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Çözüm Yöntemi: Seri ve paralel devrelerin bir arada bulunduğu

devrelerdir. Bu devrelerin çözümünde her koldan geçen akımlar ve

açıları bulunur. Devrenin vektör diyagramı çizilerek devre akımı

hesaplanır.

Örnek: Şekildeki devre kol akımlarını ve devre akımını bulunuz.

Aktif, reaktif ve görünür güçlerini hesaplayınız.
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Örnek: Şekildeki devre kol akımlarını, devre akımını, aktif, reaktif

ve görünür güçlerini bulunuz.
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GÜÇ KATSAYISININ 

DÜZELTİLMESİ 

(KOMPANZASYON)
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Devrede direnç (Rezistif) bulunduran kapasitif devrelerde faz

farkı, akım gerilimden ilerde olacak şekilde iken endüktif devrelerde

akım geride olur. Faz farkının oluşması, reaktif güç oluşması

demektir. Bir sistemin görünür gücü değişmez, ancak faz farkına

bağlı olarak görünür gücün bileşenleri olan aktif ve reaktif güç değişir.

Aktif güç görünür güce eşit ise maksimum iş verimi alınır. Devrede işi

aktif bileşen yapar, reaktif bileşen her döngüde şebekeden çekilir ve

döngü bitmeden geri şebekeye verilir. Sadece omik dirençlerden

oluşan devrede faz farkı olmaz ve aktif güç maksimum değerini alır,

reaktif güç yoktur. Ancak endüktif ve kapasitif devrelerde faz farkına

göre reaktif güç oluşur. Bu da işe çevrilebilen aktif gücün azalmasına

dolayısıyla verimin düşmesine ve kullanılamayan bir reaktif güç

oluşumuna neden olur. İşte aktif gücün maksimum hale getirilip, güç

faktörünün düzeltilmesi ve verimin en büyük halini alması işlemine

kompanzasyon denir.
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Uygulamada fabrikalar, elektrik makineleri, iş makineleri ve motorlar

endüktif çalıştıklarından bağlandıkları şebekeye reaktif güç verirler. Verilen

reaktif güç aktif gücün dolayısıyla verimin oldukça düşmesine neden olur.

Fabrikaların bolca bulunduğu bir bölge göz önüne alındığında o bölgede

bulunan konutların bu durumdan nasıl olumsuz etkileneceği açıktır. Aynı

sistemin öncelikle kompanze edilmemiş ve sonra kompanze edilmiş hali

karşılaştırıldığında aynı işi gerçekleştirmek için çekilen akımın azaldığı

görülür. Farklı şekilde ise kompanze edilmiş bir sistemde verilebilecek aktif

güç kompanze edilmemiş bir sisteme göre daha fazla olur. İşte verimin

artması ve şebekenin reaktif güçten kötü etkilenmemesi için endüktif

sistemin girişine bir kompanzasyon kondansatörü bağlanır ve devrede

üretilen reaktif güç şebekeye verilmeden kondansatörlerde depolanır.

Motor devreye girerken de bu kondansatörler depoladıkları reaktif gücü

motorlara geri verirler. Dolayısıyla şebeke sistemi omik bir sisteme yakın

olarak görür ve şebekeyle sistem arasında reaktif güç alışverişi olmaz.
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Kondansatör Akımının Hesaplanması

Devreden çekilen akımlara ait vektör diyagramı şekildeki gibi

çizilebilir. Vektör diyagramında;
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I ; Devre akımı

Ie ; Devre akımının aktif bileşeni

Iq ; Devre akımının reaktif bileşeni

Ic ; Kondansatör akımı

I2 ; Güç katsayısı düzeltildikten sonraki

devre akımıdır.

φ1 ; Devre açısı

φ2 ; Güç katsayısı düzeltildikten sonraki

devre açısı

Devre akımlarına ait vektör diyagramı
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 Devre akımının aktif bileşeni olan Ie çekilen aktif güç ile ilişkili olup güç

katsayısı düzeltilse de değişmez.

 Devre akımının reaktif bileşeni olan Iq çekilen reaktif güç ile ilişkili olup

güç katsayısı düzeltilmesi ile azalır.

Devre akımlarına ait vektör diyagramından yararlanarak mevcut devre

açısının (φ1) ve güç katsayısının düzeltilmiş haliyle yeni devre açısının (φ2)

tanjantını yazalım.

𝒕𝒂𝒏𝝋𝟐 =
𝑰𝒒−𝑰𝒄

𝑰𝒆
𝑰𝒒 − 𝑰𝒄 = 𝑰𝒆. 𝒕𝒂𝒏𝝋𝟐

𝒕𝒂𝒏𝝋𝟏 =
𝑰𝒒

𝑰𝒆
𝑰𝒒 = 𝑰𝒆. 𝒕𝒂𝒏𝝋𝟏

𝑰𝒒 − 𝑰𝒄 = 𝑰𝒆. 𝒕𝒂𝒏𝝋𝟐 denkleminde kondansatör akımı yalnız

bırakılırsa;

𝑰𝒄 = 𝑰𝒒 − 𝑰𝒆. 𝒕𝒂𝒏𝝋𝟐 Denklemde’ 𝑰𝒒yu koyarsak kondansatör akımı;

𝑰𝒄 = 𝑰𝒆. 𝒕𝒂𝒏𝝋𝟏 − 𝑰𝒆. 𝒕𝒂𝒏𝝋𝟐 𝑰𝒄 = 𝑰𝒆. (𝒕𝒂𝒏𝝋𝟏 − 𝒕𝒂𝒏𝝋𝟐)
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Kondansatörün çekeceği akımın hesabı için kullanılacak olan formül

aşağıdaki gibidir.

