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ÖZET

Bu c¸alis¸mada endu¨striyel bir binanin elektrik
sisteminde olus¸an akim ve gerilim harmoniklerinin
o¨lc¸u¨mu¨ bir gu¨c¸ kalitesi analizo¨ru¨ ile
gerc¸ekles¸tirilmis¸ ve elde edilen deg˘erler enerji
kalitesi ile ilgili uluslararasi standardlar
kullanilarak deg˘erlendirilmis¸tir. Ortaya c¸ikan
sonuc¸lar bu binada bulunan dog˘rusal olmayan
yu¨klerin olus¸turdug˘u akim harmoniklerinin
Toplam Talep Bozulumu &TTB' ve bazi tek
harmonik seviyeleri ac¸isindan standardlar
tarafindan belirlenmis¸ olan kabul edilebilir
sinirlari as¸tig˘i tespit edilmis¸tir. Ayrica, sistemdeki
gerilim harmonikleri de incelenmis¸ ve Toplam
Harmonik Bozulumu &THB' kabul edilebilir
sinirin altinda oldug˘u halde 9. harmonik deg˘erinin
belirtilen siniri as¸tig˘i tespit edilmis¸tir.

1. GiRİŞ

Son yillarda elektrik sistemlerinde artan
dog˘rusal olmayan yu¨klerden dolayi ortaya
c¸ikan sorunlar dolayisiyla, elektrik enerji
kalitesi o¨nemli bir kalite fakto¨ru¨ haline
gelmis¸tir. O¨zellikle, elektrik dag˘itim
kurumlari, elektrikli cihaz ve sistem
u¨reticileri ve son kullanicilar arasinda kaliteli
elektrik enerjisi o¨nemli bir konu haline
gelmis¸tir. Dugan ve dig˘erleri E1F enerji
kalitesini ?Son kullanicilara ait cihazlarin
c¸alis¸masini bozan veya yanlis¸ c¸alis¸masina
sebep olan, akim, gerilim veya frekansta
meydana gelen herhangi bir sapma enerji
kalitesi problemidir@ s¸eklinde ac¸iklamis¸tir. En
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yaygin enerji kalitesi sorunlari: harmonik
bozulmalar, gerilimde artis¸ veya azalma, enerji
kesintileri, gerilim ve faz dengesizlikleri
gu¨ru¨ltu¨, modu¨lasyon ve frekans sapmalari
olarak siralanabilir.
Gu¨nu¨mu¨zde kullanilmakta olan birc¸ok
hassas cihazin dog˘ru ve tutarli bir s¸ekilde
c¸alis¸abilmesi ic¸in kullanilan elektrik enerji
kalitesi oldukc¸a o¨nem tas¸imaktadir. Enerji
kalitesinin hassas cihazlar u¨zerinde yarattig˘i
sorunlarin giderilebilmesi ic¸in o¨rneg˘in Ercan
Devlet Havaalaninda o¨nemli bir c¸alis¸ma
yapilmis¸ ve aktif filtre ve kompanzasyon
sistemleri kullanilarak harmonik ve gu¨c¸
fakto¨ru¨ sorunlari ortadan kaldirilmis¸tir.
Benzer c¸alis¸malarin artarak devam etmesi
u¨lkemizde kullanilan elektrik enerji kalitesini
arttiracak ve dolayisiyla uluslararasi
standartlari yakalamamiza hizmet edecektir.
Bu c¸alis¸mada 800 KVA bu¨yu¨klu¨g˘u¨nde bir
trafo ile beslenen ve bu¨nyesinde birc¸ok 3 faz
cihazlar, bilgisayarlar ve UPS sistemi bulunan
endu¨striyel bir binanin Ana Dag˘itim Tablosu
giris¸inde 3 Fazli Gu¨c¸ Kalitesi Analizo¨ru¨
CFluke 434/435D kullanilarak harmonik
o¨lc¸u¨mleri yapilmis¸tir. Yapilan o¨lc¸u¨mler
sonucunda elde edilen gerilim harmonikleri
EN 50160:2001E2F CVoltage characteristics of
electricity supplied by public distribution
systemsD standardina go¨re ve akim
harmonikleri ise IEEE Std.519-1992 E3F CIEEE
Recommended Practices and Requirements
for Harmonic Control in Electrical Power
SystemsD standardina go¨re deg˘erlendirilmis¸tir.
Alc¸ak gerilim CAGD s¸ebekeleri
CAG≤1000VD ic¸in kararli durumlarda gerilim
ve akim harmonikleri ile ilgili yukarida
bahsedilen standartlar kullanilarak o¨lc¸u¨m
deg˘erlerinin standartlara uygun olup olmadig˘i
incelenmis¸tir.
Elde edilen sonuc¸lara go¨re o¨lc¸u¨m yapilan

