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ŞARJ SİSTEMİ  

İngiliz bilim adamı Michael Faraday 19. yüzyılın ilk yarısında ilk elektrik dinamosunu yapmıştır. 

Otomobilin icat edilmesiyle bu araçlara şarj sisteminin bir parçası olarak yerleşmiştir. Günümüz 

otomobil motorları çok daha yüksek devirli olup araçlardaki elektrik alıcısı sayıları da artmıştır. Bunun 

yanı sıra her geçen gün artan motorlu araç sayısı şehir içi trafiğinde de yavaşlamaya neden olmuştur ve 

dinamolar alçak hızlarda alıcıları besleyemez duruma gelmiştir. Otomobillerde kullanılan şarj 

sistemlerindeki dinamolar bu nedenlerle yerlerini alternatörlü şarj sistemlerine bırakmıştır.  

Görevleri; 

1. Elektrikle çalışan alıcıları beslemek 

2. Araç aküsünü şarj ederek daima dolu tutmak.  

Şarj sistemi bu görevi motorun bir kısım mekanik enerjisini elektrik enerjisine çevirerek yapar.  

Yapısı ve Çalışması; 

Motor çalışmadığı zamanlarda enerji aküden temin edilir. Bu nedenle deşarj olan akünün tekrar şarj 

olması gerekmektedir. Akünün şarjı ve sistemin motor çalışırken beslenmesi şarj sistemi gerçekleştirir. 

1. Araç motoru düşük devirlerde çalışırken şarj sisteminin vereceği akım alıcıları beslemek için 

yeterli olmayabilir. Bu durumda alıcıların beslenmesi işlemini alternatör ve akü birlikte 

gerçekleştirir. 

 

 

 

2. Motor yüksek devirlerde çalışırken sarj sisteminin ürettiği akım alıcıların harcadığı akımdan 

yüksek olursa sistemin ürettiği akımın bir bölümü alıcılara ve diğer bir bölümü de akünün şarj 

edilmesi için harcanır. Şayet elektrikli alıcılar kullanılmıyor ve akü de tam şarjlı ise bu durumda 

şarj sisteminde regülatör devreye girerek şarj akımını sınırlar ve sistemi boşta çalıştırır.  



Alternatör bir manyetik alanda bulunan ve kuvvet hatlarını kesecek şekilde hareket eden bir iletkende 

gerilim indüklenir Faraday Kanunu’na göre çalışır.  

Şarj Sisteminin Parçaları; Akü, alternatör, regülatör (konjektör), şarj göstergesi ve devre kablolarından 

meydana gelmektedir. 

 

Akü;  

Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden ve devresine alıcı bağlandığı zaman bu enerjiyi 

tekrar elektrik enerjisine çevirerek dış devreye veren bir üreteçtir. Bir 12 V akü, polipropilenden 

yapılmış bölmelerle blok içinde birbirinden ayrılmış olan altı adet birbiriyle bağlı hücreden 

oluşmaktadır.  

Bir hücre, biri artı diğeri eksi uçlardan oluşan bir plaka bloğundan meydana gelmektedir. Plakalar, 

kurşun plakalardan (kurşun kafes ve aktif kütle) ve farklı kutuplardaki plakalar arasındaki mikroporös 

izole madde separatörlerinden oluşmaktadır. Separatör olarak zamanımızda kullanıma uygun polietilen 

paket separatörler kullanılmaktadır. 

Kutup başları, hücre ve plaka birleştiriciler kurşundandır. Kutuplar farklı çaplarıyla birbirlerinden 

ayrılır. Artı kutup başlı daima eksi kutup başından daha kalındır. Farklı çapları hatalı kutup bağlantısına 

engel olmak içindir. Hücre birleştiriciler, birbirlerinden hücre ayırma duvarlarıyla geçirilmişlerdir. 

Aside dayanıklı (Polipropilen) izole maddeye sahip blok kasa, akü muhafazasını meydana getirir. 

Dışardan tabana bağlantı için taban çıtaları mevcuttur. Blok kasası, blok tavanıyla yukardan 

kapatılmıştır. 

 



 

 

 

Motor çalışmadığı zamanlarda alıcıları besler ve ilk çalışma anında marş sistemine gerekli olan yüksek 

akımı verir. Akü kapasitesiyle sınırlı olduğundan sürekli şarj edilmesi gerekir. Motor çalışırken akünün 

şarj edilmesini, şarj sistemi gerçekleştirir. 

