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A.Genel 
A.1.Reaktif Güç Tüketen (Endüktif bileşenli) 

Empedanslar 

 Z = R + jwL  = R + jXL 

 R: direnç (Ω),  

  j: 90 derecelik pozitif açı, 

 w: 2.π.f açısal frekans, 

 L: indüktans (H) 

 XL: indüktif reaktans (Ω) 

 Reaktif güç tüketen elektrik tüketim aygıtlarında Z: 0 ile 90 derece 

arasında pozitif açıya sahip bir fazör dür. 
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A.2. Reaktif Güç Üreten (Kapasitif bileşenli) 

Empedanslar 

 Z = R + (1 / jwC) = R – (j / wC) = R - jXC        

 C: kapasitans (Farad),  

 XC: kapasitif reaktans (Ω) 

 Reaktif güç üreten elektrik tüketim aygıtlarında, Z: 0 ile -90 derece 

arasında negatif açıya sahip bir fazördür. 
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A.3. Empedans Vektörleri 
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A.4. Endüktif Bileşenli Akım 

 I = V / Z = V / (R + jX) = [(V * R) – j(V * X)] / (R²+X²)  

  = (V * R) / |Z|2 – j (V * X) / |Z|2 

 1 / j = -j                     

 R2 + X2 = |Z|2  

 ( V * R ) / |Z|2 , akımın aktif (gerilimle aynı fazda) bileşeni 

 ( V * X ) / |Z|2 , akımın endüktif (gerilimden 90 derece geri fazda) 

bileşeni 

 Yani reaktans bileşeni endüktif olan bir elektrik tüketim aygıtı, 

kaynaktan, gerilime göre 0 ile 90 derece arasında bir açı kadar geri 

fazda akım çeker. 
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A.5. Kapasitif Bileşenli Akım 

 I = V / Z = V / (R - jX) = (V * R) / |Z|2 + j (V * X) / |Z|2 

 Yani reaktans bileşeni kapasitif olan bir elektrik tüketim aygıtı, 

kaynaktan, gerilime göre 0 ile 90 derece arasında bir açı kadar ileri 

fazda akım çeker. 
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A.6. Akım Vektörleri 
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A.7. Görünen Gücün İrdelenmesi 

 N = V * Iˆ 

 Iˆ: I fazörüne eşit fakat açısı ters işaretlidir, yani I’nın                                                                                                       

açısı φ ise Iˆnınki –φ’dir 

 İndüktif reaktansa sahip tüketicilerde; 

 N = (V²*R)/|Z|2 + j(V²*X)/|Z|2 = P + jQ 

 Aynı şekilde gösterilir ki kapasitif reaktansa sahip 

tüketicilerde; 

 N = P – jQ 

 Diğer bir deyişle; reaktif gücün pozitif olması, kaynaktan 

tüketiciye doğru aktığını,  negatif olması, tüketiciden 

kaynağa doğru aktığını göstermektedir. 
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A.8. Endüktif Ve Kapasitif Bileşenli Görünen 
Güçler 
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B. Kompansazyon Gereği 

 I = (Ia² + Ir²)
½ 

 Ia: Akımın aktif bileşeni 

 Ir: Akımın reaktif bileşeni 

 Örneğin, şebekeden  

 230V faz-nötr arası bara geriliminde;  

 200 kW aktif ve 

 150 kVAR reaktif güç çeken bir fabrikanın çektiği yük akımının 

çektiği aktif akıma oranı: 

 

I / Ia = 362,44 / 290 = 1,25 
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B. Kompansazyon Gereği 

 Bu durumda aktif akımın yol açtığı ısı kaybı: 

Pk = Ia² * R 

 Yük akımının yol açtığı ısı kaybı: 

Pk’ = I² * R = (1,25.Ia)² * R = 1,5625.Ia² * R = 1,56 * Pk  

 Yani aktif gücün %75’i kadar bir reaktif güç çekilmesi, aynı şebeke 

öğeleri üzerindeki ısı kaybını %56 oranında arttırmaktadır.  

