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1) Asenkron makineler rotor yapısına göre kaça ayrılır? Bunlar 

nelerdir? 

 

Asenkron makineler rotor yapısına göre ikiye ayrılır: 

 

a) Sincap Kafesli Rotor (Kısa devre rotor ya da kısa devre kafesli rotor 

diye de anılmaktadır) 

b) Rotoru sargılı (Bilezikli asenkron motor diye de anılır) 

 



2) (1) deki yapıları gördüğünüzde nasıl ayırt edersiniz? Ayırıcı 

farklılıkları veriniz.  

 

Yanıt 2: 

 

Aşağıdaki şekiller farklılıkları göz önüne sermektedir: Sincap kafesli rotor; 

kısa devre çubuklarından oluşan sargının bir sincap kafesi oluşturacak 

şekilde yapılandırılması ile oluşturulmuştur. Neden sincap kafesi 

denilmiştir? Evlerimizde beslediğimiz muhabbet kuşları vardır, bunların 

kafeslerine, hayvanın oyalanması için konulmuş aksesuar - oyuncaklar 

vardır. Bunlardan bir tanesi; kuşun içerisine girerek yürüme bandı gibi 

koştuğu ve döndürdüğü bir oyuncaktır. İşte buna sincap kafesi 

denilmektedir.  



Rotoru sargılı makinenin rotorunda bobin telleri ile sarılmış 3 fazlı bir sargı 

bulunur, bu yönü ile sargı yapısı ve görünüşü diğerinden oldukça 

farklıdır. Sargı kendi içinde yıldız ya da üçgen bağlanır ve geri kalan 

üçü ise bileziklere bağlanır. Bilezikler ve fırçalardan oluşan düzenek ile 

hareketli ortamdaki elektriksel noktalar duran ortama çıkartılır. 

Bileziklere basan fırçalar bu elektriği makine dışına çıkartır. Bu uçlara 

genellikle yol verme reostaları / dirençleri bağlanır. Bu dirençler 

motorun sınırlanmış akım ve yüksek moment ile yol almasını sağlar. 

 

Rotordaki yapısal farklılık, rotorun görülmesi halinde çok kolayca 

ayırt edilebilir. 



Sincap kafes örnekleri (1/2) 



Sincap kafes örnekleri (2/2) 



Sargılı Rotor örnekleri (1/2) 

Rotoru sargılı yapı ise; bariz farklıdır. Sincap kafes sargısı yerine bobin 

telleri ile sarılmış 3 fazlı alternatif akım sargısı içerir. Bu sargı kendi içinde 

yıldız bağlanmış olup yıldız noktası dışarı çıkartılmaz, fakat diğer 3 uç 

bilezik-fırça düzeni ile k-l-m terminallerine çıkartılır. Aşağıdaki şekilde 

bileziklere dikkat ediniz. 



Sargılı Rotor örnekleri (2/2) 



Sincap kafesli ve rotoru sargılı tiplerin, gövde ve terminal kutularında da 

farklar vardır: 

Sincap Kafesli Asenkron Motor 

Bilezikli/Rotoru sargılı  Asenkron Motor 



Rotora bakarak pek çok türü ayırt etmek mümkündür, şayet yeterli bilgi 

donanımınız varsa. 

http://ewh.ieee.org/soc/es/Nov1997/09/INDEX.HTM 

Bu bir asenkron makinesi rotoru değil, doğru akım makinesi rotorudur (endüvi). Kollektöre 
dikkat ediniz. 

http://ewh.ieee.org/soc/es/Nov1997/09/INDEX.HTM
http://ewh.ieee.org/soc/es/Nov1997/09/INDEX.HTM


3) Asenkron makinenin stator ve rotorunda ne tür manyetik 

malzemeler kullanılır? 

 

Yanıt 3:  

 

Asenkron makinelerin statorunda döner alan oluşur. Bu uygulanan 

alternatif akım ve özel tasarlanmış sargı ile üretilir. Bunun anlamı, 

stator üzerinde işaretlenen bir noktadan bakan kişi, döner alan 

sebebiyle sürekli değişen kutuplar görür (periyodik N ve S değişimi). 

