7. ÜNİTE
TRANSFORMATÖRLERİN VE
ALTERNATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMASI

KONULAR
1. Transformatörlerin Paralel Çalışması
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3. Üç Fazlı Transformatörlerin Paralel Bağlanması
4. Alternatörlerin Paralel Bağlanması
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7.1 Transformatörlerin Paralel Çalışması
Santrallerde ve transformatör istasyonlarında günlük enerji ihtiyacı arttığında
jeneratörlerin ve transformatörlerin birbirine paralel bağlanması gerektiği gibi bazı
hallerde komple santrallerin dahi aynı şebeke üzerine paralel çalışmalarına ihtiyaç
hasıl olabilir.

7.1.1 Paralel Bağlanmaları
Santrallerde ve transformatör istasyonlarında günlük enerji ihtiyacı arttığında
jeneratörlerin ve transformatörlerin birbirine paralel bağlanması gerektiği gibi bazı
hallerde komple santrallerin dahi aynı şebeke üzerine paralel çalışmalarına ihtiyaç
hasıl olabilir.
Santrallerde ve transformatör istasyonlarında günlük enerji ihtiyacı arttığında
jeneratörlerin ve transformatörlerin birbirine paralel bağlanması gerektiği gibi bazı
hallerde komple santrallerin dahi aynı şebeke üzerine paralel çalışmalarına ihtiyaç
hasıl olabilir.

7.1.1.1 Paralel Bağlama Nedenleri
Normal işletmede bu paralel çalışma belirli bir plan dâhilinde yapıldığı hâlde,
arıza halinde bazı enerji kaynaklarının devreden çıkması ile kısa bir zaman zarfında
yeni kaynakların devreye girmesi gerekebilir.
Bundan başka, belirli bir enerji kaynağından beslenmekte olan önemli bir tesiste, ya işletme zaruretinden dolayı yahut da bir arıza sebebi ile akım kaynağının
değiştirilmesi ve bu işlemin çok kısa bir zamanda yapılması icap edebilir. Bu gibi
işlemler ve manevralar, bir işletme mühendisinin her gün normal olarak karşılaştığı
veya her an karşılaşması beklenen olaylardır.
Gerek paralel bağlama ve gerekse kaynak değiştirme ancak bazı elektriki şartların yerine getirilmesinden sonra yapılabilir. Bu şartlar yerine gelmeden yapılan her
bağlama, derhal tesisin normal işletmeden çıkmasına yol açar. Bazı arıza hâllerinde
ise stabilitenin sağlanması ve işletmenin normal bir şekilde devam edebilmesi için
paralel bağlama veya kaynak değiştirme olayının gayet süratle ikmal edilmesi gerekir.

7.1.1.2 Paralel Bağlama Şartları
Transformatörlerin paralel bağlanabilmeleri için bazı şartların olması gerekir.
Bunlar:
• Paralel bağlanacak transformatörün primer ve sekonder gerilimleri her an
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•
•
•

•

eşit olmalıdır.
Anma güçleri birbirine eşit veya güçleri arasındaki oran 1/3’ten büyük
olmamalıdır.
Paralel bağlanacak transformatörlerin kısa devre gerilimleri (Uk) birbirine
eşit olmalı veya aralarındaki fark % 10’dan büyük olmamalıdır.
Paralel bağlanacak transformatörlerin aynı polariteli uçları birbirine
bağlanmalıdır. Böylece transformatörlerin birbiri üzerinden kısa devre
olmaları önlenmiş olur.
Paralel bağlanacak transformatörlerin bağlantı grupları uyumlu olmalıdır.

7.2 Bir Fazlı Transformatörlerin Paralel
Bağlanması
7.2.1 Transformatörlerde Polarite ve Paralel
Çalışma
Sargıların polaritelerinin bilinmeleri transformatörlerin birbiri ile paralel bağlanmalarında büyük kolaylıklar sağlar.

