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AÇIKLAMALAR 
 

KOD  

ALAN Uçak Bakım 

DAL/MESLEK Uçak Gövde Motor /Uçak Elektroniği 

MODÜLÜN ADI Uçak Elektriksel Güç Üniteleri 

MODÜLÜN TANIMI 

Aircraft Maintenance Manuel (AMM)  ve ATA 22’de 

belirtildiği şekilde uçak elektriksel güç ünitelerinin 

bakımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerinin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOŞUL Servomekanizma modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Uçaklardaki elektriksel güç ünitelerinin bakımını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Aircraft Maintenance Manuel (AMM)  ve ATA 22’de 

belirtildiği şekilde uçak elektriksel güç ünitelerinin 

bakımını yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar  
1. Aircraft Maintenance Manuel (AMM)  ve ATA 24’de 

belirtildiği şekilde AC ve DC güç kaynaklarının bakımını 

yapabileceksiniz. 

2. Aircraft Maintenance Manuel (AMM)  ve ATA 22’de 

belirtildiği şekilde elektriksel güç sistem elemanlarının 

bakımını yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Ders içeriklerine uygun atölye ve işletmeler  

Donanım: RLC metre, elektrik makineleri deney seti, çift 

eksenli servo motor deney seti, avometre, ampermetre,  

pensampermetre, osilaskop, voltmetre, ohmmetre, 

wattmetre 

ÖÇLME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 
Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde, modern toplumların en çok tercih ettikleri ulaşım araçlarının başında 

gelen hava taşıtlarının (uçak, helikopter vb.) tercih nedenleri diğer taşıtlara göre daha güvenli 

ve hızlı bir ulaşıma imkân vermesidir. Ülkemizde de hızla yaygınlaşan bu sektöre teknik 

anlamda destek sağlayacak elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

Bu modül size hava taşıtlarındaki elektriksel güç ünitelerinin bakımında ihtiyaç 

duyacağınız temel bilgileri basitten karmaşığa doğru sıralanmış şekilde ve sizin 

anlayabileceğiniz sadelikte işlemektedir. 

 

Başlangıçta da belirttiğimiz gibi hava taşıtları (uçak, helikopter) diğer taşıtlara göre 

daha güvenli bir ulaşım imkânı sağlamaktadır. Ancak bu güvenlik, hava taşıtlarındaki 

standart bakım ve onarım etkinliklerinin kurallara uygun olarak titizlikle yapılmasına 

bağlıdır. 

Çok küçük ihmallerin büyük sonuçları doğurabileceği bilinciyle hareket etmek 

mesleğimizin temel ilkelerinden olmalıdır. 

 

Modülün amacı,  hava taşıtlarındaki elektriksel güç ünitelerinin bakımını yapabilecek 

seviyede temel bilgileri sizlere vermek ve bakım yapabilme yeteneğini kazandırmaktır. 

 

Bu modülün sonunda AC ve DC güç kaynaklarının ve elektriksel güç sistem 

elemanlarının bakımını yapabilecek yeterliğine sahip olabileceksiniz.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ – 1 
     

 

 
Uygun ortam sağlandığında Aircraft Maintenance Manuel (AMM)  ve ATA 24’te 

belirtildiği şekilde AC ve DC güç kaynaklarının bakımını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizdeki cihazlarda kullanılan batarya ve doğru akım kaynaklarını 

araştırınız. 

 Alternatif akım üreten makineleri şebeke gerilimlerini ve özelliklerini 

araştırınız. 

  

1. GÜÇ OLUŞMASI 
 

1.1. Bataryalar Yerleşim ve Çalışmaları 
 

Akümülatörler veya akümülatör bataryaları (Bunlara şarj edilebilen pil de denir.) 

otomobillerin aydınlatma, ateşleme ve çalıştırma sistemlerine elektrik sağlamasında 

kullanıldığından hemen hemen herkes tarafından bilinir. Akümülatörler telefon santrallerine, 

denizdeki acil durumlar için kullanılan telsiz cihazlara, askerî ve sivil amaçlar için yapılmış 

çeşitli taşınır cihazlara elektrik gücü sağlar; taşınır elektrikle aydınlatma santralleri otomatik 

olarak çalışmalar için bu bataryalardan faydalanır. 

 

Akümülatörler veya bataryalar elektriği depo etmez, depo etmiş oldukları sadece 

kimyasal enerjidir. Batarya bir yüke bağlandığı zaman içinde bu kimyasal enerji (bataryanın 

içinde meydana gelen kimyasal reaksiyon sonucunda) elektrik enerjisi hâline geçer. Buna 

bataryanın deşarj olması denir. Batarya uygun kabiliyette bir doğru akım kaynağına 

bağlanıp içerisinden akım geçirildiğinde, kimyasal olay bu sefer tersine olarak meydana gelir 

ve batarya eski duruma geçer. Böylece elektrik enerjisi tekrar kimyasal enerjiye döndürülür 

ve depo edilmiş olur. Bu olaya da şarj denir. Bu sebepten kimyasal enerjinin depo 

edilebileceği, elektrik enerjisinin depo edilemeyeceği söylenebilir. Bundan dolayıdır ki 

akümülatörler için (kimyasal enerjiyi depo etme özelliğinden dolayı) akümülatör bataryaları 

(storage battery) terimi kullanılmıştır. 

 

Akümülatörlerin çalışması, kuru pillerde olduğu gibi kimyasal olaylara bağlıdır. 

Bununla beraber bir tek önemli fark, akümülatörler tekrar şarj edilebilir ve yaklaşık olarak 

eski kimyasal durumuna getirilerek faydalı ömrü uzatılabilir. Kuru pillerde ise evvelce 

bahsetmiş olduğumuz gibi bu işlem yapılamaz. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Bugün akümülatörlerin kullanılan tipleri: 

 

 Kurşun-asitli tip 

 Kadmiyum-nikelli tip 

 

Kurşun-asitli tip akümülatörler uçaklarda geniş çapta kullanılmaz. Bunun için bu 

akümülatörler hakkında genel bilgi verilecektir. 

 

1.1.1. Kurşun–Asitli Akümülatörlerde Kimyasal Olay 
 

 İki elektrotla elektrolit arasındaki kimyasal reaksiyon, bir dış devreye elektrik enerjisi 

sağladığından, kurşun asitli akümülatörlerin kimyasal olayına benzer. Bölme negatif 

elektrotun aktif maddesi, gözenekli (sünger şeklinde) kurşun denilen gri renkli (Pb)den ve 

pozitif elektrotun aktif maddesi ise  (kahverengi) rengindeki kurşun-peroksit (PBO2)ten 

meydana gelir. Bu maddeler, mekanik olarak sertleştirilmiş elektrot yapacak kadar sert 

değildir. Bu sebepten bu iş için sert kurşun-antimuan alaşımı levhalar veya ızgaralar 

kullanılır. Izgaraların aralarına sünger şeklinde kurşun ve kurşun perobit sıkıştırılmıştır. 

Aktif madde terimi sadece sünger-kurşun ve kurşun peroksit için kullanılır. Elektrolit, 

sulandırılmış sülfürik asit (H2SO4 + H2O) eriyiğidir. 

 

1.1.1.1. Kurşun-Asitli Akümülatörün Yapısı 
 

Akümülatörlerden büyük kapasite elde etmek için plakalar büyük satıhlı aktif 

maddeden yapılmalıdır. Şekil 1.1’de görülen ticari akümülatörlerle satıhlı elektronlar veya 

plakalar elde etmek için birkaç adet negatif plaka ve birkaç pozitif plaka paralel olarak ayrı 

ayrı bağlanır. Bu negatif ve pozitif plakalar birbirine geçirilir. Plakalar ince dikdörtgen 

biçiminde, kurşun-antimuan alaşımından döküm olarak yapılmış bir ızgaradan müteşekkildir. 

Plakaların ızgara şeklinde yapılması plakalara mekanik kuvvet (dayanıklılık) vermek ve dış 

terminallere ızgaranın boşluklarını dolduran aktif madde esasında, elektrik akımının 

iletilmesini sağlamak içindir. Izgara boşluklarını dolduran aktif madde esasında macun 

(hamur) şeklinde kurşun oksitlerden ibaret olup macun kuruduğu zaman plakaları, pozitif ve 

negatif yapmak için onlara kutuplandırma şarjı tatbik edilir. 

