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Günümüzde en temel problemlerden biri haline gelen enerji sõkõntõsõ ile iki konu büyük 

önem kazanmõştõr; 1. enerji üretimi ve maliyeti, 2. mevcut kaynaklarõn daha verimli kullanõmõ & 
enerji tasarrufu. Nasõl yeni bir enerji üretim tesisi kurmak için belli bir ilk yatõrõm maliyeti söz 
konusu ise enerji tasarrufu yapmak üzere bir tesisi revize etmek de belli bir yatõrõm işidir. 
Ancak burada göz önüne alõnmasõ gereken tek parametre mevcut sistemin revizyonu için 
gerekli ilk yatõrõm maliyeti olmamalõdõr. Sistemin modernizasyonu sonrasõ enerji kullanõm 
maliyeti düşüyorsa, bunun ne kadar süre içerisinde yatõrõm maliyetini amorti edeceği hesabõ 
akõllõca yapõlmalõdõr. Gerçekten de ilk yatõrõm maliyeti kayda değer gibi görünen birçok 
modernizasyon işlemi, kõsa süre içerisinde işletme maliyetlerindeki düşüşten dolayõ aslõnda 
bedavadõr, ve hatta üzerine kar dahi bõrakacaktõr! 

 

Fan & Pompa yükü değişken moment yüküdür� 
 
 Bu konsept dahilinde en çarpõcõ örneklerden birisi de Fan & Pompa uygulamalarõnda 
AC Motor Hõz Kontrol Cihazlarõ kullanõmõdõr. Konvansiyonel sistemler arasõnda, örneğin bir 
fan uygulamasõnda, çoğu zaman bir sistem parametresinin kontrolü istenir, basõnç yada debi 
gibi. Klasik yöntemlerde yapõlacak iş; bir motoru şebekeden beslemek ve fanõ nominal hõzõnda 
tahrik etmektir. Basõncõn yada debinin ayarlanmasõ için hava akõş yoluna konacak bir panjur, 
bir damper, bir by-pass dönüşü vb. akõşa karşõ direnç gösteren (yada bir kõsõm akõşkanõ hiç iş 
yapmadan kaynağõna döndüren) bir elemanõn açõklõk-kapalõlõk oranõnõ değiştirerek kontrol 
yapõlmaya çalõşõlõr. Bu sistemde hemen göze çarpan nokta sisteme direnç ekleyerek (yada 
fazlasõ basõlmõş suyu / üflenmiş havayõ geri döndürerek) kontrol yapõlmaya çalõşõlõyor 
olmasõdõr. 
 
 Konuya daha detaylõ girebilmek için akõşkan içinde hareket eden cisimlerin tipik hõz / 
moment karakteristiğini incelemek gereklidir. Fan & Pompa yükleri tipik değişken moment 
yükleridir ve hõzõn karesiyle orantõlõ yükün moment talebi vardõr. 
 

M ∝∝∝∝  w2 
 
Güç ise hõz ile momentin çarpõmõdõr; 

P = M x w 
P : Güç  (Watt) 
M : Moment (Nm) 
W : Hõz  (rad/s) 
 



Konvansiyel sistemlerde hõz sabittir çünkü tahrik elemanõ olarak kullanõlan AC asenkron motor 
sabit frekansla, şebeke frekansõ ile, beslenmektedir ve hõzõ yük değişimlerinden etkilenen 
kayma faktörü de ihmal edilirse sabit düşünülür. Debiyi düşürmek için panjur, klepe, by-pass 
vb. kullanõlan konvansiyonel sistemler yerine direkt fanõn veya pompanõn devrini düşürerek 
kontrol yapmak, bu yük karakteristiği de düşünüldüğünde göz ardõ edilemez bir enerji 
tasarrufu konusunu gündeme getirmektedir. Bunun için basit bir örnek düşünelim ve havalar 
biraz daha soğuduğu için soğuk hava üfleyen fanõn devrini yarõya indirmek gerektiğini 
varsayalõm. İşte 4 işlem; 
 
