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HARMONİKLER
HARMONİ
HARMONİK NEDİ
NEDİR ?
.
Enerji dağıtım sistemlerinde sinüs formundaki bir gerilim kaynağı yarı iletken
teknolojiye sahip bir sisteme uygulanırsa (DC veya AC Sürücü , UPS vb), sistemin
vereceği akım cevabı kare dalga şeklinde olacaktır. Sinüs formunda ve sistem
empedansı oranında genliğe sahip olması gereken bu akım dalga şeklinin kare dalga
olmasının nedeni içerdiği temel şebeke frekansı dışındaki sinüs dalgalarıdır. Temel
şebeke frekansı ( 50 Hz) dışındaki diğer sinüs formundaki bu akımlara “Harmonik “
denir.

HARMONİ
HARMONİK SEVİ
SEVİYELERİ
YELERİ
Yukarıda bahsedilen yarı iletken teknolojiye sahip olan bir cihazın üreteceği harmonik
akımların hangileri ve hangi mertebelerde olduğu bu cihazın pulse sayısına yani
içerdiği tristör veya diyot gibi elemanların adetlerine bağlıdır. Günümüz 3 fazlı elektrik
teknolojisinde diyot ve tristörler bir cihaz içerisinde 6 adet veya 12 adet kullanılarak 6
pulse veya 12 pulse sistemler olarak adlandırılırlar. 6 pulse bir sistem için ;
n = h.q±1 formulünde
h ; pulse sayısı
q ; sıra ile ilerleyen tam sayı
olmak üzere

Örneğin 6 pulse bir sistem;
n= 6.1+1= 5 ve 7
n= 6.2+1=11 ve 13
n= 6.3+1=17 ve 19
n=6.4+1=23 ve 25 gibi harmonik akımlar üretecektir.

Harmonik Sebepleri ve
Kaynakları
HARMONİ
HARMONİK SEBEPLERİ
SEBEPLERİ

















Elektrik makinelerindeki diş ve olukların meydana getirdiği harmonikler,
Çıkık kutuplu senkron makinelerde hava aralığındaki relüktans değişiminin
oluşturduğu harmonikler,
Senkron makinelerde ani yük değişimlerinin manyetik akı dalga şekillerindeki
bozulmalar,
Doyma bölgesinde çalışan transformatör mıknatıslanma akımları,
İndüksiyon ısıtma,
Kesintisiz güç kaynakları,
Statik VAr generatörleri,
Motor hız kontrol düzenleri,
Doğru akım ile enerji nakli (HVDC) ,
Enerji tasarrufu amacıyla kullanılan aygıt ve yöntemler,
Senkron makinelerinin hava aralığı döner alanının harmonikleri,
Şebekedeki nonlineer yükler; doğrultucular, eviriciler, kaynak makineleri, ark
fırınları, gerilim regülatörleri, frekans çeviriciler, v.b.
Deşarj lambaları,
Direkt frekans çevirici ile beslenen momenti büyük hızı küçük motorlar,
Gelecekte elektrikli taşıtların yaygınlaşması ve bunların akü şarj devrelerinin
etkileri,
Akü şarj sistemleri.

HARMONİ
HARMONİK KAYNAKLARI












Transformatörler
Döner makineler
Güç elektroniği elemanları
Doğru akım ile enerji nakli (HVDC)
Statik VAR generatörleri
Ark fırınları
Kesintisiz güç kaynakları
Gaz deşarjlı aydınlatma
Elektronik balastlar
Fotovoltaik sistemler
Bilgisayarlar