 

 

Şekil 1.1: Kurşun-asitli akümülatörün yapısı 
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1.1.2. Nikel Kadmiyum Tip Akümülatörler 
 

Uçak motorları, özellikle türbinli motorlar, ilk çalıştırılma anında çok yüksek akım 

çeker. Bilindiği gibi bu ilk start işlemini batarya gerçekleştirir. Kurşun asitli bataryaların 

içerisinde oluşan tortudan dolayı iç dirençleri çok yüksektir. Motorun startı sırasında çekilen 

yüksek deşarj akımı sonucu çıkış gerilimi çok fazla düşer. Buna karşın nikel kadmiyum 

bataryaların iç dirençleri çok düşüktür. Motorun ilk çalıştırılma anında meydana gelen 

gerilim düşümü oldukça az gerçekleşir. Bu nedenle uçaklarda nikel kadmiyum tip bataryalar 

tercih edilir. 

 

Akümülatör bölmesinin iç yapısı Şekil 1.2’de gösterildiği gibidir. 

 

 

Şekil 1.2: Akü bölmesi 

 

1.1.2.1. Nikel Kadmiyum Tip Akümülatörün Yapısı 
 

Bir bölmenin yapısı:  
Bölme kabı kalıplaşmış naylondur. Pozitif plakalar NİKEL OKSİT (NİO2), negatif 

plakalar KADMİYUM OKSİT (CDO) ve elektroliti ise % 30 POTASYUM HİDROKSİT 
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(KOH) ve % 70 SAF SU (H2O) karışımıdır. Seperatörleri naylon bezden yapılmıştır. Bölme 

kapağı yine naylondan yapılmış olup üzerinde, elektrolit doldurma ve havalandırmak 

maksadıyla bir kapak yeri vardır. Bu kapak naylonlardan yapılmış özel bir (T) anahtarı ile 

sökülür ve takılır. Bir bölmenin voltajı 1,3 volttur. Her bölme bağımsız (ayrı) olarak kolayca 

sökülüp çıkarılabilir veya takılabilir. Arızalı olanlar tek bölme olarak değiştirilebilir.  

 

Yukarıda yapısı anlatılan bölmeler seri ve paralel bağlanmak suretiyle istenen kapasite 

ve voltajda nikel-kadmiyum akümülatörler meydana getirilebilir. 24 voltluk bu nikel-

kadmiyum akümülatör, bir paslanmaz çelik kutu içerisine yerleştirilmiş, 19 bölmeden 

meydana gelmiştir. Bölmeler çelik bağlantıları parçaları aracılığıyla seri olarak birbirine 

bağlanmıştır. Pozitif ve negatif kutuplar akümülatör kabına yerleştirilmiş çubuk sökülebilir 

ve takılabilir. Bağlantının sabit kısmına tutturulmuştur. Bu bağlantı aracılığıyla akümülatör 

akımı dış devreye alınır. Kelepçelerle tutturulan kolayca çıkarılabilen ve takılan bir kapağı 

vardır. Akümülatör kutusunun (kabının) her iki yanında havalandırma boruların takılacağı 

kısımlar mevcuttur.  

 

1.1.2.2. Bataryaların Uçaklarda Kullanımı 
 

Uçaklarda kullanılan bataryalar, yer araçlarında kullanılan bataryalara göre daha üstün 

özellikler gösterir. Yer araçlarında kullanılan bataryalar kurşunlu tiptir. Yüksek akım veremezler 

ömürleri çok uzun değildir. Uçaklarda ise sonoton tip nickel-kadmium bataryalar 

kullanılmaktadır. 

 

Bu bataryaların özellikleri: 

 

 Fire proof (yangına karşı korunmuş)tur. 

 Sızdırmaz (asit buharlarına karşı) özelliğe sahiptir. 

 Yüksek akım verebilir (örneğin, APU startı esnasında). 

 Uzun ömürlü (plakaları çabuk deforme olmaz)dür. 

 Çabuk şarj olabilir (battery charger tarafından). 

 

Sonoton battery:  

Aşağıdaki açıklamalar, sizlere, kullanacağınız bataryanın nasıl yapıldığını ve karakteri 

hakkında bilgi verecektir. Bu bilgiler ışığında bataryanın ömrünü uzattığınız gibi azami 

performansı almanızı sağlayacaktır. Uçaklarımızda kullanılan bataryalar; hava ve yer 

araçlarında, muhabere cihazlarında, gemi enstelasyonlarında ve elektronik sahalarda da etkin 

olarak görev yapmaktadır. 

 

Şarj: 

Negatif plakaların aktif maddesi CADMIUM - OXIDE'tir. Şarj akımı tatbik edildiğinde 

bu malzeme oksijen kaybederek METALIC CADMIUM hâline gelir. Pozitif plakaların aktif 

maddesi NICKEL - OXIDE'tir. Şarj esnasında her iki malzeme de değişikliğe uğrar. Şarjın 

sonuna doğru veya aşırı şarj esnasında hücrelerde gaz oluşur. Gaz negatif plakalarda hidrojen, 

pozitif plakalarda oksijen olarak oluşur. Bu gaz şarj akımının miktarına ve oluşan ısıya bağlı 

olarak artar. Şarj - 65°, 165° F' arasında yapılabilir. Şarjdan sonra elektrolize olmuş olan 

elektrolit iletken hâlde olmasına rağmen plakalara ziyan vermez. 
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Deşarj: 

Deşarj durumunda negatif plakalar yavaş yavaş tekrar oksijenlerini kazanır. Pozitif 

plakalar ise oksijen kaybeder. Bataryadan normal akım çekildiğinde fazla gaz meydana 

gelmez. Elektrik enerjisi, negatif ve pozitif plakaların kimyasal değişikliği sonucu meydana 

gelir. Hücrelerin iç direnci çok düşüktür ve deşarj esnasında elektrolitin yoğunluğu 

değişmez. Bataryanın deşarj anındaki voltajı bu faktörlere bağlıdır. 

 

Havalandırma: 

Sellerin üzerine VENT PLUG (havalandırma tapası) takılır. Bu, içeride meydana gelen 

gazları kaçırır. İçeri yabancı madde girmesine mani olur. 

 

Elektrolit kontrolü: 

Sonoton bataryanın elektroliti % potasyum hidroksit (KOH) ve distile edilmiş ve 

minarile bulunmayan su karışımıdır. Elektrolit seviyesi aktif plakaları örtmüş olmalıdır. Şarj ve 

deşarj esnasında elektrolit seviyesi kontrol edilmez. Oda sıcaklığında elektrolitin 1.24 - 1.30 

bome olması lazımdır. Bazı bataryalarda yanlardaki pencerelerden bazılarında ise vent 

tapalarından kontrol edilir. 

 

Sonoton bataryanın kullanılması  
Bataryayı kullanmadan önce dikkat edilecek noktalar aşağıda belirtilmiştir: 

 Ambalajında gelen bir bataryada, ambalajı akmış sıvı görülürse batarya 

hücrelerinden biri veya birkaçı hasarlı olabilir. 

 Bataryayı kullanmadan önce elektrik bağlantılarının (celler arasındaki irtibat) 

sıkı olduğunu kontrol ediniz. Gevşek bağlantılar yük çekildiğinde bataryaya 

hasar verir. 

 Sonoton bataryalar nakliye esnasında sivili veya şarjsız gönderilir. Şarjsız 

bataryanın likit seviyesi düşüktür. Şarjdan sonra yükselerek plakaların biraz 

üstüne çıkar. 

 Bataryayı kullanmadan önce havalandırma kapaklarını (vent plug) kontrol 

ediniz. Çünkü yeni bataryalara, nakliye esnasında elektrolitin akmaması için 

özel delikleri olmayan plug takılır. Bu durum batarya üzerindeki etikete 

işaretlenir. Bataryayı servise sokmadan önce pluglar deliklisi ile değiştirilir. 

 

Elektrolit seviye kontrolü: 
Batarya sellerindeki elektrolit % 30 potasyum hidroksit, % 70 distile edilmiş saf sudan 

oluşmuştur. Bomesi 1.3'tür sellerdeki elektrolit seviyesi plakaların 1/16 ile 1/8 inç üzerinde 

olmalıdır. Bunun için en iyi yöntem 1/8 inç çapında 6 inç uzunluğunda bir cam tüp sel içine 

plakalara değinceye kadar daldırılır. Sonra tüpün ağzı parmak ile kapatılarak yukarı çekilir. 