 

 

Motor yüksek devirlerde çalışırken sarj sisteminin ürettiği akım alıcıların harcadığı akımdan yüksek 

olursa sistemin ürettiği akımın bir bölümü alıcılara gider, diğer bir bölümü de akünün şarj edilmesi için 

harcanır. Araç motoru düşük devirlerde çalışırken şarj sisteminin vereceği akım alıcıları beslemeye 

yetmeyebilir. Bu durumda alıcıların beslenmesini, alternatör ve akü birlikte yapar. 

Alternatörler  

Günümüz araçlarında elektrik üretim işini dinamoların yerini alternatörler almıştır. Alternatörlerin 

kullanılmasının en büyük sebebi ise rolanti devrinde bile şarj edebilmesi ve çıkış akımının daha fazla 

olmasıdır. Alternatörün ürettiği alternatif akım diyotlar tarafından doğru akıma çevrilerek şarj sistemine 

verilir. 



 

Çalışma Prensibi 

Alternatörlerin çalışmasını anlayabilmek için faradayın elektrik üretme prensibini kavramamız gerekir. 

Bir manyetik alan içerisinde hareket eden bir iletken, manyetik kuvvet hatlarını kestiği zaman illetken 

üzerinde elektromotorkuvveti (indüksiyon voltajı) oluşur ve iletken devrenin bir elemanı durumunda ise 

üzerinden bir akım geçer.  



 

Şekilde görüldüğü gibi çok az bir akımla bile hareket edebilen bir ampermetre olan galvanometrenin 

ibresi, mıknatısın kuzey (N) ve güney (S) kutupları arasında bir iletkenin ileri geri hareket ettirilmesiyle 

doğan elektro motor kuvvetine bağlı olarak hareket eder. 

Her ne kadar, tek bir iletken bir manyetik alan içinde döndürüldüğünde elektromotor kuvveti üretilse 

de gerçekte üretilen kuvvet çok düşüktür. 



 

Eğer iki iletken uç uca birleştirilecek olursa, her ikisinde de elektromotor kuvveti üretilecek ve iki katı 

şiddetinde olacaktır. Böylece manyetik alan içinde daha çok sayıda iletkenin döndürülmesiyle daha fazla 

elektromotor kuvveti üretilecektir. 

 

Elektrik, kayar bilezik ve kömürler (böylelikle bobin dönebilecektir) üzerinden beslenen bir bobin 

tarafından üretildiği zaman lambadan geçen akım miktarı ve aynı zamanda akımın yönü de 



değişecektir. Bobinin dönmesiyle, ilk yarım turda üretilen akım, "A" tarafındaki kömürden 

verilecek, lambadan geçecek ve "B" tarafındaki kömüre dönecektir. Diğer yarım turda ise akım "B" 

tarafından verilip "A" tarafına geri dönecektir 

 

Bu yöntemle alternatif akım jeneratörü, bir manyetik alan içindeki bobin tarafından üretilen akımı 

yaratır.  

EMK’nın yönünün bulanması. 

Manyetik alan içindeki bir iletkende üretilen elektromotor kuvvetinin yönü, manyetik akışın 

yönündeki değişme ile birlikte değişecektir. Eğer bir iletken manyetik kuzey (N) ve güney (S) 

kutuplar arasında okla gösterilen yönde hareket ederse, elektromotor kuvveti (EMK) sağdan 

sola doğru akar. (Manyetik akımın yönü N den S kutbuna doğru olur.) EMK’nın yönü 

Fleming’in sağ el kuralı kullanarak bulabiliriz. 

 

Sağ elin başparmağı, işaret parmağı ve orta parmağını birbirine dik olacak şekilde açılması ile 

işaret parmağı manyetik akışın yönünü (manyetik kuvvet çizgilerini), başparmak hareket 

yönünü ve orta parmak ise EMK nin yönünü gösterir.  

ALTERNATÖRÜN ÇALIŞMA PRENSİBİ 

 



Faraday kanuna göre sabit bir manyetik alan içerisinde iletkenin döndürülmesiyle iletkende 

akım indüklenecektir; fakat bu yöntemde iletkenin devri yükseldiğinde fazla miktardaki akımın 

indüklenmesinden dolayı iletkenin ısınmasına neden olacaktır. Bu mahsuru ortadan kaldırmak 

için manyetik alan sabit bir iletken içerisinde hareket ettirilerek iletkende akım indüklenerek 

ısınma sorunu ortadan kaldırılmıştır. Sabit olan iletken stator sargısı ve hareket eden manyetik 

alansa rotordur.  

