıkları, yanıp sönen beyaz ışıklar ve yanıp sönme frekansı dakikada 60 
ile 120 arası olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2635 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.8.4) 
Işıklar, yalnızca piste yaklaşma yönünde görülebilir  olmalıdır. 

Bölüm 5.3.9. Pist kenar ışıkları 

Uygulama 
HAD-ADR-2640 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.9.1) 
Pist kenar ışıkları; 
□ Gece kullanılması öngörülen bir pist için, 
veya 

 
□ Gece veya gündüz kullanılması öngörülen bir hassas yaklaşma pisti için, 

sağlanmalıdır. 
 

HAD-ADR-2645 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.9.2) 
Pist kenar ışıkları, gündüz 800 m'lik bir RVR'nin altında işletme minimumu bulunan, kalkış için 
öngörülen bir pist üzerinde sağlanmalıdır. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-2650 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.9.3) 
Pist kenar ışıkları, pistin tam uzunluğu boyunca yerleştirilmeli ve merkez hattından eşit 
mesafede iki paralel sıra halinde olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2655 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.9.4) 
Pist kenar ışıkları, pist olarak kullanılacağı beyan edilen alanın kenarları boyunca veya  alanın 
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kenarları dışında en fazla 3 m'lik bir mesafeye  yerleştirilmelidir. 
 

HAD-ADR-2660 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.9.5) 
Pist olarak beyan edilebilecek alanın genişliği 60 m'yi aştığında, ışık sıralarının arasındaki 
mesafe, operasyonların niteliği, pist kenar ışıklarının dağılım özellikleri ve piste hizmet eden 
diğer görsel yardımcılar dikkate alınarak belirlenmelidir. Havaalanı işletmecisi bu belirlemeye 
ilişkin yaptığı çalışmayı belgelendirerek kayıt altına  almalıdır. 

 
HAD-ADR-2665 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.9.6) 
Işıklar, bir aletli pist için en fazla 60 m'lik aralıklarla ve bir aletsiz pist için en fazla 100   m'lik 
aralıklarla sıralar halinde düzgün şekilde yerleştirilmelidir. Pist ekseninin karşılıklı kenarlarındaki 
ışıklar, o eksenle dik açılardaki çizgiler üzerinde sıralı olmalıdır. Pistlerin kesişme noktalarında ışıklar, 
pilota uygun rehberliğin mevcut kalması şartıyla, düzensiz aralıklarla yerleştirilebilir veya   atlanabilir. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-2670 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.9.7) 
Pist kenar ışıkları, aşağıdaki durumlar haricinde, değişken beyaz renkte sabit ışıklar  olmalıdır. 
a) Kaydırılmış bir eşik durumunda, pistin başlangıcı ile kaydırılmış eşik arasındaki ışıklar, yaklaşma 
yönünde ve kırmızı olmalıdır. 
b) Kalkış koşusunun başlatıldığı uçtan pistin uzak ucunda, ışıkların 600 m'lik veya pist 
uzunluğunun üçte biri kadarki bir bölümü, hangisi daha az ise, sarı renk olabilir 
HAD-ADR-2675 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.9.8) 
Pist kenar ışıkları, herhangi bir yönde iniş veya kalkış yapan bir pilota rehberlik sağlamak 
üzere gerekli azimutta her açıda görülmelidir. Pist kenar ışıklarının turlama rehberliği 
sağlaması öngörülmüşse, azimutta her açıda görülmelidir (HAD-ADR-2565'e  bakınız). 

 
HAD-ADR-2680 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.9.9) 
Pist kenar ışıkları, HAD-ADR-2675'te öngörülen tüm azimut açılarında, pistin kalkış veya iniş 
için kullanımı öngörüldüğü görüş mesafesi ve çevre ışığı koşulları için elverişli bir yoğunlukla 
yatayın 15°'ye kadar üzerinde açılarda görülmelidir. Yoğunluk her halükarda en az 50 cd 
olmalı, ancak havaalanı çevresinde harici ışıkların (havaalanı ile ilgili olmayan başka 
ışıkların) olmadığı durumlarda, ışıkların yoğunluğu, pilotun gözlerinin kamaşmasını önlemek 
için en az 25 cd'ye düşürülebilir. 

 
HAD-ADR-2685 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.9.10) 
Bir hassas yaklaşma pistindeki pist kenar ışıkları, Ek 12, Şekil A2-9 veya A2-10'un spesifikasyonlarına 
uygun olmalıdır. 

 
Bölüm 5.3.10. Pist eşiği ve kanat bar ışıkları 

 
(Şekil 5-22'ye bakınız) 

 
Pist eşiği ışıklarının uygulanması 

 
HAD-ADR-2690 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.10.1) 
Pist eşiği ışıkları, eşik yerinin kaydırıldığı ve kanar bar ışıklarının sağlandığı bir aletsiz  veya 
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hassas olmayan yaklaşma pisti haricinde pist kenar ışıkları ile donatılmış bir pist için 
sağlanmalıdır. 

 
Pist eşiği ışıklarının yeri 

 
HAD-ADR-2695 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.10.2) 
Bir eşik, bir pistin ucunda bulunması halinde, eşik ışıkları pistin ucunun mümkün olduğunca 
yakınına ve her halükarda, ucun en fazla 3 m dışına, pist eksenine dik açılarla bir sıra halinde 
yerleştirilmelidir. 

 
HAD-ADR-2700 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.10.3) 
Bir eşiğin yeri, bir pistin ucundan kaydırıldığında, eşik ışıkları yeri değiştirilen eşiğe pist 
eksenine dik açılarla bir sıra halinde  yerleştirilmelidir. 
HAD-ADR-2705 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.10.4) 
Eşik ışıklandırması aşağıdakilerden oluşmalıdır: 
a) Aletsiz veya hassas olmayan bir yaklaşma pisti üzerinde en az altı ışık, 
b) Bir hassas yaklaşma pisti kategori I üzerinde, en azından ışıklar, pist kenar ışıkları sıraları 
arasında 3 m aralıklarla düzgün olarak yerleştirilmiş olsaydı gerekli olacak sayıda ışık, 
c) Bir hassas yaklaşma pisti kategori II veya III üzerinde, en fazla 3 m aralıklarla pist kenar 
ışıkları sıralarının arasına düzgün şekilde yerleştirilmiş ışıklar. 

 
HAD-ADR-2710 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.10.5) 
HAD-ADR-2705 a) ve b)'de öngörülen ışıklar  ya: 
a) Pist kenar ışıklarının sıraları arasına eşit aralıklarla yerleştirilmeli, 
veya 
b) Pist merkez hattı boyunca iki grup halinde simetrik olarak yerleştirilmeli, ışıklar her bir 
grupta düzgün aralıklara sahip olmalı ve gruplar arasında, varsa, konma bölgesi 
işaretlemesinin veya ışıklandırmasının ölçüsüne eşit veya aksi takdirde en fazla pist kenar 
ışıklarının sıraları arasındaki mesafenin yarısı kadar bir boşluk bulunmalıdır. 

 
Kanat bar ışıklarının uygulanması 

 
HAD-ADR-2720 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde 5.3.10.6,  5.3.10.7) 
Kanat bar ışıkları; 
□ Eşik yerinin değiştirildiği ve pist eşiği ışıklarının gerekli olduğu, fakat sağlanmadığı 
durumlarda, bir aletsiz veya hassas olmayan yaklaşma pisti üzerinde, 
veya 
□ Daha fazla barizliğin gerekmesi halinde bir hassas yaklaşma pisti üzerinde, 
veya 
□ Pist eşiğinin belirginliğinin zayıflığı konusunda SHGM'ye raporlama yapılması ve SHGM 
tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde kanat bar ışıklarının tesis edilmesinin gerekli 
görülmesi halinde, 
sağlanmalıdır. 

 
Kanat bar ışıklarının yeri 

 
HAD-ADR-2725 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.10.8) 

	

 
 

Kanat bar ışıkları, eşikte pist merkez hattı üzerinde iki grup (yani kanat bar) halinde simetrik 
olarak yerleştirilmelidir. Her kanat bar, pist kenar ışıkları sırasından en az 10 m dışarıya ve 
bu sıraya dik açılarla uzanan en az beş ışık tarafından oluşturulacak olup, her kanat barın en 
içteki ışığı, pist kenar ışıklarının sırasında  bulunmalıdır. 



535

	

  

  
 

 
p..y Kl1$u<I.AA ki.mtz \/{ HASSAS OlAl.ıiYAH YAl<l/l,$MA ı>t91LER IIASSAS YAKLA$MA JltSTLCRI KfıfEOOA;I I HASSAS v- PiSTi.ERi HAS,SA$ YAKLAŞMA PISlı.EAI ı<.ATEOOR1 lll lı ıoo .c.:J.  .., ... W.. .Q, ,,ı 

i'ı  
1 1 ..- .,,,1 ti 1 

ONUJM14U U,Oaı.uıı>ı ı.uuuau.u Nl,uNı,, ıu.uıııı uıu..uaıı•••JNUJULU.11)1 UNI.Ul.t't ..,J»uın,.u ... 

 
;iı ,, .. ..  .,,, 

;:- 

 
f.,,...ı tt ..•,,,,,•••. 1{      ,,)    t     .. .. t•H•)    .....u,u   , "'' ,,ı(t   ı·t> t ,.,.'!•!···•··•·•u,,, <••tt) 

 
•••ı,u)foı nıu.,ınuı )HUUNl<IONII UU,MHOO .UHıf 

 
 
 
 
 ıuno••· ııw"u»ıı !l 1 - 1 o 
 

;:- • • • • •  • 
•=•.u• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

t,HIJ,UII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.111,Ulilf 

ı· rex vOışııc Not.  Minimum ışık sayısı,pist kenar ışıklar iKi YÔNL0 1$11( 
I IILOIU MAOOE kenarda tesis edi miş,45 m genişllOinde bir pist için gösterilmiştir. Şekli 5·22.Pist eşik ve pist sonu ışıklı rının dii zcııi 



536

	

 
 
 
 
 

Pist eşiği ve kanat bar ışıklarının özellikleri 
 

HAD-ADR-2730 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.10.9) 
n. Işıkların yoğunluğu ve ışın yayılımı, pistin kullanımının öngörüldüğü görüş mesafesi ve çevre 
ışığı koşulları için elverişli olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2735 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.10.10) 
Bir hassas yaklaşma pisti üzerindeki pist eşiği ışıkları, Ek 12, Şekil A2-3'ün spesifikasyonlarına 
uygun olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2740 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.10.11) 
Bir hassas yaklaşma pisti üzerindeki eşik kanat barı ışıkları, Ek 12, A2-4'ün spesifikasyonlarına 
uygun olmalıdır. 

 
Bölüm 5.3.11. Pist sonu ışıkları 

(Şekil 5-22'ye bakınız) 

Uygulama 

HAD-ADR-2745 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.11.1) 
Pist sonu ışıkları, pist kenar ışıkları ile donatılmış bir pist için  sağlanmalıdır. 

 
Not: Eşik, pist ucundaysa, eşik ışıkları olarak hizmet gören donanım, pist sonu ışıkları olarak 
kullanılabilir. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-2750 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.11.2) 
Pist sonu ışıkları, pistin ucunun mümkün olduğunca yakınına ve her halükarda, ucun en fazla 
3 m dışına, pist eksenine dik açılarla bir sıra halinde  yerleştirilmelidir. 

 
HAD-ADR-2755 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.11.3) 
Pist sonu ışıklandırması, en az altı ışıktan oluşmalıdır.  Işıklar: 
a) Pist kenar ışıklarının sıraları arasında eşit aralıklarla yerleştirilmeli, 
veya 
b) İki grup halinde pist merkez hattı üzerinde simetrik olarak, ışıklar her grupta düzgün 
aralıklarla ve gruplar arasında en fazla pist kenar ışıklarının sıraları arasındaki mesafenin 
yarısı kadar bir boşlukla yerleştirilmelidir. 
Bir hassas yaklaşma pisti kategori III için, bir boşluk kullanılmışsa en içteki iki ışık arasında 
hariç olmak üzere, pist sonu ışıkları arasındaki aralık 6 m'yi  aşmamalıdır. 
Özellikleri 
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HAD-ADR-2760 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.11.4) 
Pist sonu ışıkları, piste yönünde kırmızı gösteren sabit, tek yönlü ışıklar olmalıdır. Işıkların 
yoğunluğu ve ışın yayılımı, pistin kullanımının öngörüldüğü görüş mesafesi ve çevre ışığı 
koşulları için elverişli olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2765 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.11.5) 
Bir hassas yaklaşma pisti üzerindeki pist sonu ışıkları, Ek 12, Şekil A2-8'in spesifikasyonlarına 
uygun olmalıdır. 

 
Bölüm 5.3.12. Pist merkez hattı ışıkları 

Uygulama 

HAD-ADR-2770 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde 5.3.12.1, 5.3.12.2, 5.3.12.3,  5.3.12.4) 
Pist merkez hattı ışıkları; 
□ Bir hassas yaklaşma pisti kategori II veya III'te, 
veya 
□ Pist kenar ışıklarının arasındaki genişlik 60 m'den büyük olması halinde bir hassas yaklaşma 
pisti kategori I 'de, 
veya 
□ 400 m düzeyinde bir RVR'nin altında bir işletme minimumuna sahip kalkış için kullanılması 
öngörülen bir pistte, 
sağlanmalıdır. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-2790 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.12.5) 
Pist merkez hattı ışıkları, pistin merkez hattı boyunca yerleştirilmeli, ancak ışıklar, merkez hattı 
boyunca yerleştirilmeleri mümkün olmadığı durumlarda, en fazla 60 cm pist merkez hattının 
aynı tarafına düzgün şekilde kaydırılabilir. Işıklar, eşikten sona kadar yaklaşık 15 m'lik aralıkla 
yerleştirilmelidir. Duruma göre HAD-ADR-5595 veya HAD-ADR-5615'te bakım hedefleri 
olarak belirlenen pist merkez hattı ışıklarının kullanılabilirlik düzeyi açıklanabildiği ve pistin 
350 m veya daha büyük pist görsel kapsam koşullarında kullanım için öngörüldüğü durumlarda 
boyuna aralık yaklaşık 30 m olabilir. 

 
Not: Işıkların 7,5 m arayla yerleştirildiği mevcut merkez hattı ışıklandırmasının değiştirilmesi 
gerekmemektedir. 

 
HAD-ADR-2795 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.12.6) 
Bir pistin başlangıcından kaydırılmış bir eşiğe kadar kalkış için merkez hattı rehberliği 
aşağıdakiler tarafından sağlanmalıdır: 
a) Özellikleri ve yoğunluk ayarları, kalkış sırasında gerekli rehberliği sağladığı ve kalkış yapan 
bir uçağın pilotunun gözlerini kamaştırmadığı takdirde bir yaklaşma ışık sistemi, 
veya 
b) Pist merkez hattı ışıkları, 
veya 
c) En az 3 m uzunluğunda ve Şekil 5-23'de gösterildiği üzere 30 m'lik düzgün aralıklarla 
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yerleştirilmiş, fotometrik özellikleri ve yoğunluk ayarları, kalkış halindeki bir uçağın 
pilotunun gözlerini kamaştırmaksızın kalkış sırasında gerekli rehberliği sağlayacak şekilde 
tasarlanmış baretler. 
Gerekli olduğu hallerde, pist iniş için kullanıldığında yaklaşma ışık sisteminin veya baretlerin 
yoğunluğunu yeniden ayarlamak veya b)'de belirtilen merkez hattı ışıklarını söndürmek üzere 
gerekli tedbir alınmalıdır. Pist iniş için kullanıldığında hiçbir surette yalnızca tek kaynaklı pist 
merkez hattı ışıkları pistin başlangıcından kaydırılmış bir eşiğe kadar  görünmemelidir. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-2800 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.12.7) 
Pist merkez hattı ışıkları, eşikten itibaren pist sonuna 900 m kalıncaya kadar değişken beyaz; 
pist sonuna 900 m'den itibaren 300 m kalıncaya kadar atlamalı olarak kırmızı ve değişken 
beyaz ve pist sonuna 300 m mesafeden pist sonuna kadar kırmızı renkte sabit ışıklar olmalıdır; 
ancak, uzunluğu 1800 m'den az olan pistler için değişmeli kırmızı ve değişken beyaz ışıklar, 
iniş için kullanılabilir pistin orta noktasından pist sonundan 300 m'ye  uzanmalıdır. 

 
Not: Elektrik sisteminin bir bölümünün arızalanmasının, geri kalan pist mesafesinin yanlış 
tanıtılmasına yol açmasına neden olmamasını temin etmek için elektrik sisteminin tasarımına 
özen gösterilmelidir. 

 
HAD-ADR-2805 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.12.8) 
Pist merkez hattı ışıkları, Ek 12, Şekil A2-6 veya A2-7'nin spesifikasyonlarına uygun  olmalıdır. 
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Bölüm 5.3.13. Pist konma bölgesi ışıkları 

Uygulama 
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HAD-ADR-2810 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.13.1) 
Konma bölgesi ışıkları, bir hassas yaklaşma pisti kategori II veya III'ün konma bölgesine 
yerleştirilmelidir. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-2815 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.13.2) 
Konma bölgesi ışıkları, eşikten 900 m'lik boyuna bir mesafe boyunca uzanmalı;  ancak, 
uzunluğu 1800 m'den az olan pistlerde sistem, pistin orta noktasının ötesine uzanmayacak 
şekilde kısaltılmalıdır. Bu biçim, pist merkez hattına göre simetrik olarak yerleştirilmiş baretler 
çiftleri ile oluşturulmalıdır. Bir baretler çiftinin en içteki ışıkları arasındaki yanal   aralık, 
konma bölgesi işaretlemesi için seçilen yanal aralığa eşit olmalıdır. Baretler çiftlerinin 
arasındaki boyuna aralık ya 30 m ya da 60 m  olmalıdır. 

 
Not: Daha düşük minimum görüş mesafelerindeki operasyonlara olanak vermek için, baretler 
arasında 30 m’lik boyuna aralık kullanılması  önerilir. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-2820 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.13.3) 
Bir baret, aralarında en fazla 1,5 m aralık bulunan en az üç ışıktan  oluşmalıdır. 

 
HAD-ADR-2825 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.13.4) 
Bir baretin uzunluğu en az 3 m ve en fazla 4,5 m  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2830 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.13.5) 
Konma bölgesi ışıkları, değişken beyaz renkte sabit, tek yönlü ışıklar  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2835 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.13.6) 
Konma bölgesi ışıkları, Ek 12, Şekil A2-5'in spesifikasyonlarına uygun  olmalıdır. 

 
Bölüm 5.3.14. Basit konma bölgesi ışıkları 

 
Not: Basit konma bölgesi ışıklarının amacı pilotlara tüm görüş koşullarında gelişmiş durumsal 
farkındalık sağlanması ve uçak pist üzerinde belli bir noktaya iniş yapmamış olduğu takdirde, 
bir pas geçme başlatıp başlatmama kararı konusunda yardımcı olunması amacını taşımaktadır. 
Basit konma bölgesi ışıklarının bulunduğu havaalanlarında operasyon   gerçekleştiren 
pilotların, bu ışıkların amacı hakkında bilgi sahibi olmaları  önemlidir. 

 
Uygulama 

 
HAD-ADR-2840 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.14.1) 
Ek 5, Bölüm 5.3.13 çerçevesinde TDZ ışıklarının sağlandığı haller hariç olmak üzere, yaklaşma 
açısının 3,5°'den büyük olduğu ve/veya mevcut iniş mesafesinin başka faktörlerle birleştiğinde 
bir pist sonunda duramama riskini artırması veya bu konuda SHGM'ye raporlama  yapılması 
ve SHGM tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde gerekli görülmesi halinde basit 
konma bölgesi ışıkları sağlanmalıdır. 
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Yeri 
 

HAD-ADR-2845 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.14.2) 
Basit konma bölgesi ışıkları, pist merkez hattının her bir tarafında, son konma bölgesi 
işaretlemesinin üst kenarının 0,3 m ötesinde konumlanmış bir çift ışık olmalıdır. İki ışık 
çiftinden iç kısımdaki ışıklar arasındaki yanal aralık, Konma Bölgesi İşaretlemesi için seçilmiş 
olan yanal aralığa eşit olmalıdır. Aynı çift içerisindeki ışıklar arasındaki aralık 1,5 m’den ya 
da bundan daha büyük olması halinde konma bölgesi işaretlemesi eninin yarısından fazla 
olmamalıdır. (Şekil 5-24'e bakınız.) 

 

HAD-ADR-2850 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.14.3) 
TDZ işaretlemelerinin bulunmadığı bir piste ilişkin olarak sağlandığı hallerde, basit konma 
bölgesi ışıkları, eşdeğer TDZ bilgilerini sağlayan bir pozisyonda teçhiz  edilmelidir. 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-2855 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.14.4) 
Basit konma bölgesi ışıkları, piste yaklaşma yönünde iniş yapan bir uçağın pilotu tarafından 
görülebilecek şekilde sıralanmış, tek yönlü sabit beyaz ışıklar  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2860 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.14.5) 
Basit konma bölgesi ışıkları, Ek 12, Şekil A2-5 içerisindeki spesifikasyonlara uygun  olmalıdır. 

 
Not: Bir iyi operasyon uygulaması olarak, basit konma bölgesi ışıkları, diğer pist ışıklarının 
kapatıldığı zamanlarda da kullanılabilmeleri için, diğer ışıklara güç sağlayan devreden ayrı 
bir devre üzerinden güç beslemesi yapılır. 

 
Bölüm 5.3.15. Hızlı çıkış taksi yolu gösterge  ışıkları 
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Not: Hızlı çıkış taksi yolu gösterge ışıklarının (RETIL’lerin) amacı, pilotlara pist üzerindeki en 
yakın hızlı çıkış taksi yoluna kadar gidilecek mesafe bilgileri sağlamak, görüş mesafesinin 
düşük olduğu koşullarda duruma bağlı bilinci artırmak ve pilotlara daha etkili yavaşlayarak 
durma ve pist çıkış hızları için fren hareketlerini uygulama imkânı vermektir. Hızlı çıkış taksi 
yolu gösterge ışıkları olan pist(ler)e sahip havaalanlarında çalışan pilotların bu ışıkların 
amacına aşina olmaları esastır. 

 
Uygulama 

 
HAD-ADR-2865 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.15.1) 
Hızlı çıkış taksi yolu gösterge ışıkları, 350 m'lik bir değerden daha düşük pist görsel kapsam 
koşullarında ve/veya trafik yoğunluğunun yüksek olduğu şartlar altında kullanımı öngörülen 
bir pist üzerinde yerleştirilmelidir. 

 
Not: Ek 17, Bölüm 14'e bakınız. 