Elektrolit seviyesi ölçülür ve yukarıda verilen değere getirilir. 

 

1.2. DC Güç Oluşumu 
 

Günümüz uçaklarında DC güç sistemi genel olarak üç kaynaktan oluşur. Bunlar: 

 Transformer rectifier (TRU) olarak isimlendirilen dönüştürücüler 

 Batarya 

 Batarya charger 
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Normal koşullarda uçağın DC güç kaynağı dönüştürücülerdir (TRUs). Bu üniteler 

IDG’lerden (AC motor jeneratörleri) aldığı 115 volt üç faz AC gerilimi, 28 volt DC gerilime 

çevirir. Her bir TRUs soğutma koşulları normal olduğu sürece DC sisteme 75 A akım verir. 

 

Modern uçakların DC sistemine ait bir örnek diyagram Şekil 1.3’te gösterilmiştir. 

Sistemde üç tane TR ünitesi (gerilim düşürücü ve doğrultucu) vardır. 

 

 TRU1, 115 volt üç faz AC enerjiyi AC Transfer Bus 1’den alır, DC Bus 1’i 

besler. 

 TRU2, 115 volt üç faz AC enerjiyi AC Transfer Bus 2’den alır, DC Bus 2’yi 

besler. 

 TRU3, 115 volt üç faz AC enerjiyi genellikle AC Transfer Bus 2’den alır. 

Burada bir sorun olması durumunda AC Transfer Bus 1’den alır ve DC Bus 2’yi 

besler. DC Bus 1 ve DC Bus 2’nin paralel bağlanması (R9) durumunda TRU 3 

iki DC Bus’ı birlikte besler. 

 

 

Şekil 1.3: Dc Güç Dağıtım Ve Kontrol Şeması 

Uçaklarda çeşitli tiplerde batarya şarj cihazı (battery charger) kullanılmaktadır. Burada 

bahsedilen şarj cihazları, daha fazla büyük tipteki uçaklardaki şarj cihazı tipi de olsa diğer 

tipteki uçaklarda kullanılan şarj edicilerle temel prensipler açısından aynı özelliktedir. 

Batarya şarj ediciler bataryaları belirli zamanlar içerisinde şarj edebilecek şekilde 

düzenlenmiştir. AC şebekeden beslenerek bataryayı şarj edebilecek DC voltajı üretir. 

Batarya şarj ediciler, bataryanın voltajını belirli bir seviyede tutabilmek için bataryanın 

ısısını ve bataryanın doluluk oranını sürekli kontrol ederek şarjın sürekliliğini sağlar. Şekil 
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1.3’te görülen ana batarya şarj cihazı (main battery charger) giriş enerjisini ground service 

bus’tan alır. Ground service bus uçağın durumuna göre AC Transfer Bus 2 ya da ext. 

Power’dan beslenmektedir. Ana batarya şarj cihazı, ana bataryayı (main battery) şarj eder. 

Keza hot batarya bus’ın ve sw hot batarya bus’ın ana şarj kaynağıdır. Aux battery charger 

(yedek batarya şarj cihazı) ise gnd service Bus 1’den beslenir. Aux. Bataryayı şarj eder. 

Main ve auxilary bataryalar ve onların şarjırları geri görüldüğü durumlarda paralel de 

bağlanabilir. 

 

D.C Buslar: 

 D.C Normal Bus 

 D.C Bus 1 -D.C Bus 2 

 D.C Standby Bus 

 D.C Essentıal Bus 

 Hot Battery Bus 

 Battery Bus 

 Hot Battery Transfer Bus 

 Battery Transfer Bus 

 

 

Resim 1.1: Battery Charger Görünüşü 

1.3. AC GÜÇ OLUŞUMU 
 

1.3.1. AC Güç Sistemi 
 

Küçük uçaklarda ana güç kaynağı olarak doğru akım kullanılır. Çünkü DC güç 

bataryada depo edilebilir. Genelde bu uçakların motor çalıştırılması elektrikli yapılır. 

Bataryadan alınan doğru akım ile starter döndürülür. 

 

Büyük uçakların elektrik sistemlerinde AC güç kullanılarak elektrikli cihazlar 

hafifletilmiş böylece büyük avantaj sağlanmıştır. Doğru akımda alçak voltaj üretilir. Elde 

edilen bu doğru akımın bus'lara veya alıcılara dağıtılmasında kalın kesitli kablolar kullanmak 

zorunluluğu vardır. 

 

Alternatif akım ise daha yüksek gerilim değerinde kullanılır. Voltaj değeri yüksek 

olduğundan akım değeri, doğru akıma nazaran çok düşüktür. Bu nedenle de AC şebekede 
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ince kesitli kablolar kullanılır. Alternatif akımın (AC) doğru akıma karşı (DC) avantajı, 

voltaj ve akımın istendiğinde düşürülüp yükseltilebilmesidir.  

 

Uçağın elektrik şebekesi, brushless (fırçasız) 3 fazlı, genellikle uçak motor sayısı 

kadar AC jeneratör tarafından beslenmektedir. CSD ile bütünleştirilmiş (Integrated Constant 

Speed Drıve Unit) olan her bir jeneratör, motor tarafından çevrilerek aynı hattı besler. 

 

Jeneratörler 90 KVA, 115/200 volt AC ve 400 Hz’dir. Bu AC jeneratörler paralel çalışır 

ve uçağın bütün alıcılarını besleyebilir. Jeneratörlerden biri devreden çıktığında diğeri gerekli 

alıcıları beslemeye devam eder. 

 

Şehir şebekelerinde alternatif akımın frekansı 50/60 Cycle/sn. veya 50/60 hertzdir. 

 

Uçakların elektrik sistemlerinde kullanılan kablo ve alıcıların mümkün olduğunca 

hafif ve küçük olması esastır. Bu nedenle uçaklarda 400 hertzlik standart frekans 

kullanılmaktadır. Uçaklarda kullanılan servo motorların devirleri frekans ile doğru 

orantılıdır. Dolayısıyla ile 400 Hz’lik frekans kullanıldığında motorların devir sayısı, 50 

Hz’de kullanılan motora göre 8 misli fazla olacaktır. Böylece yapılacak olan işlem de çok 

daha kısa sürede yerine getirilmiş olacaktır. 

 

Yüksek frekansta endüktif reaktans yüksek olacağından devreden geçmekte olan akım 

küçük olacaktır. Dolayısı ile kullanılan kablo (iletken) çapları ince olacak, motorlar ve 

transformatörler çok küçük ve hafif olacaktır. Böylece yüksek frekans sayesinde son derece 

hafif ve küçük aynı zamanda ekonomik bir elektrik şebekesi ortaya çıkacaktır. 

 

Frekansın değişmesi ile endüktif reaktans değişir. Bundan dolayı jeneratör devrinin 

sabit olması çok önemlidir. Frekansın düşmesi endüktif reaktansın düşmesine neden olur ve 

buna bağlı olarak devre akımı yükselerek jeneratörün yanmasına kadar varan hasara neden 

olabilir. Hemen hemen bütün uçaklarda jeneratör frekansı düştüğünde jeneratörün ikaz 

akımını (Field Current) kesen koruyucu devreler vardır. Frekans minimum değere 

düştüğünde jeneratör otomatik olarak elektrik şebekesinden ayrılacaktır. 

 

AC jeneratörün frekansı, jeneratör kutup sayısına ve rotor hızına bağlıdır. 400 hertz 

AC jeneratörler, 6, 8 veya daha fazla kutuplu olarak yapılır ve rotor devir sayıları 6000, 

8000, 12000 veya 24000 RPM’de sabit tutulur. 

 

Birçok uçakta, hidroliki olarak çalışan ve sabit devir ile jeneratörü çeviren CSD 

(Constant Speed Driver) ünitesi kullanılarak değişken motor devirlerinde frekans sabit 

tutulur. Bu drive unit'te normal olarak dişli kutusu tarafından döndürülen Axial pistonlu 

değişik debili pompa ve yağ ile beslenen Axial pistonlu hidrolik motor kullanılır, bu da 

jeneratörü çevirir. Pompanın debisi, jeneratör devir sayısının kontrol edilmesi ile devir 

sayısına göre governar tarafından kontrol edilir. Jeneratör devri 6000 veya 12000 devrin 

altına düşerse 400 Hz’i temin edecek devir hemen kazandırılır. 

