6. ÜNİTE
ALTERNATİF AKIM DEVRELERİNDE GÜÇ

KONULAR
1. Ortalama Güç (Aktif Güç)
2. Tek Fazlı Alternatif Akım Devrelerinde Güç Ölçülmesi
3. Üç Fazlı Alternatif Akımda Güç Ölçülmesi
4. Üç Fazlı Sayaçların Tanıtılması Ve Devreye Bağlanması
5. Güç Katsayısının Düzeltilmesi
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GİRİŞ
Bir doğru akım devresinde kullanılan güç, bu devreye uygulanan gerilim ile
devreden geçen akımın çarpımıdır. Alternatif akımda ise gerek devreye uygulanan
gerilim gerekse devreden geçen akım zamana bağlı olarak değişir.
Akım ve gerilimin çarpımı olan güç de zamana bağlı olarak değişik değerler
alır. Doğru akım devrelerinde olduğu gibi alternatif akım devrelerinde güç her zaman U.I değildir.
Bir alternatif akım devresinde gerilim ve akım;

Alternatif akım devrelerinde herhangi bir andaki güç
dir.
P değerine gücün ani değeri veya ani güç denir.

6.1 Ortalama Güç (Aktif Güç)
Devrenin ortalama gücü aktif güç olarak bulunur. Ortalama güce aktif güç
de denir. Buradaki kullanılan cihazın güç faktörü veya güç katsayısıdır. Bir devre elemanının gücünü arttırmak için cosφ yi büyütmek yani φ yi küçültmek gerekir. Elektrik enerjisi üretiminde güç faktörünün 1’ e yakın olması istenir.

6.2 Tek Fazlı Alternatif Akım Devrelerinde Güç
Ölçülmesi
6.2.1 Güç Ölçme
Elektrik enerjisi ile çalışan alıcıya elektrik enerjisi uygulandığında ısı, ışık, hareket vb. şekilde iş elde edilir. Elektrik enerjisi bir iş yaptırdığına göre bir güce sahiptir. Buradan da görüldüğü gibi birim zamanda yapılan işe güç denir. Gücün birimi
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watt’tır. Bu güç devreye uygulanan gerilim ve çekilen akımla doğru orantılıdır. Elektriksel güç:
P=VxI

şeklinde ifade edilir.

P

:Elektriksel güç (watt)

V

: Gerilim (Volt)

I

: Akım (Amper)

Örnek 1: 220 volt gerilimle çalışan bir ütü 4.8 amper akım çekmektedir, bu
ütünün gücünü hesaplayınız.
P= V x I = 220 x 4,8 = 1056 watt
Alıcılar genellikle standart gerilimlerde çalıştıklarından aynı gerilimle çalışan
alıcılardan fazla akım çeken daha fazla güç harcayacaktır.

6.2.1.1 Ampermetre ve Voltmetre Yardımı ile
Güç Ölçmek
P = V x I formülünde görüldüğü gibi elektrik devrelerinde akım ve gerilimin
çarpımı elektriksel gücü verir. Burada elektrik devresinin çektiği gücün bulunabilmesi için akım ve gerilim değerlerinin ölçülmesi gereklidir.

Şekil 6.1: Ampermetre voltmetre ile güç ölçme

6.2.1.2 Wattmetre ile güç ölçme
Doğrudan doğruya güç ölçen aletlere wattmetre denir. Wattmetrelerin dijital ve analog tipleri bulunmakta olup seviye olarak genelde W ve KW seviyelerinde
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sınıflandırılırlar. Wattmetreler ile doğru ve alternatif akımda güç ölçülebilir. Ancak
AC ve DC wattmetre seçimine, AC ve DC’de güç ölçebilen wattmetre de ise AC-DC
kademe seçimine dikkat edilmelidir.
Güç akım ve gerilimin çarpımına eşit olduğundan wattmetreye alıcının akım
ve gerilim değerleri aynı anda girilmelidir. Bu gereksinim wattmetrenin akım bobini
güç ölçümü yapılacak devreye seri, gerilim bobini paralel olacak şekilde bağlanarak
karşılanır. Wattmetrelerde küçük güç ölçülecekse akım bobininin sonra, büyük güç
ölçülecek ise akım bobininin önce bağlanması ölçme hatasını azaltacaktır.

Şekil 6.2: Wattmetre ve devreye bağlanması

6.3 Üç Fazlı Alternatif Akımda Güç Ölçülmesi
6.3.1 Üç fazlı dengeli devrelerde güç ölçme
Dengeli üç fazlı sistemde bir fazlı bir adet wattmetre ile üç fazın gücünü ölçme, bu sistem dengeli üç fazlı devrelerde kullanılmaktadır. Dengeli olması yani üç
fazdan çekilen akımın eşit olmasıdır. Devrede alıcı olarak eşit güçlü lambalar veya
motor kullanılabilir.
Üç fazlı ve dengeli yüklü sistemlerde her fazdan çekilen güç aynı olduğundan, bir fazlı wattmetre üç fazlı alıcının fazlarından herhangi birine bir fazlı devrelerdeki gibi bağlanır. Bu yöntemle sadece bir faz gücü ölçülür. Elde edilen güç üç ile
çarpılarak devrenin toplam gücü bulunur.
PToplam= 3x P
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Şekil 6.3: Dengeli 3 fazlı sistemlerde bir wattmetre ile güç ölçme

6.3.2 Üç fazlı dengesiz devrelerde güç ölçme
Üç fazlı dengesiz devrelerde güç ölçme yönteminde bir fazlı üç adet wattmetre ile veya üç fazlı wattmetre ile ölçme yapılabilir.

Şekil 6.4: Üç fazlı dengesiz sistemlerde üç adet bir fazlı wattmetre ile güç ölçme
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6.3.2.1 Üç fazlı dengesiz devrelerde bir fazlı
üç wattmetre ile güç ölçme
Sistemin gücü veya alıcının gücü dengesiz ise her faza bir adet bir fazlı wattmetre bağlanarak toplam güç bulunur (Şekil 6.4’e bakınız). Toplam güç wattmetrelerden okunan değerlerin aritmetik toplamıdır.
PToplam = P1 + P2 + P3 formülü ile bulunur.

Şekil 6.5: Üç fazlı wattmetrenin bağlantı şeması

Üç wattmetre metodu bağlantı zorluğu ve üç wattmetre ihtiyacı nedeni ile
pek kullanışlı bir yöntem değildir. Diğer yöntemlere göre daha maliyetlidir.

6.3.2.2 Üç fazlı bir wattmetre ile güç ölçme
Üç fazlı wattmetrenin üç akım bobini, ayrı ayrı birer fazlara bağlanır. Gerilim
bobinleri ise birer uçları kendi faz girişlerine diğer uçları da birleştirip nötr hattına
bağlanır.