 

Alternatörde, sabit bir voltaj elde etmek için mıknatısın sabit bir hızda döndürülmesi gerekir.  

Bununla beraber motor yol koşullarına bağlı olarak değişik hızlarda çalıştığından,   alternatörün 

hızı sabit tutulamaz. Bu zorluğu çözmek ve sabit bir voltaj sağlamak amacıyla sabit bir mıknatıs 

yerine elektromıknatıs kullanılmıştır. Elektromıknatıs, üzerine bobinler sarılmış bir demir 

çekirdektir. Bobinlerden akım geçtiğinde, çekirdek mıknatıslanır. Mıknatıslanmanın derecesi, 

bobinden geçen akımın miktarıyla değişir. Böylece, alternatör düşük hızlarda dönerken akım 

arttırılır, bunun tersi de, alternatör yüksek hızlarda dönerken akım azaltılır. Elektromıknatıstan 

geçen akım, akü tarafından beslenir ve miktarı voltaj regulatörü (konjektör) tarafından kontrol 

edilir. Bu nedenle alternatör motor hızına bağlı olmaksızın sabit voltaj üretir.  Alternatörlerde 

akımın üretildiği iletkenler sabit durur ve manyetik alanı meydana getiren ve adına rotor denen 

kısım döner. 

Parçaları ve Yapısı 

Alternatörü oluşturan parçalar kasnak, ön ve arka kapak, rotor, stator ve diyot tablosundan 

oluşmaktadır.  

Kasnak: Mekanik enerji motordan bir kasnak vasıtasıyla alınır ve rotor döndürülerek stator 

sargılarında alternatif akım üretilmesi sağlanır. 

 



 

 

 

 

 

 

Ön ve arka Kapaklar: 

Kapakların iki görevi vardır; rotora yataklık yapmak ve bir motor bağlantısı gibi çalışmak. Her 

iki kapakta, soğutma verimini arttırmak için çeşitli hava geçitleri bulunur. Doğrultucu, kömür 

tutucuları, IC regülatör vs. arka kapağın arkasında yer alır.  

1. Puli   5. Diyot tablası 

2. Ön kapak  6. Arka Kapak 

3. Rotor   7. Fırça ve Regülatör 

4. Statör  



 

ROTOR 

 

Rotor: Rotor, manyetik kutuplar (N-S kutupları), bir manyetik alan (rotor)  bobini, kolektör 

halkalarından ve bir rotor milinden meydana gelmiştir.  

 

Manyetik alan (Rotor) bobini, dönme yönüyle aynı yönde sarılmıştır ve bobinin her iki ucu bir 

kolektör halkasına bağlanmıştır. Bobinin her iki ucuna manyetik alan bobinini kuşatacak 

şekilde kutup çekirdeği (N-S) bağlanmıştır. Manyetik alan, akımın rotor bobini üzerinden 

geçmesiyle ve kutuplardan birinin N kutbu, diğerinin S kutbu olmasıyla oluşturulmaktadır.    



Kolektör halkaları, fırçaların temas ettiği yüzeyler yüksek kalitede işlenmiş, paslanmaz çelik 

gibi metallerden yapılırlar. Bunlar rotor milinden yalıtılmışlardır. 

STATOR 

Stator: Stator çekirdekleri ve stator bobinlerinden meydana gelmiştir ve ön ve arka kapaklara 

tutturulmuştur. Stator çekirdeği, çelik kaplanmış ince plakalardan meydana gelir. 

 

Çekirdeğin iç kısmında kanallar ve üç adet stator sargısı vardır. Her bir sargıya bir faz denir. 

Alternatörlerin üç fazlı yapılmasının sebebi çıkış akımını yükseltmek ve çalışma sırasında 

meydana gelebilecek akım değişimlerini azaltmaktır. Bunlar birbirinden 120o açı farkıyla 

çalışır. 

Mıknatıs, bunların arasında döndüğü zaman her fazda alternatif akım üretilir.  Faz akımlarını 

kullanmaya uygun hale getirmek için sargılar arasında yıldız ve üçgen bağlantı olarak 

isimlendirilen iç bağlantılar yapılır. 

