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AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON 
 
     Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir 
yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli 
sistemlerin tasarlanması ve kurulmuş olan enerji kaynaklarının en verimli şekilde 
kullanılması yönünde çalışmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur.  
 
     Bilindiği gibi sanayileşmenin ana girdilerinden başta geleni elektrik enerjisidir. 
Elektrik enerjisinin kullanıma;  
• • Kaliteli  
• • Sürekli  
• • Yeterli  
• • Ucuz  
olarak sunulması esastır 
 
     Dünyamızda elektrik enerjisine ihtiyacın her geçen gün biraz daha artması, 
enerji üretiminin biraz daha pahalılaşması, taşınan enerjinin de kaliteli, ucuz ve 
hakiki iş gören aktif enerji olmasını daha zorunlu kılmaktadır.  
     Güç sistemlerinde işletmeyi kolaylaştırmak verimliliği arttırmak , enerji 
tutumluluğunu sağlamanın en etkin önlemlerinden birini Reaktif Güç 
Kompanzasyonu oluşturmaktadır. 
 
         ALÇAK GERİLİMDE KOMPANZASYON  

• Elektrik şebekelerinde abone gücü arttıkça reaktif yüklerde çok hızlı bir 
şekilde artmaya devam etmektedir. Bunun neticesi olarak ta güç katsayısı  
( Cos φ ) 0.50 – 0.80 arasında muhtelif değerlerde seyretmeye başlamıştır.  

• Şehir şebekelerindeki örnekler göstermiştir ki çıkış dağıtım fiderlerinde 
genelde ortalama Cos φ = 0.80’den küçüktür. Bazı hallerde 0.70’in altına 
düştüğü görülmektedir 

     REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONUNUN FAYDALARI 
• Düşük güç faktörü, tesiste aşağıdaki sorunlara neden olur: 
• Üretici yönünden  getirdiği sorunlar; Kurulacak bir tesiste generatör ve 

transformatörlerin daha büyük güçte  seçilmelerine neden olur, kumanda 
kontrol ve koruma cihazlarının daha büyük ve hassas olmalarına sebep 
olur. Kurulu bir tesiste ; üretim iletim ve dağıtımda kapasite ve verim 
düşer, iletkenlerde gerilim düşümü ve enerji kayıpları artar, gerilim 
regülasyonu ve işletmecilik zorlaşır.  

• Tüketici yönünden getirdiği sorunlar; Kurulacak bir tesiste, abone 
transformatörünün kumanda,koruma  kontrol ve güç donanımının daha 
büyük olmasına ve tesisat iletkenlerinin daha kalın kesitli seçilmesine 
neden olur.  

• Kurulu bir tesiste de getireceği sorunlar; Abone transformatörünün ve 
tesisatının kapasite ve verimi düşer, şebekeden daha çok reaktif enerji 
(kVAR/h) çekilir.  
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GÜÇ FAKTÖRÜ 
  Bir tüketicinin şebekeden çektiği güçler aşağıda verilmiştir: 

•  Görünür güç     S=U.I     (VA)        
•  Aktif   güç        P=U.I.Cosφ  (W) 
•  Reaktif güç      Q=U.I.Sinφ   (VAr)           

  Bir tüketicinin şebekeden çektiği akımlar aşağıda verilmiştir: 
• Aktif akım          Ia=I.Cos φ                            
• Reaktif akım       Ir=I.Sinφ                            
• Görünür akım     I =√( Ia² + Ir ² )             
Yukarıda da görüldüğü gibi aktif güç, görünür gücün Cos φ ile çarpımıdır. P= 
(S. Cos φ ) Bu sebeple Cos φ’ye aktif güç katsayısı veya kısaca güç katsayısı 
adı verilmektedir.  
• Akımın aktif bileşeni ;  

• • Motorlarda mekanik gücü,  
• • Isıtıcılarda teknik gücü,  
• • Lambalarda aydınlatma gücünü  oluşturan faydalı bileşendir.  

• Akımın reaktif bileşeni ;  
• • Jeneratör  
• • Transformatör, balast 
• • Motor  
• • Bobin  
      gibi elektrik cihazlarının çalışması   için gerekli manyetik alanı  meydana 
getirir.  

GÜÇ FAKTÖRÜ 
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      Aydınlatmada kullanılan lambaların yardımcı aygıtları yüzünden, şebekeden 
çekilen endüktif nitelikte reaktif gücün bir çok sakıncaları vardır. Bu sakıncalar, 
aydınlatmada, endüktif gücün, kondansatörler sayesinde çekilen kapasitif güçle 
kompanze edilmesi, yani giderilmesi ile ortadan kaldırılabilir. 
Aydınlatma sistemlerinde yapılan kompanzasyon, kullanılan lamba türlerine 
bağlıdır.  