 

AC Buslar: 

 External AC Bus 

 Ground Service Bus 
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 AC Bus 1- 2-3 

 Essential AC Bus 

 AC Transfer Bus 

 AC Radio Bus 

 Standby AC Bus 

 Emergency AC Bus 

 

 

Resim 1.2:   Güç dağıtım paneli 
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Şeki,l 1.4 AC Bus Şeması 



 

 13 

1.4. Acil Güç Oluşumu 
 

Büyük gövdeli modern uçaklarda ana elektrik güç kaynağı alternatif akımdır. Motorlar 

ve APU üzerine monte edilmiş olan AC jeneratörlerden elde edilir. Çok özel durumlarda, AC 

jeneratörlerden alternatif akım üretilemediği zaman, uçaklarda bulunan bazı cihazların 

çalışabilmesi için gerekli olan alternatif akım, doğru akımın alternatif akıma çevrilmesi 

sonucu elde edilir. Bu çevrimi yapan cihazlara inverter adı verilir. 

 

1.4.1. İnverter 
 

Büyük gövdeli modern uçaklarda “Solid State Static inverter” kullanılmaktadır. Statik 

inverter; transistörlü devreler, osilatör, amplifikatör ve filtrelerden meydana gelmiştir. Ana 

AC şebekenin arızalanması durumunda (emergency durumunda) kısıtlı olan gücü ile 

emergency AC Bus veya STBY AC Bus'ı 115 V.AC ile besler. Inverterler uçak bataryasından 

aldıkları DC 28 volt gerilim ile beslenir. AC gerilimi üretme süreleri bataryanın bitme süresi ile 

belirlenir ki bu süre genellikle yarım saat ile bir saat arasında değişir. Bu yüzden bataryaların 

erken bitmesini engellemek ve uçağın tamamen elektrik enerjisiz kalmaması için inverterler 

sadece önemli sistemleri besler. 
 

1.5. Haricî Yer Güç Sistemleri 
 

Uçağın motor jeneratörleri veya kendi güç ünitelerinin kullanılmadığı zamanlarda, bir 

başka söyleyişle yerde bakım çalışmalarında, dış güç kullanılır. Uçağın elektrik şebekesini, 3 

fazlı AC elektrik gücü ile besler. Uçak tiplerine göre farklı bağlantı yerleri vardır. Aşağıdaki 

şekillerde (Şekil 1.5) dış güç bağlantısı gösterilmiştir. 

 

Dış güç kutusu bütün uçaklarda standart olarak yapılmıştır. Kutu üzerinde 6 pin vardır. 

Bunlardan 4 tanesi kalın pindir ve 3 faz 115 AC 400Hz AC ve nötr uçlarıdır. Diğer 2 adet 

ince pin ise bağlantı devresi içindir. Dış güç bağlandığında 3 faz, ext. power kontaktörü 

üzerinden çevirici düzenleyici üniteleri ve koruma devrelerini besler. 
 

Bus koruma panelin genellikle üç ayrı fonksiyonu vardır. Bunlar yüksek gerilim, 

düşük gerilim ve faz dengesizliğidir. Uçağın elektrik şebekesi dış güç tarafından 

beslenmekte iken meydana gelebilecek düşük gerilim veya yüksek gerilimde dedektör, dış 

güç kontaktörü açar veya kapanması önlenir.  
 

Dedektör, fazlar arasındaki yük dağılımında farklılık olduğunu hissederse dış güç 

kontaktörünü açar. 
 

Bazı dış güç kontaktörlerinde faz sensörü vardır. Görevi dış güç kaynağının (dış güç) 

fazlarının sırada olmasını kontrol eder. Fazlar doğru yerlere bağlı ise dış güç devreye girer. 

Aksi takdirde dış güç kontaktörünün kapanmasına müsaade etmeyecektir. 
 

Dış güç kutusu üzerinde iki adet lamba vardır. Bunlardan biri "available" (kullanılır) 

diğeri ise "not in use" (kullanılmaz) lambalarıdır. Kokpitte ise bir tane "available" lambası 

bulunur. Dış gücün parametreleri doğru ise her iki "available" lambaları yanar. Dış güç bağlı 

fakat kokpitten dış güç anahtarı açılmamışsa "not in use" lambası da yanar. 
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Resim 1.3: Haricî gücün uçağa bağlanması 

 

 

Şekil 1.5: Harici Yer Güç Sistemleri 



 

 15 

1.6. Auxiliary Power Unit (APU) 
 

Günümüzün modern uçaklarında, yer hizmetlerinde veya havada gerekli hâllerde 

kullanılmak üzere uçakta yardımcı bir ünite vardır. 
 

Bu ünite bağımsız olup uçağın bataryası ile start edilir ve motor startı için gerekli olan 

basınçlı hava, havalandırma sistemi için hava ve elektrik sistemine AC güç temin eder. 

 

 

Resim 1.4: Apu Jeneratör Görünüşü 

APU jeneratörü uçuşta motorun jeneratörlerinin arıza yapması durumunda arızalı 

jeneratörün yerine devreye sokulabilir. Kalkışta (taxi off ) veya tırmanışta (climb) kabin 

havasını temin edebilir. 

 

1.7. Voltaj Regülâsyonu 
 

Uçaklarda hassas cihazların kararlılığı için cihazlarda kullanılan gerilimlerin kararlı 

olması gerekir. Burada alternatör çıkış değerlerinin sabit ve kontrol altında tutulması gerekir. 

Uçaklardaki AC güç sistemleri her jeneratör için ayrılmış ayrı ya da tümleşik kesintisiz 

regülasyon ve koruma ünitelerine sahiptir. Regülasyon ünitesi iki bölümden oluşur 

 

 IDG’nin çıkış hızını ve frekansını sürekli izleyip çıkış frekansını 380 ve 420 Hz 

arasında bir değer verecek şekilde ayarlayan hız regülatörü CSD. 

 Çıkış gerilimini 115 volt + 5V arasında tutmak için IDG’nin alan sargısı 

gerilimini ayarlayan gerilim regülatörü. 

 

1.7.1. Hız Ayar Regülatörü 
 

Uçakların AC elektrik şebekelerini besleyen jeneratörlerin, devirlerinin sabit olması 

gerekmektedir. AC jeneratörde üretilen gerilimin frekansı 400 Hz. olarak düzenlenmiştir. 
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Frekansın değeri devir sayısına bağlıdır. Yani jeneratör devri düşerse buna bağlı olarak 

frekans düşer, devir yükselirse frekans değeri yükselir. 

 

Jeneratörlerin paralel bağlanması durumunda frekansın sabit tutulması çok 

önemlidir. Uçaklarımızın modern elektrik şebekelerinde frekansın sabit tutulabilmesini 

sağlayan CSD "constant speed driver" (sabit hızı temin eden ünite) kullanılmaktadır. 

 

CSD'ler kullanım, yer ve amacına göre değişik şekillerde düzenlenmiştir. Bazı uçaklarda 

kullanılan CSD’ler jeneratörle birleştirilerek tek parça olarak yapılmış ve ıntegrated drive 

generator (IDG) adı verilmiştir. Çalışma prensibi, bütün CSD ve IDG’lerde aynıdır. Tüm CSD 

sistemi axial - dişli diferansiyel sistemi ile donatılmıştır ve onun çıkış devri, giriş devrine 

bağlı olarak çalışan flyweight - type governor tarafından kontrol edilen ayarlanabilir hidrolik 

pompa ile sağlanır. 

 

Hidrolik pompanın verdiği basınçlı hidrolik ile giriş şafttaki düzensiz devir sayısı, 

ayarlanarak çıkış şafta sabit devir olarak verilir. Böylece 400 Hz'lik frekans sabit tutulur. 

 

Bazı uçakların CSD çıkış devirleri; 6000, 12000, 24000 RPM olarak düzenlenmiştir. 

 

CSD, hareketini motor üzerindeki accessory gear box'tan alır. Gerekli devir 

düzeltmesini yaparak çıkış şaftına bağlı olan AC jeneratörü çevirir. IDG’de aynı şekilde 

doğrudan tek parça olarak accessory gear box'a bağlanır. 

 

Örnek: 

B.737 uçağında CSD giriş devri 4300 R.P.M - 8600 R.P.M arasında değişir. CSD çıkış 

devri 6000 RPM süreklidir. 

