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DOĞRU AKIM MOTORLARI  

 

1. Nedir? 

  

Doğru akım elektrik enerjisini, mekanik enerjiye çeviren elektrik makinesine DC motor 

denir. Buna bağlı olarak doğru akım makinesi, doğru akım jeneratörü veya doğru akım 

motoru olarak da çalıştırılabilir. 

 

Şekil 1. DC Motor Elemanları 

2. Nasıl Döner? 

Bir iletkene doğru akım uygulandığı zaman iletken, sabit manyetik alan meydana 

getirir. Bu manyetik alan N ve S kutuplarını meydana getirir ve kutuplar arasında kuvvetli bir 

manyetik akı oluşur. Rotorda meydana gelen sabit manyetik alanın itme ve çekmesiyle dönme 

oluşur. 

 

Şekil 2. DC Motor Çalışma Prensibi 
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Şekil 3. DC Motor’daki Akım, Manyetik Alan ve Kuvvet Yönleri 

Manyetik alanda bulunan ve üzerinden I akımı geçen bir tele manyetik alan tarafından 

bir kuvvet etki eder. Telin A ve B gibi iki noktası arasında kalan kısma etkiyen manyetik 

kuvvet; F=
B

A

IdLxB  olacaktır. Telin, L uzunluklu doğrusal bir tel olması ve B manyetik 

alanının düzgün olması durumunda bu telin tamamına etkiyen manyetik kuvvet, F=IL.B olur.  

 

Tele etkiyen manyetik kuvvet sağ el kuralı ile bulunur. Bu kurala 

göre sağ el işaret parmağı yandaki şekilde görüldü gibi manyetik alan 

yönünü ve başparmak akım yönünü gösterdiğinde orta parmak da kuvvetin 

yönünü gösterir. 

 

3. Elektromotor Kuvvet Nedir? 

Bir iletkendeki yüklerin hareket edebilmesi için iletkenin uçları arasına bir elektrik alanı 

uygulanmalıdır. İletkeni, içinde böyle bir elektrik alanı batarya, akümülatör, dinamo gibi 

kaynaklarla sağlanır. Elektrik akımının oluşması için enerji sağlayan bu elektrik kaynaklarına 

üreteç ya da elektromotor kuvvet (EMK) denir. 

Motor hızlandıkça ters elektromotor kuvveti denilen ve büyüklüğü e b mV K
 ifadesi 

uyarınca motor için karakteristik bir özellik olan bK
 ters emk sabiti, motor açısal hızı ( m ) ile 

değişen, işareti motora verilen voltaja zıt bir potansiyel ortaya çıkartır. Bu tanım ile beraber 

devre için potansiyel fark denklemi yazılabilir.  

e

di
V V Ri L

dt                                               (1) 

e m bV K                                                        (2) 

m
b

d di
V K Ri L

dt dt                                                      (3) 
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Motor mili (rotor) etrafında moment dengesi yazılırsa  

m t m m m m yT i K J B T
                              (4) 

 

Manyetik Kuvvet ( ): 

             (5) 

 

Voltaj ( )  ve hız ( ) ilişkisi: 

            (6) 

 

Telin tek tarafının uzunluğu  ve tel yarıçapı  olursa, etki eden tork ( ): 

         (7) 

olarak bulunur. 

 

4. Nasıl Kumanda Edilir (H-Köprüsü)? 

H köprüsü devreleri transistörler ya da fetler ile DC motorların direkt elektrik 

sinyallerinden kontrol edilmesi için hazırlanan devrelerdir. H köprüsü devresinde iki çift 

sinyal kaynağı kullanılmaktadır. Birinci çift Q1 ve Q4, ikinci çift ise Q2 ve Q3 

transistörlerinin baz uçlarından oluşur. Bu uygulamada dört olasılık bulunmaktadır. 

1) Q1 ve Q4’ün baz ucuna sinyal verildiğinde akım Şekil 4’teki gibi geçerek, motorun saat 

ibresinin tersi yönde (SİTY) dönmesini sağlar, 

2) Q2 ve Q3’ün baz ucuna sinyal verildiğinde motor saat ibresi yönünde (SİY) döner. 

3) Q1 ve Q3’ün baz ucuna de sinyal verildiğinde motor üzerinden akım geçmeyeceğinden,  

motor durur. 

4) Q2 ve Q4’ün baz ucuna sinyal verildiğinde yine motor üzerinden akım geçmeyeceğinden 

motor çalışmaz. 

 

 

Şekil 4. H-Köprüsü ile Çift Yönlü Motor Kontrolü 
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5. Hız Kontrolü (PWM) Nasıl Yapılır? 

DC Motorların hız kontrolü Darbe Genişlik Modülasoynu (DGM): Puls Width 

Modulation (PWM) tekniği ile yapılır. Bu teknikte motor uçlarına uygulanan voltaj sabit 

frekanslı kare dalga (darbe: puls) şeklindedir. Her bir periyotta uygulanan voltaj süresinin 

periyoda oranına doluluk oranı denir. Doluluk oranı arttıkça etkin voltaj değeri artmakta ve 

bununla orantılı olarak motorun hızı artırılabilmektedir. 

Etkin voltaj: formülü ile hesaplanır. Aşağıdaki şekildeki gibi bir 

kare dalga için  şeklinde yazılabilir. 

T: periyot, : Doluluk oranı (ör: = %20 Doluluk oranı= 0.2) terimlerini ifade eder. 

 
Şekil 5. Darbe Genişlik Modülasoynu (DGM) Tekniği: Pulse Width Modulation (PWM) 

 

6. Kaynaklar 

[1] http://www.elektrikrehberiniz.com/elektrik-motorlari/dc-motor-nedir-454/ 

[2] http://www.ncert.nic.in/html/learning_basket/electricity/electricity/machine/motor.htm 

[3] http://resource.rockyview.ab.ca/rvlc/physics30_BU/Unit_B/m4/p30_m4_l03_p4.html 
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