Rezonans

Harmonik akımlar şebeke empedansı üzerinde ohm yasasına göre harmonik
gerilim endüklerler. Elbetteki bu oluşan gerilim distorsiyonunun değeri üretilen
harmonik akımın değerine bağlı olduğu kadar ilgili şebekenin empedansına
da bağlıdır. İlgili şebekede toplam empedansı oluşturan iki temel ve birbirine
paralel empedans göz önüne alınmalıdır. Bunlardan birincisi Trafo empedansı
olan;
Ztr = WL
ve kompanzasyon sisteminin empedansı olan ,
Zk = 1 / WC ‘dir.
Bu iki empedansın paralel devresinin toplam empedansı ;
Ztoplam = wL / ( 1-W 2 LC )
olarak hesaplanır . Bu eşitlik ile ifade edilen paralel empedansın paydasındaki
1-W 2 LC değer “0” olur ise sistem ilgili frekans için teorik olarak sonsuz
empedans seviyesine ulaşır. Bu duruma “ Paralel Rezonans “ denir . Teorik
olarak sonsuz büyüklükteki empedans demek olan bu değer pratik
uygulamalarda üretilen harmonik akımların 3 ila 6 katı arasında amplifiye
olmasına neden olur. Bu durumda harmonikler trafo hattı için ve
kompanzasyon sistemi için en tehlikeli boyutlara yükselir. Artık yukarıda
bahsedilen standart üretimler ( 5. harmonik için % 20 vb ) sözkonusu değildir.
Bu değerler devreye giren kompanzasyon miktarına bağlı olarak % 100
değerine kadar yükselebilir.


Devreye giren kondansatör gücü arttıkça rezonans frekansı 5 ve 7 gibi düşük
frekanslı harmonik noktalara doğru ilerler. Ancak unutulmaması gereken
nokta rezonans frekansı hangi harmonik bileşene gelirse o harmonik sistem
için en tehlikeli harmonik haline gelir. Bu neden ile sistemde üretilen hiçbir
harmonik frekansı için rezonansa izin verilmemelidir.

Harmonik Filtrasyon ve
Reaktif Güç Bedeli
HARMONİ
HARMONİK Fİ
FİLTRASYON
Yukarıda bahsedildiği üzere rezonansa engel olmak harmonik filtrasyonun ön
koşuludur. Bunu yapabilmek için kondansatör grupları reaktörler ile desteklenmeli
ve bu iki devre elemanı ile bir odaklama freakansı elde edilmelidir. Bu frekans
şebekede var olan en düşük frekanslı harmonik akımın bir geri noktası olmalıdır.
Tipik 3 fazlı sistemlerde oluşan harmonik seviyenin daha önce de bahsedildiği gibi
5. harmonikten (250 Hz ) başlayacak olması bu odaklama frekansının 189 ila 223
Hz aralığında olmasını gerektirecektir.

HARMONİ
HARMONİK KAYNAKLI REAKTİ
REAKTİF GÜÇ
GÜÇ BEDELİ
BEDELİ
Enerji dağıtım sistemlerinde temel şebeke frekansındaki akım ile gerilim arasındaki
faz farkını işaret eden büyüklüğe “cos ϕ “ denir ve bu değer bir endüstriyel hattın
enerji aldığı üreticiye ödeyeceği reaktif güç bedelini belirler. Döner telli
konvansiyonel elektrik sayaçları ile faturalandırma yapan sistemlerde durum
yukarıda bahsedildiği gibidir. Ancak son yıllarda kanunla da zorunlu olan dijital
sayaçlara geçilmesi ile bu durum farklılık göstermiştir. Zira dijital sayaçlarda güç
faktörü ile bilinen yukarıdaki değerin hesaplanması için sadece temel şebeke
frekansındaki akım ve gerilim arasındaki açıya bakılmaz , harmonik denilen diğer
frekanslardaki akım ve gerilimin etkisi de göz önüne alınır . Buna “Power
Power Factor “
denir.
Kısaca power factor , cos ϕ değerinden farklı olarak , harmonikler dahil olan akım
ile harmonikler dahil olan gerilim arasındaki faz farkıdır. Bu iki değer arasında
harmonikli ortamlarda aşağıdaki formül kadar bir fark oluşur.
PF = µ . cos ϕ
µ = 1 / [ 1 + ( THD(I) )2 ]
Örnek olarak ile dijital sayaç kullanan ve şebekesinde THD(I) =%30 seviyelerinde
harmonik akımı olan bir tüketici cos ϕ = 0,96 değerine sahipken ;
µ = 1 / [ 1 + (0,3)2 ] = 0.917
PF = 0,917 x 0.96 = 0,88 değerinde bir güç faktörüne sahip olacaktır.
Bunun temel sonucu olarak döner telli bir sayaçtan dijital sayaca geçmesi ile aynı
yük ve kondansatör sistemi ile daha önce ödemediği reaktif güç bedelini ceza
olarak ödeyecektir

