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KISA İLETİM HATTI MODELİ 

Genel Bilgi 
MV 2222 Hat Modeli 11 kV’lık nominal bir gerilim ve 219A’lik nominal bir akım için tasarlanmış 5 
km uzunluğundaki bir hava enerji iletim hattını modellemektedir. Bu hat 120 mm2’lik bir kesit 
alanına sahiptir. Hattın güç değeri aşağıda verilmiştir: 

√3 ∗ 11 ∗ 10 ∗ 219 ≅ 5	  

Model nominal değerler: 3x400 V, 2 A 

Değerler/Parametreler: 
 

Birim Gerçek Hat Model Hat 
U 11 kV 400 V
I 219 A 2 A
S 5 MVA 1386 VA 
l 5 km -
Alan 120 mm2 -
R 0.71 ohm 2.4 ohm
L 5 mH 17 mH
C+ 120 nF 30 nF 
C0 75 nF 20 nF 

 

Bu hat modeli rezistörlerden, indüktörlerden ve kapasitörlerden oluşmaktadır. Gerçekte 
kapasitanslar, rezistanslar vs. hat boyunca tamamen dağıtılmıştır. Ancak bir modelde bunu emüle 
etmek zor olacaktır. Bu nedenle hat kapasitansı hattın her bir ucunda toplam kapasitenin yarısı kadar 
toplanmıştır. Aynı zamanda dağıtık kapasite kullanılırken teoriksel hesaplamalar çok karmaşık 
olmaktadır. Bu sebeple daha basit olan bu yöntem ayrıca bunun için de kullanılmaktadır. Tamamen 
dağıtılmış empedans bileşenleri ve yukarıda açıklanan yöntem arasındaki karşılaştırmalı 
hesaplamalar ile sonuçların daha karmaşık yöntemlerden çok küçük farklılıklar göstereceği 
ispatlanabilir.  
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Bu üç empedansın tümünü içerir ve  11kV ve 219A gerçek hat değerleri yerine 400V’luk bir gerilim ve 
2A ile çalışır. Bu nedenle gerçek hat için bu değerler modelin daha düşük nominal gerilimini ve 
akımını uyarlamak amacıyla belli bir ölçekte azaltılmalıdır. Bunu gerçekleştirmek için gerilim, akım ve 
empedans ölçeği aşağıdaki üç denklem kullanılarak hesaplanır: 

ç

400
11000

0.03636 

ç

2
219

0.0091 

0.3636
0.0091

3.995 

 
Daha sonra hattın empedansları için gerçek değerler en son hesaplanan BZ empedans ölçeği yardımı 
ile hesaplanır, bu şekilde nominal değerler ve ölçülen değerler arasındaki oran model ve gerçek hat için 
aynı olur. Bu işlem aşağıdaki formüllere bağlı olarak dirençler, kapasitanslar ve indüktanslar için 
gerçekleştirilir:  

ç ∗  

ç ∗
1

 

ç ∗  

Bir önceki sayfadaki denklemlere gerçek değerler girildiğinde biz aşağıdaki sonuçları elde ediyoruz: 

Gerçek Hat için Değerler Model için Değerler 
Rgerçek = 0.71 ohm Rmodel = 2.84 ohm 
Lgerçek = 5 mH Lmodel = 20 mH 
C0gerçek = 75 nF C0model = 19 nF 
C+gerçek = 120 nF C+model = 30.1 nF 

Pratikte yukarıda hesaplanan hat modelinin bu tam empedans değerlerini sağlamak mümkün değildir. 
Üstelik aynı zamanda bu gerçek değerler sadece yaklaşık formüller kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Bu nedenle daha uygun değerlerin seçimi daha doğru olabilir. Bu değerler aşağıdadır:  
 
Rmodel = 2.4 ohm 
Lmodel = 17 mH 
C0model = 20 nF 
C+model = 30 nF 
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DENEY 1 

Bir İletim Hattının Karakteristik Verisi 

1.1 Amaç 
Yüksüz ve kısa devre esnasında modelin karakteristiklerini incelemek. 
 
1.2 Ekipman 

3-Fazlı Hat Modeli 
Güç Kaynağı Ünitesi  
Multimetreler 
 
1.3 Teori 

Hat modelinin bir tarafının kısa devre yapıldığı ve diğer tarafının nominal akım veya nominal akıma 
yakın bir değer elde edilene kadar yavaşça arttırılmış düşük gerilim ile beslendiği yerde kısa devre testi 
olarak isimlendirilmiş bir işlem gerçekleştirilerek hat modelinin empedansı tespit edilebilir. 

Eğer biz fazlardan biri için faz direnci (RL1), faz gerilimi (UL1) ve faz akımı (IL1) ölçüyorsak bu faz için 
reaktans  (XL1) aşağıdaki yöntemle hesaplanabilir:  

| | 		    

| |  
 
Son olarak hattın indüktansı hesaplanabilir: 

2 →
2

 

Burada f sistem frekansıdır = 50 Hz 

Yukarıdaki hesaplamalar için kullanılan direncin (hat modelinin) hem rezistans hem de indüktans 
üzerinde ölçülmesi gerektiğine lütfen dikkat ediniz. Bunun sebebi herhangi bir gerçek indüktans 
gibi bu indüktansın da aynı zamanda rezistif bir kısma sahip olmasıdır.  

X reaktansı yaklaşık olarak km başına 0.30 ohm’dur ve sağlanan hat için tel çapı teller arasındaki 
mesafeye nazaran küçüktür. Bu gerçek modelin sunduğu iletim uzunluğunu tespit etme imkân 
verecektir. Empedans ölçeğinin 219/55 ≈ 4 olduğu unutulmamalıdır. Hem model hem de gerçek hat 
için indüktansların hesaplanması artık basittir: 

ç 0.30 ∗ 																								 ç ∗  

İletkenin direnci aşağıdaki denklem ile hesaplanır: 

∗
219
55

∗  
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Burada, 

L km cinsinden hattın uzunluğudur 
R modelin direncidir 
R×(219/55) gerçek hattın direncidir 
A mm2 cinsinden ölçülen iletkenin kesit alanıdır 
δ ohm/km cinsinden iletkenin rezistivitesidir 

Gerçek hat ortak kapasitansı (c) hat modeli nominal gerilime bağlanarak kolayca hesaplanır. Sekonder 
taraf açık = yüksüz iken yüksüz akım IC MOD ölçülür.. Gerçek hat akımını elde etmek için ölçülen akım 
akım ölçeğine bölünür. O zaman gerçek ortak kapasitansı hesaplamak (c) kolay bir işlem haline gelir. 

Gerçek hat için birim uzunluk başına gerçek ortak kapasitansını hesaplamak için denklem türeteceğiz 
(akım ölçeğinin 2/219 olduğunu hatırlayınız):  

Basit bir şekilde ohm kanununu kullanarak başlayınız: 

 

Reaktans aşağıdaki formül kullanılarak kapasitansa dönüştürülebilir:  

1
 

İki formülün birleştirilmesiyle aşağıdaki denklem elde edilir: 

 

Son olarak akım değeri modelde kullanılmış olana ölçeklenebilir ve açısal frekans 2πf ile 
değiştirilebilir. Hesaplanmış değerin km başına kapasitans olduğuna ve bu nedenle aşağıdaki 
formülde km cinsinden hat uzunluğu ile çarpıldığına lütfen dikkat ediniz: 

	 ∗
219
2

∗ 2 ∗ ∗  

Burada, 

I C MOD kapasitif hat akımıdır [A] 
f frekanstır (50 Hz) [Hz] 
VLn modelin nominal faz gerilimidir [V] 
c km başına gerçek hattın ortak kapasitansıdır [F/km] 
c*l gerçek hattın ortak kapasitansıdır [F] 
l kilometre cinsinden hat uzunluğudur (100 km) [km] 

Yukarıdaki formül aynı zamanda fazlar arasındaki kapasitansların bağlantısı kesilerek, model kısa 
devre yapılarak ve hat akımı yeniden ölçülerek toprak kapasitansının hesaplanması amacıyla 
kullanılabilir. Aynı denklem daha sonra gerçek hattın toprak kapasitansını hesaplamak içinde 
kullanılır.  
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1.4 Çalışma 
Kısa Devre Testi 
1. Her bir faz için hat modelindeki hem indüktanslar hem de dirençler üzerindeki direnci 

ohmmetre ile ölçünüz. Bu deneyin son sayfasında bulunacak olan tabloya ölçülen değeri 
yazınız.  

2. Şekil 1.1’e göre devreyi bağlayınız. 

Şekil 1.1 Kısa-Devre Testi için Gerekli Bağlantılar 

3. Güç kaynağını hat modeline bağlamadan önce onun kapalı olduğundan emin olunuz. Güç 
kaynağını açmadan önce gerilimi minimum değerine düşürünüz. Artık faz akımı yaklaşık olarak 
2A oluncaya kadar gerilimi yavaşça arttırınız.  

4. Bu deneyin son sayfasında bulunacak olan tabloya ölçülen değerleri yazınız. 

5. Güç kaynağını kapatınız 

 

1.5 Tablo 
Ölçüm Faz L1 L2 L3 

1.4-1 R(ohm)    

1.4-4 VS (Volt)    

1.4-4 IS (Amper)    

Sorular ve Ödevler 

A. Yukarıdaki tabloda bulunan 1.4.1 ve 1.4.4’deki ölçümlerin yardımıyla her bir faz için X 
değerini hesaplayınız. Daha sonra ortalama değeri (XMEAN ) hesaplayınız. 

B. Empedans ölçeğini kullanarak XMEAN değerini gerçek değere dönüştürünüz. 
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DENEY 2  
Hattın Gerilim Düşümü ve güç faktörü 

2.1 Amaç 
Hat üzerindeki gerilim düşümünü ve güç faktörünün değişimini ölçmek. 

2.2 Ekipman 

Güç Kaynağı Ünitesi  
Ayarlı Transformatör  
Hat Modeli  
Rezistif Yük Bankası, R  
Endüktif Yük Bankası, XL  
Kapasitif Yük Bankası, XC 
Cos  metre  
Anahtar, S  
Multimetreler 

2.3 Teori 

Hattın gerilim düşümünü yani giriş ve çıkış gerilimi arasındaki farkı ölçmek için kabul edilebilir bir 
doğruluk ile aşağıdaki formül kullanılabilir: 

∆ ∗ ∗ φ X ∗ I ∗ sinφ 

U1 : giriş gerilimi 
U2 : çıkış gerilimi 
R : hat direnci 
I : çıkış akımı 
 : çıkışta gerilim ve akım arasındaki faz açısı 
X : Hat reaktansı (daha önceden hesaplanmıştı) 
IC = ½. w .C.U2 burada C hattın ortak kapasitansıdır. 

Bu formül aşağıdaki eşitlik mevcut iken kesindir: 
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2.4 Çalışma 

1. Şekil 2.1’e bağlı olarak devreyi bağlayınız: 

 

Şekil 2.1 Deney 2 için Gerekli Bağlantılar 
 
2.4.1    Rezistif Yük  
1. Üç-faz gerilimi bağlayınız ve VS değerini 230V olarak ayarlayınız. 

2. Rezistif yük bankasını en az akım için ayarladıktan sonra S anahtarını kapatınız ve IR değerini 
1.00 A olarak ayarlayınız.  

3. VS değerinin hala 230 V olup olmadığını kontrol ediniz ve eğer gerekliyse tekrar ayarlayınız. 

4. Voltmetreyi çıkışa götürünüz ve VR değerini ölçünüz. 

5. Hat başı ve hat sonu cosφ değerini ölçünüz. 

 

2.4.2 Endüktif Yük  
1. Üç-faz gerilimi bağlayınız ve VS değerini 230V olarak ayarlayınız. 

2. Endüktif yük bağlantısını yapınız ve endüktif yük değerini arttırarak hat başı ve hat sonu 
gerilimlerini, akımlarını, cosφ değerlerini ve gerilimin düşümünü tabloya yazınız. 

 

2.4.3 Kapasitif Yük  
2.4.2.’de kurduğunuz devreye kapasitif yük bağlayarak gerilim, akım ve cosφ değerlerinin 
değişimini gözlemleyiniz. 
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2.5. Tablo 
(VS sabit = 230 V) 

2.6 Sorular 
1. Hat sonu gerilimini referans alarak milimetrik kağıt üzerine ölçekli olarak her iki yük durumu 

için de fazör diyagramını çiziniz. 
 

2. Hat sonu gerilimini hesaplayınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VS VR IS IR CosφR CosφS ΔV 

Rezistif Yük        

Endüktif Yük        
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ORTA UZUNLUKLU İLETİM HATTI MODELİ 
Genel Bilgi 
MV 1420 Hat Modeli 77 kV’lık nominal bir gerilim ve 100A’lik nominal bir akım için tasarlanmış 
136 km uzunluğundaki bir enerji iletim hattını modellemektedir. Her bir faz iletkeni 120 mm2’lik 
bir kesit alanına sahiptir. Hattın güç değeri aşağıda verilmiştir: 

√3 ∗ 77 ∗ 10 ∗ 100 13	  

Bu hat modeli rezistörlerden, indüktörlerden ve kapasitörlerden oluşmaktadır. Gerçekte 
kapasitanslar, rezistanslar vs. hat boyunca tamamen dağıtılmıştır. Ancak bir modelde bunu emüle 
etmek zor olacaktır. Bu nedenle hat kapasitansı hattın her bir ucunda toplam kapasitenin yarısı kadar 
toplanmıştır. Aynı zamanda dağıtık kapasite kullanılırken teoriksel hesaplamalar çok karmaşık 
olmaktadır. Bu sebeple daha basit olan bu yöntem ayrıca bunun için de kullanılmaktadır. Tamamen 
dağıtılmış empedans bileşenleri ve yukarıda açıklanan yöntem arasındaki karşılaştırmalı 
hesaplamalar ile sonuçların bu iki yöntem arasında çok küçük farklılıklar gösterdiği ispatlanabilir. 

Bu model yukarıda bahsedilen üç empedansın tümünü içerir. Ancak bu model 77kV ve 100A gerçek 
hat değerleri yerine 230V’luk bir gerilim ve 5A ile çalışır. Bu nedenle gerçek hat için bu değerler 
modelin daha düşük nominal gerilimini ve akımını uyarlamak amacıyla belli bir ölçekte 
azaltılmalıdır.  

Bunu gerçekleştirmek için gerilim, akım ve empedans ölçeği hesaplanır. B ölçek faktörüdür 
[boyutsuz].  

ç

230
77000

0.003 

ç

5
100

0.05 

0.3636
0.0091

0.06 

 

Daha sonra hattın empedansları için gerçek değerler en son hesaplanan BZ empedans ölçeği 
yardımı ile hesaplanır, bu şekilde nominal değerler ve ölçülen değerler arasındaki oran model ve 
gerçek hat için aynı olur. Bu işlem aşağıdaki formüllere bağlı olarak dirençler, kapasitanslar ve 
indüktanslar için gerçekleştirilir: 

ç ∗  

ç ∗
1

 

ç ∗  

 

Hat hakkında verilen bilgi ve BZ=0.104 ölçek faktörü ile birlikte bu formülleri kullanarak aşağıdaki 
değerleri elde edebiliriz: 
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Gerçek hat değerleri Model değerleri 
RGerçek    = 30.6 ohm RMODEL = 1.83 ohm 
LGerçek    = 173 mH LMODEL = 10.4 mH 
C0Gerçek = 816 nF C0MODEL = 13.6 µF 
C1Gerçek = 1.088 µF C1MODEL = 18.1 µF 

Pratikte yukarıda hesaplanan hat modelinin bu tam empedans değerlerini sağlamak mümkün 
değildir. Üstelik aynı zamanda bu gerçek değerler sadece yaklaşık formüller kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Bu nedenle daha uygun değerler seçilebilir. 

