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ÖZET

Vazgeçilmez  bir  enerji  kaynağı  olan  elektrik  enerjisini  üreten,  ileten  ve  dağıtan 
kuruluşların görevi; kesintisiz, ucuz ve kaliteli bir hizmeti tüketicilerine sunmaktır.Güç kalitesi 
kavramında maksat, sabit şebeke frekansında; sabit ve sinüsoidal biçimli uç gerilimidir.Ancak 
bu tür enerji pratikte bir takım zorluklarla sağlanabilir. Güç sistemine bağlanan bazı elemanlar 
ve bunların yol  açtığı olaylar sebebiyle  tam sinüsoidal değişimden sapmalar olabilmektedir. 
Tam sinüsoidal’den sapma,  genellikle harmonik  adı  verilen bileşenlerin ortaya çıkması  ile 
ifade  edilir  ve  buna  sebep  olan  etkenlerin  başında  ise  manyetik  ve  elektrik  devrelerindeki 
lineersizlikler  (Nonlineerlik)  gelir.  Kaliteli  elektrik  enerjisi,  şebekenin  tanımlanan  bir 
noktasında,gerilimin genlik ve frekansının anma değerlerini koruması ve gerilim dalga şeklinin 
sinüs  biçiminde  bulunmasıdır.Bu  tanımın  tersi  olarak,gerilimin  genliğinin 
değişmesi,kesintiler,gerilim darbeleri,  fliker,  gerilimin doğru bileşen içermesi,dalga  şeklinin 
sinüsten  uzaklaşması,frekans  değişimleri,üç  faz  dengesizlikleri  enerji  kalitesizliğidir.Enerji 
kalitesi  çoklukla  yük  tarafından  bozulur.V-I  karakteristiği  lineer  olmayan  yükler  şebekeden 
sinüs  olmayan  akımlar  çeker  ve  bu  akımlar  şebekede  sinüs  olmayan  gerilim  düşümleri 
oluşturarak besleme noktasındaki  gerilimin  dalga  şeklini  bozar.Gerilim ve/veya akım dalga 
şekli  sinüs  biçiminde  değilse,bu  dalgaya  Fourier  analizi  uygulanarak  harmonikler 
bulunur.Endüstriyel  cihaz  ve  proseslerin  doğru  biçimde  çalışmasını  engeller  nitelikte  olan 
elektromanyetik kesintiler, iletilen kesintiye ve ışınımlı kesintiye bağlı olarak farklı sınıflara 
ayrılır: düşük frekans (< 9 kHz), yüksek frekans (≥ 9 kHz).Güç Kalitesi ölçümleri genellikle 
düşük  frekansla  sağlanan  elektromanyetik  kesintilerin  karakteristiklerinin  belirlenmesiyle 
ilgilidir: gerilim düşmesi ve kesintisi, harmonikler ve iç harmonikler, geçici güç frekanslı aşırı 
gerilimler,  dalgalanma,geçici aşırı gerilimler,  gerilim dalgalanmaları,  gerilim dengesizlikleri, 
güç-frekans dalgalanmaları, ac şebekelerde dc, sinyalleme gerilimleri. Kesinti(Outage): en az 
bir  yarım  dalga  boyu  süresince  gerilimin  sıfır  değerini  almasıdır.  Nedeni  şebeke 
arızalarıdır.Gerilim  Darbesi  (Voltage  impulse):  50V  ve  5kV  genlikli,0.5  ile  2ms  sürelidir. 
Nedeni,yük  ve  şebeke  açma kapamaları,kontaklar  arasındaki  ark  ve  yıldırımdır.Harmonik  : 
gerilim  ve  akım  dalga  biçiminin  ideal  sinüsten  uzaklaşmasıdır.  Nedeni;güç  elektroniği 
devreleri,elektro-mekanik  makinelerde  doyma  ve  ark  ilkesiyle  çalışan  cihazlardır.Çentik 
(Notches):   şebeke geriliminin bir tam dalgasında doğrultucu darbe sayısı  kadar tekrarlanan 
çökmelerdir.Nedeni  doğrultucuları  besleyen  trafo  ve  hat  endüktansının  anahtarlarının 
aktarımını  geciktirmesidir.Frekans Değişimi :  frekansın anma değerinden sapmasıdır.Nedeni 
elektrik  şebekesi  ve  generatörlerin  ayar  düzeneklerinin  yetersizliğidir.  Gerilim  Düşmesi 
(Voltage Sag): gerilimin bir tam dalgadan daha uzun bir süre %80’den daha düşük bir değere 
düşmesidir.Nedeni  şebeke  yetersizliği,aşırı  yüklenme,büyük  motorların  yol  alması  ve  kısa 
devreleridir.Gerilim Yükselmesi (Voltage swell): gerilimin bir tam dalgadan daha uzun bir süre 
%110’dan  daha  büyük  bir  değere  çıkmasıdır.Nedeni  yük  azalması  ve  şebekedeki  ayar 
zayıflığıdır.Fliker:  gerilimin periyodik olarak 6-7 tam dalga süresince (8-9 Hz) azalması ve 
yükselmesidir.Nedeni  ark  fırını  gibi  dalgalı  aşırı  yüklerdir.Elektromanyetik  Girişim (EMI): 
genliği  100V  ile  100V,frekansı  10kHz  ile  1GHz  olan  küçük  enerjili  bozucu  bir 
dalgadır.Nedenleri;anahtarlamalı güç kaynakları, motor kontrol devreleri,telsiz yayınları ve güç 
hatları  üzerinden  yapılan  haberleşmedir.Doğru  Gerilim  Bileşeni:  alternatif  gerilimin,pozitif 
yarım dalga ve negatif yarım dalga alanlarının birbirine eşit olmamasıdır. Elektriksel Gürültü 
(Noise) : elektrik dalgası üzerinde geçici olarak yürüyen, hızlı transientlerin sebep olduğu bir 
bozulma türüdür.Faz iletkeni,nötr iletkeni veya sinyal hatlarında ortaya çıkabilir.

4



1.GİRİŞ 

Gerek üreticilerin ve gerekse tüketicilerin güç kalitesine olan ilgilerinin giderek artması  bu 

kavramın  çeşitli  güç  sistemi  bozukluklarını  bir  çatı  altında  toplayan  anahtar  bir  kavram 

olmasına neden olmuştur. Gerçekte bu kavramı oluşturan öğeler yeni değildir. Yeni olan bu 

kavramlara ayrık konular olarak değil bir sistem mantığı ile bakılmasıdır.

Güç kalitesi kavramına olan ilginin artmasına dört temel neden gösterilebilir.

Yükler eskiye oranla güç kalitesine daha duyarlıdırlar.  Birçok yeni yük birimi mikroişlemci 

kontrollü  güç  elektroniği  elemanları  içermektedir.  Bu elemanlar  güç  bozukluğu türlerinden 

etkilenebilirler.

Güç  sistemlerinin  daha  verimli  kullanılmasına  verilen  önem  hız  ayarlamalı  motorlar  gibi 

uygulamaların  artmasına  hızlandırmıştır.  Bu da  güç  sistemlerindeki  bir  bozukluk türü  olan 

harmonik seviyesinin artmasına neden olmuştur.

Kullanıcıların güç kalitesi hakkında bilgi düzeylerinin artması üreticilerden daha kaliteli güç 

istemelerine neden olmuştur.

Elektrik  şebekesine  bağlı  olan  kullanıcıların sayısı ve  çeşidi  zamanla  artmaktadır.  Bundan 

dolayı bir bileşendeki bozulma diğer bileşenlere olan etkilerinden ötürü önemlidir.

Bu sebeplerin arkasında yatan  temel neden olarak kullanıcıların  daha hızlı  ve daha verimli 

üretim  yapmayı  istemeleri  ve  üreticilerinde  buna  destek  vermelerinin  kendi  yararlarına 

olduğunu  bilmeleri  gösterilebilir.  Şekil  1.1'de  güç  kalitesi  tarafları  arasındaki  ilişki 

gösterilmiştir.

Şekil 1.1 :Güç kalitesini etkileyen taraflar
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2. GÜÇ KALİTESİ 

Güç  kalitesi  tanımı  yapılan  incelemenin  türüne  veya  kim  tarafından  yapıldıgına  göre 

değişebilir.  Örneğin elektrik üreticisi  için güç kalitesi  enerjinin güvenilir  biçimde iletilmesi 

olarak  tanımlanabileceği  gibi  elektrikli  aletler  üreticisi  için  güç  kalitesi  üretilen  aletin 

öngörülen  şekilde  çalışması  için  gerekli  olan  elektrik  biçimidir.  Ancak  elektrik  üretimi 

kullanıcılar  için  yapıldığından  kullanıcının  bakış  açısı  temel  alınmalıdır.  Bu  sebeple  güç 

kalitesi sorunu "Kullanıcı aletlerinin yanlış veya hiç çalışmamasına neden olacak gerilim, akim 

ve frekanstaki değişmeler" olarak tanımlanabilir.

Enerji  üretim  sistemleri  ancak  üretilen  enerjinin  gerilimine  etkide  bulunabileceği 

düşünüldüğünde güç kalitesi kavramı üzerinde yapılan belirlemelerin büyük çoğunlukla sistem 

gerilimi hakkında olduğu görülür. Her ne kadar kısa devre olayında olduğu gibi büyük akım 

değişikleri gerilimde de önemli  farklılaşmalara neden olsa da temel ölçüt gerilim olmalıdır. 

Şekil  2.1 'de güç kalitesini bozan bazı etkiler gösterilmiştir.

 
Şekil  2.1: Güç kalitesini etkileyen bazı etkenler
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2.1.Güç Kalitesini Bozan Etkenler 

SINIF FREKANS 

SPEKTRUMU

SÜRESİ GERİLİM 

TEPEDEĞERİ
Geçici olay
Darbesel
Nano saniye 5 ns yükselme <50ns
Mikro saniye 1 mikro sn yükselme 50 ns-1 ms
Mili saniye 0.1 ms yükselme >1 ms
Salınımsal
Düşük frekans < 5 kHz 0,3-50 ms 0-4 p.u
Orta frekans 5-500 kHz 20 mikro sn 0-8 p.u
Yüksek frekans 0,5-5 MHz 5 mikro sn 0-4 p.u
Kısa  süreli 

değişimler
Ani
Düşme 0,5-30 periyod 0,1-0,9 p.u
Yükselme 0,5-30 periyod 1,1-1,8 p.u
Kısa süreli 
Kesilme 0.5-3s < 0.1 p.u.
Düşme 30 periyod -3s 0,l-0.9p.u.
Yükselme 30 periyod -3s l.l-1.4p.u.
Geçici
Kesilme 3 s- 1 dakika < 0.1 p.u.
Düşme 3 s- 1 dakika 0.1-0.9p.u.
Yükselme 3 s- 1 dakika 1.1-1.2 p.u,
Uzun  Süreli 
Değişimler
Kalıcı kesilme > 1 dakika 0.0 p.u.
Düşüklük > 1 dakika 0.8-0,9p.u.
Yükseklik > 1 dakika 1.1-1.2 p.u.

Dengesizlik Kalıcı durum 0-%0.1
Dalga  şekli 
bozukluğu
Doğru akım bileşeni Kalıcı durum 0-%0.1
Harmonikler Kalıcı durum 0 - %20
Ara harmonikler Kalıcı durum U - %2
Çentik etkisi Kalıcı durum
Gürültü Kalıcı durum 0 - %1
Gerilim dalgalanması Kesikli 0.1-%7
GÜÇ frekansı 
değişimleri

2.1.1.Geçici Olaylar
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Geçici olaylar güç sistemlerindeki değişikliklerin analizinde istenmeyen fakat kısa süreli olan 

olayları  ifade  etmek için  kullanılır.Güç sistemlerinin  RLC tipindeki  devre yapısından ötürü 

meydana gelen sönümlü salınımlar  geçici  olay olarak güç mühendislerinin en çok duyduğu 

kelimelerdir.

Yaygın olarak kullanılan şekli ile geçici olaylar bir sistemin bir kalıcı durumdan diğerine geçişi 

sırasında meydana gelen değişikliklerdir.  Ancak bu tanım güç sistemlerinde meydana gelen 

bütün  alışılmamış  olaylar  için  kullanılabileceği için  sınıflandırılmaya,  sırlamaya  ve 

açıklamamaya ihtiyaç vardır

Genel  olarak  geçici  olaylar  darbesel  geçici  olaylar  ve  salınımsal  geçici  olaylar  olarak  iki 

kategoriye ayrılabilir.

2.1.1.1.Darbesel Geçici Olaylar

 Darbesel geçici olaylar akımda, gerilimde veya her ikisinde meydana gelen ani ve tek kutuplu 

(pozitif veya negatif) değişikliklerdir. Darbesel geçici olaylar genelde yükselme veya alçalma 

zamanları  ile karakterize edilirler.  Örneğin 1.2 x 50  ΜS 2000V olarak ifade edilen darbesel 

geçici olayda gerilimin sıfır değerinden 2000V olan tepe değerine 1,2 µs de çıktığı  ve 50 µs de 

sonunda da tepe değerinin yarısına düştüğü ifade edilir.

Darbesel  geçici  olayların  büyük  bir  çoğunluğu  yıldırım  olaylarıdır.  şekil 2.2’de yıldırım 

olayından dolayı meydana gelen tipik bir darbesel geçici olay gösterilmiştir

Şekil 2.2:Yıldırım düşmesi sonucu oluşan darbesel geçici olay
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Darbesel geçici olaylar sırasında oluşan gerilim ve akımların frekansı yüksek olduğundan dalga 
biçimleri hızlı bir şekilde değişir. Bu akım ve gerilimlerin incelemesi için güç sisteminin farklı 
noktalarda yapılan  analizlerin  farklı  sonuçlar  verdiği  görülür. Aynı zamanda bu gerilim ve 
akımlar güç sisteminin doğal frekansından da yüksek olduklarından salınımsal geçici olaylara 
da neden olurlar.

2.1.1.2 Salınımsal Geçici Olaylar

Salınımsal geçici olay akımda, gerilimde veya her ikisinde meydana gelen ani ve çift  kutuplu 
yani  hem pozitif  ve hem de negatif  değerler  alan değişikliklerdir.  Salınımsal  geçici  olaylar 
frekans spekturumu, devamlılık süresi ve tepe değeri ile ifade edilirler.

Salınımsal geçici olaylar frekans spektrumuna göre düşük frekanslı, orta frekanslı ve  yüksek 

frekanslı olarak üçe ayrılır.

Temel frekans değeri 500 kHz ve üzeri ve tipik süresi µs'ler cinsinden ifade edilen salınımsal 

geçici  olaylar  yüksek  frekanslı  salınımsal  geçici  olay  olarak  adlandırılır.  Bu  tip  salınımlar 

genelde yerel sistemlerin darbesel geçici olaylara verdiği cevabin sonucudur.

Temel frekans değeri 5 ve 500 kHz arasında olan ve tipik suresi 10 x µs’ler cinsinden ifade 

edilen salınımsal geçici olaylar orta freakanslı salınımsal geçici olay olarak adlandırılır. Bu tip 

salınımlar genelde kapasitör anahtarlaması sonucu oluşur.

Şekil 2.3'de kapasitör anahtarlaması sonucu oluşan salınımsal geçici olayda 10 kHz'in katları 

frekansında olan akımın aldığı değer gösterilmiştir.

Şekil 2.3:Kapasitör anahtarlaması sonucu oluşan salınımsal geçici olay

9



Şekil 2.3  kapasitörün devreye alınması sırasında oluşan salınımsal geçici olayı göstermektedir
Dağıtım sistemleri içinde temel frekansı 300 Hz'den az olan salınımsal geçici olaylarda olabilir. 
Bunlar  genellikle  transformatörlerin  devreye  alınması  sırasında  oluşur.Şekil'de  bu  tip  bir 
salınımsal geçici olay gösterilmektedir.

2.1.2.Kısa Süreli Gerilim Değişimleri

Bu  kategoriye  giren  geçici  olaylar  sürelerine  göre  ani,  kısa  süreli  ve  geçici  olarak 
sınıflandırılabilir.
Güç sistemlerindeki  hatalar,  yol  verme akımları  yüksek  olan  yüklerin  devreye alınması  ve 
dağıtım sistemindeki  bağlantı  kopuklukları  kısa  süreli  gerilim değişimlerinin  nedeni  olarak 
gösterilebilir.  Sistem  durumuna  ve  hatanın  yerine  göre  bu  tür  durumlar  sadece  gerilim 
düşmesine değil gerilim yükselmesine ve gerilim kesilmesine de neden olabilirler.

                                                      Zaman(ms)

Şekil 2.4:Alçak frekanslı salınımsal geçici olay
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Şekil 2.5:Yüksüz  transformatörün neden olduğu alçak frekanslı salınımsal geçici olay

2.1.2.1.Gerilim Yükselmesi

Gerilim yükselmesi  güç sistemi frekansındaki gerilimin efektif değerinin 0.5 periyod  ile bir 

dakika arasındaki bir sure boyunca 1.1 p.u. ile 1.8 p.u. arası bir değere yükselmesidir.

Gerilim  yükselmesi  gerilim  düşmesinde  olduğu  gibi  sistem  hatası  ile  ilişkilidir.  Gerilim 

yükselmesine  tek  faz  -  toprak  kısa  devresi  sırasında  hatasız  olan  fazda  rastlanır.  Gerilim 

yükselmesi büyük yüklerin anahtarlanmasında veya büyük kapasitörlerin devreye alınmasında 

oluşabilir.Şekil  2.8  'de  tek faz -  toprak kısa  devresi  sonucu  oluşan  gerilim  yükselmesi 

gösterilmiştir.

Şekil 2.6:Tek faz-toprak kısa devresi sonucu oluşan ani gerilim yükselmesi

Gerilim yükselmeleri  efektif  değerlerinin  tepe  değeri  ve  süreleri  ile  karakterize  edilir.Hata 

sırasındaki  gerilim  düşmesinin  değeri  hata  yerine,  sistem  empedansına  ve  topraklama 

sistemine bağlıdır.

2.1.2.2.Gerilim Kesilmesi ve Düşmesi

Gerilim düşmesi, bir elektrik güç sisteminde meydana gelen anlık düşüş olup, birkaç çevrim ile 

birkaç saniye arasında kısa bir süre sonra gerilimin düzelmesiyle sonuçlanır (IEC 61050-161). 

Gerilim düşmesi her yarım çevrimde bir çevrim üzerinden kök ortalama kare, “rms 1/2”, değeri 

hesaplanarak karakterize edilir ve her bir periyot bir öncekini yarım çevrimi aşar.
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Eğer,gerilimin rms (1/2)  değeri,(1/3*Uref )  geriliminin  referans değerinin  1/3 katının altına 

düşerse,bu  durumunda  belirli  bir  x  yüzdesi  oranında  gerilimin  değerinde  düşme 

yaşanır.CENELEC  EN  50160,  IEEE  1159  standartlarına  göre  bu  değer  Uref  referans 

geriliminin %10 değişmesi olarak kabul edilir.

Kesinti,  Uref’in yüzde birkaçına kadar olan özel bir gerilim düşüklüğü türüdür (tipik olarak 

%1-10 arası). Sadece süre olmak üzere tek bir parametre ile karakterize edilirler. Kısa kesintiler 

bir  dakikadan daha  az sürer  (şebekenin  işletme koşullarına  bağlı  olarak üç  dakikaya  kadar 

çıkabilir)  ve  genellikle,  uzun  süreli  kesintilerden  kaçınmak  amacıyla  tasarlanmış  bir  devre 

kesicinin açılması veya otomatikman kapanmasıyla sonuçlanır. Kısa ve uzun süreli kesintiler 

hem kaynaklarına göre hem de meydana gelmelerini önlemek veya azaltmak amacıyla getirilen 

çözümlere göre farklılık gösterirler.