• 1 - Akkor Telli (Flemanlı) Lambalar :  
      Bu lambalar birer omik direnç gibi şebekeyi yüklediklerinden endüktif yük 
çekmezler yani bu bakımdan ideal bir alıcı durumundadırlar. Fakat bu lambalar 
ışıktan daha ziyade ısı verdiklerinden gün geçtikçe kullanımı azalmaktadır.  
Geleneksel akkor lambalar en az verimliliğe sahip seçenektir. Kullandıkları 
elektrik enerjisinin sadece %10’luk kısmı ışığa dönüşürken geri kalan %90’lık 
büyük kısım ise ısıya dönüşen kayıptır 

• 2 - Deşarj Lambaları :  
      Fluoresan lambalar ile Civa buharlı ve Sodyum buharlı lambalar şebekeye 
ancak bir Balast ve İgnitör ( ateşleyici ) yardımı ile bağlanırlar. Balast, bir 
empedans yada kaçak akılı bir transformatörden oluşur ve şebekeyi endüktif bir 
güçle yükler. Deşarj lambalarının ışıksal verimleri, akkor lambalara göre çok 
daha yüksektir.  
Deşarj lambaları, akkor lambalar gibi yardımcı malzeme kullanmadan, kolaylıkla 
şebekeye bağlanması imkansız olmasına karşın, yüksek verimleri ve uzun 
ömürleri dolayısıyla günden güne yaygınlaşmaktadır.  
 
   Bu yüzden aydınlatmada endüktif yükün kompanzasyonu büyük boyutlara 
ulaşmaktadır. Aydınlatmada kompanzasyon, deşarj lambalarının 
kompanzasyonundan ibarettir.  

• Lambaların, balastları dolayısıyla, şebekeden çektikleri endüktif güç, 
devreye bağlanan kondansatörlerin çektikleri kapasitif yükle kompanze 
edilir.  

• Endüktif yük oluşturan aydınlatma armatürlerinde kompanzasyon 
kondansatörü kullanılmaktadır.  

  Bazı türler için LAMP 83 firması tarafından verilen kondansatör değerleri  
 aşağıdadır. 
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PARALEL250 V6uF26W

PARALEL250 V5uF18W

PARALEL250 V4uF13W

BAĞLANTI 
ŞEKLİ

KONDANSATÖR
GERİLİMİ

KULLANILACAK 
KONDANSATÖR2X  W

PARALEL250 V4.7uF
18W

(T8 lambalı)

PARALEL250 V3uF26W

PARALEL250 V2uF18W

PARALEL250 V2uF13W

PARALEL250 V2uF10W

BAĞLANTI 
ŞEKLİ

KONDANSATÖR
GERİLİMİ

KULLANILACAK
KONDANSATÖR1X  W

 
NOT: 18W (T8 lambalı TMS armatürün cosφ değeri 0,98 olarak ölçüldüğünden 
4.7uF kondanstör kullanılmıştır). 
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BALASTLARIN ENERJİ VERİMLİKLERİNİN 
SINIFLANDIRILMASI

Az kayıplı manyetik balastlar

EEI = A3

EEI = A2

EEI = A1

EEI = B2

EEI = B1

EEI = D

EEI = C

Dimmerlenebilir balastlar
Az kayıplı elektronik balastlar
Elektronik balastlar

Düşük kayıplı manyetik balastlar

Yüksek kayıplı manyetik balastlar

Enerji verimlilik sınıfı:

Orta seviye kayıplı manyetik balastlar
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MANYETİK VE ELEKTRONİK BALASTLARIN  KARŞILAŞTIRILMASI 
• B sınıfı manyetik balast                                            

        A2 sınıfı elektronik balast 
 

• Balast Gücü=26W      
• Balast Gücü=26W  

                
• Şebekede harcadığı güç=36W       
• Şebekede harcadığı güç=27W   

 
• Gereksiz güç=36-26=10W                 
• Gereksiz güç=27-26=1W   

  
• 1 saatte gereksiz harcanan Enerji=10Wh                     
• 1 saatte gereksiz harcanan Enerji=1Wh  

 
• 100 adet armatür için=1000Wh=1kwh                            
• 100 adet armatür için=100Wh=0,1kwh 

 
• 24 saatte 100 armatür için =1*24=24kwh    
• 24 saatte 100 armatür için =0,1*24=2,4kwh 