Bu değerler aşağıdadır: 

RMODEL = 2.0 ohm (iletkenin direnci dâhil) 
LMODEL = 10 mH 
C0MODEL = 12 µF 
C1MODEL = 16 µF 
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DENEY 1 
Bir hattın karakteristiği. 

1.1 Amaç 
Hat modelinin karakteristik verisini hesaplamak ve tam ölçek hat ile karşılaştırmak. 

1.2 Ekipman 
3-fazlı hat modeli (L)    
Ayarlı Transformatör  
Vatmetre (P1-P3)    
Ampermetre (I1-I3)    
Voltmetre (V1-V3)    

1.3 Teori 
Hat modelinin bir tarafının kısa devre yapıldığı ve diğer tarafının nominal akım elde edilene kadar 
ayarlanmış düşük gerilim ile beslendiği yerde bir kısa devre testi yapılarak hat modelinin empedansı 
tespit edilebilir. 

Vsc gerilimi ve Isc akımı ve Psc giriş gücü ölçümü ile  Z, X ve R’nin hesaplanması mümkün olabilir: 

										 											  

Direncin hem rezistif bileşenlerde hem de endüktif kısımlarda yerleşmiş olması nedeniyle direncin 
gerçek değerinin (hat modeli için) doğrudan bir ohmmetre ile “R” üzerinde ölçülemeyeceği 
belirtilmelidir: Bu gerçek hesaplamalar gerçekleştirilirken dikkate alınmalıdır. 

Ölçülen empedansı model değerlerden gerçek değerlere dönüştürmek için ölçülen empedans 
değerlerinin giriş bölümünde açıklandığı gibi Zb = 0.06 empedans ölçeği ile bölünmesi gereklidir.  

Nominal gerilim altında sekonder taraf açık iken (= yüklü değil) Ic yüksüz akımı ölçülerek 
kapasitans değeri hesaplanabilir.. 

			 				
1

			→ 			 	 

C0 toprak kapasitansı da aynı şekilde hesaplanabilir fakat her bir faz için C0 değerini elde etmek için 
bu kapasitans değerini 3 ile bölünür. 

Km başına hat kapasitansını (c) hesaplamak için C toplam kapasitansı km cinsinden hat uzunluğuna 
bölünür. 

Gerçek hat ortak kapasitansını hesaplamak için hat kapasitansı Zb = 0.06 olan empedans ölçeği ile 
çarpılır. Gerçek hat toprak kapasitansı (C0) aynı yöntemle hesaplanmaktadır. 

ç ∗  
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1.4 Çalışma 

1.4.1   Kısa Devre Testi 
1.  Devreyi aşağıdaki şekillere/diyagramlara göre bağlayınız. 6A ampermetre kullanınız. Elbette ki 

çift-vatmetre yöntemini ve aynı zamanda simetri olması nedeniyle tek-vatmetre yöntemini 
kullanmak mümkündür fakat ölçek faktörü dikkate alınmalı ve sonuçlar tablosu (aşağıda) seçili 
vatmetre yöntemine uygun şekilde değiştirilmelidir. 

 
Şekil 1.1 

2. Güç kaynağı ünitesini bağlayınız ve bağlı olan 3-faz gerilimini 0’dan nominal akıma 
ulaşılıncaya kadar yavaşça ve çok dikkatli bir şekilde arttırınız. Örnek olarak L1 fazındaki 
akımı 5 ampere kadar arttırınız.  

3. Ölçülen değerleri tabloya yazınız. 

4. Güç kaynağını kapatınız. 

1.4.2   Yüksüz Test 

2. Bileşenleri aşağıdaki diyagramlara bağlı olarak bağlayınız. 6A ampermetre kullanınız. 

Şekil 1.2 
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2. Güç kaynağı ünitesini bağlayınız ve voltmetre üzerinde 230V gösterilene kadar gerilimi 
ayarlayınız. 

3. Ortak kapasitanslar üzerinden geçen akımı yazınız. 

4. Hat sonu gerilimini ölçünüz. 

5. Gerilimi sıfıra düşürünüz ve güç kaynağını kapatınız. 

6. Fazlar arasındaki kapasitör için bağlantıları kesiniz fakat toprak kapasitansları bağlı kalsın. 

7. Güç kaynağını tekrar bağlayınız ve gerilimi 230V olarak ayarlayınız. 

8. Tüm toprak kapasitans akımlarını (IC0) okuyunuz ve yazınız. 

9. Üç-fazlı güç kaynağını kapatınız. 

1.5 Tablo 
Ölçüm Faz L1 L2 L3 

1.4.1-3 VS (Volt)    

1.4.1-3 I (Amper)    

1.4.1-3 P (Vat)    

1.4.2-3 IC (Amper)    

1.4.2-4 VR (Volt)    

1.4.2-7 IC0 (Amper)    

1.6 Sorular 
1. Ölçüm 1.4.1’de elde edilen değerlerden Z, R ve X değerlerini hesaplayınız. Z, R ve X‘in 

ortalama değerini hesaplayınız. 

2. Aşağıdaki formül yardımıyla hattın uzunluğunu (l) hesaplayınız: 

	X	 	0.40	⋅l		
Gerçek hat reaktansını (X) kullanınız. 

3. Aşağıdaki formül yardımıyla A kesit alanını hesaplayınız:  

R	 	0.027	⋅l	/	A		
Gerçek hat direncini (R) kullanınız. 

4. IC ve IC0 akımlarının ortalama değerlerini hesaplayınız. 

5. Aşağıdaki formül ile hattın ortak kapasitansını hesaplayınız: 

∗ 2 ∗  
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Daha sonra bu ortak kapasitansı gerçek hat değerlerini hesaplamak için kullanınız. 
Aynı zamanda kilometre başına ortak kapasitansı (c) hesaplayınız. 

6. Aşağıdaki formüle göre hattın toprak kapasitansını (C0) hesaplayınız: 

∗ 2 ∗ 	

Daha sonra bu toprak kapasitansı gerçek hat değerlerini hesaplamak için kullanınız. 
Aynı zamanda kilometre başına toprak kapasitansını (c0) hesaplayınız. 
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DENEY 2 
Hattın Gerilim Düşümü ve güç faktörü 

2.1 Amaç 
Hat üzerindeki gerilim düşümünü ve güç faktörünün değişimini ölçmek. 

2.2 Ekipman 
Ayarlı Transformatör   
Hat Modeli (L)       
Rezistif Yük (R)     
Endüktif Yük (XL)      
Kapasitif Yük (Xc)      
Multimetreler      
Cos Metre        
Anahtar (S)        

2.3 Teori 
Hattın gerilim düşümünü yani giriş ve çıkış gerilimi arasındaki farkı ölçmek için aşağıdaki formül 
kullanılabilir: 

∆ ∗ ∗ φ X ∗ I ∗ sinφ X ∗  
Burada; 

V1  giriş gerilimi 
V2  çıkış gerilimi 
R  hat direnci 
I  çıkış akımı 
  çıkıştaki akım ve gerilim  arasındaki faz açısı 
X  hat reaktansı (önceden hesaplanmıştı) 
IC  ½. w .C.V2 burada C hattın ortak kapasitansıdır. 

 
2.4 Çalışma 
Devreyi aşağıdakine benzer şekilde bağlayınız: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 2.1 
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2.4.1    Rezistif Yük  
6. Üç-faz gerilimi bağlayınız ve VS değerini 133V olarak ayarlayınız. 

7. Rezistif yük bankasını en az akım için ayarladıktan sonra S anahtarını kapatınız ve IR değerini 
1.00 A olarak ayarlayınız. 

8. VS değerinin hala 133V olup olmadığını kontrol ediniz ve eğer gerekliyse tekrar ayarlayınız. 

9. Voltmetreyi çıkışa götürünüz ve VR değerini ölçünüz. 

10. Hat başı ve hat sonu cosφ değerini ölçünüz. 

 

2.4.2 Endüktif Yük  
3. Üç-faz gerilimi bağlayınız ve VS değerini 133V olarak ayarlayınız. 

4. Endüktif yük bağlantısını yapınız ve endüktif yük değerini arttırarak hat başı ve hat sonu 
gerilimlerini, akımlarını, cosφ değerlerini ve gerilimin düşümünü tabloya yazınız. 

 

2.4.3 Kapasitif Yük  
2.4.2.’de kurduğunuz devreye kapasitif yük bağlayarak gerilim, akım ve cosφ değerlerinin 
değişimini gözlemleyiniz. 

2.5. Tablo 
(VS sabit = 133 V) 

 

2.6 Sorular 
1. Hat sonu gerilimini referans alarak milimetrik kağıt üzerine ölçekli olarak her iki yük durumu 

için de fazör diyagramını çiziniz. 

2. Hat sonu gerilimini hesaplayınız. 3 ∗  

 

 

 

 

 

 VS VR IS IR CosφR CosφS ΔV 

Rezistif Yük        

Endüktif Yük        
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DENEY 3 

Toprak hatası. 

3.1 Amaç 
Bir iletim hattı üzerinde bir toprak hatasının sonuçlarını incelemek. 

3.2 Ekipman 
Ayarlı Transformatör  
Transformatör (T)    
Ampermetre 2 A (I1, I2, I3)   
Yük Reaktörü 1-faz (X)   
Voltmetre 250V (Vo)   
Anahtar (S)   
Ampermetre 3A (I0)  

3.3 Teori 
Yüksek gerilimler için üç-fazlı güç iletim hatlarında nötr çoğunlukla toprağa bağlı değildir. Bu 
nedenle bir faz iletkeni toprak ile temas gerçekleştirdiğinde hat üzerindeki kesicinin açılmasına 
gerek olmaz. Bunun yerine hattın kapasitansına bağlı olarak hata yerinde bir akım olacaktır. Bu akım 
çoğunlukla kabul edilebilir seviyededir ve aşırı akım korumasının aksamasına neden olmayacaktır.  
 
Aşağıdaki normal durumu görebilirsiniz: 

 
Şekil 3.1 

Yukarıdaki şeklin aynısını  toprak hatası ile birlikte görebilirsiniz: 

 
Şekil 3.2 
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Normal çalışmada simetri vardır ve V0 nötr noktasının gerilimi sıfırdır veya sıfıra yakındır. Toprak 
hatasının bir sonucu olarak nötr noktası faz gerilimi seviyesinde olacaktır ve etkilenmemiş diğer iki 
faz toprak ile ilişkilendirilmiş hattan-hata gerilim seviyesi üzerinde olacaktır. Sonuç bağlı 
bileşenlerin hasar görmesi ve yalıtım hatasının gerçekleşebilmesi olabilir. Özellikle çok yüksek bir 
gerilim hattı üzerindeki ark riski örnek olarak bir yalıtkan bağda dikkate değer bir konudur. 

Sıfır noktası ve toprak arasında bir indüktans bağlanarak (çoğunlukla "Petersen oil" olarak 
isimlendirilir) kapasitif olana nazaran 180 derece bir faz gecikmesine sahip olan endüktif akım 
kapasitif akımı dengeleyebilir böylece akımların toplamı sıfır veya sıfıra yakın olacaktır. Bu durum 
hata yerinde arkı yok etmek için çoğunlukla yeterlidir. 

 
Şekil 3.3 

Uygun olarak boyutlandırılmış bir bobin yani hattın toprak kapasitansına karşılık gelen bir bobin 
kullanarak siz toprak hataları ile ilgili olarak belirli bir kapsam için kendini-onaran bir hatta sahip 
olabilirsiniz.Sistem gerilimi ve koruma felsefesine bağlı olarak bu bobin bir nötr nokta rezistansı ile 
kombinasyon halinde kullanılabilir.  

3.4 Çalışma 
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Şekil 3.4 

 
1. Yukarıdaki diyagramda gösterildiği gibi bağlantıları gerçekleştiriniz (Şekil 3.4) 
2. Reaktör bankasını (X) sıfır yük konumunda ayarlayınız: henüz bağlı değil. 
3. S anahtarı açılmalıdır: henüz toprak hatası yok. 

4. Önceden ayarlı AC gerilimi bağlayınız, onu  (hattan-hata gerilim) 230V değerine ayarlayınız, 
hem V0 nötr nokta gerilimini hem de faz akımlarını okuyunuz. Sonuçları yazınız. 

5. S anahtarını kapatarak L3-fazında bir toprak hatası gerçekleştiriniz. Yukarıdaki gibi akımları 
ve gerilimi okuyunuz ve değerleri yazınız. Daha sonra tüm değerleri tabloya yazdığınızda 
besleme gerilimini kapatınız. 

6. Fazlar arasındaki kapasitansı sökünüz fakat toprak kapasitansı olduğu gibi kalsın.  Besleme 
gerilimini bir kez daha bağlayınız ve akım değerleri ile gerilim değerini yeniden okuyunuz. 
Daha sonra bu değerleri yazınız. Dikkat! Bir toprak hatasını simüle etmek için S anahtarı 
AÇIK olmalıdır. 

7. İndüktans bankasını I0  en az değerine ayarlayınız. 

8. Akım değerlerini ve gerilim değerini  (Vo) okuyunuz ve bu değerleri sonuçlar tablosunda yazınız. 

9. Üç faz şebeke gücünü kapatınız. 

 3.5 Tablo 
 

Ölçüm I1 (A) I2 (A) I3 (A) V0 (A) I0 (A) 

3.4 - 4      

3.4 - 5      

3.4 - 6      

3.4 - 8      

3.6. Sorular 
1. 3.6’ya göre kapasitans söküldüğünde niçin faz akımları değişiyor fakat toprak hata akımı 

değişmiyor, açıklayınız. 

2. 3.6’daki ölçümlerden gerilim ve akım verilerine göre bir fazör diyagramı çiziniz. (Şekil 3.2 ‘yi 
kıyaslayınız) 

3. Bir toprak hatasını açıklayan ölçeklenmiş bir fazör diyagramından toprak hata akımını IC0 elde 
ediniz. Fazör diyagramının yardımıyla IC0 boyutunu bulunuz ve bu boyutun daha önceki sonuç ile 
eşleşip eşleşmediğini kontrol ediniz. 

4. İndüktans bankası sürekli olarak değişebilir olsa da akımı tam olarak 0’a ayarlamak mümkün 
olmayacaktır. Bunun niçin olduğunu açıklamaya çalışınız. 
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ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOSU VE MALZEMELERİ 
 

1. Alçak Gerilim Panosu  
Fabrika, atölye ve iş yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımının yapıldığı panolardır. Bina 
tipi trafo merkezli tüketicilerde, trafo alçak gerilim çıkışı direkt olarak ana dağıtım panosuna 
gelir, oradan tali panolara enerji dağıtımı yapılır. Direk tipi trafo merkezli tüketicilerde, ölçüm 
panosundan gelen elektrik enerjisi ana dağıtım panosuna giriş yapar, oradan tali dağıtım 
panolarına şalterlerden çıkış yapılır. Trafosuz iş yerlerinde ana kofradan gelen enerji, dağıtım 
panosuna giriş yapılır ve oradan tesise enerji dağıtılır. Ana dağıtım panosu ile tesisin enerjisi 
tek bir panodan kontrol edilebilir. Büyük tesislerde kompanzasyon panosu ile birlikte montaj 
yapılır. 
 
