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Basit Elektrik Motoru
Bu ayki yaz›da, piyasadan kolayca bulunabilen
malzemelerle basit bir elektrik motorunun nas›l yap›labilece¤i anlat›l›yor. Elektrik enerjisini hareket
enerjisine dönüﬂtüren elektrik motorlar› elektromanyetizman›n temel ilkelerine göre çal›ﬂ›r. Bilindi¤i gibi, ak›m geçen bir iletken, manyetik alan içerisinde bulunuyorsa iletkene bir kuvvet etkir. Bu durum ﬂekil 1’de görülüyor. ‹letkene etkiyen kuvvetin
ﬂiddeti, ak›m de¤erinin, manyetik alan büyüklü¤ünün ve iletken uzunlu¤unun çarp›m› ile hesaplan›r.
Kuvvetin yönü ise ak›m yönü ile manyetik alan yönünün vektörel çarp›m› yap›larak belirlenir.

ça-kollektör yap›s› bulunur. Bu yap›, motorun dönüﬂü s›ras›nda sar›mlardan geçen ak›m›n belirli zamanlarda yön de¤iﬂtirmesini de sa¤lar. Böylece rotordaki iletkenlere etkiyen manyetik kuvvet hep ayn› yönde olur. ﬁekil 4-8’de bir do¤ru ak›m motorunun çal›ﬂma prensibi görülüyor.

ﬁekil 8

F›rçalara gerilim uyguland›¤› sürece dönme hareketi devam eder. Bu temel bilgilerin ard›ndan basit bir elektrik motoru yap›m›na geçebiliriz. Gerekli
malzemeler ﬂunlar:
ﬁekil 4

Statorda yer alan m›knat›slar manyetik alan
sa¤lar. Manyetik alan›n yönü N kutbundan S kutbuna do¤rudur.

M›knat›s olarak ﬂekil 9’da görülen yuvarlak veya dikdörtgen prizma ﬂeklindeki ferrit m›knat›slar
kullan›labilir.

ﬁekil 1: ‹letkene etkiyen manyetik kuvvet

ﬁekil 5

Elektrik motorunun tasar›m› uygun ﬂekilde gerçekleﬂtirildi¤inde, iletkene etkiyen bu manyetik kuvvet motorun dönmesini sa¤lar. Ak›m geçen iletken
ile manyetik alan kayna¤› aras›ndaki etkileﬂim, iki
m›knat›s›n birbirine etkisine çok benzer. ﬁekil 2 ve
3’den görüldü¤ü gibi, m›knat›slar›n z›t kutuplar›
birbirini çekerken, ayn› kutuplar› birbirini iter. M›knat›s›n ak›m geçen iletkene uygulad›¤› kuvvet de ayn› ﬂekilde düﬂünülebilir.

F›rça-kollektör yap›s› sayesinde iletken çerçeveden ak›m geçer.
ﬁekil 9: M›knat›slar

ﬁekil 6
ﬁekil 2: Çekme kuvveti

Manyetik alan içinde ak›m geçen iletken çerçeveye bir kuvvet etkir. Bu kuvvet, çerçevenin bir taraf›nda yukar› do¤ru iken, di¤er taraf›nda aﬂa¤›
do¤rudur.

Sar›mlar için emaye kapl› bak›r tel gerekli. Bu
teller, bobinaj iﬂi yapan yerlerden temin edilebilir.
Motorun dönen k›sm›n›n sa¤lam olmas› için telin çap› çok ince olmamal›. 0.65mm, 0.80mm veya 1mm
çapl› emaye kapl› bak›r teller kullan›labilir. Sar›m say›s› çok önemli olmamakla birlikte en az 10 sar›m
yap›lmal›. Sar›m yap›l›rken kolayl›k sa¤lamas› için
kalem pil kullan›labilir. ﬁekil 10’da görüldü¤ü gibi
0.65mm çapl› bak›r tel ile pil üzerine 10 tur sar›l›r.
Ard›ndan sar›mlar pilin üzerinden dikkatlice ç›kar›larak ﬂekil 11’deki hale getirilir. Sar›mlar›n her iki taraf›nda 2-3 cm’lik düz iletken parças› olmal›.