 

1.7.2. Gerilim Ayar Regülatörü 
 

Jeneratörlerde, alternatörden çekilen akımın (yükün çektiği akımın), alternatörün 

çıkışlarında (fazlarda) meydana getirdiği kayıpların, alan sargılarının beslenerek 

karşılanması gerekir. Bu ise alan sargılarının, çekilen yük ile doğru orantılı olarak voltajının 

artırılması ile olur. 

 

Yükte meydana gelen değişimlerin neticesinde ortaya çıkan kayıpların aynı anda alana 

gerilim verilerek (alanın gerilimi, dolayısıyla akımının artırılması) karşılanması ve böylece 

alternatörün çıkışının sabit tutulması için yapılan işleme regülasyon denir.  

 

Regülasyonla, alternatörün çıkış akımının, her türlü yükte (jeneratörün maksim güç 

sınırları dâhilinde,) stabilizasyonunu sağlama işlemi yapılır. Bu stabilizasyonu sağlayan, 

stabilizasyonu amaçlayan her türlü devre ve düzeneklere jeneratör voltaj regülatörü denir.  

 

Voltaj regülatörleri, jeneratör çıkışında yükte meydana gelen değişimlere göre oluşan 

akım düşümü veya akım yükselmesi gibi olaylara ters orantılı alarak alan sargısının 

gerilimini ayarlamaktadır. Bu ayarlama, alternatörün sargılarındaki manyetik akıyı 

değiştirerek (ayarlayarak) çıkıştaki kayıpları karşılamaktadır. Alternatördeki alan sargıları 
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mıknatıslanmayı sağlamaya yöneliktir. Tabii mıknatıs uygun olmadığından, alternatörün 

mıknatıslanması işlemi alan sargıları ile yapılır. Bu sargılarda oluşan manyetik alan 

kutuplaşması, alternatörde, çıkıştan elektrik enerjisi elde edilmesine neden olur. Tabii olarak 

bu manyetik alanın işe yaraması için alternatörün dönmesi gereken bölümlerinin (rotor) 

döndürülmesi gerekir. 

 

 

Şekil 2.6: Csd (Constant Speed Driver) Çalışması 

1.8. Güç Dağıtımı 
 

Basit olarak uçaklarda iki tip güç sistemi kullanılmaktadır: 

 

 Paralel olmayan AC sistemler  

 Paralel olan AC sistemler 
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1.8.1. Paralel Olmayan Sistemler 
 

Aşağıdaki şekilde de (Şekil 1.7) görülebileceği gibi paralel olmayan sistemlerde dört 

ayrı AC güç kaynağı vardır. 

 

 Bunlar elektrik şebekesini 3 faz 115 V AC ve 400 Hz enerji ile besler ve bu güç 

kaynakları bir diğeri ile asla devreye paralel bağlanmaz. 

 

Güç kaynakları: 

 

 İki adet motor jeneratörü 

 Auxiliriary power unit (APU) jeneratörü 

 Dış yer güç (yerde) 

 

 

Şekil 1.7: Paralel Olmayan Sistemler  

1.8.2.  Paralel Sistemler  
 

Bu sistemde jeneratörlerin paralel bağlanması için bazı şartların yerine getirilmesi 

gerekir. 

 

Bunlar: 

 

 Jeneratör voltajlarının eşit olması 
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 Jeneratör faz sıralarının eşit olması 

 Jeneratör frekanslarının eşit olması 

 

Buradaki jeneratörler tek tek çalışabileceği gibi hepsi birlikte paralel bağlanışta 

çalışabilecek şekilde yapılmışlardır. 

 

Şekilde de görüleceği gibi dış güç ( EXT PWR ) hiçbir jeneratörle paralel bağlanmaz 

(Şekil 1.8). 

 

 

Şekil 1.8: Paralel Sistemler 
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AC ve DC güç kaynaklarının bakımını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Bataryaların (akümülatörlerin)  göz 

kontrolünü yapınız. 

 Bataryaların (akümülatörlerin)  kutup 

başlarının kontrolünü yapınız. 

 Bataryanın genel temizliğini, kutup 

başlarının genel temizliğini yapınız. 

 Akümülatör bölmelerinin yoğunluklarını 

ölçünüz. 

 Bataryaların (akümülatörlerin)  çıkış 

gerilimlerini ölçünüz. 

 Bataryaların (akümülatörlerin)  çıkış 

gerilimlerinin standart değerler arasında 

olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Bataryaların gözlerini kontrol ederek 

elektrolit seviyesini inceleyiniz. 

 

 Akümülatörü şarj aletine bağlayınız. 

 DC çalışma noktalarından DC güç oluşup 

oluşmadığını kontrol ediniz. 

 AC güç kaynaklarının çıkış noktalarını 

ölçerek AC güç oluşumunun varlığını 

kontrol ediniz. 

 Acil güç ünitelerinin çıkış değerlerini 

ölçerek sistem bütünlüğünü kontrol ediniz. 

 Haricî dış güç bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Voltaj regülasyonunun uygunluğunu 

kontrol ediniz. 

 Güç dağıtım ünitelerinin çalışma 

bütünlüğünü kontrol ediniz. 

  

 Paralel bağlı güç dağıtım ünitelerinde 

jeneratörleri paralel bağlayınız. 

  

 Özellikle bataryaların bakımlarının 

günlük, haftalık ve periyodik bakım 

olarak üç kısımda değerlendirildiğini 

ve bakım faaliyetlerinin buna göre 

yapılması gerektiğini unutmayınız. 

 Bataryalar zararlı kimyasallar 

içerdiğinden gerekli güvenlik 

önlemlerini alınız. 

 Akümülatörde kırık çatlak sızıntı olup 

olmadığına bakınız. 

 Kutup başlarına zarar vermemek için 

uygun alet seçimini yapınız. 

 Kutup başlarında oluşabilecek 

sülfatlaşma ve oksitlenmeyi 

temizleyiniz. Temizlenen kısımlar 

temiz su ile durulanıp kutup başlarını 

(terminaller) vazelin veya sabun 

içermeyen bir gres yağı ile yağlayınız. 

 

 Yoğunluk ölçümlerinde hidrometre 

kullanınız. 

 Bataryaların çıkış gerilimlerini 

ölçerken ortam sıcaklığına dikkat 

ediniz. 

 Akümülatörü şarj aletine bağlarken 

kutupların doğru bağlandığından emin 

olunuz. 

 Ölçüm yaptığınız ölçü aletinin uygun 

konumda olmasına dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Bataryaların göz kontrollerini yaptınız mı?   

2 Bataryaların kutup başlarının kontrolünü yaptınız mı?   

3 
Hidrometreyi uygun şekilde kullanıp gözlerin yoğunluğunu ölçtünüz 

mü? 
  

4 Bataryayı şarj cihazına uygun şekilde bağladınız mı?   

5 Bataryanın sarj değerlerini uygun ölçü aletleri ile ölçtünüz mü?   

6 Bataryaların göz kontrollerini yaptınız mı?   

7 Bataryaların kutup başlarının kontrolünü yaptınız mı?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlış ise Y yazınız. 

 

1.(     ) Kurşun asitli akümülatörlerde elektrolit saf asitten yapılmıştır. 

2.(     ) Elektrolit yoğunluğunu ölçen cihazlara monometre denir. 

3.(     ) Uçaklarda kullanılan akümülatörler nikel kadmiyum tiptedir. 

4.(     ) Uzun süre şarjda kalan akümülatörde sülfatlaşma meydana gelir. 

5.(     ) Sıcak havalarda akümülatörler depoda iken kullanılmadıkları takdirde deşarj 

olmazlar. 

6.(     ) Uçaklarda kullanılan akümülatör tipleri çok bölmeli yapıdadır. 

7.(     ) Küçük tip uçaklarda ana güç kaynağı olarak doğru akım kullanılır. 

8.(     ) Uçak dağıtım sistemlerinde paralel olmayan sistemlerde yalnızca jeneratörler birbiri 

ile paralel bağlanır. 

9.(     ) Uçaklarda haricî güç bağlantıları kendi güç ünitelerini kullanmadığı durumlarda 

devreye alınır. 