Şekil 2.7:Gerilim düşmesi dalga formu                           Şekil 2.8:Gerilim düşmesinin rms (1/2) 

değerinin karakteristiği
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Şekil 2.9:Kısa süreli gerilim kesilmesi

Gerilim  düşmesi  ve  kısa  kesintiler  ağırlıklı  olarak,  gözlem  noktasıyla  kesinti  kaynağı 

arasındaki elektriksel mesafe oranında azalan bir büyüklükle, şebeke empedansları boyunca bir 

gerilim düşmesiyle  sonuçlanan yüksek gerilimlere neden olan çok özel durumlarda kendini 

gösterir. 

İletim (YG) veya  dağıtım (AG veya OG) şebekelerinde veya  tesisatın  kendisinde meydana 

gelen hatalar  tüm kullanıcılarda gerilimin  düşmesine  neden olur.  Düşüşün süresi  genellikle 

koruyucu  cihazların  çalışma  süresiyle  güçlendirilir.  Hataların  koruyucu  cihazlarla  (devre 

kesiciler,  sigortalar)  izolasyonu,  güç  sisteminin  hatalı  bölümünden  beslenen  kullanıcıların 

kesintilere (kısa veya uzun) maruz kalmasına neden olur. Güç kaynağı artık mevcut olmasa 

bile; şebeke gerilimi, asenkron veya senkron motorların yavaşlamasıyla (0.3’den 1s’ye) elde 

edilen gerilim veya güç kaynağına bağlı kondansatör banklarının deşarj edilmesiyle açığa çıkan 

gerilimle de sağlanabilir.

Kısa kesintiler  genellikle,(hızlı  ve/veya  yavaş)  otomatik devre kesicisi  gibi şebeke üzerinde 

bulunan  otomatik  sistemlerin  çalıştırılması,  veya  trafo  ile  generatör  arasındaki  kilitleme 

düzeneğinin  çalıştırılması  veya  hatların  fazlarının  tersine  çevrilmesinin  (enversör)  bir 

sonucudur.  Kullanıcılar,  geçici  veya  yarı  kalıcı  hataların  giderilmesi  için  gerçekleştirilen 

otomatik kapama (havai veya karışık radyal şebekelerde) veya hatanın yerini tespit etmek için 

gerçekleştirilen gerilim geri beslemesinin bir saykılı olan aralıklı ark hatalarından kaynaklanan 

ardışık gerilim düşmesi ve/veya kısa kesintilere maruz kalırlar.

Gerilim  düşmesi  ve  kesintileri,  trafo  kullanılarak  daha  alçak  gerilim  seviyelerine 

aktarılır.Etkilenen faz sayısı ve gerilim düşüklüklerinin derinliği hata tipine ve trafo kuplajına 

bağlıdır.

Kötü  hava  şartlarına  maruz kalan havai  şebekelerde,  yeraltı  şebekelerine  oranla  daha  fazla 

sayıda gerilim düşmesi ve kesintisine rastlanır. Ancak, havai veya karışık şebekeler gibi aynı 

hat sistemine bağlı bir yeraltı   kaynağı da havai iletim hatlarını  etkileyen hatalar nedeniyle 

gerilim düşmesinden etkilenecektir.
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Geçici kesintiler (∆T < T/2) ise örneğin kondansatör banklarının enerjilenmesi, bir hatanın bir 

sigorta veya hızlı  bir AG devre kesici  ile izolasyonu veya çok fazlı  doğrultuculardan gelen 

komütasyon dişlilerinden kaynaklanabilir.

Gerilim düşüş ve kesintileri, tesisata bağlı birçok cihazda problem yaratmaktadır. Bunlar, çok 

sık olarak Güç Kalitesi problemlerine neden olmaktadır. Birkaç yüz milisaniyelik bir gerilim 

düşüklüğü veya kesintisi, birkaç saat süren zararlı sonuçlar yaratabilir. 

En hassas uygulamalar şunlardır:

 Prosesin,  zincirdeki  herhangi  bir  öğenin  geçici  bir  süre  için  kapanmasını  tolere 

edemediği eksiksiz ve kesintisiz üretim hattı (baskı, çelik işleri, kağıt fabrikaları, petro-

kimyasallar, vb.)

 Aydınlatma ve güvenlik sistemleri (hastaneler, havaalanı aydınlatma sistemleri, kamu 

binaları ve yüksek binalar, vb.)

 Bilgisayarlar (bilgi işlem merkezleri, bankalar, telekomünikasyon, vb.)

 Elektrik santralleri için gerekli olan yardımcı tesisler.

Aşağıdaki  paragraflarda  gerilim  düşüklüklerinin  ve  kesintilerinin  endüstri  ve  hizmet 

sektörlerinde ve konut sektörlerde kullanılan cihazlar üzerindeki önemli etkileri yer almaktadır. 

a) Asenkron motorlar
Gerilim düşüklüğü meydana geldiğinde, asenkron motorun torku (‘’V2 ‘’ ile orantılı) aniden 

düşer ve bu da motoru yavaşlatır. Bu yavaşlama, gerilimdeki düşüşün büyüklüğüne ve süresine, 

döner kütlenin ataletine ve tahrik yükünün tork-devir özelliklerine bağlıdır. 

Motorun geliştirdiği tork, dirençli torkun altına düşerse motor durur .Herhangi bir kesintinin 

ardından gerilim eski değerine dönerken motor, değeri neredeyse başlangıç akımının değeri 

kadar olan akımı emme ve yeniden hızlanma eğilimindendir. Bunun süresi kesintinin süresine 

göre  değişmektedir.  Bir  tesisatta  birden  fazla  motor  varsa  eşzamanlı  yol  verme,  tesisat 

üzerindeki  besleme empedansında  bir  gerilim  düşüklüğüne  neden  olabilir.  Bu  da,  düşüşün 

süresini  artıracak  ve  yol  vermeyi  zorlaştıracak  (aşırı  ısınmaya  neden  olan  uzun  süreli  yol 

vermeler) veya imkansız hale (motor torku < dirençli torktan) getirecektir.
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Aşırı  akımlar  ve  sonuç  olarak  meydana  gelen  gerilim  düşüklükleri  hem  motor  üzerinde 

(kavrama ve redüktörler  üzerinde anormal  mekanik stres ile  yalıtım bozukluklarına ve tork 

şoklarına neden olabilecek aşırı  ısınma ve bobinlerde elektro dinamik güç; bu,  zamanından 

önce  aşınmaya  ve  hatta  bozulmaya  yol  açabilir),  hem  de  kontaktörler  gibi  diğer  cihazlar 

üzerinde de bağlantıların aşınması ve hatta birbirine geçmesi gibi etkiler oluşturabilir.

Aşırı  akımlar,  tesisatın  genel  ana  koruyucu  cihazlarının  açılmasına  ve  böylece  prosesin 

kapanmasına neden olabilir.

b) Senkron motorlar
Etkiler,  asenkron  motorlar  üzerindeki  etkilerle  neredeyse  aynıdır.  Ancak  senkron  motorlar, 

genellikle daha büyük olan ataletleri, aşırı tahrik olasılıkları ve torklarının gerilim ile orantılı 

olması sayesinde stop etmeden daha fazla gerilim düşüklüğüne dayanabilirler (yaklaşık %50). 

Motor  devri  sıfıra  düştüğünde  (stop  ettiğinde)  motor  durur  ve  tüm  karmaşık  çalıştırma 

sürecinin tekrarlanmasını gerektirir.

c) Hareket elemanları
Doğrudan  tesisattan  çalıştırılan  kontrol  cihazları  (kontaktörler,  gerilim  kaybı  bobinli  devre 

kesiciler), büyüklüğü standart bir kontaktör için %25 Un.’i aşan gerilim düşüklüklerine karşı 

duyarlıdır.  Gözlenmesi  gereken  minimum  bir  gerilim değeri  vardır  (düşme  gerilimi  olarak 

bilinir), aksi takdirde kutuplar ayrılacaktır  ve bir gerilim düşüklüğünü (birkaç on milisaniye 

süren) veya kısa bir kesintiyi uzun (birkaç saat süren) bir kesintiye dönüştürecektir.

d) Bilgisayarlar 
Günümüzde bilgisayarlar  (bilgisayarlar,  ölçüm cihazları)  tesisatların,  yönetimin  ve üretimin 

izlenmesinde, kontrol ve kumanda edilmesinde hakim bir konuma sahiptir. Tüm bu cihazlar, 

%10  Un.’i  aşan  gerilim  düşüklüklerine  karşı  duyarlıdır.Aşağıdaki  eğride,  ITIC (Bilgisayar 

Endüstri  Konseyi),  bilgisayarların;  gerilim düşmelerine ,kesintilere ve aşırı  gerilimlere nasıl 

dayandığını gösteren ,süre-genlik eğrisi görülmektedir.
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Şekil 2.10: ITIC eğrisi ( bilgisayarların gerilim düşmelerine, kesintilere ve aşırı gerilime karşı 

dayanımı karakteristiği)

Bu  limitlerin  dışında  gerçekleşen  çalışma,  veri  kaybına,  yanlış  komutlara  ve  cihazın 

kapanmasına veya arızalanmasına neden olur.  Cihazlarda işlev kaybının sonuçları,  özellikle 

gerilim eski haline geldiğinde, yol verme koşullarına dayanmaktadır. Belirli cihazlar, örneğin 

kendine  ait  gerilim  düşüklüğü  saptama  cihazlarına  sahiptir  ve  bu  özellik,  verilerin 

yedeklenmesini ve hesaplama süreçlerini ve herhangi bir yanlış komutu engelleyerek güvenliği 

sağlamaktadır. 

e) Hız kontrol cihazları
Hız kontrol cihazlarına uygulanan gerilim düşüklüğü problemleri:

 Motora yeterli gerilimi sağlamak mümkün değildir (tork kaybı, yavaşlama),

 Doğrudan tesisattan beslenen kontrol devreleri çalışamamaktadır. 

 Gerilim  eski  haline  döndüğünde  aşırı  akım  meydana  gelmektedir  (tahrik  filtresi 

kondansatörü yeniden şarj edilmiştir).

 Tek  bir  fazda  gerilim  düşüklüğü  meydana  geldiğinde  aşırı  akım  ve  dengesiz  akım 

meydana gelmektedir. 

 Enversör işlevi gören DC tahriklerinde kontrol kaybı mevcuttur (tekrar devreye alarak 

fren yapma).   

 Hız kontrol cihazları, %15’ten fazla gerilim düşüklüğü meydana geldiğinde genellikle 

bozulmaktadır.

f) Aydınlatma
Gerilim  düşüklükleri,  akkor  lambalarda  ve  flüoresan  ampullerde  erken  eskimeye  neden 

olmaktadır.

Yaklaşık  50  ms  süren  ve  %50’e  eşit  veya  daha  yüksek  gerilim  düşüklükleri,  gaz  deşarjlı 

ampullerin sönmesine neden olacaktır.  Tekrar  açmadan önce ampulün soğuması için birkaç 

dakika beklenmelidir. 

Tesisat mimarisi, otomatik güç yol verme sistemleri, cihazların güvenilirliği, kontrol-kumanda 

sisteminin  varlığı  ve bakım politikası  kesintilerin  azaltılmasında  ve ortadan kaldırılmasında 

önemli rol oynamaktadır. 
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Etkili bir çözüm bulmadan önce doğru teşhis çok önemlidir. Örneğin, ortak bağlantı noktasında 

(müşterinin elektrik girişi), gerilim düşüklüğünün müşterinin tesisatından mı (akımda benzer 

bir  artışla)  yoksa  dağıtım  güç  sisteminden  mi  (akımda  artış  yok)  geldiğini  belirlemek 

önemlidir.

Farkı çözüm türleri mevcuttur:

a) Gerilim düşüklüklerinin ve kesintilerinin sayısını azaltma:

Dağıtıcılar,  altyapılarını  daha  güvenilir  hale  getirmek  (amaçlanmış  önleyici  bakım, 

modernizasyon,  altyapı  tesisatı)  veya  güç  sistemlerini  yeniden  yapılandırmak  (besleyicileri 

kısaltmak) gibi belirli önlemler alabilir. Empedans topraklı nötr güç sistemleri için, otomatik 

kapanan devre kesicileri yerine, geçici topraklama hatası durumunda zarar görmüş bir besleyici 

üzerinde kesintilere neden olmama gibi önemli bir avantaj sağlayan şönt devre kesicileri de 

(kısa kesintilerin sayısını azaltır) kullanabilirler.

b) Gerilim düşüklüklerinin süresini ve derinliğini azaltma:

Güç sistemi seviyesinde 

*Zincirleme bağlantı olasılıklarını artırma (yeni trafolar, zincir kapatma anahtarı)

*Elektrikli koruma cihazlarının performansını artırma (seçicilik,otomatik güç yol verme, tesisat 

üzerinde  uzaktan  kumanda  cihazları,  uzaktan  yönetim,  yıldırım  siperleri  ile  kıvılcım 

siperlerinin yerini değiştirme, vb)

*Tesisat kısa devre gücünü artırma

Cihaz  seviyesinde  ;Anahtarlanmış  büyük  yükler  tarafından  tüketilen  gücü  gerçek  zaman 

reaktif dengeleyici  ile ve akım tepe değerlerini  (ve mekanik stresi)  sınırlayan yumuşak yol 

verme ile azaltma. 

c) Endüstri ve hizmet sektöründe kullanılan tesisatlarının bağışıklığını artırma

Cihazın,  gerilim  düşüklüklerine  ve  kesintilerine  bağışıklık  kazanmasını  sağlamadaki  genel 

prensip, güç dağıtım sistemi ve tesisat arasındaki güç kaybını bir enerji depolama cihazı ile 

kompanze etmektir. Depolama cihazının kapasitesi, sistemin bağışıklık kazanacağı kesintilerin 

süresinden daha fazla olmalıdır. 

d) Kontrol sisteminin bağışıklığını artırma

Bir prosesin bağışıklığı artırılırken amaç, genelde kontrol sistemine bağışıklık kazandırmaktır. 

Genelde kontrol sisteminin gücü yüksek değildir ve kesintilere karşı tamamen duyarlıdır. Bu 

nedenle,  cihazın  güç  kaynağını  değil  de  sadece  kontrol  sistemini  bağışık  hale  getirmek 

genellikle daha ekonomiktir. 
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Çözümler, tüm kontaktör bobinlerinin güvenilir bir yardımcı kaynaktan (akü veya volanlı döner 

set)  çalıştırılmasından  veya  gecikmesiz  bir  rölenin  kullanılmasından  veya  bobine  paralel 

bağlanmış bir doğrultucu ve kondansatörün kullanılmasından ibarettir. 

e) Cihaz güç kaynağının bağışıklığını artırma

Belirli  yükler  beklenen  kesinti  seviyelerine  –  örneğin  gerilim  düşüklüğü  veya  kesintisi  – 

dayanamazlar.  Bilgisayar,  aydınlatma,  güvenlik  sistemleri  (hastaneler,  havaalanı  aydınlatma 

sistemleri,  kamu binaları)  ve  kesintisiz  üretim hatları  (yarı  iletkenlerin  üretimi,  bilgi  işlem 

merkezleri,  çimento  işleri,  su  arıtma,  malzeme  taşıma,  kağıt  sanayi,  çelik  işleri,  petro-

kimyasallar, vb.) gibi “öncelikli” yükler için de durum aynıdır. 

Tesisatın gerektirdiği  güce ve gerilim düşüklüğünün veya kesintisinin süresine bağlı olarak 

aşağıdaki farklı teknik çözümler olasıdır: 

o Katı hal kesintisiz güç kaynağı (UPS)

o Bir UPS üç ana öğeden oluşmaktadır: 

o AC gerilimini DC’e dönüştürmek için ana kaynaktan güç alan bir rektifiyer-şarj cihazı,

o Kesinti sırasında enversörde, yüke gerekli gücü sağlayan bir volan ve/veya akü(şarjlı).

o Bir AC-DC değiştirici.

f) Sıfır zaman ayarı

Belirli tesisatlarda kesinti sırasında gerekli olan otonomi bir üretici setin (elektrojen seti) monte 

edilmesini  zorunlu hale  getirmektedir  (büyük aküler  çok pahalıdır  veya teknik problemlere 

veya montaj problemlerine neden olmaktadır). Herhangi bir güç kaynağı kaybında, enversör 

sistemle  stand-by  motor  jeneratörüne  yol  vermek  ve  çalıştırmak,  yükü  azaltmak  (eğer 

gerekiyorsa) ve kesintisiz bağlantı sağlamak için yeterli zaman sağlamak amacıyla akü veya 

volan kullanılmaktadır.

g) Elektronik güçlendirici

Gerilim düşüklüklerini ve kesintilerini belirli bir oranda kısa tepki süresi ile dengelemek için 

modern elektronik cihazlar mevcuttur; örneğin gerçek zamanlı reaktif dengeleyici, reaktif gücü 

anında  kompanze  etmektedir  ve  özellikle,  hızlı,  büyük  dalgalanmaya  sahip  yüklere  çok 

uygundur (kaynak makineleri, kaldırma araçları, presler, eziciler, motor yol verme, vb.) 
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h) Arızasız duruş

Durma kabul edilebiliyorsa  ve istem dışı  bir  yol  verme, makine operatörü (dairesel testere, 

döner  elektrikli  makineler)  için  veya  cihazlar  (basınç  altında  sıkıştırma  odaları,  klima 

kompresörlerinin,  ısıtıcı  pompalarının  veya  soğutma  birimlerinin  ayarlanmış  yol  verme 

aşamaları) veya uygulama (üretimin yeniden başlama evresini kontrol etme ihtiyacı) için bir 

risk  meydana  getirecekse,  kontrol  edilemeyen  yol  vermeyi  önlemeniz  özellikle  tavsiye 

edilmektedir. Koşullar normale döndüğünde proses, önceden belirlenmiş yol verme sırasından 

yararlanılarak bir PLC tarafından otomatik olarak yeniden başlatılabilir

2.1.3. Uzun Süreli Gerilim Değişimleri

Uzun  süreli  gerilim  değişimleri  1  dakikadan  uzun  süren  güç  frekansındaki  efektif  değer 

değişimlerini ifade eder. Uzun süreli gerilim değişiklikleri aşırı gerilim, düşük gerilim ve kalıcı 

gerilim kesintisi olabilir.

Aşırı  gerilim  ve  düşük  gerilime  sistem  hataları  değil  sistemdeki  yük değişikleri  ile 

anahtarlamalar  neden olur. Bu tür değişiklikler  genelde efektif  değer - zaman grafiklerinde 

gösterilir.

2.1.3.1. Aşırı Gerilim

Bir cihaza gerilim verilirken üst değerinin, bir standart veya spesifikasyonda belirlenen sınır 

değerleri aşması durumda ortaya çıkan duruma aşırı gerilim denir 

Aşırı gerilimler üç tiptir:

 Geçici güç frekansı,

  Anahtarlama,

  Yıldırım.

Aşağıdaki durumlarda ortaya çıkarlar:

 Diferansiyel  modda (elektrik  yüklü 

iletkenler  arasında:  faz/faz– 

faz/nötr),

 Ortak  modda  (elektrik  yüklü 

iletkenler  ve  açıkta  kalan  iletken 

parça veya toprak arasında

a) Güç Frekansı Aşırı Gerilimi :50/60 Hz’lik güç frekanslarında oluşurlar.Farklı durumları 

söz konusudur.
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 Yalıtım  hatası:  Yalıtımlı  nötr  bir 

sistemde  veya  empedans  topraklı 

nötr  bir  sistemde,  faz  ve  toprak 

arasında bir yalıtım hatası oluşursa, 

toplu  fazlardan  toprak  hattına 

verilen gerilim,  fazdan faza verilen 

gerilime ulaşabilir. 

 Ferrorezonans  :  Bu,  cihaz  için 

genellikle  tehlikeli  ve  kondansatör 

ve  doyurulabilir  bir  endüktans 

içeren bir devrede üretilen, doğrusal 

olmayan, nadir görülen bir olaydır.

Ferrorezonans,  çoğu  zaman 

cihazlardaki  arıza  ve  bozulmaların 

açık nedenidir.

 Nötr iletkenin kesilmesi:  Fazda en 

az  yükle  güç  verilen  cihazlar, 

gerilimde  bir  artışa  tanık  olurlar 

(bazı  durumlarda  fazlar  arası 

gerilime kadar ulaşabilir).

