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10kVA GÜCÜNDE DSP TABANLI GERİLİM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

İlker Kocabaş 

ÖZ     
Son yıllarda güç elektroniği alanında yaşanan gelişmeler, anahtarlamalı güç 

kaynakları, ark ve pota ocakları, motor sürücüleri, AA/DA dönüştürücüler ve diğer 

güç elektroniği çevirgeçleri gibi doğrusal olmayan yüklerin kullanımını artırmıştır. 

Bu yüklerin kullanımındaki artış, başta akım ve gerilim harmonikleri olmak üzere 

çeşitli güç kalitesi problemlerine sebep olmaktadır. Doğrusal olmayan yüklerin 

harmonik akım ve gerilimlerinin filtrelenmesi ve reaktif güç kompanzasyonu bir 

arada düşünüldüğünde; ortaya çıkan problemin çözümünde şimdiye kadar 

kullanılagelmiş pasif filtreler, performanslarının sistem parametrelerine bağlı 

olması, sabit kompanzasyon yapmaları ve paralel rezonans riski yaratmaları 

nedeniyle yerlerini giderek aktif güç filtrelerine (AGF) bırakacaktır. Bu tezde, 

paralel bağlı gerilim kaynaklı AGF’nin değişik denetim yöntemleri kullanılarak, 

benzetim çalışmaları yapılmış ve sayısal işaret işleyici tabanlı uygulaması 10kVA 

gücünde bir prototip üzerinde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra,  AGF’nin başarımı 

laboratuvar prototipi üzerinde başarıyla sınanmıştır. Bir sonraki aşamada, AGF’nin 

mevcut yarı iletken anahtarlarla orta gerilim (OG) seviyesine doğrudan 

(transformatör kullanmadan) bağlanabilmesine olanak sağlayacak melez AGF filtre 

yapısı incelenmiş, benzetim çalışmaları yapılmış ve kurulan laboratuvar prototipi 

üzerinde melez AGF’nin başarımı da test edilmiştir.  

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Aktif güç filtresi, gerilim kaynaklı evirgeç, pasif filtre, harmonik 

akım hesaplama, akım denetimi, senkron referans düzlem, histerezis, darbe 

genişliği modülasyonu 
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Mühendisliği Bölümü  
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DSP Based ImplementatIon of a 10 kVA Voltage Source ActIve Power Fılter 
 
İlker Kocabaş 
 

ABSTRACT 
In recent years with the development in Power Electronics,  nonlinear loads like 

switching power supplies, arc and laddle furnaces, motor drives, rectifiers and 

other power electronics converters are increasingly utilized in industrial 

applications. These type of loads lead to various power quality problems, mainly 

current and voltage harmonics. Filtering of current and voltage harmonics of 

nonlinear loads together with their reactive power compensation, when solved by 

passive filters, cause a performance dependancy on system parameters, constant 

reactive power compensation capability and, parallel resonance risks. To cope 

with these problems passive filters are increasingly being replaced by Active 

Power Filters (APF). In this thesis, the performance of a parallel connected voltage 

source pure APF has been simulated using various control techniques, and then a 

Digital Signal Processor (DSP) based implementation has been realized on a 

10kVA prototype. Pure APF performance has been tested and evaluated 

successfully using this prototype. Finally, a hybrid APF structure, which can be 

directly connected to a medium voltage level, with common semiconductor 

switches, and eliminating the need for a transformer has been analyzed, simulated 

and the tested on a laboratory prototype. 
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1. GİRİŞ 

Güç elektroniği alanında yaşanan gelişmeler, anahtarlamalı güç kaynakları, ark ve 

pota ocakları, motor sürücüleri, AA/DA dönüştürücüler ve diğer güç elektroniği 

çevirgeçleri gibi doğrusal olmayan yüklerin kullanımını artırmıştır. Bu yüklerin 

kullanımındaki artış, iletim ve dağıtım sistemlerinde güç kalitesinin düşmesine ve 

güç kalitesinin düşmesinden kaynaklanan problemlerin artmasına neden 

olmaktadır. Güç kalitesi, elektrik enerjisinin üretiminden tüketimine kadar olan 

(iletim ve dağıtım dahil) tüm evrelerde, elektrik enerjisinin varlığının sürekliliğine ve 

temel bileşenlerinin durumuna göre belirlenir. Bu temel bileşenlerden akla ilk 

gelenler, frekans, gerilimin etkin değeri, gerilimde geçici süre oluşan çukur ve 

tepeler, ani gerilim değişimleri, fazlar arası dengesizlik, gerilim ve akım dalga 

şekillerinde oluşan harmonikler ve kırpışmalardır. Bu bileşenlerin sürekli olarak 

anma değerlerinde sabit kalması (frekans, gerilim, vb...), veya hiç olmaması (çukur 

ve tepeler, ani gerilim değişiklikleri, dengesizlik, kırpışma) ve tedarik sürekliliğinin 

%100 olması (hiç elektrik kesintisi olmaması) ideal bir elektrik sistemini 

tanımlamakta olup, dünyada mevcut hiç bir elektrik sistemi için geçerli değildir. Bu 

bileşenlerin pek çoğunun anma değerlerinden ne kadar sapabileceği değişik ulusal 

ve uluslararası standartlarda belirtilmiştir ve bu standartlara uyulması için her 

elektrik sisteminde yönetmelikler bulunmaktadır [1]-[4] . 

 

Önemli güç kalitesi parametrelerinden olan akım ve gerilim harmonikleri ise 

modern hassas yüklerin üretim süreçlerindeki kullanımının artışına paralel olarak, 

daha ciddi bir problem yaratmakta olup, bu alanda çalışmaların yoğunlaştığı 

önemli bir konu başlığı haline gelmiştir. Harmonikler; kayıpların artması, koruma 

ve ölçüm devrelerinin hatalı çalışması, devre elemanlarında aşırı ısınma ve paralel 

rezonans gibi birçok istenmeyen probleme neden olmaktadır. Harmoniklerin bu 

olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için uygulanagelen çözümlerin en başında 

pasif harmonik filtreler ve aktif güç filtreleri (AGF) gelmektedir. 

 

1.1. Pasif Harmonik Filtreler 

Pasif devre elemanlarının (R-L-C) farklı bağlantı şekilleriyle elde edilen farklı pasif 

harmonik filtre topolojileri mevcuttur. Pasif harmonik filtreler; pasif akord filtreler 
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(Şekil 1-1) ve pasif yüksek geçirgen filtreler (Şekil 1-2) olmak üzere iki ana başlık 

altında toplanabilirler [5]. Bunlar, harmonik akım sorunu yaratan yüke (diyot 

doğrultucu, ark ocağı gibi) doğrudan paralel olarak bağlanırlar. Pasif filtrelerdeki 

temel amaç akım ve/veya gerilim harmoniklerine sistem empedansı ile 

karşılaştırıldığında ya çok küçük bir direnç göstererek (seri rezonans) yeni bir yol 

açarak harmonik akımı üzerine almak ya da çok büyük bir empedans göstererek 

(paralel rezonans) tıkaç görevi görmektir.  Pasif filtrelerin akord frekansı filtre 

elemanlarının değerleriyle yakından ilgilidir. Dolayısıyla filtre eleman değerlerinin 

kalite faktörü (Q) filtrenin keskinliğini ve akordunu doğrudan etkilemektedir [8]. 

Ayrıca pasif harmonik filtreler piyasada sıkça endüktif yüklerin reaktif güç 

kompanzasyonunda da kullanılmaktadır. Fakat bu reaktif güç kompansazyonu 

sınırlı, sabit ve sistem parametrelerine doğrudan bağımlıdır. 

 

 
Şekil 1-1 Pasif akord filtreler. (a) Tek akord (b) Çift akord 
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Şekil 1-2 Pasif yüksek geçirgen filtreler. (a) 1. mertebe (b) 2. mertebe (c) 3. 

mertebe  

 
Pasif harmonik filtreler ekonomik bir çözüm olmakla birlikte; çok yer kaplamaları, 

akord frekanslarının filtre malzeme toleranslarına doğrudan bağımlı olması, sabit 

bir kompanzasyon imkanı sunmaları, performanslarının şebeke empedansına 

bağlı olması ve en önemlisi şebeke ve/veya yük ile rezonans devreleri 

oluşturmaları gibi belirgin dezavantajlar sunmaktadır [6]-[7]. Güç kalitesindeki 

bozulmanın giderek artması ve pasif filtrelerin bu olumsuz yönleri harmoniklerden 

kaynaklanan problemlerin giderilmesinde aktif çözümlere olan ilgiyi artırmıştır. 

 

1.2. Aktif Güç Filtreleri 

Aktif güç filtreleri (AGF), harmoniklerden kaynaklanan problemleri çözmenin yanı 

sıra, reaktif güç kompanzasyonu, rezonansların bastırılması ve gerilim 

regülasyonu gibi güç kalitesini artıracak birçok uygulamaya imkan 

sağlamaktadırlar. Devre yapılarına ve sisteme bağlantı şekillerine göre farklı 

yetenekler gösteren aktif güç filtreleri son yıllarda kullanımı artmakta olan bir 

çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

Temel olarak bütün aktif güç filtresi topolojileri; kontrol edilebilir güç yarı-iletkenleri, 

enerji depolayabilen pasif devre elemanları ve elektronik kontrol sisteminden 
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oluşmaktadırlar. AGF’lerin çalışma prensipleri 1970’lerden beri bilinmesine rağmen 

[10]-[12], teknolojinin ilerlemesine paralel olarak gelişme kaydeden ve ucuzlayan; 

güç yarı iletkenleri, sayısal işaret işleyiciler, analog sayısal dönüştürücüler ve 

akım/gerilim duyargaları, AGF teknolojisini geliştirmekte ve AGF’lere olan ilgiyi her 

geçen gün arttırmaktadır. 

  

AGF teknolojisinin ilerlemesinde öncelikli sebeplerden biri anahtarlamalı güç yarı 

iletken teknolojisinin gelişmesidir. Başlangıçta AGF uygulamaları için tristörler, 

BJT’ler ve MOSFET’ler kullanılırken; sonra, statik indüksiyon tristörleri (SIT) ve 

GTO’lar (gate turn-off tyristor)  kullanılmışlardır. Ancak günümüzde neredeyse 

ideal anahtar olarak kabul edilen IGBT’nin (insulated gate bipolar transistor) 

kullanılmaya başlamasıyla AGF teknolojisinde kayda değer bir sıçrama elde 

edilmiştir. Bunun yanında Hall etkili (Hall effect) duyargaların fiyatlarının makul 

ölçüye düşmüş ve AGF sistemlerinde kullanılabiliyor olması da elde edilen AGF 

başarımını iyileştirmektedir. 

 

AGF teknolojisinin gelişmesindeki bir diğer etken ise mikro elektronik devrelerin 

gelişmesidir. İlk başlarda analog veya basit sayısal devrelerle gerçekleştirilen AGF 

denetim yöntemleri; daha sonra mikroişlemciler ve mikro denetleyicilerle 

uygulanmaya başlamışlardır. Ancak günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle 

karmaşık matematiksel işlemler, bulanık mantıklar ve nöral ağlar içeren denetim 

yöntemlerinin hepsi yalnızca tek bir sayısal işaret işleyici (DSP) kullanılarak 

gerçeklenebilmektedir [13], [14]. 

 

Aktif güç filtreleri, devre yapılarına göre akım veya gerilim kaynaklı (Şekil 1-3) 

olmak üzere ikiye ayılmaktadırlar. İki topoloji arasındaki temel fark; gerilim kaynaklı 

AGF’de AGF’nin şebekeye basmak için depoladığı enerjiyi, DA bağında bulunan 

kondansatörde depolaması ve AGF’nin gerilim kaynağı gibi davranmasıdır; akım 

kaynaklı AGF’de ise bu enerji DA bağda bulunan reaktörde depolanır ve AGF 

akım kaynağı gibi davranır. Gerilim kaynaklı AGF’ler yüksek verimliliği, ucuz 

maliyetleri, küçük fiziksel boyutlarından ötürü akım kaynaklı AGF’lere göre tercih 

edilirler [5].  
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Şekil 1-3 AGF devre yapıları (a) Gerilim kaynaklı AGF (b) Akım kaynaklı AGF 

 
Şekil 1-4 ve Şekil 1-5’de sırasıyla gerilim kaynaklı ve akım kaynaklı AGF 

topolojilerinin evirgeç yapıları görülmektedir. Gerilim kaynaklı evirgeç yapısında, 

IGBT’ler üzerinden ters yönde akım akmaması için, IGBT’lere anti-paralel bir 

şekilde serbest döngü (free-wheeling) akımının döneceği diyotlar bağlanmak 

zorundadır. Akım kaynaklı evirgeç yapısında ise, IGBT’lerin ters bloklama (reverse 

blocking) özelliğinin olmamasından dolayı, IGBT’lere seri diyotlar bulunmaktadır. 

Akım ve gerilim kaynaklı evirgeçlerin doğası gereği olması gereken bu yarı iletken 

yapıları göz önüne alındığında; gerilim kaynaklıdaki IGBT’ye anti-paralel bağlı 

diyot yapısı, üretiminin kolay olmasından ve kayıplarının optimize edilebilir 

olmasından ötürü birçok yarı iletken firması tarafından üretilmekte ve piyasada çok 

geniş bir yelpazede rahatlıkla bulunmaktadır. Akım kaynaklı eviricinin DA bağında 

bulunan reaktörün gerilim kaynaklıdaki kondansatöre göre kaybının daha yüksek 

olduğu dikkate alındığında, gerilim kaynaklı evirgeç yapısının akım kaynaklı yapıya 
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göre daha yaygın kullanıldığı söylenebilir [16]. Buna karşı, akım kaynaklı AGF’nin 

de doğrudan akım anahtarlamasından ötürü, tepki süreleri gerilim kaynaklı AGF’ye 

göre hızlıdır. Ayrıca DA bağda kullanılan reaktör akımı sınırlayarak akım kaynaklı 

çeviricilere doğal bir koruma sağlamaktadır. Bu özellikleri dikkate alındığında akım 

kaynaklı AGF’nin de uygulamaları görülmektedir [17].   

 

 
 

Şekil 1-4 Gerilim kaynaklı AGF evirgeç yapısı 

 

 
 

Şekil 1-5 Akım kaynaklı evirgeç yapısı  

 

Aktif güç filtreleri sisteme bağlantı şekillerine göre ise paralel (şönt) (Şekil 1-6.a) 

veya seri (Şekil 1-6.b) olarak sınıflandırılmaktadır [5], [9].  
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Şekil 1-6 (a) Gerilim kaynaklı paralel AGF (b) Gerilim kaynaklı seri AGF 

 
Paralel bağlı AGF’ler şebeke ile yük arasına, yüke paralel olarak bağlanırlar ve 

şebekeye, yükün şebekeden çekmiş olduğu harmonik akımın genlik olarak eşit, 

faz olarak 180° kaymışını basarlar. Bu sayede ne tür yük olursa olsun yükün 

şebekeden çekmiş olduğu harmonik akımı aktif bir şekilde yok edebilirler. Buna ek 

olarak uygun denetim yöntemiyle, yükün tükettiği reaktif gücü de kompanze 

edebilirler. Böylece yük, şebeke tarafından bakıldığında bir dirençmiş gibi görülür. 