10.(     ) Uçak dağıtım sistemlerinde paralel sistemlerde jeneratörler birbiri ile paralel 

bağlanırken jeneratör frekanslarının eşit olması gerekir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 
 

 

 
Uygun ortam sağlandığında Aircraft Maintenance Manuel (AMM)  ve ATA 24’te 

belirtildiği şekilde elektriksel güç sistem elemanlarının bakımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 İnverter, transformatör, doğrultma devreleri ve koruma elemanları ile ilgili 

bilgilerinizi gözden geçirerek çalışma prensiplerini hatırlayınız. 

 Araştırma için internet ortamı, önceki modülleriniz ve ders notlarınızdan 

faydalanınız. 

 

2. GÜÇ SİSTEMİ ELEMANLARI 
 

2.1. İnverter 
 

İnverterler kısaca DC gerilimi AC gerilime dönüştüren devrelerdir. DC ve AC 

arasındaki bu dönüşüm sırasında frekans ve genlik istenen bir değere ayarlanabilir. Bu 

özelliği ile inverterler frekans dönüştürme işleminde sık kullanılan devrelerdir. AC 

makinelerin sürülmesinde kesintisiz güç kaynaklarında yaygın olarak kullanılmaktadır. AC 

makineler için PWM tekniği ile oluşturulan inverterler sıkça kullanılır. 

 

2.1.1. İnverterlerin  Çalışma  Prensibi 
 

Transistörlere base ucundan eğer titreşimli bir sinyal uygulanırsa verilen doğru gerilim 

titreşimli olarak çıkar. İnverterlerde genel olarak bir osilatör çıkışından elde edilen sinyal 

sürücü ya da yükseltici katı ile güçlendirilerek DC gerilim AC’ye dönüştürülür. 

 

 

Şekil 2.1: İnverterin Prensip Şeması 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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DC – AC inverterlerin temel elemanları yarı iletkenlerdir (transistör, tristör, mosfet 

gibi). Transistör ve mosfet küçük güçlü elemanlar olduğundan düşük ve orta değerli güç 

devrelerinde kullanılır. Fakat hızlı anahtarlamaya sahip olduklarından yüksek frekanslı 

devrelerde kullanılabilir. 
 

Aşağıdaki şekilde basit DC – AC çevirici devresi görülmektedir. 

 

Şekil 2.2: İnverterin çalışma prensibi 

Yukarıdaki şekilde t=t0 anında S1 ve S2 anahtarları aynı anda kapatılırsa R yükünün a 

ucu pozitif, b ucu ise negatif olmak üzere gerilim kaynağı E kadar bir gerilim düşümü olur. 

Bu UR kadardır. Yük akımında a’dan b’ye doğru geçer. Şayet t=t1 iken S1 ve S2 anahtarları 

açılır, aynı anda S3 ve S4 anahtarları kapatılırsa b noktası pozitif ve a noktası ise negatif 

olarak kutuplanır. Bu anda da UR = U kadar olacaktır. Bu anda R yükünden geçen akım bir 

önceki duruma göre ters yönde olacaktır. Yani b’den a’ya doğru olacaktır. Bu işlem devam 

ettirilirse eğriden de görüleceği gibi kare dalga şeklinde yükte, bir AC gerilimi elde edilir. 
 

S1 ve S2 anahtarlarının aynı anda kapatılmadığını düşünelim. S1 anahtarını kapatıp 

zaman farkı sonra S2 anahtarını kapatalım. Bu anahtarların açılma süresi yine zaman farkına 

göre ayarlanır. S3 ve S4 anahtarlarında da aynı durum göz önüne alınarak işlem tekrar edilir, 

aşağıdaki eğri elde edilir. 

 

Şekil 2.3: İnverter anahtarlama zamanları 
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Uçaklarda kullanılan inverterler de benzer yapıya sahiptir uçaktan AC gerilim üreten 

herhangi bir kaynak olmadığı zaman uçakta bu işi üstlenir. 115 volt ve 400 Hz AC gerilim 

üretir. Yaklaşık güçleri 1000 – 2500 VA arasında değişir. —50 C ile 70 C sıcaklık aralığı 

gibi aşırı durumlara dayanabilecek şekilde dizayn edilmişlerdir. 

 

Resim 2.1:  Uçaklarda Kullanılan İnverterlere Bir Örnek 

İnverter anahtarları genelde (MAIN/ON/OFF/SPARE/ON) şeklinde üç konumludur. 

Normal olarak MAIN ON konumunda bulunur; SPARE ON konumu ise ana inverterin arıza 

yapması sonucunda yedek inverteri devreye sokmak için kullanılır. Ayrıca motor susturma 

esnasında test amacıyla kullanılabilir. OFF konumunda her iki inverter de devreden çıkar. 

İnverterler için gerekli güç 28 V DC’dir. Devrenin korunması, DC sigorta panelindeki 

sigortaları ile sağlanır. Batarya ile çalıştırmalarda inverter kapalı olmalıdır. 

 

2.2.Transformatörler 
 

2.2.1. Yapısı 
 

Transformatörler ince, özel silisli saclardan oluşan kapalı bir manyetik gövde (nüve) 

ile bunun üzerine, yalıtılmış iletkenlerle sarılan sargılardan oluşur. En basit şekilde 

transformatörde iki sargı bulunur. Bu sargılardan birine primer veya birinci devre, ötekine 

ise sekonder veya ikinci devre denir. Primer ve sekonder sargılarının birbirleri ile elektriksel 

bir bağlantısı yoktur. Ancak özel olarak yapılan oto transformatörlerinde her iki sargı 

elektriksel olarak birbirleri ile bağlantılıdır. Aşağıdaki şekilde bir transformatörün basit yapısı 

görülmektedir. 
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Şekil 2.4: Transformatörün Yapısı 

Transformatörlerin primer sargıları uygun gerilimdeki bir alternatif akım devresine 

bağlandığında sekonder sargılarından değişik değerde, fakat aynı frekansla başka bir 

alternatif gerilim alınır. Primer gerilimi, sekonder geriliminden büyük ise bu çeşit 

transformatörlere "DÜŞÜRÜCÜ veya ALÇALTICI TRANSFORMATÖRLER" primer 

gerilimi sekonder geriliminden küçükse bu çeşit transformatörlere de "YÜKSELTİCİ 

TRANSFORMATÖRLER” adı verilir.  

Buna göre transformatör; sargıların birisinden geçen bir alternatif akım sistemini, 

elektro-manyetik endüksiyon etkisi ile öteki sargısında aynı frekanslı fakat farklı şiddet ve 

gerilimde başka bir akım sistemine dönüştüren statik bir elektrik makinesi olarak 

tanımlanabilir. 

 

2.2.2. Transformatörlerin Çalışma Prensibi 
 

Yukarıdaki şekilde görülen transformatörün primer sargılarına alternatif bir gerilim 

uygulandığında bu sargı değişken bir manyetik alan oluşturur. Bu alan, üstünde sekonder 

sargısında bulunduğu manyetik demir nüve üzerinden devresini tamamlar. Primere 

uygulanan alternatif gerilimin zamana bağlı olarak her an yön ve şiddeti değiştiğinden 

oluşturduğu manyetik alanın da her an yön ve şiddeti değişir. Bu alanın sekonder sargılarını 

kesmesi ile bu sargılarda alternatif bir gerilim indüklenir. Görüldüğü gibi primer ve sekonder 

sargılarının birbirleri ile elektriksel hiçbir bağlantıları olmadığı hâlde 2. devrede manyetik 

endüksiyon yolu ile bir gerilim oluşabilmektedir. 

 

Transformatörün primer sargılarına doğru gerilim uygulandığında, demir nüve 

üzerinde yine bir manyetik alan oluşur. Ancak bu manyetik alan, sabit bir alandır. Bu alanın yön 

ve şiddeti değişmediğinden sekonder sargılarında bir elektro-motor kuvvet (emk) indüklenmesi 

söz konusu olmaz. Çünkü endüksiyon kurallarına göre değeri değişen manyetik alanlar 

tarafından etkilenen sargılarda endüksiyon gerilimleri oluşabilir. Doğru akımın verilişi ile 

kesilişi esnasında sekonderde endüksiyon gerilimleri görülebilir. Ancak manyetik alanın 

değişimi sürekli olmadığından transformatörler doğru akımda kullanılmaz. 
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Resim 2.2: Transformatör 

Uçaklarda jeneratörlerden elde edilen 115 V’luk AC geriliminin düşük gerilim AC ya 

da DC kullanan farklı üniteler için alçaltılması gerekebilir. Bu gibi alçaltma işlemlerinde 

transformatörler kullanılmaktadır. Transformatörler TR (Transformer rectifier) ünitelerinin 

içerisinde bulunur. 600 VA – 5000 VA gibi değişik güçlerde çeşitleri mevcuttur. 