Bu da sacların değişken manyetik akı içinde bulunduğunu gösterir, 

dolayısı ile nüvede demir kayıpları oluşur. Demir kayıplarını azaltmak 

için stator ve rotorda yüzeyleri yalıtılmış silisyumlu saclardan 

oluşturulmuş paketler kullanılır. Sac kalınlığı küçük güçlü 

makinelerde genel olarak 0.5mm dolayındadır. 

 

Şimdi bu malzemelere ve paketlenmelerine ilişkin şekilleri inceleyelim: 

 











4) Asenkron makinenin stator ve rotorunda uygulanan sargılar 

hakkında neler biliyorsunuz? 

 

Yanıt 4: 

  

Statorda kullanılan alternatif akım sargıları genel olarak 2 tiptir: 

 

a) El sargısı (Kalıp sargı da denir) 



http://reresource.org/User%20P
ages/Zubbly/Induction%20conve
rtion%203rd%20edition/ 

http://reresource.org/User Pages/Zubbly/Induction convertion 3rd edition/
http://reresource.org/User Pages/Zubbly/Induction convertion 3rd edition/
http://reresource.org/User Pages/Zubbly/Induction convertion 3rd edition/
http://reresource.org/User Pages/Zubbly/Induction convertion 3rd edition/


b) Zincir sargı (Gabari veya Amerikan sarım da denir) 

http://rescuemotors.com/motor%20windings.html 

http://rescuemotors.com/motor windings.html








5) Üzerinde asenkron makine yazmayan bir asenkron makinenin 

(bazen yazmaz) sadece terminal kutusu/kutularına (ya da 

bağlantı kutusu, klemenslere) bakarak, bu makinenin asenkron 

makine olup olmadığını anlayabilir miyiz? Ya da bunu ayırt 

etmenin bir yöntemi / yaklaşımı var mıdır? 

 

Yanıt 5: 



Sincap Kafesli Asenkron Motor 

Bilezikli/Rotoru sargılı  Asenkron Motor 



6) Bir asenkron makinenin terminal kutusunu açtığınızda sargı 

uçlarına anlam verebilir misiniz? Yani bir faz sargısının çıkış ucu 

budur, şuna u dersek bu x tir gibi. 

 

Yanıt 6: 



7) Asenkron makineyi kim icat etmiştir? Bu makinenin dünyada 

yaygın olarak kullanılan ingilizce adı nedir? (asynchronous 

machine de kullanılır ama dünya endüstrisinde başka bir isimle 

anılır) 

 

Yanıt 7: 

 

Asenkron Makinene Nikola Tesla tarafından icat edilmiş, olup 1888’de 

patentlenmiştir. 

İngilizcede yaygın olarak Induction Machine veya Induction Motor diye 

adlandırılır. Bu yönde Türkçeye yapılan eski çevirilerde endüksiyon 

motoru veya indüksiyon motoru da denilmiştir. 



8) Asenkron motorun endüstri için önemi nedir? Yaygın mı 

kullanılır? Kullanılabileceği yerlere örnekler verebilir misiniz? 

 

Yanıt 8: 

 

Asenkron motorlar evlerde ve endüstride en yaygın kullanılan motorlardır. 

Dersimiz genelinde endüstride daha yaygın kullanılan 3 fazlı 

asenkron motorlara yer verilmiştir. Küçük güçlerde ve ev 

uygulamalarında tek fazlı asenkron motor kullanımları da vardır. Tek 

fazlı asenkron motorların pek çok çeşidi vardır. Bu makineler özel 

elektrik makineleri sınıfında incelenmektedir. Dersimiz genelinde 

incelenmeyecektir. 

 

Ev uygulamaları: Mutfak aspiratör motorları, fırın döner motorları, 

buzdolabı kompresör (ekovat) motorları, kombilerdeki sirkülasyon 

pompaları vb uygulamalarda kullanılır. 

 

Endüstride ise saymakla bitmeyecek kadar çok uygulama alanı vardır. 

Genellikle 3000 devir / dakika hızın altındaki ve çok büyük yol verme 

momenti gerekmeyen (gitgide bu değişmektedir) hemen hemen her 

yerde kullanılabilmektedir. 


