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Abstract 

Since induction motors are cheap and robust, they are widely used in industrial and household 
appliances. The majority of electrical energy in our country is consumed by these motors. Starting 
currents are high because of working principles of these industion motor starting. In addition, when 
they are not driven at rated speed and rated load, losses will get higher. Single-phase induction motor 
which has the same power as three-phase induction motor is more expensive than the larger structure. 
Moreover, single-phase motors require additional circuit components. Therefore, instead of a single-
phase motors use three-phase motors have a major role in energy savings. In this study, induction 
motors, three phase inverters, PIC programming and general information about the circuit component 
to be used in practice are given. In practice, the power of 2.2 kW three-phase asynchronous motors, 
speed control is performed by feeding a single-phase source. 18F4520 PIC is used as microcontroller 
and MOSFETs are used as switching component. Software, V / f control algorithm for the 
Microcontroller is designed to ensure functioning of data in the fastest way. 

Key Words: Induction motors, Speed control, Pulse width modulation, Inverters, V/f control, 
Microcontroller 

Tek Faz Asenkron Motor Yerine Kullanılacak Üç Faz Motorların 
Gövdesine Yerleştirilen Hız Kontrol Cihazının Tasarımı Ve 

Uygulaması 

Özet 

Asenkron motorlar ucuz ve dayanıklı olması sebebiyle endüstride ve ev aletlerinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Ülkemizdeki elektrik enerjisinin önemli bir kısmı bu motorlar tarafından 
tüketilmektedir. Asenkron motorların çalışma prensiplerinden dolayı yüksek kalkış akımları 
mevcuttur. Ayrıca, nominal yük ve nominal hızlarda çalışmamaları halinde enerji kayıpları daha 
azdır. Aynı güçteki tek fazlı asenkron motor ile üç fazlı asenkron motor karşılaştırıldığında tek fazlı 
asenkron motor büyük yapılı, pahalı ve verimsizidir. Üstelik tek fazlı motor ek yol verme elemanlarına 
ihtiyaç duymaktadır. Bundan dolayı tek fazlı motorlar yerine üç fazlı motorların kullanılması hem 
enerji tasarrufu hem de ekonomik tasarruf sağlayacaktır. Bu tez çalışmasında; öncelikle, asenkron 
motorlar, üç fazlı eviriciler, mikrodenetleyici programlama ve uygulamada kullanılacak olan devre 
elemanları hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Sonraki bölümlerde sürücü tasarımı ve 
uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, üç fazlı ve gücü 2,2 kW’a kadar olan asenkron 
motorların tek fazlı kaynaktan beslenerek istenilen şekilde hız kontrolünü sağlayan inverter tasarımı 
gerçekleştirilmiştir. Mikrodenetleyici olarak 18F4520 seçilmiş, 3 faz H köprüsünde anahtarlama 
elemanı olarak MOSFET'ler kullanılmıştır. Yazılımda, sabit V/f oranlı hız kontrolü için mikrodentleyici 
veriyi en hızlı biçimde işlemesini sağlayacak algoritma oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Asenkron motorlar, Hız denetimi, Darbe genişliği modülasyonu, Eviriciler, V/f 
kontrolü, Mikrodenetleyiciler . 
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1.GİRİŞ 

Asenkron motorlar yüksek verimli, uzun ömürlü ve az bakım gerektiren ucuz 
motorlardır. Gelişen teknolojiyle birlikte kontrolleri kolaylaşmıştır. Fırçalı olan 
makinaların aksine sincap kafesli asenkron motorlarda ark olayı gözükmez. Bu 
avantajları sebebiyle diğer motora göre daha yaygın kuşllanılmaktadır. Asenkron 
motorlar kullanım alanına göre çeşitli güç ve yapısal değişikliklerle 
üretilebilmektedir. Besleme kaynağına göre; tek fazlı asenkron motor ve üç faz 
asenkron motorlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Çoğunluğu düşük güçlerde 
olmak üzere çeşitli güç seviyelerinde üretimleri yapılan asenkron motorların tek 
fazlı kaynaktan beslenen tipleri üç faz motorlara göre verimi düşük ve üretim 
maliyeti yüksektir. Tek faz ve üç faz asenkron motor fiyat ve verim 
karşılaştırmaları Tablo 1.1 ve Tablo 1.2’de gösterilmiştir. 

Tablo 1.1 Sincap kafesli asenkron motor fiyatları (Firma: Fabrika Market) 
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Tablo 1.1 ve Tablo 1.3 ele alındığında hız kontrol cihazlarının motordan daha 
pahalı olduğu görülmektedir. 