 Alternatör  regülatörlerdeki  veya 

kademe değiştirici trafodaki hatalar

 Reaktif gücün fazla karşılanması: 

Şönt  kondansatörler,  kaynaktan 

bulundukları  yere  doğru  verilen 

gerilimde bir artışa sebep olurlar.Bu 

gerilim,  özellikle  düşük  yük 

sürelerinde yüksektir.

b) Aşırı Gerilimin Anahtarlanması

Bunlar, şebeke yapısında meydana gelen hızlı modifikasyonlar sonucu ortaya çıkar    (koruyucu 

cihazın açılması...vs.). Aşağıdaki ayırımlar yapılmıştır:
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*Aşırı gerilimleri normal yükte anahtarlama,

*Düşük indükleyici akımların açma kapama anahtarlaması sonucunda üretilen aşırı gerilimler,

*Toplayıcı devrelerin anahtarlaması sonucunda üretilen aşırı gerilimler (yüksüz hatlar veya 

kablolar,  kondansatör  bankları).  Örneğin,  bir  kondansatör  bankının  enerjilenmesi  ilk  tepe 

değerinin anma gerilimin rms değerinin 2√2 katına ulaşabildiği geçici bir aşırı gerilime ve 

kondansatörün anma akımının 100 katı tepe değerinde bir aşırı gerilime sebep olur 

c) Yıldırım Aşırı Gerilimleri

Yıldırım, fırtınalar boyunca oluşan doğal bir olaydır.Doğrudan yıldırım çarpması (bir hat veya 

yapıya) ve yıldırım çarpmasının dolaylı etkileri arasında bir ayrım yapılmıştır (aşırı gerilime 

sebep olma ve toprak potansiyelinde artış gibi).

Aşırı gerilimin etkileri aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Sonuçlar,  uygulama  süresine,   tekrarına,  büyüklüğüne,  moduna,  (ortak  veya  diferansiyel), 

gradyen ve frekansına göre büyük ölçüde farklılık göstermektedir;

 Cihaza (elektronik parçalara vb.) önemli ve kalıcı hasar veren dielektrik bozulma.

 Cihazın,  eskime  nedeniyle  değer  kaybetmesi  (zarar  veren  aşırı  gerilimlerden  çok 

tekrarlayan aşırı gerilimler).

 Cihazın bozulması ile ortaya çıkan uzun kesintiler (dağıtım şirketi  için satış kaybı, 

endüstriyel şirketler için üretim kaybı).

 Kontrol sistemlerinde ve düşük akım haberleşme devrelerinde kesinti

 Yıldırım  (genellikle);Havai  şebekeler,  yıldırıma  karşı  çok  duyarlıdır  ancak  eğer 

yıldırım bulundukları yere yakın bir yerde gerçekleşmişse yüksek gerilimden dolayı 

yer altı şebekeleri tarafından beslenen tesisatlar da stresten etkilenebilir.

 Anahtarlama aşırı gerilimleri : birbiri ardına meydana gelmektedir ve meydana gelme 

olasılıkları  yıldırıma  göre  daha  yüksek  ve  daha  uzun  sürelidirler.  Bunlar,  en  az 

yıldırım kadar ciddi bozulmalara neden olabilir.

Aşırı gerilim bozulmalarının giderilmesi şu şekilde olabilir:

Doğru izolasyon koordinasyonu, teknik ve ekonomik kaygılar arasındaki en iyi denge ile aşırı 

gerilimlere karşı personelin ve cihazların korunmasını gerektirmektedir.Bunu sağlamak için 

aşağıda belirtilen bilgilere ihtiyaç vardır.

 Tesisat üzerinde oluşabilecek aşırı gerilimin seviyesinin ve enerjisinin bilinmesi,



 Güç sistemi bileşenlerinin aşırı gerilime dayanma seviyesini seçimi.

 Gerektiğinde koruyucu cihazların kullanılmasına karar vermek. 

a) Güç frekansı aşırı gerilimleri :

 Düşük yük dönemlerinde kondansatörlerini tamamını veya bir kısmı kapatılabilir.

 Ferorezonansı önlemek üzere resistör kayıpları belirlenebilir.

b) Anahtarlama aşırı gerilimleri 

 Sabit  bir  reaktör  ve  ön  ekleme  rezistörleri  monte  ederek  kondansatörlerin  geçici 

enerjilendirilmesi sınırlandırılabilir.

 Geçici  aşırı  gerilimlerin  etkilerini  sınırlamak  için  şok  bobinlerini  frekans 

değiştiricilerin şebeke tarafına bağlamak gerekir.

 “si” tipi devre kesiciler (In = 30 mA ve 300 mA) ve AG için seçici tip ana kaçak akım 

devre kesicileri (“S” tipi) kullanılabilir. Bunların kullanılması, RCD’nin (kaçak akım 

koruma cihazı) tesisat yük tarafı boyunca akan geçici kaçak akımlardan (yıldırım ve 

anahtarlama  aşırı  gerilimleri  )  toprağa  yüksek  elektrik  depolama  kapasitesi  ile 

devrelerin  enerjilendirilmesi  (toprağa  bağlı  kapasitif  filtreler,  uzatılmış  kablo 

tesisatları, vb.) kaynaklanan istem dışı açılmaları önlemektedir.

c) Yıldırım aşırı gerilimleri

 Paratoner sistemi ile veya Faraday kafesiyle  oluşturulacak bir yıldırımdan korunma 

tesisatının topraklama sistemine bağlanması önemli ölçüde sorunu giderecektir.

 İkincil koruma ; Cihazları, yıldırımdan sonraki aşırı gerilime karşı korumaktadır. 



AG tesisatlarında farklı türde ana kaçak akım devre kesicilerin kullanılması, bazı cihazlarla 

(buzdolabı,  kontrol  cihazları,  vb.)  uyumsuzluk  gösterecek  tesisatın  üst  kısmındaki  devre 

kesiciyi  açan  parafudur  aracılığıyla  topraklamaya  akım  akışını  önlemektedir.  Aşırı 

gerilimlerin cihaza ulaşabileceği diğer yolları da unutmamak gerekir.Örneğin; telefon hatları 

(telefon, faks), koaksiyel kablolar, bilgisayar bağlantıları, TV antenleri vb.

2.1.3.2.Düşük Gerilim

Düşük  gerilim,  geriliminin  1  dakikadan  uzun  bir  süre  boyunca  güç  frekansındaki  efektif 

değernin %90'nın altına düşmesidir.



Düşük gerilime  neden  olaylar  yüksek  gerilime  neden  olayların  tersidir.Yük 

anahtarlanmasi,kapasitörlerin devreden çıkarılması gibi olaylar gerilim düzenleyici araçların 

sistemi tekrar eski gerilim seviyesine getirmesine kadar geçen sürede düşük gerilime neden 

olurlar. Aşırı yüklenmiş devrelerde düşük gerilime neden olabilirler.

2.1.3.3.Kalıcı Gerilim Kesintileri

Kalıcı gerilim kesintisi, gerilimin 1 dakikadan uzun bir süre boyunca efektif değerinin sıfıra 
düşmesidir. Bir dakikayı aşan kesintiler genelde sistem bakımına neden olurlar.

2.1.4.Gerilim Dengesizliği

Faz  gerilimlerinin  rms  değeri  veya  ardışık  fazlar  arasındaki  faz  açılarının  eşit  olmaması 

durumunda  3  fazlı  bir  sistem  dengesiz  demektir.  Dengesizliğin  derecesi,  temelin  negatif 

bileşeni (U1i) (veya sıfır bileşeni (U1o), temelin pozitif bileşeni ile karşılaştırılarak, Fortescue 

bileşeni kullanılarak tanımlanır.
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Vi : faz gerilimi 
Vort=V1+V2+V3                                                                                                            (2.3)
                3
Ters bileşen (veya sıfır bileşen) gerilimi, iç fazdaki belirsiz akımlara yol açan dengesiz yükler 

tarafından üretilen, şebeke boyunca negatif sekans (veya sıfır sekans) akımlarına bağlı gerilim 

düşmeleri  tarafından  üretilir  (faz  ve  nötr  arasında  bağlanan  AG  yükleri  veya  kaynak 

makineleri ve endüksiyon ocakları gibi tek fazlı veya 2 fazlı OG yükleri).



Şekil 2.12:Bir besleme hattı için dengesizlik değerleri

Gerilim dengesizliğinin etkileri şu şekilde açıklanabilir:

En önemli etkisi, 3 fazlı asenkron makinelerin aşırı ısınmasıdır. 

Gerçekte, asenkron bir motorun sıfır sıralı direnci, çalıştırma fazı sırasındaki direncine eşittir. 

Akım  dengesizlik  faktörü  böylece,  besleme  gerilimi  dengesizlik  faktörünün  birkaç  katı 

olacaktır.  Faz  akımları  bu  şekilde  büyük  ölçüde  değişebilir.  Bu,  akımın  içinden  aktığı 

fazın/fazların aşırı ısınmasını artırır ve makinenin çalışma ömrünü azaltır. 

Pratikte, uzun süreli %1’lik bir gerilim dengesizlik faktörü ve birkaç dakikalık %1.5’ten fazla 

gerilim dengesizlik faktörü kabul edilebilir. 

Gerilim dengesizliğinin yol açtığı bozulmalar şu şekilde giderilebilir:

 Üç fazın tamamında tek fazlı yükleri dengeleme,

 Trafo  oranındaki  gücü  ve  kablo  kesit  alanını  artırarak  dengesizliğe  neden  olan 

cihazların güç sistemi empedans şebeke tarafını azaltma,

 Makineler için uygun koruyucu cihazı monte etme,

 Dikkatle bağlanmış LC yüklerini kullanma (Steinmetz bağlantısı).



2.1.5.Dalga Şekli Bozukluğu

Dalga şekli  bozukluğu temel frekanstaki  sinüzoidal  şeklin bozulması  olarak tanımlanır  ve 

spekturumsal olarak karakterize edilir. Beş çeşit temel dalga şekli bozukluğu vardır. Doğru 

akım bileşeni, harmonikler, ara harmonikler, çentik etkisi ve gürültü.

2.1.5.1.Doğru Akım Bileşeni

Güç  sistemlerinde  doğru  akım  bileşeni  yarım  dalga  doğrultucular  gibi  yüklerden  dolayı 

oluşur. Örneğin akkor telli lambaların ömrünü uzatmak için kullanılan diod içeren devreler bu 

sonucu doğurur. Alternatif akım şebekelerinde doğru akım bileşeni transformatörlerin normal 

çalışma  durumlarında  doymaya  geçmelerine  neden  olabilirler.  Bu  da  normalin  üstünde 

ısınmaya dolayısıyla da transformatörlerin kayıplarının artmasına ve ömürlerinin azalmasına 

neden olur. Doğru akım bileşeni aynı zamanda toprak bağlantılarının ve diğer bağlantıların 

aşınmasına da neden olurlar.

2.1.5.2.Harmonikler

Harmonikler  besleme  sisteminin  normal  çalışma  frekansının  (temel  frekans)  tam  sayı 

katlarındaki  sinüs  biçimli  gerilim  ve  akımlardır.Bozulmuş  dalga  biçimi  temel  dalga  ve 

frekanslara ayrılabilir.Harmonikler güç sistemine bağlı bulunan lineer olmayan elemanlardan 

dolayı oluşur.

Harmonik  seviyeleri  her  bir  harmonik  frekansının  modülü  ve  fazı  için  teker  teker 

belirtilir.Aynı  zamanda  harmoniklerin  seviyesi  için  tek  bir  efektif  değer  olarak  toplam 

harmonik seviyesi kullanılır.3 ncü bölümde harmonikler ayrıntılı bir biçimde anlatılmaktadır.



Şekil 2.13:Hız ayarlamalı motor akımı ve frekans spektrumu

2.1.5.3.Ara Harmonikler

Ara  Harmonikler  besleme  sisteminin  temel  frekansının  tam  katları  olmayan  frekans 

spektrumuna sahip gerilim ve akımlardır.Ara  harmoniklerin  ayrık  frekanslarda  veya  geniş 

band spektrumunda bulunabilirler

Ara  harmoniklerin  tüm  gerilim  sınıflarındaki  şebekelerde  bulunmaları  mümkündür.Ara 

harmoniklerin temel kaynağı statik frekans çeviricileri ve ark fırınlarıdır.

2.1.5.4.Çentik Etkisi

Çentik etkisi  güç  elektroniği  aletlerinin  normal  çalışma  şartlarında  bir  fazdan  diğerine 

geçmeleri sırasında oluşan periyodik gerilim bozulmalarıdır.

Çentik etkisi  periyodik  olduğundan  harmonik   spektrumu  ile  karakterize  edilebilmesine 

rağmen genelde özel bir durum olarak değerlendirilir.  Bunun nedeni çentik etkisi ile ilişik 

olan harmonik frekansının yüksek olması nedeni ile harmonik analizi için kullanılan aletler 

tarafında algılanamıyabilmesidir. Şekil  .'de üç fazlı doğrultucu tarafından oluşturulan çentik 



etkisi  gösterilmiştir.  Çentik  etkisi  sırasında  kısa  süreli  bir  kısa  devre  oluşur  ve  gerilim, 

sistemin izin verdiği miktarda azalır.

Şekil 2.14:Üç fazlı doğrultucu nedeni ile oluşan çentik etkisi

2.1.5.5.Gürültü

Gürültü  güç  sistemlerinde  bulunana  200  kHz'den  küçük  bir  frekans  spektrumuna  sahip 

işaretler olarak tanımlanır

Güç sistemlerindeki gürültüler güç elektroniği aletleri ve kontrol devreleri gibi şişleme bağlı 

elemanlardan  kaynaklanabilir.Gürültü  sorununu  önemli  hale  getiren  neden  bu  işaretleri 

gerektiği gibi güç sistemlerinden uzaklaştıramayan yetersiz topraklama sistemleridir.  Genel 

olarak gürültü harmonik veya geçici olay olarak sınıflandırılamayan   bozulmaları   içerir. 

Gürültü   mikroişlemciler    veya  programlanabilir  kontrolörlerin çalışmasını  bozabilir.  Bu 

sorun filtre kullanımı ile azaltılabilir.

2.1.6.Gerilim Dalgalanmaları

Gerilim dalgalanmaları  normalde 0.9 p.u.  ile 1.1 p.u. seviyesini  aşmayan rastlantısal  veya 

sistematik gerilim değişiklikleridir.

Gerilim  dalgalanmasının  çeşitli  biçimleri  tanımlanabilir.  Fliker  (kırpışma -  flicker)  da  bu 

sınıfta  bir  bozulmadır.  Şekil  2.14  'de  ark  ocağı  tarafında  oluşturulan  gerilim  dalgalaması 

gösterilmiştir.



Şekil 2.15:Ark ocağının neden olduğu gerilim dalgalanması

2.1.7.Güç Frekansı Değişimleri

Güç  frekansı  değişimleri,  sistemin  temel  frekansının  anma  frekansından  sapması  olarak 

tanımlanır.

Güç  sistemi  frekansı  besleme  sistemindeki  senkron  generatörlerin  dönme  hızları  ile 

orantılıdır.  Yük  ve  üretim arasındaki  dinamik  dengeden  dolayı  frekansta  değişimler  olur. 

Frekans değişimlerinin miktarı, ve süresi yük karakterine ve generatör kontrol sistemlerinin 

yük değişimine verdiği cevaba göre değişir.

İzin verilen sınırların dışına taşan frekans değişimlerine şebeke grubundaki hatalar,  büyük 

güçlü yük bloklarım bağlantı kesmeleri veya önemli miktarda güç üreten generatörlerin devre 

dışı kalmaları neden olabilir.



Tablo.   . Elektrik sistemleri üzerinde bozucu etki yaratan alıcı türleri (TEK 1992) 2.2:  Elektrik sistemleri üzerinde bozucu etki  yaratan   al c  türleri      (TEK  1992)ı ı

No Alıcı türleri Bozulma Türü
Gerilim 
Dalgalanması

Dengesizlik(*) Harmonik Ara Harmonik

1 Onemli yükler (Açma-Kapama) +
2 Büyük motorlar +
3 Işık rampaları(diskotekler) +
4 Kaynak makinaları + + + +
5 Dirençli doküm fırınları +
6 İletkenli ıs ıtma tesisatları +
7 Ark ıs ıtıcılan +
8 Kül ergitme fırınları +
9 Elektrot imalatına ait rezistanslı fırınlar +
10 Presler +
11 Doğrusal olmayan akın-gerilim özelliği 

gösteren sis temler ya da düzenler
Ark ocakları + + + +
Endüksiyon ocakları + +
Doymuş demir  çekirdekli endüktanslar +
Doymuş transfomatörler +

12 Giüç elektroniğinde, s inüs  biçiminde 
olmayan akımları oluşturan düzenler
Statik çeviriciler +
Frekans  çeviriciler + +
Dimmerler +
Televizyonlar +

(*) Orta ve yüksek gerilimde görülen dengesizlikler içindir.

Tablo 2.3: ebekedeki bozulmalarn neden oldu u olumsuzluklarŞ ı ğ
Bozulma Türü OIumsuzluklar

Gerilim 
Dalgala 
nmasi

Dengesizlik Harmonik

+ Fliker
+ + Cihaz ve teçhizat zorlanması

+ Trafo geçiş  gücünün izafi olarak azalması
+ Besleme sistemi kayıplarının artması
+ + Asenkron ve senkron makinalarda kayıpların artmasına baglı 

olarak belirli veya kritik ısınmaların meydana gelmesi
+ + Kontrol ve regülasyon sis temlerinin etkilenmesi

+ Is ınmalar sonucunda motor ve kondansatör ömrünün kısalmas

+ Kontrol elektroniğinde bozukluklar
+ Merkezi ve uzaktan kumanda alıcılarının hatalı calışmas
+ şebekede beklenmeyen ve önceden kestirilemeyen 

rezonansların oluşması
+ Trafolarda kayıpların artması ve izolasyonun zorlanması
+ Akkor flamanlı lamba ömürlerinin kısalması
+ Kesici kesme kapasites inin etkilenmesi
+ ölçü s is temlerinin ve sayaçların hatalı calışması



3.HARMONİK

Güç sistemlerinde harmonikler yeni bir konu değildir. Konvansiyonel harmonik kaynaklarının 

yanında, teknolojinin gelişmesi ve güç elektroniği elemanların hızla artması ile harmoniklerle 

ilgili  araştırmalar  hız  kazanmıştır.  Harmoniklere  neden olan, generatörler,  transformatörler 

veya bobinler gibi demir çekirdek içeren cihazlarda doymadan meydana gelen lineer olmayan 

davranışlardır.  Ark  fırınlarında  normal  işletme  gereği  bir  arkın  oluşması,  redresörler  ve 

tristörlerde sinizoidal akım dalgasının kesilmesi de elektrik devrelerinin lineer olmamasına 

yol açmaktadır. Ayrıca yüksek gerilim hatlarındaki korona olayları ve kısa devre arızalarında 

meydana gelen arklar da harmonik oluştururlar.  Bunun sonucu olarak akımın ve  gerilimin 

sinüzoidal  dalga  şekli  bozulur.  Normalde  ise  elektrik  enerjisinin  üretilmesi  ve  dağıtımı 

sırasında, akım ve gerilimin 50 Hz frekansta salınan ve sinüs eğrisine çok benzer bir biçimde 

olması istenmektedir.

Yukarıda  anlatılan  nedenlerle  oluşan  harmonik  fekanslı  akımların  sistemde  dolaşması, 

harmonik  frekanslı  gerilimlerin  meydana  gelmesine  sebep olur.  Böylece  gerilimin dalga 

biçimi de sinüzoidal olmaktan çıkar.

Başlıca harmonik üreten kaynaklar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

• Statik AC / DC güç dönüştürücüleri,

• Doğrultucular ve inverterler,

• Frekans dönüştürücüler,

• DC motorlar,

• AC hız kontrol cihazları,yumuşak yol vericiler,

• Ark ocakları ve elektroliz üniteleri,

• Kesintisiz güç kaynakları,



• Kesintisiz güç kaynakları,

• Bilgi işlem TV yayın sistemleri ,PC ,

• Elektronik balastlı armatürler,

• Diğer dalga değişimli ve faz ayarlamalı kontrol sistemleri.