Büyük tesis ana dağıtım panosunda bakır baralar, ana şalter, çıkış şalterleri, akım trafoları 
bulunmaktadır. Dağıtım panoları bina dışında montaj yapılacak ise haricî tip özellikte 
olmalıdır. Bina içinde montaj için dâhili özellikte doğal havalandırmalı veya aspiratörlü 
olarak montaj yapılmalıdır. Gerekli olan durumlarda iç aydınlatma da konulabilir. Ana 
dağıtım panolarına ölçü aletleri de monte edilebilmektedir. Panolarda bulunan baralara 
dokunmayı önlemek için şeffaf fiberglas cam ile baraların üstü muhafaza altına alınmalıdır. 
 

 
Şekil-1. AG Dağıtım panosu bağlantı şeması 
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2. Ana Dağıtım Pano Malzemeleri  
Dağıtım panolarında genellikle şu malzemeler kullanılmaktadır: Baralar, şalterler, akım 
trafoları, mesnet izolatörleri, pano iç ihtiyaç lamba ve gerekli görüldüğünde soğutma 
aspiratörüdür. Bazı tesislerde AG dağıtım panoları ve kompanzasyon panoları beraber montaj 
yapılmaktadır. Bu bölümde ana dağıtım panosu malzemeleri incelenecektir. 
 
2.1. Baralar  
Ana dağıtım panolarında ana şalter çıkışları ve bazen de girişleri dikdörtgen kesitli bakır 
baralarla yapılmaktadır. Tesisin gücüne göre bara boyutları değişmektedir. Bara malzemeleri 
işletme gerilimine, akımına ve bulunduğu yere göre seçilir. Baraların birbirine bağlantıları 
gevşek olmamalıdır. Baralar genellikle kırmızı, mavi, sarı, siyah, yeşil renklerinde 
boyanmaktadır. Dağıtım panoları teknik şartnamesine göre 100 amper üzerinde olan akımlar 
için pano bağlantıları kesinlikle baralarla yapılmalıdır. 
 
 
Örnek: Kurulu gücü 525 KW’ olan bir tesis için bara seçimini gerçekleştiriniz. (cos φ= 0.95) 
 
 Bu tesisin çekeceği akımı bulunur;  

 
 
Tabloda bulunan akımın bir üst değeri için bara seçilir. Tek baralı bir sitem için bulduğumuzn 
akımın bir üste değeri 920 A olduğu görülmektedir. Bu akım değeri için 50x10 mm.’lik bara 
seçilmelidir. Çift baralı bir sitem için bir üst akım değeri 900 A dir. 2 tane 40X5 lik  çift bara 
da kullanılabilir.  

Tablo-1. Bakır bara seçim tablosu 
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2.2. Şalterler  
Ana dağıtım panosunda, tesisin elektrik enerjisini açıp kapama ve çıkış şalteri olarak alıcılara 
kumanda etme görevi yapar. Ana dağıtım panolarında giriş şalteri olarak yük şalteri, kompakt 
şalter ve büyük güçlerde açık tip otomatik şalterler kullanılmaktadır. Çıkış şalterleri olarak 
küçük panolarda pako şalter, büyük akımlar için kompakt şalter veya açık tip otomatik 
şalterler kullanılmaktadır. Pako şalterler kullanıldığı zaman ayrıca sigortalar da (anahtarlı 
otomatik sigorta veya bıçaklı sigorta) kullanılmalıdır.  
 
Yük şalteri: 
Ana dağıtım panosunda daha önceden de belirtildiği gibi giriş şalteri olarak yük şalteri, 
kompakt şalter veya açık tip otomatik şalter kullanılmaktadır. Kullanılacak şalterler tesis 
anma akımına uygun olmalıdır.Özellikleri: 
• Kullanımları ekonomiktir.  
• Bıçak sigortalı yük kesicileri hem pano içinde hem de pano ön yüzeyinde kullanılabilir. 
• Yük kesici şalterlerdir. 
• Tam yükte devreyi kapatebilirler. 
• İki tip mekanizması vardır: Yay hareketli mekanizma ve tahrik enerjisi depolama 

mekanizması. 
 
Kompakt (Termik Manyetik ) şalter: 
Ana dağıtım panosunda, ana giriş ve çıkış şalterleri olarak kullanılır. Termik Manyetik devre 
kesicilerde termik koruma (aşırı yük şartlarında koruma) devre kesicinin bimetal kısmı ile 
sağlanır. Bimetal bildiğiniz gibi uzama katsayıları farklı iki metalin birleşmesiyle oluşur. 
Bimetal ısındığında uzaması daha az olan metale doğru bükülür. Böylece kesici 
mekanizmasının açılmasına yardımcı olan bir tırnağı kurtararak kesiciyi devre dışı bırakır. 
Bimetalin bükülmesi kesicinin içinden geçen akımla doğru orantılıdır. Zira akımın artması 
sıcaklığın artması demektir. Bu şekilde anma akımın üstündeki yük akımlarında, kesicinin 
aşırı akım koruma işlemi bimetal sayesinde gerçekleşir.  
Manyetik koruma işlevi (kısa devre şartlarında koruma) devre kesicilerde kısa devre akımının 
meydana getirdiği manyetik alanın oluşturduğu mıknatıslanma ile çalışan mekanik bir 
düzenek ile sağlanır. 
 

 
Şekil-2. Kompakt Şalter 
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Tablo-2. Termik Manyetik Şalter Seçim Tablosu 

 
 
Açık tip otomatik şalter : 
Büyük güçlü tesis panolarında daha hassas kumanda etme özelliği olan şalterlerdir. 630 A’den 
6300 ampere kadar akım değerlerinde üretilir.  
 
Kontrol devresi özellikleri: Koruma fonksiyonları, aşırı yük, uzun ters zaman gecikmeli, kısa 
ters zaman gecikmeli, kısa zaman gecikmeli, sabit zaman eğrileri gibi değişik fonksiyonlar, 
değişiklik koruma özellikleri isteyen kullanıcılar için mümkündür. Gösterge fonksiyonu, akım 
ayarı göstergesi ve işletme akımı göstergesi vardır.  
 
Alarm özelliği: Aşırı yük durumunu gösterir. Oto kontrol özelliği, aşırı ısınmaya karşı koruma 
ve mikrolojik kontrol üniteleriyle ile kendi kendini sistemden ayırır.  
 
Test özelliği: Kesicinin özelliklerini test etmek içindir(Kesici bir haberleşme ağı ile bilgisayar 
üzerinden uzaktan kontrol, uzaktan ayarlama ve görüntüleme işlemlerini 1 km mesafeye kadar 
yapabilir.).  
 
Ampermetre özelliği: Ampermetre ana devre akımını display ekranda gösterir. SELECT 
butonuna basılınca LED’i yanan fazın akımını veya maksimum faz akımını gösterir. Tekrar 
butona basıldığında diğer fazın akımını gösterir.  
 
Ayarlama özelliği: Kullanıcının taleplerine göre akım ve gecikme zamanı, “+/–” butonlarına 
basarak ayarlanır. İstenilen akımı veya gecikme zamanı ekranda görüldüğünde STORAGE 
butonuna basılıp kaydedilir. Aşırı akım oluştuğunda, bu fonksiyon otomatik olarak kesilir.  
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Şekil-3. Açık tip otomatik şalter 

 
2.3. Akım Trafoları  
Ana dağıtım panosunda ana şalter çıkış baralarına montaj yapılır. Görevleri ampermetre, 
reaktif güç rölesi, cosinüsfimetre, multimetre gibi cihazlara dönüştürme oranına göre akım 
sağlamaktır. Baralı veya barasız tipte montaj yapılır. Alçak gerilim akım transformatörleri 
primer sargı, sekonder sargı ve bu sargıların üzerine sarıldığı manyetik nüve olmak üzere üç 
kısımdan oluşmaktadır. Alçak gerilim akım transformatörleri, ölçü ve koruma akım 
transformatörleri olmak üzere iki şekilde imal edilmektedir. Ölçü akım transformatörleri, 
ölçme aletleri, sayaçlar, röleler ve benzer teknikle çalışan diğer aygıtları beslemek amacıyla 
yapılmıştır. Bu cihazları yüksek gerilim şebekelerinden yalıtan ve ölçü aletlerinin sınırı 
dışında olan akımlarını ölçülebilir değerlere indirmesini sağlayan transformatörlerdir. Koruma 
akım transformatörleri; koruma rölelerini besleyen bir akım transformatörüdür. Ölçü akım 
transformatörünün doğruluk sınıfı, primer anma akımı ve anma yükünde, yüzde olarak akım 
yanılgısının üst sınırına eşit olan ve «sınıf indisi» denilen bir sayı ile verilir. Standart değeri 
0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 3 – 5’tir. Laboratuvar ölçümlerinde 0,2 sınıfı akım trafoları kullanılır. 
Teknik uygulamada ölçme için 1 sınıfı akım trafoları, koruma için 3 sınıfı akım trafoları 
kullanılır.  
 
 Dönüştürme Oranları (k)  
Primer anma akımı (Ipn) ile sekonder anma akımı (Isn) arasındaki orandır. K=Ipn/Isn 
(örneğin, 100/5 gibi) Örnek olarak 100/5 akım trafosu (100/ 5=20 kat) 100 Amperlik akımı 20 
kat oranında küçük olarak 5 Amper olarak ölçü aletlerine yansıtmaktadır. Devre akımı 
bulunurken bu oran ile çarpılarak bulunmalıdır. Akım trafolarının giriŞ akım değerleri ne 
olursa olsun çıkıŞ ( sekonder ) akımı 5 Amperdir.  
 
Hata Sınıfları ( Doğruluk Sınıfı)  
Akım transformatörlerinde hatanın belirli sınırlar içinde kaldığını açıklamakta kullanılan bir 
deyimdir. Ölçü akım transformatörünün doğruluk sınıfı, primer anma akımı ve anma 
yükünde, yüzde olarak akım yanılgısının üst sınırına eşit olan ve sınıf indisi denilen bir sayı 
ile verilir. Ölçü akım transformatörü doğruluk sınıfı standart değerleri 0,1- 0,2- 0,5– 1- 3- 
5‟tir. Laboratuvar ölçümlerinde 0,2 sınıfı akım trafoları kullanılır. Teknik uygulamada ölçme 
için 1 sınıfı akım trafoları, koruma için 3 sınıfı akım trafoları kullanılır. 
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2.4. Pano İç İhtiyaç Priz ve Lambası  
Panodan elektrik alınması için bazı panolara üç faz, bazılarına da bir fazlı prizler montaj 
edilir. Panonun iç aydınlatması için de lamba konulmaktadır. Priz ve lambaların sigortaları 
ayrı olmaktadır. Pano metal gövdesi koruma topraklamasına irtibatlandırılmalıdır. 
 
2.5. Mesnet İzolatörleri  
Panolarda kullanılan mesnet izolatörleri, baraları pano gövdesi üzerine yalıtımlı olarak 
tutturmaya yarar. Pano içinde baralar için bir taşıyıcı ayak görevi de üstlenir. Bunlara bara 
izolatörleri de denir. Bağlantı yeri metalden yapılan izolatör gövdesi porselenden, bakalit 
veya sertleştirilmiş plastik malzemeden yapılır.  
 
3. KOMPANZASYON PANO VE MALZEMELERİ  
3.1. Kompanzasyon Panosu  
Elektrik sisteminin ve yüklerin reaktif güç ihtiyaçlarının belirli teknikler kullanılarak 
karşılanmasına reaktif güç kompanzasyonu denir. 

Diğer bir tanımlama ile bobinli bir yükün küçük olan güç kat sayısının daha büyük bir değere 
yükseltilmesi işlemine güç kat sayısının düzeltilmesi veya kompanzasyon denir. Güç kat 
sayısının düzeltilmesi ile Cos φ 1’e yaklaştırılır fakat tam 1 yapılması ekonomik 
olmadığından genellikle 0,95- 0,99’e çıkartılır. Güç kat sayısını düzeltmekle reaktif güç, 
dolayısıyla akımın reaktif (Ir) bileŞeni küçültülür. Böylece devre akımı (I2) küçülerek aynı iŞ 
daha küçük akımla yapılır. Bu sırada aktif akım (Ia) bileşeninde ve aktif güçte bir değişiklik 
olmaz. 

Tesisin güç kat sayısını düzeltmek için gerekli cihaz, kondansatör ve ölçü aletlerinin 
bulunduğu panodur. Endüktif yükler (motorlar, trafolar, balastlar vb.) reaktif güç de çeker. 
Reaktif gücün ihtiyaç duyulduğu noktaya en yakın yerde üretilmesinde, elektrik sisteminin en 
iyi şartlarda çalıştırılması açısından büyük yararları vardır.  
 
3.2 Kompanzasyon Pano Malzemeleri 
3.2.1. İletkenler  
Ölçü aletleri ve reaktif güç rölesi için çok telli kablolar kullanılır. Kondansatör kabloları için 
en az 2,5 mm² kesitinde kablo kullanılmalıdır.  
 
3.2.3. Akım Trafoları  
Ana dağıtım panosu ve kompanzasyon panosu birlikte olan panolarda akım trafoları, ana 
dağıtım panosunda bulunur. Tesis akımına uygun standart değerde akım trafoları seçilmelidir. 
Akım trafoları üç faz ampermetreleri için veya multimetre kullanılacaksa beslemeleri için 
kullanılır. 
 
3.3.4. Şalter  
Kompanzasyon pano beslemesi genellikle termik manyetik şalterden geçirilerek yapılır. 
Bazen tesis için sabit kompanzasyon yapmak gerekebilir, sabit kompanzasyon içinde şalter 
kullanılmaktadır. Şalter, güce uygun seçilmelidir. 
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3.5. Kondansatörler  
Kondansatörler kompanzasyon panosunun en önemli elemanıdır. Güç kat sayısının 
düzeltilmesi görevinde bulunur. Üç fazlı alternatif akım tesislerinde kondansatörler şebekeye 
veya tüketici uçlarına üçgen veya yıldız olarak bağlanabilir. Her iki sistemde de Qc gücünün 
eşit olduğu kabul olunursa Cy=3CΔ olacaktır. Yıldız bağlamada her bir faza bağlanan 
kondansatörün kapasitesi, üçgen bağlamadaki kondansatör kapasitesinin üç katına eşittir. Bu 
yüzden üçgen bağlama, yıldız bağlamaya göre 1/3 oranında daha. ucuza mal olur . 
 
3.6. Sigortalar 
 Kondansatörlerin korunması, kompanzasyon pano besleme girişinde ve regler kumandası için 
kullanılır. Anahtarlı otomatik sigorta veya NH bıçaklı sigortalar kullanılabilir. Anahtarlı 
otomatik sigorta kullanılacak ise 3 fazlı tip yerine 3 tane ayrı ayrı 1 fazlı kullanılması tercih 
edilmelidir. 
 
3.7. Kontaktörler  
Devre açıp kapama işlemini elektro manyetik olarak yapan devre elemanlarıdır. 
Kompanzasyon panolarında kullanılan kontaktörler kondansatör guruplarını devreye alıp 
çıkarma işleminde kullanılır.  
 
• Ana kontakları yanında ilave iki açık ve iki de kapalı kontağı bulunmalıdır.  
• Kontaktör bobinlerinin çalışma gerilimleri 220 Volt olmalı ve %10 töleransı 

bulunmalıdır.  
• Kumanda ettiği kondansatör devre dışı kaldığında, iki kapalı kontağı üzerinden boşaltma 

direncine bağlanmalıdır (kondansatör, boşaltma dirençli değilse).  
• Kontaktörün kontak akım değerleri, kondansatörün nomimal akımının 1,25 katından 

büyük seçilmelidir.  
• İlk kademe kondansatörlerini kumanda eden kontaktörlerin daha sık devreye girip 

çıktıkları göz önünde bulundurularak kontak akımları, kondansatör çalışma akımının 1,5 
katı değerindeki kontaktörler seçilmelidir.  