 Reaktif gücün aktif gücün %100’üne ulaşması halinde; 

 Pk’ =  (√2.Ia)² * R = 2.Ia² * R = 2 * Pk 

Isı kaybındaki artış da %100’e ulaşmaktadır. 
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B. Kompansazyon Gereği 
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B. Kompansazyon Gereği 

 Kablo kesiti yönünden olaya bakıldığında; deri olayı vb. yüzünden kablo kesiti 

arttıkça, kablonun akım yoğunluğu düştüğünden % 100’lük bir reaktif güç için 

%41’lik bir akım artışı ama %100’lük bir kesit artışı gerekmektedir. 

 Bunun dışında reaktif gücün yol açtığı diğer bir önemli etki, gerilim düşümü 

üzerinedir.  

 Sürekli halde; Y.G şebekesinden çekilen büyük reaktif güçler, boyuna gerilim düşümleri 

oluşturarak gerilimin genliğini azaltırlar. Bunun tersi de doğrudur. Kapasitif yükler, 

şebekenin Y.G. bölümü üzerinde, doğrudan genliği arttırarak istenmeyen gerilim 

yükselmelerine yol açar.  

 Geçici halde; aşırı kapasitif ve aşırı endüktif yüklü şebekelerde, istenmeyen kısa süreli 

aşırı akım ve gerilim olaylarının yaşanma riski de çok yüksektir. 

 Kapasitif yüklerin yol açtığı harmonik rezonansları, bunların arasında en tehlikeli 

olanıdır.  

 Tüm bu olumsuz etkilerin giderilebilmesi için reaktif güç kompanzasyonu 

zorunluluktur. 
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C. Yasal Gereklilik 
C.1. Kompansazyon Tebliği vb.. 

 Kompanzayon Tebliği (17 Şubat 2000 / 23967 sayılı resmi gazete) 50 

kVA ve üzeri kurulu güçteki (trafolu ya da trafosuz) elektrik tesislerinde 

kompanzasyon yapılmasını şart koşmakta ve buna istinaden çıkarılan 

TEDAŞ Genelgesinde, A.G. den ölçümlenen özel trafolu tesislerin trafo 

boşta çalışma kaybını karşılayacak sabit kompanzasyonlarının ölçü 

akım trafolarından önce ve mühürlü bölmeye tesisi ve sürekli verimli bir 

şekilde çalışır durumda tutulması istenmektedir. 

 İç Tesisler Yönetmeliği vb. mevzuat ise kendi alanları ile ilgili 

kompanzasyon gerekliliklerini ayrıca tanımlamaktadır. 
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C.2. Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği 

 Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği gereği, EPDK’ca Perakende Satış 

Tarifesi Usül ve Esasları konusunda 08/01/2004 günü alınan 284/2 nolu 

karara göre;  

 Meskenler,tek fazla beslenen aboneler, resmi yurt-resmi okul-resmi spor 

tesisleri vb. grubu ile ibadethane-genel aydınlatma abone grubu hariç 9 kW 

bağlantı (talep) gücünün üzerindeki tüm aboneler reaktif güç 

kompanzasyonu yapmak zorundadır.  

 Kompansazyon sisteminin uygun bir şekilde çalıştırıldığının; aktif enerjinin 

yanında, şebekeye verilen ve şebekeden alınan reaktif enerjiyi saptayan 

sayaçlarla ölçülmesi zorunludur. Bu sayaçları bulundurmayanların aktif 

enerjinin %90’ı kadar reaktif enerji çektikleri kabul edilerek, bu reaktif enerji 

bedeli her fatura döneminde tahakkuk ettirilir. 
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C.2. Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği 

 Şebekeden çekilen reaktif enerjinin, aynı dönemde tüketilen aktif enerjinin 

%33’ünü  veya sisteme  verilen reaktif  enerjinin, gene  aynı  dönemde  

tüketilen aktif enerjinin %20’sini aşması durumunda; çekilen ve verilen 

reaktif enerjinin, her iki limiti birden aşması halinde büyük olan miktarın 

bedeli tahakkuk ettirilir. 