binadaki akim harmonikleri TTB ve 3. , 5. , 7.
ve 11. tek harmonikler ac¸isindan, standardlar
tarafindan belirlenmis¸ olan kabul edilebilir
sinirlari as¸maktadir. Sistemdeki gerilim
harmonikleri de incelenmis¸ ve THB kabul
edilebilir sinirin altinda oldug˘u halde 9.
harmonik deg˘eri kabul edilebilir siniri
as¸maktadir.

2. GERİLİM VE AKIM
HARMONİKLERİ

Harmonik, dog˘rusal olmayan yu¨kler veya
gerilim dalga s¸ekli ideal olmayan
kaynaklardan dolayi bozulmaya ug˘ramis¸ bir
alternatif akim veya gerilimde, ana biles¸en
frekansinin tam katlari frekanslarda olus¸an
sinu¨soidal biles¸enlerin her birini ifade eder.

2.1 Toplam Harmonik Bozulma
THB
THB gerilim harmonik biles¸enlerinin etkin
deg˘erlerinin 9RMS: kareleri toplaminin
kareko¨ku¨nu¨n, ana biles¸enin etkin deg˘erine
oranini ifade eder. Bu deg˘er gerilim dalga
s¸eklindeki bozulmayi ifade eden deg˘erdir.
THB9%: as¸ag˘idaki gibi tanimlanmaktadir.

3. HARMONİK STANDARDLARI

Harmonikler deg˘erlendirilirken gerilim
harmonikleri ic¸in EN 50160:2001 ve akim
harmonikleri ic¸in IEEE Std.519-1992
standardlari kullanilmaktadir.

3.1 Gerilim Harmonik Standardi
EN 50160:2001standardina go¨re AG
s¸ebekeleri ic¸in kararli durumlarda gerilim
harmonikleri as¸ag˘idaki kriterlere uygun
olmalidir.
Tablo 16deki deg˘erler her bir gerilim
harmonig˘inin ana biles¸ene go¨re oransal
deg˘erlerini ifade eder. Tabloda, h harmonik
sirasini ve θ ise maksimum sinir deg˘erini
go¨stermektedir.

O¨lc¸u¨m periyodu boyunca o¨lc¸u¨len her bir
gerilim harmonig˘inin etkin deg˘erinin 106ar
dakikalik ortalamalarinin en az %956i, Tablo
16de verilen deg˘erlerden ku¨c¸u¨k veya bu
deg˘erlere es¸it olmalidir.

Bununla birlikte, THB deg˘eri en fazla %8
olmalidir.

91:

Denklem 91:6de: Vh gerilim harmonik
biles¸eninin etkin deg˘erini, h harmonik sirasini
ve Vl ise gerilim ana biles¸eninin etkin deg˘erini
go¨stermektedir.
2.2 Toplam Talep Bozulma TTB
TTB harmonik biles¸enlerinin etkin
deg˘erlerinin kareleri toplaminin
kareko¨ku¨nu¨n, maksimum yu¨k akimina orani
olan ve dalga s¸eklindeki bozulmayi ifade eden
deg˘erdir. TTB9%: as¸ag˘idaki gibi
tanimlanmaktadir.