Paralel bağlı AGF’ler bu çalışma prensipleri sayesinde; akım harmoniklerinin 

giderilmesinde, reaktif güç kompansazyonunda, yük dengelemesinde ve nötr 

akımı kompanzasyonunda kullanılırlar [15].   

 

Seri bağlı AGF’ler ise şebekeyle yük arasına eşleme (matching) transformatörü ile 

seri olarak bağlanırlar ve şebekeye gerilim enjekte ederler. Genellikle gerilim 

harmoniği süzülmesinde, gerilim regülasyonunda, gerilim dengelemede, gerilim 

kırpışmasının (flicker) engellenmesinde ve gerilim tepe (swell) ve çukurlarının 
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(sag) yok edilmesinde kullanılmaktadırlar. Ancak, AGF’nin şebekeye bağlandığı 

seri eşleme transformatörünün tasarım zorluğu ve bu transformatörün 

kayıplarından ötürü çok tercih edilmemektedirler. 

 

Çizelge 1-1’de sıkça karşılaşılan güç kalitesi problemleri ve bu problemlerin 

çözümünde hangi gerilim kaynaklı AGF’nin daha kullanılabilir olduğu özetlenmiştir 

[9], [15]. 

 
Çizelge 1-1: AGF bağlantı şekillerine göre güç kalitesi problemleri çözümleri 

AGF Bağlantı Şekli Yükten Kaynaklanan 
Sorunlar 

Şebekeden Kaynaklanan 
Sorunlar 

Paralel Bağlı AGF 
Akım Harmoniği (**) 
Reaktif Güç (***) 
Yük Dengeleme (*) 
Gerilim Kırpışması (***) 

 

Seri Bağlı AGF 

Akım Harmoniği (*) 
Reaktif Güç (*) 
Yük Dengeleme (*) 
Gerilim Kırpışması (**) 
Gerilim Dengeleme (***) 

Gerilim Tepe ve Çukurları 
(***) 
Gerilim Dengeleme (***) 
Gerilim Kırpışması (**) 
Gerilim Kesilmesi (*) 

Kullanılan “*” sayısı, AGF’nin, ilgili problemin çözümündeki başarımını 
göstermektedir. 

1.3. Melez Aktif Güç Filtreleri 

Şimdiye kadar aktarılan topolojilerin yanında, pasif filtrelerin ve AGF’lerin beraber 

ya da farklı AGF topolojilerinin beraber kullanılmasıyla elde edilen melez filtre 

yapılar da mevcuttur.  Bunlar, AGF ve pasif filtrelerin birlikte kullanıldığı melez filtre 

(Şekil 1-7.a), seri ve paralel AGF’lerin birlikte kullanıldığı, birleştirilmiş güç kalitesi 

düzenleyici (BGKD) (unified power quality conditioner) (Şekil 1-7.b) olarak ikiye 

ayrılabilirler. 

Şekil 1-7.b’de görülen birleştirilmiş güç kalitesi düzenleyicisi, enerji depolama 

elemanını ortak kullanan iki farklı AGF’nin seri ve paralel bağlanması ve bunların 

birlikte çalıştırılmasıyla elde edilir [18], [19]. Gerilim ve akım harmoniklerini beraber 

yok ederek ideal AGF olarak davranan BGKD’lar çok hassas olan sistemlerde 

temiz kaynak elde etmek için olarak kullanılabilirler. BGKD’lar bağlandıkları 

noktadaki gerilimi dengeler, regüle eder ve fazlar arası dengesizliği düzenler. 

Ancak, en büyük dezavantajı iki adet AGF kullanılıp beraber çalıştırılmasından 

ötürü denetiminin zor ve kurulum maliyetinin yüksek olmasıdır. 
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Şekil 1-7 (a) Paralel bağlı melez AGF (b) Birleştirilmiş güç kalitesi düzenleyici 

 
Genel anlamda melez AGF filtre yapısının ortaya çıkış sebebi,  AGF ile pasif 

filtrenin beraber çalıştırılarak, ikisinin de avantajlarından yararlanıp, AGF’nin kurulu 

gücünün düşürülmek istenmesidir. Literatürde, AGF ve pasif filtrelerin değişik 

şekillerde bağlanmasıyla çok çeşitli melez filtreler elde edilmiştir [19]-[21]. Bunların 

her birinin kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Ancak Şekil 1-7.a’ da ki 

paralel AGF ve seri kondansatörden oluşan melez filtre yapısı; DA bağ geriliminin 

daha düşük değerlerde tutulabilmesi dolayısıyla, AGF’nin kurulu gücünü büyük 

oranda düşürülebilmesi ve devre yapısında transformatör gibi büyük ve ağır devre 

elemanı bulundurmamasından ötürü, melez filtreler içerisinde bir adım öne 

çıkmaktadır [22]. Burada seri kondansatör ile filtre reaktörü LC tipi tek akortlu pasif 

bir filtre oluşturmaktadır. Bu pasif filtre doğrusal olmayan yükün üretmiş olduğu en 

baskın harmoniğe akord edilmekte, böylece yükün üretmiş olduğu baskın 

harmonik akımlarını üzerine almaktadır. Pasif filtreye seri olarak bağlanan AGF 

ise, pasif filtrenin getirmiş olduğu dezavantajları ortadan kaldırmakta ve pasif 
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filtrenin performansını geliştirmektedir. Bu yapıda baskın olan harmoniklerin büyük 

çoğunluğu pasif filtre tarafından süzüldüğü için AGF’ nin kurulu gücü büyük oranda 

düşürülebilmektedir. Ayrıca, pasif filtre AGF’nin üretmiş olduğu anahtarlamadan 

kaynaklanan dalgacıkları da süzebilmektedir. 

1.4. Tezin Amacı ve İçeriği 

Doğrusal olmayan yüklerin harmonik akımlarının filtrelenmesi ve reaktif güç 

kompanzasyonu bir arada düşünüldüğünde; ortaya çıkan problemin çözümünde 

şimdiye kadar kullanılagelmiş pasif filtreler, performanslarının sistem 

parametrelerine bağlı olması, sabit kompanzasyon yapmaları ve paralel rezonans 

riski yaratmaları nedeniyle yerlerini giderek aktif güç filtrelerine bırakacaktır. Bu 

tezde, yüksek verimlilikleri, düşük maliyetleri ve küçük fiziksel boyutları sebebiyle 

daha çok tercih edilen paralel bağlı gerilim kaynaklı AGF’nin benzetim çalışmaları 

yapılmış ve sayısal işaret işleyici tabanlı uygulaması 10kVA gücünde bir prototip 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Paralel bağlı gerilim kaynaklı AGF prototipinin 

başarımı laboratuvar prototipi üzerinde sınanmıştır. Bir sonraki aşamada, AGF’nin 

mevcut yarı iletken anahtarlarla orta gerilim (OG) seviyesine doğrudan 

(transformatör kullanmadan) bağlanabilmesine olanak sağlayacak melez filtre 

yapısı incelenmiş, benzetim çalışmaları yapılmış ve kurulan laboratuvar prototipi 

üzerinde melez AGF’nin başarımı da test edilmiştir.  

 

Bu tezin 2. bölümünde, AGF gerçekleştirilmesi için tasarlanan sistemin tanımı 

verilmiş, ardından AGF gerçekleştirilmesi için yapılmış olan ön tasarım çalışması 

aktarılmış, son olarak da gerçekleştirilmiş olan AGF sisteminin değerlendirme 

kriterleri açıklanmıştır. 3. bölümde, literatürde bulunan AGF denetim yöntemlerine 

değinilmiş, sistemde kullanılan AGF’nin akım referansı bulma ve akım denetim 

yöntemleri ayrıntılı olarak aktarılmıştır. Tezin 4. bölümünde, 3. bölümde değinilen 

AGF denetim yöntemlerini kullanarak yapılan benzetim çalışmalarının sonuçları,  

AGF ve melez AGF olacak şekilde iki ana başlık halinde aktarılmıştır. 5. bölümde 

ise sistemin gerçekleştirilmesi esnasında yapılan tasarımlar, güç katının tasarımı 

ve elektronik donanım tasarımı olacak şekilde iki ana başlık hainde ayrıntılı olarak 

verilmiştir. 6. bölümde tasarlanan sistemin laboratuvar ortamında çalıştırılmasıyla 

elde edilen deneysel sonuçlar verilmiş, 7. ve son bölümde ise elde edilen deneysel 

sonuçlar değerlendirilerek, gelecekte yapılabilecek çalışmalar aktarılmıştır.  
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Bu tez çalışması, TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projeleri Destekleme 

Programı (Program Kodu:1007) kapsamındaki 105G129 no’ lu “Türkiye Elektrik 

Sistemi’nde Güç Kalitesine Etki Eden Değişkenleri ve Güç Akışını İzleme, 

Problemlerin Tespiti, Değerlendirilmesi ve Karşı Önlemlerin Hayata Geçirilmesi 

Projesi”, “OG Aktif Güç Filtresi Alt Projesi” kapsamında desteklenmiştir. 
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2. TASARLANAN SİSTEMİN TANIMI 

2.1. Genel 

Giriş kısmında verilen literatür bilgileri dikkate alınarak bu tez çalışmasında iki 

farklı gerilim kaynaklı AGF topolojisi üzerinde durulmuştur. Bu topolojiler; paralel 

bağlı, gerilim kaynaklı AGF (Şekil 1-6.a) ve pasif filtre üzerinden şebekeye paralel 

bağlanan gerilim kaynaklı melez AGF’dir (Şekil 1-7.a).  

 

TÜBİTAK-UZAY Güç Elektroniği Grubu Test Merkezinde bulunan 50kVA gücünde 

400V/300V gerilim transformatörüne bağlanması planlamış olan AGF’nin bu 

doğrultuda ön tasarımı gerçekleştirilmiştir. Kurulması planlanmış olan farklı 

topolojilerdeki AGF’lerin laboratuvar prototiplerine ilişkin basitleştirilmiş elektriksel 

bağlantı şemaları Şekil 2-1’de gösterilmektedir. Burada, gerilim transformatörüne 

AGF’nin ve doğrusal olmayan yükün paralel olarak bağlandığı gözlemlenebilir. 

 

Tez kapsamında gerçekleştirilen AGF’ler için hedeflenmiş sistem özellikleri; 

• Alçak gerilim (AG) seviyesine doğrudan bağlanabilecek, 

• 10kVA güç seviyesine çıkabilecek, 

• Şebekedeki baskın olan 5, 7, 11 ve 13. harmonik akım bileşenlerini büyük 

oranda süzebilecek 

şekildedir.  
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Şekil 2-1 Tasarımı gerçekleştirilen AGF prototiplerinin elektriksel bağlantı şemaları 

(a)  AGF (b) Melez AGF 
 

2.2. Ön Tasarım Çalışması 

Bu kısımda, tasarımı gerçekleştirilen AGF sistemi için hedeflenen sistem özellikleri 

dikkate alınarak yapılmış olan ön tasarım çalışması verilmiştir. Giriş kısmında 

verilen literatür bilgileri ve hedeflenen sistem özellikleri de dikkate alınarak Şekil 

2-2’ de görülen sistemin kurulması planlanmıştır. Burada, doğrusal olmayan yük 

olarak 3 faz diyot doğrultucu, AGF olarak da gerilim kaynaklı, yüke paralel bağlı 3 

faz, nötr bağlantısız AGF topolojisi tercih edilmiştir.  Ön tasarım çalışması 

kapsamında ise evirgeç yapısında kullanılan yarı iletken anahtarların seçimi, 

evirgeç DA bağ kondansatör seçimi ve AGF giriş reaktörü seçimi yapılmıştır.  
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Şekil 2-2 Tasarımı gerçekleştirilen AGF’nin ve doğrusal olmayan yükün ayrıntılı 

gösterimi 

 

Şekil 1-6.a’ dan ve Şekil 1-7.a’ dan, kurulması planlanan iki farklı AGF topolojisinin 

yapısal olarak birbirinden çok farklı olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak kullanılacak 

malzemelerin özellikleri farklılık göstermektedir. Bu doğrultuda, zamanın ve 

kaynakların verimli kullanabilmesi adına iki farklı prototip kurulması yerine önce 

AGF prototipinin kurulmasına ardından bu prototip üzerinde değişiklikler yapılarak 

melez AGF prototipine geçiş yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda ön 

tasarım çalışması esnasında malzeme seçimi yapılırken iki topolojide de 

kullanılabilecek malzemeler seçilmiştir. 

 

2.2.1. AGF eviricisinin yarı iletkenlerinin seçimi 

AGF sisteminde kullanılacak gerilim kaynaklı eviricinin yarı iletken anahtarları 

(Şekil 1-4 S1-S6) seçilirken; yarı iletkenlerin dayanabileceği tepe akım ve gerilim 

sınır değerleri, yarı iletkenin tedarik edilebilirliği, yarı iletken teknolojisi ve çalışma 

frekansı dikkate alınmıştır. Bu kapsamda kullanılabilecek tam denetimli gerilim 

kaynaklı AGF eviricisi için 4 farklı tipte yarı iletken anahtar bulunmaktadır. Bunlar; 

MOSFET, GTO, IGBT ve IGCT’ dir. 
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Sistem parametreleri ile birlikte değerlendirdiğimizde; piyasada bulunan 

MOSFET’lerin gerilim seviyeleri, melez AGF’de DA bağ geriliminin daha düşük 

değerlerde tutulabilmesinden ötürü, melez AGF prototipine uygun olmasına karşın;  

AGF prototipinin gerilim seviyesine çıkabilen MOSFET bulunmamaktadır. GTO 

eski teknoloji bir yarı iletkendir ve ısı kayıpları oldukça fazladır. IGCT ise yeni 

teknoloji bir ürün olmasına rağmen, daha yüksek gerilim seviyesinde ve daha 

düşük anahtarlama frekanslarında uygulanabilir bir yarı iletkendir. Ancak IGBT bu 

gerilim ve akım seviyesinde çok fazla üretici tarafından çok geniş yelpazede 

üretilen ve her geçen gün geliştirilmeye devam eden bir yarı iletkendir.  Bu yüzden 

eviricide yarı iletken anahtar olarak IGBT kullanılmasına karar verilmiştir. 

Kullanılan IGBT’lerin tepe akım ve gerilim sınır değerleri 1200V/50A olarak 

belirlenmiştir. Gerilim sınır değeri belirlenirken, AGF’nin 300V faz-faz şebekeye 

bağlanacağı ve AGF’nin şebekeye akım basabilmesi için evirgecin DA bağ 

geriliminin şebekenin faz-faz tepe gerilim değerinden (423V) daha yüksek bir 

değerde tutulması gerektiği dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda AGF’nin DA bağ 

gerilim değerinin yapılacak benzetim çalışmaları sonrasında netlik kazanacağı da 

düşünülerek belirli bir güvenlik payı bırakılmış ve 1200V tepe gerilim sınır değerine 

sahip IGBT’lerin kullanılmasına karar verilmiştir. IGBT akım sınır değeri 

belirlenirken ise hedeflenen 10kVA güç seviyesi dikkate alınmış ve 50A akım sınır 

değerine sahip IGBT kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

2.2.2. AGF’nin DA bağ kondansatörünün seçimi 

DA bağ kondansatörü özellikleri belirlenirken,  AGF topolojisinin şebekeye karşı 

akım basabilmesi için evirgecin DA bağındaki gerilimin, şebekenin faz-faz 

geriliminin tepe değerinin üzerinde olması gerektiği göz önünde bulundurulmuştur. 