 
HAD-ADR-2870 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.15.2) 
Hızlı çıkış taksi yolu gösterge ışıkları, Şekil 5-25'te tanımlanan ışık biçiminin tam olarak 
gösterimini engelleyen herhangi bir lamba arızası veya başka arıza durumunda 
kullanılmamalıdır. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-2875 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.15.3) 
Hızlı çıkış taksi yolu gösterge ışıklarından oluşan bir set, pist üzerinde, Şekil 5-25'te gösterilen 
konfigürasyonda, pist merkez hattının ilgili hızlı çıkış taksi yolu ile aynı tarafta bulunmalıdır. 
Her sette, ışıklar birbirlerinden 2 m ayrı yerleştirilmeli ve pist merkez hattına en yakın ışık, pist 
merkez hattından 2 m kaydırılmalıdır. 

 
HAD-ADR-2880 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.15.4) 
Bir pist üzerinde birden fazla hızlı çıkış taksi yolunun bulunması halinde, her bir çıkışa ait hızlı 
çıkış taksi yolu gösterge ışıkları seti, yandığında birbirlerinin üzerine  binmemelidir. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-2885 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.15.5) 
Hızlı çıkış taksi yolu gösterge ışıkları, piste yaklaşma yönünde iniş yapan bir uçağın pilotu 
tarafından görülebilecek şekilde sıralanmış, tek yönlü sabit sarı ışıklar  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2890 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.15.6) 
Hızlı çıkış taksi yolu gösterge ışıkları, Ek 12, duruma göre, Şekil A2-6 veya Şekil A2-7'deki 
spesifikasyonlara uygun olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2895 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.15.7) 
Hızlı çıkış taksi yolu gösterge ışıkları, başka ışıklandırma kapatıldığında kullanılabilmelerini 
sağlamak için diğer pist ışıklandırmasından ayrı bir devre üzerindeki güçle  beslenmelidir. 



543
	

 
 
 

 

 

Bölüm 5.3.16. Durma uzantısı ışıkları 

Uygulama 

HAD-ADR-2900 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.16.1) 
Durma uzantısı ışıkları, gece kullanılması öngörülen bir durma uzantısı için  sağlanmalıdır. 

 
Yeri 
HAD-ADR-2905 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.16.2) 
Durma uzantısı ışıkları, durma uzantısının uzunluğunun tamamı boyunca yerleştirilmeli ve 
merkez hattından eşit mesafede olan ve pist kenar ışıklarının sıraları ile çakışan iki paralel sıra 
halinde olmalıdır. Durma uzantısı ışıkları, durma uzantısının sonuna mümkün olduğunca yakın, 
durma uzantısı eksenine dik açılarla bir sıra üzerinde bir durma uzantısının ucunda karşıdan 
karşıya ve her halükarda, durma uzantısının sonundan en fazla 3 m dışında  sağlanmalıdır. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-2910 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.16.3) 
Durma uzantısı ışıkları, pist yönünde kırmızı renkte tek yönlü sabit ışıklar  olmalıdır. 

 
Bölüm 5.3.17. Taksi yolu merkez hattı ışıkları 

Uygulama 

HAD-ADR-2915 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde 5.3.17.1,  5.3.17.2) 
Taksi yolu merkez hattı ışıkları, pist merkez hattı ve uçak park yerleri arasında sürekli rehberlik 
sağlayacak şekilde 350 m'lik bir değerin altındaki RVR koşullarında kullanılması  öngörülen 
bir çıkış taksi yolunda, taksi yolunda, karmaşık taksi yolu kesişme noktalarında, buz 
giderici/önleyici tesiste ve apron üzerinde sağlanmalıdır; ancak, bu ışıkların, trafik 
yoğunluğunun az olduğu ve taksi yolu kenar ışıklarının ve merkez hattı işaretlemesinin  uygun 
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rehberliği sağladığı durumlarda tesis edilmesi  gerekmemektedir. 
 

Not: Bir taksi yolunun kenarlarının belirtilmesi gerektiğinde, örneğin bir hızlı çıkış taksi 
yolunda, dar taksi yolunda veya kar şartları altında, bu, taksi yolu kenar ışıkları veya 
işaretleyicileri ile gerçekleştirilebilir. 

 
HAD-ADR-2925 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.17.3) 
Taksi yolu merkez hattı ışıkları, pist merkez hattı ve uçak park yerleri arasında sürekli rehberlik 
sağlayacak şekilde, ileri bir yüzey hareketi kılavuzu ve kontrol sisteminin unsurları olarak 
tanımlandıklarında tüm görüş koşullarında bir çıkış taksi yolu, taksi yolu, buz giderici önleyici 
tesis ve apron üzerinde sağlanmalıdır. 

 
HAD-ADR-2930 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.17.4) 
Taksi yolu merkez hattı ışıkları, standart bir taksi güzergâhının bir parçasını oluşturan ve 350 
m altındaki RVR koşullarında taksi yapmak için öngörülen bir pist üzerinde sağlanmalıdır; 
ancak, bu ışıkların, trafik yoğunluğunun az olduğu ve taksi yolu kenar ışıklarının ve merkez 
hattı işaretlemesinin uygun rehberliği sağladığı durumlarda tesis edilmesi  gerekmemektedir. 

 
Not: Pist ve taksi yolu ışıklandırma sistemlerinin dizilişi ile ilgili hükümler için HAD-ADR4910'a 
bakınız. 

 
HAD-ADR-2935(ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.17.5) 
Taksi yolu merkez hattı ışıkları, ileri bir yüzey hareket kılavuzu ve kontrol sisteminin unsurları 
olarak tanımlandıklarında standart bir taksi güzergâhının parçasını oluşturan bir pist üzerinde 
tüm görüş koşullarında sağlanmalıdır. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-2940 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.17.6) 
HAD-ADR-2950 içerisinde öngörüldüğü haller hariç olmak üzere, standart bir taksi 
güzergâhının bir parçasını teşkil eden bir pist üzerindeki ve bir çıkış taksi yolu haricindeki bir 
taksi yolu üzerindeki taksi yolu merkez hattı ışıkları, ışığın yalnızca taksi yolundaki veya 
yakınındaki uçaklardan görülebilecek ışın ebatları ile yeşil renkte sabit ışıklar  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2945 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.17.7) 
Bir çıkış taksi yolu üzerindeki taksi yolu merkez hattı ışıkları sabit ışıklar olmalıdır. Değişmeli 
taksi yolu merkez hattı ışıkları, pist merkez hattı yakınındaki başlangıçlarından, ILS/MLS 
kritik/hassas alanının perimetresine veya iç geçiş yüzeyinin alt kenarına, hangisi pistten en 
uzaktaysa, yeşil ve sarı renkte; ondan sonra tüm ışıklar yeşil renkte olmalıdır. (Şekil  5-26). 
Çıkış merkez hattındaki ilk ışık daima yeşil renkte ve çevreye en yakın olan ışık daima sarı 
renkte görünmelidir. 

 
Not-1: Bir pist üzerindeki veya yakınındaki yeşil ışıkların ışık dağılımını, eşik ışıkları ile 
muhtemel karışıklığı önleyecek şekilde sınırlamaya özen  gösterilmelidir. 

 
Not-2: Sarı filtre özellikleri için Ek 11, Bölüm 2.2'ye  bakınız. 
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Not-3: ILS/MLS kritik/hassas alanının büyüklüğü, ilgili ILS/MLS ve diğer faktörlerin 
özelliklerine bağlıdır. Yol gösterici bilgiler Annex 10, Cilt I, İlave C ve G’de yer  almaktadır. 

 
Not-4: Pist terk edilmiştir levhasına ilişkin spesifikasyonlar için Ek 5, Bölüm 5.4.3'e  bakınız. 

 
HAD-ADR-2950 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.17.8) 
Bir piste yakınlığın ifade belirtilmesinin gerekli olduğu hallerde, taksi yolu merkez hattı ışıkları 
ILS/MLS kritik/hassas alanının perimetresinden veya pistten buna göre daha uzakta olması 
halinde iç geçiş yüzeyinin alt kenarından piste değişmeli olarak yeşil ve sarı görünen sabit 
ışıkları olmalı ve aşağıda belirtilen mesafelere kadar olmak üzere değişmeli olarak yeşil ve sarı 
görünmeye devam etmelidir: 
a) Söz konusu ışıkların pist merkez hattına yakın olan uç noktası, 
veya 
b) Pistle çakışan taksi yolu merkez hattı ışıklarının söz konusu olduğu hallerde, ILS/MLS 

 
kritik/hassas alanının perimetresinin veya pistten buna göre daha uzakta olması halinde iç 
geçiş yüzeyinin alt kenarının karşısı. 
Not-1:Eşik ışıkları ile olası bir karıştırma halinin önlenebilmesi için, bir pist üzerinde veya 
yakınında bulunan yeşil ışıkların ışık dağılımının sınırlandırılmasında dikkatli olunması 
gerekmektedir. 

 
Not-2:HAD-ADR-2950 hükümleri etkin pist ihlali önleme tedbirlerinin bir parçasını 
oluşturabilir. 

 
HAD-ADR-2955 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.17.9) 
Taksi yolu merkez hattı ışıkları, aşağıdaki bölümlerin spesifikasyonlarına uygun  olmalıdır: 
a) 350 m'den az RVR koşullarında kullanılması öngörülen taksi yolları için Ek 12, Şekil A2-12, 
A2-13, veya A2-14, 
b) Diğer taksi yolları için Ek 12, Şekil A2-15 veya A2-16. 

 
HAD-ADR-2960 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.17.10) 
Daha yüksek yoğunlukların gerekli olduğu hallerde, operasyona ilişkin bir bakış açısından, 350 
m'den düşük RVR koşullarında kullanılması öngörülen hızlı çıkış taksi yolları üzerindeki taksi 
yolu merkez hattı ışıkları Ek 12, Şekil A2-12'nin spesifikasyonlarına uygun olmalıdır. Bu ışıklar 
için parlaklık ayarlarının seviyelerinin sayısı, pist merkez hattı ışıklarına yönelik seviye 
sayısının aynı olmalıdır. 

 
Not: Yüksek yoğunluktaki merkez hattı ışıkları, yalnızca mutlak gereklilik halinde ve belirli bir 
araştırma sonrasında kullanılmalıdır. 

 
HAD-ADR-2965 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.17.11) 
Taksi yolu merkez hattı ışıklarının, ileri bir yüzey hareketi kılavuzu ve kontrol sisteminin 
unsurları olarak belirlendiği ve operasyonlara ilişkin bir bakış açısından, çok düşük görüş 
mesafelerinde veya aydınlık gündüz koşullarında yer hareketlerim belirli bir hızda tutmak için 
daha yüksek yoğunlukların gerekli olduğu hallerde, taksi yolu merkez hattı ışıkları Ek 12, Şekil 
A2-17, A2-18 veya A2-19'ün spesifikasyonlarına uygun  olmalıdır. 
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Yeri 
 

HAD-ADR-2970 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.17.12) 
Taksi yolu merkez hattı ışıkları, normalde taksi yolu merkez hattı işaretlemeleri üzerinde 
bulunmalıdır; ancak, işaretleme üzerine yerleştirilmeleri mümkün olmadığı durumlarda en 
fazla 30 cm kaydırılabilirler. 
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Taksi yolları üzerindeki taksi yolu merkez hattı  ışıkları 
 

HAD-ADR-2975 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.17.13) 
Bir taksi yolunun düz bir bölümü üzerindeki taksi yolu merkez hattı ışıkları, en fazla 30 m'lik 
boyuna aralıklarla yerleştirilmelidir, ancak: 
a) 60 m'yi geçmeyen daha büyük aralıklar, mevcut meteorolojik şartlar nedeniyle söz konusu 
aralıklarla uygun rehberliğin sağlanması halinde kullanılabilir, 
b) 30 m'den kısa aralıklar, kısa düz bölümlerde sağlanmalıdır, 
c) 350 m'den az RVR koşullarında kullanılması öngörülen bir taksi yolu üzerinde boyuna 
aralıklar 15 m'yi aşmamalıdır. 

 
HAD-ADR-2980 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.17.14) 
Bir taksi yolu dönemeci üzerindeki taksi yolu merkez hattı ışıkları, taksi yolunun düz 
bölümünden taksi yolu dönemecinin dış kenarından sabit bir mesafede devam etmelidir. Işıklar, 
dönemecin açıkça gösterilmesini sağlayan aralıklarla  yerleştirilmelidir. 

 
HAD-ADR-2985 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.17.15) 
350 m'den düşük değerli RVR koşullarında kullanılması öngörülen bir taksi yolu üzerinde, bir 
dönemeç üzerindeki ışıkların aralıkları 15 m'yi aşmamalı ve yarıçapı 400 m'den az olan bir 
dönemeç üzerindeki ışıklar en fazla 7,5 m'lik aralıklarla yerleştirilmelidir. Bu aralıklar, 
dönemecin önünde ve arkasında 60 m boyunca  uzanmalıdır. 

 
Not-1: 30 m’lik veya daha büyük RVR koşullarında kullanılması öngörülen bir taksi yolu için 
uygun bulunan dönemeçlerdeki aralıklar aşağıdaki  gibidir: 

 

 

Not-2: HAD-ADR-0760 ve Şekil 3-2'e bakınız. 

Hızlı çıkış taksi yolları üzerinde taksi yolu merkez hattı ışıkları 

HAD-ADR-2990 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.17.16) 
Bir hızlı çıkış taksi yolu üzerindeki taksi yolu merkez hattı ışıkları, taksi yolu merkez hattı 
dönemecinin başlangıcından en az 60 m önündeki bir noktada başlamalı ve dönemecin 
sonundan itibaren taksi yolu merkez hattı üzerinde, bir uçağın normal taksi yapma hızına 
ulaşmasının beklenebildiği bir noktaya kadar devam etmelidir. Pist merkez hattına paralel 
bölüm üzerindeki ışıklar, Şekil 5-27'de gösterildiği üzere, daima herhangi bir pist merkez hattı 
ışıkları sırasından en az 60 cm uzakta olmalıdır. 

 
HAD-ADR-2995 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.17.17) 
Işıklar, en fazla 15 m'lik boyuna aralıklarla yerleştirilmelidir; ancak, pist merkez hattı 
ışıklarının sağlanmadığı durumlarda, 30 m'yi aşmayan daha büyük bir aralık  kullanılabilir. 
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Diğer çıkış taksi yolları üzerindeki taksi yolu merkez hattı  ışıkları 
 
 
 

HAD-ADR-3000 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.17.18) 
Hızlı çıkış taksi yolları haricindeki çıkış taksi yolları üzerindeki taksi yolu merkez hattı ışıkları, 
taksi yolu merkez hattı işaretlemesinin pist merkez hattından dönmeye başladığı noktadan 
başlamalı ve dönemeçli taksi yolu merkez hattı işaretlemesini en azından işaretlemenin pistten 
ayrıldığı noktaya kadar takip etmelidir. İlk ışık, Şekil 5-27'de gösterildiği üzere, herhangi bir 
pist merkez hattı ışıkları sırasından en az 60 cm mesafede  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-3005 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.17.19) 
Işıklar, en fazla 7,5 m'lik boyuna aralıklarla  yerleştirilmelidir. 

 
Pistlerin üzerindeki taksi yolu merkez hattı ışıkları 

Yeri 

HAD-ADR-3010 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.17.20) 
Standart bir taksi güzergâhının parçasını oluşturan ve 350 m'lik bir değerin altındaki RVR 
koşullarında taksi yapmak için öngörülen, bir pist üzerindeki taksi yolu merkez hattı ışıkları 15 
m'yi aşmayan boyuna aralıklarla yerleştirilmelidir. 

 
Bölüm 5.3.18. Taksi yolu kenar ışıkları 
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Uygulama 
 

HAD-ADR-3015 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.18.1) 
 
 

Taksi yolu kenar ışıkları, gece kullanılması öngörülen bir pist dönüş alanının, bekleme yerinin, 
buz giderici/önleyici tesisin, apronun vb. kenarlarında ve taksi yolu merkez hattı ışıkları ile 
donatılmamış ve gece kullanılması öngörülen bir taksi yolu üzerinde sağlanmalıdır; ancak, 
taksi yolu kenar ışıklarının, operasyonların niteliği göz önünde bulundurulduğunda, yüzey 
aydınlatması veya diğer yollardan uygun rehberliğin sağlanabildiği durumlarda tesis 
edilmeleri gerekmemektedir. 

 
HAD-ADR-3020 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.18.2) 
Taksi yolu kenar ışıkları, pistin taksi yolu merkez hattı ışıkları ile donatılmadığı durumlarda 
gece taksi yapmak için öngörülmüş ve standart bir taksi güzergâhının parçasını oluşturan bir 
pist üzerinde sağlanmalıdır. 

 
Not: Pist ve taksi yolu ışıklandırma sistemlerinin dizilişi ile ilgili hükümler için HAD-ADR4910'a 
bakınız. 

 
 

Yeri 
 
 

HAD-ADR-3025(ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.18.3) 
 

Bir taksi yolunun düz bölümü üzerindeki ve standart bir taksi güzergâhının parçasını oluşturan 
bir pist üzerindeki taksi yolu kenar ışıkları, en fazla 60 m'lik düzgün boyuna aralıklarla 
yerleştirilmelidir. Bir dönemeç üzerindeki ışıklar, dönemeç açıkça tanıtılacak şekilde en faz 60 
m'lik aralıklarla yerleştirilmelidir. 

 
Not: Dönemeçler üzerinde taksi yolu kenar ışıklarının aralıklarına ilişkin yol gösterici bilgiler 
Havaalanı Tasarım Elkitabı (ICAO Doc. 9157), Kısım 4’te yer  almaktadır. 

 
HAD-ADR-3030 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.18.4) 
Bir bekleme yeri, buz giderici/önleyici tesis, apron vb. üzerindeki taksi yolu kenar ışıkları, en 
fazla 60 m'lik düzgün boyuna aralıklarla  yerleştirilmelidir. 

 
HAD-ADR-3035 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.18.5) 
Bir pist dönüş alanı üzerindeki taksi yolu kenar ışıkları, en fazla 30 m'lik düzgün aralıklarla 
yerleştirilmelidir. 

 
HAD-ADR-3040 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.18.6) 
Işıklar, taksi yolu, pist dönüş alanı, bekleme yeri, buz giderici/önleyici tesis, apron veya pist vb. 
kenarlarına mümkün olduğunca yakın veya kenarların en fazla 3 m dışına yerleştirilmelidir 
Özellikleri 
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HAD-ADR-3045 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.18.7) 
Taksi yolu kenar ışıkları, mavi renkte sabit ışıklar olmalıdır. Işıklar, yönlerden herhangi birinde 
taksi yapan pilota rehberlik sağlamak için gerekli azimutta tüm açılarda ve yatay çizginin  en 
az 75° üzerinden görünmelidir. Bir kavşakta, çıkışta veya dönemeçte ışıklar, başka ışıklarla 
karıştırılabilecekleri azimut açılarında görülemeyecekleri şekilde mümkün olduğunca 
gölgelenmelidir. 

 
HAD-ADR-3050 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.18.8) 
Taksi yolu kenar ışıklarının yoğunluğu, 0° 'den 6° dikeye en az 2 cd ve 6° ile 75° arası herhangi 
bir dikey açıda 0,2 cd olmalıdır. 

 
Bölüm 5.3.19. Pist dönüş alanı ışıkları 

Uygulama 

HAD-ADR-3055 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde 5.3.19.1,  5.3.19.2) 
Pist dönüş alanı ışıkları bir uçağın 180°' lik bir dönüşü tamamlayabilmesi ve pist merkez hattı 
hizasına girebilmesi için; 
a) 350 m'lik değerden az olan RVR koşullarında kullanılması öngörülen, 
veya 
b) 1 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılacak olan ve gece kullanılması öngörülen, 
veya 
c) 1 Nisan 2016 tarihinden önce yapılan, gece kullanılan ve pist dönüş alanı ışıklarının 
olmamasının operasyonların emniyetine olumsuz etkisinin olduğu konusunda SHGM'ye 
raporlama yapılması ve SHGM tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde pist dönüş 
alanı ışıklarının tesis edilmesinin gerekli görüldüğü, 
bir pist dönüş alanı üzerinde sürekli rehberlik için  sağlanmalıdır. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-3065 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.19.3) 
Pist dönüş alanı ışıkları normalde pist dönüş alanı işaretlemesinin üzerinde bulunmalıdır, 
ancak işaretleme üzerine yerleştirilmeleri mümkün olmadığında yerleri en fazla 30 cm 
kaydırılabilir. 

 
HAD-ADR-3070 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.19.4) 
Pist dönüş alanı işaretlemesinin düz bir bölümü üzerindeki pist dönüş alanı ışıkları, en fazla 15 
m'lik boyuna aralıklarla yerleştirilmelidir. 

 
HAD-ADR-3075 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.19.5) 
Pist dönüş alanı işaretlemesinin dönemeçli bir bölümü üzerindeki pist dönüş alanı ışıkları, 7,5 
m'lik bir aralığı aşmamalıdır. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-3080 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.19.6) 
Pist dönüş alanı ışıkları, ışığın yalnızca pist dönüş alanı üzerinde bulunan veya pist  dönüş 
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alanına yaklaşan uçaklardan görülebilecek ışın ebatlarına sahip yeşil renkte tek yönlü sabit 
ışıklar olmalıdır. 

 
HAD-ADR-3085 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.19.7) 
Pist dönüş alanı ışıkları, Ek 12, duruma göre Şekil A2-13, A2-14 veya A2-15'in 
spesifikasyonlarına uygun olmalıdır. 

 
Bölüm 5.3.20. Durma barları 

 
Not-1: Bir durma barının, hava trafik servisleri tarafından manuel veya otomatik olarak kontrol 
edilmesi amaçlanır. 

 
Not-2: Pist ihlalleri, tüm görüş veya hava şartlarında meydana gelebilir. Pist bekleme 
pozisyonlarında durma barlarının sağlanması ve bunların gece ve RVR 550 m'nin üzerinde 
olan görüş şartlarında kullanılması etkin pist ihlali önleme tedbirlerinin bir parçasını 
oluşturabilir. 

 
HAD-ADR-3090 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde 5.3.20.1,  5.3.20.2) 
Bir durma barı, aşağıdaki durumlar haricinde, pistin 550 m'lik bir değerin altındaki RVR 
koşullarında kullanılacağı öngörüldüğünde bir piste hizmet veren her pist - bekleme 
pozisyonunda sağlanmalıdır: 
a) Pist üzerine dikkatsiz trafik ihlallerini önlemeye yardımcı olmak için uygun yardımcıların ve 
prosedürlerin mevcut olması, 
veya 
b) 550 m'lik bir değerin altındaki RVR koşullarında, aşağıdakilerin sayısını sınırlamak üzere 
işletme prosedürlerinin mevcut olması: 
1. manevra alanındaki uçakların sayısını her defasında bire sınırlamak, 
2. manevra alanındaki araçları esas minimum sayıya sınırlamak, 
üzere. 

 
HAD-ADR-3100 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.20.3) 
Bir taksi yolu/ pist kavşağıyla bağlantılı birden fazla durma barının bulunduğu hallerde, 
herhangi bir zamanda bunlardan yalnızca biri  aydınlatılmalıdır. 