 Bu durumun tek istisnası, bu olayın yılda bir kez, bir arıza sonucunda ortaya 

çıkması halinde affedilebilmesidir. Ancak aynı yıl içinde, tekrarında ise iki 

bedelin birden tahsili söz konusudur. 

 EPDK’nın 23/02/2004 tarih ve 301/1 sayılı kararına göre; reaktif enerji 

bedelinin; 

 Kültür balıkçılığı ve kümes hayvanları çiftliği abonelerine, 01/07/2004;  

 Resmi (yurt-okul-üniversite-spor tesisi- kurs-hayır kurumu-vakıf-müze-sağlık 

kuruluşu) abone grubuna 01/01/2005’ten 

 

itibaren uygulanacağı belirtilmiştir. 
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D. Temel İlkeler 

 En ideal kompanzasyon, her bir elektrik aygıtının, gereksindiği reaktif gücü 
sağlayabilecek büyüklükte bir kondansatörün, o aygıtın şebeke bağlantı 
klemensleri arasına bağlı tutularak aygıtla birlikte devreye alınıp devre dışı 
bırakıldığı bireysel kompanzasyondur. 

 Bunun sağlanamadığı hallerde, bir çok değişik özellikte yükün, değişik 
zamanlarda  devreye alınıp devreden çıkarıldığı durumlarda, merkezi otomatik 
kompanzasyon uygulanır. 

 Bu sistemde, yükün güç faktörü (cosφ) ve büyüklüğü sürekli değiştiğinden yükün 
reaktif güç bileşeni sürekli ölçülerek buna göre en uygun miktarda kondansatör 
bataryası devrede tutulur. 

 Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için bir kompanzasyon rölesi, kaynağın faz-nötr 
ya da faz-arası gerilimi ve bir faz akımı ile beslenir. Bir fazdan ölçülen reaktif 
gücün diğer iki fazda da aynen bulunduğu varsayılır. Gerekli kompanzasyon 
gücü saptanır.  
Son zamanlarda bazı yerli imalatçılar, üç faz gerilimi ve üç faz akımı ile 
beslenen ve her bir fazdan çekilen reaktif gücü ayrı ayrı ölçen, reaktif güç 
gereksinimini, bunların toplamından elde eden röleler de yapmaya başlamıştır. 
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D. Temel İlkeler 

 Merkezi otomatik kompansazyonda temel ilke, birkaç kontaktörle anahtarlanan 

kondansatör kümelerinin, gereksindiği kadarının devrede tutulmasıdır. 

Kompanzasyon rölesi, şebekeden çekilen reaktif gücü, üzerinde ayarlı güçten 

büyük görürse, sıradaki kontaklarını kapayarak sıradaki kademeyi devreye alır. 

Eğer röle, şebekeye verilen reaktif gücü, üzerinde ayarlı güçten büyük görürse, 

sıradaki kontağını açarak kondansatör kademesini devre dışı bırakır. Röle ayarlı 

olduğu güçten daha küçük bir reaktif güç akışı ölçtüğü zamanlarda ise hiçbir şey 

yapmaz. 

 Röle üzerinde yapılan güç ayarı, en küçük kondansatör kümesi gücü kadar 

seçilmelidir. Bu ayarı, röle üzerinde tanımlayan ayar düğmesi, pek çok röle 

tipinde; C/k ile işaretlidir. Burada C: 1. kademenin kVAR (Schneider vb. imali 

rölelerde A olarak anma akımı) olarak gücü; k: röleyi besleyen akım trafosunun 

çevirme oranıdır.  Genelde pek çok röle, “baştan al baştan çıkart” esasına göre 

çalışır. Böylece en küçük güçte seçilen 1 kademenin hem devreye almalarda, 

hem de devreden çıkarmalarda, gerekli duyarlılıkla bir güç artışı (ya da azalışı) 

sağlamasına imkan tanınmış olur. 
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D. Temel İlkeler 