7.2.1.1 Polaritenin Önemi
Transformatörlerin primer ve sekonder sargılarının her iki uçları,alternatif gerilim frekansına bağlı olarak zaman zaman işaretleri değişir.Bunu için transformatörlerin hangi uçlarının hangi işareti taşıdığı bilinmesi gerekir.Yani polaritenin bilinmesi çok önemlidir.
Polaritenin Tanımı:
Transformatör sargılarının indüklenen gerilimlerinin ani yönlerini veya sargı uçlarını
işaretlenmesinin belirlenmesine POLARİTE denir.
Polarite Tayini:
Bir sargılı transformatörün polarite tayininde deney bağlantısı, primer sargısının bir
ucu ile sekonder sargısının bir ucu kısa devre edilir. Primer sargısının diğer ucu ile
sekonder sargısının boşta kalan ucu arasına bir A.C. voltmetresi bağlanır (Şekil7.1).

Voltmetrenin maksimum değeri primer ve sekonder gerilimleri toplamını
gösterecek değerde olmalıdır.
Primer sargısına bir A.C. gerilim uygulanırsa voltmetre bir değer gösterir.
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Voltmetrede okuduğumuz değer:
U1 – U2’yi gösteriyorsa; bu uçlar ters işaretli ani değerdedir. Şekil 7.1 deki gibi transformatörümüz eksi polaritelidir.
Voltmetrede okuduğumuz değer:
U1 – U2’yi gösteriyorsa; bu uçlar aynı işaretli ani değerdedir. Şekil 7.1’deki gibi transformatörümüz artı polaritelidir.

Şekil 7.1: Alternatif akım ile polarite tayini

7.2.1.2 Paralel Çalışma
Elektrik enerjisinin beslenmesinden sürekliliğini ağlamak, transformatörlerin
bakımı veya arıza hallerinde yedekte bulunan transformatörleri devreye alabilmek
için transformatörler kendi aralarında paralel bağlanırlar. Transformatörlerin besledikleri yüklerde artma olursa ikinci veya çok sayıda transformatör birinciye paralel
bağlanırlar. Ayın yerde bulunan transformatörler ortak bir bara sistemi,uzak mesafede bulunan transformatörler ise enterkonnekte sistemi ile paralel bağlanırlar.
Paralel Bağlama Şartları:
• Transformatörlerin primer ve sekonder gerilimleri birbirine eşit
olmalıdırlar.
• Transformatör normal yükündeki kısa devre gerilimleri birbirine eşit ve ya
birbirine yakın olmalıdırlar.
• Transformatörlerin güçleri birbirine eşit veya yakın olmalıdırlar.
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• Transformatörlerin sekonder sargılarının aynı adlı ve aynı polariteli uçlarını
birbirine ağlanmalıdır.

7.3 Üç fazlı transformatörlerin paralel
bağlanması
Transformatörlerden çekilen güç, nominal güçten büyük olduğunda yapılacak iki yöntem vardır. Bu yöntemlerden birisi, devredeki trafonun yerine daha büyük
güçteki bir transformatör devreye alınır.
Diğer yöntem ise anma gücü çekilen güce yeterli olmayan transformatöre,
gücü paylaşabilecek bir transformatör paralel bağlanır. Transformatörlerin paralel
bağlanması yöntemiyle şalt merkezlerinde bakım ve onarım kolaylığı sağlanabilir.