 
 

HAD-ADR-3105 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.20.4) 
Bir durma barı, işaretlemelerin ışıklarla tamamlanması ve görsel araçlarla trafik kontrolünün 
sağlanması arzu edildiğinde bir ara bekleme pozisyonunda  sağlanmalıdır. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-3110 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.20.5) 
Durma barları, taksi yolunun üzerinde, trafiğin durması istenilen noktaya yerleştirilmelidir. 
HAD-ADR-3120'de belirlenen ek ışıkların sağlandığı durumlarda, bu ışıklar taksi yolu 
kenarından en az 3 m uzağa yerleştirilmelidir. 

 
Özellikleri 



552

	

 
 
 

HAD-ADR-3115 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.20.6) 
Durma barları, taksi yolunun bir tarafından diğer tarafına azami 3 m’lik eşit aralıklarla 
yerleştirilmiş, kavşak veya pist bekleme pozisyonuna amaçlanan yaklaşma yönünde 
(yönlerinde) kırmızı renkte ışıklardan  oluşmalıdır. 

 
Not: Mevcut bir durma barının gözle görünürlüğünün artırılmasının gerekli olduğu hallerde, 
eşit aralıklarla fazladan ışık teçhiz edilir. 

 
HAD-ADR-3120 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.20.7) 
Kaplama içi durma barı ışıklarının, örneğin kar veya yağmur nedeniyle pilotun görüşünden 
gizlenebileceği ya da bir pilotun uçağı ışıklara, ışıkların, uçağın gövdesi sebebiyle 
görülemeyeceği kadar yakın bir pozisyonda durdurmak durumunda kalabileceği hallerde, 
durma barının her bir ucuna bir çift yükseltilmiş ışık ilave  edilmelidir. 

 
HAD-ADR-3125 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.20.8) 
Bir pist-bekleme pozisyonuna konulmuş durma barları, tek yönlü olmalı ve piste yaklaşma 
yönünde kırmızı renkte görünmelidir. 

 
HAD-ADR-3130 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.20.9) 
HAD-ADR-3120'de belirtilen ek ışıkların sağlandığı durumlarda, bu ışıklar    durma  
barlarındaki ışıklarla aynı özelliklere sahip olmalı, ancak yaklaşmakta olan uçaklar için durma 
barı yerine kadar görülebilir olmalıdır. 

 
Not: Taksi yolu merkez hattı ışıklarının aralıkları ile ilgili hükümler için HAD-ADR-2970'e 
bakınız. 

 
HAD-ADR-3135 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.20.10) 
Kırmızı ışıktaki yoğunluk ve durma barı ışıklarının ışın yayılımları, Ek 12, duruma göre Şekil 
A2- 12'den A2-16'ya kadar gösterilen spesifikasyonlara uygun  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-3140 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.20.11) 
Durma barları, ileri bir yüzey hareketi kılavuzu ve kontrol sisteminin unsurları olarak 
belirlendiğinde ve işletmeye ilişkin bir bakış açısından, yer hareketlerini çok düşük görüş 
mesafelerinde veya parlak gündüz koşullarında belirli bir hızda tutmak için daha  yüksek 

 
yoğunlukların gerekmesi halinde, kırmızı ışık yoğunluğu ve durma barı ışıklarının ışın yayılımı 
Ek 12, Şekil A2-17, A2-18 veya A2-19'daki spesifikasyonlara uygun  olmalıdır. 

 
Not: Yüksek yoğunluktaki durma barları, yalnızca mutlak gereklilik durumunda ve spesifik bir 
araştırma sonrasında kullanılmalıdır. 

 
HAD-ADR-3145 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.20.12) 
Geniş bir ışın armatürünün gerekli olması halinde, kırmızı ışıktaki yoğunluk ve durma barı 
ışıklarının ışın yayılımı Ek 12, Şekil A2-17 veya A2-19'un spesifikasyonlarına uygun  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-3150 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.20.13) 
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Işıklandırma devresi, 
a) Giriş taksi yolları üzerinde bulunan durma barları seçilerek devreye sokulabilecek şekilde, 
b) Yalnızca çıkış taksi yolları olarak kullanılması öngörülen taksi yolları üzerinde bulunan 
durma barları seçilerek veya gruplar halinde devreye sokulabilecek şekilde, 
c) Bir durma barı aydınlatıldığında, durma barının ötesinde kurulmuş herhangi bir taksi yolu 
merkez hattı ışıkları, en az 90 m'lik bir mesafe boyunca söndürülecek şekilde, 
ve 
d) Durma barının ötesindeki merkez hattı ışıkları aydınlatıldığında durma barı söndürülecek ve 
tersine, durma barı aydınlatıldığında merkez hattı ışıkları söndürülecek şekilde durma 
barları ile taksi yolu merkez hattı ışıkları birbirlerine bağlı olacak şekilde, 
tasarlanır. 

 
Not: Bir durma barının ışıklarının tümünün aynı anda devre dışı kalmamasını temin etmek 
üzere elektrik sisteminin tasarımında özen gerekmektedir. Bu konuda yol gösterici bilgiler 
Havaalanı Tasarım Elkitabı (ICAO Doc. 9157), Kısım 5’te yer  almaktadır. 

 
Bölüm 5.3.21. Ara bekleme pozisyonu ışıkları 

 
Not: Ara bekleme pozisyonu işaretlemesine ilişkin spesifikasyonlar için Ek 5, Bölüm 5.2.11'e 
bakınız. 

 
Uygulama 

 
HAD-ADR-3155 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.21.1) 
Bir durma barının tesis edildiği durumlar haricinde, ara bekleme pozisyonu ışıkları, 550 m'lik 
bir değerin altındaki RVR şartlarında kullanılması öngörülen bir ara bekleme pozisyonunda 
veya ara bekleme pozisyonu ışıklarının olmamasının operasyonların emniyetine olumsuz 
etkisinin olduğu konusunda SHGM'ye raporlama yapılması ve SHGM tarafından yapılacak 
değerlendirme neticesinde ara bekleme pozisyonu ışıklarının tesis edilmesinin gerekli 
görüldüğü durumlarda sağlanmalıdır. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-3165 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.21.3) 
Ara bekleme pozisyonu ışıkları, işaretlemeden önce 0,3 m'lik bir mesafede ara bekleme 
pozisyonu işaretlemesi boyunca yerleştirilmelidir. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-3170 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.21.4) 
Ara bekleme pozisyonu ışıkları, varsa taksi yolu merkez hattı ışıklarına benzer bir ışık dağılımı 
ile ara bekleme pozisyonuna yaklaşma yönünde sarı renkte tek yönlü sabit ışıktan oluşmalıdır. 
Işıklar, taksi yolu merkez hattına dik açıyla ve çevresine simetrik olarak yerleştirilecek olup 
ışıklar birbirlerinden 1,5 m ayrı olmalıdır. 

 
Bölüm 5.3.22. Buzlanma giderici/önleyici tesis çıkış  ışıkları 
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Uygulama 
 

HAD-ADR-3175 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.22.1) 
Buzlanma giderici/önleyici tesis çıkış ışıkları, bir taksi yolunun bitişiğindeki ayrı bir buzlanma 
giderici/önleyici tesisin çıkış sınırında sağlanmalıdır. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-3180 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.22.2) 
Buzlanma giderici/önleyici tesis çıkış ışıkları, bir ayrı buzlanma giderici/önleyici tesisin çıkış 
sınırında bulunan ara bekleme pozisyonu işaretlemesinin 0,3 m iç tarafında yer  almalıdır. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-3185 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.22.3) 
Buzlanma giderici/önleyici tesis çıkış ışıkları, taksi yolu merkez hattı ışıklarına benzer bir ışık 
dağılımı ile çıkış sınırına yaklaşma yönünde sarı renkte 6 m'lik aralıklarla yerleştirilmiş 
kaplama içine gömülü sabit tek yönlü ışıklardan oluşmalıdır (Şekil 5-28'e  bakınız). 

 

 

Şekil 5-28 Tipik uzak buzlanma giderici / önleyici tesis 
 

Bölüm 5.3.23. Pist koruma ışıkları 
 

Not: Pist koruma ışıklarının amacı, pilotları ve bir taksi yolu üzerinde çalıştıklarında araçların 
sürücülerini, piste girmek üzere oldukları konusunda ikaz etmektir. Şekil 5-29’da gösterildiği 
üzere pist koruma ışıklarına ait iki standart konfigürasyon  bulunmaktadır. 

 
Uygulama 

 
HAD-ADR-3190 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.23.1) 
Pist koruma ışıkları, Konfigürasyon A, aşağıdaki koşullarda kullanılması öngörülen bir pist ile 
bağlantılı her taksi yolu / pist kavşağında  sağlanmalıdır: 
a) Bir durma barının tesis edilmediği durumlarda, 550 m'lik bir değerden düşük RVR 
koşullarında, 
ve 
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b) Trafik yoğunluğunun şiddetli olduğu durumlarda 550 m ile 1200 m arası değerlerdeki RVR 
koşullarında. 

 
HAD-ADR-3195 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.23.2) 
Konfigürasyon A veya B pist koruma ışıkları, pist ihlali önleme tedbirlerinin bir parçası olarak, 
pist ihlalinin yaşanabileceği sorunlu bölgelerin tespit edilmiş olması veya SHGM tarafından 
yapılacak değerlendirme neticesinde Konfigürasyon A veya B pist koruma ışıklarının tesis 
edilmesinin gerekli görüldüğü bir taksi yolu/pist kavşağında  sağlanmalıdır. 

 
HAD-ADR-3200 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.23.3) 
Konfigürasyon B pist koruma ışıkları, bir durma barı ile aynı konumda  bulunmamalıdır. 

 

 

Yeri 
 

HAD-ADR-3205 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.23.4) 
Konfigürasyon A pist koruma ışıkları, taksi yolunun her iki tarafında pist merkez hattından 
Tablo 3-2'de bir kalkış pisti için belirlenenden az olmayan bir mesafede  bulunmalıdır. 

 
HAD-ADR-3210 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.23.5) 
Konfigürasyon B pist koruma ışıkları, taksi yolunun bir tarafından diğer tarafına pist merkez 
hattından Tablo 3-2'de bir kalkış pisti için belirlenenden az olmayan bir mesafede 
bulunmalıdır. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-3215 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.23.6) 
Konfigürasyon A pist koruma ışıkları, iki çift sarı ışıktan  oluşmalıdır. 
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HAD-ADR-3220 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.23.7) 
Gündüz kullanılması öngörülen Konfigürasyon A pist koruma ışıklarının açık ve kapalı durumu 
arasındaki kontrastın artırılması gerekiyorsa, armatürün işlevine müdahale etmeksizin güneş 
ışığının lense girmesini engelleyecek yeterli büyüklükteki bir güneşlik her bir lambanın üzerine 
yerleştirilmelidir. 

 
Not: Bir takım başka tertibat veya tasarımlar, örneğin özel olarak tasarlanmış optikler, 
güneşlik yerine kullanılabilir. 

 
HAD-ADR-3225 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.23.8) 
Konfigürasyon B pist koruma ışıkları, taksi yolu üzerinde 3 m'lik aralıklarla yerleştirilmiş sarı 
ışıklardan oluşmalıdır. 

 
HAD-ADR-3230 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.23.9) 
Işık ışını, bekleme pozisyonuna taksi yapan bir uçağın pilotu tarafından görülebilecek şekilde 
hizalanacak ve tek yönlü olmalıdır. 

 
HAD-ADR-3235 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.23.10) 
Konfigürasyon A pist koruma ışıklarının sarı ışık yoğunluğu ve ışıkların ışın dağılımı, Ek 12, 
Şekil A2-24'ün spesifikasyonlarına uygun  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-3240 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.23.11) 
Pist koruma ışıklarının gündüz kullanılmasının öngörüldüğü durumlarda, Konfigürasyon A pist 
koruma ışıklarının sarı ışık yoğunluğu ve ışıkların ışın dağılımı, Ek 12, Şekil A2-25'in 
spesifikasyonlarına uygun olmalıdır. 

 
HAD-ADR-3245 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.23.12) 
Pist koruma ışıklarının, daha yüksek ışık yoğunluklarının gerekli olduğu ileri bir yüzey hareketi 
kılavuz ve kontrol sisteminin unsurları olarak belirlendiği durumlarda, Konfigürasyon A pist 
koruma ışıklarının sarı ışık yoğunluğu ve ışıkların ışın dağılımı, Ek 12, Şekil A2-25'in 
spesifikasyonlarına uygun olmalıdır. 

 
Not: Daha yüksek ışık yoğunlukları, yer hareketini düşük görüş mesafelerinde belirli bir hızda 
tutmak için gerekli olabilir. 

 
HAD-ADR-3250 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.23.13) 
Konfigürasyon B pist koruma ışıklarının sarı ışık yoğunluğu ve ışıkların ışın dağılımı, Ek 12, 
Şekil A2-12'nin spesifikasyonlarına uygun  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-3255 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.23.14) 
Pist koruma ışıklarının gündüz kullanılmasının öngörüldüğü durumlarda, Konfigürasyon B pist 
koruma ışıklarının sarı ışık yoğunluğu ve ışıkların ışın dağılımı, Ek 12, Şekil A2-20'nin 
spesifikasyonlarına uygun olmalıdır. 

 
HAD-ADR-3260 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.23.15) 
Pist koruma ışıklarının, daha yüksek ışık yoğunluklarının gerekli olduğu ileri bir yüzey hareketi 
kılavuz ve kontrol sisteminin unsurları olarak belirlendiği durumlarda, Konfigürasyon B  pist 
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koruma ışıklarının sarı ışık yoğunluğu ve ışıkların ışın dağılımı, Ek 12, Şekil A2-20'nin 
spesifikasyonlarına uygun olmalıdır. 
HAD-ADR-3265 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.23.16) 
Konfigürasyon A pist koruma ışıklarının her bir ünitesindeki ışıklar dönüşümlü olarak 
yanmalıdır. 

 
HAD-ADR-3270 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.23.17) 
Konfigürasyon B pist koruma ışıkları için, bitişik ışıklar dönüşümlü olarak yanacak ve 
dönüşümlü ışıklar uyum içinde yanmalıdır. 

 
HAD-ADR-3275 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.23.18) 
Işıklar, dakikada 30 ile 60 devir arası yanacak ve yanma ve sönme süreleri her ışıkta eşit ve 
karşılıklı olmalıdır. 

 
Not: Optimal düzeydeki yanıp sönme oranı, kullanılan lambaların yükseliş ve düşüş sürelerine 
bağlıdır. 6,6 amperlik seri devrelere yerleştirilmiş Konfigürasyon A pist koruma ışıkları, lamba 
başına dakikada 45 ila 50 defa yanıp sönecek şekilde çalıştırıldığında en iyi görünür 
bulunmuştur. 6,6 amperlik seri devrelere yerleştirilmiş Konfigürasyon B pist koruma ışıkları, 
lamba başına dakikada 30 ila 32 defa yanıp sönecek şekilde çalıştırıldığında en iyi görünür 
bulunmuştur. 

 
 
 

Bölüm 5.3.27. Uçak park yerine manevra kılavuz ışıkları 

Uygulama 

HAD-ADR-3480 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.27.1) 
Uçak park yerine manevra kılavuz ışıkları, başka araçlarla uygun rehberlik sağlanmadıkça, bir 
uçağın zayıf görüş şartlarında kullanılması öngörülen kaplamalı bir apron üzerindeki veya bir 
buzlanma giderici/önleyici tesis üzerindeki bir uçak park yerine konumlandırılmasını 
kolaylaştırmak üzere veya bu konuda SHGM'ye raporlama yapılması ve SHGM tarafından 
yapılacak değerlendirme neticesinde gerekli görülmesi halinde  sağlanmalıdır. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-3485 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.27.2) 
Uçak park yerine manevra kılavuz ışıkları, uçak park yeri işaretlemeleri ile aynı yere 
yerleştirilmelidir. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-3490 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.27.3) 
Uçak park yerine manevra kılavuz ışıkları, bir durma yerini gösterenler haricinde, içlerinde 
rehberlik sağlamaları öngörülen segmanların tamamında görülebilir sabit sarı ışıklar 
olmalıdır. 
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HAD-ADR-3495 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.27.4) 
İçeri yönlendirme, dönüş ve dışarı yönlendirme hatlarını belirlemek üzere kullanılan ışıklar 
dönemeçlerde en fazla 7,5 m'lik ve düz kesitlerde 15 m'lik aralıklarla  yerleştirilmelidir. 

 
HAD-ADR-3500 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.27.5) 
Bir durma yerini gösteren ışıklar, kırmızı renkte sabit, tek yönlü ışıklar  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-3505 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.27.6) 
Işıkların yoğunluğu, uçak park yerinin kullanımının öngörüldüğü görüş ve çevre ışığı durumu 
için uygun olmalıdır. 

 
HAD-ADR-3510 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.27.7) 
Işıklandırma devresi, ışıkların, bir uçak park yerinin kullanılacağını göstermek üzere devreye 
sokulabilecek ve kullanılmamakta olduğunu göstermek için kapatılabilecek şekilde 
tasarlanmalıdır. 

 
Bölüm 5.3.28. Araç yolu bekleme pozisyonu ışığı 

Uygulama 

HAD-ADR-3515 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.28.1) 
Bir araç yolu - bekleme pozisyonu ışığı, bir pistin, 550 m'lik bir değerden düşük RVR 
şartlarında kullanılması öngörüldüğünde piste hizmet veren her araç yolu bekleme 
pozisyonunda sağlanmalıdır. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-3525 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.28.3) 
Bir araç yolu - bekleme pozisyonu ışığı, araç yolunun sağ kenarından 1,5 m (± 0,5 m) bekleme 
yeri işaretlemesine bitişik yerleştirilmelidir. 

 
Not: Pist şeritlerinde bulunan seyrüsefer yardımcılarının kırılabilirlik gereklilikleri ve kütle ve 
yükseklik sınırlamaları için Ek 9, Bölüm 9.9'a  bakınız. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-3530 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.28.4) 
Araç yolu - bekleme pozisyonu ışığı aşağıdakileri  kapsamalıdır: 
a) Hava trafik servisleri tarafından kontrol edilebilir bir kırmızı (durma)/yeşil (geçme) trafik 
ışığı,veya 
b) Yanıp sönen bir kırmızı ışık. 

 
HAD-ADR-3535 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.28.5) 
Araç yolu - bekleme pozisyonu ışığı ışını, tek yönlü olmalı ve bekleme yerine yaklaşan bir aracın 
sürücüsü tarafından görülebilir şekilde  hizalanmalıdır. 

 
HAD-ADR-3540 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.28.6) 
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Işık ışınının yoğunluğu, bekleme pozisyonunun kullanımının öngörüldüğü görüş ve çevre ışığı 
şartlarına uygun olmalı, fakat sürücünün gözlerini  kamaştırmamalıdır. 

 
Not: Genellikle kullanılan trafik ışıklarının HAD-ADR-3500 ve HAD-ADR-3505'teki 
gereklilikleri yerine getirmeleri muhtemeldir. 

 
HAD-ADR-3545 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.28.7) 
Yanıp sönen kırmızı ışığın yanıp sönme sıklığı, dakikada 30 ile 60 arası  olmalıdır. 

 
Bölüm 5.3.29. Girilmez barı 

 
Not-1:Bir girilmez barının, hava trafik servisi tarafından manuel olarak kontrol edilmesi 
amaçlanmaktır. 

 
Not-2:Pist ihlalleri tüm görüş ve hava durumu koşullarında meydana gelebilir. Taksi yolu/ pist 
kavşaklarında girilmez barlarının sağlanması ve bunların gece ve tüm görüş koşullarında 
kullanılması etkin pist ihlali önleme tedbirlerinin bir parçasını  oluşturabilir. 

 
Uygulama 

 
HAD-ADR-3550 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.29.1) 
Girilmez barı, yalnızca bir çıkış taksi yolu olarak kullanılması amaçlanan bir taksi yolu 
üzerinde; bu taksi yoluna dikkatsiz trafik erişimin önlenmesi amacıyla veya bu konuda 
SHGM'ye raporlama yapılması ve SHGM tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde 
gerekli görülmesi halinde sağlanmalıdır. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-3555 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.29.2) 
Taksi yoluna ters yönden trafik girişlerinin önlenmesinin istendiği hallerde, taksi yolu üzerinde 
yalnızca bir çıkış taksi yolu sonunda bir girilmez barı  konumlandırılmalıdır. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-3560 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.29.3) 
Bir girilmez barı, piste amaçlanan yaklaşma yönünde (yönlerinde) kırmızı görünen, 3 m’den 
fazla olmamak üzere eşit aralıklarla konumlandırılmış tek yönlü ışıklardan  oluşmalıdır. 

 
Not: Gözle görünürlüğünün artırılmasının gerekli olduğu hallerde, eşit aralıklarla fazladan 
ışık teçhiz edilir. 

 
HAD-ADR-3565 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.29.4) 
Kaplama içi girilmez barı ışıklarının, örneğin kar veya yağmur nedeniyle pilotun görüşünden 
gizlenebileceği ya da bir pilotun uçağı ışıklara, ışıkların, uçağın  gövdesi  sebebiyle  görülemeyeceği 
kadar yakın bir pozisyonda durdurmak durumunda kalabileceği hallerde,girilmez barının her bir ucuna 
bir çift yükseltilmiş ışık ilave edilmelidir. 
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HAD-ADR-3570 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.29.5) 
Girilmez barı ışıklarının kırmızı ışık yoğunluğu ve ışın dağılımı, uygun olduğu şekilde, Ek 12, 
Şekil A2-12 ila A2-16 içerisindeki spesifikasyonlara uygun  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-3575 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.29.6) 
Girilmez barlarının, bir ileri yüzey hareketi kılavuz ve kontrol sisteminin unsurları olarak 
belirlendiği ve işletmeye ilişkin bir bakış açısından, yer hareketlerinin çok düşük görüş 
mesafelerinde veya parlak gündüz koşullarında belirli bir hızda sürdürülebilmesi için daha 
yüksek yoğunlukların gerektiği hallerde, kırmızı ışık yoğunluğu ve girilmez barı ışıklarının ışın 
yayılımı Ek 12, Şekil A2-17, A2-18 veya A2-19'daki spesifikasyonlara uygun  olmalıdır. 

 
Not: Yüksek yoğunluklu girilmez barları, tipik olarak, yalnızca mutlak gereklilik hallerinde ve 
belirli bir etüt çalışmasının ardından kullanılır. 