 C/k gereğinden küçük seçilirse, ağaç kakan hareketine yakalanma riski 

çok yüksektir. Yani röle, bir yönde, ayarlı olduğu değerden büyük bir 

reaktif güç akışı saptayıp bir kademeyi anahtarlayacak fakat bu 

kademenin anahtarlanması ile (kendi ayar aralığı bu kademe gücünün 

altında kaldığından) diğer yönde, ayar değeri üzerinde, bir reaktif güç 

akışı saptayarak aynı kademenin ters anahtarlamasını yapacak ve bu 

böyle sürüp gidecektir. Ta ki kondansatör veya kontaktör tahrip olana 

dek. 

 C/k’nın gereğinden büyük seçilmesi ise rölenin duyarsızlaşması ve 

eksik ya da aşırı kompanzasyona yol açar. 
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Kompansazyon Rölesi Çalışma Diyagramı 
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D. Temel İlkeler 

 Kompanzasyon rölesi ayarında, diğer bir önemli nokta ise % ya da 

cosφ işareti ile gösterilen ayardır. Reaktif/aktif tüketim oranları sırasıyla 

%33 ve %20 olarak belirlenmiştir. Bu ayarın amacı, eşit verilmemiş olan 

indüktif ve kapasitif tüketim oranlarının bu eşitsizliğini dengelemesidir. 

% ayarı 0 veya cosφ ayarı 1 yapıldığında, rölenin, şebekeden 

çekilmesine izin verdiği indüktif ve kapasitif enerji miktarları teorik 

olarak bir birine eşittir. Ölü bölgenin  merkezi, 0 reaktif güç ekseni 

üzerinde değil de, 

%(33+20) / 2 = %26,5 

%33-%26,5 = %6,5 

kadar indüktif bölgede olmalıdır. Bunu sağlayacak olan ayar değeri de, 

duruma göre, % ayarı söz konusu ise yaklaşık 5; cosφ ayarı söz 

konusu ise yaklaşık 0,99’dur. 
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E.Kompanzasyon İşletmesinde Temel Noktalar: 

 Akım trafosu, kondansatör sisteminin bağlı olduğu nokta ile yük arasına 
değil, bu nokta ile kaynak arasına bağlanmalıdır. Akım trafosu primer 
anma akımı, kaynaktan çekilebilecek maksimum akımın üstünde 
olmamalıdır. Aksi takdirde duyarlılık azalır. 

 Tüm kondansatörler devreye alındığında çekebilecekleri toplam akım, 
kompanzasyon ana besleme şalteri (kablo ve bara kesitleri de buna 
uygun olmalı) anma akımının altında kalmalı ve uygulamada 
kompanzasyon sistemi devre dışı bırakılırken bu şalterle değil tek tek 
kademe kontaktörleri vasıtasıyla devre dışı bırakılmalıdır. 

 Kademeler, deneme amaçlı olarak el konumunda devreye alınıp 
çıkarılırken bir kademenin devre dışı bırakılmasından sonra tekrar 
devreye alınabilmesi için kondansatörün minimum deşarj süresi kadar 
(bir dakika) beklenmelidir. Daha seri çalışmanın gerektiği hızlı yük 
değişimi olan tesislerde, ek deşarj dirençleri veya bobinleri 
kullanılmalıdır. Böylece deşarj süresi 1 saniyeye düşürülebilir. 
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E.Kompanzasyon İşletmesinde Temel Noktalar: 

 Kompanzasyon kademeleri; 1. Kademe, en küçük güçte; 2. Kademe, bunun iki 
katı güçte ve yeterli güce ulaşıldıktan sonraki kademeler, bir birine eşit güçte 
seçilmelidir. Böylece hem gece veya hafta sonu yükleri gibi küçük yüklerin, hem 
de çalışma günü içerisindeki küçük yük değişimlerinin uygun kompanzasyonu 
sağlanır.  