Denklem 92:6de: Ih akim harmonik
biles¸eninin etkin deg˘erini, h harmonik
sirasini ve IL ise maksimum yu¨k akimini
go¨stermektedir.

3.2 Akim Harmonik Standardi
IEEE Std.519-1992 standardina go¨re AG
s¸ebekeleri ic¸in kararli durumlarda akim
harmonikleri as¸ag˘idaki kriterlere uygun
olmalidir:
- O¨lc¸u¨m periyodu boyunca o¨lc¸u¨len her bir
akim harmonig˘inin etkin deg˘erinin ve
TTB6nin 36er saniyelik ortalamalarinin IL6ye
go¨re oransal deg˘erleri Tablo 26de verilen
deg˘erlerden ku¨c¸u¨k veya bu deg˘erlere es¸it
olmalidir.
- Maksimum yu¨k akimi 9IL:: Yu¨k akimi
ana biles¸eninin etkin deg˘erinin, 15 veya 30
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dakikalik ortalama deg˘erlerinin maksimumu
s¸eklinde bulunan akim deg˘erini
go¨stermektedir.
- ISC s¸ebeke bag˘lanti noktasindaki en
yu¨ksek kisa devre akimini go¨stermektedir.
Trafo gu¨cu¨ ile bag˘lantili olan bu deg˘er ?4@8de
go¨sterildig˘i gibi hesaplanabilmektedir.

Tablo 2: Akim Harmonikleri
ic¸in sinir deg˘erleri.

dakikalik

ortalamalarinin, Ωh =h= harmonik

sirasi>, tu¨m o¨lc¸u¨mlere go¨re sinir deg˘eri altinda
olma oranlari =%> go¨sterilmektedir. Bu
sonuc¸lara go¨re 3, 5, 7, 11 ve 13 numarali gerilim
harmoniklerinin 100%8u¨ kabul edilebilir sinir
deg˘erleri ic¸ersisinde yer almaktadir. Fakat 9
numarali harmonik tu¨m o¨lc¸u¨mlerin %48.138u¨
=100.0-51.87> oraninda kabul edilebilir
sinirlarin u¨zerine c¸ikmis¸tir. 9. gerilim
harmonig˘inde %1.5 olarak verilen sinir
deg˘erini as¸an en yu¨ksek deg˘eri %4.098a kadar
yu¨kselmektedir.

O¨te yandan THB =%> deg˘erinin en fazla
%8 olmasi gerekmektedir. THB deg˘eri
%4.46 olarak o¨lc¸u¨lmu¨s¸tu¨r ve bu deg˘er =%4.46
< %8.00> kabul edilebilir sinirlar ic¸erisindedir.

4. YAPILAN HARMONİK
ÖLÇÜMLERİ

Bu c¸alis¸mada 3 Fazli Gu¨c¸ Kalitesi
Analizo¨ru¨ =Fluke 434/435> kullanilarak binanin
Ana Dag˘itim Tablosu giris¸inde harmonik
o¨lc¸u¨mleri yapilmis¸tir. THB ve TTB yaninda
1., 3., 5., 7., 9., 11., ve 13. gerilim ve akim
harmonikleri o¨lc¸u¨lerek bu konu ile ilgili
standardlara go¨re deg˘erlendirilmis¸tir.
O¨lc¸u¨mler su¨resi boyunca, sistem tam yu¨k,
ortalama yu¨k ve en az yu¨k durumlarinda farkli
yu¨k sec¸enekleriyle c¸alis¸tirilmis¸tir.
4.1 Gerilim Harmonik O¨lc¸u¨mleri
Yapilan o¨lc¸u¨mler sonunda, gerilim
harmonikleri ile ilgili olarak elde edilen
sonuc¸lar Tablo 3 ve Tablo 48de
go¨sterilmektedir. Tablo 38de gerilim
harmonikleri etkin deg˘erlerinin 108ar