Günümüzde çeşitli enerji kaynaklarından elektrik üretmek mümkündür. Fakat 
dünyada enerji üretiminden çok, mevcut kaynakları daha etkin ve verimli 
kullanılması yönünde ortak bir kanı mevcuttur. Enerji tasarrufu ile ilgili istatistik 
bilgilere Devlet İstatistik Kurumu’ndan ulaşmak mümkündür. Ülkemizde 
kullanılan elektrik enerjisinin %36’sı asenkron motorlar tarafından 
tüketilmektedir. Tasarruf stratejileri olarak yüksek verimli motorun kullanılması 
ve değişken hız sürücüsü kullanılması önerilmektedir. Değişken hız sürücüleri 
kullanarak, işletme şartlarına göre değişmekle birlikte, basınçlı hava sistemlerinde 
%5-%50, pompalarda %15-%50 arası enerji tasarrufu imkânı vardır (Url-3). Ek 
olarak kullanılan tek faz motorlar yerine daha verimli üç fazlı motor kullanarak 
enerjiden tasarruf etmek mümkündür. 

1.1 Tezin Amacı 

Bu çalışmanın amacı, tek fazlı motorların kullanıldığı yerlerde üç fazlı motorların 
tek fazlı kaynaktan beslenerek çalıştırılmasını sağlayan kontrol devrelerini 
incelemek ve maliyeti ucuz, motorun gövdesine yerleştirilmiş inverter tasarımını 
gerçekleştirmektir. 

1.2 Literatür Özeti 

Asenkron motorların hız kontrolü literatürde farklı yöntemlerle yapılmıştır. 
Teknolojinin gelişmesiyle doğru orantılı olarak sinyal üretme teknikleri ve 
kullanılan yarı iletkenler yapılan çalışmalarda farklılık göstermektedir. Asenkron 
motorların besleme frekansı, tristörlü anahtarlama devreleriyle değiştirilerek hız 
kontrolü yapılmıştır. Bu devrelerde anahtarın tetiklenmesi için kontrol devresi 
oluşturulmamış ve kısıtlı frekans aralığında işlem yapmak zorunda kalınmıştır. 
Ayrıca düşük frekanslarda harmoniklerin arttığı vurgulanmıştır (Hamilton ve 
Lezan, 1967). 

Güç elektroniği elemanlarının mikroişlemci ile kontrolündeki gelişmeler, evirici ve 
motor hız kontrolünde etkin olan PWM tekniğinin kullanımına olanak sağlamıştır. 
Donanımsal ve yazılımsal oluşturulan PWM tekniklerinin her birinin kendisine 
göre avantajları ve dezavantajları vardır. Yazılımsal oluşturulan PWM işaretlerinin 
kontrolü daha kolay yapılabilmektedir. Buna karşın donanımsal üretilen PWM’de 
kesinlik daha iyidir. Mikrodenetleyicide SPWM oluşturmak için, üçgen dalga ile 
referans sinüs tablosundaki veriler karşılaştırılarak tetikleme sinyalleri 
oluşturulmaktadır (Bowes ve Mount, 1981). Üç fazlı PWM sinyallerinin 
oluşturulması ve sinyallerin harmonikleri üzerinde araştırmalar yapılmıştır 
(Varnovitsky, 1983). Taşıyıcı dalga olarak kullanılan üçgen dalganın farklı 
desenleriyle PWM sinyalleri oluşturulmuş ve sonuç olarak taşıyıcı frekans ile 
referans sinyal arasındaki eşleme, frekanslar arası geçişlerin daha düzgün olması 
sağlamıştır (Chin ve diğ. , 1984) ( Vadivel ve diğ. , 1991). Yazılımsal oluşturulan 
PWM sinyallerinde kullanılan yoğun işlemler sebebiyle mikroişlemci hızının 
getirdiği bazı kısıtlamalar meydana gelmektedir. Daha kolay PWM sinyalleri 
üretmek için matematiksel yaklaşımlar yapılmıştır (Khanniche ve diğ. , 1988 ). 
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Asenkron makinaların stator - rotor hava aralığındaki akı yoğunluğunu sabit 
tutmak için V/f kontrollü sistemler uygulamada oldukça yaygın yer bulmuştur. 
Evirici çıkış geriliminin olabildiğince sinüse yaklaşmasıyla momentde 
dalgalanmalar ve gürültüler azaltılmıştır. Ayrıca verimde artış görülmüştür (Gastli 
ve Matsui, 1990 ). 