 50 veya 100 kVAR’lık kademelerin kullanılması gereken hallerde, böyle bir 
kademenin tek bir kontaktörle veya tek bir kontağın kapanmasıyla aynı anda 
enerjilenen birkaç kontaktörle devreye alınması yerine, yükü 25’er kVAR’lık 
gruplara ayırıp her bir grubu birbirinin yardımcı kontakları üzerinden peş peşe 
enerjilenen birkaç kontaktörle devreye alma yolu tercih edilmelidir. Bu şiddetli 
şarj akımlarının azalmasını sağlayacaktır. 

 Kademe kontaktörleri seçilirken her bir kademe (veya kademe bölümü) için, o 
kademe (veya kademe bölümünün) akımını rahatça anahtarlayabilecek özellikte 

 tercihen kondansatör tipi (yardımcı kontaklı ve ön dirençli) olmalarına dikkat 
edilmelidir. Bu yardımcı kontak ve seri dirençler devreye alma sırasında, şarj 
kondansatör akımlarını sınırlayarak tüm donanımın ömrünü uzatırlar (doğru 
montaj yapılmak kaydıyla). Özellikle, revizyonlar (kondansatör güçlerinin 
büyütülmesi) sırasında, kontaktörlerin de büyütülme gereği gözden 
kaçırılmamalıdır. 
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E.Kompanzasyon İşletmesinde Temel Noktalar: 

 Kademe sigortalarının anma akımları seçilirken şarj akımları ve geçici 

rejimler ile harmonik akımları dikkate alınarak kondansatör anma 

akımının 1,7 katı alınmalıdır. 

 Özel güç trafosu bulunan tesislerde, trafonun düşük yükle çalıştırıldığı 

hallerde; trafo boşta çalışma akımı, tamamen trafonun 

mıknatıslanmasına harcanır ve bu amaçla özel olarak bir kondansatör 

bağlanmamışsa bu güç şebekeden çekilerek dönem sonunda, 

primerden ölçülen reaktif enerji yüksek değerlere ulaşarak reaktif enerji 

kullanma limitinin aşılmasına ve bu nedenle ciddi reaktif enerji bedeli 

ödenmesine neden olabilir. Bu yüzden, böyle trafolarda, sabit 

kompanzasyon kademesi, kompanzasyon rölesini besleyen akım 

trafosundan önceki (güç trafosuna daha yakın) bir noktaya bağlanır. Bu 

kademenin verdiği enerjinin yük tarafına değil de güç trafosuna giderek 

boşta çalışma akımının şebekeden çekilmemesi sağlanır. 
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E.Kompanzasyon İşletmesinde Temel Noktalar: 
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E.Kompanzasyon İşletmesinde Temel Noktalar: 

 Enerji ölçümü A.G. tarafta yapılan 400 kVA ve daha küçük anma güçlü 

trafolarda zaten TEDAŞ genelgesi gereği, sabit grup, mühürlü bölmeye 

ve gene kompanzasyon akım trafosu ve ölçü sistemi öncesine takılarak 

doğrudan trafo boşta çalışma kaybını karşılaması sağlanır. Bu sabit 

kademelerin küçük güçlü trafolarda (50 kVA) %3’ten başlanarak büyük 

güçlülerde (2000 kVA) %1’e (trafo anma gücünün yüzdesi) düşürülmesi 

önerilir. Bu grupların koruması için ya yüksek kesme kapasiteli 

anahtarlı otomatik sigorta ya da  daha iyisi (yüksek kesme kapasiteleri 

ve akım sınırlama özellikleri dolayısı ile) NH bıçaklı sigortalar 

kullanılması önerilir. 
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F. Harmonik Rezonansı 

F.1.Reaktif Güç Kompanzasyonunda Seri Rezonans 

(Şebeke Harmonikleri): 

 Kompanzasyon sisteminin toplam büyüklüğü saptanırken özellikle şebeke 
kaynaklı 5. ve 7. harmonik rezonansı ve dolayısı ile trafo kısa devre empedansı 
dikkate alınmalıdır. 