Reaktif Güç Bedeli Örnek
Uygulaması


Aşağıda , tristör kontrollü bir endüksiyon fırını besleyen trafonun
kondansatörler devrede iken ve devrede değil iken gerçekleştirilen ölçüm
sonuçları verilmiştir. Sonuçlardan da rahatlıkla görüleceği üzere
kondansatörler devrede değil iken 6 pulse bir yarı iletken malzemeden
beklenen harmonik akımlar ( % 20) gözlenmiş ve bu durumda PF ile cos ϕ
biribirlerine yakın değerler göstermiştir. Ancak kondansatörün devreye girmesi
ile sistem 7. harmonik rezonansına uğramış, harmonik akımlar % 40
seviyelerine amplifiye olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak PF ile cos ϕ
arası açılmış ve firma reaktif ceza ödemeye başlamıştır. Aşağıdaki ölçüm
kondansatörler devre dışı iken yapılmıştır.
cos ϕ = 0.93 iken PF = 0,95 değerindedir. Dijital yada döner telli sayaç
kullanılması durumunda çok büyük farklar oluşmamıştır.

Reaktif Güç Bedeli Örnek
Uygulaması

Yukarıdaki ölçüm kondansatörler devrede iken yapılmıştır. Yaklaşık 300 kVAr
kondansatör devreye alınmış ve sistem 7. harmonik rezonansına
uğramıştır.Yukarıda sunulan ölçüm sonucunun sağ tarafındaki kolonda daha
önce 138 A olan 7.harmonik akımının yaklaşık 4 kat amplifiye olarak 562 A
seviyesine geldiği rahatlıkla izlenmektedir. Bu durumda cos ϕ = 1.00 ideal
değerinde iken PF= 0,89 ( < 0,96 ) ceza değerindedir. Elbetteki sözkonusu bu
sisteme müdehale kaçınılmazdır . Aksi durumda ayda 30 gün ve 24 saat çalışan
böyle bir tesis her ay 7000 EUR reaktif ceza bedeli ödeyecektir. ( Ani tüketim faz
başına 300 kW ve reaktif bedel kWsaati 0.02 EUR kabul edilmiştir. )

Harmoniklerin Etkileri

Harmonikler güç sisteminde ve güç sistemine bağlanan elemanlar üzerinde
olumsuz etkiler meydana getirirler.
Harmonikler, motorlar, generatörler, kondansatörler, transformatörler ve enerji
iletim hatlarında ilave kayıplara neden olurlar.
Bazı durumlarda da harmonikler, güç sistem elemanlarının zarar görmesine
veya devre dışı kalmalarına yol açabilirler.
Ayrıca harmonikler nedeniyle sistemde çeşitli frekanslar bulunacağından,
rezonans meydana gelme olasılığı artacaktır. Rezonans sonucu oluşabilecek
aşırı akım ve gerilimler işletmedeki elemanlara önemli zarar verecektir.
Öncelikle harmoniklerin güç sistemlerinde meydana getirdiği problemler;













Şebekede rezonans olayları, rezonansın neden olduğu aşırı gerilimler ve
akımlar,
Generatör ve şebeke geriliminin bozulması,
Senkron ve asenkron motorlarda moment salınımlarının ve aşırı ısınmanın
meydana gelmesi,
Kompanzasyon tesislerinin aşırı reaktif yüklenme ve dielektrik zorlanma
nedeniyle zarar görmesi,
Enerji sistemindeki elemanlarda ve yüklerde kayıpların artması,
Dijital tip sayaçlarda yanlış ölçmeler,
Koruma ve kontrol düzenlerinde sinyal hataları,
Gerilim düşümünün artması,
Elektrik aygıtlarının ömrünün azalması,
İzolasyon malzemesinin delinmesi,
Uzaktan kumanda, yük kontrolü v.b. yerlerde çalışma bozuklukları,
Sesli ve görüntülü iletişim araçlarında parazit ve anormal çalışma olarak
verilebilir.