6.3.3 Aron bağlantı ile güç ölçme
Aron bağlı wattmetrelerin iki akım, iki gerilim bobini vardır. Akım bobinleri
herhangi iki faza bağlanır. Gerilim bobinleri ise kendi akım bobininin bağlı olduğu
faz ile boşta kalan üçüncü faz arasına bağlanır.
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Aron bağlanacak wattmetrelerin gerilim bobinleri 380 Voltluk olmalıdır. Sistemin güç faktörü (Cosφ) 0,5’ten küçük ise wattmetrelerde ölçülen güçlerin farkı alınarak toplam güç bulunur. Eğer 0,5’ten büyük ise wattmetrelerde ölçülen güçlerin
toplamı alınarak sistemin toplam gücü bulunur. Bu şekilde yapılan bağlantıya aron
bağlantı denir.

Şekil 6.6: Üç fazlı sistemlerde aron bağlantılı wattmetreler ile güç ölçme

Resim 6.1: Analog varmetreler
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6.3.4 Reaktif Güç ölçme
Varmetre:
Bir fazlı ve üç fazlı wattmetrelerde devrenin iş gören gücünün (faydalı-aktif güç) ölçümleri yapılmaktadır. Wattmetreler, alternatif akımın, akımla geriliminin aynı fazda
olan kısmının çarpımını gösterir. Alıcıların endüktif ve kapasitif durumlarında devrede reaktif güç (kör güç = iş yapmayan güç) oluşturmaktadır. Bu gücü ölçen aletlere
varmetre denir.

Şekil 6.7: Wattmetreye bobin bağlanarak varmetrenin yapılması

Wattmetrelerde küçük değişiklikler yapılarak varmetreler imal edilmektedir.
Bu değişiklik Şekil 6.7’de görüldüğü gibi hareketli bobin olan gerilim bobinine seri
bir (self ) bobin ilave edilerek yapılmaktadır.
Böylece gerilim bobinindeki akım 90ºlik bir açı ile kaydırılmış olur. Artık bu
ölçü aleti sadece reaktif güç ölçer. Bir ve üç fazlı devrelerde reaktif güç ölçmek amacı
ile varmetreler, wattmetrelerde olduğu gibi devreye bağlanır.
Üç fazlı alternatif akım devreleri dengeli sistemlerde bir hattın reaktif gücü
ölçülüp 3 ile çarpımından toplam güç bulunur.
Varmetre çeşitleri:
Varmetreler, wattmetrelerde olduğu gibi faz şekline göre bir fazlı ve üç fazlı olmak
üzere iki çeşit imal edilir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte analog üretilen varmetreler yerlerini dijital varmetrelere bırakmaktadır.
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Şekil 6.8: Varmetrenin devreye bağlantısı

Ancak çalışma prensipleri aynıdır. Varmetrenin devreye bağlantı şekli wattmetrelerde olduğu gibidir. Akım bobini seri gerilim bobini paralel bağlanır.

6.4 Üç Fazlı Sayaçların Tanıtılması ve Devreye
Bağlanması
Bu nedenle çalışma prensibi ve özellikleri bir fazlı sayaçların aynısıdır. Üç fazlı
olanlarda bir adet veya 2 adet disk aynı eksen üzerindeki mile tespit edilmiştir.

6.4.1 Üç fazlı aktif indüksiyon sayaçları
Sayacın dönebilmesi için devreden akım çekilmesi gerekir Böylece akım bobininde bir manyetik alan hasıl olur Sayacın devreye paralel bağlı gerilim bobininde
zaten manyetiks alan vardır.
Gerilim bobinleri tarafından meydana getirilen manyetik alanın diskte doğurduğu Foucault akımları, akım bobininin meydana getirdiği manyetik alanın etkisiyle
diski hareket ettirir Hareket eden disk, bir dişli sistemi çalıştırarak numaratörün hareketini sağlar. Sayaçta bulunan U mıknatısın kutupları arasından geçen disk üzerinde de bir indükleme akımı doğurur Bu da diskin frenlenmesine ve hareketinin
ayarlanmasına sebep olur Sayacın ayarı bu mıknatıs aracılığıyla yapılabilir Şekil 6.9’ı
inceleyiniz.

130

2. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

ELEKTRİK BİLGİSİ

Şekil 6.9: 3 fazlı indüksiyonlu aktif sayaç iç yapısı

Şekil 6.10: 3 fazlı indüksiyonlu ( elektromekanik) aktif sayaç tesise bağlantısı
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6.4.2 Üç fazlı Dört telli sayaç bağlantısı
Üç fazlı, nötrlü ve nötrü topraklanmış sistemlerde dengesiz yüklerin çektikleri
enerjinin ölçülmesinde kullanılır.

Şekil 6.11: Üç fazlı dört telli sayaç bağlantısı

	Her fazın enerjisini ayrı ayrı ölçüp bunların toplamını verecek şekilde yapılmıştır. Üç ölçme sistemleri yani üç akım, üç gerilim bobinleri vardır. Akım bobinlerinin her biri bir faza seri, gerilim bobinleri de kendi fazlarının girişi ile nötrü arasına
paralel bağlıdır.
Şekil 6.11’deki bağlantıda;
•
•
•
•

Akım bobin uçları, 1 ve 3 numaralı ile
Akım bobini uçları, 4 ve 6 numaralı ile
Akım bobin uçları, 7 ve 9 numaraları ile gösterilmiştir.
3 adet gerilim bobinleri girişleri, 1- 4- 7 numaraları akım bobini
girişlerinden alınmıştır.
• Gerilim bobinlerinin çıkışları birleştirilerek 10- 12 numaralı klemenste
nötüre bağlanmıştır.

6.4.2.1 Üç faz Üç telli sayaç, aron bağlantısı
Bu sayaçlara aron bağlı sayaçlar da denmektedir. İki adet çalışma sistemi var-
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dır. Bu tip sayaçlar nötrsüz yükleri dengeli sistemlerde kullanılır. İki çalışma sistemleri olduğundan iki akım ve iki de gerilim bobini vardır. Aron bağlı sayaçlar, akım
bobinlerine bağlı olmayan üçüncü fazdan çekilen enerjiyi ölçmez. Bu nedenle aron
bağlı sayaçlar üç fazı dengeli olan sistemlerde kullanılmalıdır.
Yalnız iki faza göre akım ve gerilim bobinleri olduğundan sarfiyatları üç faz
dört telli sayaçlara göre azdır. Ayrıca yüksek gerilim ve yüksek akım devrelerinde
kullanılırken iki akım ve iki gerilim trafosu gerektiğinden bir akım ve bir gerilim trafosundan tasarruf edilir. Maliyet açısından uygundur.