 Örneğin  

 1000 kVA bir trafoda  

 %uk = 6 ise  

 kısa devre reaktansı: 
Xtr = (U² / N) * (uk / 100) =  (400*400 / 1000.000) * (6 / 100) = 0,0096 Ω 

 Bu trafonun 0,4 kV barasına bağlı kompanzasyon sistemi toplam gücü:  
500 kVAR ise  

 Bunun reaktansı: 
Xc = U² / N = 400*400 / 500.000 = 0,32 Ω 

 Bu iki reaktansın rezonansa gelebileceği frekans: 
0,32 /0,0096 = 33,33  ->    n² = 33,33      ->    n = 5,77 
5,77 * 50 = 289 Hz’dir. 

 7. harmonik yani 350 Hz’de rezonans için : 
0,0096 * 7² = 0,4704 Ω 

 O sırada devrede bulunan toplam kondansatör gücü; 
N = 400*400 / 0,4704 = 340.000 VAR = 340 kVAR olması gerekir. 
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F.2. Reaktif Güç Kompanzasyonunda Paralel 

Rezonans (Yük Harmonikleri): 

 Yük kaynaklı harmonik akımları, kondansatör empedansı büyük 

frekanslarda çok küçüldüğünden kondansatörlere doğru akmayı tercih 

edecekler. Bunların kondansatörleri, özellikle ısıl yönden 

zorlayabilecekleri durumlarda (harmonikli yüklerin trafo gücünün 

%25’ini aşması bir sınır değer kabul edilebilir); kondansatör girişlerine  

5. harmonikten önce kondansatör reaktansı ile seri rezonans devresi 

oluşturan şok bobinleri (hava aralıklı reaktörler) bağlanarak 5 ve üstü 

harmoniklerde rezonans ihtimali yok edilmeye çalışılır. Tipik değerler 

olarak; 210 Hz,189 Hz ve 135 Hz belirtilebilir.  

 210 Hz’e karşı düşen filtreleme oranı p (= Xr / Xc’dir): 

 210 / 50 = 4,2                         

 4,2² = 17,64                               

 1 / 17,64 = %5,67 dir. 

 189 ve 135 Hz’e karşı düşen p oranları %7 ve %14’tür. 
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F.2. Reaktif Güç Kompanzasyonunda Paralel 

Rezonans (Yük Harmonikleri): 

 Harmoniklere karşı filtreli (seri reaktörlü) reaktif güç kompanzasyonu 
uygulamalarında, p filtreleme oranına göre kondansatör geriliminin seçimi ve 
şebeke anma geriliminden daha yüksek anma değerinde seçilmek zorunda 
kalınan kondansatör gücünün fiili işletme geriliminde ne kadar azaldığı dikkate 
alınmalıdır.  

 400 V sistemde filtreli kondansatör uygulamalarında kullanılabilecek başlıca 
anma gerilimleri: 415-440-480-525 V’tur. 

 Örneğin:  

 400 V şebekede; %5,67 filtreleme oranı için: 

 400 * %105,67 = 422,68 V.  
440 V anma gerilimli kondansatör kullanılmalıdır.  

 Bu durumda 25 kVAR’lık anma gücü; 

 25 * (422,68² / 440²) = 23,07 kVAR olur. 

 Hatta reaktördeki reaktif güç kaybı dikkate alındığında; 
I = 23070 / √3 * 422,68 = 31,51 A 
Nr = √3 * 22,68 * 31,51 =  1238 VAR 

 Net reaktif güç (etkin kompanzasyon gücü): 
23,07 – 1,238 = 21,832 kVAR olacaktır.  