Şekil 7.2: Bir fazlı transformatörlerin paralel bağlanması, bağlantı şeması
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Şekil 7.3: Büyük bir trafo merkezine ait prensip şema
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Aynı anma gerilimli üç fazlı iki veya daha fazla transformatörün üst gerilim
sargıları kendi arasında veya alt gerilim sargıları kendi aralarında herhangi bir koşul
olmaksızın paralel bağlanabilir.
Eğer transformatörlerin alt ve üst gerilim sargılarının her ikisi birden paralel
bağlanacaksa aşağıda açıklanan şartların yerine getirilmesi gerekir .Bu şartlar yerine
getirilirse transformatörler arasında oluşabilecek sirkülasyon akımları önlenir. Nominal güçlerinde yüklenmesi sağlanır.
• Transformatörlerin bağlantı grupları her ikisi içinde aynı olmalıdır. Bağlantı
grubu birbirinin aynısı olursa alt gerilim sargısının gerilimlerinin de aynı
fazda olması sağlanır.
• Transformatörlerin boştaki dönüştürme oranları eşit olmalıdır. Bunun için
transformatörlerin primer ve sekonder gerilimleri her an eşit olmalıdır.
Bu şartla gerilimlerin genliklerinin eşit olması sağlanır. Eğer dönüştürme
oranları arasında bir farklılık varsa ve kısa devre empedans gerilimleri
arasında % 10’dan az bir fark kalacak şekilde olursa paralel bağlanmasına
müsaade edilebilir.
• Transformatörlerin anma güçlerinin eşit olması gerekir. Ancak gerekli
görüldüğü zaman güçler arasındaki 1/3 orana kadar farka müsaade
edilebilir.
• Paralel bağlanacak transformatörlerin aynı polariteli uçları birbirine
bağlanmalıdır. Bu sayede faz sıralarının aynı olması sağlanır. Transformatörlerin birbirleri üzerinden kısa devre olması önlenir.
• Transformatörlerin kısa devre gerilimleri birbirine eşit veya aralarındaki
oran 1/10’dan fazla olmamalıdır. Kısa devre gerilimlerinin eşit olmasıyla
anma akımındaki kısa devre empedanslarının eşitliği ve anma güçleri ile
orantılı olarak yüklenmeleri sağlanır.
Küçük güçlü transformatörün anma gücünden fazla yüklenmesini önlemek
için kısa devre gerilimi daha büyük olmalıdır.

7.4 Alternatörlerin Paralel Bağlanması
7.4.1 Alternatörlerin Paralel Bağlanma
Şartları
Paralel bağlanacak alternatörlerin gerilimleri mutlaka birbirlerine eşit olmalıdır (E1=E2). Gerilim eşitliği Şekil 7.4:’deki gibi çift voltmetreler ile gözlenir.
Alternatörlerin paralel bağlantısı için gerilim eşitliği (E1=E2) gerektiğini ve alternatör geriliminin uyartım akımı ile ayarlandığını öğrendik. Şekil ..’deki bağlantıda
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1. Alternatörün E1 gerilimi, 2. alternatörün E2 geriliminden büyük olursa ne olur?
Gerilimi küçük olan 2. alternatör sisteme akım vermediği gibi şebekeden akım çekmeye başlar ve motor olarak çalışmasına devam eder.
Paralel bağlantı için ikinci koşul frekans eşitliğinin sağlanmasıdır (F1=F2). Frekans eşitliği çift frekans metreler ile gözlenir. Bu aletler de çift voltmetreler gibi özel
olarak alternatörlerin paralel bağlanmalarında kullanılırlar. Frekans F= p.n/120 kutup sayısı ve devir sayısına bağlı olduğuna ve alternatör kutup sayısı (P) değiştirilemeyeceğine göre, f1=f2 eşitliği alternatörlerin devir sayıları değiştirilerek sağlanır.

Şekil 7.4: Gerilim eşitliğinin takibi için çift voltmetre ve paralel bağlı alternatörler

Alternatör devir sayısı da; dizel grubu, su türbini, gaz türbini gibi kendisini çeviren mekanik güç kaynağının yakıt miktarı ile ayarlanır. Paralel bağlantı için özel
yapılmış çift voltmetreler ve çift frekans metreler yardımı ile (E1=E2) gerilim eşitliği
ve (f1=f2) frekans eşitliğinin gözlendiğini öğrendik. Bu ölçü aletleri yerine normal
voltmetreler ve frekans metreler ile de aynı ölçümler yapılabilir. Ölçü aletlerinin çift
kadran ve çift skalalı olması sadece rahat bir ölçüm kolaylığı sağlar (Şekil 7.5).