ﬁekil 7
ﬁekil 3: ‹tme kuvveti

Bir do¤ru ak›m motoru, stator ve rotor olarak
adland›r›lan iki k›s›mdan oluﬂur. Düﬂük güçlü motorlarda stator olarak genellikle sabit m›knat›s kullan›l›r. Rotorda ise sar›mlar yer al›r. Ak›m›n sarg›lardan geçiﬂini sa¤lamak üzere motor üzerinde f›rB‹L‹M ve TEKN‹K 86 Eylül 2006

Manyetik
kuvvetin etkisiyle, iletken
çerçeve dönmeye zorlan›r.

ﬁekil 10: Sar›m iﬂlemi
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Yap›m› gerçekleﬂtirilen basit elektrik motoru,
manyetizma ilkelerinin anlaﬂ›lmas› için oldukça yararl› bir uygulama özelli¤i taﬂ›yor. ‹nternette eriﬂilebilecek kaynaklarda rastlanan farkl› tür motor örnekleri ﬂekil 21-24’de görülmekte.
ﬁekil 11: 0.65mm çapl› telden sar›mlar

Farkl› çaptaki tellerden yap›lan sar›mlar ise ﬂekil 12 ve 13’de görülmekte.

ﬁekil 16: Çengelli i¤ne

Bir tahta plaka üzerine pense yard›m›yla i¤neler
ﬂekil 17’deki gibi sabitlenir. Sar›mlar›n her iki ucuna birer boncuk ya da tespih tanesi geçirilir. Ard›ndan, sar›mlar çengelli i¤ne üzerindeki halkalara yerleﬂtirilir.
ﬁekil 12: 0.80mm çapl› telden sar›mlar
ﬁekil 21

ﬁekil 13: 1mm çapl› telden sar›mlar

Bak›r telin üzeri emaye kapl› oldu¤u için yal›tkan özellik gösterir. Elektrik ak›m›n›n iletilebilmesi
için, bir maket b›ça¤› yard›m›yla sar›mlar›n uç k›s›mlar›ndaki emaye kaplama kaz›n›r. Bu iﬂlem s›ras›nda önemli bir noktaya dikkat etmek gerekir. ﬁekil 14’den görüldü¤ü gibi, iletkenin sol taraf›ndaki
kaplama tamamen kaz›n›r. Sa¤ tarafta ise sadece
iletkenin üst k›sm› kaz›n›r. Alt yar›s›nda emaye kaplama aynen kal›r. Yap›lan bu iﬂlem motorun dönmesini sa¤lamak için mutlaka gerekli.

ﬁekil 17: Motorun son hali

Zil teli veya timsah uçlu kablo yard›m›yla motorun uçlar› pile ba¤lan›r. Pil olarak 1.5V’luk AA boyutunda kalem pil kullan›labilir. Sar›mlar›n direnci
çok düﬂük oldu¤u için motor birkaç amper seviyesinde ak›m çeker. Bu nedenle pil ba¤lant›s› yap›l›rken k›v›lc›m oluﬂabilir. Motorun daha h›zl› dönmesi
istenirse yüksek ak›m verebilen C veya D boyutunda piller kullan›labilir.
ﬁekil 18 ve 19’da dikdörtgen m›knat›s kullan›larak yap›lan motorlar görülmekte.

ﬁekil 22

ﬁekil 18

ﬁekil 23

ﬁekil 14: Emaye kaplaman›n kaz›nmas›

ﬁekil 19

Motorun dönüﬂü esnas›ndaki görüntü ﬂekil
20’deki gibi.

ﬁekil 24
ﬁekil 15: Yal›tkan›n alt›ndaki bak›r iletken

‹ki adet çengelli i¤ne veya ataç kullan›larak sar›mlar›n oturtulaca¤› destekler haz›rlan›r.

Kaynak: www.simplemotor.com

ﬁekil 20: Motorun dönüﬂ hareketi
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