400V şebekeye bağlanacak AGF’nin kondansatör gerilim değerinin yüksek 

olabileceği düşünülerek AGF’nin 300V şebekeye bağlanması düşünülmüştür. 

Böylece, DA bağa bağlanacak kondansatörün gerilim değerinin en az 700Vda 

olması gerektiği belirlenmiştir. Bu doğrultuda, AGF DA bağ kondansatörü olarak 2 

adet seri bağlı 2200μF/400V elektrolitik kondansatör kullanılmasına karar 

verilmiştir. Bu sayede DA bağın dayanabileceği gerilim seviyesi yükseltilmiş, aynı 

zamanda evirgecin üreteceği akım için, DA bağda yeterli enerjiyi depolayabilecek 

bir sığa elde edilmiştir. Ancak kondansatörler seri bağlıyken, parasitik kaçak 
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dirençlerinden ötürü üzerlerine düşen gerilimi eşit paylaşmayabilirler ve gerilimin 

çoğunu yalnızca tek bir kondansatör üzerine alabilir. Bunun önüne geçebilmek için 

seri bağlanan her bir kondansatöre paralel gerilim eşitleme dirençleri takılmasına 

karar verilmiştir [23]. 

 

Evirgecin kollarındaki anahtarlamalar esnasında DA bağ kondansatörü üzerinde 

akım sürekli yön değiştireceği için, evirgecin kolları ile DA bağ kondansatörünün 

bağlantısı yapılırken, bağlantının endüktans değerinin olabilecek minimum 

değerde olması gerektiği belirlenmiştir. Eş. 2.1‘den görüldüğü gibi bu bağlantı 

yapılırken endüktansa dikkat edilmemesi durumda nano saniyeler mertebesinde 

yön değiştiren kondansatör akımından ötürü endüklenen gerilim, kondansatör 

üzerine binmekte ve yarı iletkenlerin tepe gerilim sınır değerlerini geçmesine 

sebep olabilmektedir [24]. 

 
diV L
dt

=                  (2.1) 

Bu doğrultuda kondansatör ve evirici bağlantısının lamine bara yapısıyla 

olabilecek minimum endüktansta yapılmasına, kondansatör seçilirken de iç 

endüktans değerinin düşük olmasına dikkat edilmiştir. 

 

2.2.3. AGF giriş reaktörünün seçimi 

AGF giriş reaktörü, gerilim kaynaklı AGF eviricisinin üretmiş olduğu gerilim 

referansının, akıma çevrilmesini sağlayan kısımdır. Eğer giriş reaktörü gereğinden 

fazla büyük olursa AGF harmonik yükteki ani değişimlere tepki veremeyecek ve 

AGF’nin geçici rejim tepkisi kötüleşecektir; eğer reaktör değeri olması gerekenden 

küçük olursa, bu sefer de AGF’deki anahtarlamadan kaynaklanan akım 

dalgacıklarını reaktör süzemeyecek ve AGF şebekeyi kirletecektir.  

 

Bu doğrultuda AGF giriş reaktörü seçimi yapılırken Eş 2.2 kullanılmıştır [68]. Bu 

eşitlikte Vda AGF DA bağ gerilimini, Vab şebeke faz-faz gerilimi tepe değerini, fa 

anahtarlama frekansını ve ∆i ise AGF’nin anahtarlanmasından kaynaklanan 

dalgacık akımların genliğini temsil etmektedir. Ön tasarım aşamasında, DA bağ 

gerilimi 500Vda, anahtarlama frekansı ortalama 12.5kHz ve anahtarlama dalgacık 
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akımı 2A olarak kabul edilmiş ve AGF filtre giriş reaktörünün değeri yaklaşık 3mH 

olarak hesaplanmıştır. 

 

ˆ 500 423 3
. 12.5 .2

da ab
filtre

a

V VL mH
f i k
− −

= = ≅
Δ                        (2.2) 

 

2.2.4. Şebekenin modellenmesi 

Şebeke modellenirken, 300 V baranın 50 kVA transformatör ile 400V alçak gerilim 

seviyesine bağlandığı dikkate alınmış (Şekil 2-1) ve transformatörün kaçak 

reaktansı, Uk, %6-7 civarında kabul edilmiştir. Buna göre şebeke empedansı şu 

şekilde hesaplanmıştır: 

 
2

şebeke
VX Uk
S

= × ⇒   

2 2

3

1 300 10.06 343
2 50 50 10 2 50şebeke

VL Uk H
S

μ
π π

= × × = × × =
×

          (2.3) 

Burada S transformatörün gücü V ise gerilim seviyesidir. 

2.3. AGF Başarım Değerlendirme Kriterleri 

Benzetim çalışmaları yapılmış ve tasarımı gerçekleştirilmiş olan iki farklı AGF 

topolojisinin, üzerinde denenen farklı denetim yöntemlerinin performansını 

değerlendirmek için bazı kriterler belirlenmiştir. 

 

Bu kriterlerden ilki toplam harmonik bozulmadır (THB) (total harmonic distortion).  

Toplam harmonik bozulma Eş. 2.4’deki formül yardımıyla hesaplanabilir ve 

AGF’nin, frekans dağılımındaki çok geniş bir banttaki harmonikleri ne derece yok 

ettiğinin bir göstergesidir. Eş. 2.4’de Ih harmonik akımlarının etkin değeri, I1 ise 

50Hz akımın etkin değeridir. Benzetim çalışmaları ve deneysel sonuçlarda THB 

50. harmonik seviyesine kadar hesaplanmıştır ve her sonuçtan sonra THB 

değerini gösteren çizelgeler verilmiştir. 
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2

2 1

% 100
N

h

h

ITHB
I=

⎛ ⎞
= × ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑                     (2.4) 

 

Bir başka değerlendirme kriteri de baskın olan harmonikleri süzme başarımıdır. 

Genellikle endüstride AGF’lerin kullanım amacı, çok geniş yelpazedeki 

harmoniklerin hepsini süzmek değil, baskın olan ve yönetmeliklerin verdiği sınır 

değerlerin üzerine çıkan düşük dereceden harmonik akımları süzmektir. Bu göz 

önüne alındığında değerlendirme kriteri olarak, doğrusal olmayan yüklerde sıkça 

kullanılan 6 darbeli diyot doğrultucunun yaratmış olduğu 5, 7, 11 ve 13. baskın 

akım harmoniklerini, AGF’nin yüzde kaç süzmüş olduğu incelenmiştir. Bu 

kapsamda yapılan her benzetim çalışmasının ve elde edilen her deney sonucunun 

ardından çizelgelerde baskın olan akım harmoniklerinin ne kadar süzülmüş olduğu 

verilmiştir. 

 

Üçüncü ve son değerlendirme kriteri olarak, AGF’deki yarı iletkenlerin 

anahtarlanmasından kaynaklanan akım dalgacıklarının şebekeyi ne derece 

kirlettiği incelenmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmaların ardından şebeke akımı 

frekans dağılımı grafikleri verilmiş ve bu grafikler incelenmiştir. 

 18



3. AGF DENETİM YÖNTEMLERİ 

3.1. Genel 

Aktif güç filtreleri denetim yöntemleri açısından, iki ana başlık halinde incelenebilir. 

Bunlardan ilki AGF’nin,  harmonik kaynağının ürettiği akımı yok etmek ve DA bağ 

gerilimini istenilen değerde tutmak için üretmesi gereken akım referansını 

hesaplama yöntemleri, diğeri ise AGF’nin akım denetim yöntemleridir. Bu tez 

çalışmasında amaç sistem gerçeklemesi olduğu için sadece sistemde kullanılan 

denetim yöntemleri ayrıntılı olarak aktarılacak, literatürde bulunan diğer denetim 

yöntemlerine girilmeyecektir. 

 

3.2. AGF Akım Referansı Bulma Yöntemleri 

AGF’lerin denetim yöntemlerinin ana başlıklarından birini oluşturan, referans akım 

hesaplama, AGF tarafından şebekedeki harmonik akımları yok etmek için AGF’nin 

şebekeye basması gereken akım referansının matematiksel olarak 

hesaplanmasıdır. Bu kısımda, tez kapsamında gerçekleştirilen saf ve melez 

AGF’lerin akım referansı bulma yöntemleri ayrıntılı olarak aktarılmıştır. 

 

Frekans alanında ve zaman alanında olmak üzere çeşitli referans akım bulma 

yöntemleri bulunmaktadır. Frekans alanında referans akım hesaplama yöntemleri 

genel olarak Fourier dönüşümüne dayanmaktadır. Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT), 

Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT), Tekrarlamalı Ayrık Fourier Dönüşümü (RDFT), 

Kalman filtresi ve Dalgacık Dönüşümü gibi yöntemler mevcuttur. Ancak Fourier 

dönüşümünün getirdiği matematiksel hesap yükünden ötürü gerçek zamanlı 

sistemlerde bu yöntemlerin uygulanabilirliği azdır [25], [26]. Zaman alanında ise 

yük akımının filtrelenmesi, uyarlamalı filtre yöntemi, sinüzoidal takip yöntemi ve 

sinir ağları, anlık reaktif güç yöntemi ve senkron referans düzlem (SRD) 

(synchronous reference frame) yöntemi mevcuttur.  Bu tez kapsamında, gerek 

sayısal tasarıma uygunluğu, gerekse gerçek zamanlı sistemlerde uygulanabilirliği 

açısından referans akım bulma yöntemi olarak senkron referans düzlem yöntemi 

kullanılmıştır [27]-[33]. 
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3.2.1.  AGF akım referansı bulma yöntemi 

 AGF akım referansı bulma yöntemi temel olarak üç ana kısımdan meydana 

gelmektedir. Bunlar faz kilit döngüsü (FKG), DA bağ denetim döngüsü ve SRD 

yöntemi ile akım harmoniği çıkarım döngüsüdür (Şekil 3-1) [38]. 

 

 
Şekil 3-1  AGF akım referanslarının elde edilmesi 

 

SRD yöntemi ile akım harmoniği çıkarım döngüsü, 3 faz akım vektörlerinin 

bulunduğu koordinat sistemini, basit dönüşümlerle değiştirerek, temel işaret 

bileşenini DA değere dönüştürmek suretiyle, temel işaret bileşeninin süzülmesini 

kolaylaştırıp, ardından koordinat sistemini ters dönüşümlerle eski haline getirip 

harmonik akımları elde etmeye yaramaktadır. SRD yöntemini detaylandıracak 

olursak, Şekil 3-2.a’da ki gibi abc koordinat düzleminde w hızı ile dönen ve 

aralarında 120° faz farkı olan üç faz akım vektörleri (Iya, Iyb ve Iyc), Clarke 
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dönüşümü kullanılarak Eş. 3.1 Iα (alfa) ve Iβ (beta) vektörlerine dönüştürülmektedir 

(Şekil 3-2.b). Daha sonra aralarında 90°  faz farkı olan ve halen sabit abc 

düzleminde w hızı ile dönen Iα ve Iβ vektörleri Park dönüşümü Eş. 3.2 kullanılarak 

şebeke hızına kilitlenmiş ve w hızı ile dönen d-q referans düzlemine taşınmaktadır 

(Id, Iq) (Şekil 3-2.c).  

 

 
Şekil 3-2 (a) 3 faz akım vektörleri (b) Clarke dönüşümü sonucu (c) Park dönüşümü 

sonucu 
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            (3.1) 
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Böylece senkron hızda dönen d-q referans düzleminde, elde edilen Id (direct) ve Iq 

(quadrature) bileşenlerinde, yük akımının w hızına sahip temel bileşeni DA sinyale 

dönüşürken, harmonik bileşenlerin dönme hızları (frekansları) senkron hıza ve 

dönme yönüne göre kaymaktadır. 

 

Dönüşümler neticesinde elde edilen Id ve Iq bileşenleri yüksek geçirgen bir filtreden 

geçirilerek ana bileşen ayrıştırılmakta, sonuç olarak filtrelenmek istenilen akım 

harmoniklerinin Idh ve Iqh bileşenleri elde edilmektedir [34]. Bu noktada Idh ve Iqh 

bileşenlerine, DA bağ denetim döngüsünden elde edilen ∆id ve ∆iq değerleri 

eklenmektedir. Sadece harmonik içeriği olan Idh ve Iqh vektörlerine önce Ters Park 
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Eş. 3.3 dönüşümü uygulanarak Iαh ve Iβh vektörleri elde edilir. Ardından Ters 

Clarke Eş. 3.4 dönüşümü uygulanarak sabit abc düzleminde harmonik referans 

akımlar (Iah, Ibh, Ich) üretilmektedir (Şekil 3-1). 
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II t t
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               (3.4) 

 

Faz kilit döngüsüyle (Şekil 3-1), SRD yöntemiyle harmonik akımların çıkarılması 

esnasında kullanılan Park Eş. 3.2 ve Ters Park Eş. 3.3 dönüşümlerindeki wt 

(şebeke gerilimi açısı) bilgisi elde edilmektedir. Faz kilit döngüsü, 3 faz şebeke 

gerilimini (Va, Vb, Vc) alçak geçirgen filtreden geçirdikten sonra Clarke dönüşümü 

Eş. 3.1 (Vα, Vβ) ve Park dönüşümü ardından elde edilen Vd değerinin, referans 

değeri sıfır olan kapalı döngü bir PI denetleyiciden geçirilmesiyle oluşturulur ve bu 

sayede şebeke geriliminin açısı (wt) elde edilir (Şekil 3-3). Burada Vd değerinin, PI 

denetleyicisinde sıfır referans değeri ile karşılaştırılmasının sebebi; sadece temel 

bileşenden oluşan şebeke geriliminin Vd değerinin, w hızı ile dönen düzlemde 

sıfıra eşit olmasıdır [35]-[37]. Faz kilit döngüsü ile elde edilen sonuç Şekil 3-3’deki 

gibidir. 
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Şekil 3-3 Faz gerilimi ve faz kilit döngüsü çıkışı 

 
AGF’nin DA bağ gerilimi yine kendisi tarafından belirlenen referans değerde 

tutulmaktadır. Şebekeye harmonik akım basabilmesi için AGF’nin DA bağındaki 

gerilimin şebekenin faz-faz geriliminin tepe değerinin üzerinde olması 

gerekmektedir. Herhangi bir kontrol yapılmadığı durumda, DA bağ gerilimi en fazla 

bu tepe gerilimine çıkabilmektedir. Bu sebeple hem DA bağ gerilimini yükseltmek 

hem de belirlenen referans seviyede tutabilmek amacıyla kontrol döngüsü 

kullanılmaktadır. SRD’ye taşınan akım vektörlerinden Id bileşeni reaktif güce, Iq 

bileşeni ise aktif güce karşılık gelmektedir. DA bağ gerilimini istenilen seviyeye 

getirdikten sonra o seviyede tutabilmek için AGF’nin anahtarlama ve iletim 

kayıplarını kompanze edecek kadar bir aktif gücü AGF’ye aktarmak 

gerekmektedir. DA bağ regülatörünün çıkışı, aktif filtre referans akımlarının Iq 

bileşenine eklenmektedir. 