Hõz ½ kat düşer ise karesel orantõdan dolayõ moment ¼ kat�õna iner. Hõz ile momentin 
çarpõmõ ise gücü verir demiştik; şebekeden çekilecek güç de ½ x ¼ = %12.5�sine inecektir. 
100W�lõk fanõn yarõ devrinde neredeyse şebekeden çektiği gücün 12.5W�lara düşeceğini 
hesaplamõş bulunuyoruz. Elbetteki sistem verimi, kayõplar vb. etkenlerden dolayõ bu değer 
tam olarak %12.5 olmayabilir ancak tam devirdeki %100 kapasite gücüne göre de göz ardõ 
edilemeyecek boyutlarda enerji tasarrufu sinyallerini net olarak verir. 
 

Aşağõda bir fanõn çõkõş kontrollü olarak (panjur, damper vb.) çalõştõrõlmasõ ile fanõn hõz 
kontrol cihazõ kullanarak devir ayarõ yöntemiyle proses değişkeninin kontrolü arasõndaki fark 
grafiksel olarak gösterilmiştir. Örneğin %50 debiyi fan çõkõşõnõn bir panjur ile kapatõlmasõ 
halinde şebekeden çekilen güç ile hõz kontrol cihazõ kullanõldõğõnda şebekeden çekilen güç 
arasõndaki fark net bir şekilde görülmektedir ve direkt olarak enerji tasarrufu hesabõnõn bir 
parametresidir. 

Bir işletmede yanõtlanmasõ gereken soru, �bu fan yada pompa bir günde hangi debide kaç 
saat çalõşõyor ve dolayõsõyla bu aralõkta çalõşõrken hõz kontrol cihazõ kullanmõş olsaydõ ne 
kadar tasarrufum olurdu?� sorusudur. Uç örnekleri bir kenara bõrakõrsanõz bir yõla kalmadan 
yapõlan hõz kontrol cihazõ yatõrõmõnõn elektrik faturasõndaki düşüm üzerinden karşõlandõğõnõ ve 
sistemin bir süre sonra bedavaya geldiğini görebilirsiniz! 
 

Herhangi bir Hõz Kontrol Cihazõ mõ?.. 
 
 Bu iş için özelleştirilmiş hõz kontrol cihazõ var mõdõr ki bu soruyu soruyoruz? Evet. 
Özellikle fan&pompa yüklerinde ekstra tasarruf ve proses kontrolü imkanlarõ sunmak üzere 
fonksiyonlarõ olan hõz kontrol cihazlarõ vardõr. Buna en tipik örnek Siemens 3. Jenerasyon 
standart hõz kontrol ailesinin (Micromaster ailesi) bir ferdi olan Micromaster ECO�dur. 



ECO kelimesi İngilizce Energy Control Optimisation (enerji kontrol optimizasyonu) 
kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Sadece değişken moment yüklerinde kullanõlabilen 
bu cihazlar, tüm yukarõda bahsettiğimiz enerji tasarruf tekniklerinin ve imkanlarõnõn üzerine, 
tamamen yazõlõm desteğiyle başarõlan, %2 ile %5 arasõnda ilave bir enerji tasarrufu sağlarlar. 
Niçin yapmõşken, daha da fazla enerji tasarrufu yapmayalõm? 

 

ECO Algoritmasõna hangi durumlarda ihtiyaç duyarõz? 
 
ECO algoritmasõ sayesinde yapõlacak ekstra tasarruf yük değerine, çalõşma moduna (sürekli � 
kesikli vb), motor tipine göre değişir ve tipik değerler olarak %2 ile %5 arasõndadõr demiştik.  
Bir sistemde tahrik elemanõ olarak kullanõlacak elektrik motorunun gücü hesaplanan mekanik 
güçten pratik olarak biraz daha büyük seçilir. Aslõnda teorik olarak da çok fazla şansõmõz 
yoktur. Örneğin 33.65kW olarak hesapladõğõnõz mekanik güç için en iyi ihtimalle 37kW�lõk 
motor seçebiliriz çünkü standart olarak bir alt güçteki motor 30kW�lõktõr. Yükün ihtiyacõndan 
daha yüksek kapasiteli motor seçilmesi zorunluluğu dahi ECO algoritmasõnõn bir tercih nedeni 
sayõlabilir. 