ABB Harmonik Filtre
Çözümleri
ALÇ
ALÇAK GERİ
GERİLİM DEDE-TUNED HARMONİ
HARMONİK Fİ
FİLTRE Sİ
SİSTEMLERİ
STEMLERİ




Kontaktö
Kontaktör Anahtarlamalı
Anahtarlamalı DeDe-Tuned Filtreli Kompanzasyon Panelleri
Tristö
Tristör Anahtarlamalı
Anahtarlamalı DeDe-Tuned Filtreli Kompanzasyon Panelleri
DynaComp / DeDe-Tuned Filtreli Dinamik Kompanzasyon Panelleri

ALÇ
ALÇAK GERİ
GERİLİM TUNED HARMONİ
HARMONİK Fİ
FİLTRE Sİ
SİSTEMLERİ
STEMLERİ

AKTİ
AKTİF Fİ
FİLTRE Sİ
SİSTEMLERİ
STEMLERİ


3 faz - 3 telli Uygulamalar İçin PQF Sistemler (690V’
(690V’a kadar)
kadar)
PQFI / Aktif Filtre Panelleri
PQFM / Aktif Filtre Panelleri



3 faz - 4 telli Uygulamalar İçin PQF Sistemler (415V’
(415V’a kadar)
kadar)
PQFK / Aktif Filtre Panelleri



3 faz - 3 telli veya 4 telli Uygulamalar İçin PQF Sistemler (415V’
(415V’a kadar)
kadar)
PQFS / Aktif Filtre Panelleri

ORTA GERİ
GERİLİM DEDE-TUNED HARMONİ
HARMONİK Fİ
FİLTRE Sİ
SİSTEMLERİ
STEMLERİ




Orta Gerilim DeDe-Tuned Filtreli Kompanzasyon Sistemleri
HVHV-ABBACUS / DeDe-Tuned Filtreli Kompanzasyon Sistemleri
Harici Ortamlar İçin Açık Tip Uygulamalar

ORTA GERİ
GERİLİM TUNED HARMONİ
HARMONİK Fİ
FİLTRE Sİ
SİSTEMLERİ
STEMLERİ

ABB Kontaktörlü De-Tuned
Filtreli Kompanzasyon
Harmonik Filtre
Reaktö
Reaktörü

XLP
Sigortalı
Sigortalı Yük
Ayı
Ayırıcısı

Harmonik Filtre
Reaktö
Reaktörüne Uygun
457 V & 525 V, vs.
Kondansatö
Kondansatör
Grupları
Grupları
Üst Panel Fanı
Fanı

Güç Kontaktö
Kontaktörü
Reaktif Güç
Güç Kontrol
Rölesi

ABB IS2 Panel
800x2000x800 mm

Ön Panel Filtresi

ABB Tristörlü De-Tuned
Filtreli Kompanzasyon
Harmonik Filtre
Reaktö
Reaktörüne Uygun
457 V & 525 V, vs.
Kondansatö
Kondansatör
Grupları
Grupları

Tristö
Tristör Bloğ
Bloğu

Üst Panel Fanı
Fanı

Reaktif Güç
Güç Kontrol
Rölesi

XLP
Sigortalı
Sigortalı Yük
Ayı
Ayırıcısı

Ön Panel Filtresi

Harmonik Filtre
Reaktö
Reaktörü

ABB IS2 Panel
800x2000x800 mm

A.G. CLMD Kondansatör
Kolay bağlantı terminalleri
Rakor montajına uygun kablo giriş yuvası
Toprak terminalleri
Deşarj dirençleri
Metal gövde ( dış ortamda da kullanılabilir)
Kendi kendini onaran
Kuru dielektrik malzeme
Çok düşük kayıp
Soğutucu
Vermikülit (anti-toksit)

Teknik Özellikler
Gerilim aralığı
: 220 V. – 1000 V.

Frekans
: 50 Hz & 60 Hz

Bağlantı
: 3 faz (1 faz opsiyonlu)

Deşarj dirençleri : Dahili

Koruma sınıfı
: IP 42 (IP 54 opsiyonlu)

Bağlantı terminali: M6 & M8 civatalar

Çalışma sıcaklığı : -40 - +50 OC

Güç tüketimi
: < 0.5 W. / 380 V.