 

DA bağ denetim döngüsünün çalışma prensibi (Şekil 3-1); alçak geçirgen filtreden 

geçirilen DA bağ geriliminin (Vda) referans gerilim (Vdaref) değerinden çıkarılmasının 

ardından, PI denetleyicisinden geçirilip, sırasıyla şebeke geriliminin Vd ve Vq 

değerleriyle çarpıldıktan sonra referans akım (Id, Iq) değerlerine eklenmesi 

şeklindedir. Burada Vd ve Vq ile çarpılmasının sebebi, şebeke geriliminin 

dalgalanmasından PI denetleyicisinin fazla etkilenmemesi içindir [38]. 
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3.2.2. Melez AGF pasif filtre tasarımı ve akım referansı bulma yöntemi 

Melez AGF referans akım bulma yöntemi,  AGF’nin aksine daha karmaşık ve 

sistem parametrelerine daha bağımlıdır. Şekil 3-4’ de görülen AGF’ ye seri olarak 

bağlanmış pasif filtre’nin akord frekansı, melez AGF’nin akım referansı bulma 

yöntemini etkilemektedir. Çünkü pasif filtre doğası gereği şebeke empedansı ile 

paralel rezonansa girmekte ve akord edildiği frekanstan daha düşük frekanstaki 

akımları yükseltmektedir. Pasif filtrenin bu özelliğinden ötürü melez AGF’nin 

referans akım bulma yöntemine AGF’den farklı olarak paralel rezonansı 

engelleyecek döngüler eklenmelidir.   

 
Şekil 3-4 Melez AGF devre yapısı 

 
Tezin bu kısmında, önce melez AGF’nin pasif filtre akord frekansı belirlenip pasif 

filtre tasarımı gerçekleştirilecek, ardından tasarlanan pasif filtre dikkate alınarak 

melez AGF referans akım bulma yöntemi verilecektir. 
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3.2.2.1 Melez AGF pasif filtre tasarımı 

Bu kısımda Şekil 3-4’de görülen pasif filtre akord frekansı seçimi ve tasarımı 

verilecek, ardından pasif filtre için yapılmış olan benzetim çalışmaları 

anlatılacaktır.  

 
Şekil 3-4’de seri bağlanan kondansatör (Cf) ve filtre reaktörü (Lf) bir LC pasif filtre 

oluşturmaktadır. Pasif filtrenin akord frekansı baskın olan akım harmoniklerinden 

birine ayarlanmalıdır. Tez çalışmasında kullanılan 6 darbeli diyot doğrultucunun en 

baskın harmonikleri 5 ve 7. harmoniklerdir. Bu sebeple yükün oluşturduğu baskın 

harmoniklerden 5 veya 7’yi süzecek şekilde bir LC devresi seçilmelidir [5]. 350 Hz 

seviyesine akord edilecek bir pasif filtre, 250 Hz seviyesine akord edilecek bir pasif 

filtreden, 550 Hz ve 650 Hz frekanslarında daha düşük empedans değeri 

göstermektedir. Dolayısıyla, 350Hz’e akord edilmiş pasif filtrenin 11. ve 13. 

harmonikleri süzmekteki başarımı 250Hz’e akord edilmiş pasif filtreden daha 

üstündür. Ayrıca 350Hz’e akord edilecek bir pasif filtre 250Hz’e akord edilecek 

pasif filtreden boyut açısından daha küçüktür. 

 
350Hz’e akord edilen pasif filtre, AGF devrede değilken, 250Hz bileşenli akım 

harmoniklerini artırmasına rağmen (Şekil 3-5), melez AGF akım denetim 

yönteminde, 250Hz için kullanılan akım ileri beslemeli denetim (AİBD) ve gerilim 

ileri beslemeli denetim (GİBD) sayesinde bu etki yok edilebilmektedir. Bu yüzden 

pasif filtre akord frekansı 350Hz olacak şekilde pasif filtre tasarımı yapılmıştır. 

 
Pasif filtre elemanları belirlenirken, filtre giriş reaktörü (Lf) 1.8mH olarak seçilmiş ve 

giriş kondansatör değeri pasif filtrenin akord frekansı yaklaşık 350Hz olacak 

şekilde 115μF olarak belirlenmiştir Eş. 3.5. Ancak, piyasada 115μF değerinde 

kondansatör bulmanın zorluğu düşünülerek kondansatör değeri 120μF seçilmiştir. 

Bu değerlere göre tasarımı yapılmış olan pasif filtrenin değişkenleri Çizelge 3-1’de 

görülmektedir. 

 

3

1 1 350 115
2 . 2 1.8.10 .

f
f f f
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μ
π π −

= = = ⇒ =                  (3.5) 
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 Çizelge 3-1 Melez AGF pasif filtre değişkenleri 

Filtre Giriş Reaktörü 1.8 mH 

Filtre Giriş Kondansatörü 120 μF 

Pasif Filtre Kesme Frekansı 342 Hz 

 

 
Şekil 3-5 LC pasif filtre frekans tepkisi  

 
Şekil 3-6.a’ da Melez AGF eşdeğer devresi, Şekil 3-6.b’ de ise Melez AGF 

harmonik eşdeğer devresi görülmektedir. Burada, melez AGF devredeyken K 

direnci gibi davrandığı varsayılmıştır. 

 

 
 Şekil 3-6 (a) Eşdeğer devre (b) Harmonik eşdeğer devre 
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AGF gerilim kaynağı olarak, yük ise ideal akım kaynağı olarak modellenmektedir. 

Harmonik eşdeğer devreye bakıldığında, AGF devrede değilken (K=0) şebeke ve 

yük harmonik akımları arasındaki ilişki Eş 3.6‘de ki gibidir. 
 

fh
sh

fh sh

Z
I

Z Z
=

+ yhI                                         (3.6) 

 

Melez AGF, geri besleme denetimi uygulanarak devreye alındığında ise orantısal 

kazanç K, şebeke ile pasif filtre arasında oluşan paralel rezonansı yok eden bir 

sönümlendirme direnci gibi davranmakta ve yük akım harmoniklerinin pasif filtre 

üzerine alınmasını sağlamaktadır Eş 3.7. 
 

fh
sh l

fh sh

Z
I I

Z Z K
=

+ + h                                          (3.7) 

 

Sistem, harmonik eşdeğer devrede belirtildiği gibi modellendiğinde (K=13), 250Hz 

ve 350Hz’e akord edilmiş pasif filtre yapıları ile 1A’lik yük akımı için Şekil 3-7’de 

belirtilen süzme performansları elde edilmiştir. Burada K direnç değeri arttırıldıkça 

sistemin süzme başarımı artmaktadır ancak gerçek uygulamalarda sistemin 

kararlılık sorunlarından ötürü K direnci çok fazla arttırılamamaktadır [5].  

 

 
Şekil 3-7 Melez AGF frekans tepkisi (K=13Ω) 
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3.2.2.2 Melez AGF referans akım buluma yöntemi 

Melez AGF pasif filtre akord frekansı belirlendikten sonra Melez AGF akım 

referansı bulma yöntemi pasif filtre frekans tepkisine göre düzenlenmiştir. Çünkü 

pasif filtre akord edildiği 7. harmonik akımını süzmesine rağmen şebeke ile paralel 

rezonansa girmesinden ötürü 5. harmonik akımını arttırmaktadır (Şekil 3-5). Bunun 

önüne geçmek için melez AGF akım denetim yönteminde,  AGF akım denetim 

yönteminden farklı olarak bazı ileri beslemeli denetimler uygulanmaktadır. Melez 

AGF akım denetim yöntemi; geri beslemeli denetim (GBD), akım ileri beslemeli 

denetim (AİBD), gerilim ileri beslemeli denetim (GİBD), DA bağ denetimi ve faz kilit 

döngüsü (FKD) olacak şekilde beş ana kısımdan oluşmaktadır (Şekil 3-8).  

 

Şekil 3-8’de faz kilit döngüsü hariç diğer denetim yöntemleri gösterilmektedir. Faz 

kilit döngüsünün Şekil 3-1’de verilen AGF denetim yöntemindeki faz kilit 

döngüsünden farkı, elde edilen açı bilgisiyle birlikte Eş 3.8 kullanılarak şebekenin 

5. harmonik açı bilgisinin de elde edilmesidir.  Bu açı bilgisi, pasif filtrenin 

rezonansa girmesi sonucu artan 5. harmonik bileşen için AİBD döngüsünde ve 

melez AGF’nin, şebeke geriliminde bulunan baskın harmonik bileşenden bağımsız 

çalışabilmesi için GİBD döngüsünde kullanılmaktadır. 

 

5 5w = − 1w                   (3.8) 

 

GBD, senkron referans düzlem yöntemiyle şebeke akımından referans akım elde 

edilmesinin ardından belirli bir K kazancıyla çarpılıp, referans gerilim elde 

edilmesine dayanmaktadır. 3 faz şebeke akım vektörlerine Clarke dönüşümü Eş 

3.1 uygulanarak Isα ve Isβ elde edilir. Daha sonra bu vektörlere Park dönüşümü Eş 

3.2 uygulanıp yüksek geçirgen filtreden geçirdikten sonra (YGF) Ters Park Eş 3.3 

ve Ters Clarke Eş 3.4 dönüşümleri uygulanarak Isah, Isbh, Isch akımları elde edilir. 

Harmonik akımlar elde edildikten sonra K orantısal kazancı ile çarpılıp harmonik 

akım referansları gerilim referansına dönüştürülür (Vsah, Vsbh, Vsch). Burada,  

AGF’den farklı olarak yük akımından değil de şebeke akımından (Isa, Isb, Isc) 

referans gerilim elde edilmesinin sebebi sisteme pasif filtre bağlanmış olması ve 

bu pasif filtrenin şebeke akımındaki harmonik içeriği değiştirmesidir. GBD’deki K 

orantısal kazancı sistemin kararlılık sorunlarından ötürü çok fazla 
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arttırılamamaktadır ve pasif filtrenin şebeke empedansı ile rezonansa girmesinden 

ötürü artan 5. harmonik akım bileşenini daha fazla süzebilmek için GBD’ye ek 

olarak AİBD (Şekil 3-8) uygulanmalıdır [40], [41]. 

 

Akım ileri beslemeli denetim (AİBD), melez AGF sisteminin kararlılık sorunundan 

ötürü GBD’de kullanılan K orantısal kazanç değerinin yeteri kadar 

arttırılamamasından ve melez AGF’de bulunan pasif filtrenin şebeke empedansı ile 

rezonansa girmesinden ötürü 5. harmonik bileşeni daha iyi süzebilmek için 

kullanılmıştır [40], [41]. AİBD’de üç faz yük akım vektörlerine (Iya, Iyb, Iyc) Clarke Eş. 

3.1 ve Park Eş. 3.2 dönüşümleri uygulanarak Iyd5 ve Iyq5 vektörleri elde edilir. 

Ancak burada, Eş 3.2 ‘den farklı olarak Park dönüşümü esnasında açısal hız 

olarak w5 kullanılmaktadır. Bunun sebebi senkron referans düzlemi 5. harmonik 

bileşen hızında çevirip 5. harmoniklerin DA bileşene dönüşmesini böylece 5. 

harmonik bileşenin alçak geçirgen filtre (AGF) yardımıyla elde edilmesini 

sağlamaktır. Alçak geçirgen filtreden geçirilerek elde edilen referans akımlar (iyd5, 

iyq5) Eş 3.9 kullanılarak gerilim referansına dönüştürülür (Vyd5, Vyq5).  Eş. 3.9 ’daki 

Rf kullanılan pasif filtre elemanlarının iç dirençleri toplamıdır. Vyd5, Vyq5 ‘in 

hesaplanmasının ardından Ters Park Eş. 3.3 ve Ters Clarke Eş. 3.4 dönüşümleri 

yardımıyla referans gerilimler (Vya5, Vyb5, Vyc5) elde edilir. Burada da Ters Park 

dönüşümü esnasında Eş 3.3 ‘den farklı olarak w yerine w5 kullanılmaktadır. 

 

5 5 5
5

1* ( * )*
( * )f

f

V 5yd Rf Iyd w L iyq
w C

= + − +  

5 5 5
5

1( * )* *
( * )f

f

Vyq w L iyd Rf Iyq
w C

= − + 5                      (3.9) 

 
Kaynak tarafındaki gerilim harmonikleri pasif filtrenin başarımını etkilediği gibi, 

GBD ve AİBD’nin de başarımını önemli ölçüde etkilemektedir. Gerilim 

harmoniğinin yük akımı üzerindeki etkisi, kaynak tarafındaki gerilim harmoniğinin 

açısına bağlı olarak olumlu veya olumsuz olabilmektedir. Kaynak tarafındaki 

gerilim harmoniğinin istenmeyen etkilerinin önüne geçebilmek için verilen denetim 

döngülerine (GBD, AİBD) ek olarak gerilim ileri beslemeli denetim (GİBD) döngüsü 

uygulanmaktadır [46]. GİBD’de, 3 faz şebeke gerilimi (Va, Vb, Vc) Clarke ve Park 

dönüşümleri yardımıyla Vd5 ve Vq5 gerilimlerine dönüştürülür. Burada Park 
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Dönüşümü AİBD’de olduğu gibi w5 ile yapılmaktadır. Bunun sebebi şebeke 

geriliminde genellikle 5. harmonik bileşenin baskın olmasıdır. Alçak geçirgen filtre 

ile kaynak geriliminin 5. harmonik bileşeni Vd5 ve Vq5 ‘den ayrıldıktan sonra ters 

dönüşümler uygulanarak referans gerilimler (Va5, Vb5, Vc5) elde edilir. Böylece 

şebeke geriliminin en baskın olan harmonik bileşeni elde edilmiş olur. Eğer şebeke 

geriliminde 5. harmonik bileşenin yanı sıra daha farklı harmoniklerde mevcutsa, bu 

harmonikler içinde GİBD yöntemi ayrı ayrı uygulanmalıdır. 

 

DA bağ denetimi,  AGF’de olduğu gibi, AGF’nin DA bağ gerilimini istenilen 

referans değerde tutmaya yaramaktadır. DA bağ denetiminde, AGF’nin DA bağ 

gerilimi (Vda) birinci mertebeden bir alçak geçirgen filtreden geçirildikten sonra 

referans DA bağ geriliminden (Vdaref) çıkarılıp, PI denetleyiciden geçirilir. Elde 

edilen değer (∆isd1) Isd1 değerine eklenerek AGF’nin DA bağ gerilimi istenilen 

değerde tutulmaktadır. 