 

ECO Algoritmasõ nasõl çalõşõr? 
 
ECO Algoritmasõ az önce değinildiği gibi tamamen hõz kontrol cihazõnõn yazõlõm gücüyle 
başarõlmõştõr. En baştan başlarsak, boost (güçlendirme), IR kompanzasyonu vb. bir takõm 
kompanzasyon faktörlerini de bir kenara bõrakõp en temel inverter tasarõmõ üzerine konuşarak 
basite indirgemeye çalõşalõm. Standart inverter mantõğõnda; 

 
V/f = sabit 

V: Gerilim 
F: Frekans 
 

Prensibi kullanõlõr. Bu prensip sabit moment yükleri için uygundur. Örneğin plaka değerleri 
itibariyle 400V, 50Hz�lik motor için 25Hz besleme frekansõ üreterek iyi-kötü devri %50 
düşürmek istendiğinde motor terminallerine verilmesi gereken gerilim 200V  olarak 
hesaplanõr. Değişken moment yükleri için ise bu karakteristik tercih edilmez. Bunun yerine; 
 

V ∝∝∝∝  f3/2  
 

�Gerilim, frekans üssü 1.5 ile orantõlõ� prensibi kullanõlõr. Bu durumda yine 400V, 50Hz�lik 
motor için bu denklem V = 1.13 f3/2 şeklinde bulunur ki bu durumda yine 25Hz frekans 
beslemesi için motor terminallerine verilmesi gereken gerilim 141V olarak çõkar. 
 
Buraya kadar örneklendirilen değerler sadece en temel inverter prensipleri düşünülerek 
hesaplanmõştõr. Şimdi ise ECO algoritmasõnõn nerede devreye girdiğine bakalõm. 25Hz 
referans için cihazõn, temel gerilim/frekans bağõntõsõnõn, kompanzasyon, güçlendirme vb. tüm 
hesaplamalarõn yapõldõğõnõ ve en sonunda 150V�luk besleme gerilimi vermesi gerektiğini 
bulduğunu varsayalõm. Buraya kadar standart inverter. Bu aşamada sistem çalõşmasõna 
devam ederken ECO algoritmasõ sayesinde bu gerilim değerinin düşürülüp � artõrõlarak ve bu 
esnada elektriksel olarak bu farklõ değerler için alõnan veriler değerlendirerek, sistemin en 
verimli çalõştõğõ noktaya karşõlõk gelen gerilim değeri bulunur. Bu gerilim değeri için sistemin 
verimi optimize edilmiş demektir ve hep bahsedegeldiğimiz tipik olarak %2 ile %5 arasõ 
öngörülen ek tasarrufumuz yapõlõyor demektir. Örneğin temel prensiplerden hesaplanan 150V 
değil de, yük de bir miktar az olduğundan, 140V�da sistem en verimli çalõşma noktasõna 
oturmuş olabilir� 
 

Verim 

Voltaj 

Optimum gerilim, maximum verim 

*



Sonuç; 
 
Eminim ki siz de ülkemizdeki enerji kaynaklarõmõz için �verimsiz kullanma� lüksümüzün 
olmadõğõnõ düşünüyorsunuzdur. Sadece yukarõda detaylandõrdõğõmõz fan & pompa yüklerinin 
elektrik motorlarõyla tahriki değil, enerji harcadõğõmõz her noktada nasõl biraz daha tasarruf 
yapabileceğimizi düşünmemiz ve bu konuyla ilgili teknolojinin getirdiği yeniliklere hõzlõ adapte 
olmamõz gerektiğini düşünüyorum. 

! 