• Kompanzasyona özel kontaktörler kullanılması tercih edilmelidir  
 

3.8. Reaktif Güç Kontrol Rölesi  
Reaktif güç kontrol rölesi otomatik olarak ayarlanan güç katsayısına ulaşmak için 
kondansatörleri devreye alıp çıkartma görevini yapan elektronik cihazdır. Gösterge, kıyaslama 
ünitesi ve çıkış röle devre katlarından oluşur. Sistemde bulunan gerilim ile çekilen akımın faz 
farkını algılayarak çıkış röle gurubu aracılığı ile kondansatörleri kumanda eder. Güç kat sayısı 
düşünce kondansatörleri sıralı olarak devreye alır. Bir yandan da değişen güç kat sayısını 
ölçerek döngüsel kontrol yapar. Ayarlanan güç faktörünü sağlayacak kadar kondansatörü 
devrede tutar. Tek fazın akım bilgisi ile işlem yapan röleler yanında üç fazın da akımına göre 
işlem yapan röleler mevcuttur. 
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Tablo-2. Sabit ve Otomatik kompanzasyonda kullanılacak malzeme Seçim Cetveli 
(İşletme Gerilimi: 400V ) 
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REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU 
 
1. Aktif Güç(P)  
Gücün her an değişik değer aldığı durumlarda iş gören, faydalı olan gücün ortalama değerine 
alternatif akımda aktif güç (etkin güç) denir. Alternatif akımda güç denildiğinde kastedilen 
aktif güçtür. Birimi wattır. 
 

 
 
2. Reaktif Güç  
Şebekeden çekilen iş görmeyen güçtür. Bir motor şebekeden aktif güç ve reaktif güç çeker. 
Aktif güç mekanik enerjiye dönüşür. Reaktif güç ise motorun sargılarının etrafında manyetik 
alan oluşturur. Oluşan manyetik alan daha sonra motor sargılarında öz indüksiyon EMK’sı 
meydana getirir. Öz indüksiyon EMK’sı sonucu sargılarda oluşan akım şebekeye geri verilir. 
Başka bir deyişle indüktif özellikli alıcılar şebekeden çektikleri akımın bir kısmını harcarken 
bir kısmını da geri verirler.  Q harfi ile gösterilir, birimi VAR’dır. 
 

 
 
3. Görünür Güç (S)  
Aktif gücü dirençler, reaktif güçleri de endüktif ve kapasitif devreler çekmektedir. Eğer bir 
devrede hem direnç hem de reaktanslar varsa bu devrede hem aktif hem de reaktif güç birlikte 
çekilir. Böyle devrelerde güç, akım ile gerilimin çarpımına eşittir. Bu güce de görünen veya 
görünür güç denir. S ile gösterilir, birimi VA’dir. 
 

 
 
4. Güç Üçgeni  
Aktif, reaktif ve görünür güçler arasındaki geometrik bağıntıyı gösteren üçgene güç üçgeni 
denir. Bilindiği gibi endüktif bir devrenin uçlarına bir gerilim uygulandığında devre, 
geriliminden geri fazda bir akım çeker. 
 

 
Şekil-1. Endüktif devrede akım, gerilim ilişkisi ve endüktif devrede güç üçgeni 
 
Kapasitif devreler de ise devrenin uçlarına gerilim uygulandığında devre geriliminin ileri 
fazda bir akım çeker. 
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Şekil-2. Kapasitif devrede akım ve gerilim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil-3. : Kapasitif devrede güç üçgeni 
 
Tek Faz için:    Üç Faz için: 

     

    

    
 

 
5.  Güç Kat Sayısı  
Akım ile gerilim arasındaki açının cos değerine GÜÇ FAKTÖRÜ adı verilir. Kompanzasyon 
sistemlerinin kurulması sonucunda devreye bağlanan kondansatörlerin akımı, devreden 
çekilen akımın reaktif bileşenini azaltacağından açıyı küçültür, 0 ‘a yaklaşır. Bunun 
sonucunda da Cos φ değeri büyür, 1’e yaklaşır. 
 

 
 
 
6. Reaktif Güç Kompanzasyonu: 
İletim hatlarını ve şebekeyi gereksiz yere yükleyen ve kayıpları arttıran reaktif  
güç mümkün olduğu kadar küçük tutulmalıdır. Bu nedenle reaktif gücün şebeke yerine  
daha başka bir kaynaktan sağlanması gerekir.  Kondansatörler kapasitif yapıları sayesinde, 
omik-endüktif karakterli yüklerin  gereksinimi olan reaktif gücü sağlayabilirler. Bu şekilde, 
reaktif güç şebeke yerine yük yakınında ve tesis içerisinde bulunan güç kondansatörlerinden 
sağlanır. Bu işleme reaktif güç kompanzasyonu adı verilir. 
 

http://www.kompanzasyon.org/reaktif-guc-kompanzasyonu.html
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7. 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  
 
8. Kompanzasyon Çeşitleri 
Bireysel kompanzasyon: her alıcının müstakil olarak harcadığı reaktif gücü oranında 
devresine paralel olarak kondansatör bağlanmasıdır. En ideal çözümdür. Ancak çok pahalıdır. 
 
Grup kompanzasyonu: bir tesiste birden fazla tüketicinin  (su motoru, aydınlatma gibi) 
birlikte bulunduğu, ayrı ayrı münferit kompanze edilmek yerine, birlikte kompanzasyonunun 
sağlandığı yapıdır. 
 
Merkezi kompanzasyon:  Sistemdeki tüm reaktif güçlerin birlikte kompanze edildiği değişen 
yük koşullarına ayak uydurabilen, grup kompanzasyonun gelişmiş bir şeklidir 
 
9. Güç Katsayısının Düzeltilmesinin (Komanzasyon) Yararları 
Şebekedeki Yararları  
• Kurulacak bir tesiste:  
• Generatörr ve transformatörlerin daha küçük güçte seçilmesine,  
• İletkenlerin daha ince kesitli, cihazlarının daha küçük olmasına neden olur.  
• Kurulu bir tesiste:  
• Üretim, iletim ve dağıtımda kapasite ve verimin artmasına,  
• İletkenlerde kayıpların ve gerilim düşümünün azalmasına,  
• Gerilim regülasyonu ve işletmeciliğin kolaylaşmasına neden olur.  
 
Tüketicideki Yararları  
• Kurulacak bir tesiste:  
• Alıcı transformatörünün (varsa) kumanda, koruma ve kontrol donanımının gereğinden 

daha küçük olmasına,  
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• İletkenlerin daha ince kesitli seçilmesine neden olur.  
• Kurulu bir tesiste:  
• Transformatör (varsa), o tesisatın kapasite ve veriminin artmasına,  
• Şebekeden daha az reaktif enerji çekilmesine,  
• Kayıpların ve gerilim düşümünün azalmasına neden olur.  
 
 
10. Harmonikler 
Harmonikli akım ve gerilimin güç sistemlerinde bulunması sinüzoidal dalganın bozulması 
anlamına gelir. Bozulan dalgalar nonsinüzoidal dalga olarak adlandırılır. Fourier analizi 
yardımıyla temel frekans ve diğer frekanslardaki bileşenler cinsinde ifade edilebilir. Bu analiz 
ile nonsinüzoidal dalgalar, frekansları farklı sinüzoidal dalgaların toplamı şeklinde 
matematiksel olarak yazılabilir. Harmonik, temel sinüzoidal dalga (50Hz) dışındaki dalga 
şekillerine denir. Buna göre 150Hz üçüncü harmonik, 250Hz beşinci harmonik, 350Hz 
yedinci harmonik bileşen olarak adlandırılır. Harmonikler, genel olarak nonlineer elemanlar 
ile nonsinüzoidal kaynaklardan herhangi birisi veya bunların ikisinin sistemde bulunmasından 
meydana gelirler. 

 
11. Harmonik kaynakları 
• Demir çekirdekli bobinler,  
• Yarıiletken malzeme içeren elemanlar,  
• Elektronik balastlar,  
• Transformatörler,  
• Endüktif balastlar,  
• Bobinler,  
• TV, bilgisayar,  
• Statik VAr kompanzatörleri,  
• Tristör anahtarlamalı güç kaynakları,  
• Kontrollü motor hız ayar devreleri,  
• Işık dimmerleri,  
• Kesintisiz güç kaynakları,  
• Frekans dönüştürücüler,  
• Akü şarj devreleri,  
• Fotovoltaik sistemler,  
• Kaynak makineleri,  
• Konverterler,  
• Ark fırınları,  
• Gaz deşarj aydınlatma elemanları,  
• Gerilim veya sıcaklıkla dirençleri değişen elamanlar  

 
12. Harmoniklerin Güç Sistemlerinde Yol Açtığı Problemler: 
• Generatör ve şebeke geriliminin dalga şeklinin bozulması,  
• Elektrik güç sistemi elemanlarında ve yüklerde ek kayıplar oluşması,  
• Güç üretiminde, iletiminde ve dağıtımında verimin düşmesi,  
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• Gerilim düşümünün artması,  
• Toprak kısa devre akımlarının daha büyük değerlere ulaşması,  
• Kondansatörlerin düşük kapasitif reaktans göstermesi sebebiyle aşırı yüklenmeleri ve 

zarar görmeleri,  
• Senkron ve asenkron motorlarda salınımların oluşması nedeniyle aşırı ısınmalar 
• Koruma sistemlerinin hatalı çalışmaları,  
• Kesintisiz güç kaynaklarının veriminin düşmesi,  
• Aydınlatma elemanlarında ve monitörde görüntü titreşimi meydana getirmesi,  
• Elektrikli cihazların ömrünün kısalması,  
• Sesli ve görüntülü iletişim araçlarının parazitli ve anormal çalışması,  
• Mikroişlemcilerin hatalı çalışması,  
• Harmoniklerden kaynaklanan gürültü nedeniyle kontrol sistemlerinin  hatalı işletimi,  
• Yalıtım malzemesinin zorlanması ve delinmesi  
• Şebekede rezonans olaylarının meydana gelmesi ve aşırı gerilim ve akımların oluşması,  
• Endüksiyon tip sayaçların yanlış ölçüm yapması  

 
Uluslararası IEC 519 – 1992’ ye göre kabul edilebilen harmonik bozulma sınır değerleri; 
Gerilim için  : %3, Akım için     : %5 olarak belirlenmiştir. Bu limit değerlerin üzerinde 
bulunan harmonik oranlarında, elektrik sistemleri için tehlikeli ve büyük maddi zararlar 
oluşturabilecek problemler meydana gelmektedir.  Harmoniklerin iyileştirilmesine veya 
giderilmesine yönelik çözümler şunlardır; Orta Gerilim Kompanzasyonu, Pasif ve Aktif 
Filtreler 
 
 
13. Deneyin Yapılışı 
• AG dağıtım panosu çıkışına omik yük bağlanıp, reaktif röle üzerindeki güç üçgenini 

gözlemleyiniz.  
• AG dağıtım panosu çıkışına indüktif yük bağlanıp, reaktif röle üzerindeki güç üçgenini 

gözlemleyiniz.  
• Reaktif röle aracılığıyla otomatik kompanzasyon sistemini devreye alarak güç 

faktöründeki değişimi gözleyiniz. 
• Harmonik yük grubunu devreye alarak sistemin harmonik spektrumunda gerçekleşen 

değişimi gözleyiniz. 
 
14. Deneyde Kullanılacak Elemanlar 
AG Dağıtım Panosu  
Kompanzasyon panosu 
Omik yük bankası 
Endüktif yük bankası 
Kapasitif yük bankası 
Harmonik yük grubu 
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Çözümlü Örnek Problemler: 
 
Soru-1: 220 V’luk bir Ac kaynaktan 5 A tek fazlı bir motorun güç katsayısı 0,85’tir. Motorun 
aktif gücünü (P), Reaktif gücünü (Q) ve görünür gücünü (S) bulunuz. 
 

                                   
                       

       
                      

 
Soru-2: Üç fazlı bir sistemde voltmetreden faz-faz gerilimi 380 V, ampermetreden 10 A ve 
fazmetreden cos   = 0,8 değerleri ölçülmektedir. Buna göre generatörün a) Aktif gücünü (P)  
b) Reaktif gücünü (Q)  c) Görünür gücünü (S) d) reaktif güç faktörünü bulunuz. 
 

                      
                                   

                        
 

        ya da  

 

           şeklinde bulunur           
 
Soru-3: P=1000 kw, U=380 V  =0,7 f=50 Hz  olan bir tesiste güç katsayısı 0,95 
yapılmak isteniyor. Gerekli kondansatör gücünü hesaplayınız, kaç μF’lık kondansatör 
bağlanması gerektiğini bulunuz. 
                                   

   

 

   
 

   

 
 

   gücünde kondansatör 
bağlanmalıdır. 
 

    

 
         (Yıldız bağlandığında) 
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  (Üçgen bağlandığında) 

 
 
Soru-4: P=200 kW’lık üç fazlı bir güç, bir hava hattı ile U=6 kV l=5 km. mesafeye 
taşınacaktır.   olduğuna göre yükün reaktif ve görünür gücünü ve hattaki aktif ve 
reaktif güç kayıplarını bulunuz. (r=0,53, x=0,33) 
 

     

 

 
 

                          

  

 
 

  Aktif Güç Kaybı 
      Reaktif Güç Kaybı 

 
Kaynaklar: 
MEGEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

TEMEL AYDINLATMA TERİMLERİ 

1.1. IŞIK AKISI (φ ) 

Bir ışık kaynağından çıkan gözün görme sınırları içindeki frekanslarda birim zamanda yayılan ışık 

enerjisidir. Birimi "Lümen" dir. Gösterimi " lm " dir. 

1.2. IŞIK ŞİDDETİ ( I ) 

Noktasal bir ışık kaynağından belirli bir doğrultudaki uzay açıda ışıyan ışık akısı yoğunluğudur. 

Birimi "Kandela" dır. strlmcd  1 1 1 =  

1.3. UZAY AÇI (Ω ) 

Yarıçapı 1 m olan bir kürenin yüzeyinde 1 m2’ lik bir alan ayıran koninin tepe açısına bir 

steradyanlık uzay açısı denir. 

1.4. AYDINLIK DÜZEYİ ( E ) 

Birim yüzeye düşen ışık akısı toplamıdır. Birimi "Lüx" tür. 

S
Eort

φ
=      αcos.2d

IE =     

ortE , ortalama aydınlık düzeyi  

E , noktasal aydınlık düzeyi 

S, yüzey alanı  

d, kaynak ile aydınlatılan yüzey arasındaki mesafe 

α , yüzeyin normali ile ışık kaynağı arasındaki açı 

1.5. PARILTI ( L ) 

Aydınlatılan cisimlerden yansıyarak ve ışık kaynaklarından 

doğrudan göze gelen ışık şiddetinin yüzeyin bakış 

doğrultusundaki izdüşümüne oranıdır. Gözümüze aydınlık tesiri 

yapan parıltıdır. Birimi "nit, stilb veya asb" dir.  

 

 
2 1 1 1 mcdnit = 2 1 1 1 cmcdstilb = nit  1 1 π=asb                                       

αcos.SIL =  
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1.6. KAMAŞMA  

Parıltı değerinin gözü rahatsız edecek duruma gelmesidir. 