Şekil 7.5: Çift frekansmetre ve bağlantı şekli

Paralel bağlantı için diğer bir koşul ise faz sıralarının aynı olması koşuludur. Bu
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aynı zamanda aynı adlı uçların kendi aralarında (R1, R2 ile S1, S2 ile) bağlanması anlamına da gelir. Bu koşulun kontrolü faz sırası göstericisi denilen aletle yapılır. Aynı
amaçla küçük güçlü bir asenkron motor da kullanılır. Alet önce 1. alternatör uçlarına
tutulur. Aletin diski belirli bir yöne döner. Sonra alet uçları aynı sıra ile şalterin diğer kontaklarına bağlı 2. alternatörün uçlarına bağlanır. Dönüş yönü aynı ise şaltere
bağlanan karşılıklı uçlar aynı isimli fazlardır.
Paralel bağlantı için gerekli olan son derece dikkat gerektiren bir koşul da
senkronizasyon anının saptanmasıdır. Senkronizm anı (Senkronizasyon) paralel bağlanacak alternatör fazlarının üst üste çakışması demektir. Senkronizm anında her iki
alternatör gerilimleri aynı anda, aynı ani değerleri alır. Senkronizm anı saptandıktan
sonra paralel bağlanmış her iki alternatörün sadece bir fazı için çizilen şekildeki eğriler gibi diğer faz eğrileri de üst üste çakışmalıdır.

Şekil 7.6: Faz sırası göstericisinin bağlantısı

Senkronizm anı senkronoskop, sıfır voltmetresi ve lamba bağlantıları ile ayrı
ayrı saptanır. Senkronoskop bir çeşit asenkron motordur. Senkronoskop devreye
bağlandığında ibre alternatörlerin frekans farkına bağlı olarak belirli bir yöne döner.
Frekans farkı azaldıkça ibrenin dönüşü yavaşlar. İbre işaretlenen yerde durunca alternatör fazları üst üste gelmiş ve gerilimler arasındaki faz farkı sıfır olmuş demektir. 1. alternatörün frekansı 2. Alternatör frekansından fazla ise senkronoskop
bir yöne dönecek, 2. alternatör frekansı 1. Alternatör frekansından fazla ise ibre ters
yöne dönecektir. Senkronoskop yerine çeşitli lamba bağlantıları ile de senkronizasyon anı tespit edilir.
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Şekil 7.7: Senkronizm anında fazların şebeke gerilimlerinin üst üste çakışması

Sönen ışık bağlantısı, her iki alternatör için E1=E2 ve f1=f2 eşitlikleri sağlanıp
şalterin karşılıklı ayaklarına aynı isimli fazlar gelecek şekilde bağlantı yapılır. Her iki
alternatörün faz gerilimleri toplamı dikkate alınarak uygun sayıda lamba, kendi aralarında bağlanır.

Şekil 7.8: Söner ışık bağlantısı

Lamba grupları şekilde görüldüğü gibi aynı isimli fazlara bağlanır. Montajdan
sonra lambalar yanıp söner. Lambaların yanıp sönme hızı alternatörlerin frekansları
arasındaki farka bağlıdır. Lambaların yanıp sönme hızı paralel bağlanacak alternatörün devir sayısı (frekans) ile yavaşlatılır. Lambaların söndüğü an senkronizm anıdır.
Ancak lambaların söndüğü anda, uçları arasında azda olsa bir gerilim bulunabilir.
Bu küçük gerilim lambaları yakmaya yetmeyeceğinden senkronizm anı diye şalteri
kapatmak sakıncalı olabilir. Bu yüzden lambalarla beraber bir voltmetre kullanılır.
Voltmetrenin göstereceği değer 0 ile 2E değerleri arasındadır. Voltmetrenin sıfırı
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gösterdiği an senkronizm anıdır. Aynı faza ait eğriler arasındaki 1800 açı farkında
lambalar E1+E2 gerilimi ile yanar.
Bu durum76 senkronizm anından çok uzaktır. Faz eğrileri arasındaki açı farkı
azaldıkça lambaların ışık miktarı da azalacak ve nihayet üç faz eğrileri arasındaki faz
farkı sıfır olduğunda lambalar sönecektir. Sönen ışık bağlantısına karanlık bağlama
da denir. Bunun dışında, yanan ışık ve dönen ışık gibi sakıncalarından dolayı pek kullanılmayan lamba bağlantıları da vardır. Bazı santrallerde senkronizasyon için otomatik senkronlama röleleri kullanılır. Daha duyarlı ve daha sağlıklı paralel bağlantı
için elektronik senkronlama röleleri vardır.