 

 AGF’den farklı olarak melez AGF’de, GBD, AİBD ve GİBD döngüleriyle senkron 

referans düzlem yöntemi kullanılarak AGF’nin üreteceği harmonik akımlar için 

akım referansları değil, gerilim referansları üretilmektedir [5], [39]-[46]. Elde edilen 

referans işaretler gerilim referansı olduğu için, doğrudan akım denetim yöntemi 

olan ve tezin 3.3.1. kısmında anlatılan histerezis akım denetim yöntemi melez 

AGF’lerde uygulanamamaktadır. Bunun yerine akım denetimi için, tüm 

döngülerden elde edilen referans gerilim değerleri toplanarak elde edilen referans 

gerilimler (Va*, Vb*, Vc*) yardımıyla tezin 3.3.2 kısmında anlatılan sinuzoidal darbe 

genişliği modülasyon (SDGM) yöntemi kullanılmaktadır. 
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Şekil 3-8 Melez AGF akım referanslarının elde edilmesi 



3.3. AGF Akım Denetim Yöntemleri 

AGF’nin ana denetim yöntemlerinden bir diğeri de hesaplanan referans akım 

harmoniklerinin yarı iletken anahtarlar yardımıyla üretilmesidir.  Literatürde pek çok 

akım denetim yöntemi bulunmaktadır [47], [48]. Gerçeklenen sistemde, gerek 

sayısal uygulamaya yatkınlığı gerekse gerçek zamanlı sistemlerde uygulanabilirliği 

açısından histerezis akım denetim yöntemi ve darbe genişliği modülasyonu akım 

denetim yöntemi kullanılmıştır. 

 

3.3.1. Histerezis akım denetim yöntemi 

Bu yöntem doğrudan bir denetim yöntemi olup AGF çıkış akımlarının, yarı iletken 

anahtarları uygun bir biçimde anahtarlayarak, bir aralık içerisinde kalması 

sağlanmaktadır. 

 
AGF giriş reaktöründeki akım, histerezisin alt limitini aştığı durumda, reaktör pozitif 

gerilime maruz bırakılmakta ve akımın artması sağlanmakta (Şekil 3-9.a);  aynı 

şekilde, AGF giriş reaktöründeki akım histerezisin üst limit değerine ulaştığında ise 

giriş reaktörü negatif gerilime maruz bırakılmakta ve reaktör akımının düşmesi 

sağlanmaktadır [49]-[56] (Şekil 3-9.b). SRD referans akım bulma yöntemi 

kullanılarak her bir faz için elde edilen referans filtre akımları (i*fa) gerçek filtre 

akımlarıyla (ifa+
 ve ifa-) karşılaştırılmakta ve AGF’nin anahtarlama düzeni aşağıdaki 

gibi oluşturulmaktadır (Şekil 3-10). 

 

i*fa : Referans filtre akımı (a fazı için) 

ifa+, ifa-: Gerçek filtre akımı (a fazı için) 

2HB : Histerezis bant genişliği 

• B  olduğu durumda üst anahtar (S1) DEVRE DIŞI bırakılır ve 

alt anahtar (S4) DEVREYE ALINIR  (

*
fa fai i H+ > +

− < −

Şekil 3-9.b) (Şekil 3-10 t1 anı). 

• B  olduğu durumda üst anahtar (S1) DEVREYE ALINIR ve alt 

anahtar (S4) DEVRE DIŞI bırakılır (

*
fa fai i H

Şekil 3-9.a) (Şekil 3-10 t2 anı). 
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Şekil 3-9 Histerezis akım denetim yöntemi ile IGBT’lerin anahtarlanması 

 

Şekil 3-10 Histerezis akım denetim yöntemi 
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Histerezis akım denetim yönteminde anahtarlama frekansı, çok geniş bir frekans 

bandı içerisinde değişkenlik göstermekte ve bu frekans bandı seçilen histerezis 

bant genişliğine göre artıp azalabilmektedir. Histerezis bandının çok dar olması 

durumunda çok fazla anahtarlama işareti üretilmekte ve yarı iletken kayıpları 

artmakta; bandın geniş olması durumunda ise anahtarlamadan kaynaklanan 

dalgacık akımlarının oranı AGF akımına göre fazlalaşmaktadır. Bu durumun önüne 

geçebilmek için referans akımın eğiminin fazla olduğu durumlarda histerezis 

bandını büyülterek; eğimin az olduğu durumlarda ise histerezis bandını küçülterek 

anahtarlama frekansında bir optimizasyona gidilebilir ve anahtarlama frekansı 

belirli bir frekans bandı genişliği içerisinde sabit tutulabilir [53]-[56].  

 

3.3.2. Darbe genişliği modülasyonu akım denetim yöntemi 

Darbe genişliği modülasyon akım denetim yöntemi uygulama kolaylığı ve sabit 

frekansta anahtarlama işareti üretilebilmesi açısından en çok tercih edilen AGF 

denetim yöntemlerinden biridir. 

 

Bu yöntemde ise SRD yöntemiyle d-q düzleminde elde edilen referans akımlardan 

(Idref ve Iqref), gerçek filtre akımlarının d ve q bileşenlerinin (id ve iq) çıkarılmasıyla 

hata akımları elde edilmektedir (Şekil 3-11). Elde edilen hata akımları ise bir PI 

denetleyiciden geçirilip tekrar ‘abc’ düzlemine Ters Park Eş 3.3 ve Ters Clarke Eş. 

3.4 dönüşümü ile aktarılmakta ve filtre referans gerilimleri elde edilmektedir. Bu 

referans gerilimler ise Sinuzoidal Darbe Genişliği Modülasyon (SDGM) yöntemiyle 

evirgecin kollarına uygulanmaktadır (Şekil 3-11). Burada S1, S2 ve S3 evirgecin 

kollarındaki üst anahtarlar; S4, S5 ve S6 ise evirgecin kollarındaki alt anahtarlardır 

(Şekil 3-9). 
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Şekil 3-11 Darbe genişliği modülasyonu akım denetim yöntemi 

 

SDGM, temel olarak elde edilen referans gerilimin, sabit frekansta ve genlikte 

üçgen bir taşıyıcıyla karsılaştırılmasının ardından, referans gerilimin taşıyıcıdan 

büyük olması durumunda evirgecin kolundaki üst anahtarın (Şekil 3-9 S1, S2, S3) 

devreye alınıp alttaki anahtarın (Şekil 3-9 S4, S5, S6) devreden çıkarılmasına; 

referans gerilimin taşıyıcıdan küçük olması durumunda ise evirgecin kolundaki alt 

anahtarın devreye alınıp üst anahtarın devreden çıkarılmasına dayanmaktadır [57] 

-[62] (Şekil 3-12). 

 
Şekil 3-12 Sinuzoidal darbe genişliği modülasyonu ile IGBT anahtarlamalarının 

elde edilmesi 
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4. AGF BENZETİM ÇALIŞMALARI 

4.1. Genel 

Bu bölümde, tez kapsamında gerçekleştirilen AGF için Ansoft firmasının üretmiş 

olduğu güç elektroniği devre simülatörü, Simplorer V7.0, kullanılarak yapılmış olan 

benzetim çalışmaları iki ana başlık halinde aktarılacaktır. Bunlar; tez kapsamında 

gerçekleştirilen AGF’ye yönelik ve AGF ile pasif filtrelerin birlikte kullanıldığı melez 

AGF’ye yönelik benzetim çalışmalarıdır.  

 

Tezin, üçüncü kısmında aktarılan akım denetim yöntemleri kullanılarak AGF 

benzetim çalışmaları yapılmış, elde edilen sonuçlar verilmiş, kullanılan akım 

denetim yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları incelenmiş, yöntemlerin 

gerçeklenebilir olduğu görülmüş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.  

 

4.2.  AGF Benzetim Çalışmaları  

Çizelge 4-1’deki sistem parametreleri dikkate alınarak, Simplorer V7.0 kullanılarak 

oluşturulmuş devre şeması Şekil 4-1’de görülmektedir. Benzetim programının 

matematiksel araçları kullanılarak tezin üçüncü kısmında anlatılan AGF denetim 

yöntemleri gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar tezin bu kısmında aktarılmıştır. 

 

Çizelge 4-1: Benzetim çalışmaları sistem parametreleri 

Şebeke Gerilimi (faz-faz) 300 Vrms 

Temel Frekans 50 Hz 

Kaynak Reaktörü (Ls) 343 μH 

Doğrultucu DA Reaktörü (Ly_da) 1,5 mH 

Doğrultucu AA Reaktörü (Ly_aa) 1,8 mH 

Doğrultucu Kondansatör (Cyük) 3,3 mF 

Yük Direnci (Ryük) 10 Ω 

Filtre Giriş Reaktörü (Lf) 3 mH 

DA Bağ Kondansatörü (Cda) 1,1mF 
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Şekil 4-1 Benzetim çalışması Simplorer devre şeması 

 

4.2.1. Histerezis akım denetim yöntemi benzetim çalışmaları 

Bu bölümde doğrudan akım denetim yöntemlerinden biri olan, histerezis akım 

denetim yöntemi kullanılarak denetlenen AGF’nin benzetim çalışmalarının 

sonuçları verilecektir. 

 

Şekil 4-2’de AGF’nin geçici rejim tepkisi görülmektedir. Burada AGF DA bağ 

kondansatörü, AGF devreye girmeden önce, AGF tarafından 520V gerilime şarj 

edilmiştir. Şekilden de anlaşıldığı gibi şebeke akımı (Is) üzerindeki doğrusal 

olmayan yükün üretmiş olduğu harmonikler, AGF devreye girdikten sonra AGF’nin 

ürettiği 180° faz farklı harmonik akımlar ile (if) yok edilmektedir. 
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Şekil 4-2 Histerezis akım denetim yöntemi ile denetlenen AGF geçici rejim tepkisi 

 
Şekil 4-3’de ise artık kararlı rejime geçmiş AGF’nin tepkisi görülmektedir. Şekilden 

de anlaşılabileceği gibi artık şebeke akımında (Is) doğrusal olmayan yükün ürettiği 

harmonik akımlar bulunmamakta ancak AGF’nin anahtarlamasından kaynaklanan 

yüksek frekansta akımlar bulunmaktadır. DA bağ kondansatör gerilimi de (Vda) 

kullanılan PI denetleyici yardımıyla AGF tarafından 520V’da sabit tutulmaktadır. 

 

 
Şekil 4-3 Histerezis akım denetim yöntemi ile denetlenen AGF kararlı rejim tepkisi 
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Şekil 4-4 Hesaplanan referans akım ve histerezis akım denetim yöntemi ile elde 

edilen AGF akımı 
 

Şekil 4-4’de ise benzetim programı, matematiksel araçları yardımıyla elde edilen 

referans harmonik akımlar (If ref) ile histerezis akım denetim yöntemiyle elde edilen 

gerçek AGF akımı (If) karşılaştırılmıştır. Şekilden de anlaşılabileceği gibi elde 

edilen referans akım ile AGF akımı arasında faz ve genlik açısından büyük bir fark 

yoktur. Ancak AGF akımı üzerinde AGF’deki yarı iletkenlerin anahtarlanmasından 

kaynaklanan yüksek frekansta anahtarlama dalgacık akımları mevcuttur. 
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Şekil 4-5 Sistem parametrelerine göre elde edilen yük akımı frekans dağılımı 

 

 
Şekil 4-6 Histerezis akım denetim yöntemi ile elde edilen şebeke akımı frekans 

dağılımı 

 
Doğrusal olmayan yükün akımını (Şekil 4-5) ve şebeke akımını (Şekil 4-6) 

karşılaştıracak olursak (Çizelge 4-2) AGF’nin yük akımındaki harmonik akımları 

büyük oranda yok ettiğini söylenebilir. 
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Çizelge 4-2 Histerezis akım denetim yöntemi ile elde edilen sonuçlar 

Şebeke Akımı (ARMS) 
AGF THB% 

I1 I5 I7 I11 I13 

Devre Dışı 26,0 20,57 4,45 1,64 0,81 0,60 

Devrede 2,15 20,58 0,15 0,14 0,05 0,05 

 

4.2.2. Darbe genişliği modülasyonu akım denetim yöntemi benzetim 
çalışmaları 

Darbe genişliği modülasyon yöntemi benzetim çalışmalarından elde edilen 

sonuçlar bu kısımda aktarılacaktır. 
 

Şekil 4-7’de AGF’nin geçici rejim tepkisi görülmektedir. AGF DA bağ gerilimi (Vda) 

önceden AGF tarafından 550V’a çıkarılmış ve AGF tarafından bu değerde sabit 

tutulmaktadır. AGF’nin devreye girmesiyle birlikte şebeke akımı (Is) üzerindeki 

harmonik akımların AGF akımı ile (If) yok edildiği gözlemlenebilir. Harmonik 

akımların yok edilmesinin yanı sıra AGF şebekeye yarı iletkenlerin 

anahtarlanmasından kaynaklanan SDGM’in taşıyıcı frekansı olan 12.5kHz 

anahtarlama dalgacık akımlarını da basmaktadır. 
 

 
Şekil 4-7 Darbe genişliği modülasyonu yöntemi ile denetlenen AGF geçici rejim 

tepkisi 
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Şekil 4-8 Darbe genişliği modülasyonu yöntemi ile denetlenen AGF kararlı rejim 

tepkisi 
 

Şekil 4-8’ de ise AGF’nin kararlı rejim tepkisi görülmektedir. Burada artık DA bağ 

gerilimi verilen referans değerde AGF tarafından tutulmakta ve doğrusal olmayan 

yükün üretmiş olduğu harmonik akımlar AGF tarafından yok edilmektedir. 

 

 
Şekil 4-9 Hesaplanan referans akım ve darbe genişliği modülasyonu yöntemi ile 

denetlenen AGF akımı 
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Şekil 4-9’da ise benzetim programı matematiksel araçları yardımıyla elde edilen 

referans filtre akımı ve AGF tarafından üretilen akım görülmektedir. Burada dikkati 

çeken nokta referans akım ile AGF akımının tam örtüşmemesidir. Bunun en 

önemli nedeni AGF’de akım üretmek için kullanılan döngüdeki PI denetleyicinden 

kaynaklanan gecikmedir. Gecikmenin azalması için PI denetleyicinin kazancının 

veya çevrim hızının arttırılması gerekmektedir. Kazancın arttırıldığı durumda AGF 

akımı üzerinde dalgalanmalar meydana gelmektedir. PI denetleyicinin çevrim 

hızının arttırılması ise gerçekleme esnasında ancak çok ileri düzeyde sayısal 

işaret işleyici ve analog sayısal çeviricilerin kullanılmasıyla mümkün olabilir ya da 

tüm matematiksel işlemleri analog gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu da gerek 

değiştirilebilirliği, yeniden kullanılabilirliği, gerekse yüksek maliyeti açısından 

uygulanabilir bir çözüm değildir. 

 

 
Şekil 4-10 Darbe genişliği modülasyonu yöntemi yük akımı frekans dağılımı 
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Şekil 4-11 Darbe genişliği modülasyonu yöntemi şebeke akımı frekans dağılımı 

 
Doğrusal olmayan yükün akımı (Şekil 4-10) ve şebeke akımını (Şekil 4-11) 

karşılaştıracak olursak (Çizelge 4-3), AGF’nin harmonik akımları büyük oranda yok 

ettiği ancak şebekeye 12.5kHz civarı anahtarlama dalgacık akımları bastığı 

söylenebilir.  