 
HAD-ADR-3580 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.29.7) 
Geniş bir ışın armatürünün gerekli olduğu hallerde, kırmızı ışık yoğunluğu ve girilmez barı 
ışıklarının ışın yayılımı Ek 12, Şekil A2-17 veya A2-19 spesifikasyonlarına uygun  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-3585 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.29.8) 
Işıklandırma devresi; 
a) Girilmez barları seçilerek ya da gruplar halinde devreye sokulabilecek şekilde, 
b) Bir girilmez barı aydınlatıldığında, girilmez barının ötesinde teçhiz edilmiş herhangi bir taksi 
yolu merkez hattı ışığı, piste doğru görüntülendiğinde, en az 90 m'lik bir mesafe boyunca 
söndürülecek şekilde, 
c) Bir girilmez barı aydınlatıldığında, girilmez barı ve pist arasında teçhiz edilmiş herhangi bir 
durma barı söndürülecek şekilde, 
tasarlanır. 

 
Bölüm 5.3.30. Pist Durumu Işıkları 

 
Not: Pist durumu ışıkları (RWSL), bir tür otonom pist ihlali uyarı sistemidir (ARIWS). 
RWSL’nin iki temel unsuru, pist giriş ışıkları (REL’ler) ile kalkış bekleme ışıklarıdır (THL’ler). 
Bunlardan herhangi biri tek başına döşenebilir ancak bu iki unsur birbirini tamamlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-3587/1 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.30.1) 
Eğer varsa, REL’ler taksi yolu merkez hattı ışıklarının karşı tarafında, taksi yolu merkez 
hattından 0,6 m uzaklıkta olmalı ve pist bekleme pozisyonundan 0,6 m önce başlayarak pistin 
kenarına uzanmalıdır. Pist üzerine pist merkez hattından 0,6 m uzaklıkta tek bir ilave ışık 
yerleştirilmeli ve bu ışık son iki taksi yolu REL’leri ile aynı hizada  olmalıdır. 

 
Not: İki veya daha fazla pist bekleme pozisyonu varsa, piste en yakın olan pist bekleme 
pozisyonundan bahsedilmektedir. 
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HAD-ADR-3587/2 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.30.2) 
REL’ler en az beş ışık ünitesinden oluşmalıdır ve pist merkez hattının yanına yerleştirilen tek 
ışık hariç, ilgili taksi yolunun uzunluğuna göre, aralarında en az 3,8 m en fazla ise 15,2 metre 
boyuna aralık bırakılmalıdır. 

 
HAD-ADR-3587/3 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.30.3) 
Eğer varsa, THL’ler pist merkez hattı ışıklarının iki yanından 1,8 m uzaklıkta olmalı ve pist 
başlangıcıma 115 m mesafede bir noktadan başlayarak , çift sıra halinde en az 450 metre 
boyunca her 30 metrede bir olacak şekilde  uzanmalıdır. 

 
Not: Kalkış rulesinin başlangıç noktasında aynı şekilde ilave THL’ler  sağlanabilir. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-3588/1 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.30.4) 
Eğer varsa, REL’ler piste yaklaşan uçağın istikametinde, kaplamaya sabitlenmiş tek sıra 
halinde kırmızı yanan ışıklardan oluşmalıdır. 

 
HAD-ADR-3588/2 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.30.5) 
REL’ler, sistem uyarı yapılması gerektiğini tespit ettikten sonra 2 saniyeden kısa bir süre 
içinde, yerleştirildikleri her taksi yolu-pist kavşağında sıra halinde  yanmalıdır. 

 
HAD-ADR-3588/3 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.30.6) 
REL’lerin yoğunluğu ve ışın yayılması Ek 2, Şekil A2-12 ve A2-14’teki spesifikasyonlara uygun 
olmalıdır. 

 
Not: REL’lerin pist üzerindeki uçak tarafından görünmemesini sağlamak amacıyla dar açılı 
pist/taksi yolu kavşaklarındaki bazı REL ışıkları için ışın genişliğinin azaltılmasını 
değerlendirmek gerekebilir. 

 
HAD-ADR-3588/4 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.30.7) 
Eğer varsa, THL’ler kalkış yapmakta olan uçağa dönük olarak, kaplamaya sabitlenmiş çift sıra 
halinde, kırmızı yanan ışıklardan oluşmalıdır. 

 
HAD-ADR-3588/5 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.30.8) 
THL’ler, sistem uyarı yapılması gerektiğini tespit ettikten sonra 2 saniyeden kısa bir süre içinde 
pist üzerinde sıra halinde yanmalıdır. 

 
 
 

HAD-ADR-3588/6 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.30.9) 
THL’lerin yoğunluğu ve ışın yayılması Ek 2, Şekil A2-x’teki spesifikasyonlara uygun  olmalıdır. 
HAD-ADR-3588/7 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.3.30.10) 
REL ve THL’ler ancak her sistem üzerinde sistemlerden birini veya ikisini devre dışı bırakma 
kumandası bulunması kaydıyla otomatik olarak  çalışabilir. 
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Bölüm 5.4. Levhalar 
 

Bölüm 5.4.1. Genel 
 

Not: Levhalar ya sabit mesaj levhaları veya değişken mesaj levhaları olmalıdır. Levhalara 
ilişkin yol gösterici bilgiler Havaalanı Tasarım Elkitabı (ICAO Doc. 9157), Kısım 4’te yer 
almaktadır. 

 
HAD-ADR-3596 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Bölüm  5.4) 
Zorunlu talimat ve bilgilendirme levhaları, pistin ya da taksi yolunun kenarından Tablo 5-5'in 
ilgili sütununda gösterilen mesafeler dahilinde  sağlanmalıdır. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-3600 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.1.3) 
Levhalar, kırılabilir olmalıdır. Bir pist veya taksi yolu yakınında bulunanlar, jet uçakların 
motor benzin tankları ve pervaneler için aralığı muhafaza edebilecek kadar alçak olmalıdır. 
Levhanın monte edilmiş yüksekliği, Tablo 5-5'in ilgili sütununda gösterilen ebadı  aşmamalıdır. 

 

 
HAD-ADR-3605 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.1.4) 
Levhalar, uzun tarafı yatay olmak üzere Şekil 5-29 ve 5-30'da gösterildiği gibi dikdörtgen 
olmalıdır. 

 
HAD-ADR-3610 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.1.5) 
Hareket alanında kırmızıyı kullanan tek levhalar, zorunlu talimat levhaları  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-3615 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.1.6) 
Bir levhanın üzerindeki yazılar, Ek 14'ün hükümlerine uygun  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-3620 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.1.7) 
Levhalar, aşağıdaki durumlarda kullanılmaları öngörüldüğünde Ek 14'ün hükümlerine göre 
ışıklandırılmalıdır: 
a) 800 m'lik bir değerden az RVR şartlarında, 
veya 
b) Geceleri, aletli pistlerle bağlantılı olarak, 
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veya 
c) Geceleri, kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda aletsiz pistlerle bağlantılı olarak. 

 
HAD-ADR-3625 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.1.8) 
Levhalar, kod numarasının l veya 2 olduğu durumlarda geceleri aletsiz pistlerle bağlantılı 
olarak kullanılması öngörülmeleri halinde, Ek 14'ün hükümlerine uygun olarak geriye 
reflektörlü ve/veya ışıklandırılmış olmalıdır. 

 
Bölüm 5.4.2. Zorunlu talimat levhaları 

 
Not: Zorunlu talimat levhalarının resimsel gösterimi için Şekil 5-30'a ve taksi yolu / pist 
kavşaklarında levhaların konumlandırılmasına ilişkin örnekler için Şekil 5-32'ye  bakınız. 

 
Uygulama 

 
HAD-ADR-3645 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.2.1) 
Bir zorunlu talimat levhası, havaalanı kontrol kulesi tarafından izin verilmedikçe taksi yapan 
bir uçağın veya aracın ötesine geçemeyeceği bir yeri belirlemek üzere  sağlanmalıdır. 

 
HAD-ADR-3650 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.2.2) 
Zorunlu talimat levhaları, pist tanıtma levhalarını, kategori I, II veya III bekleme pozisyonu 
levhalarını, pist-bekleme pozisyonu levhalarını, araç yolu bekleme pozisyonu levhalarını ve NO 
ENTRY (GİRİLMEZ) levhalarını  kapsamalıdır. 

 
Not: Araç yolu bekleme pozisyonu levhalarına ilişkin spesifikasyonlar için Ek 5, Bölüm 5.4.7'ye 
bakınız. 

 
HAD-ADR-3675 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.2.7) 
Bir alana giriş yasak olduğunda bir NO ENTRY (GİRİLMEZ) levhası  sağlanmalıdır. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-3700 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.2.12) 
Bir zorunlu talimat levhası, kırmızı fon üzerine beyaz yazıdan  oluşmalıdır. 

 
HAD-ADR-3730 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.2.18) 
Zorunlu talimat levhalarında Şekil 5-30’da yer alan yazılar/ semboller  kullanılmalıdır: 

 
Bölüm 5.4.3. Bilgilendirme levhaları 

 
Not: Bilgilendirme levhalarının resimsel sunumları için Şekil 5-31'e  bakınız. 

 
Uygulama 

 
HAD-ADR-3735 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.3.1) 
Bir bilgilendirme levhası, belirli bir yer veya rota (yön veya varış yeri) bilgisinin bir levha ile 
gösterilmesine ilişkin bir işletme gerekliliğinin söz konusu olduğu durumlarda  sağlanmalıdır. 
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HAD-ADR-3740 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.3.2) 
Bilgilendirme levhaları şunları kapsamalıdır: yön levhaları, konum levhaları, varış yeri 
levhaları, pist çıkış levhaları, pist terk edilmiştir levhaları ve kavşak kalkış  levhaları. 

 
HAD-ADR-3745 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.3.3) 
Bir pist çıkış levhası, bir pist çıkışının tanıtılması için, 1'den fazla taksi yolu bağlanan tüm 
pistlerde sağlanmalıdır. 

 
HAD-ADR-3750 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.3.4) 
Bir pist terk edilmiştir levhası, çıkış taksi yolunun taksi yolu merkez hattı ışıkları ile 
donatılmadığı ve çıkış yapılan ya da kat edilen pistin hassas yaklaşmalı pist olması durumunda 
sağlanmalıdır. 

 
Not: Taksi yolu merkez hattı ışıklarının renk kodlamasına ilişkin spesifikasyonlar için Ek 5, 
Bölüm 5.3.17'ye bakınız. 

 
 

HAD-ADR-3755 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.3.5) 
Bir kavşak kalkış levhası, geriye kalan kalkış koşusu için mevcut mesafeyi (TORA'yı) 
göstermeye ilişkin bir işletme gerekliliğinin söz konusu olduğu durumlarda  sağlanmalıdır. 

 
HAD-ADR-3760 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.3.6) 
Bir varış yeri levhası, gerektiğinde kargo alanı, genel havacılık vb. gibi havaalanı üzerinde 
bulunan belirli bir varış yerinin yönünü göstermeye ilişkin bir işletme gerekliliğinin söz konusu 
olduğu durumlarda sağlanmalıdır. 

 
HAD-ADR-3770 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.3.8) 
Bir yön levhası, bir taksi yolu kavşağında kavşakta taksi yollarının tanıtımı ve yönünün 
gösterilmesi işletme açısından gerekli olduğunda sağlanmalıdır. (Ayrıca, HAD-ADR-1945'e 
bakınız.) 

 
HAD-ADR-3775 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.3.9) 
Bir konum levhası, bir ara bekleme pozisyonunda  sağlanmalıdır. 

 
Not: Ara bekleme pozisyonlarında sağlanacak konum levhaları için HAD-ADR-3895'e  bakınız. 

 
 

HAD-ADR-3800 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.3.14) 
HAD-ADR-3810 ve HAD-ADR-3850'te belirtilenler haricinde, bilgilendirme levhaları, fiziken 
mümkün olduğu durumlarda, Tablo 5-5'e uygun olarak taksi yolunun sol tarafına 
yerleştirilmelidir. 
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Pist ucu pist 
tanıtımı (Örnek) 

 

Bir pistin her iki 
ucunun pist 

tanıtımı (Örnek) 

 
 
 

 

25-07 

 
 
 

Bir pist ucunda bulunan pist bekleıne 
pozisyonunu  gösterir 

 
 

Pist ucu d ışında taksi yolu/pist kavşağında 
bulunan pist bek)e ıne pozisyo nunu gösterir 

 
 

Kategori I bekleme 
pozisyonu   (Örnek) 

25 nun1aral ı pistin eşiği ndeki 
kategori I pist bekleme pozisyonunu 

gösterir 

 

Kategori i l 
beklenıe   pozisyonu 

(Örnek) 
 

Kategori 111 
beklenıe pozisyonu 

(Örnek) 
 

Kategori ilve 111 
beklenıe pozisyonu 

(Örnek] 
 

Kategori 1, ilve III 
beklenıe pozisyonu 

(Örnek) 

25 CAT lI 
 

25 C AT m 

25 CAT rr ım 

25 C A T I/ lI/ m 

25 nunıarah pistin eşiğindeki 
kategori ilpist bekleme 
poz isyonunu gösterir 

 
25 numaralı pistin eşiğindeki 

kategori 111 pist bekleme 
pozisyonunu  gösterir 

 
25 nunıaralı pistin eşiğindeki 

müşterek kategori 11/111 pist 
bek.lenıe pozisyonunu  gösterir 

 
25 nunıarah pistin eşiğ.indek.i 

müşterek kategori 1, il ve 111 pist 
beklenıe pozisyonunu gösterir 

 

 
G İRİ LM EZ 

 
 

Pist bekleme 
pozisyonu (Örnek) 

Bir alana girişin yasak olduğunu gösterir 
 
 
 

(Madde 3.12.3'e uygun olarak oluşturu l muş) 
Bir pist bek.lenıe pozisyonu nu gösterir 

 
 

Şekli 5-30. Zorunlu talimat levhalan 
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Şekil 5-31 Bilgilendirme levhaları 
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Not.– X 
Mesafesi Tablo 3-2'ye göre belirlenir. Y Mesafesi ILS/MLS kritik/hassas alanının kenarında   belirlenir. 

 
Şekil 5-32 Taksi yolu / pist kavşaklarında levha yerlerine ilişkin  örnekler 

 
 

. 
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HAD-ADR-3810 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.3.16) 
Bir pist çıkış levhası, pistin, çıkışın Tablo 5-5 uyarınca yerleştirildiği taraf ile aynı tarafa (yani 
sola veya sağa) yerleştirilmeli ve  konumlandırılmalıdır. 

 
 

Bölüm 5.4.4. VOR havaalanı kontrol noktası levhası 

Uygulama 

 
HAD-ADR-3920 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.4.1) 
Bir VOR havaalanı kontrol noktası oluşturulduğunda, bir VOR havaalanı kontrol noktası 
işaretlemesi ve levhası ile gösterilmelidir. 

 
Not: VOR havaalanı kontrol noktası işaretlemesi için Ek 5, Bölüm 5.2.12'ye  bakınız. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-3925 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.4.2) 
Bir VOR havaalanı kontrol noktası levhası, kontrol noktasının mümkün olduğunca yakınına ve 
yazılar VOR havaalanı kontrol noktası işaretlemesi üzerinde doğru yerleşmiş bir uçağın 
kokpitinden görülebilecek şekilde  yerleştirilmelidir. 

 

 

Şekil 5-33 VOR havaalanı kontrol noktası  levhası 
 

Özellikleri 
 

HAD-ADR-3930 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.4.3) 
Bir VOR havaalanı kontrol noktası levhası, sarı zemin üzerinde siyah bir yazıdan  oluşmalıdı 
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Bölüm 5.4.6. Uçak park yeri tanıtma levhaları 

Uygulama 

HAD-ADR-3965 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.6.1) 
Bir uçak park yeri tanıtma levhası yolcu köprüsü bulunan uçak park yerlerinde  sağlanmalıdır. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-3970 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.6.2) 
Bir uçak park yeri tanıtma levhası, uçak park yerine girmeden önce bir uçağın kokpitinden 
açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmelidir. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-3975 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.6.3) 
Bir uçak park yeri tanıtma levhası, sarı zemin üzerinde siyah bir yazıdan  oluşmalıdır. 

 
Bölüm 5.4.7. Araç yolu bekleme pozisyonu levhası 

Uygulama 

HAD-ADR-3980 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.7.1) 
Bir araç yolu bekleme pozisyonu levhası, bir piste tüm araç yolu girişlerinde  sağlanmalıdır. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-3985 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.7.2) 
Araç yolu - bekleme pozisyonu levhası, bekleme yerinde araç yolunun sağ kenarından 1,5 m 
uzakta bulunmalıdır. 

 
Özellikleri 

 
HAD-ADR-3990 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.7.3) 
Bir araç yolu - bekleme pozisyonu levhası, kırmızı bir zemin üzerinde beyaz yazıdan 
oluşmalıdır. 

 
HAD-ADR-3995 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.7.4) 
Bir araç yolu - bekleme pozisyonu levhası yerel trafik mevzuatında belirtilen "DUR Levhası" 
şeklinde olmalı ve levhanın alt kısmına, araç yoluna girmeden önce Hava Trafik Kontrol 
Ünitesi'nden izin alınması gerektiğine dair ifadeleri içeren bir plaka ilave edilmelidir. Plakanın 
üzerindeki yazı, araç yolu - bekleme pozisyonunda bekleyen araçların sürücüleri tarafından 
okunabilir nitelikte olmalıdır. 
HAD-ADR-4000 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  5.4.7.5) 
Gece kullanımı için öngörülen bir araç yolu - bekleme pozisyonu levhası, reflektörlü veya 
aydınlatmalı olmalıdır. 
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EK 7 - KULLANIMI KISITLI ALANLARI BELİRTMEK İÇİN GÖRSEL  YARDIMCILAR 
(ICAO Annex 14 Cilt 1, Bölüm 7) 

Bölüm 7.1. Kapalı pistler ve taksi yolları veya bunların bölümleri 

HAD-ADR-4770 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  7.1.6) 
Kapalı bir pistin veya taksi yolunun veya bunların bir bölümünün üzerindeki ışıklandırma, 
bakım amaçlı gerekli olduğu haller dışında  çalıştırılmamalıdır. 

 
HAD-ADR-4775 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  7.1.7) 
Kapalıdır işaretlemelerine ilaveten, kapalı pist veya taksi yolu veya bunların bir bölümü, gece 
kullanılan kullanılabilir bir pist veya taksi yolu ile kesiştiği takdirde kullanılmaya elverişsizlik 
ışıkları kapalı alanın girişine bir kenardan diğer kenarına en fazla 3 m'lik aralıklarla 
yerleştirilmelidir (HAD-ADR-4825'e bakınız). 

 
Bölüm 7.4. Kullanılmaya elverişli olmayan alanlar 

Uygulama 

HAD-ADR-4810 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  7.4.1) 
Kullanılmaya elverişsizlik işaretleyicileri, bir taksi yolunun, apronun veya bekleme yerinin 
herhangi bir bölümü, uçakların hareketi için elverişli olmadığında, fakat uçakların alanın 
etrafından emniyetli bir şekilde geçmeleri halen mümkün olduğunda kullanılmalıdır. Gece 
kullanılan bir hareket alanında, kullanılmaya elverişsizlik ışıkları  kullanılmalıdır. 

 
Not: Kullanılmaya elverişsizlik işaretleyicileri ve ışıkları, pilotları, bir taksi yolundaki veya 
apron kaplamasındaki bir delik konusunda ikaz etmek veya tamir edilmekte olan, bir apron 
üzerindeki gibi, bir kaplama bölümünü çevrelemek gibi amaçlarla kullanılır. Bir pistin bir 
bölümü kullanılmaya elverişsiz hale geldiğinde veya genişliğin büyük bir bölümü kullanılmaya 
elverişsiz hale geldiğinde bir taksi yolu üzerinde kullanıma uygun değildirler. Bu gibi 
durumlarda pist veya taksi yolu normalde  kapatılır. 

 
Yeri 

 
HAD-ADR-4815 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  7.4.2) 
Kullanılmaya elverişsizlik işaretleyicileri ve ışıkları, kullanılmaya elverişli olmayan alanı 
sınırlandırmak için birbirine yeterince yakın aralıklarla  yerleştirilmelidir. 

 
Not: Kullanılmaya everişsizlik ışıklarının konumlandırılmasına ilişkin yol gösterici bilgiler Ek 
17, Bölüm 14’te yer almaktadır. 

 
Kullanılmaya elverişsizlik ışıklarının özellikleri 
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Kullanılmaya elverişsizlik ışığı, kırmızı sabit bir ışıktan oluşmalıdır. Işık, bitişiğindeki ışıkların 
yoğunluğu ve normalde görüş ortamını oluşturacak genel aydınlatma seviyesi dikkate alınarak 
barizliği sağlayabilecek bir yoğunluğa sahip olmalıdır. Yoğunluk hiçbir surette 10 cd'lik kırmızı 
ışıktan az olmamalıdır. 

 
EK 8 - ELEKTRİK SİSTEMLERİ (ICAO Annex 14 Cilt 1, Bölüm  8) 

 
Bölüm 8.1. Hava seyrüsefer tesisleri için elektrik güç kaynağı  sistemleri 

 
Giriş Notu. – Havaalanlarındaki operasyonların emniyeti, tedarik edilen gücün kalitesine 
bağlıdır. Elektrik güç kaynağı sisteminin tamamı, bir veya daha fazla harici elektrik güç 
kaynağına, bir veya daha fazla yerel üretim tesisine ve trafolar ile şalt cihazlarını içeren bir 
dağıtım şebekesine bağlantıları kapsayabilir. Aynı sistemden beslenen birçok başka havaalanı 
tesisi, havaalanlarındaki elektrik güç sistemlerini planlarken dikkate  alınmalıdır. 

 
HAD-ADR-4845 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  8.1.1) 
Uygun birincil (primer) güç kaynağı, hava seyrüsefer tesislerinin emniyetli bir şekilde 
çalışmaları için havaalanlarında mevcut  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-4850 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  8.1.2) 
Havaalanı görsel ve radyo seyrüsefer yardımcılarına yönelik elektrik güç sistemlerinin tasarımı 
ve sağlanması, bir teçhizat arızasının, pilotu elverişsiz görsel ve görsel olmayan kılavuz veya 
yanıltıcı bilgi ile baş başa bırakmayacak şekilde  olmalıdır. 

 
Not: Elektrik sistemlerinin tasarımı veya tesisatı, elektromanyetik dalgalanmalar, hat kayıpları, 
güç kalitesi vb. gibi bozukluklara yol açabilecek faktörleri dikkate almaktadır. Ek kılavuz, 
Havaalanı Tasarım Elkitabı (ICAO Doc. 9157), Kısım 5’te yer  almaktadır. 

 
HAD-ADR-4855 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  8.1.3) 
İkincil (sekonder) gücün gerekli olduğu tesislere elektrik güç kaynağı bağlantıları, tesislerin, 
primer güç kaynağının arızalanması halinde otomatik olarak sekonder güç kaynağına 
bağlanacak şekilde düzenlenmelidir. 