Harmoniklerin bir sistemde;

• Elektromekanik cihazlarda ve kablolarda ısınmaya,

• Makinalarda mekanik titreşimlere.

• Ateşleme devrelerinin anormal çalışmasına,

• Elektronik kart arızalarına,

• Güç kondansatörlerinde güç kayıplarına.delinmelerine ve patlamalara,

• Kompanzasyon sigortalarında atmalara,

• Kesici ve şalterlerde atmalara,

• Role sinyallerinin bozulmasına ve anormal çalışmasına,

• Enerji kayıplarına,

• Sistemlerde ölçme hatalarına neden olurlar.

Doğrusal  olmayan yüklerin ürettiği harmoniklerin şebekeyi etkilemesini önlemek amacıyla 

çeşitli  özel  teknikler geliştirilmiştir.  Bu  tekniklerden  pasif  filtreler çok  yaygın  olarak 

kullanılmaktadır. Ancak, pasif filtrelerin yapım maliyetleri düşük olmasına rağmen şebeke ile 

rezonans  riski  taşımaları, çok yer  kaplamaları ve  filtrelenmesi  ihtiyacı  duyulan  harmonik 

sayısı  arttıkça  filtre  tasarımının  daha  karmaşık  hale  gelmesi  nedeniyle  aktif  filtreler 

geliştirilmiştir.

Aktif  filtre kavramı 70'Ii yıllarda ortaya atılmıştır(Akagi 2001). Ancak kuramın ilk  olarak 

hayata geçirilmesi 80'li yılların ortalarında yüksek akım ve gerilim anma değerlerine sahip ve 

yüksek  frekansta anahtarlama  yapabilen  günümüz  güç  yarı  iletkenlerinin  (GTO,  IGBT. 

MOSFET) ticari olarak üretilmesi ile mümkün olmuştur.

Aktif filtre geniş bir frekans aralığında filtreleme yapabilir. Ana amacı hat  akımındaki veya 

gerilimindeki harmonikleri yok etmek olan aktif filitre aynı anda reaktif güç kompanzasyonu 

işlevini de yerine getirebilir. Bu nedenle yükün hızlı  değişimlerine hızlı  ve etkin cevaplar 

verebilmektedir.  Kapalı  döngü  kontrol  mantığına  sahip olarak  tasarlanan  aktif  güç 

filtrelerinde oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir.



Tarihte   harmonik   üretimi   ağırlıkla   doğrusal   olmayan   mıknatıslanma karakteristiğinden 

dolayı meydana gelirken, günümüzde ise başlıca harmonik üreten kaynaklar güç elektroniği 

devrelerinin kullanıldığı endüstriyel sistemlerdir. Bir güç  sisteminde bara gerilimi, o baraya 

enjekte edilen akım değeri ile değişir. Güçlü sistemlerde bara gerilimi bu akım değerine çok 

düşük  oranlarda  bağlı  İken.  zayıf  sistemlerde  bara  gerilimi  enjekte  olan  harmonik  akım 

değerinden  fazlasıyla  etkilenir.  Bu  nedenle  gerilim veya akım  harmoniklerinin  etkileri 

sistemdeki  kaynak-yük  empedansına  bağlıdır. Gerilim  ve  akım  hamoniklerin  bir  güç 

sistemindeki ana etkileri aşağıda sıralanmıştır:

• Harmonik akım veya gerilim seviyesinin sistemdeki paralel veya seri rezonanslar 

İle yükselmesi,

• Güç üretiminde, iletiminde ve kullanımında verimliliğin düşmesi.

• Elektrik salt  sahasındaki izolasyonların  yaşlanması,  ekipmanın ekonomik 

ömrünün azalması.

• Enerji kontrol tesisinin yanlış çalışması veya devre dışı kalması.

Çeşitli frekanslarda harmoniklerin bulunduğu bir şebekede, bileşke akım veya gerilimin dalga 

biçimi temel  frekansa  ilişkin ana  bileşenin  ani değerleri ile  tüm  harmonik  akım veya 

gerilimlerinin ani değerlerinin toplamı olarak ortaya çıkar. Başka bir deyişle bir çok durumda 

periyodik  bozulmaya  uğramış  dalga  sekli  denklem 2.  şekilde  gösterildiği  gibi  sinüzoidal 

terimlerin sonsuz toplamı olarak ifade edilebilir. Bu işlemleri gerçekleştirirken de asıl olarak 

fourier analizinden faydalanılır.

)cos(2)(
0

0
10 φω i

i
titf FF ++= ∑

∞

=
                                                                                 (3.1)

Burada w temel güç frekansıdır. Amaç serideki her bir terim için  FI değerim ve faz açısını 

bilerek toplam değeri bulmaktır.İkisini bir ele alırsak i. terim faz ve değeri i. harmonik olarak 

nitelendirilebilir.  Şekil 3.1 'de küçük bir işletmede harmonik akım içeren akım dalga şekli 

gösterilmiştir. Tablo 3.1 'de örnek akım harmonik değerleri ve faz açılan ve Şekil 3.1 'de de 

Tablo 3.1 için harmonik genlik spektrumunun bar grafiği verilmiştir.



Şekil 3.1:Harmonik Akım Dalga Şekli

Tablo 3.1:Akım Harmonik Değerleri ve Faz Açıları

Şekil 

3.2:H

armon

ik 

Genlik Spektrumu . 

3.1.IEEE ve IEC Standartlarına Göre Harmonik Sınır Değerler

Genellikle  yaygın  olarak  kullanılan,  periyodik  bir  dalganın  ideal  bir  sinüs  dalgasından 

sapmasının ölçümü, toplam harmonik bozunumu veya bozunum faktörü olarak adlandırılır.

Tek harmonik Akım(Arms) Faz açısı Çift harmonik Akım(Arms) Faz açısı
1 8.36 -65 2 0.01 -167
3 0.13 43 4 0.01 95
5 0.76 102 6 0.01 8
7 0.21 -129 8 0 -148
9 0.02 -94 10 0 78
11 0.08 28 12 0 -89
13 0.04 -172 14 0 126
15 0 159 16 0 45
17 0.02 -18 18 0 -117
19 0.01 153 20 0 22
21 0 119 22 0 26
23 0.01 -76 24 0 143
25 0 0 26 0 150
27 0 74 28 0 143
29 0 50 30 0 -13
31 0 -180



THB=Harmonikler Toplamının Etkin Değeri / Temel Bileşen Etkisi                                  (3.2)

Toplam talep bozunması ise aşağıdaki gibi tanımlanır.

100*2

2
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TTB
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∞

== %                                                                                                          (3.3)

Ih = Her bir harmonik bileşenin genliği

h = Harmonik derecesi

IL = Yük akmının maksimum talebi (RMS amper)

Toplam harmonik bozunumu, gerilime göre   3.4 denkleminde olduğu gibi yazılabilir.
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denkleminde U1 temel bileşendir. U2'den Un'e kadar olan değerler ise harmonik bileşenlerdir. 

THB bir başka şekilde akım cinsinden ifade edilebilir.
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nI IITHB                                                                                                              (3.5)

Benzer şekilde 3.5 denkleminde Iı temel bileşeni, n harmonik derecesini ve In ise harmonik 

bileşeni gösterir (BONNER et al 1996).

Bir  sistemde  THB hesaplanması  sonucunda  tesisten  tesise  değişmekle  beraber  kabaca  bir 

genellemeye gidilecek olursa THB değerleri  için aşağıdakileri söylemek mümkündür.

• THBv < %2,5 ve THBı < %10 ise tesiste harmoniklerden ötürü enerji kirliliği yoktur.

• THBv ≈ %2.5 -3 ve THBı ≥ %10 ise tesiste harmonik filtrasyon uygulanması teknik olarak 

uygundur. Ancak ekonomik şartlar için uygun olmayabilir.

•  THBv  ≥  %3  ise paralel  rezonans  riski vardır  ve tesis  şartlarına  uygun  bir  harmonik 

filtrasyon sistemi uygulaması hem teknik hem de ekonomik açıdan en  uygun çözümdür 

(Güvenman, Gündüz  1999).



Elektrik-Elektronik  Mühendisleri  Enstitüsü  Ulusal  Elektroteknik  Komisyonu  da  uygun 

harmonik  sınır  hesaplandığı  zaman  harmoniklerde   zaman  değişiminin  kıyaslanması 

onaylanmıştır. (Halpin 2001).

IEEE sınırları IEEE 519-1992  ve IEEE 519A olmak üzere iki dokümanda verilmiştir. Bu iki 

doküman  güç  sistemlerindeki  harmoniklerin  belli  bir  sınırda  olması  gerektiğini  iki  farklı 

metotla  önermiştir.  Bunlardan  biri  harmonik  akımlar için  harmonik  akım  sınır değerleri, 

diğeri ise harmonik gerilimler için harmonik gerilim sınırlardır.

Tablo 3.2:Gerilim Harmonik Sınırları

Harmonik  ölçümü  Alınan 
Noktadaki Gerilim (Vn)

Her  Bir  Harmonik  İçin 

Gerilim Bozulması (%)

Gerilim  için  Toplan 

Harmonik  Bozulması 

THBVN (%)

Vn ≤ 69kV 
69kV<V≤161kV 
Vn >161kV

3.0 
1,5 
1.0

              5.0
2.5 
1.5





Tablo  3.2 'de IEE 519-1992 gerilim distorsiyon oranları verilmiştir. Akım sınırlarına benzer 

büyük sistem kullanıcıları için izin verilebilir. Yüksek gerilim seviyelerinde potansiyel 

problemleri minimize etme çabaları hızla artmıştır. 

Tablo 3.2:Akım Harmonik Sınırları 

Vn <69kV 
 
Isc/Iı. 
 

h<11 
 

11≤17 
 

17≤h<23 
 

23≤h<35 
 

35 £ h 
 

THB 
 <20 

 
4.0 
 

2.0 
 

1.5 
 

0.6 
 

0.3 
 

5.0 
 20-50 

 
7,0 
 

3'.5 
 

2.5 
 

1.0 
 

0.5 
 

8.0 
 50-100 

 
!0.0 
 

4.5 
 

4.0 
 

1.5 
 

0.7 
 

12.0 
 100-1000 

 
12.0 
 

3.5 
 

5.0 
 

2.0 
 

1.0 
 

15.0 
 >1000 

 
15.0 
 

7,0 
 

6.0 
 

2.5 
 

1.4 
 

20.0 
 69kV<Vn ≤ l61kV 

 <20* 
 

2.0 
 

1.0 
 

0.75 
 

0.3 
 

0.15 
 

2.5 
 20-50 

 
3.5 
 

1.75 
 

1.25 
 

0.5 
 

0.25 
 

4.0 
 50-100 

 
5.0 
 

2.25 
 

2.0 
 

1.25 
 

0.35 
 

6.0 
 100-1000 

 
6.0 
 

2.75 
 

2.5 
 

1.0 
 

0.5 
 

7.5 
 >1000 

 
7.5 
 

3.5 
 

3-0 
 

1-25 
 

0.7 
 

10.0 
 Vn >161 kV 

 <50 
 

2.0 
 

1.0 
 

0.75 
 

0.3 
 

0.15 
 

2.5 
 ≤50 

 
3.5 
 

1.75 
 

1.25 
 

0.5 
 

0.25 
 

4.0 
 

Akım harmonik bozunma sınır değerleri, şebekeye ortak bağlantı noktasına bağlı doğrusal 

olmayan yükler için ve 2.3-69kV gerilim aralığında belirlenmiştir. Isc ortak bağlantı 

noktasındaki maksimum kısa devre akımıdır. IL temel frekanstaki maksimum yük akımıdır. 

THB toplam harmonik bozunmasıdır. Ç ift harmonikler için sınır değerler yukarıda verilen 

değerlerin %25"i kadardır 

Tablo 3.3 'de tüketiciler için önerilen harmonik akım sınırları gösterilmiştir. Tabloda çeşitli 

satır ve sütunlar harmonik sayısı, kısa devre yük oranı ve gerilim seviyelerine bağlı olarak elde 

edilmiştir. Şunu bilmekte fayda var ki tüm birimler maksimum istenen akım yüzdelerine göre 

oluşturulmuştur. Toplam istenen bozunum tüm harmoniklerin efektif değerinde tanımlanmıştır. 



IEC' de aynı mantıkla  benzer  sınır  tabloları  yapılmıştır.  Sınır  harmonik  akım  değerleri 

verilmiş bu yüzden gerilim bozunum problemleri oluşturulmamıştır. IEEE harmonik sınırlar 3 

faz ortak bağlantı noktasındaki uygulamalar için dizayn edildiğinde, IEC tek faz için ve 3 faz 

için daha büyük ölçüde ve uygun limit değerler sağlar.

Sonuçla uluslararası IEC519-21992' ye göre kabul edilen harmonik bozulma sınır  değerleri 

gerilim için %3 akım için %5 olarak. belirlenmiştir.  Bu limit  değerlerin üzerinde bulunan 

harmonik oranlarda, elektrik sistemleri için tehlikeli ve büyük maddi zararlar oluşturabilecek 

problemler meydana gelmektedir (Halpin S. M, 2001).

3.2.Harmonikler ve Rezonans Olayları

Normal  işletmelerde  kompanzasyon  tesislerinin  yapılması  ve  işletilmesi  hiçbir  zorluk 

çıkarmaz.  Fakat bir çok tesislerde bazı tali  olaylar  sebebiyle  arzu edilmeyen  harmonikler 

meydana  gelir.  Bunlarda  transformatör veya  motor  reaktansları  ile  kompanzasyon  için 

öngörülen kondansatörlerden oluşan devrelerde rezonans olaylarının baş göstermesine sebep 

olurlar. Rezonans olayları sonucunda devrede aşın akımlar veya aşın gerilimler meydana gelir 

ve tesisler bundan aşın ölçüde zarar görürler.

Harmoniklerin söz konusu olduğu tesislerde rezonans olaylarına karşı tesisleri korumak için, 

çeşitli tedbirlere başvurulur ve bunlarında en önemlisi, kompanzasyon  tesislerinin harmonik 

filtrelerle donatılmasıdır.

3.2.1.Seri titreşim devresi ve seri rezonans 

Generatör. hat. transformatör veya motor gibi endüktif karakterli işletme araçları ile kapasitif 

karakterli  olan  kondansatör  seri  bağlanırsa  ,bir  seri  rezonans  devresi  oluşur.  işletme 

araçlarının endüktif direnci.

JXL=JwL                                                                                                                             (3.6)

Kondansatörün kapasitif direnci ;                                                                                          

jXc=1/jwC                                                                                                                             (3.7)



Şekil 3.3:Seri Rezonans Devresi

R Omik direnç,

XL Endüktif direnç,

Xc Kapasilif direnç,

UK Omik gerilim bileşeni,

UL Endüktif gerilim bileşeni,

Uc Kapasitif gerilim bileşeni,

I Devreden geçen akım,

U Şebeke gerilimi.

Şekil  3.3 'teki devre için ohm kanununa 

göre ;

U=I[R+j(wL-1/wc)]               (3.8)

yazılabilir.  Devrenin  toplam  empedansı 

ise;

Z=R+j(wL-1/wc)=R+j(XL-XC)         (3.9)

olup. bunun mutlak değeri ;

.
1

2

2 dirZ
wC

wLR 




 −+=                                                                                               (3.10)



Buna göre devreden geçen akımın efektif değeri;
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Şebeke geriliminin ve frekansının sabit olduğu göz önüne alınırsa empedansın yalnız L ve 

C'nin değerine bağlı olarak değiştiği görülür. L ve C gibi belli değerler için;

wC
wL 1− = 0                                                                                                                    (3.12) 

şartı gerçekleşirse, yani

wCLw r
rr

ş w === 1
                                                                                                (3.13)

olursa, rezonans olayı baş gösterir. Bu değer aynı zamanda devrenin rezonans frekansıdır. Bu 

durumda empedans; Zr=R

olur ve devreden geçen akım en büyük değerim alır. Eğer omik direnç ihmal edilecek olursa, 

teorik  olarak  toplam  direnç  sıfır  olur  ve  akım  sonsuz  büyük  değere  ulaşır.  Özellikle 

kondansatör uçlarındaki gerilim

R
U

C
L

R
U XU c

Cr ==                                                                                           (3.14)

değerim alır. Şu halde kondansatör uçlarındaki gerilim şebeke geriliminin Xc/R katma eşittir. 

Omik direncin çok küçük olması yüzünden kondansatör ve bobin uçlarındaki gerilim şebeke 

geriliminin  çok katma eşit  olur  .  Bu yüzden  seri  titreşim devresindeki  rezonansa  gerilim 

rezonansı denir (Bayram. 1997).



3.2.2.Paralel rezonans devresi

Eğer gerilim kaynağına bobin ile kondansatör paralel bağlanmışlarsa, paralel titreşim devresi 

oluştururlar. Paralel titreşim devresi pratikte en çok kullanılan ve en çok rastlanan devredir.

Şekil  3.4:Paralel Rezonans Devresi

R   Omik direnç

XL  Endüktif direnç,

XC   Kapasitif direnç,

IR   Omik akım bileşeni,

IL  Endüktif akım bileşeni,

IC    Kapasitif akım bileşeni,

I    Devreden geçen toplam akım,

U   Şebeke gerilimi.

Burada devreden geçen toplam akım, kollardan geçen akım bileşenlerinin toplamına eşittir.
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Buna göre devrenin empedansı;
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Şebeke geriliminin ve frekansının sabit olduğu göz önüne alınırsa selfin ve kapasitenin Lr ve 
Cr gibi belirli değerleri için burada da

01 =−
WL

wC                                                                                                                       (3.18)

veya  

XLr=XCr olur.                                                                                                                        (3.19)



Bu durumda şebeke frekansı ile devrenin rezonans frekansı ile devrenin rezonans frekansı 

birbirine eşit olur.

wwŞ = = wCL r
rr

=1
                                                                                                    (3.20)

Bu şartın gerçekleşebilmesi halinde rezonans baş gösterir. 

Bu durumda empedans;

Zr=R                                                                                                                                     (3.21) 

değerini alır.

Ir=Ir=
R
U

                                                                                                                              (3.22)

olup bu bir aktif akımdır. Paralel direnç genellikle büyük olduğundan şebekeden çekilen akım 

çok küçüktür. Rezonans halinde bobin üzerinden geçen akım,

XI
Lr

Lr

U=                                                                                                                           (3.23)

ve kondansatör üstünden geçen akım;

XI
Cr

Cr

U=                                                                                                                           (3.24)

olup bu ikisi  birbirine eşit  ve 180 derece farklıdır.  Şu halde rezonans halinde XL ile  XC 

arasında sürekli  olarak belirli  bir akım, şebeke frekansı ile gider gelir.  Bu yüzden paralel 

rezonansa aynı zamanda akım rezonansı denir. (Bayram, 1997)

3.3.Harmonik kaynaklar ve etkileri 

Elektriksel yükler çektikleri akımların dalga şekillerine göre doğrusal ve doğrusal  olmayan 

yükler olarak adlandırılır. Doğrusal yükler, Üzerindeki gerilimle içinden geçen akım arasında 

doğrusal bir ilişki olan yüklerdir. Doğrusal olmayan yüklerde ise belirgin  bir matematiksel 

ifade  yoktur.  Doğrusal  olmayan  bir  yüke  sinüsoidal  gerilim  uygulandığında bu  yükler 

sinüsoidal  olmayan  akımlar  çeker  (IEEE,  1992).  Çünkü,  manyetik  devrelerdeki  doyma, 

elektrik  devrelerindeki  arklar  ve  güç  elektroniğinde  sinüs  eğrisinin kesilmesi  doğrusal 

olmayan  olaylardır. Bu tip  yükler  tarafından  çekilen  akım temel  frekansın  yanında temel 

frekansın tam katlarında frekansa sahip akımları da içermektedir. Yüksek frekanslı bu akımlar 

güç sistemi harmonikleri olarak adlandırılır  ve sinüsoidal olmayan akımlar çeken yükler ise 

harmonik kaynaklar olarak bilinir.