 

Uçaklarda; basınç aletlerinin çalışmasını sağlayan 28 volt AC’yi elde etmek için 115 

volt AC’yi 28 volt AC’ye düşürmeye yarayan transformatörler kullanılmaktadır.  

 

Resim 2.3:  Uçaklarda Kullanılan Tr Ünitelerine Bir Örnek 

2.3. Doğrultucular 
 

2.3.1. Diyotlar 
 

Diyotların görevi alternatörün üretmiş olduğu alternatif akımı doğru akıma çevirerek 

çıkış akımının doğru akım olmasını sağlamaktır.  

 

Diyot bağlantı şekilleri; 

 

 Tam dalga doğrultma, 

 Yarım dalga doğrultma,  

 Köprü tipi doğrultma gibi isimler alır. 
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Diyotlar uçak elektriksel sistemleri içerisinde transformer rectifier ünitelerinin içinde 

kullanılmaktadır. Transformatör tarafından 115 volttan 28 volta düşürülen AC gerilimi DC 

gerilime çevirir. Uçak üzerinde doğru akımla çalışan her şey bu diyotlar tarafından 

doğrultulan gerilim ile kullanılır. 

 

Resim 2.4: Diyot çeşitleri 

 

2.3.2.  Üç Faz Köprü Tipi Diyotlar 
 

        Uçaklarda doğrultma işlemi tek faz üzerinden yapıldığı gibi genellikle 3 fazlı 

olarak gerçekleştirilir. Bu şekilde doğrultma işlemi daha verimlidir daha yüksek akımlarda 

kullanılabilir. Uçaklarda kullanılan TR üniteleri üzerinden 150 ampere kadar akım 

geçebilmektedir.  

 

Şekil 2.5: Köprü tipi doğrultucular 

2.4. Devre Korunması 
 

2.4.1.  Voltaj Regülatörü 
 

Bir alternatif akım jeneratörünün (alternatörün) alan sargıları uyarıcısı, genellikle bir 

doğru akım jeneratörü olduğundan normal doğru akım voltaj metodu kullanılabilir. 
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Uyarıcı şönt alanının akımını AC jeneratöründeki değişikliklere göre değiştirecek 

cihaza (AC jeneratörü voltaj regülatörü) denir. Aynı zamanda bu cihaz AC akım voltajında 

düzeltici bir müdahale gerekmediği zaman uyarıcı şönt alanına da uygun bir seviye sağlar. 

Aynı zamanda uyarıcı armatör çıkışının bu kısmının voltaj regülatörünün, her iki uyarıcı şönt 

alanlarından geçip en sonunda uyarıcı armatörüne bağlandığına dikkat ediniz. Görüldüğü 

gibi uyarıcı, dalgalı akım jeneratör alanına ilaveten kendi kontrol alanına da doğru akım 

sağlamaktadır. O zaman voltaj regülatörünün esas görevi, AC çıkış voltajını uyarıcının kendi 

alanına vereceği akımı kontrolde ayarlayıcı olarak kullanmaktır. Meydana gelen AC’de bir 

düşme uyarıcı kontrol alanı akımında bir yükselme meydana getirecektir. Meydana gelen 

AC’de bir yükselme uyarıcı kontrol alanı akımında bir düşmeye sebep olacaktır. Bu son iki 

durum voltaj regülatörünün içindeki iki özellik yüzünden meydana gelir. Bu özellikler 

rezistans (karbon disklerin) ve manyetik amplifikatör tip voltaj regülatöründe görülür. Bütün 

regülatör tipleri (karbon diskli, manyetik, amplifikatör ve transistörlü) aynı görevi yapar 

fakat bunların değişik çalışma prensipleri vardır. Transistörlü AC voltaj regülatörü uçakların 

son modellerinde kullanılmaya başlanmıştır. Transistörlü regülatörün hareketli parçası 

yoktur. Bu tip regülatörler devredeki voltajı hissederek ve değişiklikleri amplifike ederek 

birleşik uyarıcının alan sargısına verilen ortalama akımı değiştirmek suretiyle çalışır. Bu tip 

voltaj regülatörü, giriş redresörlü ayar devresi ve sıcaklık düzeltmeli zener diyot hata bulucu 

köprüsü ve üç safhalı transistör amplifikatöründen ibarettir. 

 

2.4.2. Devre Koruyucular 
 

 Düşük frekans, düşük voltaj ve aşırı voltaj dedeksiyon tertibatından ibarettir. Bunlar 

jeneratör koruyucu panelinin içindedir. 
 

2.4.2.1.  Düşük Frekans Devresi  
 

Jeneratör frekansını bir düşük frekans durumunda dedekte (hissetmek) ederek çalışır. 

Düşük frekans durumunu meydana geldiğinde jeneratör ana rölesi serbest kalır ve 

jeneratörün tevzi çubuğu ile ilişkisini keser.  
 

2.4.2.2.  Düşük Voltaj Devresi  
 

Jeneratör bütün fazlardaki voltaj seviyesini düzenler ve düşük bir voltaj görüldüğünde 

düşük voltaj devresi, düşük voltaj rölesini serbest bırakır. Bu da üç ile yedi saniye arasındaki 

zamanlama periyodunu (ayar zamanını) başlatır. Zamanlama periyodunun sonunda düşük 

voltaj durumu hâlâ mevcutsa düşük voltaj zaman rölesi çalışır ve jeneratör kontrol rölesinin 

enerjisini keser. İki numaralı ana röledeki kontaklar açılır ve jeneratörü tevzi çubuğundan 

(bastan) ayırır. Düşük voltaj devresi jeneratör çıkışı takriben 105 volt oluncaya kadar 

jeneratörün tevzi çubuğuna bağlanmasını önler. Düşük voltaj devresi aynı zamanda voltaj 

yükseldikten sonra (Field-Flashing) ikazlama devresini ayırır. 
 

2.4.2.3. Aşırı Voltajdan Koruma Devresi  
 

Her faz için bir sensing ve zamanlama devresi ve jeneratörün herhangi bir fazındaki 

aşırı voltajı dedekte eden bir çıkış devresinden ibarettir. Bir aşırı voltaj durumu, aşırı voltaj 
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rölesini çalıştırıp jeneratör kontrol rölesinin elektriğini keser. Bu da jeneratör ana rölesinin 

enerjisini kesip jeneratörü baştan ayırır. 
 

2.4.3 Sigortalar 
 

Bir iletkenden elektrik akımı geçince o iletkenin ısındığını hepimiz biliriz. İletkenden 

belli bir akımdan fazla akım geçince akımın geçtiği devre zarar görebilir. Devreye seri olarak 

bağlanan, akım artınca eriyerek veya mıknatıslanarak devreden akım geçmesini engelleyen 

düzeneklere sigorta adı verilir. Sigorta denilince belli bir akımdan fazla akım çekildiğinde 

yani devre aşırı yüklendiğinde eriyebilen tel akla gelir. 
 

Elektrik devresine seri bağlanan sigorta, elektrik devresindeki almaçlardan normalden 

fazla akım geçmesini önleyerek onları yanmaktan ve arıza sonucunda almacın gövdesindeki 

kaçaktan (yani elektrik çarpmasından) dokunan kimseyi korumak amacıyla kullanılır. 
 

Günlük yaşantımızda karşılaştığımız sigorta tiplerini üçe ayırabiliriz: 

Telli sigortalar, otomatik sigortalar, zayıf akım sigortaları 
 

Şimdi bu sigorta tiplerini sırasıyla tanıyalım: 
 

 Telli sigortalar 

Standart bir telli sigorta düzeneğinde, bir sigorta soketi, vidalı paso yuvası, sigorta 

buşonu ve vidalı kapak parçası bulunur. 
 