Mikroişlemcilerin gelişmesiyle birlikte geri beslemeli kontrol teknikleri 
kullanılmaya başlanmıştır. SVPWM ile SPWM teknikleri arasında bir karşılaştırılma 
yapıldığında aynı modülasyon indeksinde SVPWM tekniğinin diğer PWM 
tekniklerine göre temel gerilimin daha yüksek olduğu ispatlanmıştır. Ayrıca 
SVPWM daha az harmonik kayıplara neden olmaktadır. Fakat SVPWM sinyali 
oluşturmak için gerçek zamanlı işlemler yapılacağından yüksek hızlı işlemci 
kullanılması gerekmektedir. Bu da evirici tasarımında maliyetleri arttırmaktadır. 
Havalandırma sistemlerinde, tekstil fabrikalarında ve taşıyıcı sistemlerde 
kullanılan asenkron motorların üzerinde tasarlanacak eviricinin benzetimi 
yapılmıştır (Profumo ve diğ. , 1992 ). Motor hız kontrolünde farklı tipte vektör 
tabanlı, doğrudan ve dolaylı tork kontrolü yapabilen çeşitli algoritmalar 
denenmiştir. Koordinat dönüşümü gerektirmeyen, gerilim ya da akım sensörü 
olmaksızın cevabı daha iyi olan algoritmalar tasarlanmıştır. Fakat hız sensörü ile 
kaymanın kontrol edilip karmaşık bir hesaplama gerçekleştirilmesi gerekmektedir 
(Ludtke ve Jayne, 1995 ). Hız sensörü gerektirmeyen, sadece faz akım bilgilerini 
alarak motor kontrolü yapılmıştır. Kullanılan algoritmada stator direncinin 
değişimi bilinmesi gerektiğinden motor çalışma anında stator direncini de 
hesaplamaktadır. PWM-VSI’nın düşük gerilimlerdeki lineer olmayan davranışından 
dolayı 3 Hz altındaki çalışmalarda sabit V/f oranını kullanmak zordur (Munoz-
Garcia ve diğ. , 1997 ). faz Sinüzoidal PWM bilgisayar ortamında benzetimi 
yapılarak ve gerçek uygulamalarla elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. 
Simülasyonda elde edilen THD (Toplam Harmonik Bozunumu) değerlerinin gerçek 
uygulamadan farklı olduğu gözlenmiştir. Çalışmalarda PWM modülasyon 
indeksinin artmasıyla THD’nun arttığı ve güç faktörünün azaldığı benzetim ve 
deneysel olarak gösterilmiştir (Mekhilef ve diğ. , 2000). PWM tekniklerinin giriş 
gücü, çıkış gücü, motor kayıpları ve motor verimi üzerinde araştırmalar yapılmış, 
giriş gücü azaldığında motor veriminin düştüğü tespit edilmiştir. Sabit modülasyon 
tekniğinin diğer tekniklere göre daha etkili olduğu görülmüştür. SPWM’in düşük 
frekanslarda giriş gücünün diğer tekniklere göre azaldığını, fakat motor 
verimliliğinin daha iyi olduğu gözlemlenmiştir (Tadsuan ve diğ. , 2007 ). Bu 
çalışmada asenkron motorun hız kontrolünde geri besleme yapılmadan sabit V/f 
oranlı sinusoidal PWM tekniği kullanılmıştır. Sinyallerin üretilmesi için yazılımla 
tablolar hazırlanmıştır. Böylece düşük hızlı işlemcilerle de MOSFET'le  
sürülebilmiştir. MOSFET'lerin sürülmesi için transistörlü önyüklemeli sürücü, 
entegreli önyüklemeli sürücü ve bağımsız kaynak sürücü devreleri incelenmiştir 2.  

2.Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada 3 fazlı tam köprülü inverter ile doğrultulmuş tek fazlı kaynaktan 3 
fazlı asenkron motorların çalıştırılması gerçekleştirilmiştir. 
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Hız kontrol cihazı tasarımı için sürme teknikleri, devre elemanları incelenmiş, 
amaca uygun tasarım gerçekleştirilmiştir. Hız kontrol cihazının maliyetini en aza 
indirmek için ucuz mikrodenetleyici olarak PIC, tam köprü inverterde anahtarlama 
elemanı olarak MOSFET ve sürücü devresi için optokuplörlü sürme devresi 
kullanılmıştır. Kontrol için V/f kontrol tekniklerinden SPWM seçilmiştir. SPWM’in 
PIC mikrodenetleyicisinde kolay gerçekleşebilmesi için yazılım geliştirilmiştir. 
Yazlımın 20MHz’de çalışan mikrodenetleyicilerde uygulanabilirliği 
gözlemlenmiştir. Bu teknik ile dâhili PWM modülü olmayan işlemcilerde de V/f 
kontrolünün geçekleştirilebileceği görülmüştür. Asenkron motorların ilk kalkış 
anında yüksek akım çekmesi önlenmiştir. Böylece koruma elemanlarının yüksek 
değerli seçilmesi engellenmiş ve sistem korumasında kullanılan eleman maliyetleri 
de azaltılmıştır. Tek fazlı motorlar ile üç fazlı motorlar arasındaki fiyat, ebat ve 
verimlilik farkları sürücü maliyetini önemsiz kılmaktadır. Düşük güçlerde hız 
kontrol cihazının verimliliği sabit kayıplar nedeniyle düşmektedir. Fakat hızının 
kontrol edilebilir olması nedeniyle tek fazlı motor yerine tercih edilir. Sonuç olarak 
piyasadaki hız kontrol cihazlarından daha ucuz, motora yerleştirilebilecek hız 
kontrol cihazlarının tasarlanabileceği gösterilmiştir. Tek faz motorlara göre daha 
verimli, yapısal olarak daha küçük ve tek faz kaynaktan beslenen sürücüsü üzerine 
yerleştirilmiş üç fazlı asenkron motorların tasarımı mümkündür. 
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