 

Yıldız Bağlantı 

Motorlu araçlarda genellikle yıldız tipi bağlantılar kullanılır. Faz sargılarından birer uçları 

birbirine bağlanarak ortak uç haline getirilir ve bu uç yalıtılarak boşta bırakılır. Buna nötr uç 

denir. Diğer uçlar ise dış devreye alınarak alıcılar bu faz arasında alıştırılır.  



 

Üçgen Bağlantı 

Sargılar sıra ile birinin başlangıcı diğerinin bitişine bağlanır.Her birleşme noktasından ortak bir 

faz ucu çıkartılarak alıcılar beslenir. Üçgen bağlantıda gerilim sabittir ve tek bir faz gerilimine 

eşittir. Akım şiddeti ise tek sargıda meydana gelen akımın 1.73 katına eşittir. 

 

DİYOT TABLASI 

Alternatörler üç fazlı alternatif akım üretirler. Araçlarda bu akım doğru akıma çevrilmeden 

kullanılmaz. Diyotlar meydana gelen alternatif akımı doğru akıma çevirmeye yararlar. Akımı 

sadece bir yönde geçirirler, diğer yönde geçirmezler. 

DİYOT TABLASI 

 



 

DİYOT BAĞLANTISI VE DOĞRULTMA 

Araçlarda genellikle 6 diyot kullanılır. Bunların üçü negatif diyot, üçü de pozitif diyottur. 

Negatif diyotlar gövde üzerinde bulunurlar. Pozitif diyotlar ise yalıtılmış bir plaka üzerinde 

bulunurlar. Son zamanlarda alternatörlere 6 diyotun dışında başka diyotlar da kullanılmaya 

başlamışlardır. Bunlar uyartım ve nötr nokta diyotlardır. 

 

 

 

Diyot bağlantıları, alternatör içindeki sabit bağlantılarla yapılır. Statorun bir fazı, bir pozitif 

ve bir negatif diyota bağlanır. Hangi sargıda ve ne yönde akım meydana gelirse gelsin 

diyotlar bunu bataryaya tek yönlü olarak verirler. Eş yüklü diyot tablaları içinde, üç adet 

pozitif ve üç adet negatif diyot bulunur. Alternatör tarafından üretilen akım, uç kapaklardan 

yalıtılmış pozitif yönlü diyot tablalarından verilir. 

 

  



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

1. Akümülatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Motor çalışırken aydınlatma sistemi ve özel alıcıları beslemek  

B) Motor çalışmazken diferansiyeli çalıştırmak  

C) Motor çalışmazken yağlamayı sağlamak  

D) Motor çalışmazken vites kutusunu çalıştırmak  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi alternatörün parçalarından değildir?  

A) Rotor  

B) Stator  

C) Kasnak  

D) Selenoid  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi şarj sistemi parçalarından değildir?  

A) Alternatör  

B) Regülator  

C) Enjektör  

D) Akü  

 

4. Alternatörde çekirdek ve bobinlerden meydana gelen sabit kısıma ne denir?  

A) Stator  

B) Rotor  

C) Diyot  

D) Konjektör  

 

5. Alternatörlerde genellikle alternatif akımı doğru akıma çevirmak için kaç diyot kullanılır?  

A) 2  

B) 4  

C) 6  

D) 18 

 

6. Alternatör çalışma prensibini yazınız. 

 

 

 

7. Alternatörde neden fan kullanılır açıklayınız. 

 

 

8. Diyotun görevi nedir. 

 

 

9. Alternatör çıkış akımı DC midir AC mi ? 

 

 

 

 

 



KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

Soru No Cevap 

1 A 

2 D 

3 C 

4 A 

5 C 
 

 

6.  Bir manyetik alan içerisinde hareket eden bir iletken, manyetik kuvvet hatlarını kestiği zaman iletken 

üzerinde elektro motor kuvveti (indüksiyon voltajı) oluşur ve iletken devrenin bir elemanı durumunda 

ise üzerinden bir akım geçer. 
 

7. Sistem motorlar beraber sürekli döndüğü için soğumasını sağlamak gerekmektedir. 

 
8. Diyotlar: Alternatörler üç fazlı alternatif akım üretirler. Araçlarda bu akım doğru akıma çevrilmeden 

kullanılmaz. Diyotlar meydana gelen alternatif akımı doğru akıma çevirmeye yararlar. 

 
9. AC 

 