 
HAD-ADR-4860 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  8.1.4) 
Birincil güç kaynağının arızalanması ile HAD-ADR-4890'ın gerektirdiği hizmetlerin 
yenilenmesi arasındaki zaman aralığı mümkün olduğunca kısa olmalı, ancak hassas olmayan, 
hassas yaklaşma veya kalkış pistleri ile bağlantılı görsel yardımcılar için Tablo 8-1'deki 
maksimum geçiş sürelerinin gereklilikleri geçerli  olmalıdır. 

 
Not: Geçiş süresi için tanımlara bakınız. 

 
HAD-ADR-4865 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  8.1.5) 
4 Kasım 1999’dan sonra tesis edilmiş ikincil bir güç kaynağı için, ikincil gücün gerekli olduğu 
tesislere elektrik güç kaynağı bağlantıları, tesisler, maksimum geçiş sürelerine yönelik Tablo 
8-1’in gerekliliklerini yerine getirebilecek şekilde  düzenlenmelidir. 
 
 

 
Not: Geçiş süresi için tanımlara bakınız. 
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Görsel yardımcılar 

Uygulama 

HAD-ADR-4870 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  8.1.6) 
Bir hassas yaklaşma pisti için, hassas yaklaşma pistinin uygun kategorisi için Tablo 8-1'in 
gerekliliklerini yerine getirebilecek bir ikincil güç kaynağı sağlanmalıdır. İkincil gücün gerekli 
olduğu tesislere elektrik güç kaynağı bağlantıları, tesisler, primer güç kaynağının arızalanması 
üzerine otomatik olarak ikincil güç kaynağına bağlanacak şekilde  düzenlenmelidir. 

 
HAD-ADR-4875 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  8.1.7) 
800 m'lik bir değerden az pist görsel görüş şartlarında bulunan, kalkış amaçlı bir pist için, 
Tablo 8-1'in ilgili gerekliliklerini yerine getirebilecek bir ikincil güç kaynağı  sağlanmalıdır. 

 
HAD-ADR-4880 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  8.1.8) 
Ana pistin bir hassas olmayan yaklaşma pisti olduğu bir havaalanında, Tablo 8-1'in 
gerekliliklerini yerine getirebilecek ikincil bir güç kaynağı sağlanmalıdır; ancak, görsel 
yardımcılar için bir ikincil güç kaynağının, birden fazla hassas olmayan yaklaşma pisti için 
sağlanmasına gerek yoktur. 

 
HAD-ADR-4885 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  8.1.9) 
Ana pistin bir aletsiz pist olduğu bir havaalanında, HAD-ADR-4860'ın gerekliliklerini yerine 
getirebilecek ikincil bir güç kaynağı sağlanmalıdır; ancak, görsel yardımcılar için ikincil bir 
güç kaynağının sağlanması, Ek 5, Bölüm 5.3.2'nin spesifıkasyonlarına uygun bir acil durum 
ışıklandırma sistemi sağlanmışsa ve 15 dakika içinde plana göre yayılabilecekse gerekli 
değildir. 

 
HAD-ADR-4890 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  8.1.10) 
Aşağıdaki havaalanı tesisleri, primer güç kaynağı arızalandığında güç tedarik edebilecek 
ikincil bir güç kaynağı ile donatılmalıdır: 
a) Hava trafik hizmetleri personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli 
sinyalizasyon lambası ve minimum ışıklandırma, 
Not: Minimum ışıklandırma gerekliliği, elektrik harici araçlarla da yerine  getirilebilir. 
b) Uçakların emniyetli bir şekilde çalışması için esas olan tüm mânia ışıkları, 
c) HAD-ADR-4870 ila HAD-ADR-4885 arasında belirlenen yaklaşma, pist ve taksi yolu 
ışıklandırması, 
d) Meteorolojik teçhizat, 
e) Ek 9, Bölüm 9.11'e göre sağlandığı takdirde, zaruri güvenlik ışıklandırması, 
f) Havaalanı acil durum birimleri için zaruri donanım ve tesisler, 
g) HAD-ADR-3190'a uygun olarak sağlandığı takdirde, belirlenmiş, tecrit edilmiş bir uçak 
park yeri üzerinde projektörle aydınlatma, 
h) Yolcuların yürüyebilecekleri apron alanlarının aydınlatılması. 
Not: Radyo seyrüsefer yardımcılarına ve haberleşme sistemlerinin yer unsurlarına yönelik 
ikincil güç kaynağına ait spesifikasyonlar Annex 10, Cilt I, Bölüm 2’de yer  almaktadır. 
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İkincil bir güç kaynağına ait gereklilikler, aşağıdakilerden herhangi biri tarafından yerine 
getirilmelidir: 
□ Havaalanı hizmetini, normal trafodan farklı bir trafodan normal güç kaynağı 
güzergâhından farklı bir yol izleyen bir nakil hattı üzerinden besleyen ve normal ile bağımsız 
şebeke güç kaynaklarının aynı ana arızalanmasını fazlasıyla uzak bir ihtimal haline getiren 
bir güç kaynağı olan bağımsız şebeke güç kaynağı, 
veya 
□ Elektrik gücünün elde edilebileceği motor jeneratörleri, bataryalar vb. olan yedek güç 
ünitesi (üniteleri). 

 
Not: Elektrik sistemlerine ilişkin yol gösterici bilgiler, Havaalanı Tasarım Elkitabı (ICAO Doc. 
9157), Kısım 5’te yer almaktadır. 

 
Bölüm 8.2. Sistem tasarımı 

 
HAD-ADR-4900 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  8.2.1) 
550 m'lik bir değerden düşük RVR şartlarında kullanılacak olan bir pist için, güç kaynağı, 
ışıklandırma ve Tablo 8-1'e dâhil edilmiş ışıklandırma sistemlerinin kontrolüne yönelik elektrik 
sistemleri, bir donanım arızasının, pilotu elverişsiz görsel kılavuz veya yanıltıcı bilgilerle maruz 
kalmayacak şekilde tasarlanmalıdır. 

 
Not: Bir korumayı sağlama yollarına ilişkin yol gösterici bilgiler Havaalanı Tasarım Elkitabı 
(ICAO Doc. 9157), Kısım 5’te yer almaktadır. 

 
HAD-ADR-4905 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  8.2.2) 
Bir havaalanının ikincil güç kaynağı, çift besleme hattı ile sağlandığında, söz konusu 
kaynaklar, gerekli kullanılabilirlik ve bağımsızlık seviyesini temin etmek üzere fiziksel ve 
elektriksel açıdan ayrı olmalıdır. 

 
HAD-ADR-4910 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  8.2.3) 
Standart bir taksi yolunun bir parçasını oluşturan bir pist, pist ışıklandırması ve taksi yolu 
ışıklandırması ile donatıldığında, ışıklandırma sistemleri, her iki aydınlatma şeklinin aynı anda 
çalışması olanağını engellemek üzere birbirleriyle bağlantılı şekilde düzenlenmiş  olmalıdır. 
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Bölüm 8.3. İzleme sistemi 
 

Not: Bu konuya ilişkin yol gösterici bilgiler Havaalanı Tasarım Elkitabı (ICAO Doc. 9157), 
Kısım 5’te yer almaktadır. 

 
HAD-ADR-4915 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  8.3.1) 



575
	

 
 

Bir izleme sistemi, ışıklandırma sistemlerinin çalışma durumunu göstermek için  kullanılmalıdır. 
 

HAD-ADR-4920 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  8.3.2) 
Işıklandırma sistemleri, uçak kontrol amaçlı kullanıldığında söz konusu sistemler, kontrol 
işlevlerini etkileyebilecek herhangi bir hatanın gösterimini sağlayacak şekilde otomatik olarak 
izlenmelidir. Bu bilgiler, hava trafik servisi birimine otomatik olarak  iletilmelidir. 

 
HAD-ADR-4925 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  8.3.3) 
Işıkların çalışma durumunda bir değişiklik meydana gelmişse, bir pist - bekleme 
pozisyonundaki bir durma barı için iki saniye içinde ve tüm diğer görsel yardımcı tipleri için 
beş saniye içinde bir gösterim sağlanmalıdır. 

 
HAD-ADR-4930 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  8.3.4) 
550 m'lik bir değerin altındaki RVR koşullarında kullanılacak olan bir pist için Tablo 8-1'de 
belirtilen ışıklandırma sistemleri, herhangi bir unsurun kullanılabilirlik seviyesi, duruma göre, 
HAD-ADR-5595'ten HAD-ADR-5615'e kadar belirtilen minimum kullanılabilirlik seviyesinin 
altına düştüğünde bir gösterim sağlamak üzere otomatik olarak izlenmelidir. Bu bilgi otomatik 
olarak bakım mürettebatına iletilmelidir. 

 
HAD-ADR-4935 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  8.3.5) 
550 m'lik bir değerin altındaki RVR şartlarında kullanılacak olan bir pist için Tablo 8-1'de 
belirtilen aydınlatma sistemleri, herhangi bir unsurun kullanılabilirlik seviyesi, ilgili otorite 
tarafından belirlenen ve altında operasyonların devam etmemesi gerektiği minimum 
kullanılabilirlik seviyesinin altına düştüğünde bir gösterim sağlamak üzere otomatik olarak 
izlenmelidir. Bu bilgi otomatik olarak hava trafik servisleri birimine iletilmeli ve görünür bir 
şekilde bir yerde gösterilmelidir. 

 
Not: Hava trafik kontrol arabirimi ve görsel yardımcılarının izlenmesine ilişkin yol gösterici 
bilgiler Havaalanı Tasarım Elkitabı (ICAO Doc. 9157), Kısım 5’te yer  almaktadır. 

 
Bölüm 9.8. Yüzey hareketi rehberlik ve kontrol sistemleri 

Özellikleri 

HAD-ADR-5370 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  9.8.2) 
Bir yüzey hareketi rehberlik ve kontrol sisteminin tasarımı aşağıdaki hususları dikkate 
almalıdır: 
a) Hava trafiğinin yoğunluğu, 
b) Operasyonların yapılması öngörüldüğü görüş şartları, 
c) Pilotu yönlendirmek için gereklilik, 
d) Havaalanı yerleşiminin karmaşıklığı, 
e) Araçların hareketleri. 

 
HAD-ADR-5375 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  9.8.3) 
Bir yüzey hareketi rehberlik ve kontrol sisteminin görsel yardımcı unsurları, yani işaretlemeler, 
ışıklar ve levhalar, sırasıyla Ek 5, Bölüm 5.2, Bölüm 5.3 ve Bölüm 5.4'teki ilgili 
spesifikasyonlara uyacak şekilde  tasarlanmalıdır. 
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HAD-ADR-5380 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  9.8.4) 
Bir yüzey hareketi rehberlik ve kontrol sistemi, uçakların ve araçların aktif bir piste dikkatsiz 
çıkışlarını önlemeye yardımcı olacak şekilde  tasarlanmalıdır. 

 
HAD-ADR-5385 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  9.8.5) 
Sistem, hareket alanının herhangi bir bölümünde uçaklar arasındaki ve uçaklar ile araçlar veya 
cisimler arasındaki çarpışmaları önlemeye yardımcı olacak şekilde  tasarlanmalıdır. 

 
Not: Durma barlarının endüksiyon halkaları yoluyla kontrol edilmesine ve görsel bir taksi 
yapma rehberliği ve kontrol sistemine ilişkin yol gösterici bilgiler Havaalanı Tasarım Elkitabı 
(ICAO Doc. 9157), Kısım 4’te yer almaktadır. 

 
HAD-ADR-5390 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  9.8.6) 
Bir yüzey hareketi rehberlik ve kontrol sistemi, durma barlarının ve taksi yolu merkez hattı 
ışıklarının seçmeli olarak yakılmasıyla sağlandığı durumlarda aşağıdaki gereklilikler yerine 
getirilmelidir: 
a) Aydınlatılmış taksi yolu merkez hattı ışıkları ile gösterilen taksi yolu güzergâhları, 
aydınlatılmış bir durma barı tarafından sonlandırılabilmelidir, 
b) Kontrol devreleri, bir uçağın ilerisinde bulunan bir durma barı aydınlatıldığında, onun 
ötesindeki taksi yolu merkez hattı ışıklarının ilgili bölümü kapanacak şekilde 
düzenlenmelidir, 
c) Taksi yolu merkez hattı ışıkları, durma barı kapatıldığında bir uçağın ilerisinde aktif hale 
getirilir. 

 
Not-1: Taksi yolu merkez hattı ışıkları ve durma barlarına ait spesifikasyonlar için sırasıyla 
Ek 5, Bölüm 5.3.16 ve Bölüm 5.3.19'a  bakınız. 

 
Not-2: Yüzey hareketi rehberlik ve kontrol sistemlerinde durma barlarının ve taksi yolu merkez 
hattı ışıklarının kurulmasına ilişkin yol gösterici bilgiler Havaalanı Tasarım Elkitabı (ICAO 
Doc. 9157), Kısım 4’te yer almaktadır. 

 
 

Bölüm 9.11. Güvenlik ışıklandırması 
 

HAD-ADR-5460 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  9.11) 
Güvenlik nedenlerinden dolayı gerekli görülmesi ya da SHGM'ye raporlama yapılması ve/veya 
SHGM tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde gerekli görülmesi halinde, bir 
havaalanında, uluslararası sivil havacılığın ve tesislerinin korunmasına yönelik sağlanmış bir 
tel örgü veya başka bariyer, gerekli olan minimum seviyede ışıklandırılmalıdır. Işıkların, 
özellikle erişim noktalarında, tel örgünün veya bariyerin her iki tarafındaki zemin alanı 
aydınlanacak şekilde yerleştirilmesine özen  gösterilmelidir. 

 
 
 

EK 10 - HAVAALANI BAKIMI (ICAO Annex 14 Cilt 1, Bölüm  10) 
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Bölüm 10.1. Genel 
 

HAD-ADR-5465 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  10.1.1) 
Koruyucu bakım dâhil olmak üzere bir bakım programı, tesisleri, hava seyrüseferinin 
emniyetini, düzenliliğini veya verimliliğini engellemeyen bir durumda tutmak üzere bir 
havaalanında oluşturulmalıdır. 

 
Not-1: Koruyucu bakım, tesislerin bir arızasını veya bozulmasını önlemek amacıyla yapılan 
programlı bir bakım çalışmasıdır. 

 
Not-2: Tesislerin; kaplamalar, görsel yardımcılar, tel örgüler, drenaj sistemleri ve elektrikli 
sistemler ile binalar gibi kalemleri içermesi  amaçlanmaktadır. 

 
HAD-ADR-5470 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  10.1.2) 
Bakım programının tasarımı ve uygulanması insan faktörleri ilkelerine uygun  olmalıdır. 

 
Not: İnsan faktörleri ilkelerine ilişkin kılavuz materyal, İnsan Faktörleri Eğitim Elkitabı (ICAO 
Doc.9683) ve Havaalanı Hizmetleri Elkitabı (ICAO Doc. 9137), Kısım 8 içerisinde yer 
almaktadır. 

 
 

Bölüm 10.5. Görsel yardımcılar 
 

Not-1: Bu spesifikasyonların, bakım performans seviyesi hedeflerini tanımlamaları 
öngörülmektedir. Bunların, ışıklandırma sisteminin işletme bakımından hizmet dışı olmadığını 
tanımlamaları amaçlanmaktadır. 

 
Not-2: Işık yayan diyotların (LED’lerin) sağladığı enerji tasarrufu, büyük ölçüde, bunların 
enkandesan (akkor) lambaların aksine kızılötesi ısı imzası üretmemelerinden 
kaynaklanmaktadır. Bu ısı imzası yoluyla buz ve karın erimesi beklentisinde olan havaalanı 
operatörlerinin bu gibi koşullarda değiştirilmiş bir bakım planının gerekli olup olmadığını 
değerlendirmeleri veya ısıtma elemanlarına sahip LED armatürlerin teçhiz edilmesinden elde 
edilecek olası operasyonel değeri değerlendirmeleri faydalı  olabilir. 

 
Not-3: Geliştirilmiş görüntü sistemleri (EVS) teknolojisi enkandesan (akkor) lambaların 
kızılötesi ısı imzasına dayanmaktadır. Işıklandırma sistemlerinin LED’e dönüştürüldüğü 
hallerde havaalanı EVS kullanıcılarının bilgilendirilmesine ilişkin uygun yollar Annex 15 
protokolleri içerisinde ortaya konmaktadır. 

 
HAD-ADR-5565 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  10.5.1) 
Bir ışık ana ışın ortalama yoğunluğu Ek-12’deki ilgili rakamda belirlenen değerin %  50’sinden 
az olduğunda kullanılmaya elverişli değildir. Tasarlanmış ana ışın ortalama yoğunluğunun Ek12’de 
gösterilen değerin üzerinde olduğu ışık üniteleri için, % 50’lik değer o tasarım  değerine  ilişkin 
olmalıdır. 
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HAD-ADR-5570 
(ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde 10.5.2) 

 
Görsel yardımcılara ilişkin bir koruyucu bakım sistemi, ışıklandırma ve işaretleme sistemi 
güvenilirliğini temin etmek üzere kullanılmalıdır. 

 
Not: Görsel yardımcılara ilişkin koruyucu bakım ile ilgili rehberlik, Havaalanı Hizmetleri 
Elkitabı (ICAO Doc. 9137), Kısım 9’da yer  almaktadır. 

 
HAD-ADR-5575 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  10.5.3) 
Bir hassas yaklaşma pisti kategori 2 veya 3 için kullanılan koruyucu bakım sistemi en azından 
aşağıdaki kontrolleri içermelidir: 
a) Yaklaşma ve pist ışıklandırma sistemlerine dâhil olan ışıkların yoğunluğu, ışın yayılımı ve 
yönelimine ilişkin görerek denetim ve saha içi ölçüm, 
b) Yaklaşma ve pist ışıklandırma sistemlerine dâhil olan her devrenin elektrik özelliklerine 
ilişkin kontrol ve ölçüm, 
c) Hava trafik kontrolörü tarafından kullanılan ışık yoğunluğu ayarlarının doğru işlediğine 
ilişkin kontrol. 

 
HAD-ADR-5580 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  10.5.4) 
Bir hassas yaklaşma pisti kategori 2 veya 3’e yönelik yaklaşma ve pist ışıklandırma sistemlerine 
dâhil olan ışıkların yoğunluğu, ışın yayılımı ve yönelimine ilişkin saha içi ölçüm, Ek 12’nin ilgili 
spesifikasyonuna uygunluğu sağlamak amacıyla, tüm ışıkların   ölçülmesiyle 
gerçekleştirilmelidir. 

 
HAD-ADR-5585 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  10.5.5) 
Bir hassas yaklaşma pisti kategori 2 veya 3’e yönelik yaklaşma ve pist ışıklandırma sistemlerine 
dâhil olan ışıkların yoğunluğu, ışın yayılımı ve yönelimine ilişkin ölçüm, münferit ışıkların 
özelliklerini inceleyecek yeterli hassasiyete sahip mobil bir ölçüm ünitesinin kullanılmasıyla 
gerçekleştirilmelidir. 

 
HAD-ADR-5590 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  10.5.6) 
Bir hassas yaklaşma pisti kategori 2 veya 3 için ışıkların ölçüm sıklığı, trafik yoğunluğuna, 
yerel kirlilik seviyesine, kurulan ışıklandırma donanımının güvenilirliğine ve saha içi 
ölçümlerin sonuçlarının sürekli değerlendirilmesine dayanmalı, fakat her halükarda kaplama 
içi ışıklar için en az yılda iki defa ve diğer ışıklar için en az yılda bir defa  olmalıdır. 

 
HAD-ADR-5595 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  10.5.7) 
Bir hassas yaklaşma pisti kategori 2 veya 3 için kullanılan koruyucu bakım sisteminin amacı 
kategori 2 veya 3 operasyonlarının herhangi bir dönemi sırasında tüm yaklaşma ve pist 
ışıklarının kullanılabilir olması ve her halükarda en  azından: 
a) Aşağıdaki özel önem taşıyan unsurlardan her birinde ışıkların % 95’inin kullanılabilir 
olması: 
1) Hassas yaklaşma kategori 2 veya 3 ışıklandırma sistemi, ilk 450 m, 
2) Pist merkez hattı ışıkları, 
3) Pist eşik ışıkları, 
4) Pist kenar ışıkları, 
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b) Konma bölgesi ışıklarında ışıkların % 90’ının kullanılabilir olması, 
c) 450 m’nin ötesindeki yaklaşma ışıklandırma sisteminde ışıkların % 85’inin kullanılabilir 
olması, 
d) Pist sonu ışıklarında ışıkların % 75’inin kullanılabilir olmasıdır. 

 
Rehberlik sürekliliği sağlamak amacıyla, kullanılmaya elverişli olmayan ışıkların kabul 
edilebilir yüzdesine, ışıklandırma sisteminin temel biçimini değiştirecek şekilde izin 
verilmemelidir. Bunun yanı sıra, kullanılmaya elverişli olmayan bir ışığa, kullanılmaya 
elverişli olmayan başka bir ışığın bitişiğinde izin verilmemelidir; ancak, bir barette veya 
krosbarda kullanılmaya elverişli olmayan iki bitişik ışığa izin  verilebilir. 

 
Not: Baretler, yatay krosbarlar ve pist kenar ışıkları ile ilgili olarak ışıklar, birbirini izleyecek 
şekilde ve; 
□ Yanal olarak: aynı barette veya krosbarda, 
veya 
□ Boyuna: kenar ışıklarının veya baretlerin aynı sırasında, 
yerleştirildikleri taktirde bitişik kabul edilir. 

 
HAD-ADR-5600 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  10.5.8) 
350 m’lik bir değerin altındaki RVR şartlarındaki operasyonlar için öngörülen bir pist ile 
birlikte kullanılan bir pist-bekleme pozisyonunda sağlanan bir durma barı için kullanılan 
koruyucu bakım sistemi aşağıdaki amaçlara sahip  olmalıdır: 
a) En fazla iki ışık kullanım dışı (arızalı olması) kalmalıdır, 
b) İki bitişik ışık, ışık aralığı belirlenenden önemli ölçüde az olmadıkça kullanım dışı 
kalmamalıdır. 

 
HAD-ADR-5605 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  10.5.9) 
350 m’lik bir değerin altındaki RVR şartlarında kullanılması öngörülen bir taksi yolu için 
kullanılan koruyucu bakım sisteminin amacı, hiçbir iki bitişik taksi yolu merkez hattı ışıklarının 
kullanım dışı olmamasıdır. 

 
HAD-ADR-5610 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  10.5.10) 
Bir hassas yaklaşma pisti kategori 1 için kullanılan koruyucu bakım sisteminin amacı, kategori 
1 operasyonlarının herhangi bir dönemi süresince, tüm yaklaşma ve pist ışıklarının 
kullanılmaya uygun olması ve her halükarda aşağıdakilerden her birinde ışıkların en az % 
85’inin kullanılmaya elverişli olmasıdır: 
a) Hassas yaklaşma kategori 1 ışıklandırma sistemi, 
b) Pist eşik ışıkları, 
c) Pist kenar ışıkları, 
d) Pist sonu ışıkları. 