 
Çizelge 4-3 SDGM yöntemi ile elde edilen sonuçlar 

Şebeke Akımı (ARMS) 
AGF THB% 

I1 I5 I7 I11 I13 

Devre Dışı 26,0 20,57 4,45 1,64 0,81 0,60 

Devrede 3,3 20,58 0,40 0,21 0,22 0,16 

 

4.2.3. AGF anahtarlama dalgacık filtresi tasarımı ve benzetim çalışmaları 

Histerezis akım denetim yöntemi, uygulama kolaylığı ve yüksek tepki hızı gibi 

avantajları sunmanın yanı sıra, anahtarlamalardan dolayı oluşan ve göz ardı 

edilemeyecek seviyede olan yüksek frekanslı akım dalgacıklarını da beraberinde 

getirmektedir. Farklı devre yapıları kullanılarak oluşturulan anahtarlama dalgacık 

filtreleri içerisinde (Şekil 4-12) basit yapısı ve etkinliği açısından Şekil 4-12.a’ da ki 

topoloji diğer topolojilere göre bir adım öne çıkmaktadır [38], [63], [64].  
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Şekil 4-12 AGF dalgacık filtresi topolojileri 

 
Şekil 4-13’de AGF’ye paralel olarak bağlanmış (Rd-Cd) anahtarlama dalgacık 

filtresi, Çizelge 4-1 ve Çizelge 4-4’de ise benzetim çalışmaları yapılmış olan sistem 

parametreleri görülmektedir. 

 

 

Şekil 4-13 AGF ve dalgacık filtresi 
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Çizelge 4-4: Benzetim çalışmaları sistem parametreleri 

Anahtarlama dalgacık filtresi kondansatörü (Cd) 14μF 

Anahtarlama dalgacık filtresi sönümlendirme direnci (Rd) 1,1Ω 

 

Şekil 4-14’de, AGF harmonik akım kaynağı olarak modellenmiş (Iagfh) ve sistem 

harmonik eşdeğer devresi oluşturulmuştur. Daha sonra bu eşdeğer devre 

üzerinde, dalgacık filtresinin (Cd, Rd) şebeke akımında (Ish) yarattığı etkileri 

gözlemlemek amacıyla benzetim çalışmaları yapılmış,  Şekil 4-15’de görülen 

sonuçlar elde edilmiştir. Kullanılan dalgacık filtresi kondansatör değeri, yaklaşık 

3.3kHz’in üzerindeki akım dalgacıklarını süzecek şekilde 14μF olarak 

belirlenmiştir. 

 

 
 

Şekil 4-14 Sistemin harmonik eşdeğer devresi 

 
Şekil 4-15’den de görüldüğü gibi yalnızca paralel kondansatör kullanılarak 

3.3kHz’in üstündeki akım dalgacıklarını süzmek amacıyla kullanılan dalgacık 

filtresi, 2.2kHz civarında şebeke empedansı ile paralel rezonans oluşturmakta ve 

bu bölgedeki akım dalgacıklarını artırıcı etki yapmaktadır. Bu nedenle, paralel 

rezonansı azaltacak şekilde bir sönümlendirme direnci (Rd) kullanılmıştır. Farklı 

sönümlendirme direnç değerleri için elde edilen sonuçlardan görüldüğü gibi (Şekil 

4-16), Rd değeri arttıkça 2.2kHz seviyesinde oluşan rezonans daha etkin bir 

şekilde sönümlendirilmekte ancak yüksek frekanstaki süzme performansı 

düşmektedir. Yüksek frekanslardaki süzme performansı ve rezonans 
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sönümlendirme etkisi göz önüne alındığında optimum sonuçların Rd = 1,1 Ω 

değerinde elde edildiği gözlenmiştir (Şekil 4-16).  

 
 

 

Şekil 4-15 Anahtarlama dalgacık filtresi frekans tepkisi 
 

 

Şekil 4-16 Değişik sönümlendirme dirençleri için anahtarlama dalgacık filtresi 

frekans tepkisi 
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Sistem parametreleri Çizelge 4-1 ve Çizelge 4-4’de verilen ve histerezis akım 

denetim yöntemi kullanılarak denetlenen AGF’yle birlikte kullanılan anahtarlama 

dalgacık filtresi uygulamasının sonuçları Şekil 4-17’de verildiği gibidir. Burada 

yalnızca AGF devredeyken şebeke akımı üzerinde yüksek frekansta anahtarlama 

akım dalgacıkları görülmektedir. Ancak, AGF ile birlikte anahtarlama dalgacık 

filtresi kullanılması 2.2kHz civarı harmoniklerin yükselmesine sebep olmasına 

karşın, 3.5kHz üzeri anahtarlamadan kaynaklanan dalgacık akımlarının 

süzülmesini sağlamıştır.    

 

 

Şekil 4-17 Şebeke akımı frekans dağılımı 

 

4.2.4. Melez AGF Benzetim çalışmaları 

Bu kısımda, önce sistemde sadece pasif filtre mevcutken (AGF devre dışı) kaynak 

tarafındaki gerilim harmoniklerinin sistemi nasıl etkilediği ve pasif filtrenin filtreleme 

performansının nasıl değiştiği incelenecektir. Ardından tezin 3.2.2 kısmında 

aktarılan denetim yöntemleri kullanılarak denetlenen AGF ile yapılan benzetim 

çalışmaları aktarılacaktır. Sadece pasif filtrenin devrede olması durumu, evirgecin 

kollarındaki anahtarlardan S1, S2 ve S3 sürekli devrede, S4, S5 ve S6’nın sürekli 

devre dışı olduğu durumudur (Şekil 4-18).  
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Şekil 4-18 Melez AGF sadece pasif filtrenin devrede olduğu durum 

 
Çizelge 3-1’de ki sistem parametreleriyle yapılan benzetim çalışmalarının sonucu 

Çizelge 4-5’de görülmektedir. Tablodan da anlaşılabileceği gibi önce şebeke 

geriliminde harmonik gerilim yokken pasif filtre devreye alınmıştır. Ardından 

şebeke gerilimine %3 oranında iki farklı fazda 5. harmonik bileşeni eklenmiştir. 

Sonuçlardan da anlaşılabileceği gibi kaynaktaki harmonik gerilim faz farkına göre 

pasif filtrenin filtreleme karakteri iyileşmekte veya kötüleşmektedir. Melez AGF’nin 

avantajı ise bu durumda ortaya çıkmaktadır. Şebeke değişkenlerine bağımlı olarak 

başarım gösteren pasif filtre,  AGF ile birlikte kullanıldığı durumda şebekeden 

bağımsız başarımı artmaktadır. 
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Çizelge 4-5 Değişik koşullardaki şebeke akımı 

Şebeke Akımı (A) Durum Gerilim 
Harmoniği % THB 

I1 I5 I7 I11 I13 

Yük - 24,1 23,2 5,1 1,8 1,3 0,6 

PF - 29,1 22,6 6,5 0,4 0,9 0,5 

PF 5V -130° ∠ 18,9 22,9 4,2 0,4 0,9 0,5 

PF 5V∠ 50° 39,2 22,2 8,6 0,3 1,0 0,5 

(PF: sadece pasif filtre devrede) 
 
Melez AGF benzetim çalışmaları (Şekil 3-4) Simplorer V7.0 yazılımında, sistem 

parametreleri Çizelge 3-1’de verilen değerler kullanılarak, gerçekleştirilmiştir. 

Melez AGF sisteminde, AGF şebekeye pasif filtrenin kondansatörü üzerinden 

bağlandığı için kondansatör şebeke gerilimini üzerinde tutabilmektedir. Bu sayede 

AGF’nin işlevini yerine getirebilmesi için DA bağ geriliminin şebeke geriliminin tepe 

değerinin üzerine çıkmasına gerek yoktur. Bunun sonucu da AGF yarı iletken 

anahtarlarının üzerine binen stresin azalması ve daha düşük gerilim seviyesine 

sahip yarı iletken anahtarların kullanılabilmesinin önünü açmasıdır. Sistem 

parametreleri ile elde edilen yük akımı Şekil 4-19’deki gibidir. 

 

Şekil 4-19 Yük akımı (10 A/böl) 

 
Benzetim çalışmasında önce geri beslemeli denetim (GBD) kullanılarak yük 

akımındaki harmonikler yok edilmiş ardından akım ileri beslemeli denetim (AİBD) 
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kontrol döngüsüne eklenerek yük akımı süzülmüştür. Elde edilen sonuçlar Çizelge 

4-6’da görülmektedir. Daha sonra şebeke gerilimine Çizelge 4-5’de pasif filtre 

performansını düşüren durumdaki kadar harmonik gerilim (5V∠ 50°) eklenmiştir.  

 
Çizelge 4-6’ dan anlaşılabileceği gibi GBD ve AİBD birlikte uygulandığı halde 

şebekede gerilim harmoniği olması durumunda melez AGF filtreleme performansı 

oldukça düşmektedir. Ancak kullanılan GBD ve AİBD’ye ek olarak gerilim ileri 

beslemeli denetimin de (GİBD) kontrol döngüsüne eklenmesiyle, melez AGF 

filtreleme performansının gerilim harmoniği olmadığı durumla yaklaşık olarak aynı 

olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 4-20’de şebekede gerilim harmoniği mevcutken elde edilen sonuçlar 

görülmektedir. DA bağ gerilimi 50V gibi bir değerde tutulmasına rağmen (Şekil 

4-21) şebeke akımındaki harmonik akımların büyük çoğunluğu melez AGF 

tarafından süzülmektedir. 

 

 
Şekil 4-20 Kaynak akımı (25 A/böl, kırmızı) şebeke gerilimi (100V/böl, mavi) 
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Şekil 4-21 DA bağ gerilimi(10V/böl) 

 

Çizelge 4-6 Değişik denetim yöntemleri ile elde edilen şebeke akımı 

Şebeke Akımı (A) 
Denetim Yöntemi

Gerilim 
Harmoniği 

THB 
% I1 I5 I7 I11 I13 

Devre Dışı - 24,1 23,2 5,1 1,8 1,3 0,6 

GBD - 4,8 22,8 1,0 0,1 0,5 0,4 

GBD+AİBD - 2,9 22,8 0,1 0,1 0,5 0,4 

GBD 5V∠ 50° 6,9 22,6 1,4 0,1 0,6 0,5 

GBD+AİBD 5V∠ 50° 4,2 22,6 0,7 0,1 0,6 0,5 

GBD+AİBD+GİBD 5V∠ 50° 3,5 22,6 0,3 0,1 0,7 0,5 

(GBD: Geri beslemeli denetim, AİBD: Akım ileri beslemeli denetim, GİBD: Gerilim 

ileri beslemeli denetim) 

 

4.3. Sonuçlar  

Tezin bu kısmında benzetim çalışmaları yapılmış saf ve melez AGF sistemlerinden 

elde edilen sonuçlar aktarılmıştır. Benzetim çalışmalarında gerçek sistemde 

kullanılması düşünülen yapı taşları kullanılmış, denetim algoritmaları da benzetim 

programının matematiksel araçları yardımıyla denenmiştir.  
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Çizelge 4-7’de aynı yük koşullarında benzetim çalışması yapılmış olan AGF akım 

denetim yöntemlerinin karşılaştırılması görülmektedir. Her iki yöntemin de gerek 

THB açısından, gerekse baskın harmonikleri süzebilmesi açısından başarılı 

olduğu söylenebilir. Ancak tablodan da anlaşılabileceği gibi histerezis akım 

denetim yöntemi ile denetlenen AGF’nin filtreleme özelliği, SDGM ile denetlenen 

AGF’ye göre THB ve baskın harmoniklerin yok edilmesi açısından daha iyidir [65], 

[66].  

 

Çizelge 4-7  AGF elde edilen sonuçların karşılaştırılması 

Şebeke Akımı (ARMS)  AGF 
Denetim 
Yöntemi 

THB% 
I1 I5 I7 I11 I13 

AGF Devre 
Dışı 

26,0 20,57 4,45 1,64 0,81 0,60 

Histerezis 2,15 20,58 0,15 0,14 0,05 0,05 

SDGM 3,3 20,58 0,40 0,21 0,22 0,16 

 

Yapılan benzetim çalışmalarında, benzetim programının denklem çözme periyodu, 

gerçek sistemde kullanılabilecek uygun bir değer (20us) seçilmiştir. Benzetim 

programının denklem çözme periyodu daha küçük bir değer seçildiğinde SDGM 

yöntemi de histerezis akım denetim yöntemi kadar başarım göstermektedir. Bu da, 

önümüzdeki dönemler içerisinde daha hızlı analog sayısal çeviriciler ve sayısal 

işaret işleyicilerin kullanılabilirliğinin artması durumunda SDGM yöntemiyle elde 

edilen sonuçların iyileşeceği anlamına gelmektedir.  

 

Melez AGF’nin asıl amacının pasif filtrenin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve 

düşük frekanslardaki baskın harmonikleri süzmek olduğu düşünülürse; melez 

AGF’nin başarılı olduğu söylenebilir. Melez AGF, şebekedeki 7. harmonik bileşeni 

süzmek için yerleştirilmiş pasif filtre ile beraber çalıştırıldığında 5. harmonik 

bileşeni de çok büyük oranda yok edip pasif filtrenin şebeke empedansı ile paralel 

rezonansa girmesinin önüne geçmiştir. 11 ve 13. harmoniği de, sadece pasif 

filtrenin süzebileceğinden çok daha fazla süzmüştür. Melez AGF’nin DA bağ 
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gerilimi,  AGF’ye göre daha düşük seviyede tutulabildiği için, melez AGF’nin AGF 

kısmının kurulu gücü yaklaşık 0.9kVA olmaktadır. Öte yandan Melez AGF’nin 

gerçekleştirdiği bu filtreleme başarımı, sadece AGF ile yapılmak istenirse yaklaşık 

9kVA kurulu güce ihtiyaç vardır. Ayrıca melez AGF, DA bağ geriliminin düşük 

olmasından ve girişteki pasif filtreden ötürü şebekeyi anahtarlamadan kaynaklanan 

akım dalgacıklarıyla da kirletmemektedirler. 

 

Yapılan benzetim çalışmalarının sonuçlarını incelediğimizde, AGF topolojileri ve 

AGF denetim yöntemlerinin başarılı ve uygulanabilir olduğu ortaya çıkmış ve elde 

edilen sonuçların, IEEE-519 standartında bulunan harmonik akım limit değerlerinin 

altında olduğu görülmüştür . 
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5. AGF SİSTEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

5.1. Genel 

Şekil 5-1 ve Şekil 5-2’de sırasıyla, gerçekleştirilen AGF prototip şeması ve 

laboratuvar prototipi görülmektedir. AGF prototip sisteminin gerçekleştirilmesi, güç 

katının tasarımı ve elektronik donanım tasarımı olacak şekilde iki ana başlık 

halinde incelenebilir. Güç katı tasarımı; yüksek akım ve gerilime dayanabilen yarı 

iletkenlerin, akım ve gerilim düzenlemeye yarayan pasif devre elemanlarının 

tasarımını içermektedir. Elektronik donanım tasarımı ise güç katında bulunan yarı 

iletkenlerin denetimi için gerekli olan anahtarlama işaretlerin üretilmesi ve sistemin 

istenmeyen bir sebepten ötürü denetim dışına çıkması halinde sistemi sorunsuz 

bir biçimde kapatacak devrelerin tasarımından oluşmaktadır.  