1.7. ETKİNLİK FAKTÖRÜ (E) 

Bir ışık kaynağının birim güç başına verdiği ışık akısıdır. Işık kaynağı veriminin göstergesidir.  

Pe Φ=  

1.8. DÜZGÜNLÜK FAKTÖRÜ (ÜNİFORMİTE) 

Aydınlatılmış bir mekânın en karanlık yerindeki aydınlık düzeyinin ortalama aydınlık düzeyine 

oranıdır. Bu oran 0,8’ den büyük veya eşit olmalıdır.  

8,0min ≥ortEE  

1.9. RENKSEL GERİVERİM ( aR ) 

Kaynağın bir cismi olduğu renginde gösterebilme yeteneğine denir. 

1.10. RENK SICAKLIĞI 

Bir ışık kaynağının yaydığı ışığın renginin Kelvin derece olarak sıcaklık karşılığıdır. Renk 

sıcaklığında ters bir orantı söz konusudur. Örneğin 2700 ºK sıcak, 6000 ºK çok soğuk bir renktir. 

2. IŞIK KAYNAKLARI 

2.1. AKKOR FLAMANLI LAMBA (ENKANDESAN) 

 
Şekil 2.1 Akkor Flamanlı Lamba 

 
1879 yılında Thomas Alva Edison kömürleştirilmiş iplikten flamanlarla deneyler yaptıktan sonra ilk 

kez karbon flamanlı lambayı icat etmiştir. Tungsten telden yapılmış flaman üzerinden akım 

akıtılarak, telin akkor derecede kızarması sonucu ışık üretirler. Etkinlikleri 15 Lm/W 

seviyelerindedir. Bu değer, deşarj lambalarından örneğin floresan lambalarla karşılaştırıldığında 

aynı güç için 1/5 oranında ışık elde edilmesi demektir. 

Avantajları: 

• AC ve DC gerilim ile çalışabilirler. 
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• Renksel geri verimleri ( ) çok yüksektir. 

• Bu lambaların kullanıldığı yerlerde stroboskobik etki görülmez.* 

• Açma-kapama ömürlerini negatif yönde etkilemez. 

• Herhangi bir yardımcı elemana ihtiyaç duymazlar. 

• Çok kolay dimmerlenebilirler. 

• Ekonomiktirler. 

Dezavantajları: 

• Ömürleri ortalama olarak 1000 saat kadardır.  

• Şebeke gerilimlerinden oldukça etkilenmektedirler. 

• Flicker etkisi gözlemlenir.  

• Ayrıca aşırı gerilimlere karşı dayanıksızdırlar. 

• Ortama büyük bir oranda ısı verirler. 

Kullanım Alanları: 

• Açma kapamanın çok yapıldığı merdivenler ve apartman girişlerinde sıkça 

 kullanılırlar. 

• Kısa süreli kullanılan yerlerin (wc, hol vb.) aydınlatılmasında kullanılırlar. 

 

* Işık süreksizliği nedeniyle oluşan stroboskobik etki görülmez.  

2.2. HALOJEN LAMBALAR 

 
Şekil 2.2 Halojen Lambalar 

 
 
Akkor flamanlı lambalar için sıralanan tüm özellikler bu lambalar için de geçerlidir.  

• Etkinlikleri 12-25 Lm/W seviyelerindedir.  
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• Ömürleri ortalama 1000-4000 saat arasındadır.  

• Yaygın olarak 12 V ya da şebeke gerilimiyle beslenirler. 

• Eğer şebeke gerilimi ile çalışmıyorsa yardımcı eleman olarak trafo veya anahtarlamalı güç 

dönüştürücüleri kullanılır. 

• Renksel geri verimleri ( aR ) çok yüksektir.  

• Bu lambaların kullanıldığı yerlerde stroboskobik etki görülmez.* 

•  Genellikle müzelerde obje ve tablo aydınlatmalarında kullanılırlar. 

2.3. ALÇAK BASINÇLI SODYUM BUHARLI LAMBALAR 

Lamba ilk enerjilendirildiğinde, düşük basınç ve oda sıcaklığındaki deşarj tüpünde bulunan asal gaz 

karışımı (neon+argon) ön deşarjı başlatır ve ışır (tuuruncurenkte); fakat bu ışık lambanın normal 

çalışmasında vereceği asıl ışık değildir. Bu ışıma ile ön deşarj başlamış olur ve deşarj tüpünün 

sıcaklığı giderek artar. Sıcaklık arttıkça sodyum buharlaşır, buhar halindeki sodyum da ışık vermeye 

başlar (sarı-turuncu renk). Bu olaylar sonucunda; deşarj tüpünün sıcaklığı sodyumun buharlaşarak 

ışık vermesi için en uygun (optimum) sıcaklık olan 260°C dolayına kadar artar. Bundan sonra 

lamba, olması gereken sarı-turuncu rengi vermektedir ve bunun kaynağı buhar (gaz) haline gelmiş 

olan sodyumdur.  

Diğer çoğu gaz deşarjlı lambada geçerli olduğu gibi, alçak basınçlı sodyum buharlı lambaların 

çalışması için de bazı yardımcı devre elemanlarına ihtiyaç duyulur. Bu yardımcı devre elemanı ya 

balast+ignitör (ateşleyici), ya da bir kaçak akılı trafodur. Bu sayede ateşleme için gerekli olan daha 

yüksek miktardaki gerilim değeri elde edilmiş olur. 

 
Şekil 2.3 A.B.S.B Lamba 

Avatajları: 
• Etkinlikleri en yüksek lambalardır. (100-192 Lm/W) 

• Bu lambaların kullanıldığı yerlerde stroboskobik etki görülür.** 

• Ömürleri ortalama 16000 saattir.  

• LED veya akkor lambalardakinin aksine; kullanım ömürlerinin sonuna yaklaştıkça verdikleri 

ışık (lümen) miktarında bir düşme yaşanmaz, 

 

* Işık süreksizliği nedeniyle oluşan stroboskobik etki görülmez.  

** Elektronik balast kullanılması halinde bu etki görülmez. 
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Dezavantajları: 
 

• Trafo ve kondansatör gibi yardımcı elemana ihtiyaç duyarlar.  

• Renksel geriverimi ( aR ) en düşük lambalardır.  

• Fabrika çevresi, havalimanı, askeri alan ve tünel aydınlatmalarında kullanılırlar. 

2.4. YÜKSEK BASINÇLI SODYUM BUHARLI LAMBALAR 

 
Şekil 2.4 Y.B.S.B Lamba 

 

Yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalarda, deşarj tüpünün basıncı arttırılarak ve karışıma cıva 

eklenerek alçak basınçlı sodyum buharlıda oldukça dar olan ışık spektrumu genişletilmiştir. Bu durum 

renk kalitesini iyileştirmiş olsa da, gözün görebileceği bölgenin dışındaki ışıkların da üretilmesine neden 

olmuştur Lambanın deşarj tüpü içinde sodyum-civa karışımı ve ksenon gazı bulunur. Lambanın 

çalıştırılabilmesi için deşarj tüpünün içindeki metalik sodyum ve cıva karışımının buharlaşması gerekir. 

Sodyum-cıva karışımının buharlaşması sonucu lamba kararlı duruma geçer ve gerçek ışığını verir. 

Lambanın en dışı, içten floresan madde ile kaplanmıştır; bu sayede cıvanın genişlettiği ışık spektrumu 

dolayısıyla gözün göremeyeceği dalga boyunda oluşan ışık ışınları, gözün görebileceği dalga boyuna 

dönüştürülür. Lambaya beyaza yakın rengini veren cıvadır. 

Tüp içindeki sodyum gazı ışımanın büyük bir kısmını gerçekleştirirken, kolay iyonize olma 

özelliğine sahip ksenon gazı ateşlemeyi kolaylaştırır. Tüp içindeki civa ise tüpün gaz basıncını ve 

lamba çalışma gerilimini düzenleyici rol üstlenir. 

• Boyutları alçak basınçlı olanlara göre çok daha küçüktür.  

• Etkinlikleri 88-130 Lm/W civarındadır. 

• Ömürleri 16000-32000 saat arasında değişmektedir. 

• Renksel geriverimi ( aR ) alçak basınçlılara göre iyi, fakat çoğu deşarj lambasına göre 

kötüdür. 

• Bu lambaların kullanıldığı yerlerde stroboskobik etki görülür.* 
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• Yardımcı eleman olarak balast, ateşleyici (ignitor), kondansatöre ihtiyaç duyarlar. Bu 

lambaların kullanıldığı yerlerde stroboskobik etki görülür. 

• Yol aydınlatmasının temel elemanıdırlar. Liman, tünel, fabrika dış mekan ve meydan 

aydınlatmalarında sıkça kullanılırlar. 

 

Ateşleyici (İgnitor): Birçok deşarj lambalarında kullanılan ve gerilim darbeleri üreterek lambanın 

kararlı hale helmesini sağlayıp devreden çıkan bir yardımcı elemandır. 

 

* Elektronik balast kullanılması halinde bu etki görülmez. 

2.5. ALÇAK BASINÇLI CİVA BUHARLI LAMBALAR (FLORESAN LAMBA) 

Floresan lambalar elektriksel deşarj ile ışık açığa çıkarır. Lamba elektrotlarından yayılan elektronlar, 

tüp içerisinde hareket ederken aynı ortamda bulunan cıva atomlarının elektronlarıyla çarpışır. Cıva 

atomlarının elektronları bu çarpışmanın etkisiyle yörüngelerinden çıkar ve tekrar yörüngelerine 

dönerken UV ışınım yayar. Floresan lambanın iç yüzeyindeki fosfor kristalleri tarafından görünür 

ışığa dönüştürülür. Floresan lambanın özellikleri aşağıda sıralamıştır. 

 
• Alçak basınçlı civa buharlı lambaların (floresan) etkinlikleri 60-104 Lm/W seviyelerindedir.  

• Ömürleri ortalama 5000-16000 saat arasında değişmektedir.  

• Açma-kapamanın ömürleri üzerinde negatif etkisi vardır.  

• İç aydınlatmanın temel elemanıdır. Kamu binaları, ofis, ev ve endüstriyel tesislerin 

aydınlatılmasında kullanılır. 

• Bu lambaların kullanıldığı yerlerde stroboskobik etki görülür.* 

 

Şekil 2.5’ de, demir balastlı floresan lamba bağlantı şeması görülmektedir. Devre bir floresan lamba, bir 

balast, bir starter ve parazit önleyici olarak startere paralel bağlanan bir kondansatörden oluşmaktadır.  

Lambanın ateşlenmesi ve deşarjının başlaması için şebeke geriliminden daha büyük bir gerilim 

gerekmektedir. Ateşleme gerilimi ‘starter’ denilen bir ateşleyici yardımı ile şok bobini olarak kullanılan 

balast üzerinden sağlanır. Starter, cam bir balon içinde neon gazı doldurulmuş ve iki elektodu bulunan 

silindir şeklinde ve bimetal şeritten yapılmıştır (Bimetal şerit, sıcaklık katsayıları birbirinden farklı iki 

madensel şeritten, örneğin demir ve bakırdan oluşur). 
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Şekil 2.5 Floresan Lamba ve Bağlantı Şeması                                                                        

 
Lambanın Çalışma Prensibi 

 

Starterin uçlarına şebeke gerilimi uygulanınca birbirine zaten yakında bulunan starter elektrotları 

arasında ışıltılı boşalma başlar. Bu sırada boşalma direnci oldukça büyüktür; dolayısıyla elektrotlar 

ısınır ve birbirine değerler. Starterin kısa devre olmasıyla devreden floresan lambanın elektrotlarını 

kızgın duruma getiren, dolayısıyla bol miktarda elektron üretimine yol açan kuvvetli bir akım geçer. Bu 

arada starter elektrotları soğur; elektrotlar eski durumuna gelir ve akım devresi açılmış olur. Starter 

devresinin açılmasıyla, balast trafosunun öz endüktansı nedeniyle boşalmayı başlatmaya yetecek kadar 

bir gerilim (1000 V) endüklenir. Bu suretle lamba ateşlendiğinde, 1000 V’luk gerilim, balast trafosunun 

endüktif direnci nedeniyle hızla yaklaşık 100 V’ luk floresan lamba çalışma gerilimine düşer.  

Floresan lambaların doğrudan şebekeye bağlanması mümkün değildir. Yardımcı eleman olarak balast 

kullanılması gerekmektedir. Devrede kullanılan balastın görevleri aşağıda maddeler halinde 

sıralanmıştır.  

• Lamba akımını sınırlamak ve düzeltmek (Negatif direnç özelliği göstererek)  

• Her alternansda gerilimin sıfıra düşmesine rağmen ışık vermeye devam etmesini sağlamak  

• İşletme geriliminden çok daha büyük olan deşarj gerilimini sağlamak 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Elektronik balast kullanılması halinde bu etki görülmez. 
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2.6. KOMPAKT FLORESAN LAMBALAR 

 
Şekil 2.6 Kompakt Floresan Lamba 

 

Kompakt floresan lambalar; elektronik balast, deşarj tüpü ve duyun küçük bir boyutta tümleşik bir 

biçimde bir araya getirilmesiyle oluşturulan alçak basınçlı civa buharlı lambalardır. İsminden de 

anlaşıldığı üzere floresan lambalarla aynı özelliklere sahiptirler. Günümüzde farklı biçimlerde, 

güçlerde ve renk sıcaklıklarına sahip kompakt floresan lambalar mevcuttur. Etkinlikleri 75 Lm/W 

seviyelerindedir. 

2.7. METAL HALİDE LAMBALAR 

 

Enkandesan lambalar ile benzer bir yapıya sahiptirler. Deşarj başlama gazı ile tetiklendiğinde lamba 

halen düzenli olarak çalışmaya geçmemiş durumdadır ve kararlı çalışmaya geçebilmesi için;  

Deşarj tüpünün sıcaklığı yükselir ve metal atomları buharlaşır. Başlatma gazlarının ana amacı 

iyonizasyon olduğundan, serbest elektronlar oluşmaya başlar. Bu serbest elektronlar daha sonra 

metal buharındaki atomlarla çarpışır. Bu çarpışmalar tüp içindeki sıcaklığı hızlı bir biçimde 

yükselterek daha çok metal buharının oluşumunu ve basıncın artmasını sağlar. Buhar basıncı 

arttıkça elektromanyetik ışıma artar ve başlatma zamanı sonunda dengeye ulaşır ve bu da lambanın 

kararlı çalışma noktasıdır. Eğer deşarj sönerse, buhar basıncı lamba soğuyana kadar yüksek 

kalacaktır. Bu zaman boyunca tekrar ateşleme için mevcut gerilim lambanın tekrar ateşlenmesine 

yetmez. Lambanın sönme zamanı ile buhar basıncının tekrar ateşlemeyi sağlayacak kadar düştüğü 

zaman aralığına tekrar ateşleme zamanı adı verilir. Bu zaman deşarj tüpünün sıcaklığına, deşarj 

tüpündeki basınca ve tekrar ateşleme darbesinin büyüklüğü ve enerji seviyesine bağlıdır 

 
Şekil 2.7 Metal Halide Lamba 
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• Etkinlikleri 72-110 Lm/W seviyelerindedir.  

• Ömürleri 6000-12000 saat arasında değişmektedir.  

• Renksel geriverimi ( aR ) oldukça iyidir.  

• Renk sıcaklığı değeri gün ışığına çok yakındır. 

• Bu lambaların kullanıldığı yerlerde stroboskobik etki görülür.*  

• Renksel geriverimi iyi olmasından dolayı bina dış cephe reklam aydınlatmasında, stat ve 

halı saha aydınlatmalarında ayıca mağaza içi ve vitrin aydınlatmalarında kullanılırlar. 