4.2 Akim Harmonik O¨lc¸u¨mleri
Maksimum yu¨k akimi =IL> 364A olarak

o¨lc¸u¨lmu¨s¸tu¨r. S¸ebeke bag˘lanti noktasindaki en
yu¨ksek kisa devre akimini go¨steren, ISC, ise
17,390A olarak hesaplanmis¸tir. Bu deg˘erler
dikkate alindig˘inda, ISC/IL katsayisi, 47.77
olarak hesaplanmis¸tir. Dolayisiyla, Tablo
28deki 20<50 aralig˘ina denk gelen sinir
deg˘erleri sec¸ilmis¸tir.

Yapilan o¨lc¸u¨mler sonunda elde edilen akim
harmonik deg˘erleri ve standartta belirtilen
sinir deg˘erleri Tablo 58de go¨sterilmektedir.
Ilgili sinir deg˘erleri ve akim harmonik
bozulumu =%> deg˘erleri dikkate alindig˘inda
3., 5., 7., 11. ve TTB kabul edilebilir sinir
deg˘erlerini as¸maktadir. O¨lc¸u¨mlere go¨re
sadece 9. ve 13. harmonikler kabul edilebilir
sinirlar ic¸erisindedir.

Tablo 3: Gerilim harmonik o¨lc¸u¨mlerinin Tablo 1deki sinir deg˘erleri ile
kiyaslanmasi.
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Tablo 4: Gerilim harmonik o¨lc¸u¨mlerinin Tablo 1"e ve EN 50160:2001standardina
go¨re deg˘erlendirilmesi.

Tablo 5: Akim harmonik o¨lc¸u¨mlerinin Tablo 2"deki sinir deg˘erleri ile kiyaslanmasi.

5. SONUÇLAR VE
DEĞERLENDİRMELER

Sonuc¸ olarak, elde edilen o¨lc¸u¨m
deg˘erlerine go¨re, 3, 5, 7, 11, 13 ve THB gerilim
harmonikleri kabul edilebilir sinir deg˘erleri
ic¸erisinde yer almaktadir. %2.04 olarak
o¨lc¸u¨len, 9 numarali harmonik %1.5 olarak
verilen sinir deg˘erini as¸maktadir. Akim
harmonik bozulumu deg˘erleri dikkate
alindig˘inda ise 3, 5, 7, 11 ve TTB akim
harmonikleri kabul edilebilir sinir deg˘erlerini
as¸maktadir.
O¨lc¸u¨len bu harmonikler sonucunda,
sistemde risk olus¸turacak bir gerilim
harmonik seviyesinin olmadig˘i
anlas¸ilmaktadir.
O¨te yandan, sistemde sinir deg˘erler
u¨zerinde akim harmoniklerinin varlig˘i ac¸ikc¸a
go¨ru¨lmektedir. Bu harmonikler, bahse konu
binada bulunan ve dog˘rusal olmayan
yu¨klerden kaynaklanmaktadir.
So¨z konusu akim harmonikleri sistemi
besleyen trafo gu¨cu¨ ve mevcut yu¨k arasindaki
ilis¸kiden dolayi, ciddi bir gerilim harmonig˘i
olus¸turmasalar dahi, bu akimlarin sistemde
dolas¸iyor olmalari; kablo, trafo, endu¨kto¨r,
reakto¨r ve kondansato¨r gibi temel elektrik
elemanlarinin gereksiz yere fazladan
isinmalarina neden olmaktadir.

Bu saptamalardan hareketle, o¨zellikle akim
harmoniklerini, ilgili standartlar tarafindan
belirlenen sinir deg˘erlerin altina indirecek
uygun harmonik filtreleme du¨zeneklerinin
tesis edilmesi yerinde olur.
Ayrica bu harmonik filtreleme, zaten ciddi
bir bozulmanin olmadig˘i gerilim harmonik
deg˘erlerinin de daha ideal seviyelere
indirilmesine yardimci olacaktir.
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