Şekil 6.12: Aron bağlı 3 faz 3 telli sayaç bağlantısı

Şekil 6.12’deki bağlantıda;
• Akım bobini, 1 - 3 numaralı klemens arasına bağlanmış ve 1. gerilim
bobinin girişine 1. klemensten köprü alınmıştır.
• Akım bobini, 7 - 9 numaralı klemens arasına bağlanmış ve 2. gerilim
bobinin girişine 7. klemensten köprü alınmıştır. Gerilim bobinleri çıkışları
4-5 numaralı klemenste birleştirilerek 380 Volt uygulanır.
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6.4.3 Reaktif sayaçlar
İşletmelerde çekilen reaktif gücü ölçen cihazlara reaktif sayaç denir. Alternatif akımda çalışan endüktif yükler (motor, trafo vb.) aktif gücün yanında bir de reaktif
güç harcanır.
Büyük işletmelerde çok sayıda motor ve trafo kullanıldığından çekilen reaktif
güç de büyük olur. Dolayısıyla boşu boşuna para ödemiş oluruz. Ayrıca trafoyu ekstra yüklemiş olduğumuzdan dolayı enerji dağıtım şirketine olan yükümüz artar.
Ev ve küçük iş yerlerinde çalıştırılan endüktif özellikteki alıcılar reaktif enerji
çeker fakat bu güç çok küçük olduğundan böyle küçük aboneler ( 9 KW altında tesisler) için endüktif reaktif enerji sayacı istenmez. Bu nedenle reaktif sayaçlar 3 fazlı
olarak üretilir. 50 KVA üzeri güç değeri olan tesislerde kapasitif reaktif sayaç kullanılması zorunludur.

Şekil 6.13: Üç fazlı aktif ve reaktif mekanik sayaç bağlantısı

Şekil 6.13 incelendiğinde aktif sayaç ile reaktif sayaç akım bobinleri birbirine
seri, kapasitif sayaç akım bobinleri ters bağlanmıştır (Kapasitif sayaç akım bobinlerinin çıkışından giriş yapılmıştır). Ayrıca kapasitif sayaçlar üretilmez, endüktif sayaçların akım bobinleri tersten bağlanarak kapasitif sayaç bağlantısı elde edilir.
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“ENDÜKTİF REAKTİF TÜKETİM ORANI % 20, KAPASİTİF REAKTİF
ORANI % 15”tir.
Yani aktif tüketimin endüktif reaktif tüketime oranı % 20’yi geçmemesi gerekir. Oran geçtiği zaman elektrik dağıtım şirketi reaktif tüketim bedelini almaktadır.
Şekil 6.13’e bakıldığında aktif sayaç akım bobinleri ile reaktif sayaç akım bobinleri
seri bağlıdır.

6.4.4 Ölçü trafolu sayaç bağlantıları
Sayaçların ölçü trafolu bağlantılarında, akım trafolu bağlantı ve gerilim trafolu bağlantılarını inceleyelim. Sayaçların bağlanacağı tesislerin ölçeceği akımlar ve
gerilimler büyük olduğunda devrelere ölçü trafoları ile bağlanır. Ölçü transformatörleri ile kullandıklarında sayacın gösterdiği değer, trafonun dönüştürme oranı ile
çarpılır.

Şekil 6.14: 3 fazlı aktif- reaktif- kapasitif sayaç bağlantısı

Örneğin, akım transformatörünün dönüştürme oranı ni, gerilim transformatörünün dönüştürme oranı nu, sayaçta okunan değer de K ise ölçülen enerji (A):
A = K. ni. nu olur.
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6.4.4.1 Akım trafolu sayaç bağlantısı
Alçak gerilim şebekelerinde, büyük akım çeken tesislerde akım bobinine, bir
ölçü transformatörünün sekonder uçları bağlanır.
Bu tip yerler için sayacın akım bobini 5 A’lik ve gerilim bobini de şebekeye
doğrudan doğruya bağlanacak şekilde düzenlenmiştir.
1 fazlı akım trafolu sayaç bağlantısı:

Şekil 6.15: 1 fazlı akım trafolu aktif sayaç bağlantısı

Şekil 6.16: 3 fazlı 4 telli akım trafolu aktif sayaç bağlantısı
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3 fazlı gerilim ve akım trafolu sayaç bağlantısı:
Yüksek gerilimli tesislerde güç sarfiyatını ölçmek için sayaçlar ölçü transformatörleri
ile birlikte bağlanır. Böylece yüksek gerilimin değeri sayaç için uygun bir seviyeye
düşürüldüğü gibi aynı zamanda sayaç, yüksek gerilim devresinden de yalıtılmış olur.
Gerilim trafolu sayaçların gerilim bobinleri 100 Volt’luk olmalıdır. Çünkü orta
gerilim tesislerinde sayaç için kullanılacak gerilim trafosu sekonder gerilimi 100
Volt’tur.
Hem büyük akım hem de büyük gerilim ölçülmesi gerektiğinde akım ve gerilim trafoları birlikte devreye bağlanır. Böylece yüksek değerli akım ve gerilim ölçülmesi sağlanmış olur.