 

* Elektronik balast kullanılması halinde bu etki görülmez. 

2.8. İNDÜKSİYON LAMBASI (QL LAMBALAR) 

 
Şekil 2.8 QL (İndüksiyon) Lamba 

 

• Kendine özgü Megahertz (Mhz) mertebesinde bir frekansa sahip çıkış gerilimi verebilen bir 

balasta sahiptir.  

• Etkinlikleri yaklaşık 75 Lm/W seviyesindedir.  

• Ömürleri ortalama 60000 saattir.  

• Kurulum maliyetleri çok yüksek lambalardır.  

• Uzun ömürlerinden dolayı lamba değişiminin çok zor olduğu yerlerin aydınlatılmasında 

kullanılır.  

• Renksel geriverimleri ( aR ) iyidir. 
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2.9. LEDLER 

 
Şekil 2.9 LED 

 

• DC gerilimle çalışırlar. AC ile uyumsuzdurlar, ancak doğrultucu yardımıyla AC’ de de 

kullanılabilirler.  

• Laboratuar ortamında kırmızı LED’ in etkinliği 100 Lm/W seviyelerindedir. Ancak ticari 

ürünlerin etkinliği 60-80 Lm/W aralığındadır. 

• Sinyal amaçlı LED’ lerin ömürleri 100.000 saat, aydınlatmada kullanılan LED’ lerin yeterli 

soğutma sağlanır ise 50.000 saat civarındadır.  

• Bir paket içerisinde tümleşik olarak 3 farklı renkteki LED’ lerle oluşturulmuş RGB (Red, 

Green, Blue) LED’ ler sayesinde farklı renk senaryoları oluşturulabilir. Örneğin, İstanbul 

Boğaz Köprüsü bu RGB ledler kullanılarak yapılmış görsel efekti.  

• Bu üç renkteki LED’ lerin aynı anda yanmasıyla beyaz renk elde edilir.  

• Düşük gerilim ile çalışırlar. Elektriksel şok tehlikesi yoktur.  

• LED ışık kaynakları oldukça küçük boyutlarda olduklarından LED ışık kaynaklı armatürler 

çok farklı armatür şekillerinde üretilebilirler.  

• Titreşime oldukça dayanıklıdırlar, bundan ötürü otomotiv sektöründe kullanılmaktadırlar.  

• DC gerilimle çalıştıklarından Fotovoltaik (PV) sistemlerle uyumludurlar.  

• Basit bir devre ile dimmerlenebilirler.  

• Maliyetleri konvansinoyel ışık kaynaklarına göre yüksektir.  

• Farklı renk seçenekleri sayesinde dekoratif aydınlatmada kullanılırlar. 

• LED’ ler üzerine çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Yakın gelecekte iç aydınlatmanın 

önemli elemanı olması beklenmektedir. 
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2.10. NEON LAMBALAR 

 
Şekil 2.10 Neon Lamba 

 

İçerisinde argon veya neon gazı bulunur. Argon mavi renk, neon kırmızı renk verir. Diğer renk 

seçenekleri tüpün dış yüzeyinin farklı renkte boyanmasıyla elde edilir.  

• Yüksek gerilimle çalışırlar. Kullanılan trafolar gerilimi 3000 ila 15000 V’ a kadar 

çıkarmaktadır.  

• Etkinlikleri çok düşüktür. (30-50 Lm/W) 

• Genel aydınlatmada kullanılmazlar. Özellikle tabela aydınlatmalarında çokça kullanılırlar.  

• Yüksek gerilimle çalıştıklarından elektriksel şok tehlikesi söz konusudur. Bu yüzden yüksek 

koruma sınıflarına (IP) sahip ekipmanlar ile kullanılmaları gerekmektedir.  

• Trafo çıkış gerilimini yükseltirken akım sınırlandığından balasta gerek yoktur. 

2.11. COLD-KATOT LAMBALAR 

 
Şekil 2.11 Cold-Katot Lamba 

 

• Floresan ile aynı yapıdadır, civa bazlıdır; ancak yüksek gerilim ile çalışırlar. (2000 V < ) 

• Uç uca eklenebildiklerinden kopukluk olmaksızın kesintisiz bir ışık dizisi oluşturmaya 

uygundurlar.  

• Boyları 3 m’ ye kadar olabilmektedir.  

• Yüksek gerilim trafosuyla beslenirler.  
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• Çıkışta akım düşük olduğundan basit bir reosta ile %50’ ye kadar kolayca 

dimmerlenebilirler.  

2.12. FİBER OPTİK AYDINLATMA 

 
Şekil 2.12 Fiber Lifler 

 

Fiber optik aydınlatma, ışığı fiber liflerle istenilen noktalara elektrik veya ısı enerjisinin olumsuz 

etkilerini barındırmaksızın taşımaya yarayan yeni bir aydınlatma tekniğidir. Fiber optik aydınlatma 

sistemleri ışık kaynağı, fiber lifler ve sonlandırıcıdan meydana gelmektedir. 

• Işık ile birlikte ultraviyole, infrared ışınların ve ısının taşınmasını istemediğimiz yerlerde 

veya dekoratif amaçlı kullanılırlar.  

• Dekoratif aydınlatma da isteğe bağlı olarak ışık kaynağı önüne yerleştirilen farklı renkteki 

disk seçenekleri ile görsel efektler oluşturulabilir.  

• Işık kaynağı olarak genelde metal halide veya halojen lambalar kullanılmaktadır. Işığın 

soğuk olmasından dolayı cisimlere oldukça yakın konumlandırılabilirler.  

• Işığın manyetik alan oluşturmaması nedeniyle toz ve benzeri partikülleri harekete geçirmez.  

• Fiber lifler teorikte 40 m’ ye kadar kullanılabilirler. Ancak uygulamalarda 10 m’ den sonra 

ışık rengi üzerinde bozulmalar başlamaktadır.   

• Geleneksel sistemlere göre oldukça estetiktir.  

• Ulaşımı ve bakımı zor noktaların aydınlatılması için uygundur.  

• Işık elektrik akımı olmaksızın taşınır. Bu nedenle müze, cephane ve havuz 

aydınlatmalarında kullanılabilir.  

• Ayrıca ısının taşınmasını istemediğimiz yerlerde örneğin Anıtkabir müzesinde Atatürk'ün 

balmumu heykelinin aydınlatılmasında fiber optik aydınlatma kullanılmıştır.  
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Tablo 1 Işık Kaynaklarının Karşılaştırmalı Tablosu 

 ENKANDESAN 
LAMBALAR  

HALOJEN 
LAMBALAR  

FLUORESAN 
LAMBALAR  

METAL 
HALİDE 

LAMBALAR  

Y. B. CİVA 
BUHARLI 

LAMBALAR  

Y.B. SODYUM 
BUHARLI 

LAMBALAR      

A.B. 
SODYUM 
BUHARLI 

LAMBALAR  

Ra, Renksel 
Geriverim 
İndeksi Ra 

Çok iyi Çok iyi İyi İyi Orta Kötü Çok Kötü 

Ortalama Ömür 1000 Saat 1000-4000 Saat 5000-16000 Saat 6000-12000 
Saat 

15000-25000 
Saat 

16000-32000 
Saat 16000 Saat 

Etkinlik Faktörü 6-16 Lm/W 12-25 Lm/W 60-104 Lm/W 72-110 Lm/W 40-59 Lm/W 88-130 Lm/W 100-192 
Lm/W 

Avantajları 

Kurulumu ucuz, 
Küçük ebatlar, 
Açma kapama 

ömrü yok 

Kurulumu ucuz, 
Küçük ebatlar, 
Açma kapama 

ömrü yok 

Çok iyi ışıksal 
verim 

Çok iyi ışıksal 
verim Uzun ömür 

Çok iyi ışıksal 
verim, Uzun 

Ömür 

Çok çok iyi 
ışıksal verim, 
Uzun Ömür 

Dezavantajları 
Enerji sarfiyatı 
fazla,Ömrü çok 

kısa 

Enerji sarfiyatı 
fazla, Ömrü kısa 

Açma kapamanın 
ömür üzerine 

negatif etkisi var 

Düşük 
Ateşleme 
Frekansı 

Düşük renksel 
geriverim 

Düşük renksel 
geriverim 

Büyük Lamba 
ebadı, Çok 

kötü renksel 
geriverim 

Kullanım 
Alanları 

Apartman 
boşlukları, Holler, 
WC, Geçiş Yerleri 

Müzelerde obje 
ve tablo 

Aydınlatmaları 

Ofis, Ev, 
Endüstriyel 

Tesisler 

Bina cephe 
aydınlatması, 
Mağaza içi ve 

Vitrin 
Aydınlatması 

Yüksek Tavanlı 
depolar 

Yol, Tünel ve 
Meydan 

Aydınlatması 

Tünel, fabrika 
dış mekan 

aydınlatması 

Stroboskobik 
Etki Yok Yok Var* Var* Var* Var* Var* 

* : Elektronik balast kullanılması halinde bu etki görülmez 
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3. BALASTLAR 

Deşarj lambalarında ön ısıtmayı ve deşarjı başlatmak için gerekli olan başlama gerilimini 

sağlamak, ayrıca çalışma anında akımı belirli değerde sınırlamak için ihtiyaç duyulan elemana 

balast denir. İki çeşit balast vardır: manyetik balast ve elektronik balast. 

3.1. MANYETİK BALASTLAR 

 
Şekil 4.1 Manyetik Balast 

 

Demir bir nüve etrafına sarılı bir bobinden meydana gelmektedir. 

Avantajları: 

• Harmonik problemi yoktur. 

• Olumsuz (tozlu, nemli) koşullarda çalışabilir. 

• İçerisinde çeşitli komponentler bulunmadığından arıza oranı düşüktür. 

• Ekonomik olarak ucuzdur. 

• Yüksek frekans yaymadığı için elektromagnetik uyumluluk (EMC) bakımından 

sorunsuz olup canlılara zarar vermez. 

Dezavantajları: 

• Aktif güç kaybı elektronik balastlara göre daha yüksektir. 

• Stroboskopik etkiye sebep olabilirler. 

• Sacların sıkı demetlenmemesinden kaynaklanan gürültü oluşturabilirler. 

• Güç faktörü ( ϕcos ) 0,5–0,6 seviyelerindedir. 

• Manyetik balastların bulunduğu sistemlerde kompanzasyona ihtiyaç duyulur. 
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3.2. ELEKTRONİK BALASTLAR 

 
Şekil 4.2Elektronik Balast 

 

Doğru veya alternatif gerilimle beslenen bir ya da birçok deşarj lambasının alternatif akımda 

çalışmasını sağlayan yarı iletken elemanlar bulunduran elektronik bir devredir. 

Avantajları: 

• Lamba ömrü ve akısı üzerine olumlu etkisi vardır. 

• Aktif güç kayıpları düşüktür ve enerji tasarrufu sağlar. 

• Kompanzasyona ihtiyaç yoktur. 1   Cos ≅ϕ  dir. 

• Flicker (ışık titremesi) olayı görülmez. 

• Dimmerlenebilir tipleri mevcuttur. 

• Bilgisayarlı sistemlere ve programlanan aydınlatma sistemlerine uyumlu modelleri 

mevcuttur. 

• Yüksek frekansta çalıştığından (20 khz < ) sessiz çalışırlar. 

• Işık süreksizliği nedeniyle meydana gelebilecek stroboskopik etkiyi ortadan 

kaldırır. 

• Hem alternatif akımda (A.C.) hem de doğru akımda (D.C.) çalışabilme özelliğine 

sahiptir. 

Dezavantajları: 

• Harmonik oluştururlar. 

• Ekonomik olarak manyetik balastlara göre daha pahalıdırlar. 

• Çok sayıda komponent içerdiğinden manyetik balastlara göre arızalanma olasılığı 

daha yüksektir. 
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4. STROBOSKOBİK ETKİ 

 
Şekil 5.1 Deşarj Lambasının Çalışma Eşik Gerilimi 

 
Alternatif gerilim ile çalışan deşarj lambalarında deşarjın başlayabilmesi için belli bir gerilim 

seviyesine (e+, e-) ihtiyaç vardır. Eşik gerilimi olarak adlandırılan bu gerilim şebekenin 

sinüsoidal olmasından dolayı belirli t süresinde lamba uçlarında görülmez. Sonuç olarak 

deşarj lambaları eşik gerilimi altındaki değerlerde ışık veremezler. Bu ışık süreksizliği 

nedeniyle dönme hareketi ya da harmonik hareket yapan cisimlerin bu hareketinin göz 

tarafından yanlış algılanır. Bu olaya "stroboskobik etki" denir. Örneğin bu etkinin olduğu 

yerde, saat yönünde dönen bir cisim saat yönünün tersine, saat yönünün tersine dönen bir 

cisim, saat yönünde dönüyormuş gibi ya da tamamen duruyormuş gibi algılanabilir. Bu etkiyi 

önlemek için; 

1- Elektronik balast kullanılabilir. 

2- Enkandesan veya halojen lambalar ile aydınlatma desteklenebilir.  

3- Gaz deşarjlı lambalar tek fazla besleniyorlarsa lambaların akımları arasında faz farkı 

oluşturulabilir. 
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5. İÇ TESİSAT 

5.1. İÇ TESİSATTA TEMEL TANIMLAR 

Yapı Bağlantı Hattı (Besleme Hattı): Dağıtım şebekesi ile yapı giriş hattı arasındaki 

bağlantı hattıdır. 

Yapı Bağlantı Kutusu (Ana Buat veya Kofre) :Yapıların elektrik tesisini şebekeye 

bağlayan, sigortaların tesis edilmesini ve aynı zamanda genel elektrik şebekesinden tüketim 

tesisine elektrik enerjisi verilmesini sağlayan bir düzendir. 

Ana Kolon Hattı: Kofreden tüketicinin ilk dağıtım noktasına (ana tablo) kadar olan besleme 

hattıdır.  

Ana Dağıtım Tablosu (Ana Tablo): Yapıdaki diğer bütün dağıtım tablolarını besleyen, 

üzerinde sayaçlar, sigortalar ve kaçak akım koruma rölelerinin vb. bulunduğu tablodur. 

Trafo
Kofre

Ana
Tablo

Dağıtım
Tablosu

Yapı Bağlantı
Hattı

Ana Kolon Hattı

Yapı Bağlantı
Kutusu

Kolon Hattı

Işık Linye Hattı

Priz Linye Hattı

Işık Sorti Hattı

Priz Sorti Hattı  
Şekil 6.1 İç Tesisatta Bulunan Temel Elemanlar 

 
Kolon Hattı: Ana tablo ile dağıtım tablolarını birleştiren hattır.  

Dağıtım Tablosu: Bağımsız bölümleri, konutlarda daireleri, iş yerlerinde atölyeleri vb. 

besleyen ve üzerinde sigortalar, kaçak akım koruma röleleri vb. cihazların bulunduğu tablodur.  

Işık Linye Hattı: Dağıtım tablosundan son aydınlatma aygıtının (armatür) bağlandığı kutuya 

(buat) kadar olan hatlardır. 

Işık Sorti Hattı: Linye hattı ile aydınlatma aygıtı arasındaki bağlantı hattıdır. 

Priz Linye Hattı: Dağıtım tablosundan son prizin bağlandığı kutuya (buat) kadar olan hatlardır. 

Priz Sorti Hattı: Priz linyesinden prizlere ayrılan hatlardır. 