Gerilim testi
:
Terminaller
: 3 kablo çıkışı, 1 topraklama
Terminaller arası
Deşarj dirençleri
: Dahili
2.15 X Un / 10 sn.
Toprak arası
Kullanım yeri
: İç mekan
3 kV / 10 sn.
Kabul edilebilir aşırı yükler
Aşırı gerilim toleransı
: max. %10
Aşırı akım toleransı
: %30 sürekli







Gerilim aralığı: 50Hz: 230, 400, 415, 440, 460, 525, 550, 600, 660, 690, Vac
60Hz: 240, 400, 460, 500, 600, 660 Vac

Harmonik Filtre Sistemleri İçin
Modüler CLMD 33S


Kompakt





Güçlü

En

: 60 mm



Geniş ürün serisi

Boy

: 334 mm



Güvenli

Yükseklik

: 220 mm



Montaja hazır

Ağırlık

: 4.5 kg.

İdeal Boyutlar

Teknik Özellikler


Gerilim aralığı



Bağlantı
Terminaller
Deşarj dirençleri
Koruma sınıfı
Kullanım yeri












Çalışma sıcaklığı
Güç tüketimi
Kapasite tolaransı
Gerilim testi

: 50 Hz : 230, 400, 415, 430, 457, 474, 525, 565, 690, 742 ve 789 Vac
60 Hz : 240, 258, 274, 380, 409, 434, 440, 480, 549, 600, 645,686 Vac
: 3 faz
: 3 kablo çıkışı, 1 topraklama
: Dahili
: IP 40
: İç mekan
: - 25 - + 55 OC
: < 0.5 W. / 380 V.
: 0/+10 %
:
Terminaller arası
2.15 X Un / 10 sn.

Kabul edilebilir aşırı yükler
Aşırı gerilim toleransı
Aşırı akım toleransı

Toprak arası
3 kV / 10 sn. – Un < 500 V.
4 kV / 10 sn. – Un > 500 V.
: max. %10
: %30 sürekli

.

A.G. Harmonik Filtre
Reaktörü
HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİNİN
ÖZELLİKLERİ












Şebeke frekansı fn = 50 Hz
Maksimum harmonik akımı In = 0,3 I1
Temel harmonik akımı I1 = ...Amper
Isınma sınır akımı Ith = 1,1 I1 (p=%7) 1,2 I1 (p=%5,67)
Doyma akımı Ilin = 1,8 I1 (Demir Çekirdekli)
Maksimum akım Imax = 2.I1 (60 saniye)
İzolasyon sınıfı F ( 155°C )
Koruma derecesi IP00
İzolasyon dayanma voltajı = 3000 Vac 1 dakika
IEC 289 ve VDE 0532 ‘ ye göre imal edilmiştir.
Şebekedeki Harmonik Gerilim değeri ;
U3 / U1
= % 0.5
U5 / U1
=%6
=%5
U7 / U1
U11 / U1
= % 3.5
U13 / U1
=%3
THDU



p:%5,4, p:%5,67, p:%7, p:%14
ve diğer gerekli / istenilen
rezonans değerlerinde imalat

=%8

THDU : % 12 ve % 17 özel
uygulamalar için mevcuttur.

Sertifikalar

Testler
Tüm rutin testler IEC 289 ve VDE 0532’a
göre yapılmaktadır.
Test programımız aşağıda belirtilen testlerin
tamamını ya da bazılarını içerir:
• Rutin Testler (Endüktans, Rezistans, Darbe
Dayanım Testi, İzolasyon Dayanımı)
• Kısa Devre Dayanım Testi
• Sıcaklık Yükselmesi Testi
• Ses Seviyesi Testi
• Sismik Test

RVT : Reaktif Güç
Kontrol Rölesi
Otomatik ayarlanan parametreler:
parametreler:
Faz kayması (özel bağlantılar için)
C/k (başlangıç akımı)
Çıkış sayıları
Anahtarlama sırası

Yukarı ve aşağı
tuşları
Help(yardım) butonu

Çıkış

ÖZELLİ
ZELLİKLER

Onaylama

Programlanabilen parametreler

Güç faktörü kontrol

Hedef cosϕ (gündüz /gece)