 
Rehberlik sürekliliğini sağlamak amacıyla, kullanım dışı bir ışığın, ışık aralığı belirlenenden 
önemli ölçüde az olmadıkça başka bir kullanılmaya elverişsiz ışığın bitişiğinde bulunmasına 
izin verilmemelidir. 

 
Not: Baretlerde ve yatay krosbarlarda, kullanım dışı iki bitişik ışığın bulunmasıyla rehberlik 
kaybolmaz. 
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HAD-ADR-5615 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  10.5.11) 
550 m’lik bir değerin altındaki RVR şartlarında kalkış için öngörülmüş bir pist için kullanılan 
koruyucu bakım sisteminin amacı herhangi bir operasyon dönemi süresince, tüm pist ışıklarının 
kullanılmaya elverişli olması ve her halükarda; 
a) Pist merkez hattı ışıklarında (varsa) ve pist kenar ışıkların en az % 95’inin kullanılmaya 
elverişli olması, 
b) Pist sonu ışıkların en az % 75’inin kullanılmaya elverişli olmasıdır. 

 
Rehberlik sürekliliğini sağlamak amacıyla, kullanım dışı bir ışığın, başka bir kullanım dışı 
ışığın bitişiğinde bulunmasına izin verilmemelidir. 

 
HAD-ADR-5620 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  10.5.12) 
550 m veya daha yüksek bir değerdeki RVR şartlarında kalkış için öngörülmüş bir pist için 
kullanılan koruyucu bakım sisteminin amacı, herhangi bir operasyon dönemi süresince, tüm 
pist ışıklarının kullanılmaya elverişli olması ve her halükarda, pist kenar ışıklarında ve pist 
sonu ışıklarında ışıkların en az % 85’inin kullanılmaya elverişli olmasıdır. Rehberlik 
sürekliliğini sağlamak amacıyla, kullanım dışı bir ışığın, başka bir kullanım dışı ışığın 
bitişiğinde bulunmasına izin verilmemelidir. 

 
HAD-ADR-5625 (ICAO Annex 14 Cilt 1 Madde  10.5.13) 
Düşük görüş mesafeli prosedürlerin uygulanması sırasında havaalanı işletmecisi, havaalanı 
elektrik sistemlerinin yakınındaki inşaat veya bakım faaliyetlerini sınırlamalıdır. Bu 
sınırlamalar için prosedürler oluşturulmalıdır. 

 
 

EK 11 - HAVACILIK YER IŞIKLARI, İŞARETLEMELERİ, LEVHALARI VE 
PANOLARINA AİT RENKLER (ICAO Annex 14 Cilt 1, Ek  1) 

 
1. Genel 

 
Giriş Notu. – Aşağıdaki spesifikasyonlar, havaalanı yer ışıkları, işaretlemeleri, levhaları ve 
panoları için kullanılacak renklerin kromatiklik sınırlarını tanımlamaktadır. Şekil A1-2’de yer 
alan turuncu renk hariç, spesifikasyonlar, Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE)’nin 1983 
spesifikasyonlarına uygundur. 

 
Renkler için, hiçbir karışıklık olasılığı bulunmayacak şekilde spesifikasyonlar oluşturmak 
mümkün değildir. Makul olarak belirli tanıma için, göz aydınlatmasının algılama eşiğinin 
yeterince üzerinde olması, rengin seçmeli atmosferik zayıflatmalar tarafından önemli ölçüde 
değiştirilmemesi ve izleyenin renk vizyonunun uygun olması önemlidir. Yüksek yoğunluktaki bir 
kaynaktan çok yakın mesafeden elde edilebileceği gibi aşırı yüksek bir göz aydınlatma 
seviyesinde de renk karışıklığı riski söz konusudur. Tecrübelere göre, bu faktörlere gereken 
dikkat gösterildiğinde tatminkar ayırt etme  sağlanabilmektedir. 

 
Kromatiklikler, Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE) tarafından 1931’de Cambridge, 
İngiltere’deki Sekizinci Oturumunda kabul edilen standart izleyici ve koordinat sistemi 
bakımından ifade edilmektedir. [CIE Yayını No.15, Colorimetry (1971)'e  bakınız.] 
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Katı hal ışıklandırmalarında (örn. LED) kromatiklikler için, beyazın mavi sınırı hariç, 
Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nun (CIE) S 004/E-2001 standardında verilen sınırlar 
esas alınmıştır. 

 
3. İşaretlemeler, levhalar ve panolara ait renkler 

 
Not-1: Aşağıda verilen yüzey renklerine ait spesifikasyonlar yalnızca yeni renklendirilmiş 
yüzeyler için geçerlidir. İşaretlemeler, levhalar ve panolar için kullanılan renkler genellikle 
zaman içinde değişik ve bu nedenle yenileme  gerektirir. 

 
Not-2: Yüzey renklerine ilişkin bilgiler, Görerek Sinyalizasyona yönelik Yüzey Renkleri için 
Tavsiyeler - Yayın no.39-2 (TC-106) 1983 başlıklı CIE dokümanında yer  almaktadır. 

 
Not-3: Transilümine edilmiş panolar için aşağıda 3.4’te belirtilen spesifikasyonlar geçici 
niteliklidir ve transilümine edilmiş levhalara yönelik CIE spesifikasyonlara dayanmaktadır. Bu 
spesifikasyonların, CIE, transilümine edilmiş panolar için spesifikasyonlar geliştirdiğinde 
incelenmesi ve güncelleştirilmesi öngörülmektedir. 

 
3.1 Olağan renklerin, reflekte malzemelerin renklerinin ve transilümine edilmiş (içten 
aydınlatmalı) levhaların ve panoların renklerinin kromatiklikleri ve parlaklığı, aşağıdaki 
standart şartlar altında belirlenmelidir: 
a) Aydınlatma açısı: 45°, 
b) Bakış yönü: yüzeye dikey, 
ve 
c) Aydınlatıcı: CIE standart aydınlatıcı D65. 

 
3.2 İşaretlemeler ve haricen aydınlatılmış levhalar ve panolara ait olağan renklerin 
kromatiklik ve parlaklık faktörleri, standart şartlar altında belirlendiğinde aşağıdaki 
sınırlar dahilinde bulunmalıdır: 
CIE Denklemleri (Şekil A1-2'e bakınız.): 
a) Kırmızı 
Mor sınırı y = 0,345 - 0,051 x 
Beyaz sınırı y = 0,910 - x 
Turuncu sınırı y = 0,.314 + 0,047x 
Parlaklık faktörü ß = 0,07 (minimum) 
b) Turuncu 
Kırmızı sınırı y = 0,285 + 0,100x 
Beyaz sınırı y = 0,940 - x 
Sarı sınırı y = 0,250 + 0,220x 
Parlaklık faktörü ß = 0,20 (minimum) 
c) Sarı 
Turuncu sınırı y = 0,108 + 0,707 x 
Beyaz sınırı y = 0,910 - x 
Yeşil sınırı y = 1,35x – 0,093 
Parlaklık faktörü ß = 0,45 (minimum) 
d) Beyaz 



582

	

 
 

Mor sınırı y =0,0010 + x 
Mavi sınırı y = 0,610 - x 
Yeşil sınırı y = 0,030 + x 
Sarı sınırı y = 0,710 – x 
Parlaklık faktörü ß = 0,75 (minimum) 
e) Siyah 
Mor sınırı y = x - 0,030 
Mavi sınırı y = 0,570 - x 
Yeşil sınırı y = 0,050 + x 
Sarı sınırı y = 0,740 – x 
Parlaklık faktörü ß = 0,03 (minimum) 
f) Sarımsı yeşil 
Yeşil sınırı y = 1,317x + 0,4 
Beyaz sınırı y = 0,910 - x 
Sarı sınırı y = 0,867x + 0,4 
g) Yeşil 
Sarı sınırı x = 0,313 
Beyaz sınırı y = 0,243 + 0,670x 
Mavi sınırı y = 0,493-0,524x 
Parlaklık faktörü ß = 0,10 (minimum) 

 
Not: Yüzey kırmızı ile yüzey turuncu arasındaki küçük ayırım, ayrı olarak görüldüklerinde 
bu renklerin ayrımını sağlamaya yeterli değildir. 
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Şekil A1-1a. Havacılık yer ışıklarının renkleri (flamanlı  lambalar) 
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Şekil A1-1b. Havacılık yer ışıklarının renkleri (katı hal  ışıklandırma) 
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Şekil A1-2. İşaretlemeler ve haricen aydınlatılmış levhalar ve panolar için olağan 
Renkler 
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Şekil A1-3. İşaretlemeler, levhalar ve panolar için retro-reflekte materyallerin  renkleri 
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Şekil A1-4. Parlayan veya transilümine edilmiş (içten aydınlatmalı) levhalar ve 
panoların renkleri 
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EK 12 - HAVACILIK YER IŞIĞI ÖZELLİKLERİ (ICAO Annex 14 Cilt 1, Ek  2) 
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1 5 OOO cd ,, 
5 

I" 1 ' 
-· . , 1 1 

- - -- - "-" - - - - ,- r 1 " 1 

- .,... .- -r,.,  . -. ,......,. ...-   -  1 

-20   -16.5 -15   -11.5-10    -7   -5 o 5 7 10 11.5 15 16.5 20 
Yatay 

derece 

Notlar: 

xı yı 

1. aı + bı = 1 formiilii yle hesaplanan eğriler. 

2. Basıklık 2°. 

3. Işıkların dikey ayar açılan, ana ışının aşağıdaki dikey kapsamı karşılanacak şekilde 
olmalıdır: 
Eşikten Mesafe 
Eşikten  115 ın ye 
Jl6 m'den 215 ııı 'ye 
216 m ve ötesi 

Dikey Ana Jşırı Kapsamı 
0,5° - 10,5° 
1° - 1/ 0 

/ ,5° - 11,5°(yukarıdaki şekildegösterildiği gibi) 

 
4. Şekiller A2-l ifa A2-l 1 için müşterek notlara bakınız. 

 
Şekil A2-2. Yaklaşma tarafı sıra ışığı (kırmızı ışık) için izokandela şeması 
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Dikey 
derece 

' ' ' ' '  ' 'minimum 1
 

1 1   1  1  1   1    1 1   1   1   1   1 1 .'   '   1   1    mminimurom 
1 

151 
14 ..... ""-- : : 

11.5   - - -·- - 4- Ana ışın >--- -- 10 ., M
 - ı ==minimum 

ı  
ı - " ' ,1 5000 cd 
, 

I 
j inimıı,, -- " I' 

1 ortalam 5 1 - 
 
 
 

 
-f-- -h o ooocJ--- 1 >--- 'I 

1 1 

1', IJ ı 1 ,·   l 
1   1    1  1   M 

Iı- 1 

lf • 1  1 - '-- ;::- 

-15 -10   9-7.5-6.5 -5 o 55.5 7.5 9 10 15 x 
Yatay 
derece 

Notlar: 

1. -x2 +-yı= 1 formülüyle  hesaplanan eğriler. 

 
 

2. Basıklık 3,5°. 
 

3. Şekiller A2-I ila A2-I I için müşterek notlara bakınız. 
 

Şekil A2-3.Yaklaşma tarafı sıra ışığı (kırmızı ışık) için izokandela şeması 
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Dikey 
derece 

 
 

y 

 
 
 
 

1  1  1  1 
minimum 

/ 500 cd 
1   - 

) 1 minimum 

v 1000 cd 
1 / /I 1  1 fo-- ·-- -- - 15 1 1 1 13.5   - ...ı....    - -- ....ı.. ,- .... ... 1/ Ana ışın 

.... -  1 1 1 
,_ --1  1---1  - -- ,/ ... .  minimum 

11.5 
10.5 

10 
>--      -  - -- ..,... ,,_   ,_   ,,_., , - .- .-, 

 
 

.!- - 

1 
- ,, / 

5 000 cd 

"' 1 !"... ' " minimum >-- ->-- _,  i/ 
ı 

1 ortaıam· 
5 1 ., 1 10 000cd 

"1 .ı 1 1 1  .... 1 1  1 ı, ... il ı l .,, -  ,.   I1' · 
' 

..... , .... 1 1  1  - I' 

ı--r . ' ,-  1 il il 1  1 

0.5o '-- 1 . . 1 , . 
 
 
 
Notlar: 

'- 

-16.5 -15  -11.5 -10   -7  -5 o 5 7 10 11.5 15  16.5 x 
Yatay 

derece 

 

1. xı 
+ 
yı 

= 1 formülüyle  hesaplanan eğriler. 

 
 
 

2. Basıklık 2°. 
 

3. Şekiller A2-1 ifa A2-11 için müşterek notlara bakınız. 
 

Şekil A2-4. Eşik kanat barı ışığı (yeşil ışık) için izokandela  şeması 

  
 

 

    
    

	



592

	

 

    

  

 
 

 

 
 
 

Dikey 
derece 

1+ 
-- - 

 
 
 

minimum 
_,,,. ı.-- r-.r-. / 

/ 250 cd 
,,r 

..... ,.J:±1:rO cd 
 

11.5 
10 - 

/ 

,;- - 
)' 

1 - 
 
 

4' ı,...-"""" 

/ / J Ana ışın 9 m;n;mum 
....... 2 500 cd 

...... ..... / I r\. 
f 1 

minimum 5 - ortalam 

1: ' \ 5 OOO cd ) J 1 

f-\ 
2 - -1 

\ ' ""' r-,...... 
v 

...... 
I J I 

-ı ' 

" / I 1 
1- 

o . 1 r !'-,,, 
,,,,. ı. 1 

-10 .5 -7 -5 o 5 7 8.5 10 x 
Yatay 
derece 

 
 
 

Notlar: 
 

x2 y2 
-+-= 1 
a2 b2 

formülüyle hesaplanan eğriler. 

 
2. Basıklık 4°. 

 
3. Şekiller A2- I ila A2- I 1 için müşterek notlara bala.nız. 

 
Şekil A2-5.Kon ma bölgesi ışığı (beyaz ışık) için izokandela şeması 

  

 
  7   
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Dikey 
derece 

Yt 1 ;m inimoourr 1 

12 

10 L_,... _ _ ........ / 

_,,,... 
minimum 

.-- ,..._ . 
I V 500 cd 

- .ı / ' 

9.5 ---r ..1. - - -r--..,_.   - / 
"' ,,-_ Ana ışın 

-........   . Jt' v mınımum / ./ / 2 500 cd 
/" r-.. v 

7 - ,' ı"' .Jı.--- -r-,..... ..... / v \ 

I / " "'/ 
5 I minimum 

'ortalama 
' 5 000 cd 1 ıJ ' \ ) 1 

o . ı1 \ ",...._, 

" ............r-- 
v J '1 

. ı--ı,...-- . 1 

-10 -8.5 -7 -5 o 5 ' 8.5 10 .... 

Yatay 
derece 

Notlar: 
 
 

xı yı 
-+-= 1 
aı bı 

 

formülüyle   hesaplanan eğriler. 

 
 

2. Kırmızı ışık için değerleri O,15 ile çarpınız. 
 

3. Sarı ışık için değerleri O,40 ile çaıpınız. 
 

4. Şekiller A2-l ila A2-l 1 için müşterek notlara bakınız. 
 

Şekil A2-6.30 m boyuna aralığı olan pist merkez battı ışığı (beyaz ışık) ve çıkış taksi 
yolu  gösterge ışığı (sarı ışık) için  izokandela  şeması 
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Dikey 
derece 

vt14.5 - -  f - -1- ·i-  -;..  -  - - LJ" -- 

 
ı_ _ 

 
 
 
 
 Kategori 111 içi 

Ka\,egori III için - ' /
 minimum 500 cd. 

13 - --minımum 250 cd, I""',.. 1 '- t(_ ...- Kategori   ve il için 

Kategori ıve iliyin -"' 250cd - 125 cd v "
 

10 - 
9 

I ,; - Kategori IIIiçin 
) / minimum 2500 cd, 

Kategori Ive iliçin 

, 1250 cd 
r--..... / 

\ \ 
I / \ \ 1

 

( 
5 - 1

 
Minimum ortalama 

ı ategori IIIiçin 5000     , 
Kategori Ive il için 

1 \ 2500 cd 1 j /1 

ı\ \ \ / ' j I 1  ... ... 

.'· ı  1 ı \ ['.... -- / ..,. I 1 
1 

o 1 
'

 

-10 -<1.5 -7 o 5 7 8.5 10  x 
Yatay 
derece 

 
Notlar: 

 
x? y' 

1. -+-= 1 
a2 b2 

formülüyle hesaplanan eğriler. 

 
 

2. Kırmızı ışık için değerleri 0,15 ile çarpınız. 
 

3. Sarı ışık için değerleri 0,40 ile çaıpınız. 
 

4. Şekiller A2-1 ifa A2-11 için müşterek notlara bakınız. 
 

Şekil A2-7. 15 m boyuna aralığı olan pist merkez hattı ışığı (beyaz ışık) ve hızlı çıkış 
taksi yolu gösterge ışığı (sarı ışık) için izokandela şeması 

    
  8,5  
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Dikey 
derece 

 

yl 

mminimum 

10 i 125ol 
 
 

9 

7.5 - ,_ 

 
 
 

1 :,;) 
1 / 

 
.,,,.,- 

 
_.lminimum 

-= 1 1 250 cd 

 
5 4.75 

J /"" - ""' ""' 1250 cd 
 

:,, 
-'" I 

,. r 1 

'f / 
1 minimurr 

J \    1\ ' 1rtalama -- 1--.l 2 500 cd v i l ' 

0.25 - 1 .     İ., - == l_,_J._ 
T    -

 

1  ,I 

-10   -9 -7.5 -6   -5 o 5 6 7.5 9 10 .. 
x 

Yatay 
derece 

 
 
 
 
Notlar: 

 
x2 y2 
-+-= 1 
a2 b2 

formülüyle  hesaplanan eğriler. 

 
 

2. Şekiller A2- I  ila A2-I I  için müşterek notlara bakınız. 
 

Şekil A2-8.Pist sonu ışığı (kırmızı ışık) için  izokandela  şeması 
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Dikey 
derece 

vt 

 
 
 
 

1 
minimum 

- - / 
500 cd 

12 
 

10 ... 
,,,,..- .._ 

......- --.,ı'... ı;b 
9.5 -- --- - ...ı. _ -_ ! 

1./"I 
---- 

1 

 minimumı 

, - 
7 j ' .........._ ::rzt=I1000 cd 

_:i±fl Ana ,şm 

I / .--.....--- --- r-..  
.... ; m 

5 - 1 I I minimum t ı'ı ortalama ' - . ---- , 1 . 
;\ 10 000 cd [)' 1 
1 / 1 

j I 
J    I .J 

o 
\ 1 .................... 1 --........ r-,.._ ---- 1

 

-10  -9 -7.5 -5.5  -5 o 5  5.5 7.5 9 10 
Yatay 
derece 

Notlar: 
 
 

x2 yı 
-+-= 1 
a2 b2 

 

formülüyle  hesaplanan eğriler. 

 
2. Basıklık 3.5°. 

 
3. Kırmızı ışık için değerleri O,15 ile çarpınız. 

 
4. Sarı ışık için değerleri O,40 ile çaıpınzz. 

 
5. Şekiller A2-1 if a A2- 11 için müşterek notlara bakınız. 

 
Şekil A2-9. Pist genişliği 45 m olduğunda pist kenar ışığı (beyaz ışık) için  izokandela 

şeması 

 
 5,5 7,5  
 3,5  8,5 
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mum 

 

   

 

 
 
 

Dikey 
derece 

vt t-t-----------1-ı-, 
ı--+--+--+-+--t---ı---ıı--+--+--+-+--+---ı---ı Ooo ı---+--ı--+--ıı--+- 

12 -ı---ı--ı----ı-+--t---+-t---t-=+",=--!=- -=-..,,..-t:-.·-/;---ıı--.----t----t-......_   ._-;----ı 
ı 

1--1--+-l--l--+--=>-'-=-+---ı-- -ı--ı--+---1 i--+---l-'-=-._-.,....._ minimum 9.5  -- -  -   / t- ,::.ı- , - 
10 L,  -+--+--+--+- '----+---+-----+--+---+---lı---ı--ı--Lv_' 

1 00000 m 
 

1 -,--)----- l. -;-t-t--t- - - -=:- r-t--t----t-/Zı=t 
ı--ıı-ı-....+--/ı../ --+I--+il"""=-ı--ı---ı---ı---ı--ı --.......--ı--.-..ı...:=....ı- ,,/. 

 
 
 

1 
/ / 

 
rninirnurr \ 

---1-,•-1--    ·--ı---ı---t--t---1---ıortalamaı--   --ı -ı--ı-•·.....--ı-ı---ı-   ı ı ----1 1 ı- --ı- 10_00..0-00 -ı---_-+-I il 

  -ıt->-ıfl ı , 1  _ ı_.-- fFı--  1 
:/-1--1-I 

o -10 -8.5 -6.5 -5 o 5 6.5 8.5 1"0 

Yatay 
derece 

 
Notlar: 

 
xı yı 
-+-= 1 
az bı 

formülüyle  hesaplanan  eğriler. 

 
2. Basıklık 4,5°. 

 
3. Kırmızı ışık için değerleri 0,15 ile çarpınız. 

 
4. Sarı ışık için değerleri 0,40 ile çarpınız. 

 
5. Şekiller A2-l ifa A2- I I için müşterek notlara bakınız. 

 
Şekil A2-10. Pist genişliği 60 m olduğunda  pist kenar ışığı (beyaz ışık) için  izokandela 

şeması 
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Şekil A2-11. Yaklaşma ve pist ışıklarının ortalama yoğunluğunun ölçülmesi için 
kullanılacak grid noktaları 

 
Şekil A2-1 ila A2-11 için müşterek notlar: 

 
1. Her şekildeki elipsler, ortak dikey ve yatay eksenler üzerinde simetriktir. 

 
2. Şekiller A2-1 ila A2-10, kabul verilebilir asgari ışık yoğunluklarını göstermektedir. Ana 
ışının ortalama yoğunluğu, Şekil A2-11’de gösterildiği üzere grid noktaları oluşturularak 
ve ana ışını teşkil eden elipsin içinde ve üzerinde bulunan tüm grid noktalarındaki 
yoğunluk değeri ölçümleri kullanılarak hesaplanır. Ortalama değer, dikkate alınan tüm 
grid noktalarında ölçülen ışık yoğunluklarının aritmetik ortalamasıdır. 

 
3. Aydınlatma armatürü doğru yöneltildiğinde ana ışın biçiminde hiçbir sapma kabul 
edilemez. 

 
4. Ortalama yoğunluk oranı. Tipik yeni bir ışığın ana ışınını tanımlayan elips içindeki 
ortalama yoğunluk ile yeni bir pist kenar ışığının ana ışınının ortalama ışık yoğunluğu 
arasındaki oran aşağıdaki şekilde olmalıdır. 