Harmonik kaynaklar doyum bölgesinde çalışan cihazlar ve güç elektroniği elemanları  içeren 

cihazlar olmak  üzere  iki  kategoriye  ayrılır.  Doyum  bölgesinde  çalışan  cihazlara 



transformatörler, elektrik  makineleri  ve  manyetik  balastlı  flüoresan  lambalar  örnek  olarak 

verilebilir. Bu cihazlar baskın olarak 3. harmoniği üretir. Güç elektroniği elemanları içeren 

cihazlar  (statik  güç  çeviricileri)  uygulama kolaylığı, yüksek  verimleri  ve  düşük 

maliyetlerinden dolayı hızla çoğalmakta ve düşük gerilim uygulamalarından  yüksek gerilim 

uygulamalarına  kadar  bütün  güç  seviyelerinde  kullanılmaktadır.  Bu  nedenle  statik  güç 

çeviricilerinin  ürettiği  harmonikler  önemli  bir  problem  haline  gelmekledir  (Grady  and 

Santoso, 2001).

Statik çeviriciler tarafından üretilen harmonik akımların dağılımı bu çeviricilerin özelliklerine 

bağlıdır.  Evlerde  ve  işyerlerinde  çoğunlukla  alçak  gerilimde  kullanılan  tek  fazlı  statik 

çeviricilerde  3  ve  3'ün  katlan  harmonikler  daha  baskındır.  Şekil  3.5  'de  üç  adet  tek  fazlı 

doğrultucunun üç fazlı şebekeye bağlantısı görülmektedir. Her bir doğrultucu, bağlı olduğu 

kaynaktan  sadece  AA  kaynak  gerilimi,  kondansatör  üzerindeki  doğrultulmuş  gerilimden 

büyük olduğunda akım çeker. Bu yüzden çekilen hat akımınım dalga şekli, gerilimin dalga 

şekli sinusoidal olmasına rağmen, sinusoidal değildir.

Şekil 3.5:Üç adet tek fazlı diyotlu doğrultucu.



Hat akımının dalga şekli ve harmonik dağılımı Şekil 3.6’daki gibidir.İdeal olarak üç fazlı dört 

telli  elektrik  dağıtım sisteminde  doğrusal  yükler  kullanıldığında  ve  yükler  dengeli  olarak 

dağıtıldığında, her faz akımı arasında 120° faz farkı olduğu için nötr hattı akımı sıfırdır. Şekil 

3.5 'deki gibi doğrusal olmayan yüklerin bağlı olduğu sistemlerde  nötr hattında sadece 3 ve 

3'ün katları harmonik akımlar görülür. 3 ve 3'ün katları harmonik akımlar dışındaki akımlarla 

diğer fazlardaki aynı frekansa sahip akımlar arasında 120° faz farkı olduğu için birbirlerini 

yok ederler ve nötr hattında görülmezler (Şekil 3.6  a Şekil 3.6 b ). Şekil 3.7'te nötr hattı akımı 

ve bu akımın harmonik dağılımı görülmektedir.

Şekil 3.6 a) Tek fazlı doğrultucu hat gerilimi ve hat akımı.     Şekil 3.7:a) Nötr akımının dalga şekli,

b) Hat akımı harmonik dağılımı.                                         b) Nötr akımının harmonik dağılımı 
         
Üç  fazlı  doğrusal  olmayan  yüklerde  ise  bir  fazlı  yüklerde  baskın  olan  3  ve  3'ün  katı 

harmoniklerin yerini 5, 7 ve 11 gibi yüksek frekanslı harmonikler almaktadır. Günümüzün en 

yaygın harmonik kaynakları olan statik güç çeviricileri harmonik akım kaynağı ve harmonik 

gerilim kaynağı olarak sınıflandırılır (Peng, 1998).

3.3.1. Harmonik akım kaynakları

Tristörlü doğrultucular genel harmonik akım kaynakları olarak bilinir (Peng, 1998). Şekil 3.8 

a'da  görülen  akım  kaynağı  çevirici,  tristörlü  doğrultucu  ve  DA  tarafında  akım 

dalgalanmalarını  azaltmak  için  kullanılan  bir  bobinden  (Ld)  oluşmaktadır.  Şekil  3.9  a'da 

kaynak gerilimi  dalga  şekli  ve doğrultucu akım dalga  şekli  görülmektedir.  Şekil  3.9  b'de 

doğrultucu akımının  harmonik  dağılımı  görülmektedir.  Tristörlü  doğrultucunun  DA 



tarafındaki empedans AA tarafındakinden çok büyüktür. Harmonik akımlar AA tarafa daha 

az bağlı oldukları için, bu tip harmonik kaynaklar akım kaynağı gibi davranırlar ve Şekil  3.8 

b'  deki  gibi  modellenir  (Peng, 1998,  Akagi,2000). Burada  Zs  kaynak  empedansını 

göstermektedir.

Şekil  3.8 a) Tristörlü doğrultucu.

                b) Tek faz eşdeğer devresi.

Şekil 3.9 a) Harmonik akım kaynağı yükün kaynak gerilimi ve hat akımı dalga şekli. b) Hat 

akımının harmonik dağılımı.

3.3.2.Harmonik gerilim kaynakları



Diyotlu  doğrultucu  ve  DA tarafında  gerilim dalgalanmalarını  azaltmak  için  kullanılan  bir 

kondansatörden oluşan çeviriciler  genel  harmonik gerilim kaynakları  olarak bilinir  (Peng, 

1998).  Şekil  3.11 a'da  Diyotlu  doğrultucunun faz-nötr  ve fazlar  arası  gerilimlerinin  dalga 

şekilleri. Şekil  3.11 b'de hat akımı dalga şekli  ve Şekil  3.11 c'de  ise hat akımı  harmonik 

dağılımı görülmektedir. Gerilim kaynağı çeviricilerin akım dalga şekli çok bozuk olmasına 

rağmen,  akımın  harmonik  büyüklüğü  AA  taraftaki  empedans tarafından etkilenmektedir. 

Dolayısıyla gerilim kaynağı çeviriciler akım kaynağından çok gerilim kaynağı gibi davranır 

ve  harmonik  gerilim  kaynağı  olarak  Şekil  3.10  b’deki  gibi  modellenir 

(Peng,1998,Akağı,2000),

Şekil 3.10  a) Diyotlu doğrultucu.

 b) Diyotlu doğrultucunun tek faz eşdeğer devresi.



Şekil 3.11 a) Diyotlu doğrultucunun faz-nötr ve fazlar arası gerilimleri

                 b) Hat akımı.

                 c) Hat akımının harmonik dağılımı.

3.4. Harmoniklerin Etkileri



Doğrusal olmayan yükler tarafından üretilen harmonikler, güç sistemi elemanları ve yükler 

üzerinde istenmeyen etkiler yapar.

3.4.1.Motor ve jeneratörlere etkisi

Harmonik akım ve gerilimlerin dönen makinelere temel etkisi, harmonik frekanslarda bakır ve 

demir kayıplarından dolayı  oluşan sıcaklık artışıdır.  Böylece harmonikler  makine verimini 

etkiler,  tribün-jeneratör  veya  motor-yük  sistemlerinde  moment  salınımlarına  dolayısıyla 

mekaniki salınımlara sebep olur (IEEE, 1992 ).

3.4.2.Transformatörlere etkisi

Harmoniklerin  transformatörlere  etkisi  iki  şekilde  incelenebilir;  akım  harmonikleri  bakır 

kayıplarının  artmasına,  gerilim  harmonikleri  ise  demir  kayıplarının  artmasına  sebep  olur. 

(IEEE, 1992).

Harmonik  gerilimler  ve  akımlardan  dolayı  oluşan  transformatördeki  kayıplar  bu 

harmoniklerin  frekanslarına  bağlıdır.  Frekans  arttıkça  kayıplarda  artar  ve  böylece 

transformatörün ısınmasında yüksek frekanslı harmonikler düşük frekanslı harmoniklere göre 

daha fazla önem kazanmaktadır. (IEEE, 1992 ).

3.4.3.Güç kablolarına etkisi

iletkenlerden harmonik akımların akması  İletkenlerin ısısının artmasına sebep olur.  Bunun 

sebebi yüksek frekanslı akımların "deri" etkisinden dolayı iletkenin dış kısmından akmasıdır. 

Deri etkisi frekansla artar. Dolayısıyla yüksek frekanslı harmonikler deri etkisinin artmasına 

sebep  olur.  Deri  etkisinden  dolayı  iletkenin  etkin  direnci  ve  dolayısıyla  I2R  kayıpları 

artmaktadır. Ayrıca harmonik akımların iletken üzerinden geçmesiyle bu akımların karesiyle 

orantılı  olarak  kayıplarda  artmaktadır.  Deri  etkisinde  harmonik  akımların  frekansı 

Önemliyken bu kayıplarda harmonik akımın etkin değeri önemlidir. (IEEE, 1992 ).

3.4.4.Kondansatörlere etkisi

Frekansın artmasıyla  birlikte  kondansatörün  empedansı  azalır. Yani  yüksek  frekanslı 

akımlarda kondansatörün direnci çok küçüleceğinden sistemdeki yüksek frekanslı harmonik 

akımları  kendi  üzerine  çeker.  Bu durum kondansatörün aşırı  yüklenmesine  ve  dolayısıyla 

sıcaklığının artmasına sebep olur ve kondansatörün ömrü azalır.  (IEEE, 1992, Clark et al, 

1997)



Kondansatörlerle harmonikler arasındaki diğer bir problem ise rezonans olayıdır. Rezonans 

sistemde  bulunan  bobinlerin  empedansıyla  kondansatörlerin  empedansının  birbirine  eşit 

olması  durumunda  ortaya  çıkar.  Bu durumda  başta  kondansatör  olmak üzere  diğer  devre 

elemanları zarar görür (IEEE, 1992 ).

3.4.5.Elektronik ekipmanlara etkisi

Güç elektroniği ekipmanları harmonik bozulmadan dolayı yanlış çalışabilir. Bu ekipmanlar 

tetikleme zamanım belirlemek İçin gerilim sinyalinin sıfır geçişini kullanmaktadır. Eğer sıfır 

geçişinde harmoniklerden dolayı bir kayma olursa bu tip cihazlar yanlış çalışır. (IEEE, 1992 ).

3.5.Harmoniklerin Yok Edilmesi

3.5.1.Tesisin gereğinden daha yüksek değerlerde tasarlanması

Bu yöntem harmonik akımların yok edilmesinden çok etkilerinin azaltılması  ve  problemin 

maskelenmesi amacına uygundur. Yükte oluşturulan harmonik akımlar  gerilim düşümlerine 

dönüşmesin diye tesiste  kullanılan ekipmanlar  gereğinden  yüksek değerlerle tasarlanır.  En 

yaygın kullanılan çözüm, nötr iletkeninin kesitinin arttırılmasıdır.Kurulu bir tesiste en yaygın 

kullanılan çözümlerden biri ise, harmonik akıma maruz  kalan dağıtım sistemi elemanlarının 

bir üst anma değerinde seçilmediğidir.

3.5.2.Özel bağlantılı transformatörler

Tek fazlı yüklerin beslenmesinde temel çözümdür. Bu sayede üçüncü harmonik akımlarının 

ve katlarındaki akımların etkisi yok edilmiş olur. Diğer harmonikler üzerinde etkisi yoktur. 

Hat empedansı arttırılarak da şebekeden çekilen gücü sınırlamak mümkündür. Sonuçta, üç ve 

katları harmoniklerin dışında kalan harmonikler gerilim boşalmasına yol açmaktadır.

3.5.3.Seri reaktörler

Bu çözüm ise, değişken hızlı sürücüler ile üç fazlı doğrultucular için AA girişlerine reaktörler 

bağlanarak gerçekleştirilir. Reaktörler pahalı değildir ancak sınırlı etkisi bulunmaktadır. Her 

yük için ayrı takılarak, akım bozunması yaklaşık olarak yarıya  inmektedir. Ancak harmonik 

içeriği hala IEEE  519-1992  standartlannda  belirtilen  değerlere  ulaşmaktan  uzaktır  (Köse, 

2001).



3.5.4.Pasif filtreler

Güç sistemlerinde diyot. tiristör ve konverter gibi harmonik üreten yükler çözümü zor ciddi 

problemler  oluştururlar.  Oluşan  bu  harmonikleri  yok  etmek  için  filtre  teknikleri 

geliştirilmiştir.

Bir  harmonik  filtresinin  ana  amacı  bir  şebekedeki  bir  veya  birden  fazla  sabit  frekanslı 

bahsedilen  akım veya gerilimin  genliğinin azaltılmasıdır-  Pasif  çözümlerde,  İstenmeyen 

harmonik akımların  sisteme  akışı  yüksek  seri empedans ile önlenebilir  veya istenmeyen 

harmonik akımlar düşük empedanslı paralel bir yol oluşturularak engel olunabilir. Harmonik 

bozulma seviyesin!  azaltmak için diğer bir  pasif  filtre konfigrasyonu, reaktanslı  tek girişli 

kompanzatördür.  Bu kompanzatörier  harmonik reaktif  gücün toplam kompanzasyonunu ve 

sistem  güç  faktörünü  arttırmasına  rağmen  lineer  olmayan  yükler  ve  kaynak  indüktif 

empedansıyla kıyaslanamaz.

Pasif filtreler LC filtreler ve/veya alçak geçiren filtrelerden meydana gelir. Pasif filtrelerin 

tesis  maliyetleri  çok  düşük  ve  verimleri  oldukça  yüksektir.  Pasif  filtreler  büyük  ölçüde 

kullanılmalarına rağmen dezavantajlarını şöyle sıralanabilir:

• Kaynak empedanslar filtre karakteristiklerim güçlü bir şekilde etkiler.

• Özel frekanslarda meydana gelen kaynak ve pasif filtre arasındaki paralel rezonans, kaynak 

üzerindeki harmonik akımların artmasına sebep olur.

• Pasif filtreler kaynakla beraber seri rezonansa çok zayıf bir İhtimalle girebilir- Bu yüzden 

gerilim değerindeki  bozulmalar  ölçüsüz bir  şekilde  pasif filtreye doğru akan harmonik 

akımlar oluştururlar. Pasif filtreler bu nedenden dolayı açın  yüklenebilirler ve devre dışı 

kalabilirler.

 *Pasif  filtreler güç frekansında reaktif  güç üretirler.  Üretilen  reaktif gücün  baradaki  güç 

faktörünü  sınırların  dışına  çıkarması  istenmeyen  bir  durumdur  ve  kaynak  tarafından 

cezalandırılabilir (Fujita, 1991).

3.5.4.1.Paralel pasif filtreler

Paralel pasif filtrelerin(PPF) prensibi yükün harmonik akımına karşı düşük empedanslı bir kol 

sağlamaktır.  Paralel  bağlı  filtre  parametreleri  Öyle  ayarlanmalıdır  ki süzülmesi  istenilen 

harmonik frekansında filtre empedansı minimum olsun. Bir filtrenin kalitesi (Q-kalite faktörü) 

o  filtrenin  süzme keskinliğim belirlemektedir.  Düşük  harmonik  frekansları  için  yüksek-Q 



tipindeki filtreler (Qtipik≈3O 6O) ve yüksek harmonik frekansları  için düşük-Q tipi filtreler 

(Q,tipik=0-5-5) kullanılır.(K.öse, 2001).

Aşağıdaki  şekilde  PPF'lerin  basit  konfigürasyonu  gösterilmiştir. PPF  seri rezonans  LC 

devreleri içeren düşük empedanslı kol görevini yapar. PPF en önemli devresi kapasitördür. 

Paralel filtreler,,  temel frekansta reaktif güç uygulayabilmektedir.Paralel pasif filtreler, seri 

pasif filtrelere göre daha uygun kullanılır (Peng Z., 1999).

Şekil 3.12:Akım Kaynaklı Lineer Olmayan Yükler için Basit Paralel Pasif Filtre

3.5.4.2. Seri pasif filtreler

Aşağıdaki şekilde seri pasif filtre kombinasyonu gösterilmiştir.  Seri pasif filtreler paralel 

pasif  filtrelerin  tersine  yüksek  empedans  bloğu  sağlarlar.  Şeklide  5.  paralel  rezonans 

devresi. 7. paralel rezonans devresi ve 11. rezonans devresi birbirlerine sen bağlanmışlardır 

5.  ve  7.  rezonans  devreleri  harmonik  akım  akışı  için  yüksek  empedans  bloğu 

oluşturmuşlardır.  11.  rezonans  devresi ise 11  ve  üzeri harmonik dereceleri için  yüksek 

empedans bloğu oluşturur. Seri pasif filtre için en önemli devre elemanı  indüktanstır. Seri 

filtreler yük akınınım hepsini taşımak zorundadırlar ve dolayısıyla yüksek hat gerilim için 

gerilim bozulmalarına ve harmonik gerilim düşümüne sebep olurlar (Peng Z., 1999).

Şekil 3.13:Gerilim Kaynaklı Lineer Olamayan Yükler için Seri Pasif Filtre Seması

3.5.5.Aktif filtreler



Aktif  filtreleri  harmoniklerin  yok  edilmesinde  diğer  bir  yöntemdir-  Harmonik  yok  etme 

teknikleri arasında en günceli aktif filtre tekniğidir. Kullanım amacından dolayı ''filtre" adıyla 

anılan bu teknik temelde statik bir harmonik üretecidir. Güç yarı  iletkenlerinin anahtarlama 

hızındaki artış  ve kontrol elektroniğinin daha güçlü hale  gelmesi diğer yöntemlerdeki gibi 

üretilen  harmoniğin  ortak  baraya  ulaşmasını  engellemek  değil,  yükün  ihtiyaç  duyduğu 

"harmoniği  üretmek"  mantığı  üzerine  kurulmuştur.  Aktif  filtre  tüm  yönleri  ile  ilerleyen 

bölümlerde ele alınacaktır (Peng Z., 1999).

4.FLİKER



4.1.GİRİŞ

Bir  güç  kalitesi  sorunu  olan  fliker,  diğer  güç  kalitesi  sorunlarından  frekans,  genlik  gibi 

özellikleri ile ayrılabilir. Ancak flikeri ilginç kılan insan ile ilişkisidir.

Genel  olarak  güç  kalitesi  sorunları  enerji  sistemine  bağlı  cihazlar  ile  ilgilidir.  Yüksek 

miktarda güç kalitesi bozulması cihazın istenildiği gibi çalışmasını engeller, örneğin bir güç 

sisternınde  ani  gerilim yükselmesİ  durumunda o  anda sistemden enerji  çeken cihaz  zarar 

görür.  Gerilimin yükselme miktarına göre cihazın izolasyonu zayıflayabilir  veya tamamen 

bozulabilir.

Ancak fliker için bu durum faklıdır. Bir enerji sisteminde flikerin var olması durumunda o 

enerji  sistemine  bağlı  aydınlatma  aygıtlarının  kullanıldığı  ortamlarda  bulunana  insanlar 

etkilenir.  Bu  etkilenme  flikerin  dozuna  göre  yalnız  hissetme  düzeyinde  olabileceği  gibi 

rahatsız olma düzeyine de çıkabilir.

Flikerin  insan  üzerindeki  etkisi  bir  çok  parametreye  bağlıdır.  Bu  parametrelere  göre 

rahatsızlık miktarı artabilir veya azalabilir. Flikerin insan üzerindeki etkisi flikerden etkilenen 

insanlara,  bu  İnsanların  bulundukları  ortama  veya  yaptıkları  işlere  göre  değişir.  Örneğin 

sürekli gözle kontrole dayana bir işi yapan insanın flikerden etkilenme miktarı beden gücüne 

dayana bir işi yapan insanın etkilenme miktarından fazladır.

Flikerin İnsan üzerinde yaptığı etkinin sonuçları da değişkendir. Evlerde veya ofislerde fliker 

etkisi sonucu performans düşüklüğü oluşurken tehlikeli işlerin yapıldığı sanayi kuruluşlarında 

önemli  kazaların  oluşmasına  neden  olacak  dikkat  dağılmaları  gözlenebilir.  Örneğin  bir 

fabrikadaki vinç operatörünün dikkatinin dağılması büyük maddi ve manevi kayıplı kazalara 

neden olabilir.