Ölçümler

Hedef cosϕ ,rejeneratif çalışma modunda

İzleme

Faz kayması (özel bağlantılar için)

Koruma

C/k (başlangıç akımı)

Test ve Arıza bulma
Haberleşme
Yazıcı bağlantısı
Fieldbus adaptörü (Modbus,..)
Dört çıkış (6 veya 12 çıkış üzerine)

Anahtarlama sırası (ihtiyaca göre ayarlanabilir)
Aktif çıkış sayısı

(otomatik-sabit-iptal)

Anahtarlama gecikme zamanı (aktif - iptal
reset)
Monofaze veya üç faz bağlantı
Anahtarlama stratejisi :

ilave modülü

Lineer veya dairesel

IP43 koruma sınıfı (IP54 opsiyon)

Normal veya integral

Maks. Ortam sıcaklığı 70°C

Alarm eşikleri

RVC : Reaktif Güç
Kontrol Rölesi
Özellikler
Otomatik uyarlama ile

faz atlama

C/k
Otomatik tanımlama ile

çıkış sayısı

geçiş sırası
İntegral, direkt ve dairesel

anahtarlama sayısının azalması

ara geçişleri önlemek

daha uzun ömürlü kondansatör ve kontaktörler

hızla değişen yüklerde kolay cos phi ayarı

70°C ortam sıcaklığında çalışabilme imkanı

Harmoniklerden etkilenmez

Bağ
Bağlantı
lantı Şeması
eması ( RVT & RVC )

Tuş takımı

LCD Ekran

THYRICON Tristör
Modülü
MİKRODENETLEYİ
KRODENETLEYİCİ TABANLI TRİ
TRİSTÖ
STÖRLÜ
RLÜ KOMPANZASYON
KONTAKTÖ
KONTAKTÖRÜ
Uygulama Alanları
Alanları :


Reaktif güç gereksiniminin çok hızlı değiştiği ve akım-gerilim dalgalanmalarının
istenmediği reaktif güç kompanzasyon sistemlerinde kontaktörler yerine kullanılır.



Mikroişlemci tabanlı kontrol modülü sayesinde gerilimin tam sıfır geçiş noktasında
anahtarlama yaparak, dalgalanmaları engeller. Bu sayede CNC/PLC ve bilgisayarlar
gibi hassas cihazların da bulunduğu tesislerin, reaktif güç kompanzasyonunun
anahtarlamasından kaynaklanabilecek, sorunlarını ortadan kaldırır.



Punto kaynak makinaları, vinçler ve ark ocakları gibi reaktif güç ihtiyacı hızlı ve geniş
bir aralıkta değişen yüklerin reaktif güç kompanzasyonunda etkin bir çözüm sunar.

Faydaları
Faydaları:
•

Gerilimin sıfır geçiş noktasında anahtarlama yaparak geçici rejimde akım ve gerilim
dalgalanmalarını engeller.

•

Yük değişimlerine çok hızlı tepki verir (< 20 ms ).

•

Açma-kapama sayısı sınırsızdır.

•

Devre elemanlarının ömrünü uzatır.

•

Bakım gerektirmez.

•

Uzun ömürlüdür.

•

Sessiz çalışır.

•

Güçlü soğutma fanı sayesinde yüksek sıcaklık oluşumları engellenir.

THYRICON Tristör
Modülü
Performans Verileri
Yalın kondansatör banklarının kontaktör ile devreye alınması sırasında şekil 1’de
gösterildiği gibi kondansatör üzerinden geçici hal aşırı akımları akacaktır. Akım ve gerilim
dalga şekillerinde oluşan bu geçici bileşenler gerek kompanzasyon devre elemanlarını
gerekse aynı baraya bağlı diğer hassas yükleri olumsuz etkileyecektir. Kondansatör
banklarının ThyriCon ile devreye alınması durumunda ise kondansatör akımı şekil 2’deki
gibi düzgün olacak. ThyriCon mikrodenetleyici modülü sayesinde geçici rejim aşırı akım ve
gerilim bileşenleri oluşmayacaktır.

