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 TRİSTÖR ANAHTARLAMALI KOMPANZASYON SİSTEMLERİ 

 
Tristörlü hızlı kompanzasyon sistemleri, ani olarak devreye girip çıkan ve devrede kalma 

süreleri kısa olan yüklerin reaktif güç kompanzasyonu için kullanılır. Bunlar; vinçler,ark kaynağı, 
punto kaynağı,presler v.b. yüklerdir. Bu tip yüklerle yogun çalışan tesislerde güç faktörünü 0,95 - 
1,00 arasında tutmak çok güçleşmektedir.Klasik reaktif güç kompanzasyonu metodunda, 
özellikle ani devreye girme ve çıkmalarlarda, kontaktörler devreye girdiği anda 
kondansatörlerde ani bir başlangıç akımı oluşur. 

 
 (şekil-1) Devreye girip çıkma sıklaştıkça ani başlangıç akımı etkisi ile kondansatör içinde 

delinmeler oluşur.Bu arklar kondansatörün çabuk yıpranmasına neden olur. İlave olarak bu 
arklar kondansatörler üzerinde geçici aşırı yük oluşturarak ömürlerinin kısalmasına da 
sebebiyet vermektedir. 

 
    

 
 
 
Tristörlü hızlı kompanzasyon sistemlerinde, anahtarlama elemanı olarak klasik 

kompanzasyonda kullanılan kontaktör yerine kompanzasyona özel tristör modülü kullanılır. 
Tristörü kullanılarak direkt bağlantıda kondansatörlerin 10 ms içinde devreye girmesi 
sağlanmakla birlikte aynı zamanda oluşanan başlangıç akımı da engellenir. Bu şekilde gruptan 
sadece nominal kondansatör akımı akar. Bu yöntemle sorunsuz olarak ani değişen kısa süreli 
yükler de kompanze edilebilir. Ayrıca merkezi kompanzasyon ile 40- 200 ms arasında hızlı 
kompanzasyon yapılabilir. 

 
Tibcon  tristörlü sürücüler sayesinde hızlı yüklerin olduğu ve kontaktörlü sistemlerle 

cevap üretilemeyen işletmelerde çözüm üretmek mümkün hale gelmektedir. Tristörlü sürücüler 
sayesinde işletmelerdeki reaktif değişimlere 20 ms gibi oldukça kısa sürede cevap verip, 
işletmenizin cezaya girmesinden kurtulabilirsiniz. 

 
 

 FAYDALARI 
 
-Hassas, hızlı ve doğru kompanzasyon yapılabilir, reaktif güç bedeli ödenmez. 

-Özellikle punto, ark kaynağı gerektiren imalatlarda ürün kalitesi artar. 

-Kondansatörlerin ömrü uzar. 

-Kontaktör olmadığı için bakım maliyeti yoktur. 

-Isıl kayıplar azalarak kayıplardan tasarruf elde edilebilir. 

-Sistem modüler olduğundan istenildiği kadar kompanzasyon güç arttırımı yapılabilir. 
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Özellikle güç elektroniği devrelerinde kullanılan tristör yarı iletken bir anahtarlama 

elemanıdır ve çok hızlı açma-kapama özelliğine sahiptir.Gelinen son teknolojiyle, saniyede 

25.000 defa açıp kapama yapabilen tristörler geliştirilmiştir. Dört katlı bir yarı iletkenden 

meydana gelen tristörler (PN-P-N) kapı (gate) ucu ile iletken yapılabilmektedir. Böylece doğru 

akımda çalışabilir, yani tek yönlü akım geçirebilirler. Tristörde anot, katot ve gate olmak üzere 

üç bağlantı ucu mevcuttur. Yüksek güçlü tristörlerde anot geniş bir taban üzerine sabitlenir. Bu 

tristörün hem kolay soğutulmasını hem de kolay monte edilmesini sağlar. Katot kalın bir kablo 

ile, gate ucu ise ince ve bükülebilir bir kablo ile çıkartılmıştır. 

 

Tristörler, eğer besleme voltajı kesilmezse bir kere iletken olduktan sonra devamlı 

iletken kalır. Bunu sağlayabilmek için özel metodlarla tristörleri yalıtkan duruma geçirmek 

gerekir. Bu davranışa iki durumu kararlı (bistable) davranış denir.Tristörler güç elektroniğinin 

gelişmesinde çok önemli rol oynamıştır. Bunun için 2000 Volt ve 3300 Ampere kadar çalışabilen 

tristörler yapılmıştır. Tristörlerde en büyük problem, açma-kapama esnasında meydana gelen 

ısıyı ve enerji birikimini dağıtmaktır. Bunun için çok çeşitli metodlar geliştirilmiştir. Tristör 

modülleri reaktörsüz kullanım ile ucuz maliyetli ve uzun ömürlüdür.Tristör tetikleme her an 

yapılabilir 20ms gibi bir beklemeye gerek yoktur istenildiği an tristör ateşlenir ve sistemle 

senkron çalışmaya devam eder. 

 
 3 FAZ STATİK KONTAKTÖR (SIFIR GEÇİŞ TETİKLEMELİ) 

 
Tibcon  tristörlü sürücüler sayesinde hızlı yüklerin olduğu ve kontaktörlü sistemlerle cevap 

üretilemeyen işletmelerde çözüm üretmek mümkün hale gelmektedir. Tristörlü sürücüler 
sayesinde işletmelerdeki reaktif değişimlere 20 ms gibi oldukça kısa sürede cevap verip, 
işletmenizin cezaya girmesinden kurtulabilirsiniz. 
 

Bu sistem tristör üzerinde gerilim sıfır olduğunda devreye girer, akımın sıfır geçişinde 
eğer kompanzasyona ihtiyaç yoksa devreden çıkar. Bu özellik sayesinde hem kondansatörlerin 
ömrü uzar, hem de yarı iletken malzemeler korunmuş olur.Yarı iletkenin ve sistemin yapısı 
gereği çok kısa sürelerde yani saniyenin 1/100′ünde devreye girip çıkabilir.Bu kart kullanımı ile 
statik kompanzasyon sistemlerinde serbest kontak çıkışlı reaktif güç kontrol rölelerin çıkışları 
ile kontaktörle çalışan sisteme kolaylıkla entegre edilebilir. Bu sistemin kullanılması ile reaktif 
güç kapasitelerinin devreye girip çıkmasındaki inrush akımlar ortadan kaldırılarak hem 
kapasitelerin ömrü uzar, hem de şebekede anlık akımların verdiği enerji çökmelerinin önüne 
geçilir. 
 

 