Flikeri ilginç kılan sadece güç kalitesi sorunları içerisindeki farklı yeri veya insan faktörü ile 

doğrudan ilişkisi sonucu etkisinin değişkenliği değildir. Bunlarla birlikte fliker değerlendirme 

yöntemleri  de  diğer  güç  kalitesi  sorunlarından  farklıdır.  Örneğin  ani  gerilim  yükselmesi 

yükselme  zamanı,  tepe  değeri  ve  yan  değer  süresi  ile  karakterize  edilir.  Bu karakteristik 

değerlere  göre  ani  gerilim  yükselmesinin  kabul  edilebilir  sınırlar  içinde  olup  olmayacağı 

değerlendirilir ve bu değerlendirme sonucuna göre gerekli önlemler alınır. Ancak fliker için 

genel kabul görmüş bir yöntem yoktur. Farklı ülkelerde farklı yöntemler uygulanır.

Genellikle fliker için temel değerlendirme değişkeni olarak kısa dönem fliker şiddet faktörü, 

Pst kullanılır. Ancak  Pa değerinin  nasıl  elde  edileceği  konusunda  farklı  yöntemler 

geliştirilmiştir.Kısa dönem fliker şiddet faktörünün elde edilmesinde kullanılan temel yöntem 



Pn= l eğrisidir.  Ancak bu eğride  farklı   kurumalar  tarafından  farklı  olarak verilmiştir    . 

Aşağıdaki şekilde IEEE ve UIE Pst = l eğriler gösterilmiştir.

Dakikadaki gerilim değişimi sayışı

Şekil 4.1: IEEE ve UIE Pst = l eğrileri

Bu eğrilerden de görüleceği gibi yaklaşım benzer olmakla birlikte farklılıklar vardır.
Kısa dönem şiddet faktörünü bilinmesi bütün sorunları çözmez.  Hangi Pst değerlerinin kabul 

edilebilir  olup  olmadığı  da  bilinmelidir.  Bu  da  fliker  sınır  değerlerinin  belirlenmesi 

gerekliliğini doğurur.

Fliker şiddetinin kabul edilebilir sınırın üstünde çıkması durumunda bu sorunun giderilmesi 

gerekir.  Bunun  içinde  çeşitli  yöntemler  kullanılır.  Ancak  bu  yöntemlerin  ne kadar  etkin 

olduklarım anlamak için  öncelikle  flikeri  diğer  güç  kalitesi  sorunlarından ayırmak,  flikeri 

anlamak,  fliker  değerlendirme  yöntemlerini  incelemek  ve sınır  değerleri  belirleyebilmek 

gerekir. Bu çalışmanın da hedefi bunlardır.

4.2.Flikerin Tanımı



Genel olarak ışık parıltısındaki dalgalanmaların sebep olduğu kişiye özgü etkilenme olarak 

tanımlanan  fliker  gerek  ölçülmesi ve gerekse  giderilmesi zor  olan  bir  sorundur.  Bir güç 

sisteminde fliker sorununun varlığının anlaşılması için iki belirleyici etken vardır.

1. Aydınlatma aygıtlarının beslendiği sistemdeki gerilim değişimi (dalgalanma).

2. Işık parıltısındaki değişinimin insanı rahatsız edecek seviyeye ulaşması.

Şekil 4.2:Flikerin oluşumu

Şekil 4.2 'de gösterildiği gibi gerilim değişimi sonucu parıltı değişinimin olması ve bu parıltı 

değişinimin insan tarafından algılanması gerekir. Bundan dolayı flikeri sorunu için gerilim, 

ışık parıltısı ve algılama arasındaki ilişki önemlidir.

4.3.Gerilim - Işık Parıltısı ilişkisi

Fliker ışık parıltısı kavramı kullanılarak tanımlanır.Bu alışıla gelen gerilim, akım veya frekans 

kullanılarak  yapılan  güç  kalitesi  tanımlarından  farklıdır.  Tanıma  bakılarak  yapılan  bir 

incelemede  flikerin, bir güç  kalitesi  sorunundan  çok,  bir  aydınlatma  sorunun  olduğu 

yanılgısına  varılabilir.  Gerçekten  de  aydınlatma için  kullanılan  armatürün  yapışma  göre 

parıltının şiddeti  veya  etkileyiciliği  değişebilir.  Fliker hakkındaki bu düşüncenin yanlışlığı 

ancak armatür gerilim ile ışık akışı arasındaki ilişki incelendiğinde görülür. Şekil     'de akkor 

telli lambanın gerilim ışık akışı ilişkisi gösterilmiştir.

Şekil 4.3:Tungsten telli lambanın gerilim-ışık akışı karekteristiği 

Şekil 4.3 'de gösterilen ilişki, yaklaşık olarak, aşağıdaki biçimde formüle edilebilir.



Φ=( U/UN)n                                                                                                                              (4.1)

Φ: Lambanın ışık akışı

U: Lambanın gerilimi

Un : Lambanın anma gerilimi

Eşitlik 4.1 'de "n" lambanın anma gerilimi, gücü gibi yapısal özelliklerine göre değişebilir.

EPRI (Güç Elektroniği Uygulamaları Merkezi ) çeşitli modern aydınlatma aygıtları üzerinde 

fliker incelemesi yapmıştır . Bu inceleme sonucunda lambaların kazanç katsayılarının gerilim 

dalgalanması sonucu meydana gelen fliker üzerinde Önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir. 

Bu  incelemede  ara  harmonikler  ve  kaymış  fazlı  harmoniklerinde  akkor  telli  lambalarla 

kıyaslandıklarında daha düşük kazanç katsayısına sahip olan flüoresan lambalarda da flikere 

neden oldukları gözlenmiştir.

Kazanç katsayısı, gerilim dalgalanmaları kontrollü olarak değiştirilip ışık miktarındaki oransal 

değişme  gözlenerek  elde  edilir.  Gerilim  dalgalamasının  genliği  ve  frekansı  değiştirilerek 

lambanın  ışık  akışı  ölçülebilir.  Eğer  ışık  akışı  değişimi  oranı  gerilim  değişim  oranından 

yüksek  ise  aydınlatma  aygıtının  birden büyük  kazanç katsayılarına sahip olduğu söylenir. 

Kazanç katsayısı için eşitlik  verilebilir.

Kazanç Katsayısı= U∆
∆ Φ                                                                                                         (4.2)

ΔΦ= Lambanın ışık akışı değişimi

ΔU: Lambanın gerilim değişimi

Şekil  4.4 'de floresan ve akkor telli lambalar için kazanç katsayıları gösterilmiştir.



Şekil 4.4 Çeşitli lambalar için kazanç katsayısı değişimi

Akkor telli lambalar yapılarında bulunana direnç elemanın, geçen akımın etkisi ile, ısınması 

ve kor haline gelmesi sonucu ışık yayarlar. Akımın ani değerinin karesi ile orantılı olan ve 

direnç elemanında oluşan ısı  enerjisinin sıcaklık değişimine neden olması,  kullanılan telin 

özelliklerine  göre,  bir  sürelik  gecikmeye  neden  olur.  Lamba  telinin akımın  ani  değer 

değişimlerine gecikmeli cevap vermesine termik eylemsizlik denir.

Akkor telli lambaların kazancı termik eylemsizliklerinden dolayı yüksek frekanslarda düşer. 

Benzer şekilde gerilimin kare dalga biçiminde olduğu gibi ani  değilde sinüzoidal  biçimde 

olduğu gibi yavaşça değişmesi durumunda da farklı fliker

cevapları gözlenir. Düşük frekanslarda (İHz) kare dalganın neden olduğu fliker aynı genliğe 

sahip  sinüzoidal  dalganın  neden  olduğu  flikerden  iki  kat  fazladır.  Modülasyon  frekansı 

arttıkça termik eylemsizlik dalga şeklinin etkisini azaltır.

Akkor  telli  lambaların  aksine  flüoresan  lambalar  çok  daha  küçük  termik  eylemsizliğe 

sahiptirler ve gerilim değişimine cevapları daha hızlıdır. 120 V gerilimde çalışan akkor telli 

lamba için zaman sabiti yaklaşık 28 ms ve 230 V gerilimde çalışan lamba için yaklaşık 19 ms 

iken,  tipik  bir  floresan  lamba  için  5  ms'lik  zaman  sabiti  söz  konusudur.  Bundan  dolayı, 

flüoresan lambalar harmoniklerle İlişkili faz kaymaları gibi dalga biçimi bozuklukların a ve 

hızlı gerilim dalgalanmalarına daha duyarlıdırlar. Şekil  4.5 'de EPRTnin elliden fazla lamba 

tipi üzerinde yaptığı araştırma sonucu elde edilen değerler gösterilmiştir



Şekil  4.5:Çeşitli lambalar için fliker test sonuçları

Şekil 4.5'de farklı lamba çeşitlerinde aynı fliker seviyesine ulaşmak için gerekli modülasyon 

miktarların gösterilmiştir. Bundan dolayı barın uzun olması lambanın flikere daha az duyarlı 

olduğunu gösterir.

Lambalarda  ışık  akışım  ayarlayan  sistemlerinde  (dimmer)  fliker ile  ilişkili  Şikayetlerin 

artmasına neden olduğuna inanılır. Bu tür aletler akkor telli lambaların kontrolü için evlerde 

kullanıldığında  gerilim  değişimlerine  daha  hassas  olurlar.  Tipik  bir  elektronik  ışık  akışı 

ayarlayıcı ile kullanılan lamba normal bir lambaya göre gerilim değişimlerine yaklaşık iki kat 

daha duyarlıdır. Şekil 4.6 çeşitli oranlarda kullanılan ışık akışı ayarlayıcısının lamba kazanç 

katsayısı üzerine olan etkisi gösterilmiştir.



Şekil 4.6 Işık parıltısı ayarlayıcılarının lamba kazanç katsayısına etkileri

Genel olarak harmoniklerin fliker üzerine etkileri pek fazla değildir. Ancak ara harmoniklerin 

ve fazı  kaymış  harmoniklerin  fluoresan lambalar  üzerinde önemli  etkileri  vardır.  Bununla 

birlikte  fliker  akkor  telli  lambalar  için  tanımlandığından  ve  şebeke  frekansının  altındaki 

frekanslar  ile  ilgili  olduğundan harmonik kaynaklı  bu tip  bozulmalar  fliker  sorunu içinde 

incelenmez.

4.4.Işık Parıltısı Değişimi ve Algılama

4.4.1.Görme ve Algılama

Cisimlerden yansıyan ışıkların göz tarafından alınıp, ilgili bilgilerin beyine iletilmesi işlemi 

olan görme ile beyinsel bir işlem olarak, görsel bilgilerin işlenmesin ve önceki bilgiler ile 

kıyaslanması  olan  algılamayı  bir  birinden  ayırmak  gerekir.  Görme  insanın  doğarken  elde 

ettiği bir özellikken algılama zaman içinde ve eğitim ile gelişen bir özelliktir. Eğer bir cismin 

görüntüsü bulanık veya eksikse o cismi algılamak yavaş olabilir. Yavaş algılama endüstriyel 

tesislerde veya güvenlik bölgelerinde tehlikeli durumlara yol açabilir.



Şekil 4.7 :Sibernetik döngü

Şekil 4.7 'de sibernetik döngü kavramı şematize edilmiştir   . Bir kaynaktan yayılan ışık cisme 

çarpar ve oradan kişinin nesneyi görmesine  yarayacak  şekilde  yansır.  Beyinde  ise  kişinin 

nesnenin  hareketim  belirlemesine  yarayan  algılama  oluşur.  Örneğin vinç operatörü vinci 

harekete geçirir veya devam eden hareketinde değişiklik yapar. Operatör yaptıkları sonucu 

vinçte  meydana  gelen  değişikliği  gözler-Burada  ışığın  nesneden  göze  gelmesi,  görme, 

algılama,  karar  verme  operasyonu,  nesnedeki  değişiklik,  ışığın  nesneden  göze  gelmesi 

çevrimine sibernetik döngü denir. Bu çevrimin herhangi bir noktasındaki kırılma döngüyü 

bozar. Yetersiz veya uygun olmayan ışık bu döngüdeki verimi azaltır.

Bu döngü içerisinde verimi etkileyen bir faktörde kişinin görme performansıdır. Bu 

performans çeşitli faktörlere göre değişir. Şekil 4.8' de görme performansım etkileyen bazı 

faktörler gösterilmiştir.

Şekil 4.8 : Görme performansın) etkileyen bazı faktörler



Kuşkusuz kişinin görme performansı o anki fizyolojik ve psikolojik durumuna, diğer duyu 

organlarının uyarılma durumuna, yaptığı işe ve benzeri etkilere göre de değişir.

4.4.2.Kritik Titreme (Kaynama) Frekansı

Göz zamana göre değişen ışık uyarımlarını iki halde ayırt edemez.

1. Doğal aydınlatmada olduğu gibi ışık uyarımların çok yavaş değişmesi halinde.

2.  Alternatif  akımla  çalışan  deşarj  lambalarında  olduğu  gibi  ışık  uyarımlarının  çok  hızlı 

değişmesi halinde.

Eğer bir ışık kaynağının parıltısı periyodik olarak değişir ve bu değişme göze sabit parıltılı bir 

ışık kaynağı gibi gözükürse bu taktirde kaynağın bu titreme frekansına kritik titreme frekansı 

veya kaynama frekansı denir. Titreme veya kaynama frekansı eşitlik (4.3)   'de verilen Lort ile 

değişir.

L. ∫=
T

dttL
T 0

).(1
 

                                                                                                                    (4.3)



L : Periyodik olarak değişen parıltının ani değeri

T : Periyodik olarak değişen parıltının periyodu

Lort; Periyodik olarak değişen parıltının ortalama değeri

Titreme frekansı ile parıltının ortalama değeri arasındaki ilişki şekil. 4.9 'daki gibidir.

Şekil 4.9 Kritik titreme (kaynama) frekansının ortalama parıltıya göre değişimi

Periyodik olarak değişen ve bir birine etki etmeyen sınır hal için geçerli olan şekil 4.9 'daki 

eğriden büyük parıltılarda dolayısı  ile yüksek aydınlık düzeylerinde kritik titreme frekansı 

büyük  olduğundan  titreşimlerin  insanı  rahatsız  etme  oranı  ve  ihtimali  daha  fazla  olduğu 

sonucu çıkar.

4.4.3.Parıltı Değişinimin Etkileri

Parıltı  değişiminin  etkileri  değişimin  oluş  biçimine  göre  değişir.  Fliker  sorunu  açısından 

değişimin  iki  önemli  özelliği  vardır.  Bunlar  değişim frekansı  ve  şiddetidir.  Ancak bu  iki 

özelliğin insanlar üzerindeki etkileri kişinin görme performansına ve değişimin frekansının 

algılanabilir  olup olmamasına  bağlıdır.  Görme performansı  ve  algılama  frekansı  yukarıda 

açıklanmıştır.



Açıklana  nedenlerden  dolayı  ışığın  değişim frekansı  ve  şiddeti  için kesin bir  sınır  değer 

verilemez.  Ancak yapılan deneyler  sonucu elde edilen verilerin istatistiksel  bir  incelemesi 

sonucu  yaklaşık  doğrulukta  bir  sonuca  varılır.  Şekil  4.10'da I.E.C-tarafından  elde  edilen 

gözün frekansa göre duyarlık eğrisi verilmiştir.

Bu eğride önemli olan nokta insan gözünün 8-9 Hz arası genlik değişimi frekansına sahip 

ışığa duyarlığının güçlü olması ve bu noktadan önce ve sonra duyarlığın daha az olmasıdır.

Frekans Hz

Şekil 4.10 Gözün frekansa göre duyarlılık eğrisi

Parıltı  değişimindeki  önemli  bir  nokta  değişimin  frekansından  dolayı  meydana  gelen 

stroskobik olaydır. Bu durumda kişi değişim frekansına göre dönen bir cismin duruyor veya 

ters dönüyor gibi görebilir.

Stroskobik  etki  sanayi  kuruluşlarında  önemli  kazalara  neden  olabilmesine  rağmen  fliker 

sorunu ile ilişkili değildir. Çünkü bu etki insanı rahatsız etmemekte sadece algılamada hata 

oluşmasına yol açmaktadır.

4.5.Fliker - Gerilim İlişkisi

Fliker açısından  yük,  aydınlatma  aygıtı,  şebeke  vb.  modelleri  yapılabilir  ve  bu  modeller 

yapılan İnceleme göre değişebilir. Ancak gerek flikeri ölçmek ve gerekse etkilerim açıklamak 

için  genel  olarak  fliker  sorunu  bulunan  bir  sistemde  gerilim  şekli  aşağıdaki  biçimde 

modellenebilir.

U(t)=(l+s(t)).sin(2. π.ft .t)                                                                                                       (4.4)



Bu  eşitlik,  haberleşme  tekniğinde  kullanılan  genlik  modülasyonu  ile  benzerlik 

taşımaktadır.Burada  cos(2  •  π •  ft •  t) taşıyıcı  işaret  ,ft taşıyıcı  frekansı,  s(t)  modülasyon 

işaretidir. Eğer  s(t)  işareti periyodik  ise  bu  işaretin frekansı  modülasyon  frekansı  olarak 

adlandırılır.

4.6 FLİKER DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Fliker sorununda en önemli noktalardan biri de değerlendirmedir. Bunun nedeni flikerin doğal 

yapısından ötürü kesin bir matematik tanımımın bulunmayışı ve  değerlendirme yönteminin 

bir tür tanımlama sayılabilmesidir. Fliker değerlendirme yöntemi ile ortaya çıkan sonuç fliker 

düzeyinin kabul edilebilir olup olmadığının ortaya koyar ve bunun sonucunda flikere karşı 

alınacak önlemlerinde temel noktası olur.

Fliker  değerlendirmesi  için  çeşitli  ölçüm  teknikleri  geliştirilmiştir.Ancak  günümüzde 

Türkiye'de  ve Avrupa ülkelerinde GEÇ standartları  kullanılmakta  olup Kuzey Amerika'da 

hala fliker eğrileri metoduna dayanan IEEE Standardı geçerlidir.

4.6.1.IEEE Fliker Standardı

IEEE fliker  sınırlarının önerilen uygulama dokümanları  (recommened practice documents) 

olarak yayınlamıştır  . Bunların en önemlileri IEEE 519-1992 ve IEEE I41-1995 dir. Her ne 

kadar  aynı  olmalarına  çalışılmışsa  da  aralarında  bazı  farklar  bulunmaktadır.  Her  iki 

dokümanda önerilen uygulama Şekil  4.11 de gösterilmiştir.

IEEE fliker  eğrisindeki  ΔV /V ifadesine  bağıl  gerilim değişimi  denir.  Burada  ΔV sistem 

geriliminin ölçüm anındaki efektif değeri ile kalıcı durum geriliminin efektif değeri arasındaki 

farkı, V bir süre boyunca yapılan ölçüm sonucunda elde edilen geriliminin efektif değerini 

ifade eder.

Ölçüm sonucu elde edilen fliker frekansı ve bağıl gerilim değişiminin kombinasyonu sonucu 

elde edilen değerlerin eğrinin altında kalması rahatsız etmeyici durum olarak kabul edilir.



Dakikadaki gerilim değişimi sayışı

Şekil 4.11: IEEE fliker eğrisi

IEEE fliker eğrisini oluşturan araştırmalar 50 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Araştırmalar 

akkor  telli  lambalarda  farklı  fliker  değerleri  ve  süreleri  ile  yapılmıştır.Çeşitli  güçlerde 

lambalar  kullanılmış  ancak  60  W  gücündeki  lamba  ağırlığı  oluşturmuştur.  Araştırmalar 

sırasında yapılan deneylerde deneye katılanlardan çeşitli fliker düzeyleri için ne hissettiklerini 

belirtmeleri istenmiştir. Katılımcılar hislerini görememe, görme fakat rahatsız olmama veya 

rahatsız olma şeklinde belirtmişlerdir. Deneye katılanlar görme ve rahatsız olma konusunda 

her  zaman  aynı  karara  varamadıkları  için  deneylerin  istatistiksel  bir  doğası  olmuştur. 