 
Şekil A2-1 Yaklaşma merkez hattı ve krosbarları 1,5’den 2,0’a (beyaz ışık) 

Şekil A2-2 Yaklaşma yan sırası 0,5’den1,0’a (kırmızı  ışık) 

Şekil A2-3 Eşik 1,0’dan 1,5’e (yeşil ışık) 
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Şekil A2-4 Eşik kanat barı 1,0’dan 1,5’e (yeşil ışık) 

Şekil A2-5 Konma bölgesi 05,’den 1,0’a (beyaz  ışık) 

Şekil A2-6 Pist merkez hattı (boyuna aralık 30m) 0,5’den 1,0’a (beyaz  ışık) 
 
Şekil A2-7 Pist merkez hattı (boyuna aralık 15 m) CAT III için 0,5’den 1,0’a 
(beyaz ışık) 

CAT I, II için 0,25’den 0,5’e 
(beyaz ışık) 

 
Şekil A2-8 Pist sonu 0,25’den 0,5’e (kırmızı ışık) 

 
Şekil A2-9 Pist kenarı (45 m pist genişliği) 1,0 (beyaz ışık) 

Şekil A2-10 Pist kenarı (60 m pist genişliği) 1,0 (beyaz  ışık) 

5. Şekillerdeki ışın kapsamları, aşağıya 150 m sırasına ait bir RVR’ye kadarki yaklaşmalar 
ve aşağıya 100 m sırasına ait bir RVR’ye kadarki kalkışlar için gerekli rehberliği 
sağlamaktadır. 

 
6. Yatay açılar, pist merkez hattından geçen dikey düzlem esas alınarak ölçülmektedir. 
Merkez hattı ışıkları haricindeki ışıklar için, pist merkez hattına yönelik yön pozitif olarak 
kabul edilir. Dikey açılar, yatay düzlem esas alınarak ölçülmektedir. 

 
7. Yaklaşma merkez hattı ışıkları ve krosbarlar için ve yaklaşma yan sıra ışıkları için, 
örneğin kaydırılmış eşikli bir pist üzerinde olduğu gibi, yükseltilmiş ışıklar yerine gömme 
ışıklar kullanıldığında, yoğunluk gereklilikleri, her pozisyonda iki veya üç armatür tesis 
edilerek yerine getirilebilir. 

 
8. Uygun bakımın önemi aşırı vurgulanmaz. Ortalama yoğunluk hiçbir zaman şekillerde 
gösterilen değerin % 50’sinin altındaki bir değere düşmemeli ve belirlenen minimum 
ortalama yoğunluğa yakın bir ışık çıkış seviyesini muhafaza etmek havaalanı 
yetkililerinin amacı olmalıdır. 

 
9. Işık ünitesi, ana ışın, belirlenen gerekliliğin yarım derece dâhilinde bulunacak şekilde 
tesis edilmelidir. 
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Notlar: 
 

1. Bu ışın kapsamları, kokpitin merkez hattından 12 m’lik sırasındaki mesafelere 
kaydırılmasına olanak verir ve dönemeçlerden önce ve sonra kullanılmaları 
öngörülmektedir. 

 
2. Şekiller A2-12 ila A2-21 için müşterek notlara bakınız. 

 
3. HAD-ADR-2955'te belirtildiği üzere geliştirilmiş hızlı çıkış taksi yolu merkez hattı 
ışıklarına yönelik artırılmış yoğunluklar, şekildeki ilgili yoğunlukların dört mislidir (yani 
minimum ortalama ana ışın için 800 cd). 

 
Şekil A2-12. Büyük çıkıntıların meydana gelebileceği 350 m’lik bir değerden düşük 
RVR şartlarında ve düşük yoğunluktaki pist koruyucu ışıkları, Konfigürasyon B 
için kullanılmaları öngörülen düz kesimlerdeki taksi yolu merkez hattı (15 m 
aralık),REL’ler, girilmez barı ve durma barı ışıkları için izokandela  şeması 
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Notlar: 
 

1. Bu ışın kapsamları, genellikle yeterlidir ve kokpitin merkez hattından yaklaşık 3 m’lik 
normal yer değişikliğini kapsamaktadır. 

 
2. Şekiller A2-12 ila A2-21 için müşterek notlara bakınız. 

 
Şekil A2-13. 350 m’lik bir değerden düşük RVR şartlarında kullanılmaları öngörülen 
düz kesimlerdeki taksi yolu merkez hattı (15 m aralık), girilmez barı ve durma barı 
ışıkları için izokandela şeması 
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Notlar: 
 

1. Dönemeçlerdeki ışıklar, dönemecin tanjantı esas alınarak 15.75 derece 
basıklaştırılacaktır .Bu kural pist giriş ışıkları (REL’ler) için geçerli değildir. 

 
2. REL’ler için, artırılmış yoğunluklar belirtilen yoğunlukların iki katı olmalıdır; yani 
asgari 20 cd, ana ışın asgari 100 cd ve asgari ortalama 200 cd. 

 
3. Şekil A2-12 ila A-21 için ortak notlara bakınız. 

 
 
Şekil A2-14. 350 m’lik bir değerden düşük RVR şartlarında kullanılmaları öngörülen 
dönemeçli kesimlerdeki taksi yolu merkez hattı (7.5 m aralık), REL’ler,  girilmez 
barı ve durma barı ışıkları için izokandela şeması 
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Notlar: 
 

1. Yüksek arka plan parlaklığının olağan olduğu ve toz, kar ve yerel kirlilikten kaynaklanan 
ışık çıkışının bozulması önemli bir faktör olduğunda, cd değerleri 2,5 ile çarpılmalıdır. 

 
2. Her yönlü ışıklar kullanıldığında bunlar bu şekildeki dikey ışın gerekliliklerine uygun 
olmalıdır. 

 
3. Şekiller A2-12 ila A2-21 için müşterek notlara bakınız. 

 
Şekil A2-15. 350 m veya daha büyük RVR şartlarında kullanılmaları öngörülen düz 
kesimlerdeki taksi yolu merkez hattı (30 m, 60 m aralık), girilmez barı ve durma 
barı ışıkları için izokandela şeması 
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Notlar: 
 

1. Dönemeçlerdeki ışıklar, dönemecin tanjantı esas alınarak 15,75 derece 
basıklaştırılacaktır. 

 
2. Yüksek arka plan parlaklığının olağan olduğu ve toz, kar ve yerel kirlilikten kaynaklanan 
ışık çıkışının bozulması önemli bir faktör olduğunda, cd değerleri 2,5 ile çarpılmalıdır. 

 
3. Bu ışın kapsamları, dönemeçlerin sonunda öngörüldüğü gibi, kokpitin merkez hattından 
12 m’lik sırasındaki mesafelere kaydırılmasına olanak verir. 

 
3. Şekiller A2-12 ila A2-21 için müşterek notlara  bakınız. 

 
Şekil A2-16. 350 m veya daha büyük RVR şartlarında kullanılmaları öngörülen 
dönemeçli kesimlerdeki taksi yolu merkez hattı (7.5 m, 15 m, 30 m aralık), girilmez 
barı ve durma barı ışıkları için izokandela şeması 
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Dikey 1 
derece ı 

18- 
1 

 - ------ 1
 

14 5 b 
- - 

12 
10.5 - - - 

. . . c 
: 1 

 1 8.5- ---r --,,-r1 -r1_. _ - ,.    1     .. 
1 

7.5- - -i  ı  T    r -,  • 
 

.1...  d -i 

6 - 1 1 1 1.--1 e 1 

4.5 - ----1  -ı1rr1 r ' 
- o ı-ı 

1 

-t!--- 
1 1 1 

1 1 1 1     1 1 1 
-26 -21 -15    -12  1 -6 

-10.5 10.5 21 Yatay 
x derece 

 
Dönemeç a b c d e 

Yoğunluk (cd) 8 20 100 450 1800 
 

Notlar: 
 

1. Bu ışın kapsamları, kokpitin merkez hattından 12 m 'lik sırasındaki mesafelere 
kaydırılmasına olanak verir ve dönemeçlerden önce ve sonra kullanılmaları 
öngörülmektedir. 

 
2. Şekiller A2-l 2 ila A2-21 için müşterek noilara bakınız. 

 
Şekil A2-17. Daha yüksek ışık yoğunluklarının  gerekli olduğu ve büyük çıkıntıların 

meydana gelebileceği gelişmiş bir yüzey ha reket rehberliği ve kontrol sisteminde 
kullanılması  öngörülen düz kesimlerd ,eki yüksek yoğunluktaki taksi yolu merkez 

haltı (15 aı aralık), girilmez barı ve d u rma  barı ııklan için izokandela   eaıası 
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Dikey  I 
derece ı--ı--1.--+---+--ı---ı---ı-- 

ı--ı--1.--+---+--ı---ı---ı--ı---ı---ı--ı---ı--ı---ı..-+--ı---ı..--ı----ı--ı---ı--ı 
ı--ı--ı---+---Hıt -ı--ı---ıı--ı--ı---ı..-a,  -ı--+--+--ı---ı---ı-;.,.ı,r-ı--ı---ı--ı--ı 
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Dönemeç a b c d e 
Yoğunluk (cd) 8 20 100 450 1800 

 
Notlar: 

 
1. Bu ışın kapsamları, genellikle yeterlidir ve kokpitin, taksi yolu kenarındaki dış ana dişli 

tekerleğine tekabül eden yer değişikliğini karşılamaktadır. 
 

2. Şekiller A2-12 ila A2-21 için müşterek notlara bakınız. 
 
Şekil A2-18.Daha yü ksek ışık yoğunluklarının gerekli olduğu gelişmiş bir yüzey hareket 

rehberliği ve kontrol sisteminde kullanılma sı öngörülen düz kesimJerd eki yü ksek 
yoğunluktaki taksi yolu merkez battı (15 m aralık), girilmez barı ve durma barı 

ışıkları için izokandela şeması 
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Dönemeç a b c d 
Yoğunluk (cd) 8 100 200 400 

 

Notlar: 
 

1. Dönemeçlerdeki ışıklar, dönemecin tanjantı esas alınarak 17 derece basıklaştmlacaktır. 
 

2. Şekiller A2-l 2 ita A2-21 için müşterek notlara bakınız. 
 
Şekil A2-19.Daba yüksek ışık yoğunluklarının gerekli olduğu gelişmiş bir yüzey hareket 

rehberliği ve kontrol sisteminde kullanılması öngörülen düz kesimlerd eki yüksek 
yoğunluktaki taksi yolu merkez hattı (7,5 m aralık), girilmez barı ve durma   barı 

ışıkları için izokandela şeması 
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Notlar: 
 

1. Işıklar, normal çalışma halinde yanıp sönmesine rağmen, ışık yoğunluğu, ışıklar akkor 
lambalar için sabitlenmiş gibi belirlenir. 

 
2. Şekiller A2-12 ila A2-21 için müşterek notlara bakınız. 

 
Şekil A2-20. Yüksek yoğunlukta pist koruyucu ışıkları, Konfigürasyon B için izokandela 
şeması 
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Şekil A2-21. Taksi yolu merkez hattı ve durma barı ışıklarının ortalama yoğunluğunun 
hesaplanması için kullanılacak grid noktaları 

 
Şekil A2-12 ila A2-21 için müşterek notlar: 

 
1. Şekiller A2-12 ila A2-20’de belirtilen yoğunluklar, taksi yolu merkez hattı ışıkları için 

 
yeşil ve sarı ışık, pist koruyucu ışıkları için sarı ışık ve durma barı ışıkları için kırmızı 
ışık şeklindedir. 
2. Şekiller A2-12 ila A2-20 kabul edilebilir asgari ışık yoğunluklarını göstermektedir. Ana 
ışının ortalama yoğunluğu, Şekil A2-21’de gösterildiği üzere grid noktaları oluşturularak 
ve ana ışını teşkil eden dikdörtgenin içinde ve üzerinde bulunan tüm grid noktalarında 
ölçülen yoğunluk değerleri kullanılarak hesaplanır. Ortalama değer, dikkate alınan tüm 
grid noktalarında ölçülen ışık yoğunluklarının aritmetik ortalamasıdır. 

 
3. Aydınlatma armatürü doğru yöneltildiğinde, duruma göre, ana ışında veya en içteki 
ışında hiçbir sapma kabul edilemez. 

 
4. Yatay açılar, taksi yolu merkez hattından geçen dikey düzlem esas alınarak ölçülmekte, 
ancak dönemeçlerde bunlar dönemece olan tanjant esas alınarak ölçülmektedir. 

 
5. Dikey açılar, taksi yolu yüzeyinin boyuna eğiminden ölçülmektedir. 

 
6. Uygun bakımın önemi aşırı vurgulanamaz. Yoğunluk, duruma göre ortalama olarak veya 
ilgili izokandela eğrilerinde belirlendiği üzere, hiçbir zaman şekillerde gösterilen değerin 
% 50’sinin altındaki bir değere düşmemeli ve belirlenen minimum ortalama yoğunluğa 
yakın bir ışık çıkış seviyesini muhafaza etmek havaalanı yetkililerinin amacı  olmalıdır. 

 
7. Işık ünitesi, ana ışın veya duruma göre en içteki ışın, belirlenen gerekliliğin yarım derece 
dâhilinde bulunacak şekilde tesis edilmelidir. 
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Notlar: 
 

1. Bu eğriler, kırmızı ışıkta minimum yoğunluklar içindir. 
 

2. Işının beyaz sektöründeki yoğunluk değeri, 2’den az değildir ve kırmızı sektörde buna 
tekabül eden yoğunluğun 6.5 misli kadar olabilir. 

 
3. Parantezler içinde gösterilen yoğunluk değerleri APAPI içindir. 

 
Şekil A2-23. PAPI ve APAPI ışık yoğunluğu  dağılımı 
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Notlar: 
 

1. Işıklar, normal çalışma halinde yanıp sönmesine rağmen, ışık yoğunluğu, ışıklar akkor 
lambalar için sabitlenmiş gibi belirlenir. 

 
2. Parantezler içinde gösterilen yoğunluk değerleri APAPI içindir. 

 
Şekil A2-24. Düşük yoğunlukta pist koruyucu ışıkları, Konfigürasyon A’daki her ışık 
için izokandela şeması 
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Notlar: 
 

1. Işıklar, normal çalışma halinde yanıp sönmesine rağmen, ışık yoğunluğu, ışıklar akkor 
lambalar için sabitlenmiş gibi belirlenir. 

 
2. Belirlenen yoğunluklar, sarı ışık olarak verilmiştir. 

 
Şekil A2-25. Yüksek yoğunlukta pist koruyucu ışıkları, Konfigürasyon A’daki her ışık 
için izokandela şeması 
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Şekil A2-26. Kalkış ve bekleme ışıkları (THL) için izokandela şeması (kırmızı  ışık) 
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EK 14 - TAKSİ YAPAN UÇAK İÇİN REHBERLİK LEVHALARININ TASARIMI İLE 
İLGİLİ GEREKLİLİKLER (ICAO Annex 14 Cilt 1, Ek  4) 

 
Not: Levhaların uygulanması, yeri ve özelliklerine ilişkin spesifikasyonlar için Ek 5, Bölüm 
5.4'e bakınız 

 
1. Yazı boyları aşağıdaki tabloya uygun olmalıdır: 

 

 

 
2. Ok ebatları aşağıdaki gibi olmalıdır: 
Açıklama boyu Çizgi 
200 mm 32 mm 
300 mm 48 mm 
400 mm 64 mm 

 
3. Tek harf için çizgi genişliği aşağıdaki gibi olmalıdır: 
Açıklama boyu Çizgi 
200 mm 32 mm 
300 mm 48 mm 
400 mm 64 mm 

 
4. Levha parlaklığı aşağıdaki gibi olmalıdır: 
a) Operasyonlar, 800 m’lik bir değerden düşük RVR şartlarında gerçekleştirildiğinde 
ortalama levha parlaklığı en az aşağıdaki gibi olmalıdır. 
Kırmızı 30 cd/m² 
Sarı 150 cd/m² 
Beyaz 300 cd/m² 
b) Operasyonlar, HAD-ADR-3620 ve HAD-ADR-3625'e uygun olarak 
gerçekleştirildiğinde ortalama levha parlaklığı en az aşağıdaki gibi olmalıdır: 
Kırmızı 30 cd/m² 
Sarı 150 cd/m² 
Beyaz 300 cd/m² 

 
 

5. Zorunlu bir levhanın kırmızı ve beyaz unsurları arasındaki parlaklık oranı 1:5 ile 1:10 
arasında olmalıdır. 

 
6. Levhanın ortalama parlaklığı, Şekil A4-1’de gösterildiği üzere grid noktaları oluşturularak 
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ve levhayı oluşturan dikdörtgen dâhilindeki tüm grid noktalarda ölçülen parlaklık değerleri 
kullanılarak hesaplanır. 

 
7. Ortalama değer, dikkate alınan tüm grid noktalarında ölçülen parlaklık değerlerinin 
aritmetik ortalamasıdır. 

 
Not: Bir levhanın ortalama parlaklığının ölçülmesine ilişkin rehber bilgiler, Havaalanı 
Tasarım Elkitabı (ICAO Doc. 9157), Bölüm 4’te yer  almaktadır. 

 
8. Bitişik grid noktalarının parlaklık değerleri arasındaki oran 1,5:1’i aşmamalıdır. Levha 
yüzündeki, grid aralığının 7,5 cm olduğu alanlar için bitişik grid noktalarının parlaklık 
değerleri arasındaki oran 1,25:1’i aşmamalıdır. Tüm levha yüzündeki maksimum ve 
minimum parlaklık değeri arasındaki oran 5:1’i aşmamalıdır. 

 
9. Karakterlerin, yani harflerin, rakamların, okların ve sembollerin şekilleri, Şekil A4-2’de 
gösterilenlere uygun olmalıdır. Karakterlerin genişliği ve karakterlerin arasındaki aralık, 
Tablo A4-1’de gösterildiği gibi belirlenmelidir. 

 
10. Levhaların ön yüz yüksekliği aşağıdaki gibi olmalıdır: 
Açıklama boyu Ön yüz yüksekliği (min) 
200 mm 400 mm 
300 mm 600 mm 
400 mm 800 mm 

 
11. Levhaların ön yüz genişliği, Şekil A4-3 kullanılarak belirlenmelidir; ancak, zorunlu bir 
talimat levhası bir taksi yolunun yalnızca bir tarafında bulunuyorsa ön yüz genişliği en 
az aşağıdaki gibi olmalıdır: 
a) Kod numarası 3 veya 4 olduğunda 1,94 m, 
b) Kod numarası 1 veya 2 olduğunda 1,46 m. 

 
Not: Bir levhanın ön yüz genişliğinin belirlenmesine ilişkin ek rehberlik, Havaalanı Tasarım 
Elkitabı (ICAO Doc. 9157), Bölüm 4’te yer  almaktadır. 

 
12. Bordürler 
a) Bitişik yön levhaları arasındaki siyah dikey tanımlayıcı, çizgi genişliğinin yaklaşık 
0,7’lik bir genişliğine sahip olmalıdır. 
b) Tek başına duran bir konum levhası üzerindeki sarı bordür, yaklaşık 0,5 çizgi 
genişliğinde olmalıdır. 

 
13. Levhaların renkleri, Ek 1’deki ilgili spesifikasyonlara uygun olmalıdır. 
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Not-1: Bir levhanın ortalama parlaklığı, tipik yazılar ve uygun renkte bir zemin gösteren bir 
levha ön yüzünde grid noktaları oluşturarak aşağıdaki şekilde hesaplanır (zorunlu talimat 
levhaları için kırmızı ve yön ve varış yeri levhaları için  sarı): 
a) Levha ön yüzünün sol üst köşesinden başlayarak, levha ön yüzünün üstünden ve sol 
kenarından 7,5 cm’de bir referans grid noktası oluşturunuz. 
b) Referans grid noktasından yatay ve dikey olarak 15 cm aralıklara sahip bir grid 
oluşturunuz. Levha ön yüzünün kenarından 7,5 cm dâhilindeki grid noktaları hariç 
bırakılacaktır. 
c) Grid noktalarından oluşan bir sıra/sütundaki son nokta, levha ön yüzünün kenarından 
(kenar dâhil olmamak üzere) 22,5 cm ve 15 cm arasında bulunduğunda, bu noktadan 7,5 
cm’de ek bir nokta ilave edilmelidir. 
d) Bir grid noktası, bir karakter ile zeminin sınırına rastladığında, grid noktası, tamamen 
karakterin dışında bulunacak şekilde hafifçe kaydırılmalıdır. 

 
Not-2: Ek grid noktaları, her karakterin düzgün aralıklı en az beş grid noktalarını 
kapsamasını sağlamak üzere gerekli olabilir. 

 
Not-3: Bir ünite, iki tip levha içerdiğinde, her bir tip için ayrı bir grid  oluşturulmalıdır. 

 
Şekil A4-1. Bir levhanın ortalama parlaklığının hesaplanmasına yönelik grid  noktaları 
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Şekil A4-2. Karakterlerin şekilleri 
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Şekil A4-2. (devamı) 
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Şekil A4-2. (devamı) 
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Şekil A4-2. (devamı) 



621	

 
 

 

 

Şekil A4-2. (devamı) 
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Not- ]: Ok çizgi genişliği, noktanın çapı ve 
tirenin hem genişliği hem de uzunluğu, 
karakter çizgi genişlik lerine 
orantılanmalıdır. 

 
Not-2: Okun ebatları,  yonune 
bakılmaksızın, belirli bir levha ebadı için 
sabit kalmalıdır. 

 
 
 

Ok, ııok.La ve tire  

Şekil A4-2. (devamı) 
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Tablo A4-1 .  Harf  ve  rakam  geıılşUklerl  ve  harfler  \'eya rakamlar arasındaki arahk 
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Bölüm 12. Yaklaşma ışıklandırma sistemleri 
 

12.1 Türleri ve özellikleri 
 

12.1.1 Bu ciltteki spesifikasyonlar, basit ve hassas yaklaşma ışıklandırma sistemlerine ait temel 
özellikleri sunmaktadır. Bu sistemlerin bazı yönleri için, örneğin merkez hattı ışıkları ve 
krosbarlar arasındaki aralıkta belirli bir toleransa izin verilmektedir. Genellikle benimsenmiş olan 
yaklaşma ışıklandırma biçimleri Şekil A-6 ve A-7'de gösterilmektedir. Hassas yaklaşma kategori II ve III 
ışıklandırma sisteminin ilk 300 m'lik bir şeması Şekil 5-14'te  gösterilmektedir. 

 
12.1.2 Yaklaşma ışıklandırma konfigürasyonu, eşiğin konumuna bakılmaksızın, yani eşiğin 
pistin ucunda mı yoksa pist sonundan kaydırılıp kaydırtmadığına bakılmaksızın sağlanmalıdır. Her iki 
durumda, yaklaşma ışıklandırma sistemi eşiğe kadar uzanmalıdır. Ancak yeri değiştirilmiş bir eşik söz 
konusu olduğunda, belirlenen konfigürasyonu elde etmek için pist sonundan eşiğe kadar gömme ışıklar 
kullanılır. Bu gömme ışıklar, HAD-ADR-2020'de belirlenen yapısal gereklilikleri ve Ek 12, Şekil A21  
veya A2-2'de belirlenen fotometrik gereklilikleri yerine getirmek üzere  tasarlanmaktadır. 