Şekil 6.17: 3 fazlı gerilim ve akım trafolu aktif sayaç bağlantısı

6.4.5 Elektronik Sayaçlar ve Bağlantıları
Elektrik tesislerinde ve konutlarda kullanım için tasarlanan elektronik elektrik
sayaçları tek fazlı ve üç fazlı olarak sınıf 1 hassasiyetinde üretilmektedir. Bu sayaçlara
akıllı sayaçlar da denir. Hassasiyet sınıfları 0,5’e kadar düşürülmüştür. Günümüzde
yeni yapılarda aboneliklerde elektronik sayaçların kullanılması zorunludur.
Sayaçlar, Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği’nde öngörülen tarife kategorilerini
sağlamak için 4 tarifeli ( Türkiye’de gündüz, gece, puant olarak 3 tarife uygulanmaktadır, 2011 yılı itibari ile), bir günü sekiz ayrı zaman dilimine bölebilmekte, hafta içi,
cumartesi ve Pazar günleri için ayrı ayrı tarifelendirme yapabilmektedir. Tarifelendir-
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medeki asıl amaç, elektrik enerjisi tüketimini 24 saate dengeli biçimde yaymak ve
tüketiciyi elektrik tüketimi konusunda bilinçlendirmektir. Kullanıcı sayaç bilgilerini
kontrol ederek tüketimini yönlendirebilir. Her zaman dilimi farklı fiyatlandırılacağı
için tarifeli kulanım tüketiciyi ucuz olan zaman aralığında elektrik tüketmeye yöneltecektir. Analog sayaçlarda olduğu gibi dijital elektrik sayaçlarının da reaktif güç
ölçümü yapanları imal edilmektedir.
Mekanik sayaçlarla elektronik sayaçların ölçüm sisteminin farklılıkları:
• Elektronik sayaçlarda mekanik parçalardan kaynaklanan sorunlar
yüzünden arızalanma söz konusu değildir.
• Elektronik sayaçlarda klemens ve gövde kapağı açılma tarihleri, saatlerive
adetlerinin kayıtları tutulduğu için kaçak elektrik kullanma riski çok azdır.
• Elektronik sayaçlarda geriye dönük tüketim bilgileri tutulduğundan enerji
bilgileri takip edilebilir.
• Elektronik sayaçlarda çok tarifeli sisteme abone olunarak tüketilen aynı
enerjiye karşı daha az para ödemek mümkündür.
• Elektronik elektrik sayaçları tasarruf sağlaması.
Türkiye’de üç çeşit tarife sistemi vardır. Çift terimli, tek terimli, çok zamanlı
tarife sistemidir. Çift terimli tarifede tüketilen elektrik enerjisi için kWh miktarı üzerinden alınan bedel ile buna ek olarak sözleşme gücü karşılığında kW miktarı üzerinden alınan bedel esasına dayalı tarife sınıfıdır.
Çift terimli tarifeden enerji alacak müşteriler, çekilen gücün en yüksek değerini
belirleyen özellikteki demantmetreli (demant: talep, istek) sayaç tesis etmezorunluluğu vardır Tek terimli tarifede tüketilen elektrik enerjisi için kWh miktarı üzerinden
bedel alma esasına dayalı tarife sınıfıdır.
Çok zamanlı tarifeli sistemde günün belli saatlerinde ve haftanın belli günlerinde tüketilen elektrik enerjisi için farklı fiyatlardan bedel alma esasına dayalı bir
uygulamadır. Hafta sonu dönemi (cumartesi-pazar) şimdilik uygulanmamaktadır.
Bu sisteme abone olan tüketicilerin sayaçları:
(06:00–17:00) arası
“Gündüz Tarifesi”
(17:00–22:00) arası “Puant Tarifesi” ( puant= En yüksek güç çekilen zaman)
(22:00–06:00) arası “Gece Tarifesi” olarak tarifelendirilir.
• Gündüz tarifesinde normalden yaklaşık %5 daha ucuz faturalandırılır.
• Puant tarifesinde normalden yaklaşık %50 daha pahalı faturalandırılır.
• Gece tarifesinde normalden yaklaşık %50 daha ucuz faturalandırılır.
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Şekil 6.18: Elektronik sayaçlarda faturalama bilgi sistemi

Elektronik elektrik sayaçlarında faturalama sistemi şekil 5.18 deki blok diyagram görüldüğü gibi abonede alınan bilgi bilgisayara aktarılıyor. Daha sonra bilgi işlem merkezine aktarılan bilgi faturalanarak aboneye ulaştırılıyor.

Resim 6.2: Ele Elektronik elektrik sayaç çeşitleri

6.4.5.1 Sayaç yapısı
Elektronik elektrik sayaçları piyasada birçok firma tarafından üretilmektedir.
Üretim standartlar ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmakta ve prensip olarak üretilen sayaçların tamamı aynı özelliktedir.
Aktif ve reaktif olarak elektronik sayaçlar üretilmektedir. Ayrıca günümüzde
trifaze sistemlerde, üç fazlı kombi (aktif- reaktif- kapasitif ) sayaçlar kullanılmaktadır.
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6.4.5.2 Sayaç bağlantıları

Şekil 6.19: Elektronik sayaçlarda faturalama bilgi sistemi

Şekil 6.20: 3 fazlı x5 kombi ( aktif- endüktif- kapasitif ) elektrik sayaç bağlantısı
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Şekil 6.20’deki devre bağlantısında, x5 (akım trafolu), kombi ( aktif- endüktifkapasitif ) sayaç bağlantısı verilmiştir, inceleyiniz. Bağlantı akım ve gerilim klemensleri ile yapılmıştır.

Şekil 6.21: Ölçüm panosu 3 fazlı x5 kombi elektrik sayaç bağlantısı

Resim 6.3: 1 fazlı ve 3 fazlı elektronik elektrik sayaçları
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Elektronik elektrik sayaçlarının bağlantısı mekanik sayaçlarda olduğu gibidir.
Klemens bağlantıları mekanik sayaçlar ile aynı özellikleri taşımaktadır.
Sayaç bağlantılarına dikkat edilmelidir. Sayaç faz sırasının hatalı bağlanması
durumunda ekranda gerilimleri ifade eden ikonlar yanıp söner, bu durumda gerilim
uçlarının kontrol edilerek düzeltilmesi gerekmektedir. Faz sırası hatası başlangıcından sonra 120 sn. içerisinde enerji kesilerek hata düzeltilir ise sayaç hata kaydı almaz.
Akım uçlarının doğru bağlanması durumunda ilgili fazın akım işareti LCD
ekranda sabit yanar, akım uçları ters bağlanan fazın işareti yanıp söner. Ters bağlantının başlangıcından sonra 120 sn. içerisinde enerji kesilerek hata düzeltilir ise sayaç
hata kaydı almaz. Sadece akım uçlarının ters bağlanması durumunda sayaç ölçümlerini doğru yapmaya devam eder.
Teknik özellikleri:
Genel olarak elektronik elektrik sayaçlarının özellikleri birbirlerine benzer niteliktedir
• Ölçüm fonksiyonları
• 4 tarifede de toplam aktif enerji ölçümü yapılabilir.
• 4 tarifede de toplam reaktif - kapasitif enerji ölçümü yapılabilir.
• Zaman dilimleri ve tarifeler programlanabilir.
• Gün içinde 12 ayrı zaman dilimi belirlenip, belirlenen bu zaman
diliminde dört tarifeden biri seçilebilir.
• Ayrıca 32 tatil günü, 8 ayrı günlük, 8 ayrı haftalık ve 12 ayrı aylık
program yapılabilir.
• Faturalama fonksiyonu
• Faturalama indeksleri otomatik olarak okunabilir.
• Faturalamanın başlangıcı her ayın birinci günü saat 00:00 ‘dır.
• İstendiğinde de herhangi bir günde programlanabilir.
• Son 12 ayın bilgilerini saklama özelliği vardır.
• Toplam aktif, reaktif, kapasitif enerjileri dört tarife bazında 12 ay
saklama özelliği vardır.
• Kendi kendine arıza bulma Sayaç kendisindeki devreleri sürekli otomatik
olarak kontrol edip arıza menüsünde arıza var veya yok ekranda belirtir.
Bu hatalar: Bellek, gerçek zaman saat hatası; saat pili zayıf, sistem pili zayıf
uyarısı, üst kapak ve klemens kapağı açık hatalarını gösterir.
• Klemens ve üst kapak açılma, kapama, kaydetme özelliği Üst kapağın veya
klemens kapağının açılması durumunda her ay için ilk açılma tarihini ve o