Araştırmacılar görünebilirlik ve rahatsızlık eğrilerim kabul edilebilir seviyeye  çekmişlerdir. 

Rahatsızlık sınırıma az bir miktar aşağısındaki fliker seviyesi çok az sayıda kişi için hafif bir 

rahatsızlık  oluşturabilir.  Fliker  seviyesini  rahatsızlık  sınırının  üstüne  çıkarmak  iki  sonuç 

doğurur.

1. Oransal olarak daha fazla kişi rahatsız olur.

2. Daha düşük seviyede rahatsız olanlar bu seviyede daha çok rahatsız olurlar-

Unutulmaması  gereken  önemli  nokta  araştırmaların  çoğunun  60  W  gücünde  ve  120  V 

gerilimde çalışan lambalar için yapıldığıdır.  Daha düşük güçteki akkor telli  lambalar daha 

küçük bir zaman sabitine sahiptirler. Bundan dolayı l Hz frekansındaki flikerde daha fazla 

rahatsızlık uyandırırlar. Daha yüksek güçteki akkor telli lambalar daha büyük zaman sabitine 



sahiptirler ve meydana getirdikleri rahatsızlık daha azdır. Yeni aydınlatma aygıtlarının fliker 

cevapları da farklı olmaktadır.

Üzerinde durulması gereken Önemli bir nokta da laboratuar deneyleri sırasında ani gerilim 

değişimlerinin  kullanıldığıdır.  60  Hz  frekansındaki  sinüzoidal  dalga  dikdörtgen  dalga  ile 

modüle edilmiştir. Daha yavaş gerilim değişimleri daha az fliker rahatsızlığı üretirler.

Bir diğer önemli nokta aynı  anda bir genlik ve frekans kullanılmıştır.  Oysa bir çok pratik 

uygulamada birden farklı kaynaktan üretilen çok sayıda farklı genlik ve frekanslardan oluşan 

fliker  düzeyleri  söz  konusudur.  Daha  da  önemlisi  gerilim  modülasyonu  dikdörtgen  ve 

periyodik değildir.

4.6.2.IEC Fliker Standartları 

IEC fliker olgusu ile İlişkili olarak dört standart belirlemiştir.  Bunlar IEC 61000-4-15 IEC 

1000-3-3, IEC 1000-3-5 ve IEC 1000-3-7 dirler.

IEC 61000-4-15 flikermetre standardı olup bir flikermetre yapmak için gerekli bilgiler verir. 

Bu standart Kısa Süreli Fliker Şiddet Faktörü (Pst) ve Uzun Süreli Fliker Şiddet Faktörü (Plt) 

olmak üzere İki temel değişken tanımlar

IEC 1000-3-3 Alçak gerilim sistemlerindeki akımı 16 A den küçük olan yükler için fliker 

sınırlarının  nasıl  belirleneceğinin  ve  yüklerin  bu  sınırlara  uygun  olup  olmadığının  nasıl 

belirleneceğini açıklar. Burada Pst ve Plt değerleri temel değişkenler olarak kullanılır

IEC 1000-3-5 Alçak gerilim sistemlerindeki akımı 16 A den büyük olan yükler için  fliker 

sınırlarının  nasıl  belirleneceğini  ve  yüklerin bu sınırlara  uygun  olup  olmadığının  nasıl 

belirleneceğini açıklar. Burada Pst ve Plt değerleri temel değişkenler olarak kullanılır.

IEC  1000-3-7  Orta  ve  yüksek  gerilim  sistemlerindeki  emisyon  seviyelerinin  nasıl 

belirleneceğini ve yüklerin bu sınırlara uygun olup olmadığının nasıl belirleneceğim açıklar. 

Burada da Pst ve Plt değerleri temel değerlerdir.

Yukarıdaki standartlar Pst ve Plt üzerine kurulu bir metodoloji tanımlar. Bu metodolojiye göre 

öncelikle flikermetre tanımlanır. Bu flikermetrenin çıkışından Pst

ve bundan Plt elde edilir.  Pst ve Plt değerlerine yine IEC standartları  tarafından  tanımlanan 

yöntemler ile uygun olup olmadıkları belirlenir.



4.6.2.1.Tanımlar

Flikerin belirlenmesi  için kullanılacak yöntemlerinin  açıklanması  sırasında bazı  tanımların 

kullanılması gerekmektedir. Bu tanımlar aşağıda verilmiştir.

Efektif gerilim şekli, U(t): Temel gerilimin (faz-nötr) yarım periyod boyunca ölçülen efektif 

değerinin zamana göre fonksiyonudur (Şekil 4.13 de görüldüğü gibi ).

Gerilim  değişim karakteristiği,  ΔU(t):  Gerilimin  en  az  l  saniye  süresince  kalıcı  durumda 

olduğu zaman efektif gerilimdeki değişimin zaman göre fonksiyonudur 

(Şekil 4.13 de görüldüğü gibi )

Maksimum  gerilim  değişimi,  ΔUmax ;  Gerilim  değişim  karakteristiğinin  maksimum  ve 

minimum efektif değerleri arasındaki farktır. ( Şekil 4.13  de görüldüğü gibi).

Kalıcı durum gerilim değişimi,  ΔUc : En az bir gerilim değişim karakteristiği  ile ayrılmış 

bitişik kalıcı durum gerilimleri arasındaki farktır. ( Şekil 4.13 de görüldüğü gibi

Şekil  4.12 Efektif gerilim şeklinin değerlendirilmesi

Bağıl  gerilim değişimi  karakteristiği,  d(t):  Gerilim değişim karakteristiği  ΔU(t)'nin  sistem 

anma gerilimi UN 'ye oranıdır.( Şekil 4.14 de görüldüğü gibi)

Bağıl maksimum gerilim değişimi, dmax : Maksimum gerilim değişimi ΔUmax 'm sistem anma 

gerilimi UN 'ye oranıdır. (  Şekil 4.14 de görüldüğü gibi)



Bağıl kalıcı durum gerilim değişimi,dc :Kalıcı durum gerilim değişimi ∆Uc ‘nin sistem anma 
gerilimi UN ‘oranıdır(Şekil 4.14 de görüldüğü gibi)

Gerilim  dalgalanması:Ardışıl  gerilim  değişimleri  veya  gerilimin  efektif  değerdeki  sürekli 

değişimlerdir.

Fliker:  ışık akısı  veya  spektral  dağılımı zamanla dalgalanan ışık kaynağının neden olduğu 

görsel algılama düzensizliğinin etkisidir.

Kısa  dönem fliker  şiddet  faktörü:Kısa  bir  süre  (dakika  olarak)  boyunca  belirlenen  fliker 

şiddetidir.Pst =1 genelde fliker için rahatsız edici sınırı belirtir.

Uzun dönem fliker şiddet Faktörü, Plt : Pst  kullanılarak uzun bir süre boyunca (saat olarak) 

belirlenen fliker şiddetidir.

Flikermetre: flikerin herhangi bir değerini belirlemek üzere tasarlanmış aygıttır.Flikermetre 

genelde  Pst ve  Plt  değerlerini  ölçer.  Fliker  etki  zamanı,  tf:Gerilim  değişim  şeklinin  fliker 

etkisinin tanımlayan zaman boyutundaki bir değerdir.

4.6.2.2.Bağıl Gerilim Değişiminin Belirlenmesi

Fliker  belirlenmesinin  temeli,uygunluğu  test  edilen  yükün  uçlarındaki  gerilim  değişim 

karakteristiği olan ∆ U(t)  ‘nin bulunması olup bu da iki farklı efektif gerilim şekli olan U(t1) ve 

U(t2) ‘nin farkıdır.

ΔU(t)=U(tı)-U(t2)                                                                                                                                                                                 (4.5)

Efektif değer ifade eden U(tı) ve U(t2) değerleri ölçülmeli veya hesaplanmalıdır.  Eğer efektif 

değer  ani  gerilim  dalga  şeklinden  elde  ediliyorsa  hesapta  dalga şekli  bozukluklarının  da 

dikkate alınması gerekir.



Gerilim değişim  karakteristiği  ΔU(t) test  edilen yükün çektiği kompleks  akım  ΔI(t)'nin 

kompleks  empedans  olan  Z  den  geçmesi  sonucu  oluşan  gerilim  düşümünden  dolayı 

oluşmaktadır. Δlp ve  ΔIq  sırasıyla  ΔI akımının aktif ve reaktif kısımları olarak tanımlanırsa 

aşağıdaki eşitlik elde edilir. 

ΔI(t) = ΔIp-J.ΔIq=I(tı)-I(t2)                                                                                                          (4.6)

Burada dikkate edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır.

- Iq kapasitif akım için pozitif, endüktif akım için negatiftir.

- Eğer I(tı) ve I(t2) akımlarındaki harmonik bozulması 10%'den az ise temel bilecenin efektif 

değeri yerine toplam efektif değer kullanılabilir.

- Tek fazlı ve simetrik üç fazlı yüklerde gerilim değişimi eşitlik  'deki gibi yazılabilir.

ΔU(t)= |ΔIp.R+.ΔIqX|                                                                                                             (4.7)

Burada  ΔIp ve  ΔIq  sırasıyla  akım değişinimin aktif  ve reaktif  kısımları, R ve X  kompleks 

empedansın bileşenleridir.

Sonuç olarak bağıl gerilim değişimi aşağıdaki eşitlikteki gibi verilebilir.

d = ΔU(t) /UN                                                                                                                          (4.8)



4.7.FLİKERİ SORUNUNA ÇÖZÜMLER

Fliker sorununa alınacak önlemler genel olarak bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak yerine 

kısmi  iyileştirmeler  yapma  üzere  belirlenir ve gerilim dalgalanmasının  genliğim azaltarak 

flikerin  izin  verilen  sınırlar  altında  kalmasına  çalışılır.  Burada  temel  iki  yöntem 

incelenecektir.İncelemeler en önemli Fliker kaynağı olan ark ocakları üzerinden yapılacaktır.

4.7.1.Kaynağın Seçimi

Flikeri oluşturan neden şebekeye bağlı kullanıcı yükleridir. Bu kullanıcı yüklerinin daha az 

flikere neden olacak şekilde yapılandırılması veya kontrol edilmesi en etkin çözüm olacaktır. 

Ark ocakları genellikle üç faz AÇ olarak yapılırlar. Tipik bir üç fazlı AC ark ocağı prensip 

seması aşağıdadır.

Şekil 4.14 AC üç faz ark ocağı prensip seması

Yukarıda prensip şeması verilen AC ark ocağı yüksek düzeyde fliker üretmektedir.

4.7.2.DC Ark Ocağı

AC ark ocağına alternatif olarak DC ark ocağı gösterilebilir. DC ark ocağının prensip seması 

aşağıda gösterilmiştir



Şekil 4.15:DC ark ocağı prensip seması

4.7.3.AC ve DC Ark Ocaklarının Karşılaştırılması

Yapısal Özellikler

DC  ark  ocağı  ile  referans  AÇ  ark  ocağının  yapısal  özellikleri  aşağıdaki  tabloda 

karşılaştırılmışlardır.

Tablo  4.1.AC ve DC ark ocaklarının yapısal özellikleri
DC ark ocağı Referans AC ark ocağı

Ocak kapasitesi 25 ton 23 ton
Ocak çapı 4.000ın 3.650ın
Tepe elektrodu 14 inc x l adet 14 inc x 3 adet
Transformatör 15MVA 12MVA
Trasformatör sekonder gerilimi 265 V/465 V 260 V/400 V
Sekonder akımı Max.40kA 17kA

Fliker Üretimi
Teorik olarak tek tepe elektrodlu DC ark ocağının fliker değeri aynı elektriksel kapasiteye 
sahip AC ark ocağınınkinden 50 % küçüktür.Durağan ark nedeniyle daha da küçük bir değer 
beklenebilir. Aşağıdaki şekilde eritme periyodu boyunca AC ve DC ark ocaklarının gerçek 
fliker değerleri gösterilmiştir.



Şekil 4.16:DC ve AC ark ocakları fliker ölçümleri

Yukarıdaki şekilden görüleceği gibi DC ark ocağının fliker değeri AC ark ocağınınkinin yarışı 

ile üçte biri arasında değişmektedir.

4.7.4.Kompansatörler 

Giriş

Genelde güç faktörünü yükseltmek için kullanılan kompansatörler  harmonik ve fliker gibi 

bozulmaları  azaltmakta da kullanılırlar.  Bu bölümde fliker bakış açısından kompansatörler 

incelenecektir

4.7.4.1.Senkron Kompansatör/ Senkron Kondansatör

Senkron  kompansatörlere  dinamik  kompanzastörler  de  denir  ve  boşta  çalışan,  senkron 

reaktansları küçük olan, çıkık kutuplu, kuvvetli amortisör sargıları olan senkron maktalardır.

Senkron  kompansatörler,  özellikle  hızlı  uyarma  kontrolündeki  performansları  nedeniyle 

şikayetlere  neden  olmuşlarsa  da,  geçmişte   ark  ocaklarının kompanzasyonunda oldukça 



geniş bir kabul görmüşlerdir. Ancak sonradan bu geniş kabulün abartılı olduğu anlaşılmıştır. 

Senkron  makinanın  fliker  kompanzasyon  işlemi  basitçe  besleme  sisteminin  bağlanma 

noktasından desteklenmesi olarak İfade edilebilir. Sonuç olarak ocak akımının dalgalanması 

bağlama noktasmda daha az gerilim değişimine neden olur. Senkron kompansatör ve besleme 

sistemi eşdeğer dirençleri ile ters orantılı olarak ocak akımım paylaşırlar.

Şekil 4.17:Senkron kompansatör

XG  :Generatör reaktansı;

XŞ  :Şebeke reaktansı;

IG    :Generatör akımı;

IŞ   :Ark  ocağının  şebekeden  çektiği  akım  olmak  üzere 

generatör akımı aşağıdaki gibidir.



I
G= IA .

XşXG
Xş

+
 

(4.9)

Normal akıma benzer olarak dalgalanan bileşenin bir kısmı da generatör tarafından paylaşılır.

Birkaç faktör nedeni ile bu paylaşım karmaşıktır. Makine aynı zamanda ocağın güç demand 

değişimim geçici olarak da paylaştığı için sisteme göre salınacaktır. Eğer doğru reaktans (Xd) 

ile  dik reaktans  (Xq)  değerleri  arasında büyük fark  varsa  efektif  reaktans  geçici  olarak dik 

reaktans içerdiğinden değişken değerli olacaktır. Bozulmayı izleyen geri dünüş torku rotorun 

osilasyonuna neden olacaktır. Eğer bozulma çok büyük veya büyük bozulmaların sırası doğal 

salınım  frekansına  yakın  bir  oranda  oluşuyorsa  makine  senkronizasyonunu  tamamen 

kaybedebilir.

Uyartım  kontrolü  7-10  Hz  frekansmda  dalgalanan  akım bileşenlerini  kompanze  edebilecek 

kadar hızlı yapılamaz. Aksine bunların daha da kötüleştirmeye eğilimlidirler.

Daha  küçük  efektif  reaktanslı  senkron  makine  dalgalanan  akımın  daha  büyük  parçasını 

üstlenecektir. Senkron makinenin etkinliğini arttırmanın alternatif ve gençlikle daha ekonomik 

yolu besleme reaktansının arttıracak tampon reaktör kullanmaktır. Ancak bu bozulma ardından 

senkronizmayı kaybetme riskini arttırmaktadır.

Yayınlanan bilgilerden görülmektedir  ki pratik bir  kurulum dalgalanmaların yaklaşık olarak 

eşit paylaşımı ile elde edilmektedir.

Harmonik bozulması ve negatif bileşen etkileri de empedanslarının tersi oranında sistem ile 

makine arasında paylaşılmaktadır.  Sistemin kapasitif  empedansa sahip  olduğu her hangi bir 

harmonik bileşeni için harmonik bozulması kuvvetlendirilir.

Senkron  kompansatörlerin  diğer  kompanzasyon  sistemlerine  göre  bazı  avantaj  ve 

dezavantajları vardır.

Senkron kompansatörler harmonik üretmezler.  Kapasitif etkileri otomatik kontrol düzeni ile 

sürekli olarak ayarlanabilirler.

Bununla birlikte dengesiz yükleri dengeleyemezler. Dönen makinalar oldukları için kayıpları 

vardır. Kuruluş maliyetleri düşük değildir.

4.7.4.2.Sabit Paralel Kapasitör

Sabit  Paralel  kapasitörler  sadece  güç  faktörünü  düzeltme  amacıyla  kullanılırlar.  Rezonans 

frekansından   daha   yüksek   frekanslı   harmonik  bileşenlerinin  kuvvetlenmesini önlemek 

için genellikle havalı seri reaktörler de içerirler. Ancak normal olarak kapasitör bankaları ile 
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rezonansa  girdikleri  frekansın  altındaki  harmonik 

bileşenlerin  kuvvetlendirmeye  eğilimlidirler.  Paralel 

kapasitörler güç frekansında efektif besleme empedansını 

arttırılırlar  ve  bundan  dolayı  besleme  sistemindeki 

gerilim  dalgalanmasının  tepe  değerini,  eğer  besleme 

sisteminin  kısa  devre  seviyesi  bağıl  olarak  küçükse, 

önemli ölçüde yükseltir.

Şekil 4.18:Sabit paralel kapasitör

4.7.4.3.Tristör Anahtarlamalı Kapasitörler (Doğrudan Sistem)

Tristörlü  anahtarlamalı  paralel  kapasitörlerin  besleme  sistemine  bağlı  veya  besleme 

sisteminden ayrık olmalarının güvenilir ve hızlı bir biçimde mümkün kılar. Bu sistemde gerekli 

reaktif gücü sağlayacak kondansatörler küçük bağımsız dallara (bataryalar) ayrılır. Her dal için 

bir tristör grubu vardır.
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Şekil 4.19:Tristör anahtarlamalı kapasitör

Reaktif  güç,  akım  ve  gerilimin  ani  değerlerim  ölçen  bir  kontrol  düzeni  yardımıyla 

kondansatörler küçük basamaklar halinde devreye sokulur yada çıkarılır. Bu kontrol basamaklı 

bir kontroldür. Her faz için ayrı kontrol yapılabilir. Ancak bataryaların kapasitif değerleri ne 

kadar küçük ve çok sayıda yapılırsa kontrol işlemi sürekli kontrole o kadar yaklaşır.Ayrıca, bir 

kondansatör devreye bağlandığında eğer ilk yükü ve gerilimi sıfır ise büyük akım çeker ve 

şebeke üzerine olumsuz etki yapar. Bu nedenle kapasite bataryası yaklaşık şebeke geriliminin 

tepe  değerine  doldurulur.  Şebeke  gerilimi  bu  tepe  değerinden  geçerken  kapasite  devreye 

sokulur,  bu esnada kapasitif  akım sıfırdır.  Tristörler  tetiklenerek  kasite  bataryasını  devreye 

sokar  ve devreden çıktığı  an ancak akımın sıfırdan geçtiği  ve gerilimin  maksimum olduğu 

andır. Böylece devre dışı olan kapasitörler yüklü olarak kalır ve uygun gerilim tepe değerinin 

oluştuğu  ve  tetikleme  işaretinin  verildiği  zaman  devreye  girebilirler.  Kapasiterin  yüksek 

harmoniklerde  rezonans  olayına  meydan  vermemeleri  için  kapasitelere  seri  olarak  havalı 

reaktörler bağlanır. Kapasiteler gerilimin ± tepe değerleriyle yüklenirse, bir periyod içinde iki 

kez bağlama olanağı doğar.