𝑰𝒄 = 𝑰. 𝒄𝒐𝒔𝝋𝟏(𝒕𝒂𝒏𝝋𝟏 − 𝒕𝒂𝒏𝝋𝟐)

Güç katsayısı düzeltildikten sonra devreden çekilecek akım;

𝑰𝟐 = 𝑰𝒆
𝟐 + 𝑰𝒒 − 𝑰𝒄

𝟐

𝑰𝟐 = (𝑰. 𝒄𝒐𝒔𝝋𝟏

𝑰𝒆

)𝟐+(𝑰. 𝒔𝒊𝒏𝝋𝟏

𝑰𝒒

− 𝑰𝒄)
𝟐

𝑰𝟐 = (𝑰. 𝒄𝒐𝒔𝝋𝟏)
𝟐+ 𝑰. 𝒔𝒊𝒏𝝋𝟏 − 𝑰𝒄

𝟐 olur.
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Gerekli Kondansatör Gücünün Hesaplanması

Devreden çekilen güçlere ait vektör diyagramı şekildeki gibi

çizilebilir. Vektör diyagramında
S ; Çekilen görünür güç

P ; Çekilen aktif güç

Q ; Çekilen reaktif güç

Qc ; Gerekli kondansatör gücü

S2; Güç katsayısı düzeltildikten sonraki görünür güç.

S

Qc

U

Q

P

S2Q
-Q

c



Devre güçlerine ait vektör 

diyagramı
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 Devreden çekilen aktif güç güç katsayısı düzeltilse de değişmez.

 Devreden reaktif güç güç katsayısının düzeltilmesi ile azalır.

Devrenin güç diyagramından yararlanarak mevcut devre açısının

(φ1) ve güç katsayısının düzeltilmiş haliyle yeni devre açısının (φ2)

tanjantını yazalım.

𝒕𝒂𝒏𝝋𝟐 =
𝑸𝟐−𝑸𝒄

𝑷
𝑸𝟐 − 𝑸𝒄 = 𝑷. 𝒕𝒂𝒏𝝋𝟐

𝒕𝒂𝒏𝝋𝟏 =
𝑸𝟐

𝑷
𝑸𝟐 = 𝑷. 𝒕𝒂𝒏𝝋𝟏

𝑸𝟐 −𝑸𝒄 = 𝑷. 𝒕𝒂𝒏𝝋𝟐 denkleminde gerekli kondansatör

gücü yalnız bırakılırsa;

𝑸𝒄 = 𝑸𝟐 − 𝑷. 𝒕𝒂𝒏𝝋𝟐 olur.
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Denklemde 𝑸𝟐’yu yerine koyarsak gerekli kondansatör gücü;

𝑸𝒄 = 𝑷. 𝒕𝒂𝒏𝝋𝟏 − 𝑷. 𝒕𝒂𝒏𝝋𝟐

Gerekli kondansatör gücü hesabı için kullanılacak olan formül

aşağıdaki gibidir.

𝑸𝒄 = 𝑷. (𝒕𝒂𝒏𝝋𝟏 − 𝒕𝒂𝒏𝝋𝟐)

Gerekli Kondansatör Kapasitesi

Kondansatörden geçen Ic akımı,

𝑰𝑪 =
𝑼

𝑿𝑪
ve 𝑿𝑪 =

𝑼

𝑰𝑪
ifadesinden,

Gerekli kondansatör kapasite için 𝑪 =
𝑰𝑪

𝝎.𝑼
(𝑭𝒂𝒓𝒂𝒅) denklemi

kullanılır.
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Örnek: 220V, 2,21A ve cosφ=0,76 olan bir fazlı ASM’nin güç

katsayısını 0,996 yapmak için gerekli kondansatör kapasitesini,

gücünü ve güç katsayısı düzeltildikten sonra çekilen akım ile aktif,

reaktif güçlerini bulunuz.

Elde edilen değerler

Şebeke gerilimi 𝑼 = 𝟐𝟐𝟎𝑽

Motor akımı 𝑰𝑴 = 𝟐, 𝟐𝟏𝑨

Mevcut güç katsayısı 𝒄𝒐𝒔𝝋𝟏 = 𝟎, 𝟕𝟔 𝒈𝒆𝒓𝒊 − 𝒆𝒏𝒅ü𝒌𝒕𝒊𝒇

İstenen güç katsayısı 𝒄𝒐𝒔𝝋𝟐 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟔 𝒈𝒆𝒓𝒊 − 𝒆𝒏𝒅ü𝒌𝒕𝒊𝒇
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Örnek: 380V - 4kW - 5,5PS - 8,2A ve cosφ1=0,88 olan üçgen

bağlı üç fazlı ASM’nin güç katsayısını 0,99 yapmak için gerekli

kondansatör kapasitesini, gücünü ve güç katsayısı düzeltildikten

sonra çekilen akım ile aktif, reaktif güçlerini bulunuz.
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