 

 
Şekil 5-1 Gerçekleştirilen AGF prototipi şeması   
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Şekil 5-2 Gerçekleştirilen AGF laboratuvar prototipi 

 

5.2. AGF Güç Katı Tasarımı  

Güç katı, 3 faz AGF akımı oluşturmak için kullanılan evirgeç, doğrusal olmayan 

yük olarak kullanılan 3 faz diyot doğrultucu, üretilen anahtarlama sinyallerini izole 

bir biçimde evirgeçteki yarı iletkenlere ileten IGBT sürücüler, reaktörler ve 

kondansatörlerden oluşmaktadır (Şekil 5-3).  
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Şekil 5-3 AGF prototipi güç katı gösterimi 

 
Şekil 5-3’ de Semikron Semiteach bloğunun içerisinde görülen, 3 faz diyot 

doğrultucu, 3 faz evirgeç, IGBT sürücüler ve DA bağ kapasitesi Semikron 

firmasından eğitim seti halinde temin edilmiştir (Şekil 5-4). Evirgeç ve DA bağ 

kapasite yapısının hazır olarak temin edilmesinin nedeni ayrıntılı olarak ısıl ve 

mekanik tasarım içermesidir.  
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Şekil 5-4 Semikron SEMITEACH 

 

Eğitim seti içerisinde; üç adet 1200V/50A yarım köprü (half-bridge) yapısında 

IGBT (SEMIKRON SKM 50 GB 123), 6-darbeli diyot doğrultucu (SEMIKRON SKD 

51/14), IGBT sürücü kartı (SKHI 22A) ve iki adet seri bağlı elektrolitik DA bağ 

kondansatörü bulunmaktadır.  

 

Güç katındaki AGF giriş reaktörü ise tezin 2.2.3 kısmında ön tasarımı yapılıp 

benzetim çalışmaları sonucunda uygun olduğu görüldükten sonra AGF’nin 

üreteceği akım sınır değeri de dikkate alınarak 3mH, 15A olacak şekilde temin 

edilmiştir.  Aynı şekilde melez AGF pasif filtresinde bulunan reaktörde 1.8mH, 15A 

olacak şekilde temin edilmiştir. 

 

5.3. AGF Elektronik Donanım Tasarımı 

Elektronik devreler, sistem parametrelerinin ölçülüp, AGF güç yarı iletkenlerinin, 

kullanılan denetim yöntemlerine göre uygun zamanlarda anahtarlanması için 

tasarlanmıştır. Elektronik devreleri temel olarak 4 gruba ayırabiliriz. Bunlar; ölçüm 

devreleri, işaret işleme ve anahtarlama devreleri, koruma devreleri ve besleme 

devreleridir (Şekil 5-5). 
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Şekil 5-5 AGF elektronik donanım şeması 

 

5.3.1. Ölçüm devreleri 

Ölçüm devreleri, bu tezin 3. kısmında aktarılan denetim yöntemlerini gerçeklerken 

kullanılan akım ve gerilimlerin izole bir biçimde ölçülmesi için kullanılmışlardır. 

Ölçüm devreleri; akım ölçüm devreleri ve gerilim ölçüm devreleri olmak üzere iki 

kısma ayrılabilir. Akım ölçüm devreleriyle, 3 faz AGF akımı, 3 faz harmonik yük 

akımı ölçülmüştür. Gerilim ölçüm devreleriyle ise, DA bağ gerilimi ve 3 faz şebeke 

gerilimi ölçülmüştür. 
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Şekil 5-6 AGF sistem parametreleri ölçüm noktaları 

 
İzole ölçüm için Hall etkili (Hall effect) duyargalar ve transformatörler kullanılmıştır. 

Hall etkili duyargalar, transformatörlere göre, yüksek maliyetli ve aktif elemanlar 

olmasına rağmen, DA işaretlerini izole bir biçimde ölçebilmeleri, belirli bir frekansa 

kadar tepkilerinin değişmemesi ve sıcaklıkla değişmeyen kompanze edilebilir faz 

farkı getirmeleri bakımından transformatörlere üstünlük kurmaktadırlar. Bu yüzden 

yük ve şebeke akımı ölçümünde LEM firmasının üretmiş olduğu LA 25NP akım 

duyargası kullanılmıştır. Çünkü uygulanan akım denetim sistemlerinde filtre akımı 

üzerindeki anahtarlamadan kaynaklanan dalgacıklar önem arz etmektedir ve 

hassas olarak ölçülmesi gerekmektedir. DA bağ gerilimi ölçümünde ise DA ölçüm 

kabiliyeti yüzünden LEM firmasının üretmiş olduğu LV 25P kodlu duyarga 

kullanılmıştır. Ancak şebeke geriliminin ölçülmesinde transformatörler sorun teşkil 

etmeyeceği için 300V/5V gerilim transformatörü kullanılmıştır. (Şekil 5-7)  
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Şekil 5-7 Elektronik Devreler 

 

5.3.2. İşaret işleme ve anahtarlama devreleri 

İşaret işleme ve anahtarlama devreleri, izole bir biçimde ölçülen AGF 

değişkenlerinin analog olarak düzenlenmesinin ardından sayısal işaret işleyicinin 

örnekleyebileceği aralığa çekmektedir (0-3V). Sayısal işaret işleyici tarafından 

sayısala çevrilen AGF değişkenleri daha sonra tezin 3. kısmında aktarılan denetim 

yöntemlerinin uygulanması ve uygun anahtarlama sinyallerinin üretilmesi için 

kullanılmışlardır. 

 

İşaret işleme ve anahtarlama kartına, 3 gerilim, 6 akım olmak üzere 9 adet analog 

işaret girilmektedir. Bununla beraber, IGBT sürücülerden gelen 3 adet hata işareti 

ve koruma kartından gelen hata işaretleri alınmaktadır. Bütün analog ve sayısal 

işaretler 0-3V seviyesine çekilmekte ve tamponlanarak DSP’ye iletilmektedir. 
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Şebeke gerilimleri 0-3V seviyesine çekilmeden önce 50Hz bir pasif filtreden 

geçirilmiştir. Böylece yazılımda FKD döngüsünde kullanılan gerilim işaretlerinin 

üzerindeki ana bileşen dışındaki bileşenler süzülmektedir. Ancak daha sonra pasif 

filtrenin getirdiği faz farkının zamanla malzeme toleranslarından dolayı değişim 

göstermesinden ötürü bu pasif filtreler sayısal işaret işleyicide sayısal olarak 

uygulanmıştır. 

 

Sayısal işaretler ise özelliklerine göre optik izolasyonlu ve izolasyonsuz olmak 

üzere 0-3 V seviyesine çekilmektedir. IGBT sürücülerinden gelen hata sinyallerinin 

referans topraklarının kontrol sistemi besleme toprağıyla aynı olması sebebiyle 

hata sinyalleri doğrudan alınmakta ve 0-3 V aralığına çekilmektedir.  

 

AGF’nin Start/Stop komutları için 2 adet optik izolasyonlu giriş ayrılmıştır. Bu 

girişlerden girilen işaretler optik bağdaştırıcı yardımıyla alınmakta ve 0-3V 

aralığına çekilmektedir.  

 

DSP’den çıkan anahtarlama işaretleri ise daha önce hata sinyallerinde 

bahsedildiği üzere toprak bağlantısının aynı olması sebebiyle doğrudan (herhangi 

bir optik veya galvanik izolasyon olmadan) 0-3V seviyesinden 0-15V seviyesine 

çekilmektedir. Her bir yarım-köprüdeki IGBT’ler arasındaki ölü zaman (dead-time) 

sürücü devrelerinde üretildiği için ayrıca işaret işleme kartında herhangi bir ölü-

zaman üreteci kullanılmamıştır.   

 

Tez çalışmasında sayısal işaret işleyici olarak Texas Instruments firmasının motor 

denetim uygulamaları için optimize etmiş olduğu eZdsp F2812 sayısal işaret 

işleyici kartı kullanılmıştır. Bu kartın üzerinde, özellikleri Çizelge 5-1’de verilen 

TMS320F2812 kodlu sayısal işaret işleyici mevcuttur. Bu sayısal işaret işleyicinin 

seçilmesinin sebebi, birçok yararlı çevrebiriminin yanında 150 MIPS hızında işlem 

yapabilmesi, 16 kanal, 12 bit, 12.5MHz analog-sayısal çevirici çevre birimi 

bulundurması, matematiksel hesaplarda kullanılabilecek ROM’da hazır data 

tablosu (sinüs, tanjant) bulundurması ve darbe genişliği modülasyonu çevrebirimi 

bulundurmasıdır. İşaret işleme ve anahtarlama devreleri Şekil 5-7’ de görülebilir. 
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Çizelge 5-1 TMS320F2812 DSP ana özellikleri 

Çalışma Frekansı 150MHz (6.6ns çevrim hızı) 

Programlama ve debug 

C derleyici 

JTAG desteği 

Eğitim kartı 

Saat ve Sistem Denetimi 

PLL ile frekans değiştirebilme özelliği 

Watchdog zamanlayıcısı 

Gömülü Osilatör 

Gömülü Hazıfa 

18Kx16 RAM 

1Kx16 OTP ROM 

128Kx16 Flash Hafıza 

Gömülü matematik fonksiyonları (sin, 

tan) 

Motor denetim çevresel birimi 
2 adet motor sürücü için optimize 

edilmiş olay yöneticisi (event managers) 

Zamanlayıcı (timer) 3 adet 32 bit zamanlayıcı 

Kesme (interrupt) 
3 dış kesme 

45 çevresel ara yüz kesme 

Analog Sayısal Çevirici (ADC) 

12 bit 

16 Kanal 

80ns çevrim süresi 

Giriş/Çıkış 56 adet 

Seri arayüz 

SPI 

CAN 

2 x UART 

Çalışma sıcaklığı -40C° - +85C° 

Besleme +1.9V -, +3.3V 

 

5.3.3. Koruma devreleri 

Koruma devreleri, sistemin denetim dışına çıkması halinde, sistemi sorunsuz bir 

biçimde kapatmak için tasarlanmıştır. Koruma devreleri olarak; AGF ve şebeke 

akımını sınırlamak için termik manyetik şalterler, AGF’nin şebekeyle bağlantısını 

kesebilmek için kontaktör ve acil bir durumda sistemi kapatmak için mantar buton 
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kullanılmıştır. Ayrıca, AGF’nin denetim dışına çıkıp, DA bağ geriliminin önceden 

belirlenen sınır değerini aşması durumunda ve yazılımın çakılıp herhangi bir 

IGBT’nin 2.5ms’den fazla devrede kalması durumunda sistemi devreden 

çıkartacak analog bir koruma kartı tasarlanmıştır (Şekil 5-7). Bunların yanı sıra 

evirgecin bir kolundaki 2 IGBT’nin birden iletime geçmesini engelleyen ve bu 

durumda sistemi devreden çıkartan koruma devresi IGBT sürücü kartında 

mevcuttur.  

 

5.3.4. Besleme devreleri 

Besleme devresinin tasarımında öncelikle her bir birimin ihtiyaçlarının belirlenmesi 

gerekmektedir. Güç katında bulunan sürücü devresinin +15Vda, ölçüm 

devrelerinde ki gerilim duyargasının ±15Vda, akım duyargasının +5Vda ve DSP 

kartının +5Vda/+3.3Vda ihtiyacı bulunmaktadır. Bu durumda, besleme devresinin 

yukarıda verilen bütün gerilim seviyelerinde çıkışa sahip olması gerekmektedir. 

Beslemelerin daha çok kontrol birimlerinde kullanılıyor olması, besleme devresinin 

çıkış gücü ihtiyacını düşürmektedir.  

 

Gerçekleştirilen AGF’nin bir laboratuvar prototipi olması sebebiyle, besleme 

devresi basit olarak masa tipi güç kaynaklarından oluşturulmuştur. Bu kapsamda 

GW-Instek marka ±30Vda, 0-18Vda ve 0-5Vda çıkışları bulunan 60W gücünde iki 

adet güç kaynağı kullanılmıştır. Bu güç kaynakları, AGF’nin besleme ihtiyacını 

karşılamaktadır.  
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6. GERÇEKLEŞTİRİLEN AGF’NİN DENEYSEL SONUÇLARI 

6.1. Genel 

Bu kısımda tez kapsamında gerçekleştirilen saf ve melez AGF prototipinin, tezin 

üçüncü kısmında anlatılan denetim yöntemleri kullanılarak elde edilen uygulama 

sonuçları aktarılacaktır. 

 

6.2.  AGF Deneysel Sonuçları 

Bu kısımda, devre şeması Şekil 4-1’de ve sistem parametreleri Çizelge 4-1’de 

verilen AGF laboratuvar prototipi üzerinde, tezin 3.3 kısmında aktarılmış olan 

histerezis akım denetim yöntemi ve darbe genişliği modülasyon yöntemi denenmiş 

ve elde edilen sonuçlar verilmiştir. Ardından histerezis akım denetim yöntemi ile 

denetlenen AGF’ye paralel anahtarlama dalgacık filtresi bağlanmış ve 

anahtarlamadan kaynaklanan yüksek frekans akım dalgacıklarının değişimi 

incelenmiştir. 
 

Doğrusal olmayan yükün şebekeden çekmiş olduğu harmonik akım ve bu akımın 

frekans dağılımı sırasıyla Şekil 6-1 ve Şekil 6-2’de görülmektedir.  

 

 
Şekil 6-1 Doğrusal olmayan yükün çekmiş olduğu akım (10A/böl) 
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Şekil 6-2 Şebeke akımı frekans dağılımı (AGF devre dışı) 

 

6.2.1. Histerezis akım denetim yöntemi ile denetlenen AGF deneysel 
sonuçları 

Şekil 6-3 ve Şekil 6-4’de histerezis akım denetimi yöntemiyle denetlenen AGF’nin 

sırasıyla geçici ve kararlı rejim tepkileri görülmektedir. AGF devreye alınmadan 

önce AGF’nin DA bağ kondansatörü, AGF devreye girdiği anda yüksek akım 

çekmemesi için ön şarj devresiyle 400V’a şarj edilmiştir. AGF devreye girdiği anda 

bir yandan DA bağ gerilimi girilen referans gerilim değerine yükselmekte, bir 

yandan da şebekedeki harmonik akımlar süzmeye başlanmaktadır. Şekil 6-3’den 

de rahatlıkla anlaşılabileceği gibi AGF’nin geçici rejim tepkisi oldukça başarılıdır. 

DA bağ gerilimi 10ms gibi kısa bir sürede referans gerilime ulaşmakta şebeke 

akımındaki harmonikler de yine 10ms gibi bir sürede büyük oranda yok 

edilmektedirler.  
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Şekil 6-3 Histerezis akım denetim yöntemi geçici rejim tepkisi 

Faz-Nötr Gerilimi, Şebeke Akımı, DA Bağ Gerilimi ve Aktif Filtre Akımı(C1: Faz 

Gerilimi-100 V/böl, C2: Şebeke Akımı-15A/böl, C3: DA Bağ Gerilimi-200V/böl, C4: 

Aktif Filtre Akımı-5A/böl) 

 
Şekil 6-4’de AGF’nin kararlı rejim tepkisi görülmektedir. Burada DA bağ artık 

referans 510Vda değerine ulaşmıştır ve AGF doğrusal olmayan yükün üretmiş 

olduğu harmonik akımları yok etmiştir. AGF akımı dikkatli incelendiğinde, üzerinde 

yüksek frekans anahtarlama dalgacık akımları olduğu görülebilir. 