4.7.4.4.Tristör Kontrollü Reaktörler (Dolaylı Sistem)

Tristör kontrollü reaktörler dolaylı  bir ark ocaklarının kompanzasyonu yöntemidirler. Tristör 

kontrollü  reaktörlerde  güç  faktörünü  nominal  ocak  gücünde  bire  çıkaracak  kadar  kapasite 

ocağa paralel olarak bağlanır.  Ayrıca reaktörlere seri bağlı  tristörlerle reaktör akımı kontrol 

edilir. Yük dengesini iyileştirmek için genellikle bağımsız faz kontrolü vardır. Reaktif güç ya 

da gerilim dalgalamasına göre ve aynı zamanda flikeri de kompanze edecek şekilde, kontrol 

düzenleri  tristörlere  tetikleme  işareti  uygularlar.  Normal  olarak  tetikleme  açışı  her  bir  yan 

periyod  da  90°  ve  180  °  arasında  sürekli  olarak  ayarlanabilir.  Akım  sıfıra  doğal  olarak 

ulaşmadan  da  açılmazlar  Böylece  nominal  sabit  güçte  güç  faktörü  ve  ark  ocağının  reaktif 

gücünün  azalması  ya  da  tekrar  artması  gibi  değişiklikler,  trisörlerle  seri  bağlı  reaktörler 

tarafından ayarlanır. Aşağıda tipik bit tristör kontrollü reaktör seması gösterilmiştir.
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Şekil 4.20:Tristör kontrollü reaktör

Sabit kapasitelerin maksimum ocak reaktif gücünü karşılayacak güçte olması zorunlu olan bu 

kompanzasyon  düzeninde  kontrol,  basamaklı  olarak  yapılanan  kapasiteli  kontrolün  tersine 

sürekli olarak yapılmaktadır.

Sürekli  kontrol  edilebilmelerine  karşın  tristör  kontrollü  reaktörlerin  kendileri  bir  harmonik 

kaynağıdırlar. Bundan dolayı paralele kondansatörlere uygun seri havalı reaktörler bağlanarak 

kompanzasyon yanında filtre işlevi de yapmaları sağlanır.

4.7.4.5.Hatta Seri Kapasitör

Seri  kapasitörler  ark  ocakları  beslemelerim  nadiren  kurulmuşlarıdır.  Kapasitör  kendisinden 

sonraki  kısmın  kısa  devre  seviyesini  yükseltir  ve  bu  kurulduğu  yerin  empedans  değerini 

küçültebilir.  Seri  kapasitörler  gerilim  değişinimin  ortalama  değerinin  düşürülmesinde  çok 

etkindirler ve bazı durumlarda ark ocağının eritme oranım önemli ölçüde yükseltirler.

Aşağıdaki şekilde seri kapasitör seması gösterilmiştir.
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Şekil4.21:Hatta seri kapasitör

Yukarıdaki  şekilde  Xı  şebekenin  fliker  sorunun  oluşan  yerine  kadar  olan  reaktansını,  Xc 

bağlanan  kapasitörün  reaktansını  göstermektedir. Xc=Xı durumunda  empedans  minimum 

olacak ve böylelikle gerilim dalgalanması da azalacaktır.

Hatta  seri  kapasitörler  ayarlandıkları   frekanstaki  gerilim  dalgalamasının azaltılmasında 

etkinliklerini  flikerin  azaltılmasında  gösteremezler,   özellikle  kapasitörün  ile  sistemin 

rezonansa girdiği frekansın altındaki frekanslı gerilim bileşenlerini kuvvetlendirebilirler.

4.7.4.6.AC Doymalı Reaktörler

AC doymalı reaktörler tek faz veya üç faz olarak tasarlanırlar. Çekilen akım gerilimin besleme 

frekansının yarım çevrimi boyunca alınan integralinin fonksiyonudur.

Tek faz doymalı reaktörler ile  kademeli  lineer  tampon reaktörler  ark  ocağının  her  bir 

dalgalanmasının  genliğinin olası  en  büyük miktarda  düşürülmesi  zorunlu  olduğu  zaman 

kullanılırlar.  Kademeli lineer reaktör  ark ocağı transformatörüne  seri  olarak  bağlanır  ve 

doymalı  reaktör kademe noktasına  bağlanır.  Tek  faz  doymalı  reaktörler  ayrık  faz 
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kompanzasyonu için kullanılır. Şebekeden çekilen toplam reaktif akım neredeyse sabit kalır ve 

besleme sistemdeki bozulma durdurulur. Kompanzasyon matematik olarak bütün dalgalanma 

frekansları için tam olarak yapılabilir. Sadece ocağın güç değişimleri gibi ikinci derece etkiler 

nedeni  ile  küçük  bir  miktar  gerilim  dalgalanmağı  arda  kalır.  Bu  sistem  büyük  miktarda 

iyileştirmenin gerekli olduğu tek ocaklı sistemler için kullanılır.

Üç faz paralel doymalı reaktörler dalgalanmanın sadece orta miktarda düşürülmesi gerektiğinde 

kullanılır ve  ark ocağı  transformatörüne  paralel  olarak  doğrudan  bağlanırlar.  Ark  ocağının 

reaktif akımındaki değişim sistem ile doymalı reaktör arasında bağıl reaktanslarına ters oranda 

paylaşılır. Arda kalan gerilim değişiminin spektral yoğunluğu kompanze edilmemiş ocağınki 

İle neredeyse  aynıdır.  Örneğin bütün frekanslar benzer oranda düşmüştür.  Bu sistem küçük 

veya orta düzeyde bir  iyileştirmeye gereksinim duyan tek ve çoklu ocaklar için kullanılır.
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5.GÜÇ KALİTESİ UYGULAMALARI

5.1.Sisteme Bağlı Ark Ocağının Kompanzasyonu

5.1.1.Giriş

Türkiye  Elektrik  Üretim  İletim  A.Ş.  Trakya  işletme  Grup  Müdürlüğü  İstanbul Röle  Ölçü 

Aletleri Müdürlüğü "İkitelli TM.den Enerji Alan İÇDAŞ A.Ş.' nin Beslendiği 34.5 kV Barada 

Muhtelif ölçülerin yapılması" adlı bir rapor hazırlamışlarıdır.  Bu rapor aşağıda açıklanan yük 

ve şebeke durumuna sahip ark ve pota ocaklarını bağlı olduğu baradaki fliker, gerilim değişimi 

ve harmonik düzeyleri  İncelenmiştir. Bu raporda ölçüm değerleri ile birlikte kabul edilebilir 

uygunluk seviyeleri de verilmiştir.

5.1.2.Var olan durumu

Ölçümlerin yapıldığı sırada İÇDAŞ aşağıda verilen paya sahiptir.

Şekil 5.1:İÇDAŞ Tek hat seması

5.1.3.Kabul Edilebilir Uygunluk Seviyeleri

Aşağıdaki tablolarda farklı gerilim seviyeleri İçin uygun fliker ve gerilim değişimi değerleri 

verilmiştir.
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Tablo 5.1. Fliker kabul edilebilir uygunluk seviyeleri

Gerilim seviyesi Fliker Şiddeti

Pst Pr

Çok yüksek gerilim Un > 154 kV 0.85 0.63
Yüksek gerilim 34.5< Un < 154 kV 0.97 0.72
Orta gerilim l kV< UN 5 34.5 kV 1.15 0.85
Alçak gerilim UN < 1 kV 1.15 0.85

Tablo 5.2.Gerilim değişimi kabul edilebilir uygunluk seviyeleri

5.1.4.Ölçüm Değerleri

Sınırı aşan flilker için ölçüm değerleri: 34.5 kV harada Pst = 9,63, Plt=7,77 Sınırı aşan gerilim 

dalgalanması için ölçüm değerleri aşağıdadır.

Tablo 5.3. Sınırları aşan değerler

Yukarıdaki tablodan görüldüğü gibi gerilim değişimleri ölçüm süresi boyunca 34.5 kV da yedi 

kere, 154 kV da bir kere sınırları aşmıştır.

5.1.5.Fliker Ve Gerilim Dalgalanmasına Çözüm

Yukarıda anlatılan fliker ve gerilim dalgalaması sorununa ek olarak harmonik ve güç faktörü 

sorunları da bulunan İÇDAŞ aşağıda tek hat seması verilen sistemi kurdurmuştur.

                                                                            80



Şekil 5.2:TCR ve SVC kurulduktan sonraki İÇDAŞ Tek hat şeması
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Yukarıdaki  sistemde  üç  SVC ve  bir  TCR bulunmaktadır. Bunlar 35  MVA lik  2.Harmonik 

filtresi,  40 MVA lik 3.Harmonik fîltresi  ve 30 MVA lik 4.Harmonik fıltresidir. Bu filtreler 

harmoniklerin azaltılması ve güç  faktörünün  yükseltilmesi  görevi  yerine getirmektedirler. 

Sistemde bulunan TCR ise çekilen güç durumuna göre yukarıdaki filtrelerin reaktif güçlerin 

sisteme verdikleri reaktif güçleri sınırlamak ve gerilim değişimim azaltmak için kullanılır.

Bu sistemler ile harmonikler kabul edilebilir seviyeye çekilirken güç faktörü de 0.95  i aşacak 

şekilde büyümüştür.

154 kV Pcc deki fliker ise Pst< 0.97 ve Plt<0.72 olarak belirlenmiştir. 

154 kV< Pcc deki gerilim dalgalanması 0.7 % den küçük olmuştur.

5.2. Hybrid filtreleme

5.2.1. Tesisatın tanımı

Kayak asansörleri bir OG/AG trafosuyla güçlendirilmişlerdir. (800 kVA).

Şekil 5.3:Rectiphase hybrid filtre ekipmanı (Merlin Gerlin)
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5.2.2.Karşılaşılan sorunlar

Teleskiler  çalışırken,  OG/AG  trafosu  tarafından  güçlendirilen  alçak  gerilim  şebekesi 

kesintilere maruz kalır. Yerinde alınan önlemler, OG güç sisteminden gelen gerilimde önceden 

mevcut  olan  harmonik  kaynaklı  bir  bozulmanın  (THDU  %9)  ve  teleski  cihazının 

beslemesinden  kaynaklanan  harmonik  kirliliğinin  yerinin  kesin  olarak  belirlenmesini 

sağlamıştır.  Sonuç olarak kaynak geriliminde meydana gelen bozulma (THDU %12) hassa 

cihazların (gişeler, zamanlama sistemi, v.b.) bozulmasına neden olmuştur.

5.2.3.Çözümler 

Cihazın amacı,  harmonik  meydana  gelmesi  ve  harmonik nötralizasyonunun  tesisatı  bozma 

eğilimi göstermesi durumunda, bunların anlık tepkisel biçimde giderilmesidir.

Seçilen  çözüm(bkz.Şekil  5.4)  ihtiyaç  duyulan  reaktif  gücü  (188  kvar)  sağlayan  baskın 

harmonik  (H5)  sırasına  ayarlanmış  bir  pasif  filtre  ile  20A'e  ayarlanmış  bir  aktif  filtreden 

oluşan  ve  diğer  tüm  harmoniklerin  yok  edilmesi  için  tasarlanmış  bir  hybrid  filtre 

(bkz.Şekil 5.3) kurmaktır. Uygulamadan sonra, ölçümler cihazın harmonik büyüklüğünü, hem 

akımda  hem  de  gerilimde  (bkz.Şekil  5.3)  geniş  bir  frekans  spekturumunda  azalttığını  ve 

gerilim bozulma faktörünü % 12.6'dan %4.47'ye düşürdüğünü göstermiştir. ayrıca tesisatın güç 

faktörünü  0.67'den  0.87'ye  çıkarmıştır.  Bu  çözüm,  karşılaşılan  sorunları  gidermiş  ve  daha 

sonra bir arızaya rastlanmamıştır.
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5.3.Gerçek Zamanlı Reaktif Dengeleme

5.3.1. Tesisatın tanımı

Concord'da (ontario-Kanada) bulunan bir otomobil aksamı üretim tesisinin enerjisi, 2000 RVA 

- 27.6 kV / 600 V - Yy - Ucc = %5.23 olarak kabul edilen bir trafo tarafından sağlanmaktadır. 

Söz konusu tesiste, nokta kaynak ve dikiş kaynağı kullanarak çelik sacdan egzoz aksamı imal 

edilmektedir.

5.3.2.Karşılaşılan sorunlar

• Kaynak cihazı çalıştırılırken, personelde lamba (titreşim) parlaklığının dalgalanmasına bağlı 

olarak görsel ve sinirsel yorgunluk.

• Kaynak cihazı çalıştırılırken, özellikle trafoda oluşan titreşimler yüzünden cihazda gürültü 

kirliliği ve erken mekanik yaşlanma.

•Tesisatın aşırı yüklenmeye maruz kalabileceği endişesiyle yeni cihaz ekleyememe (kaynaklar 

ateşlendiğinde tepe akım değeri ana devre şalterinin anma akımından daha büyük olmaktadır).

Bu nedenle, tesisatın genişletilmesi için - mevcut tesisatı yükseltmek veya yeni bir güç kaynağı 

tesisi kurmak için - büyük miktarlarda yatırıma ihtiyaç vardır.

• Reaktif güç tüketim sınırları geçildiği için ödenen yıllık 5.000 Euro ceza (0.75 güç faktörü).

•  İmalat  işleminin  sonunda  ampuller  şekillerine  göre  bükülürken,  kaynak  hatası  yüzünden 

oluşan kusurlu parçalar. Tüm bu faktörler şirketin verimini düşürmektedir.

5.3.3.Çözümler

Kaynak cihazının çalışması sırasında, 584 V anma gerilim, %5.8 gerilim düşmesi, 2000 A akım 

tepe değeri ve 1200 kvar reaktif gücü tepe değeri gözlemlenmiştir.  (Şekil 5.6 da görüldüğü 

gibi)

Gerilim dalgalanmalarından kaynaklanan sorunlara açıkça, yükleri hızlı ve sık olarak değişen 

ve kayda değer ölçüde reaktif güç tüketen kaynak makineleri sebep olmaktadır. Gerilimde %6 

oranında bir düşüş, kaynak için kullanılan güçte %12 (1-0.942) azalmaya sebep olmaktadır. 

Çok sayıda kusurlu kaynak olmasının sebebi budur.
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Standart  cihazlar  reaktif  güç  dengeleme  için  gerekli  tepki  zamanlarım  sağlayamayan 

elektromekanik kontaktörleri kullanırlar.

kondansatör adımlarının işlemesi,  çalışma sayışım azaltmak ve hem vaktinden önce aşınma 

süresince  kontaktörlerin  hizmet  süresinin  azalmasını  önlemek,  hem  de  kondansatörlerin 

boşalmasına olanak vermek için kasıtlı olarak zaman gecikmelidir.

Çözüm  gerçek  zamanlı  bir  reaktif  dengeleyici  koymak  olarak  seçilmiştir.(Şekil  5.7  de 

görüldüğü gibi)Bu yenilikçi cihaz aşağıdaki olanakları sunar:

• Ayarlamaların reaktif gücünde - özellikle hızlı, geniş ayarlamalı yükler (kaynak makineleri, 

asansörler, presler, kırıcılar, motor yol verme ... v.s.7 için uygun olan - bir çevrim içerisinde 

aşırı hızlı dengeleme (60 Hz'de 16.6 ms);

• Kontrollü anahtarlama süresince, özellikle geçici aşırı yüklenmelere dayanamayan yüklerle 

kullanışlı olan geçişsiz anahtar (PLC'Ier, bilgisayar sistemleri... v.s.);

• Kondansatörlerin ve kontaktörlerin mekanik parçaların kıpırdamamasının ve aşırı yüklenme 

olmamasının sonucu olarak artırılmış hizmet süresi

Şekil  5.7:Gerçek  Zamanlı  Reaktif  Dengeleyiciye    Şekil  5.6:Gerçek  Zamanlı  Reaktif 

Dengeleyici                           bağlı gelişmeler                                                                           (a) 

esas (b) pratik uygulama

1200 kvar'ın  dengelenmesi  ile  gerilim düşmelerim azaltmak mümkün olacaktır.  Ancak 800 

kvar, gerilimi tesiste bütün yük koşulları altında tüm işlemler için kabul edilebilir bir seviyede 

tutmaya  yeterli  olarak  saptanmıştır.  Çözümün  uygulanmasının  sonuçları  aşağıdaki  gibidir.( 

(Şekil 5.8 da görüldüğü gibi))

• akım tepe değerlerinde 1250 a azalma ve jul kayıplarının azalması süresince artırılmış tesisat 

verimi ile tesisat modifiye edilmeden yüklerin eklenmesi;
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•  reaktif  güç  tepe  değerlerinde  300 kvar  azalma ve  güç  faktöründe  0.92'nin  üzerine  çıkış, 

böylece güç faktörü cezalarım önlemek;

•  anma  gerilimin  599  V'a  çıkması  ve  gerilim  düşmelerinde  %3.2  azalma.(Şekil  5.8  da 

görüldüğü  gibi)  ayrıca,  personelde  görülen  titreşimlere  bağlı  görsel  ve  sinir  yorgunluk  da 

kaybolmuştur. Üretkenlik arttığı gibi, kaynak kalitesi de

Şekil 5.8 Akımın,Gerilimin ve reaktif gücünün ölçümü:[a]dengelenmemiş [b] dengelenmiş.

Şekil  5.9:  Gerçek zamanlı  reaktif  dengeleyici  kullanılarak elde edilen gerilim düşümündeki 

azalma

5.4. Yıldırım Koruması
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5.4.1. Tesisatın Tanımı

Şantiyede  bürolar  (bilgisayar  donanımı,  aydınlatma  ve  ısıtma  üniteleri),  güvenlik  noktası 

(yangın  alarmı,  hırsız  alarmı,  geçiş  kontrol,  video  gözetleme)  ve  Fransa'nın  Avignon 

bölgesinin 10 hektarlık bir bölümünde imalat işlemleri için üç adet bina yer almaktadır (km 2 

ye yıldırım düşme olasılığı yılda 2'dir)

Alanın  çevresinde  ağaçlar  ve  metal  yapılar  (direkler)  bulunmaktadır.  Bütün  binalar 

paratonerlerle donatılmıştır. OG ve AĞ güç kaynakları yerin altındadır.

5.4.2. Karşılaşılan Sorunlar

Bölgede,  güvenlik  noktasındaki  AG  tesisatının  yıkan  ve  36.500  Euro  değerinde  işletme 

zararına  sebep  olan  bir  fırtına  gerçekleşmiştir.  Yapıda  paratonerlerin  bulunuşu  yangın 

çıkmasını  önlemiştir  ancak  tahrip  olan  elektrik  cihazı  UTE  C-15443  ve  IEC  61024'deki 

tavsiyelere rağmen parafudurlar tarafından korunmamıştır.

5.4.3. Çözümler

Paratonerlerin  yerleştirilmesinin  onaylanması  ve  toprak  elektrotlarının  değerlerinin  kontrol 

edilmesini  takiben  güç  sisteminin  eş  potansiyelliği  ve  topraklaması  incelendikten  sonra, 

parafudurların yerleştirilmesine karar verilmiştir.

Parafudurlar  tesisatın  en  basında  (ana  AĞ dağıtım  panosu),  imalat  binalarındaki  kademeli 

dizilere yerleştirilmiştir. (Şekil 5.10 da görüldüğü gibi) Nötr nokta bağlantısı TNC olduğu için, 

koruma sadece ortak modda (fazlar ve PEN arasında) sağlanacaktır. Paratonerlerin çalışması 

UTE C-15443'e uygun olarak dikkate alındığında, Merlin Gerin P65 ve PF8 parafudurlarının . 

(Şekil 5.11 da görüldüğü gibi)özellikleri aşağıdaki gibidir:

•Tesisatın en basında

In = 20 kA - Imax = 65 kA - Up = 2 kV

• Kademeli dizide (en az 10 m aralıklarla) in = 2 kA - Imax = 8 kA - Up 

= 1.5 kV

Kademeli dizide, sekonder dağıtım panelleri için (bürolar ve güvenlik noktaları) iyi koruma 

sağlanmıştır.

Nötr nokta bağlantısı TNC'ye çevrildiği için, koruma (fazlar ve PE arasında) ortak modda ve 

(fazlar  ve  nötr  arasında)  diferansiyel  modda  sağlanmalıdır.  Bu  durumda  bağlantı  kesme 

cihazları, kesme kapasitesi 22 kA olan devre kesicilerdir.
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Şekil 5.10:Kademeli dizideki bazı parafudurlar için yerleştirme diyagramı

Şekil 5.11:Alçak gerilim parafudurları (Merlin Gerlin PF65 ve PF8)
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