142

2. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

ELEKTRİK BİLGİSİ
ay içindeki toplam açılma sayısını kaydeder. Kapak açılma tarihi ve adedi
bilgilerinin son 12 ayı bellekte saklanır.
• Sayaçla iletişim, optik port ile okuma Elektronik sayaçların üzerinde optik
port bulunmaktadır(Enerji var iken veya yok iken). Sayaç herhangi bir
müdahale yapılmadan optik port arayüz bağlantısı ile hem bilgisayar
üzerinden hem de el endeksörü kullanılarak okunabilir. Ayrıca elektrik
kesik iken de LCD ekranını aydınlatan back-light sistemi sayesinde
karanlıkta okunabilir.
• RS 485 üzerinden okuma RS 485 çıkışı sayesinde RS 232 = RS 85 adaptör
yardımı ile doğrudan bilgisayara bağlanarak okuma programı yardımı ile
okunabilir. Sayaçlar bu data çıkışı sayesinde ileriki dönemlerde uzaktan
okuma ile ilgili çalışmalar hiçbir zorunluluk yok iken bu konuda birçok
firma bu sistemin alt yapısını hazırlamış bulunmaktadır. Böylece abonedeki
sayaç okuma işlemi için tahsis edilen personelin işlevini bu bağlantı ile
ortadan kaldıracaktır. En önemlisi ise kaçak elektrik kullanımını azaltmada
en önemli faktör olarak görülmektedir. Konu ile ilgili örnek şemalar aşağıda
verilmiştir.

Şekil 6.22: RS 485 port üzerinden ve optik port ile sayaç okuma sistemi

• Yedekleme güç beslemesi: Elektrik kesintilerinde elektronik sayaç, süper
kapasitör ve bir pil bileşiminden oluşan kesintisiz bir güç kaynağından
yararlanarak gerçek zaman saati ve takviminin sürekli beslenmesini
sağlar. Bu sistemle elektrik kesintilerinde saat ve tarih / takvim bilgilerinin
korunması güvenli olarak sağlanmış olmaktadır.
•
Led sinyali ve pulse çıkışları:
Sayaç üzerinde yanıp sönen LED’ler mevcuttur.
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Yaz / Kış otomatik zaman saati ayarı:
Elektronik sayaçlar yaz / kış saat uygulamasını üretim tarihinden itibaren 16 yıl
oyunca otomatik olarak kendiliğinden ayarlar.

Şekil 6.23: Uzaktan sayaç okuma blok diyagram şeması

Demantmetre fonksiyonu:
Tüm elektronik sayaçlar demantmetrelidir ( Demant= Talep, istek, en yüksek çektiği
güç miktarı ölçme). 5, 10, 15, 30, 45, 60, 120 dakikaya ayarlanabilir özelliktedir. 6
aylık bilgiler hafızada saklıdır.
Zaman Programlanması:
Bir günlük zaman en çok 12 zaman dilimine bölünebilir ve her bir zaman dilimi 4
tarifeden birine eşleştirilip seçilebilir. Ayrıca günlük zaman programının yanında
haftalık zaman programlanması (WP), Aylık zaman programlanması (MP) ve tatil
zaman programlanması (HP) yapılabilir.
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Çalıştırma ve fonksiyon kontrolleri:
Sayaç monte edilip enerji verildiği zaman LCD ekrana görüntü gelir.
Klemens kapağı açma/Kapama kontrolü:
Klemens kapağı yerine vidalandıktan sonra LCD ekranında kilit sembolleri yanıp
sönmeye başlar. Optik port ile okuma yapılınca bu sembol kaybolacaktır.
Auto display:
Auto-display modu sayacın çalışmaya başlamasıyla birlikte devreye girer. Her bilgi 5
sn. ekranda görünür ve kendinden sonra gelen bilgi ekrana gelir. Fazların ve akımların kesilmesi kaydı.
Elektronik sayaçların birçoğu en son faz kesilme zamanının başlangıç ve bitiş tarih
ve saatlerini (her faz için ayrı ayrı ve toplam), faz kesilme toplam zamanını dakika
olarak en son akım kesilme zamanının başlangıç ve bitiş tarih ve saatlerini (her faz
için ayrı ayrı ve toplam), akım kesilme zamanının dakika olarak toplam süresini ve
en son ters akım oluşma zamanının başlangıç, bitiş tarih ve saatlerini (faz, faz ve
toplam olarak) ters akım oluşma zamanının toplam süresini dakika olarak hafızasına kaydeder.
Mevcut panolara uygunluk:
Elektronik sayaçlar, Türkiye koşullarının gereği olan, kullanımdaki diğer elektrik
pano ve ekipmanlarına TSE standart ölçülerine uygun imal edilmektedir. Mekanik
sayaçlarla birlikte aynı panoda kullanmak mümkündür. Sayaç periyodik muayeneleri 10 yılda bir yapılır.

Resim 6.4: Bir fazlı ve üç fazlı kartlı elektrik sayacı
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6.4.6 Kartlı Sayaçlar ve Yapısı
Ön ödemeli kullanım tasarlanmış elektrik sayaçlarıdır. Yani kullanacağımız
elektrik tüketim miktarının istendiği kadar alınarak karta yüklenmesi ile sayaç üzerine takılarak tüketim yapılmasını sağlayan bir sistemdir.
Bu sayaçta mikroişlemci verileri akıllı karttan okur, çözümler, ölçüm verilerini
ve diğer sayaç bilgilerini silinmeyen hafızasına kaydeder. Sayaca yapılan illegal girişimleri gösterir ve kaydeder, ölçümleri ve diğer verileri karta transfer eder. LCD’ nin
çalışmasını düzenler, devre kesiciyi ve kornayı kontrol eder. Dâhili gerçek zaman saati 7’den fazla tarife ve 4 liste tarife kullanımı sağlar ve kullanım zamanı kaydını tutar.
Dağıtım şirketleri sayaçların okunmasından tahsilata kadar geçen süreyi en
aza indirgeyecek alt sistemleri mutlaka yönetim sistemlerine dâhil etmek istemektedir. Böylece yıllık işletme masraflarını azaltmak, tahsilatı güvence altına alıp bugünkü tahsilat süresini de kısaltarak finansal kayıplarını en aza indirgemeyi istemektedirler. Kartlı sayaçlar tahsilat ve okuma problemini ortadan kaldırmaktadır.

