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REGÜLATÖRLER (KONJEKTÖRLER)  

Bilindiği üzere alternatör çıkış akımı motor devrine göre artış göstermekte veya azalmaktadır. Eğer çıkış 

akımı dengeli hale getirilmezse bu alıcıları olumsuz şekilde etkiler. Bu nedenle alternatör akımını 

sınırlayan sistem gerekliliği hasıl olmuştur bu sisteme regülatör denir. 

 

 

 

Görevi 

Regülatörün görevi, alternatör çıkış gerilimini belli bir değerde sınırlayarak sistemdeki bütün alıcıları 

yüksek gerilimden korumaktır.  

Regülatör; rotor bobinine giden ikaz akımını, motorun değişik devirlerine göre açıp kapamak veya 

zayıflatmak suretiyle rotor bobininde oluşan manyetik alanının şiddetini değiştirerek gerilimi sabitler.  

Böylece alternatör tarafından üretilen gerilim, değişen motor devrine göre sabitlenmiş olur. 

Çeşitleri ve Yapısal Özellikleri  

Manyetik Regülatörler  

Regülatör; platinler, bir manyetik bobin ve bir dirençten meydana gelir. Alternatör tarafından üretilen 

voltaj miktarını kontrol etmek için rotora gelen manyetik akım miktarını artırır veya azaltır.  

 



Tek Platinli Regülatörler Tek platinli tip regülatör, rotoru, manyetik alan bobiniyle (F) seri olarak 

bağlanmış bir (R) direncine sahiptir. Mekanik platinlerin çalışması ve ömürlerinin kısa olması 

sebebiyle tek platinli regülatör günümüz otomobillerinde pek sık kullanılmaz. 

 

İki Platinli Regülatörler Tek platinli tip regülatörün dezavantajını ortadan kaldırmak için farklı 

platinler kullanılarak düşük hızlar için (Pl) ve yüksek hızlar için (P2) olarak dizayn edilmiştir. Düşük 

hızlarda, tek platinli tip de olduğu gibi hareketli platin, düşük hız platinini (Pl) açıp kapatır. Yüksek 

hızlardaki voltaj düşük hız platini tarafından kontrol edilemediğinde hareketli platin yüksek hız 

platiniyle kontak yapıp açar. Hareketli platin, yüksek hız platiniyle temas ettiği zaman, manyetik alan 

akımının geçişi kesilir. Iki platinli tip regülatörün özelliği, hem düşük hız çalışma aralığı ve hem de 

yüksek hız çalışma aralığı bulunmasıdır. Bununla beraber bir dezavantajı, yüksek hız konumundan 

düşük hız konumuna geçerken voltajın hafifçe düşmesidir. Ancak tek platinli tiple kıyaslandığında (R) 

direnci, platinlerin açma kapama sırasında daha az kıvılcım yaratacağından daha küçük tutulabilir. 

Böylece platinlerin daha uzun ömürlü olması sağlanır. 

 

Elektronik Regülatörler   

IC (Entegre Devre) Regülatörler Günümüzde en son kullanılan alternatörlü şarj sistemlerinde 

elektronik regülatörler, alternatör ile birlikte kompakt olarak imal edilmektedir. Regülatörlerde 

kullanılan IC devresinin temel yapı malzemesi ince bir silikon chip olan, üzerine veya içerisine 

yerleştirilen, çok sayıda elektrik veya elektronik komponentlerin (transistor, diyot, kapasitör vb.) 

bulunduğu minyatür bir devredir. Alternatör, beraber üretilen kompakt bir IC regülatörünün iç 

devresinde güvenilirliği ve şarjı artırmayı sağlamak için yüksek kaliteli tek parça entegre devre (IC) 

bulunur. 

 

 

 



A tip IC regülatörler  

Bu tip alternatörde, alternatörü uyaran manyetik alan bobin diyotlarıyla birlikte nötr nokta diyotları 

bulunur ve bunlarla beraber bulunan IC regülatörü, basit bir A tip regülatördür. 

 

 

B tip IC regülatörler B tip IC regülatörler, nötr nokta diyotları bulunan manyetik alan bobin 

diyotlarıyla uyarılan bir alternatördür. B tip IC regülatör A tip regülatörün geliştirilmiş şeklidir.  

 

 

 



M tip IC regülatörler Bu tip regülatörler, nötr nokta diyotlu kompakt regülatörlerdir. B tip IC 

regülatörle aralarındaki fark, üç manyetik alan obbin diyotunun ve ilk uyarı direncinin kaldırılmış 

olmasıdır. 

 

ALTERNATÖR KAYIŞI 

Görevi Alternatör kayışı; motor krank mili kasnağından aldığı hareketi su pompası, alternatör ve 

kompresör gibi sistemlere ileterek bu sistemlerin çalışmasını sağlar. 

Alternatör V Kayışının Ayarı Pratik olarak normal kayış gerginliği, Resim 3.2’de başparmakla 

basıldığında 10 ile 15 mm kadar esnemelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

1. Şarj sisteminin verdiği gerilim ve akımın özel bir üniteyle sınırlanmasını ve kontrol altında 

tutulmasını sağlayan üniteye ne ad verilir?  

A) Regülatör  

B) Alternatör  

C) Şarj göstergesi  

D) Distribütör  

2. Aşağıdakilerden hangisi mekanik regülatörlerin dezavantajlarından değildir?  

A) Platinlerin açma kapama sırasında kıvılcım yaratması  

B) Ömrünün kısa olası 

C) Ayarının fazla oluşu  

D) Küçük ve hafif olması  

3. Regülatörlerde kullanılan IC devresinin temel yapı malzemesi ince bir silikon chip olan, üzerine veya 

içerisine yerleştirilen, çok sayıda elektrik veya elektronik komponentlerin (transistor, diyot, kapasitör 

vb.) bulunduğu minyatür bir devredir. Yukarıda hangi regülatör tipinden bahsedilmektedir?  

A) Manyetik regülatör  

B) Elektronik regülatör  

C) Akım regülatörü  

D) Hız regülatörü 

4. Manyetik regülatörler ile elektronik regülatörler arasındaki yapı farkı nedir?  

A) Röle yerine elektronik regülatörde IC (entegre devre) bulunur.  

B) Kapak bulunması  

C) Bağlantısının cıvatalarla yapılması  

D) Görevlerinin farklı olması 

5. Aşağıdakilerden hangisi M tip IC regülatör şarj lambasının yanmasının nedenlerinden değildir?  

A) Platin aralık ayarının bozulması  

B) Rotor bobin devresinde açıklık  

C) Regülatör algılayıcısı (S terminali) devresinde açıklık  

D) Terminaldeki voltajın 13 voltun altına düşmesi 

6. Motor krank mili kasnağından aldığı hareketi, su pompası, alternatör ve kompresör gibi sistemlere 

ileterek bu sistemlerin çalışmasını sağlar.  

Yukarıda sözü edilen şarj sistemi parçası hangisidir?  

A) Alternatör kayışı  

B) Alternatör  

C) Regülatör  

D) Kasnak 



 

KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

Soru No Cevap 

1 D 

2 D 

3 B 

4 A 

5 A 

6 A 

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış verdiğiniz 

cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 