 Otomatik sigortalar 

Her sigorta atmasında buşon değiştirme külfetini ortadan kaldırmak amacıyla 

üretilmişlerdir. Sigorta bozuluncaya değin kullanılabilir. Termik manyetik koruyuculu tipte 

otomatik sigortalar piyasada bulunmaktadır. Prensip olarak termik eleman devreleri aşırı 

yükten, manyetik eleman ise tesisatı kısa devreden koruma görevini üstlenir. Sigortanın 

taşıyabileceği akımdan fazla akım geçmesi hâlinde mıknatıslığın artışı sonucu devreyi kapalı 

tutan iki uç açılır ve manyetik eleman böylece devreyi keser. Termik eleman ise sigortanın 

taşıyabileceği akımdan fazla akım geçmesi hâlinde, ısınmanın artışı ve farklı genleşen iki 

metalden oluşan bimetal sisteminin, genleşme sonucu şeklinin deforme olması ilkesi ile 

çalışarak devreyi keser. Devre kesicideki bimetalin uçları soğuyunca tekrar eski şekline 

dönerek akımı geçirmeye başlar. Piyasada rastlanan otomatik sigortalar, 6,10, 15, 20, 25, 32 

ve 40 amperliktir.  
 

 Zayıf akım sigortaları 

Zayıf akım çeken düzeneklerde telli ya da otomatik sigortalar kullanılmaz. Zayıf 

akımlar için yapılmış bir cam tüp içindeki sigortalardır. Bu sigortanın içindeki ergime teli, 

sigortanın taşıyabildiği en büyük akım geçtiğinde eriyerek devrenin kesilmesini 

sağlamaktadır. Bu sigortalar daha çok 0,5- 0,6- 0,75 amper için kullanılır. 
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İşlem Basamakları Öneriler 
 Alternatör çıkış gerilimini ölçünüz. 

 İnverter giriş gerilimini ölçünüz 

 İnverter giriş gerilimini izleyiniz. 

 İnverter çıkış gerilimini ölçünüz. 

 İnverter çıkış gerilimini izleyiniz. 

 Transformatör giriş gerilimini ölçünüz 

 Transformatör çıkış gerilimini ölçünüz. 

 Doğrultucu devre giriş gerilimini ölçünüz. 

 Doğrultucu devre giriş gerilimini izleyiniz. 

 Doğrultucu devre çıkış gerilimini ölçünüz. 

 Doğrultucu devre çıkış gerilimini izleyiniz. 

 Diyot uçlarını açarak sağlamlık testi 

yapınız. 

 Jeneratör koruyucu panelini açınız. 

 Düşük frekans devresini (dedektörünü ) 

kontrol ediniz. 

 Düşük voltaj devresini kontrol ediniz. 

 Aşırı voltaj devresini kontrol ediniz. 

 Kontrol ve ölçümlerde çok özenli 

davranınız. 

 Ölçü hassasiyetinizi sık sık kontrol 

ediniz. 

 Ölçü aleti kullanırken ölçü aletinin 

uygun konumda olmasına özen 

gösteriniz. 

 Osilaskop kullanırken uygun konumda 

olmasına dikkat ediniz. 

 Uygun araç ve gereç seçimine dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Alternatör çıkış gerilimini ölçtünüz mü?   

2. İnverter giriş gerilimini ölçtünüz mü?   

3. İnverter giriş gerilimini gözlemlediniz mi?   

4. İnverter çıkış gerilimini ölçtünüz mü?   

5. İnverter çıkış gerilimini gözlemlediniz mi?   

6. Transformatör giriş gerilimini ölçtünüz mü?   

7. Transformatör çıkış gerilimini ölçtünüz mü?   

8. Doğrultucu devre giriş gerilimini ölçtünüz mü?   

9. Doğrultucu devre giriş gerilimini gözlemlediniz mi?   

10. Doğrultucu devre çıkış gerilimini ölçtünüz mü?   

11. Doğrultucu devre çıkış gerilimini gözlemlediniz mi?   

12. Diyot uçlarını açarak sağlamlık testi yaptınız mı?   

13. Düşük frekans devresini (dedektörünü) kontrol ettiniz mi?   

14. Düşük voltaj devresini kontrol ettiniz mi?   

15. Aşırı voltaj devresini kontrol ettiniz mi?   
 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlış ise Y yazınız. 
 

1.(     ) Doğru akımı alternatif akıma çeviren cihazlara inverter denir. 

2.(     ) Alternatif akımı düşürmek için diyotlar kullanılır. 

3.(     ) Uçak elektrik sistemlerinde biri ana biri de yedek,  iki adet inverter bulunur. 

4.(     ) AC’den AC’ye gerilim dönüşümü için transformatörler kullanılır. 

5.(     ) İnverterlere uygulanan gerilimlerin frekansı yüksek olmalıdır. 

6.(     ) Düşük frekans koruma devresi voltaj düşümlerinde devreye girerek koruma işlemini 

gerçekleştirir. 

7.(     ) AC akımı DC akıma dönüştürmek için diyotlar kullanılabilir. 

8.(     ) Uçak güç sistemlerinde kullanılan inverter anahtarları on/off olmak üzere iki 

konumlu olarak bağlanmaktadır. 

9.(     ) İnverter çıkış gerilim değerleri 112 V AC ile 118 V AC arasında doğru kabul edilir. 

10.(     ) Diyotlar uçak elektriksel sistemleri içerisinde alternatörlere yakın ya da 

alternatörlerin içerisine yerleştirilir 
 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlış ise Y yazınız. 

 
1.(     ) Kurşun asitli akümülatörlerde elektrolit saf asitten yapılmıştır. 

2.(     ) Elektrolit yoğunluğunu ölçen cihazlara monometre denir. 

3.(     ) Uçaklarda kullanılan akümülatörler nikel kadmiyum tiptedir. 

4.(     ) Uzun süre şarjda kalan akümülatörde sülfatlaşma meydana gelir. 

5.(     ) Sıcak havalarda akümülatörler depoda iken kullanılmadıkları takdirde deşarj 

olmazlar. 

6.(     ) Uçaklarda kullanılan akümülatör tipleri çok bölmeli yapıdadır. 

7.(     ) Küçük tip uçaklarda ana güç kaynağı olarak doğru akım kullanılır. 

8.(     ) Uçak dağıtım sistemlerinde paralel olmayan sistemlerde yalnızca jeneratörler birbiri 

ile paralel bağlanır. 

9.(     ) Uçaklarda haricî güç bağlantıları kendi güç ünitelerini kullanmadığı durumlarda 

devreye alınır. 

10.(     ) Uçak dağıtım sistemlerinde paralel sistemlerde jeneratörler birbiri ile paralel 

bağlanırken jeneratör frekanslarının eşit olması gerekir.  

11.(     ) Doğru akımı alternatif akıma çeviren cihazlara inverter denir. 

12.(     ) Alternatif akımı düşürmek için diyotlar kullanılır. 

13.(     ) Uçak elektrik sistemlerinde bir ana bir de yedek olmak üzere iki adet inverter 

bulunur. 

14.(     ) AC’den AC’ye gerilim dönüşümü için transformatörler kullanılır. 

15.(     ) İnverterlere uygulanan gerilimlerin frekansı yüksek olmalıdır. 

16.(     ) Düşük frekans koruma devresi voltaj düşümlerinde devreye girerek koruma işlemini 

gerçekleştirir. 

17.(     ) AC akımı DC akıma dönüştürmek için diyotlar kullanılabilir. 

18.(     ) Uçak güç sistemlerinde kullanılan inverter anahtarları on/off olmak üzere iki 

konumlu olarak bağlanmaktadır. 

19.(     ) İnvertör çıkış gerilim değerleri 112  -  118 V AC arasında doğru kabul edilir. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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20.(     ) Diyotlar uçak elektriksel sistemleri içerisinde alternatörlere yakın ya da 

alternatörlerin içerisine yerleştirilir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Yanlış 
 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Yanlış 

13 Doğru 

14 Doğru 

15 Yanlış 

16 Doğru 

17 Doğru 

18 Yanlış 

19 Doğru 

20 Yanlış 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 37 

KAYNAKÇA 

 

 OKUMUŞ M. T., A. GÜMÜŞOLUK, Alternatif Akım Devre Analizi, Maki 

Yayınevi, Kahramanmaraş, 2003. 

 SAÇKAN A.H., Elektrik Makineleri III, İstanbul, 1999. 

 OĞUZ N., M. GÖKKAYA, A.C. Elektrik Makineleri, Ankara, 2000. 

 LİK H., Uçak Teknik Temel Kursu, THY Teknik Eğitim Merkezi, İstanbul. 

 

KAYNAKÇA 