Şekil 1 : Kondansatö
Kondansatör kontaktö
kontaktör üzerinden devreye girdiğ
girdiğinde

Bağ
Bağlantı
lantı Şekli:

Şekil 2:Kondansatö
2:Kondansatör ThyriCon üzerinden devreye girdiğ
girdiğinde

ABB O.G. Harmonik
Filtre Sistemi

11,2 kV.
kV. HV
Kondansatö
Kondansatör Grupları
Grupları

5. ve 7. Harmonik
Odaklı
Odaklı Filtre Reaktö
Reaktörü

11. ve 13. Harmonik
Odaklı
Odaklı Filtre Reaktö
Reaktörü

Kablo Kanalı
Kanalı

Unbalanced Akı
Akım Trafosu
22 MVar 5. ve 11. Harmonik Odaklı
Odaklı 10,5 kV.
kV. Kompanzasyon Sistemi

AKTİF FİLTRE
Aktif Harmonik Filtrelerin Yapı
Yapısı
Harmonik kavramı uzun yıllardır enerji kalitesi konusunda önemli bir rol oynamıştır.
Harmoniklerin pratik ve verimli bir şekilde yok edilmesinin mümkün olmaması çözümün
pasif filtreler ile yapılmasını gerektirmiştir. Ancak, mühendisler sıkça kullanılan bu
çözümün anlaşılamayan ve beklenmeyen bazı sorunları ile karşılaşmak zorunda
kalmışlardır.
Dizaynın doğru yapılması durumunda teknik olarak iyi sonuçlar verebilen pasif filtreler
yapılarındaki bazı zayıflıklar dolayısı ile uygulamada ya derhal yada zaman içerisinde
sorunlar yaratırlar.Pasif filtrelerin yapılarındaki bu zayıflık filtrenin elektriksel davranışının
şebekeye ve şebekedeki değişikliklere bağlı olmasından ileri gelir. Günümüzde
harmonik sorununa çözüm olarak aktif filtre teknolojisi kullanımı mümkün olmuştur.Yarı
iletken teknolojide IGBT gibi performansı yüksek ve hesaplı ürünlerin geliştirilmesi aktif
filtre teknolojisi kullanımına izin vermiştir. Bunun yanı sıra kompleks real-time ölçümlerin
gelişen teknoloji ile mümkün olması da büyük bir avantaj sağlamıştır.
Bu yazıda harmonik filtrasyonu için daha iyi ve yeni bir teknolojinin neden gerekli olduğu
izah edilirken aktif filtrenin bu ihtiyaca nasıl cevap verdiği de açıklanacaktır.

Aktif Filtrenin Çalış
ma Prensibi :
alışma
Aktif filtrenin çalışma prensibi pasif filtreninkinden tamamen farklıdır.Daha önce
belirttiğimiz gibi pasif filtre kontrolü olmayan ve filtreleme performansı tesis edildiği
şebekeye bağlı olan tasarımdır.Aktif filtre şebekedeki harmonikleri ölçer ve bu ölçülen
harmoniklerin ters fazında harmonik üretir. Böylece orijinal olan harmonikler yok edilir.
Aktif filtre varolan harmonikleri yok edecek olan harmonikleri üretmekle sorumlu
olduğundan aşırı yüklenme ihtimaline sahip değildir. Kapasitesinin üzerindeki harmonik
akımlar şebekede dolaşmaya devam edecek, aktif filtre kapasitesi mertebesinde
harmonik üretmeye yani çalışmasına devam edecektir.
Aktif filtrenin kontrol sistemi açık ve kapalı akım çevrimi olmak üzere iki yol ile yapılabilir.
Açık çevrim kontrol sisteminde harmonik akımlar aktif filtrenin yük tarafından okunur ve
gerekli harmonikler ters fazda üretilerek şebekeye verilir.
Kapalı çevrim kontrol sisteminde ise şebeke akımının son durumu ölçülür ve aktif filtre
bu sonuç akımının en az harmonikleri içermesini sağlayacak şekilde harmonik üretir.
Açık çevrim kontrol sistemi daha kolay tesis edilmesine rağmen , çok yüksek sınıflı akım
sensörlerine ihtiyaç duyulacağı için verimsizdir. Kapalı çevrimde ise filtreleme
performansı direk olarak kontrol edilir. Çünkü sonuç (şebeke) akımı ölçülmektedir.