6.5 Güç KatsayısıNIN DÜZELTİLMESİ
Gerilimle,”I” akımı arasında kalan açının (zaman açısı) kosünüsüne GÜÇ FAKTÖRÜ (COSφ) adı verilir. Bazı açıların sinüs ve cosinüs değerleri. Görüleceği gibi açı
büyüdükçe Cosφ değeri küçülür. Açı küçüldükçe Cosφ değeri büyür.
Kompanzasyon sistemlerinin kurulması sonucunda devreye bağlanan kondansatörlerin akımı, devreden çekilen akımın reaktif bileşenini azaltacağından açıyı
küçültür. Bunun sonucunda da Cosφ değeri büyür.

Şekil 6.25: Akım gerilim arasındaki açı (Cosφ)
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Açı Değeri

Kosinüsü

Sinüsü

=900

Cos

=0

Sin

=1

=600

Cos

= 0,5

Sin

= 0,866

=450

Cos

= 0,707

Sin

= 0,707

=00

Cos

=1

Sin

=0

Şekil 6.24: Kartlı sayaçlara kontör yükleme sistemi

Tablo 6.1: Açı değeri tablosu

AKTİF GÜÇ / GÖRÜNÜR GÜÇ = (W) / (VA) = Cosφ
Örnek 2 : 120 V 50 Hz’lik kaynaktan 8A ve 720 w çeken motorun;
a) Görünür gücünü,
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b) Güç kat sayısını,
c) Faz açısını
d) Kör gücünü (reaktif gücünü) hesaplayınız.
Çözüm:
a) S = U.I = 120.8 = 960 VA
b) P = 720 W,
P = U.I.Cosφ, Cosφ= 720 /(120.8) =0,75
c) Cosφ = 0,75,
φ = 41,4°,
Sin 41,4° = 0,66
d) Q = U.I.Sinφ = 120.8.0,66 = 633,6 VAR

6.5.1 Reaktif Güç Tüketicileri
Manynetik veya statik alanla çalışan bütün elektrikli araçlar şebekeden aktif
güç yanında reaktif güç de çeker; bazı koşullar altında da reaktif güç verir. Bu tip
reaktif güç tüketicileri şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Düşük ikazlı sekron makineler
Asenkron motorlar
Senkron motorlar
Bobinler
Transformatörler
Redresörler
Endüksiyon fırınları, ark fırınları
Kaynak makineleri
Hava hatları
Floresan lamba balastları
Sodyum ve cıva buharlı lamba balastları
Neon lamba balastları

6.5.2 Reaktif Güç İhtiyacının Tespiti
Güç faktörü düzeltmede başlangıç noktası, yük karakteristiğinin tam olarak
belirlenmesidir. İşe, güç sistemi yönünden bakıldığında sistemin en fazla zorlandığı
yükteki güç faktörünün bilinmesi yeterlidir.
Ülkemizde müşteri gruplarının puant yükteki güç faktörleri üzerinde yapılmış
çalışmalar çok eksiktir. Eldeki bilgiler genellikle dağıtım panolarındaki Cosφ metrelerden okunan bilgileri içermektedir.
Yapılan araştırma ve ölçümlerde her müşteri grubu için güç faktörü değerleri
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ortalama olarak bulunmuştur.
Endüstriyel Kuruluşlar:
Endüstriyel kuruluşların güç faktörlerinin 0.6 – 0.9 arasında değiştiği, alt sınırın ark
ocakları, kaynak makineleri veya küçük elektrik motorları kullanan ve aydınlatmanın floresan lambalarla yapıldığı kuruluşlarda, üst sınırın ise büyük güçte motor kullanan, aydınlatmanın da cıva buharlı lambalarla yapıldığı kuruluşlarda kullanıldığı
gözlenmiştir.
Meskenler:
Yapılan ölçmelerde güç faktörünün yaşam standartları ile doğrudan ilgili olduğu
gözlenmiştir. Ülkemizde meskenlerde elektrik enerjisini genellikle aydınlatma (akkor veya floresan lamba) ve biraz a ısıtma için kullanıldığı düşünülürse bunun sebebi ortaya çıkmaktadır.
Ticarethaneler:
Ticarethanelerin yükleri aydınlatma ve küçük elektrik motorlarından oluşmaktadır.
Ticarethaneleri bürolar ve alışveriş merkezleri olarak ayırırsak, alışveriş merkezlerinin güç faktörleri 0.8 – 0.7, büroların ise 0.88 olarak ölçülmüştür.
Resmi Daireler:
Resmi dairelerde ana yükü aydınlatma oluşturmakta, dolayısıyla güç faktörü aydınlatmanın türüne bağlı olarak değişmektedir. Yalnız floresan lamba kullanılan dairelerde güç faktörü 0.5’ e kadar düşebilmekte ve flemanlı lambaların kullanılmasıyla
artmaktadır.
Sokak Aydınlatması:
Sokak aydınlatmasında güç faktörünü kullanılan lamba tipi belirlemektedir. Enkandesan lambaların kullanıldığı durumlarda güç faktörü 0.97’ ye ulaşmaktadır. Örneğin; Ankara – Samsun otoyolundaki cıva buharlı lambalarla yapılan aydınlatmada
güç faktörü 0.86 olarak belirlenmiştir.

6.5.3 Bir Tesise Ait Güç Değerlerinin Tespiti
6.5.3.1 Tesis Proje Safhasında İken
Tesis proje aşamasında olduğu zaman güç katsayısı 0,7 olarak dikkate alınır.
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Gerekli kondansatör gücü Qc=Px0,67 kVAr olarak bulunur.

6.5.3.2 Tesisteki Ölçü Aletlerinden
Ampermetre, voltmetre ve cosinüsfimetre var ise;

Qc= Q-(Px tg Q2) kVAr ile bulunur.
Ampermetre, voltmetre ve bir aktif sayaç var ise;

P= saatteki led yanma sayısı: Q² = S²-P²
Ledin yanma sabitesi: Qc= Px(tgQ1-tg Q2) …… kVAr olarak bulunur.
Tesiste aktif ve reaktif sayaç var ise sayaç sabiteleri ve saatteki tur sayısı
dikkate alınıp P ve Q güçleri bulunur.
Qc= Q-P.tg Q2……. kVAr
Aktif, reaktif sayacın olduğu işletmeye işletme süresi belirli aktif ve reaktif
tüketim faturası geliyor ise:
Qc = Aktif Tüketim – Reaktif tüketim x tg Q2) …… kVAr
İşletme Süresi