Buat: Ek kutusu anlamında olup, kabloların bağlandığı kutuya denir. 
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5.2. DAĞITIM PANOSU PRENSİP BAĞLANTI ŞEMASI 

 

kWh
63 A

40 A

32 A

20 A

20 A

20 A

20 A

32 A

10 A

10 A

10 A

16 A

16 A

16 A

300 mA
K.A.K.R.

30 mA
K.A.K.R.

Çamaşır Mak.

Bulaşık Mak.

Fırın

Elk. Şofben

Işık Linye 1

Işık Linye 3

Işık Linye 2

Priz Linye 3

Priz Linye 2

Priz Linye 1

Aktif Sayaç

Dağıtım 
Tablosu

Sigortalar

30 mA
K.A.K.R.

30 mA
K.A.K.R.

 
Şekil 6.2 Dağıtım Panosu Prensip Bağlantı Şeması 
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5.3. GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI 

Trafo Kofre

Ana
Tablo Dağıtım

Tablosu

Besleme Hattı Ana Kolon Hattı Kolon Hattı

Işık Linye Hattı

Priz Linye Hattı

5%% ≤ε

5,1%% ≤ε

3%% ≤ε

Aydınlatma Devrelerinde

Motor Devrelerinde

Yüzde gerilim düşümü

Bakır iletken 3 faz için

    

Hat uzunluğunu (m)

  

 

 
Şekil 6.3 Kolon Şeması 

 

 

ε% : Yüzde Gerilim Düşümü  

 

s
P⋅⋅

=
0124,0%ε  ⇒  Bakır İletken 3 Faz İçin                                  : Hat uzunluğu (m) 

s
P⋅⋅

=
074,0%ε  ⇒  Bakır İletken Tek Faz İçin                              P : Aktif Güç (kW) 

                                                                                                             s :  Kesit (mm2) 

 

 

 

 

Kaynaklar: 

1- YTÜ Aydınlatma Laboratuvarı Deney Föyü 

2-  Aydınlatma Proje Ve Laboratuvarı Deney Föyü 
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TOPRAKLAMA 
 
Enerji üretim, iletim ve dağıtım şebekelerinde insan hayatı ve bazı aygıtların korunması bakımından 
yapılan en etkili önlemlerden biri de topraklamadır. Bu arada sıfırlama, küçük gerilimlerde çalışma 
veya benzeri uygulamalarda güvenliğin sağlanması bakımından karşılaşılabilecek durumlar olduğu 
dikkate alınmalıdır. Topraklama işletme akım devresinin bir noktasının veya bir tesisisin akım 
taşımayan iletken kısımları ile toprak arasında iletken bir bağlantı kurmak olarak tanımlanabilir. 
 
1. Çeşitleri 

1.1. Koruma Topraklaması 
Bir yalıtım hatasında elektrik devresinin aşırı akım koruma aygıtları ile açılmasını sağlamak için 
gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin topraklayıcılara ya da topraklanmış bölümlere 
doğrudan doğruya bağlanmasıdır. Bir başka deyişle sistemde bulunan enerjilenebilecek kısımların 
topraklanmasıdır. RA ile ifade edilir. İnsan hayatının korunması için yapılır. 15 mA’den yüksek 
akımlar insan vücudu için tehlikelidir. 
 

1.2. İşletme Topraklaması 
Aktif bölümlerin ve sıfır iletkeninin topraklanmasına işletme topraklaması denir. RB ile ifade edilir. 
İşletme topraklaması iki şekilde yapılır. Bunlar: 

a. Dirençsiz işletme topraklaması: topraklama devresine direnç koymadan, doğrudan doğruya 
yapılan topraklamadır.  

b. Dirençli işletme topraklaması: Omik, endüktif ya da kapasitif bir direnç üzerinden yapılan 
topraklama olup genellikle OG sistemlerinde uygulanır. 
 

1.3. Fonksiyon Topraklaması 
Demiryolu raylarının topraklanması, parafudr topraklaması v.s. bu gruba girmektedir. Yıldırım 
düşmesi durumunda, işletme gereği gerilim altında bulunan iletkenlere atlamaları geniş ölçüde 
önlemek ve yıldırım akımını toprağa iletmek için işletme akım devresine ilişkin olmayan iletken 
bölümlerin topraklanmasıdır. 
 

1.4. Bina Topraklaması 
Binanın statik elektrikten etkilenmemesini sağlar. 
 
Yapılacak topraklama esaslarında dokunma geriliminin alçak gerilimde 50 V’u, yüksek 
gerilimde 75 V’u geçmemesi gerekmektedir. 
 
2.  Topraklama Elemanları ve Özellikleri 
Topraklama tesislerinin yapımında topraklayıcılar (topraklama elektrodu), topraklama iletkenleri ve 
bağlantı parçaları kullanılır. 
 

2.1.  Elektrot 
Topraklayıcı (topraklama elektrodu): Toprağa gömülü ve toprakla iletken bir bağlantısı olan veya 
beton içine gömülü, geniş yüzeyli bağlantısı olan iletken parçalarıdır.  
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Topraklayıcı olarak aşağıdaki malzemeler kullanılabilir:  
 

• Yarı küre-küre 
• Çubuk-Kazık Topraklayıcı 
• Şerit Topraklayıcı 
• Levha Topraklayıcı 
• Ağ-Göz-Izgara Topraklayıcı 
• Birleşik Topraklayıcı (Ağ ve çubuk topraklayıcının birlikte kullanılması) 

 
 

         
 

Şekil 1. Çubuk ve Ağ Topraklayıcı Örnekleri 
 
Topraklayıcıdan uzaklaştıkça potansiyel farkı azalır ve belli bir mesafeye ulaşıldığında sıfır olur. Bu 
nokta referans toprağı olarak adlandırılır. Tesisin topraklanmasından etkilenmeyen en yakın nokta 
referans toprak noktasıdır. 
 
3. Toprak Özgül Direnci 
Toprağın elektriksel öz direncidir. Bu direnç genellikle Ω m2/m ya da Ω m olarak verilir. Bu direnç 
kenar uzunluğu bir metre olan bir küpün karşılıklı iki yüzeyi arasındaki dirençtir. 
 
 

 
Tablo 1: Alternatif Akım Frekanslarında Toprak Özdirenci (Sık Ölçülen Değerler) 
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4. Topraklayıcının veya Topraklama Tesisinin Yayılma Direnci (RE) 
Bir topraklayıcı ya da topraklama tesisi ile referans toprağı arasındaki toprağın direncidir. Yayılma 
direnci, yaklaşık olarak omik direnç kabul edilebilir. 
 
5. Alçak Gerilimde Topraklamalar 
Faz iletkenlerinden birinde izolasyon hatası meydana geldiğinde, toprak üzerinden bir kaçak akım 
geçecektir. Geçecek kaçak akımı ve bu hata akımının şiddeti, birinci derecede alçak gerilim 
şebekesinin şekline bağlıdır. TS 3994'e göre alçak gerilim elektrik şebekeleri sınıflandırılarak 
aşağıda açıklanan üç tipe ayrılmıştır: 
 

•  TN tipi şebeke 
•  TT tipi şebeke 
•  IT tipi şebeke 

 
TN, TT ve IT şeklindeki sınıflandırmada kullanılan sembollerin anlamlan şöyledir: 
T: Toprak 
N: Nötr 
I: İzolasyon anlamına gelmektedir. 
 
Birinci harf: Akım kaynağının; yani transformatör merkezinin yapısını ve topraklama durumunu 
gösterir. Buna göre;  T: Şebekenin bir noktası (mesela yıldız noktası) topraklanmış, I: Şebekenin 
bütün aktif kısımları toprağa karşı yalıtılmış veya şebekenin bir noktası bir empedans üzerinden 
topraklanmış demektir. 
 
İkinci harf: Tüketici cihazının madenî kısmının toprağa karşı durumunu gösterir. Buna göre; T: 
Şebeke topraklaması yapılmış olmasına rağmen cihazın ayrıca direkt topraklanmış olmasıdır, N: 
Cihazın muhafaza kısmının şebeke topraklamasına doğrudan doğruya bağlanmış olduğu anlamına 
gelir. 
 

5.1. TN Sistemi 
Bu şebeke tipi en yaygın şebekedir. Burada şebekenin bir noktası (örneğin yıldız noktası) doğrudan 
doğruya topraklanır. Bu yapılan işlem işletme topraklamasıdır. Bütün işletme topraklamalarının 
toplam topraklama direnci 2Ω'u geçmemelidir. Şebeke üzerindeki tüm topraklamalar nötr hattı 
üzerinden (PEN/TNC) ya da ayrı bir koruma hattı üzerinden (PE/TNS) birleştirilmiştir. TNC-S tipi 
şebekede ise koruma iletkeni olarak nötr hattı kullanırken gerekli olan yerlerde ise ayrıca koruma 
hattı çekilmiştir.  
 
PE : (Protection Earth)   Koruma iletkenidir. 
C: (Combind PE and N=PEN)  Koruma iletkeni ile nötr hattının fonksiyonları PEN hattında 

birleştirilmiş. 
S: (Sperated PE and N)  Koruma iletkeni ile nötr hattı fonksiyon bakımından 

birbirinden ayrılmış. 
 
TNC Sisteminde tesise ait bütün madenî kısımlar, koruma ve nötr iletkenleri birleştirilerek 
şebekenin tamamında ortak bir iletken (PEN) olarak çekilir. 
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Şekil 2: TNC tipi şebeke 

 
TNS Sisteminde tesise ait bütün madenî kısımlar, PE koruma hattı üzerinden işletme 
topraklamasına bağlanır. Koruma ve nötr iletkenleri şebekenin tamamı boyunca ayrı ayrı çekilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 3: TNS tipi şebeke 
 
TNC-S Sisteminde koruma ve nötr iletkenleri, şebekenin bir bölümünde ayrı ayrı, bir bölümünde 
de ortak bir iletken olarak çekilir. 
 

5.2. TT Sistemi 
Bu şebeke şeklinde şebekenin yıldız noktası direkt olarak topraklanmıştır; bu bir işletme 
topraklamasıdır. Tesise ait madenî kısımlar ise işletme topraklamasından ayrı olarak topraklayıcıya 
bağlanmıştır. Bu ise koruma topraklamasıdır. 
 
Koruma topraklaması direnci RA, sistemdeki koruma elemanının (kesici, ayırıcı, sigorta) açma 
akımına göre değişir. Temas geriliminin açma akımına (Ia) oranından küçük olmalıdır. Daha önce 
belirtildiği gibi temas gerilimi alçak gerilimde 50 V, yüksek gerilimde 75 V alınmalıdır. 
 

RA=UT / Ia 

 

Şebeke 
Topraklama 
Noktası 
 
 
 
 

RB 

R 
 
S 
 
T 
 
PEN 

R 
 
S 
 
T 
N 

PE 

Şebeke 
Topraklama 
Noktası 
 
 
 
 

RB 
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Şekil 4: TT tipi şebeke 
 

5.3. IT Sistemi 
Bu tip şebekede, yıldız noktası toprağa karşı yalıtılmıştır veya yeteri kadar yüksek bir empedans 
(direnç veya endüktans bobini) üzerinden topraklanmıştır. Bu tip şebekeden beslenen cihazlar 
topraklanır. Şebekede meydana gelen ilk faz-toprak hatası, şebekeye bağlı cihazların çalışmalarını 
etkilemez. Fakat ikinci bir izolasyon hatası, toprak temaslı iki fazlı bir kısa devreye neden olur ve 
cihazların normal çalışmalarını olumsuz yönde etkiler. IT tipi şebekede, ilk izolasyon hatasını tespit 
etmek ve ikinci hatanın yol açacağı tehlikelerden korunmak için izolasyon kontrol cihazı bağlanır. 
İlk hata oluştuğunda ışıklı veya sesli bir sinyal verilir. İzolasyon kontrol cihazı ile yalnızca ikaz 
verilmez. İstenirse bu durumda şebekenin enerjisi otomatik olarak kesilebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5: IT tipi şebeke 
 
6. Topraklama İletkeni Bağlantıları 
Topraklama iletkenini, topraklayıcıya, ana topraklama bağlantı ucuna ve herhangi bir metalik kısma 
bağlamak için uygun bağlantı parçaları kullanılmalıdır. Özel aletler kullanılmadan eklerin 
sökülmesi mümkün olmamalıdır. 
 
 

RA 

Şebeke 
Topraklama 
Noktası 
 
 
 
 

RB 

R 
 
S 
 
T 
 
N 

RA 

R 
 
S 
 
T 
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7. Topraklama İşlem Sırası 
• Topraklanacak yerin belirlenmesi 
• Toprak özgül direncinin ölçülmesi  
• Toprak yayılma direncinin hesaplanması. Yüksekse GEM (kimyasal madde) ile düşürülmesi 
• Topraklayıcı tipinin seçilerek tesisin kurulması 
• Bağlantıların kontrol edilmesi 
• Ölçümlerin tekrar yapılması 

 
8. Topraklama Direnci Hesaplama Yöntemleri 
Topraklama direncinin hesaplanması için çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan bazıları Laurent, 
Koch, Sverak, Schwarz yöntemleridir. En çok öne çıkan yöntemlerden biri Schwarz yöntemidir. Bu 
yöntemde yatay iletkenlerin ve düşey çubukların dirençleri ile bunlar arasındaki karşılıklı dirençler 
dikkate alınmaktadır. 
 
Ağın Topraklama Direnci: 

𝑅𝑔 =
𝜌

𝜋Ɩ𝑐
�ln �

2Ɩ𝑐

�𝑑1ℎ
� +

𝑘1Ɩ𝑐

√𝐴
− 𝑘2� 

 
Çubukların Topraklama Direnci:  

𝑅𝑘 =
𝜌

2𝜋𝑛𝑝Ɩ𝑘
�ln �

8Ɩ𝑘

𝑑2
� − 1 +

2𝑘1Ɩ𝑘

√𝐴
(�𝑛𝑝 − 1)2� 

 
Ağ İletkenleri ve Kazıklar Arasındaki Karşılıklı Direnç: 

𝑅𝑚 =
𝜌

2Ɩ𝑐
�ln �

2Ɩ𝑐

Ɩ𝑘
� +

𝑘1Ɩ𝑐

√𝐴
− 𝑘2 + 1� 

 
Topraklama Direnci: 

𝑅 =
𝑅𝑔𝑅𝑘 − 𝑅𝑚

2

𝑅𝑔 + 𝑅𝑘 − 2𝑅𝑚
 

 
 
𝜌: 𝑇𝑜𝑝𝑟𝑎𝑘 ö𝑧𝑔ü𝑙 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 
Ɩ𝑐: 𝐴ğ𝚤 𝑚𝑒𝑦𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑔𝑒𝑡𝑖𝑟𝑒𝑛 𝑖𝑙𝑒𝑡𝑘𝑒𝑛𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛  𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑢𝑧𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢 
Ɩ𝑘: Ç𝑢𝑏𝑢𝑘 𝐵𝑜𝑦𝑢 
𝑛𝑝: Ç𝑢𝑏𝑢𝑘𝑘 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 
𝑘1, 𝑘2:Schwarz Katsayıları 
𝐴: 𝐴ğ𝚤𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑛𝚤 
𝑑1: 𝐴ğ𝚤 𝑚𝑒𝑦𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑔𝑒𝑡𝑖𝑟𝑒𝑛 𝑖𝑙𝑒𝑡𝑘𝑒𝑛 ç𝑎𝑝𝚤 
ℎ: 𝐺ö𝑚ü𝑙𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑙𝑖ğ𝑖 
𝑑2: Ç𝑢𝑏𝑢𝑘 ç𝑎𝑝𝚤 
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Schwarz sabitleri aşağıdaki formüller yardımıyla bulunur. Elde edilen değerler yardımıyla 
topraklama sisteminin gömülme derinliğindeki k1 ve k2 sabitleri enterpolasyon ile bulunur.
 