AKTİF FİLTRE
Ters Fazda Akı
Akım Üreteci :
Aktif filtrenin en önemli kısımları akım üreteci ve kontrol sistemidir. Birkaç değişik
akım üretme prensibi ve MOSFET ve GTO gibi yarı-iletken malzemeler bu sistem
için uygun olmasına rağmen , bahse konu bu uygulama için günümüzdeki en pratik
çözüm IGBT ‘ lerdir. Ters faz akımı üretilmesinin ilk aşaması üç fazlı IGBT köprüsü
ile “Darbe Genlik Modulasyonu “ teknolojisi sayesinde gerilim üretmektir. IGBT
köprüsü bir DC kondansatör tarafından sağlanan DC gerilimi kaynak olarak
kullanır.IGBT köprüsü tarafından üretilen gerilim şebekeye reaktörler ve küçük filtre
devreleri eşliğinde bağlanır.
IGBT konvertör DC kondansatörleri ters faz akımı üretme anında devamlı olarak
şarj eder. Bu sebeple DC kondansatörleri şarj etmek için başka bir güç kaynağına
gerek yoktur.

Kontrol Sistemi :
Aktif filtre basit analog veya dijital bir kontrol algoritması ile kontrol edilebilirdi.
Bozulmuş olan şebeke sinyali referans bir sinyal ile karşılaştırılır ve güç devresi
buna göre kontrol edilebilirdi.
Tabiki böyle basit bir kontrol sistemi ile filtreleme performansında çok küçük bir
verimlilik sağlanabilir. Ayrıca basit bir özellik olan aşırı yüklenmeme işlemi bile bu
kontol sistemi ile karmaşık bir hal alır.
Aktif filtrenin en verimli şekilde kullanılması için dijital bir ölçüm ile real - time işlem
yapabilecek kadar hızlı bir kontrol sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.Herbir harmonik
bileşenin takip edilmesi , ters faz akımının tesisin ihtiyacına göre ayarlanması ve
tüm bu işlemlerin zamanın her anında kontrol edilmesi aktif filtre verimliliği için
gereklidir. Bütün bular için ihtiyaç duyulan şey gelişmiş “ Dijital Sinyal Prosesörleri ”
dir (DSP).
Aktif filtrenin sisteme uygulanması için detaylı bir şebeke bilgisine ve özel bir
mühendisliğe ihtiyaç yoktur. Standart bir ürün seçilir ve uygulamaya göre rahatlıkla
programlanabilir.
Şebekedeki değişiklikler veya ilave yeni harmonik kaynakları aktif filtre için
herhangibir sorun yaratmaz. Gücünün tümünü aşırı yüklenmeye imkan vermeden
kullanabilir.
Filtreleme ile reaktif güç üretimi birbirinden ayrı ve bağımsız fonksiyonlardır.
İdeal filtre için gerekli koşullar göz önüne alındığında aktif filtrenin bu koşullara çok
yaklaştığı açıktır.

AKTİF FİLTRE

AKTİ
AKTİF Fİ
FİLTRELER

PQFI

PQFM

Ağır şartlardaki
endüstriyel tesisler için
• 690 V. ‘a kadar
• 250 & 450 A. / ünite
•8 üniteye kadar ekleme
özelliği
•3 faz 3 telli uygulamalar

Endüstriyel tesisler için
• 690 V. ‘a kadar
• 70 & 100 & 130 A. / ünite
• 8 üniteye kadar ekleme
özelliği
•3 faz 3 telli uygulamalar

PQFK

PQFS

Ticari binalar, hastaneler,
vb.tesisler için
•415 V.’a kadar
•40 & 70 & 100 A. / ünite
•4 üniteye kadar ekleme
özelliği
•3 faz 4 telli uygulamalar

Küçük yüklü tesisler ve
uygulamalar için
•415 V.’a kadar
•30 &45 & 60 A. / ünite
•4 üniteye kadar ekleme
özelliği
•3 faz 3 telli veya 4 telli
uygulamalar