6.5.4 Reaktif Güç Kompanzasyonu
Tüketicilerin reaktif güç ihtiyaçlarını karşılamak için iki tip araçtan yararlanılır:
• Dinamik faz kaydırıcılar, aşırı ikaz edilmiş senkron (senkron
kompansatörler).
• Statik faz kaydırıcılar, kondansatörlerdir.
Kondansatörlerin kayıpları çok düşük olup nominal güçlerinin % 0,5’ inin altındadır. Bakım masrafları da düşüktür. Tüketicilerin kullanılacak alanın hemen yanına
ve istenilen büyüklükte tesis edilebilme kolaylıkları da vardır. Bu nedenle tercih edilir.
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6.5.4.1 Dinamik Faz Kaydırıcılar (Senkron
Makineler)
Reaktif güç üretiminde kullanılan dinamik faz kaydırıcıların başında, aşırı uyarılmış senkron makineler gelir. Genel olarak santrallerden gelen enerji nakil hatlarının sonunda ve tüketim merkezlerinin başında şebekeye bir senkron makine paralel
bağlanır ve bölgenin reaktif güç ihtiyacı bu makine tarafından sağlanır. Şebekeye
bağlanan senkron makine şebekeden boşta çalışma kayıplarını karşılayacak kadar
az bir aktif güç ve şebekeye istenen reaktif gücü vererek, bir reaktif güç üreticisi
olarak çalışır.
Senkron faz kaydırıcıların kayıpları kondansatörlere göre daha yüksek olduğu
gibi bunların devamlı bir bakıma ihtiyaçları da vardır. Ayrıca güçleri çok yüksek olduğu halde, ekonomik olarak yapımı ve temini mümkün olur. Bundan başka üreticiler, bir tüketim merkezinin civarına yerleştirildiğinden sadece jeneratörler ve yüksek
gerilim enerji iletim hatları ve buna ait transformatörler kullandıkları halde tüketim
merkezine bir veya iki kademeli orta gerilim şebekeleri ile alçak gerilimli dağıtım
şebekesi reaktif güç nakletmek zorunda kalırlar. Onun için dinamik faz kaydırıcılar
bugün ancak, özel hallerde ve ekonomik şartların gerçekleştiği yerler de kullanılır.
Senkron Motorlar İle Güç Kompanzasyonu:
Güç katsayısının düzeltilerek aktif gücün (gerçek güç) artmasını sağlamak için senkron motorlar kullanılır. Bu amaçla kullanılan senkron motorlara SENKRON KOMPANSATÖR veya SENKRON KONDANSATÖR adı verilir. Şekil 5.26,2da üç fazlı bir şebekeye
bağlanmış, geri güç katsayılı (endüktif ) bir alıcı ile aynı şebekeye bağlanmış 3 fazlı
bir senkron motor görülüyor. Senkron motorun boşta fazla uyartımlı çalıştığını ve
kayıplarının olmadığını düşünelim. Bu durumda senkron motorun akımı gerilimden
900 ilerdedir. Şekil 6.26 (b)’ de yük akımı Iy, Şebeke gerilimi Uy’den φy den geride
gösterilmiştir.
Senkron motorun akımı Is ise gerilimden 9O0 ilerdedir. Devreye senkron
motor bağlanmadan önce şebekeden çekilen akım Iy kadar iken, senkron motor
bağlandıktan sonra çekilen akım I kadar olmaktadır.
Iy akımının iki bileşeni Iya aktif Iyf ise reaktif bileşen olarak tanımlanır. I akımının aktif bileşeni I, reaktif bileşeni ise Ir’dir. Ia=Iya olduğuna göre, senkron motor
bağlandıktan sonra da çekilen güç aynı kalmıştır. Çünkü sekron motorun gerçek
gücü sıfırdır.
Iya=Iy.Cos φy Ia=I.Cosφ Iya=Ia olduğundan,
Iy. Cosφy = I. Cosφy dir. Iy >I olması
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bize senkron motor bağlandığından sonra şebekeden çekilen akımın azaldığını
gösterir.
Örnek 3: 100 KVA, Cosf =0,6 geri güç katsayılı ve 2300 V’luk 3fazlı bir yüke kayıpları
olmayan fazla uyartımlı 35kVAlık bir senkron motor boşta paralel bağlandığında sistemin güç katsayısı ne olur?
Yükün çektiği akım:

Şekil 6.26: (a) Senkron motor ile güç kat sayısının düzeltilmesi (b) Senkron kompansatör vektör
diyağramı

Görüldüğü gibi senkron motor bağlanmadan önce şebekeden 25 A çekilir-
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ken, senkron motor bağlandıktan sonra aynı güç için çekilen akım 18,72 Ampere
düşmektedir. Böylece hatlarda düşen gerilim ve güç kaybı azalmaktadır. Sistemin
daha önceden 0,6 olan güç kat sayısı, senkron motor bağlandıktan sonra 0,8’e yükselmektedir.

6.5.4.2 Kondansatör
düzeltilmesi

ile

Güç

Katsayısının

Statik terimi kullanılan teçhizatın döner sistemler yerine indüktivite, kapasite
ve tristör gibi elemanların kullanılmasından kaynaklanır. “Faz Kaydırma”deyimi ise
yine bu elemanlarla gerilim ve güç faktörünün düzeltilmesinde kullanılmalarından
dolayı verilmektedir.

Resim 6.5: 2,5 kvar, 50 μF’ lık kompanzasyonda kullanılan kondansatörle

Şekil 6.27: Akım gerilim ve güçlerin birbirine göre durumları

Alternatif akım alıcıları şebekeden alternatif akım çekerler. Bu akım etkin (aktif ) akım ve endüktif reaktif akım olmak üzere iki bileşenden oluşur. Aktif akımın
meydana getirdiği aktif güç, faydalı güç olarak şebekede kendini belli eder. Endüktif
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reaktif akımın meydana getirdiği endüktif reaktif güç ise faydalı güce çevrilemez.
Fakat endüksiyon prensibine göre çalışan transformatör ve alternatör gibi işletme
araçlarına normal çalışmaları için gerekli olan manyetik akı endüktif reaktif akım tarafından meydana getirilir.

miştir.

Şekil 6.27’de akım, gerilim ve güçlerin birbirlerine göre durumları gösterilGörünür güç formülü :

S = P2 + Q2

Endüktif reaktif güç formülü :
Aktif güç formülü :

QL = S . Sin φ
P = S . cos φ

Şebekeden çekilen akım ve bileşenleri :
Endüktif reaktif akımın bileşen formülü :
Aktif akımın bileşen formülü :