ℎ𝑖 = 0 𝑘1 = −0.04𝑥 + 1.41 𝑘2 = 0.15𝑥 + 5.50 

ℎ𝑖 =
1

10 √𝐴 𝑘1 = −0.05𝑥 + 1.20 𝑘2 = 0.1𝑥 + 4.68 

ℎ𝑖 =
1
6 √𝐴 𝑘1 = −0.05𝑥 + 1.13 𝑘2 = −0.05𝑥 + 4.40 

 

𝑥 =
𝐴ğ𝚤𝑛 𝑈𝑧𝑢𝑛 𝐾𝑒𝑛𝑎𝑟𝚤
𝐴ğ𝚤𝑛 𝐾𝚤𝑠𝑎 𝐾𝑒𝑛𝑎𝑟𝚤  

 
𝐹1 = 𝑘11 − 𝑘12 

 

𝑘1 = 𝑘11 −
𝐹1 ∗ 𝑔ö𝑚ü𝑙𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑙𝑖ğ𝑖 (ℎ)

ℎ𝑖
 

 
𝐹2 = 𝑘21 − 𝑘22 

 

𝑘2 = 𝑘21 −
𝐹2 ∗ 𝑔ö𝑚ü𝑙𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑙𝑖ğ𝑖 (ℎ)

ℎ𝑖
 

 
9. Toprak Megeri 
Toprak özgül direncinin ölçülmesi için kullanılan ölçü aletidir. 4 ucu vardır. Bunlardan ikisi akım 
için, diğer ikisi ise gerilim içindir. En çok kullanılan yöntemlerden Wenner yöntemine göre eşit 
aralıklarla 4 elektrot(demir kazıklar) toprağa çakılır. En dıştaki 2 elektrot akım elektrotu, ortadaki 2 
elektrot gerilim elektrotu olarak kullanılır. Elektrotlar dik olarak 20-30 cm derinliğe kadar toprağa 
çakılır. Akım elektrotları megerin akım uçlarına, gerilim elektrotları gerilim uçlarına bağlanır. 

 
Şekil 6: Wenner Dizilimi 
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Toprak megeri, O noktasındaki toprağın direncini (R) verir. Elde edilen bu direnç değeri ile toprak 
özgül direnci hesaplanır. 
 
Wenner yöntemi için özgül direnç hesaplama formülü: 
𝜌 = 2𝜋𝑎𝑅  
 
Topraklama sisteminin toprak direncinin ölçülmesi için topraklama tesisinden en az 40 metre uzağa 
yardımcı topraklama tesis edilerek toprağa akım gönderilir. Topraklama tesisi ile yardımcı 
topraklama kazığı arasına gerilim ölçümü için bir kazık daha çakılır. Topraklama sistemi ile gerilim 
elektrotu arasındaki gerilim ölçülür. Topraklama sisteminin direnci Rx=U/I formülü ile bulunur. 
Topraklama direnci ölçen aletler direk olarak Rx direncini verirler. Ölçü cihazı mümkün olduğu 
kadar topraklamaya yakın olmalıdır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En Az 40 mt 
 

 
 
 
     Gerilim Elektrotu     Yardımcı Topraklama 
 

Şekil 7. Topraklama Tesisinin Direncinin Ölçülmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ölçülen 
Topraklama 

Rx 
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YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 
 

1. YAKIT PİLLERİ 
Yakıt pili, girdi olarak kullandığı yakıttaki kimyasal enerjiyi direkt olarak DC elektriğe çeviren 
elektrokimyasal bir enerji dönüştürücüsüdür. Yakıt olarak direkt hidrojen kullanılabileceği gibi fosil 
yakıtlar, kimyasal ürünler veya alternatif kaynaklardan yakıt dönüştürücüsü yardımıyla elde 
edilecek hidrojen de kullanılabilir. Elektrik üretim prosedürü genellikle aşağıdaki enerji dönüşüm 
adımlarından oluşur: 
1. Yakıtın yanması ile kimyasal enerji ısıya dönüşür. 
2. Elde edilen ısı suyu kaynatmak ve buhar elde etmek için kullanılır. 
3. Su buharı ile tribünler döndürülür ve termal enerji mekanik enerjiye çevrilir. 
4. Mekanik enerji generatöre iletilir ve elektrik üretilir. 
Yakıt pili ise Şekil 1’de gösterildiği üzere tüm bu prosedürleri tek adıma indirir ve hiçbir hareketli 
parça olmadan elektrik üretir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Yakıt pili gerilim üretim şeması 
 

Yakıt pili modülü hücrelerden oluşur ve bu hücreler seri ve paralel bağlanarak yakıt pilini meydana 
getirir. Her bir hücre anot ve katot elektrotları ile bunların arasına yerleştirilen elektrolitten oluşur. 
Şekil 2’de yakıt pili hücresi ve modülü gösterilmiştir. Bu özelliğiyle klasik pillere benzerken, farklı 
olan özelliği ise yakıt sağlandıkça elektrik üretmeye devam etmesidir. Klasik piller ise bünyesinde 
var olan materyaller boşaldığında elektrik üretemez hale gelirler.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Şekil  2. Yakıt Pili Modülü  

Yakıt Pili 

 
 
 
H2 

 
DC Gerilim 

 
O2 

 
                               
 

 Isı        Su 
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Yakıt pilinin elektrik üretim mantığı suyun elektrolizine dayanmaktadır. Suyun elektrolizi 1839 
yılında William Grove tarafından bulunmuştur. Elektroliz tepkimesinin ters yönde 
gerçekleştirilmesi ile elektrik üretme fikri bazı bilim insanlarının merakını çekmiş olsa da yaklaşık 
100 yıl boyunca herhangi bir ilerleme sağlanamamıştır.  
 
Polimer elektrolit membran ya da proton değişim membran yakıt pillerinde (PEM) elektrolit olarak 
50µm’den daha ince olan ve proton geçişine izin verirken elektron geçişini mümkün kılmayan 
polimer membran kullanılır. Polimer elektrolitler düşük sıcaklıkta çalışırlar. Bu özellikleriyle hızlı 
bir şekilde elektrik üretmeye başlamaları PEM yakıt pillerinin avantajlarından biridir. Anot-
elektrolit-katot üçlü bağlantısının çok ince olması kompakt yakıt hücrelerinin üretilmesine olanak 
sağlar. Ayrıca hareketli herhangi bir parçasının olmaması güvenlik açısından da önemli bir 
avantajıdır. Elektrolit, anot ve katot reaksiyonlarının gerçekleştiği elektrotları birbirinden elektriksel 
olarak ayırır. Elektrotların birer yüzeyleri platin katalizör ile kaplıdır. Anot ve katot elektrotları gaz 
kanallarıyla hidrojen ve oksijen kaynaklarına bağlıdır. 
 
Anot ve katot elektrotlarında gerçekleşen denklemler aşağıda verilmiştir. 
2𝐻2 → 4𝐻+ + 4𝑒−   
𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂   
 
PEM yakıt pili denklemleri: 
 
 𝜂𝑎𝑐𝑡,𝑎+𝑐 = 𝐵 ∗ ln (𝐶 ∗ 𝐼)    ,  𝜂𝑜𝑚𝑖𝑘 = 𝑅𝑓 ∗ 𝐼                                                               

𝐸𝑁𝑒𝑟𝑛𝑠𝑡 = 𝐸0 + 𝑅∗𝑇
2∗𝐹

ln �
𝑃𝐻2�𝑃𝑂2
𝑃𝐻2𝑂

�                                                                                  

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝐸𝑁𝑒𝑟𝑛𝑠𝑡 − 𝜂𝑎𝑐𝑡,𝑎+𝑐 − 𝜂𝑜𝑚𝑖𝑘                                                                            
 
𝐸𝑁𝑒𝑟𝑛𝑠𝑡 termodinamik potansiyeli, E0 açık devre hücre gerilimidir. 𝜂𝑎𝑐𝑡,𝑎+𝑐 anot ve katot 
kayıplarını, 𝜂𝑜𝑚𝑖𝑘 omik kayıpları, B ve C aktivasyon sabitlerini, Rf yakıt pili iç direncini, R gaz 
sabiti (1atm kmol-1 K-1), T Kelvin cinsinden sıcaklık, F Faraday sabitini (Ckmol-1), 𝑝𝐻2 , 𝑝𝑂2ve 
𝑝𝐻2𝑂 kısmi basınçlarını (atm) ifade eder. 

 
2. GÜNEŞ PANELLERİ 
Bir PV hücresinin çalışma prensibi klasik p-n jonksiyonlu diyot ile çok benzerdir. Işık jonksiyon 
tarafından absorbe edilince, absorbe edilmiş foton enerjisi malzemenin elektron yapısına aktarılır ve 
jonksiyon civarında oluşan boşluk bölgesinde, ayrışan yük taşıyıcıların oluşmasına neden olur. 
Jonksiyon bölgesindeki elektrik yükü taşıyıcıları bir potansiyel oluşturur ve harici bir devre 
üzerinde akım sirkülâsyonu olur. I2.Rdevre elektrik enerjisine dönüşen güç olup, geriye kalan ve 
elektrik enerjisine dönüşmeyen foton gücü PV hücrenin sıcaklığını arttırır. Dış devreye bağlanan 
iletkenler delikleri iletemeyeceğinden dolayı sadece elektronlar dış devre boyunca akar. n kontağı 
üzerinde biriken elektronlar n-den p’ye doğru ve yüzeyinde deliklerle birleşerek devreyi yamamlar. 
Bir PV hücresinin basit yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Foto akımlarını toplamak için 
jonksiyonun her iki tarafına metal kontaklar yerleştirilmiştir. Hücrenin ön yüzü, yansıtmayı 
minimum seviyede tutacak ve mümkün mertebe çok miktarda ışığı yutacak anti yansıtıcı bir 
kaplama ile kaplıdır. Ayrıca mekanik koruma için en dış yüzeyi koruyucu bir cam ile kapalı olup, 
bu cam saydam bir yapıştırıcı ile sisteme tutturulmuştur. 
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Şekil 3. PV Hücresi 

 
En basit hali ile güneş paneli Şekil 4’te görüldüğü üzere bir akım kaynağı, paralel bir diyot, paralel 
ve seri birer direnç ile modellenebilir.  

 
Şekil 4. Fotovoltaik Hücre Elektriksel Eşdeğer Devresi 

 
Fotovoltaik hücreye ait çıkış akımı ifadesi: 
 
𝐼 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼𝑑 − 𝐼𝑝                                                                                                                                                                                

𝐼𝑝ℎ = 𝐺
𝐺𝑟𝑒𝑓

�𝐼𝑝ℎ𝑟𝑒𝑓 + 𝐾𝑖�𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓��                                                                                                                                                       

 

𝐼𝑑 = 𝐼𝑠 �𝑒
𝑞(𝑉+𝐼𝑅𝑠)
𝑛𝐾𝑇 − 1�                                                                                                                                                                           

𝐼𝑝 = 𝑉+𝐼𝑅𝑠
𝑅𝑝

                                                                                                                                                                                          

Yukarıda ki denklemlerde kullanılan semboller aşağıda verilmiştir. 
G     : Solar Işıma Miktarı Gref    : Referans Işıma Miktarı 
Iph-ref  : Referans Şartlar Altında Foton 

Akımı 
Ki        : Akım Katsayısı 

T      : Sıcaklık  Tref     : Referans Sıcaklık 
Is         : Diyot Saturasyon Akımı q      : Elektron Şarj Katsayısı 
K      : Boltzmann sabiti V      : Çıkış Gerilimi 
Rs       : Seri Direnç Rp     : Paralel Direnç 
I       :  Çıkış Akımı Iph       : Foton  Akımı  
Id         : Paralel Diyotun Ters Doyma Akımı Ip       : Paralel Direnç Üzerinden Geçen 

Akım 
 

Iph 
D Rp 

Rs 
Id 

I Iph 

Ip 

V 

Ipv 
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3. RÜZGÂR TÜRBİNLERİ 

Bir rüzgâr enerji dönüşüm sisteminin temel safhaları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Türbin rotoru 
aerodinamik olarak dizayn edilmiş kanatları vasıtası ile rüzgar dalga enerjisinin bir kısmını 
yakalayarak mekanik enerjiye çevirir. Düşük hızlı bu mekanik enerji dişli kutusu yardımı ile yüksek 
generatör hızı seviyesine çıkarılır. Eğer generatör yüksek kutup sayısına sahip ise dişli kutusuna 
ihtiyaç duyulmayabilir. Yüksek dönüş hızına sahip mekanik enerjiye çevrilmiş bu enerji ise 
generatör aracılığı ile elektrik enerjine dönüştürülür. Daha sonra transformatör ve iletim hatları 
aracılığı ile yerel elektrik şebekesine elektrik sayacı ve kesici üzerinden bağlanır. Tercih edilen 
rüzgâr enerji sistemi topolojisine bağlı olarak transformatörden önce güç elektroniği üniteleri ile 
elektrik enerjisi farklı formlarda regüle edilir.  
 

 
Şekil 5. Rüzgâr Enerjisi Dönüşüm Aşamaları 

 
Türbin dizaynında genel olarak iki farklı tasarım kullanılır:  
- Yatay eksenli rüzgâr türbini 
- Düşey eksenli rüzgâr türbini 

 

 
 

Şekil 6. Rüzgâr Türbin Konfigürasyonları 
 

Yatay eksenli rüzgâr türbinleri hem rüzgâr yönünde (downwind) hem de rüzgâra karşı (upwind) 
yönde çalışabilmektedir. Düşey eksenli türbinler ise rüzgârı her yönde kabul ederler. Günümüzde 
modern türbinlerin çoğu yatay eksen dizaynındadır. 
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Rüzgâr akışındaki güç ifadesi: 
 

𝑃𝑤 =
1
2
𝜌𝐴𝑣3 

 
Pw: Rüzgâr(hava) akışındaki mekaniksel güç[watt] 
ρ : Hava yoğunluğu[kg/m3] 1 atm basıncında (deniz seviyesi) ve 15° C sıcaklıkta, ρ=1,225kg/m3 
v: Rüzgar hızı (m/s) 
A: Rotor kanatlarının süpürdüğü alan(Rüzgârın geçtiği bölgenin kesit alanı)[m2] 
 
Güç ifadesi aynı zamanda türbin rotorunun süpürdüğü alan ile doğru orantılıdır. Yatay eksenli 
türbin için rotor süpürme alanı: 
 

𝐴 =
𝜋
4
𝐷2          𝐷:𝑅𝑜𝑡𝑜𝑟 Ç𝑎𝑝𝚤 

 
Düşey eksenli rüzgâr türbininin(rotorun) süpürdüğü alan tam dairesel olmamasından dolayı daha 
karmaşık bir yapı arz eder. Bu alan yaklaşık olarak 𝐴 = 2

3
𝐷𝐻 ile verilebilir.( D: Rotor kanatlarının 

maksimum genişliği, H: Rotor kanatlarının dikey maksimum yüksekliği) 
 
 
KAYNAK: 

• Rüzgar ve Güneş Enerjili Güç Sistemleri Ders Notu, Muğdeşem TANRIÖVEN 
• Şebekeye Bağlı Yakıt Hücresinin Elektriksel Davranışının ve Kontrolünün İncelenmesi, 

Yüksek Lisans Tezi 
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