 
 

12.1.3 Işıklandırmanın tasarlanmasında kullanılacak uçuş yolu sargıları Şekil A-5'te gösterilmektedir. 
 

12.2 Tesis etme toleransları 
 

Yatay 
 

12.2.1 Boyutsal toleranslar Şekil A-7'de gösterilmektedir. 
 

12.2.2 Bir yaklaşma ışıklandırma sisteminin merkez hattı, pistin uzatılan merkez hattına ± 15' 

lık (dakikalık) bir maksimum tolerans ile mümkün olduğunca rastlamalıdır. 

12.2.3 Merkez hattı ışıklarının boyuna aralığı, bir ışık (veya ışıklar grubu) her bir krosbarın 
merkezinde bulunacak ve aradaki merkez hattı ışıkları iki krosbar veya bir krosbar ve 
bir eşik arasında mümkün olduğunca düzgün aralıklarla yerleşecek şekilde  olmalıdır. 

 
12.2.4 Krosbarlar ve baretler, Şekil A-7(A)'daki biçim benimsendiğinde ± 30' veya Şekil A7(B) 
benimsendiğinde ± 2° 'lik bir toleransla yaklaşma ışıklandırma sisteminin merkez 
hattına dik açılarda bulunmalıdır. 

 
12.2.5 Bir krosbar, standart pozisyonundan kaydırılması gerekirse, herhangi bir bitişik 
krosbar, mümkün olduğunda, krosbar aralığındaki farklılıkları azaltmak amacıyla 
uygun miktarlarda kaydırılmalıdır. 

 
12.2.6 Şekil A-7(A)'da gösterilen sistemdeki bir krosbar standart pozisyonundan 

 
Dikey 
kaydırıldığında, toplam uzunluğu, menşe noktadan krosbarın fiili mesafesinin  yirmide 
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biri kalacak şekilde ayarlanmalıdır. Ancak krosbar ışıkları arasındaki 2,7 m'lik standart aralığın 
ayarlanması gerekmemektedir, fakat krosbarlar, yaklaşma ışıklandırmasının merkez hattı üzerinde 
simetrik tutulmalıdır. 

 
12.2.7 İdeal düzenleme, tüm yaklaşma ışıklarının eşikten geçen yatay düzleme monte etmektir (Şekil A- 
8'e bakınız) ve bu, yerel şartlar elverdikçe, genel amaç olmalıdır. Ancak binalar, ağaçlar vb. ışıkları, dış 
markerin etrafında elektronik süzülme yolunun (glide path) 1° altında olması varsayılan bir pilotun 
görüşünü engellememelidir. 

 
12.2.8 Işıklar, bir durma uzantısı veya aşma sahası dâhilinde ve bir pistin sonundan 150 m dâhilinde, 
piste erken temas etme ve pist sonunda duramama için, uçaklara gelecek zarar riskini en aza indirmek 
amacıyla yerel şartların izin verdiği kadar yere yakın monte edilmelidir. Durma uzantısının ve aşma 
sahasının ötesinde, ışıkların yere yakın monte edilmesi o kadar gerekli değildir ve bu nedenle yer 
kontürlerindeki dalgalanmalar, ışıkların uygun yükseklikteki direklere monte edilmesiyle dengelenebilir. 

 
12.2.9 Işıkların, mümkün olduğunca, merkez hattının her bir tarafında 60 m'lik bir mesafe dâhilinde 
hiçbir cisim yaklaşma ışıklandırma sisteminin düzleminden dışarı çıkmayacak şekilde monte edilmesi 
arzu edilmektedir. Bir hassas yaklaşma ışıklandırma sistemi için merkez hattından 60 m dâhilinde ve 
eşikten 1350 m dâhilinde veya basit bir yaklaşma ışıklandırma sistemi için 900 m dâhilinde yüksek bir 
cisim bulunduğunda, ışıkların, biçimin dış yarısındaki düzlem cismin tepesinin üzerinden geçecek şekilde 
tesis edilmesi önerilebilir. 

 
12.2.10 Yer düzlemine ilişkin yanıltıcı bir izlenim vermekten kaçınmak amacıyla ışıklar, eşikten aşağı 
300 m dışarıdaki bir noktaya 1/66'lık bir eğimin altına ve 300 m noktasının ötesinde 1/40'lık bir eğimin 
altına monte edilmemelidir. Bir hassas yaklaşma kategorisi II ve III ışıklandırma sistemi için daha zorlu 
kriterler gerekli olabilir, örneğin eşiğin 450 m dâhilinde izin verilmeyen negatif eğimler. 

 
12.2.11 Merkez hattı. Herhangi bir bölümdeki (bir durma uzantısı veya aşma sahası dâhil) merkez hattının 
eğimleri mümkün olduğunca küçük olmalı ve eğim değişiklikleri,ayarlanabildiği kadar az ve küçük 
olmalı ve 1/60'ı aşmamalıdır. Tecrübeler, pistten dışarıya ilerledikçe, herhangi bir bölümde 1/66'ya kadar 
artan eğimlerin ve 1/40'a kadar düşen eğimlerin kabul edilebilir olduğunu göstermiştir. 
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Şekil A-6. Kategori I, II ve III operasyonları için ışıklandırma tasarımı için kullanılacak 
uçuş yolu sargıları 
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Şekil A-7. Basit yaklaşma ışıklandırma sistemleri 
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8. Hassas yaklaşma kategori I ışıklandırma sistemleri 
Şekil  A- 
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Şekil A-9. Dikey tesisat toleransları 
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12.2.12 Krosbarlar: Krosbar ışıkları, ilgili merkez hattı ışıklarından geçen düz bir çizgi  üzerinde duracak 
şekilde ayarlanmalı ve bu çizgi, mümkün olduğunca, yatay olmalıdır. Ancak bir durma uzantısı veya aşma 
sahası dâhilindeki krosbar ışıklarının, çapraz düşüşün bulunduğu mahallerde yere daha yakın monte 
edilmelerini sağladığı takdirde, ışıkların en fazla 1/80'lik enine bir eğim üzerinde monte edilmesine izin 
verilir. 

 
12.3 Mâniaların kıleransı 

 
12.3.1 Aşağıda ışık düzlemi olarak anılacak bir alan, mâniadan arındırma amaçlı oluşturulmuş ve sistemin 
tüm ışıkları bu düzlem üzerindedir. Bu düzlem dikdörtgen biçimindedir  ve  yaklaşma ışıklandırma 
sisteminin merkez hattı üzerinde simetrik yerleşmiştir. Eşikte başlar ve sistemin yaklaşma ucunun ötesinde 
60 m uzanır ve 120 m genişliğindedir. 

 
12.3.2 Işık düzleminin sınırları içinde, burada tayin edilenler haricinde, ışık düzleminden yüksek olan 
hiçbir cismin bulunmasına izin verilmez. Tüm yollar ve otoyollar, tüm araç trafiğinin havaalanı 
yetkililerinin kontrolü altında bulunan ve havaalanı trafik kontrol kulesi ile koordine edilen havaalanı 
hizmet yolları hariç olmak üzere, yolun tepesinin 4,8 m üzerinde uzanan mânialar olarak kabul edilir. 
Demiryolları, trafik miktarına bakılmaksızın, rayların tepesinin 5,4 m üzerinde uzanan mânialar olarak 
kabul edilir. 

 
12.3.3 Elektronik iniş yardımcıları sistemlerinin reflektörler, antenler, monitörler vb. gibi bazı 
unsurlarının ışık düzleminin üzerinde tesis edilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Söz konusu unsurları 
ışık düzleminin sınırları dışına yeniden konumlandırmak için tümgayret gösterilmelidir. Reflektörler ve 
monitörler söz konusu olduğunda bu, birçok durumda gerçekleştirilebilir. 

 
12.3.4 Bir ILS yer saptayıcı, ışık düzlemi sınırları dâhilinde tesis edildiğinde, yer saptayıcının veya 
kullanıldığı takdirde ekranın, ışık düzleminin üzerinde uzanması gerektiği kabul edilmektedir. Bu gibi 
durumlarda bu yapıların yüksekliği minimum düzeyde tutulmalı ve eşikten mümkün olduğunca uzakta 
tutulmalıdırlar. Genel olarak, izin verilebilir yüksekliklere ilişkin kural, yapının eşikten uzakta 
bulunduğu her 30 m için 15 cm'dir. Örneğin, yer saptayıcı, eşikten 300 m uzakta bulunduğu takdirde 
ekranın, yaklaşma ışıklandırma sisteminin düzleminin maksimum 10 x 15 =  150  cm  üzerinde uzanmasına 
izin verilmelidir, ancak ILS'nin doğru çalışmasına uygun olarak mümkün olduğunca alçak tutulmalıdır. 

 
12.3.5 Bir MLS azimut anteninin yerini belirlerken, Annex 10, Cilt I, İlave G'deki rehberlik takip 
edilmelidir. Bir MLS azimut anteninin bir ILS yer saptayıcı anteni ile uygun düşürülmesine ilişkin rehberlik 
de sunan bu materyal, MLS azimut anteninin, yaklaşmanın karşı yönü için yaklaşma ışıklandırmasının 
dış ucunun ötesine yerleştirilmesi mümkün veya uygulanabilir olmadığında ışık düzlemi sınırları dâhiline 
yerleştirilebileceğini öngörmektedir. MLS azimut anteni, pistin uzatılmış merkez hattı üzerinde bulunduğu 
takdirde, pist sonu yönünde MLS azimut antenine en yakın ışık pozisyonundan mümkün olduğunca uzak 
olmalıdır. Bunun yanı sıra, MLS azimut anteni aşama merkezi, pist sonu yönünde MLS azimut antenine 
en yakın ışık pozisyonunun ışık merkezinin en az 0,3 m üzerinde olmalıdır. (Bu, mahalde başkaca önemli 
çok-yol sorunları bulunmadığı takdirde 0,15 m'ye rahatlatılabilir.) MLS sinyal kalitesinin yaklaşma 
ışıklandırma sistemi tarafından etkilenmemesini temin etmesi amaçlanan bu gerekliliğe uygunluk, 
ışıklandırma sisteminin MLS azimut anteni tarafından kısmen engellenmesine neden olabilir. Sonuçta 
meydana gelen engellemenin, kabul edilebilir bir seviyenin ötesinde görsel rehberliği bozmamasını 
sağlamak üzere MLS azimut anteni, pist sonuna 300 



632

	

 
 

m'den daha yakın yerleştirilmemeli ve tercih edilen yer, 300 m'lik krosbarın ötesinde 25 m'dir (bu, 
anteni, pist sonundan 330 m'deki ışık pozisyonunun 5 m arkasına  yerleştirir). 

 
 

Bir MLS azimut anteninin bu şekilde konumlandırıldığı durumlarda, yaklaşma ışıklandırma sisteminin 
300 m'lik krosbarın orta kısmı tek başına kısmen engellenmelidir. Buna rağmen,  krosbarın engellenmemiş 
ışıklarının her zaman kullanılabilir kalmasını sağlamak  önemlidir. 

 
12.3.6 Işık düzleminin sınırları dâhilinde bulunan, burada yer alan kriterlerin yerine getirilmesi için ışık 
düzleminin yükseltilmesini gerektiren cisimler, ışık düzleminin yükseltilmesinden daha ekonomik olarak 
gerçekleştirilebileceği durumlardakaldırılmalı, alçaltılmalı veya yeniden konumlandırılmalıdır. 

 
12.3.7 Bazı durumlarda, ekonomik olarak kaldırılamayan, alçaltılamayan veya yeniden 
konumlandırılamayan cisimler bulunabilir. Bu cisimler eşiğe, % 2'lik bir eğimle aralıkları korunamayacak 
kadar yakın bulunabilir. Bu tür koşullar mevcut olduğunda ve hiçbir alternatif mümkün değilse, yaklaşma 
ışıklarını cisimlerin üzerinde tutmak amacıyla % 2'lik eğim aşılabilir veya bir "merdiven basamağı"na 
başvurulabilir. Söz konusu "basamak" veya artırılmış eğimlere, yalnızca standart eğim kriterlerinin takip 
edilmesi mümkün olmadığında başvurulmalı ve mutlak minimum düzeyde tutulmalıdır. Bu kriterler 
altında, sistemin en dıştaki kısmında hiçbir negatif eğime izin verilmez. 

 
12.4 Azaltılan uzunlukların etkilerinin dikkate alınması 

 
12.4.1 İniş öncesinde pilotun görsel referanslara ulaşması gerektiği hassas yaklaşmaları desteklemek 
üzere uygun bir yaklaşma ışıklandırma sistemine yönelik ihtiyaç yeterince vurgulanamaz. Söz konusu 
operasyonların emniyeti ve düzenliliği bu görsel edinime bağlıdır.  Pilotun,  hassas  yaklaşmayı sürdürmek 
için yeterli görsel işaretlemelerin bulunduğuna ve inişe karar verdiği pist eşiğinin üzerindeki yükseklik, 
gerçekleştirilen yaklaşma türüne ve meteorolojik şartlar, zemin ve havadaki donanım vb. gibi diğer 
faktörlere bağlı olarak değişecektir. Söz konusu yaklaşmaların tüm varyasyonlarını destekleyecek olan 
yaklaşma ışıklandırma sisteminin gerekli uzunluğu 900 m olup, mümkün olduğu her yerde sağlanmalıdır. 

 
12.4.2 Ancak hassas yaklaşmaları desteklemek üzere yaklaşma ışıklandırma sistemine ait  900m uzunluğu 
sağlamanın imkansız olduğu bazı pist yerleri vardır. 

 
12.4.3 Bu gibi durumlarda, mümkün olduğu kadar çok yaklaşma ışıklandırma sistemi sağlamak için her 
gayret gösterilmelidir. İlgili makam, azaltılmış ışıklandırma uzunlukları ile donatılmış pistlere 
operasyonlar konusunda sınırlamalar getirebilir. Pilotun, inişe yaklaşmayı sürdürmeye veya pas geçme 
prosedürünü gerçekleştirmeye hangi yükseklikte karar vermiş olması gerektiği konusunu belirleyecek 
birçok faktör bulunmaktadır. Pilotun, belirlenen yüksekliğe ulaşma konusunda ani bir hükümde 
bulunmadığı anlaşılmalıdır. Yaklaşmayı ve iniş sürecini sürdürmeye yönelik fiili karar,  yalnızca belirlenen 
yükseklikte tamamlanan toplanmış bir süreçtir. Karar noktasına ulaşmadan önce ışıklar mevcut olmadıkça, 
görerek değerlendirme süreci engellenir ve pas geçme prosedürlerinin olasılığı önemli ölçüde artacaktır. 
Herhangi bir hassas yaklaşma için herhangi bir sınırlamanın gerekli olup olmadığına karar verirken 
ilgili otoritelerin dikkate almak zorunda olduğu birçok işletme konuları bulunmakta olup,bunlar Ek 16'da 
yer almaktadır. 



633

	

 
 

Bölüm 13. Görerek yaklaşma eğim gösterge sistemlerinin tesis edilmesinin  önceliği 
 

13.1 Bir havaalanındaki hangi piste görerek yaklaşma eğim gösterge sisteminin tesis edilmesi için ilk 
önceliğin tanınacağı konusunda tamamen objektif bir analize olanak verecek rehberlik materyalinin 
geliştirilmesi uygulanamaz bulunmuştur. Ancak bu tür bir kararı alırken göz önünde bulundurulması 
gereken faktörler aşağıdaki gibidir: 
a) Kullanım sıklığı, 
b) Tehlikenin ciddiyeti, 
c) Başka görsel ve görsel olmayan yardımcıların varlığı, 
d) Pisti kullanan uçakların türü, 
e) Pistin kullanılacağı olumsuz hava şartlarının şekli ve sıklığı. 

 
13.2 Tehlikenin ciddiyeti ile ilgili olarak, bir görerek yaklaşma eğim gösterge sistemine  yönelik uygulama 
spesifikasyonlarında, HAD-ADR-2335 b) ila e)'de verilen sıra genel kılavuz olarak kullanılabilir. Bunlar 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 
a) Aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan elverişsiz görsel rehberlik: 
1) Su veya özelliksiz zemin üzerinde yaklaşmalar veya geceleri yaklaşma alanında yeterli ilgisiz ışığın 
bulunmaması, 
2) Aldatıcı çevre zemini, 
b) Yaklaşmada ciddi tehlike, 
c) Uçaklar normal inişten önce piste temas edip yeniden havalandıkları veya pistin üstünden geçtikleri 
takdirde ciddi tehlike, 
d) Olağandışı türbülans. 
13.3 Başka görsel veya görsel olmayan yardımcıların varlığı çok önemli bir faktördür. ILS veya MLS ile 
donatılmış pistler, bir görerek yaklaşma eğim gösterge sisteminin tesis edilmesi için genellikle en az 
öncelikli olurlar. Ancak görerek yaklaşma eğim gösterge sistemlerinin başlı başına görerek yaklaşma 
yardımcıları olduğu ve elektronik yardımcıları tamamlayabildiği hatırlanmalıdır. Ciddi tehlikeler mevcut 
olduğunda ve/veya ILS veya MLS için donatılmamış önemli sayıda uçak bir pisti kullandığında, bu piste 
bir görerek yaklaşma eğim göstergesinin tesis edilmesine öncelik verilebilir. 

 
13.4 Turbojet uçaklar tarafından kullanılan pistlere öncelik verilmelidir. 

 
Bölüm 14. Kullanılmaya elverişli olmayan alanların  ışıklandırılması 

 
Geçici olarak kullanım dışı olan bir alan mevcut olduğunda, sabit kırmızı ışıklarla işaretlenebilir. Bu 
ışıklar, alanın potansiyel olarak en tehlikeli uçlarını işaretlemelidir. Bu ışıklardan en az dört adet 
kullanılmalıdır, ancak alan üçgen şeklindeyse en az üç ışık kullanılabilir. Alan büyük  veya konfigürasyonu 
olağandışı olduğunda ışıkların sayısı artırılmalıdır. Alanın çevresel mesafesinin her 7,5 m'si için en az 
bir ışık tesis edilmelidir. Işıklar yönlüyse, ışınları mümkün olduğunca, uçakların veya araçların 
yaklaşacağı yönde hizalanacak şekilde yöneltilmelidir. Uçakların veya araçların normalde çeşitli 
yönlerden yaklaşacağı durumlarda, alanı bu yönlerden göstermek üzere ekstra ışıkların ilave edilmesi 
veya çok yönlü ışıkların kullanılması göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanım dışı alan ışıkları kırılabilir 
olmalıdır. Yükseklikleri, pervaneler ve jet uçakların benzin tankı için aralığı korumak için yeterince 
alçak olmalıdır. 

 
Bölüm 15. Hızlı çıkış taksi yolu gösterge ışıkları 
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15.1 Hızlı çıkış taksi yolu gösterge ışıkları (RETIL'ler), piste merkez hattına bitişik tesis edilmiş bir 
takım tek yönlü sarı ışıkları kapsamaktadır. Işıklar, hızlı çıkış taksi yolu merkez hattının dokunma 
noktasından önce 100 m aralıklarla bir 3-2-1'lik sıra ile yerleştirilmektedir. Bunların, bir sonraki 
kullanılabilir hızlı çıkış taksi yolunun yerini pilotlara göstermeleri öngörülmektedir. 

 
15.2 Düşük görüş şartlarında RETIL'ler, pilota uçağı pist merkez hattı üzerinde tutmaya konsantre olma 
imkânını verirken yararlı durum bilinci işaretlemeleri sağlamaktadır. 

 
15.3 Bir iniş sonrasında, pist işgal süresi, elde edilebilir pist kapasitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
RETIL'ler, bir hızlı çıkış sapağına dönmek için uygun bir hıza yavaşlamak gerekli olana kadar pilotlara 
iyi bir yavaşlayıp durma hızını muhafaza etme imkânı verir. İlk RETIL'e (üç ışıklı baret) ulaşılana kadar 
60 knot'luk bir yavaşlayıp durma hızı, optimum olarak görülür. 

 
Bölüm 16. Yaklaşma ve pist ışıklarının yoğunluk  kontrolü 

 
16.1 Bir ışığın barizliği, ışık ile arka planı arasındaki kontrasta ilişkin edinilen izlenime bağlıdır. Bir 
ışık, yaklaşma halindeyken gündüz bir pilota yararlı olacaksa, en az 2000 veya  3000  cd'lik  bir yoğunluğa 
sahip olmalı, yaklaşma ışıkları söz konusu olduğunda 20000 cd sıralı bir yoğunluk arzu edilir. Çok 
parlak gün ışığı sisi şartları söz konusu olduğunda, yeterli yoğunluktaki ışıkların etkili olmasının 
sağlanması mümkün olmayabilir. Diğer taraftan, karanlık bir gecede berrak bir havada, yaklaşma ışıkları 
için 100 cd'lik ve pist kenar ışıkları için 50 cd'lik sıralı  bir  yoğunluk  uygun bulunabilir. O zaman dahi 
pilotların bazen, görüldükleri daha yakın kapsam dolayısıyla, pist kenar ışıklarının fazlasıyla parlak 
göründüklerine ilişkin şikâyetleri vardı. 

 
16.2 Siste, dağılan ışık miktarı yüksektir. Geceleri bu dağılan ışık, sisin yaklaşma alanı  ve  pist üzerindeki 
parlaklığını, ışıkların görüş kapsamındaki küçük bir artış, yoğunluklarının 2000 veya 3000 cd ötesinde 
artırılmasıyla elde edilebilecek ölçüde artırmaktadır. Işıkların geceleri ilk görülecekleri kapsamı 
artırmaya yönelik bir çaba halindeyken yoğunlukları, bir pilotun azaltılmış kapsamda aşırı derecede 
göz kamaştırıcı bulabileceği bir ölçüde yükseltilmemelidir. 

 
16.3 Yukarıdaki hususlardan, bir havaalanı ışıklandırma sisteminin ışıklarının yoğunluğunun hâkim 
şartlara göre, pilotu rahatsız edebilecek aşırı göz kamaştırma olmaksızın en iyi sonuçları elde edecek 
şekilde ayarlanmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Herhangi belirli bir durum üzerine uygun yoğunluk 
ayarı, hem arka plan aydınlığı hem de görüş şartlarına bağlı olmalıdır. Farklı şartlar için yoğunluk 
ayarının seçilmesine ilişkin detaylı rehberlik materyali, Havaalanı Tasarım Elkitabı (ICAO Doc. 9157), 
Kısım 4'te yer almaktadır. 

 
 
 

NOT: SHT-HES’ in tamamına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü web sayfasından  ulaşılabilir. 