I = I p2 + I q 2

Iq = I . sin φ
Ip = I . cos φ

Aktif güç ile (P) görünür güç (S) arasındaki (φ) açısına faz açısı ve bu açının
kosinüs değerine güç katsayısı denir.
Alternatörlerde üretilen elektrik enerjisi iletilmekte, dağıtılmakta ve son aşamada aboneler tarafından kullanılmaktadır. Güç sisteminde aktif gücün akışının
yanında yükün ve sistemin gereksinimini karşılayabilmek için reaktif güç akışı da
olmaktadır. Aktif güç alternatörlerde yüklere iletilir. Fakat reaktif güç için böyle bir
zorunluluk yoktur. Reaktif gücün gereksinim duyulan noktaya en yakın yerden ve
gerilim seviyesinde üretilmesi temel bir ilkedir.
Alıcılar normal olarak şebekeden endüktif reaktif güç çekerler ve tekrar şebekeye verirler. Endüktif reaktif gücün şebeke yerine kapasitif reaktif güç alma koşulu
ile özel bir reaktif güç üreticisi tarafından sağlanmasına reaktif güç kompanzasyonu
denir.
Bu işlemin doğal sonucu olarak sistemin belirli noktalarında görülen güç katsayısı (cosφ ) düzeltilecek veya bir başka deyişle güç katsayısı 1’e yaklaştırılacaktır.
Reaktif güç kompanzasyonunun amacı şunlardır;
• Güç katsayısının düzeltilmesi
• Gerilim düşümü ve güç kaybının azaltılması
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• Boş yere hattın yüklenmesinin önlenmesi
Güç katsayısı düzeltilmemiş bir şebekede gereksiz yere endüktif reaktif gücün
sebep olduğu akımlar dolaşır. Bu akımların dolaşımıyla hatların kapasitesi azalır.
Elektrik enerjisi üreten alternatörlerden daha fazla akım çekilmesine neden olur.
Çekilen bu akımların aktif bileşenleri küçük olacağından düşük verimle çalışacaklardır. Reaktif güç kompanzasyonu yapıldığında reaktif akım kompanzatör* tarafından
karşılanacağından sistemden daha küçük akım çekilecektir. Böylece kompanzatörler mevcut sistemdeki aşırı yüklenmeyi önleyeceklerdir.

6.5.5 Reaktif güç ihtiyacının hesaplanması
Bir tesisin reaktif güç ihtiyacının tespiti için şebekeden çekilen (P) aktif gücün
veya (S1) görünen gücün ve bu güçlere ait cos φ 1 ile yeni güç katsayısı cos φ 2 değerinin bilinmesi gerekir. Reaktif gücü veya kondansatör gücünü hesaplayabilmek
için iki usul vardır.
P1 aktif gücünün sabit kalması hali:
Bu durumda şekil 6.28’de görüldüğü gibi sistemden çekilen görünür güç azalır.

Şekil 6.28: Taşınan görünür gücün azaltılması

Kompanzasyondan önceki endüktif reaktif güç:
Kompanzasyondan sonraki endüktif reaktif güç:
Olduğuna göre gerekli olan kondansatör gücü :

Q1 = P1 . tanφ1
Q2 = P1 . tanφ2
Qc = Q1 – Q2 = P1 .( tanφ1 - tanφ2 )
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S1 görünür gücün sabit kalması hali:
Şekil 6.29’da görüldüğü gibi bu durumda sistemden çekilen aktif güç artırılır.
Kompanzasyondan önceki endüktif reaktif güç :
Kompanzasyondan sonraki endüktif reaktif güç :
Gerekli kondansatör gücü ise Qc = Q1 – Q2 = S1 :

Q1 = S1 . sinφ1
Q2 = S1 . sinφ2
(sinφ1 - sinφ2)

Şekil 6.29: Taşınan aktif gücün artırılması

Aktif Güç (P) :
Elektrik akımı ile aynı fazda olup iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimi
ile ölçülür.
Reaktif güç (Q) :
Elektrik akımı gerilime göre doksan derece (90o) faz farkı olup iş
görmeyen güçtür. KiloVAR (kVAR) birimi ile ölçülür.
Görünür güç (S) : Alternatif akımda aktif ve reaktif gücün vektörel toplamına veya
gerilimle akımın etkin değerlerinin çarpımına denir. Birimi voltamper (VA) dir.
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6.5.5.1 Kompanzasyon tesislerinde kullanılan
kondansatör gücünün hesabı
Kondansatörler alternatif akım şebekelerinde bir reaktans gibi davranırlar.
Şekil 30’ da kondansatörün bağlantısı ve fazör diyagramı gösterilmiştir.
Ohm cinsinden kapasitif reaktans
Xc = 1/ w. C ise

ohm kanununa göre (U) gerilimine bağlanan bir kondansatörün çektiği kapasitif akım
Ic = U / Xc = U . w . C formülü ile bulunur.
Kondansatör wgücü ise Qc = U . Ic = U² . w . C formülü ile hesaplanır.

Şekil 6.30: Kondansatörün şematik gösterilişi ve fazör diyagramı

Kondansatör gücü:

U = Ic / w.C eşitliği Qc = Ic . U

Qc = U2 . w. C formülünde yerine konursa:

Qc kapasitif reaktif güç, endüktif reaktif güce göre 180o ileridedir. Yani her iki
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reaktif güç aynı doğrultuda fakat ters yöndedir. Böylece kapasitif reaktif güç endüktif reaktif gücü götürerek kompanzasyon etkisi yapar. Kapasitif reaktif gücün (Qc)
gereken yerde ve gerilim seviyesinde üretilmesi esastır. Yüksek gerilim seviyelerinde
yalıtım, koruma ve gereçlerin giderleri artar buna karşılık daha az bir kapasitans ile
daha fazla kVAR üretimi sağlanır.
Bakım giderleri azalır ve büyük bloklar hâlinde reaktif güç üretimi sağlanabilir.
380 kV ya da 380/154 kV trafoların indirici tarafına konulacak kondansatör grupları,
üretim merkezlerinden bu noktalara kadar kayıpları azaltır. Gerilim düzgünlüğünün
sağlanması ve büyük reaktif güç bloklarını üretebilmek bakımından çok uygundur.
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DEĞERLENDİRME SORULARI -6
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde
verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1. ( ) İndüksiyon sayaçlarının akım bobinleri kalın telden az sipirlidir.
2. ( ) 3 fazlı indüksiyon sayaçlar üç adet bir fazlı sayaçtan meydana gelir.
3. ( ) 3 faz 4 telli sayaçlar dengeli yüklerde kullanılır.
4. ( ) Aron bağlı sayaçlar dengesiz sistemlerde kullanılır.
5. ( ) Aron bağlı sayaçlarda 2 adet gerilim bobini vardır.
6. ( ) Reaktif sayaç ile aktif sayaç arasında fark, sayacın gerilim bobinine
uygulanan gerilimin akıma göre 900 kaydırılmasıdır.
7. ( ) 2011 yılı itibari ile aktif değerin endüktif reaktif değere oranı %20’i
geçmemelidir
8. ( ) Aktif sayaç akım bobinleri ile reaktif sayaç akım bobinleri birbirine paralel
bağlanır.
9. ( ) Gerilim trafolu sayaç, gerilim bobinleri 100 Volt olmalıdır.
10. ( ) Akım trafolu sayaç, akım bobinleri 5 amperlik olmalıdır.

159