7.4.2 Paralel Bağlı Jeneratörler Arasında Yük
Dağılımı
Yüklü olarak çalışan bir senkron jeneratöre ikinci bir senkron jeneratörü paralel bağlamak için şekil 7.9’daki devreyi bağlantısını yapalım. Eğer paralel bağladıktan sonra hiçbir tedbir alınmazsa II. senkron jeneratör, I. senkron jeneratörün yüküne ortak olmaz. II. senkron jeneratörün üzerine yük alması için, dinamolarda olduğu
gibi uyartım akımlarının ayarı ile gerilimin artırılması gerçek yük aktarımını sağlamaz. Bunun yerine jeneratörün döndürücü makinesinden verilen mekanik enerji
yavaş yavaş arttırılmalıdır. Devreye paralel bağlanan senkron jeneratörün üzerine
yük alabilmesi için senkron jeneratörü döndüren motorun devir sayısı veya gücü
yükseltilmelidir. Bunun için döndürücü makinenin tipine göre gaz, benzin veya buhar miktarı artırılır.
II. senkron jeneratör yükün bir kısmını üzerine alınca, yükü azalan I. Senkron
jeneratörün devir sayısı, dolayısıyla sistemin frekansı bir miktar yükselir. Bu nedenle
II. senkron jeneratörün döndürücü gücü artırılırken I.’ninki biraz azaltılmalı ve böylece şebeke frekansının değişmesi önlenmelidir.
Senkron jeneratörlerin yük dağılımında karşılaşılan diğer bir olay, senkron jeneratör güç katsayılarının (cosφ değerlerinin) değişmesidir. Örneğin, her iki senkron
jeneratörün wattmetrelerinin aynı gücü gösterdiğini kabul edelim. Fakat senkron
jeneratör akımları farklı olsun.
Bu durumda akımı yüksek olan senkron jeneratör fazla, az olan ise eksik uyartılmış demektir. Yapılacak işlem; devreye yeni giren II. senkron jeneratörün uyartım
akımı biraz artırılırken I. senkron jeneratörünkini azaltmak olmalıdır. İşleme, devrede cosφ’ lar aynı değeri gösterinceye kadar devam edilir. Senkron jeneratörlerin güç
katsayılarının (cosφ değerlerinin) eşitsizliğinde; Uyartım akımları değiştirilerek yük
paylaşımında eşitlik sağlanır.
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Şekil 7.9: Paralel bağlı iki senkron jeneratör
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DEĞERLENDİRME SORULARI -7
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde
verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Paralel bağlanacak transformatörlerin bağlantı grupları uyumlu olmalıdır.
2. ( ) Paralel bağlanacak transformatörlerin kısa devre gerilimleri (Uk) birbirinden
farklı olmalı veya aralarındaki fark % 10’dan büyük olmamalıdır.
3. ( ) Kısa devre gerilimlerinin eşit olması, paralel çalışan transformatörler
arasında, yükün transformatörlerin güçleri oranında dağılmasını sağlar.
4. ( ) Paralel bağlı trafolarda toplam bara yükünü kısa devre gerilimlerine uygun
olarak paylaşırlar.
5. ( ) Paralel bağlanacak transformatörlerin farklı polariteli uçları birbirine
bağlanmalıdır.
6. ( ) Paralel çalışan transformatörlerin üzerlerine aldıkları yük kısa devre
gerilimleri ile ters orantılıdır.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
7. Paralel bağlanacak alternatörlerde aşağıdakilerden hangi şart gerekli değildir?
A) Gerilim eşitliği			
B) Frekans eşitliği
C) Faz sıralarının aynı olması
D) Güçlerinin eşit olması
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8. Aşağıdakilerden hangisi ile Faz sırasının kontrolü yapılır?
A) Frekansmetre ile 			

B) Ohmmetre ile

C) Senkronoskop ile 			

D) Voltmetre ile

9. Alternatörler aşağıdakilerden hangi enerjiyi üretir?
A) AA Elektrik enerjisi 		

B) DA Elektrik enerjisi

C) Mekanik enerji			

D) Kimyasal enerji
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