 
• 1 yıl da 100 armatür için =24*365=8760kwh            
• 1 yıl da 100 armatür için =2,4*365=876kwh 

 
• 1 yıl da gereksizce harcanan enerji miktarı; 

        8760-876 = 7884 kwh 
 

• 1 yıl da ödenen  bedel ;   7884* 0,190 = 1.500 YTL 
 
 
 

• KOMPANZASYON  İÇİN GEREKLİ  KONDANSATÖR  HESABI  
   Kompanzasyon için kullanılacak kondansatör, şebekeye paralel  bağlanır. 
Kondansatör gücünü veya kapasitesini saptamak için, uygulanan sistem ne 
olursa olsun, hesap yöntemi değişmez. 
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Örnek  Devre (Kondansatörsüz)

 
• Örnek devrede;  2X26 W’ lık bir PLC kompakt lamba ile B sınıfı bir balastın 

kayıpları 10 W ölçülmüştür; gerilimin sinüsoidal olmasına karşın, akım her 
ne kadar tam sinüsoidal değilse de, güç faktörü  kompanzasyondan önce   
cosφ1 = 0.44 olarak kabul ölçülmüştür. Kompanzasyondan sonraki güç  
faktörü genel olarak   cosφ2 = 0.95  olacak şekilde seçilirse,  

   
26
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    Aşağıda verilen diyagramda  P, lambanın (yani deşarj tüpü ile balastın) 
aktif gücünü göstermektedir: 
    P=(26x2)W+10W=62W.  
Q1 ve Q2 kompanzasyondan önceki ve sonraki endüktif güçlerdir ; aynı   
şekilde S1 ve S2 görünen güçlerdir.  
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  Diyagramdan görüldüğü gibi: 

• Q1 =  P * tan φ1 = 62W * tan ( arc cos ( 0.44 ))   
        = 124 VAr 

• Q2 =  P * tan φ2  = 62W * tan ( arc cos ( 0.95 ))                                                  
 = 19.84 VAr 

    Burada kondansatör gücü için : 
• QC =  Q1 – Q2  =  124 VAr -  19.84 VAr  

  ≈ 104 Var ( L)  =  -104 VAr (C)    bulunur. 
    Kondansatör kapasitesi, bu takdirde   
   ( U = 220 V, ω = 314 rad / s  olduğu göz önünde bulundurularak ): 

• C = QC / ( U² * ω ) = 104 / ( 220² * 314 ) ≈ 7 µF dır. 
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Örnek  Devre (Kondansatörlü)
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           AYDINLATMADA KOMPANZASYONUN  ÖNEMİ  

• 1. Kompanzasyondan  iç tesisattaki gerilim düşümü etkilenmez. Hattın 
omik direnci R, reaktansı X, akım şiddeti I ve faz farkı φ olduğuna göre, 
gerilim düşümü :  

• ∆U = R.I.cos φ + X.I.sin φ  
şeklindedir. İç tesisatta X = 0 olduğundan  kompanzasyon gücü;    

• ∆U = R.I.cos φ  olarak yazılabilir. 
   Gerilim düşümü, kompanzasyondan sonra eski değerinden sapmaz. 
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• 2. Üretim, iletim ve dağıtım öğelerinin, kompanzasyon sayesinde, gereksiz 
yere yüklenmeleri önlenmiş olur. 

   Örneğin, ( 52W + 10W ) lık flüoresan bir lambanın güç faktörü 0.44 olduğu 
taktirde: generatör, hat, transformatör v.b. öğeler 60 VA ile yükleneceğine 141 
VA ile yüklenmiş olacaklardır. Yani, besleme kapasitesi,  yarıdan daha fazla 
azalacaktır.  

• Eğer, güç faktörü kompanzasyon yapılarak, 0.95 - 0,98 değerine 
çıkarılacak olursa, elektrik tesislerinin besleme kapasitesini yükseltir ve bu 
suretle ekonomide bir geliştirme faktörü oluşturur. 

• 3. Çekilen akımların küçülmesini sağladığından, kompanzasyon, hat ve 
diğer öğelerde meydana gelen joule kayıplarının azalmasını sağlar. Bu 
kayıplar akımın karesiyle orantılı olduğundan, azalma oranları oldukça 
önemlidir. Örneğin, güç faktörü 0.44 den 0.95 e çıkarsa, azalma oranı; 

   [(1/ (0.44))² - 1/ (0.95))²]*(0.44)² =  %77 
   mertebesinde olur. Buna göre, kompanzasyon,  bir  tasarruf  faktörü             
olduğundan, ekonomi için de büyük önem taşımaktadır. 
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