 

AGF kararlı rejime geçtikten sonra elde edilen şebeke akımının frekans dağılımı 

ise Şekil 6-5’de görülmektedir. Bu grafiği Şekil 6-2 ile karşılaştırdığımızda şebeke 

akımındaki düşük frekanslı akım harmoniklerinin büyük oranda yok edildiği, ancak 

anahtarlamadan kaynaklanan dalgacık akımlarının meydana geldiği söylenebilir.  
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Şekil 6-4 Histerezis akım denetim yöntemi kararlı rejim tepkisi 

Faz-Nötr Gerilimi, Şebeke Akımı, DA Bağ Gerilimi ve Aktif Filtre Akımı(C1: Faz 

Gerilimi-100 V/böl, C2: Şebeke Akımı-15A/böl, C3: DA Bağ Gerilimi-200V/böl, C4: 

Aktif Filtre Akımı-5A/böl) 

 

 
Şekil 6-5 Şebeke akımı frekans dağılımı (AGF devrede) 

 
Çizelge 6-1’de AGF devrede ve AGF devre dışıyken, şebeke akımı üzerindeki 

baskın olan akım harmoniklerinin değişimi verilmektedir. Elde edilen sonuçlarda 
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şebeke akımındaki baskın harmoniklerin %80 ile %98 arasında yok edildiği, 

toplam harmonik bozulmanın ise %25,6 gibi bir değerden %2,1 gibi bir değere 

düşürüldüğü gözlenmiştir. 

 

Çizelge 6-1 : Histerezis Akım Denetimi ile Elde Edilen Sonuçlar 

Şebeke Akımı (ARMS) 
AGF THB% 

I1 I5 I7 I11 I13 

Devre Dışı 25,6 21,8 5,5 1,2 0,9 0,6 

Devrede 2,1 22,2 0,1 0,2 0,1 0,1 

 

6.2.2. Darbe genişliği modülasyon yöntemi ile denetlenen AGF deneysel 
sonuçları 

Sistem parametreleri Çizelge 4-1’de verilmiş olan AGF prototipi, darbe genişliği 

modülasyon yöntemi ile denetlenerek Şekil 6-6 ve Şekil 6-7’deki sonuçlar elde 

edilmiştir. AGF DA bağ gerilimi ön şarj devresiyle 400Vda gerilime şarj edilmiş, 

ardından AGF’nin devreye girmesiyle DA bağ geriliminin verilen referans değere 

ulaştığı gözlenmiştir (500Vda). Şekil 6-6’dan da anlaşılabileceği gibi AGF 20ms gibi 

bir sürede kararlı rejime ulaşmakta ve şebeke akımında bulunan harmoniklerin 

büyük çoğunluğunu yok etmektedir. 
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Şekil 6-6 Darbe genişliği modülasyon yöntemi AGF geçici rejim tepkisi 

(C1: Faz-Nötr Gerilimi-100 V/böl, C2: Şebeke Akımı-15A/böl, C3: DA Bağ Gerilimi-

200V/böl, C4: Aktif Filtre Akımı-5A/böl) 

 

 
Şekil 6-7: Darbe genişliği modülasyon yöntemi AGF kararlı rejim tepkisi 

 (C1: Faz Gerilimi-100 V/böl, C2: Şebeke Akımı-15A/böl, C3: DA Bağ Gerilimi-

200V/böl, C4: Aktif Filtre Akımı-5A/böl) 
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Şekil 6-7’de artık AGF’nin kararlı rejime ulaştığı, DA bağ gerilimin referans 

değerde sabit kaldığı ve şebekedeki harmonik akımların yok edildiği görülmektedir. 

Şebeke akımının frekans dağılımına bakılacak olursa (Şekil 6-8); baskın harmonik 

akımların yok edildiği ve darbe genişliği modülasyon yönteminin taşıyıcı frekansı 

olan 12,5kHz’de dalgacık akımlarının olduğu görülmektedir. Ancak SDGM 

yönteminde bulunan sayısal PI denetleyicisinin kazancının yüksek tutulmasından 

ötürü 2-4kHz civarı osilasyonlar meydana gelmektedir. Kazancın düşürülüp 

osilasyonların ortadan kaldırıldığı durumlarda ise süzülmesi beklenen harmonik 

akımların yeterince yok edilemediği görülmüştür. Bu durumun önüne, ilerde 

kullanımı daha kolaylaşacak ve ucuzlayacak ileri düzeyde sayısal işaret işleyiciler 

kullanılarak, PI denetleyicisinin çevrim hızının arttırılmasıyla geçilebilir.  

 

 
Şekil 6-8 Şebeke akımı frekans dağılımı (AGF devrede) 

 
Çizelge 6-2’de AGF devrede ve AGF devre dışıyken, şebeke akımı üzerindeki 

baskın olan akım harmoniklerinin değişimi verilmektedir. Elde edilen sonuçlarda 

şebeke akımındaki baskın harmoniklerin %66 ile %90 arasında yok edildiği, 

toplam harmonik bozulmanın ise %25,6 gibi bir değerden %3,6 gibi bir değere 

düşürüldüğü söylenebilir. 
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Çizelge 6-2: Darbe genişliği modülasyon yöntemi ile elde edilen sonuçlar 

Şebeke Akımı (ARMS) 
AGF THB% 

I1 I5 I7 I11 I13 

Devre Dışı 25,6 21,8 5,5 1,2 0,9 0,6 

Devrede 3,6 22,4 0,5 0,2 0,2 0,2 

 

6.2.3. AGF anahtarlama dalgacık filtresi deneysel sonuçları 

Benzetim çalışmalarında başarımı gözlemlenen AGF ve anahtarlama dalgacık 

filtresi uygulaması için devre şeması ve sistem parametreleri sırasıyla Şekil 

4-13’de, Çizelge 4-1 ve Çizelge 4-4 verilen laboratuvar prototipi kurulmuştur.  

 

Histerezis akım denetim yöntemi ile denetlenen AGF ve anahtarlama dalgacık 

filtresi uygulamasından elde edilen sonuçlar Şekil 6-9 ve Şekil 6-10 ’da görülebilir. 

Şekillerden de anlaşıldığı gibi AGF’nin üretmiş olduğu harmonik akımın üzerinde 

yüksek frekans anahtarlamadan kaynaklanan dalgacık akımları mevcuttur. Ancak 

kullanılan anahtarlama dalgacık filtresi yardımıyla bu yüksek frekans dalgacık 

akımlarının büyük bir bölümü süzülmüştür. İki şekil arasındaki fark ise uygulanan 

pasif filtrenin birinde sönümlendirme direnci olması (Şekil 6-10) diğerinde 

olmamasıdır (Şekil 6-9). Bu farkın yarattığı etki, şebekeye aktarılan AGF akımında 

(Şekil 6-9 ve Şekil 6-10 C3 kanalı) ortaya çıkmaktadır. Sönümlendirme direnci 

olmayan akım üzerinde 3kHz civarı osilasyonlar gözlenirken, sönümlendirme 

direnci olan akımda bu osilasyonlar oldukça azdır. 
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Şekil 6-9 Anahtarlama dalgacık filtresi uygulama sonuçları (Rd = 0Ω) 

(C1 Şebeke akımı 10A/böl, C2 AGF akımı 5A/böl, C3 Şebekeye aktarılan AGF 

akımı 5A/böl, C4 Pasif filtre akımı 5A/böl) 

 

 

Şekil 6-10 Pasif filtre sonuçları (Rd = 1,1Ω) 

(C1 Şebeke akımı 10A/böl, C2 AGF akımı 5A/böl, C3 Şebekeye aktarılan AGF 

akımı 5A/böl, C4 Pasif filtre akımı 5A/böl) 
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Şekil 6-11, Şekil 6-12 ve Şekil 6-13’de sırasıyla, sadece AGF devredeyken, AGF 

ve sadece kondansatörden oluşan anahtarlama dalgacık filtresi devredeyken ve 

AGF, direnç ve kondansatörden oluşan anahtarlama dalgacık filtresi devredeyken 

elde edilen şebeke akımı frekans dağılımı grafikleri görülmektedir. Grafiklerden de 

anlaşıldığı gibi sadece AGF devredeyken AGF şebekeyi çok geniş bir frekans 

bandında kirletmektedir. Sadece kondansatörden oluşan anahtarlama dalgacık 

filtresi ile beraber çalıştırılan AGF’de ise şebeke kaçak indüktansı ile beraber 3kHz 

civarı bir rezonans frekansı oluşmaktadır. Ancak sönümlendirme direnci ve 

kondansatörden oluşan pasif filtre ve AGF’nin beraber kullanılması sonucu, oluşan 

rezonans kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmüş ve yüksek frekans 

anahtarlamadan kaynaklanan dalgacık akımları da süzülmüştür (Şekil 6-13).  

 

 
Şekil 6-11 Sadece AGF devredeyken şebeke akımı frekans dağılımı 
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Şekil 6-12 AGF ve anahtarlama dalgacık filtresi devredeyken şebeke akımı 

frekans dağılımı (Rd=0Ω)  

 

 
Şekil 6-13 AGF ve anahtarlama dalgacık filtresi devredeyken şebeke akımı 

frekans dağılımı (Rd=1,1Ω) 
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6.3. Melez AGF Deneysel Sonuçları 

Melez AGF uygulaması için devre şeması Şekil 6-14’de gösterilen ve sistem 

parametreleri Çizelge 6-3’de verilen laboratuvar prototipi kurulmuştur.  AGF’den 

farklı olarak melez AGF’de asıl amaç baskın olan harmoniklerin daha düşük AGF 

kurulu gücüyle süzülebilmesi olduğu için yük olarak tristör denetimli doğrultucu 

seçilmiştir. Bu sayede yükün 5 ve 7. harmonik akım değerleri diyot doğrultucu 

kullanılması durumuna göre yükseltilebilmiştir. 

 

Melez AGF prototipi kondansatör üzerinden şebekeye bağlı olduğu için sistem 

devreye alındığında bu kondansatörün ani akım çekme durumu söz konusudur. 

Bunun önüne geçmek amacıyla kurulan laboratuvar prototipinde benzetim 

çalışmalarından farkı olarak A1, A2 kontaktörü ve Rf direnci bulunmaktadır. 

Sonradan eklenen bu kısımlar melez AGF’nin başlangıç prosedürünü 

gerçekleştirmek için kullanılmışlardır [41]. 

 

 
Şekil 6-14 Gerçekleştirilen melez AGF sistemi tek hat şeması 

 
 

Çizelge 6-3 Sistem Parametreleri 

Filtre Kondansatörü (Cf) 120 μF 

Filtre Reaktörü (Lr)  1.8 mH 

Seri filtre akord frekansı 342 Hz 
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Melez AGF başlangıç prosedürü şu şekildedir (Şekil 6-15): 

• AGF sistemi devreye alınmadan önce AGF evirgeç kollarındaki S4, S5 ve S6 

anahtarı devreden çıkarılır ardından S1, S2 ve S3 anahtarları devreye alınır 

(Şekil 6-15). Bu durumda AGF’nin, A1 ve A2 anahtarları açık durumdadır. 

• Sonra, A1 anahtarı kapatılır ve pasif filtrenin kondansatörlerinin (Cf) anlık 

yüksek akım çekmeden Şekil 6-15’de görülen Rf direnci ve S1, S2, S3 

anahtarları üzerinden şarj olması sağlanır.  

• Önceden tanımlanmış yaklaşık 5 çevrimlik süre boyunca kondansatörün (Cf) 

şarj olması beklendikten sonra A2 anahtarı da kapatılarak sistemdeki ön şarj 

direnci (Rf) devreden çıkarılır ve melez AGF’nin pasif filtre kısmı şebekeye tam 

anlamıyla bağlanmış olur. 
 

 
Şekil 6-15 Melez AGF başlangıç prosedürü 
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Şekil 6-16’de melez AGF’nin başlangıç prosedürü görülmektedir. A1 anahtarı 

devreye alındığında kondansatörün çektiği anlık akımın sınırlandığı; A2 anahtarı 

devreye alındığında ise, melez AGF’nin pasif filtre kısmının tam anlamıyla devreye 

alındığı görülmektedir. 

 

 
Şekil 6-16 Melez AGF başlangıç anı 

C1 DA Bağ Gerilimi (50V/böl), C2 Kaynak Gerilimi (100V/böl), C3 Kaynak Akımı 

(10A/böl), C4 Filtre Akımı (10A/böl) 

 
Geri beslemeli denetim (GBD) yöntemiyle denetlenen melez AGF’nin devreye 

alınıp, DA bağ geriliminin 60Vda değerde sabit tutulduğu fark C4 kanallarının 

birinde yük akımı dalga şekli diğerinde ise filtre akımı dalga şekli bulunmasıdır. 

Şekillerden anlaşıldığı gibi şebeke akımı üzerinde harmonik akımlar büyük oranda 

süzülmektedir. Aynı zamanda şebeke geriliminin büyük bölümü pasif filtre 

kondansatörünün (Cf) üzerinde tutulduğu için, DA bağ geriliminin şebeke tepe 

gerilimi üzerine çıkartılmasına gerek yoktur. Bu sayede DA bağ gerilimi 60Vda gibi 

bir değerinde tutulabilmektedir. DA bağ geriliminin düşük bir değerde 

tutulmasından ötürü melez AGF akımı üzerinde anahtarlamadan kaynaklanan 

akım dalgacıkları görülmemektedir. 
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Şekil 6-17 Melez AGF sadece GBD ile elde edilen sonuçlar 

C1 DA Bağ Gerilimi (50V/böl), C2 Kaynak Gerilimi (100V/böl), C3 Kaynak Akımı 

(10A/böl), C4 Yük Akımı (10A/böl) 

 

 

Şekil 6-18 Melez AGF GBD ile elde edilen sonuçlar 

C1 DA Bağ Gerilimi (50V/böl), C2 Kaynak Gerilimi (100V/böl), C3 Kaynak Akımı 

(10A/böl), C4 Filtre Akımı (10A/böl) 
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Şekil 6-19’da pasif filtrenin şebeke empedansı ile rezonansa girmesi sebebiyle tam 

olarak yok edilemeyen 5. harmonik akım bileşeni için kontrol döngüsüne, GBD’ye 

ek olarak akım ileri beslemeli denetim (AİBD) döngüsünün eklenmesiyle elde 

edilen sonuçlar görülmektedir. Şekil 6-19’ da elde edilen dalga şekillerini Şekil 

6-18 ile karşılaştırdığımızda elde edilen sonuçların iyileştiği söylenebilir. 
 

 
Şekil 6-19 Melez AGF GBD ve AİBD ile elde edilen sonuçlar 

C1 DA Bağ Gerilimi (50V/böl), C2 Kaynak Gerilimi (100V/böl), C3 Kaynak Akımı 

(10A/böl), C4 Yük Akımı (10A/böl) 
 

Şekil 6-20’den de açıkça görüldüğü gibi GDB denetimi ile beraber AİBD’nin de 

denetim yöntemine eklenmesiyle, şebeke akımı 5. harmoniğinde 0.9A’lik bir 

düşüşe sebep olmakta ve toplam harmonik bozulmayı yaklaşık %1 oranda 

düşürmektedir (Çizelge 6-4). 
 

Çizelge 6-4: Melez AGF ile elde edilen sonuçlar 

Şebeke Akımı (A) Denetim 

Yöntemi 

THB 

% I1 I5 I7 I11 I13 

Devre Dışı 42 22.2 7.8 1.0 1.6 0.6 

GBD 9.5 22.8 1.0 0.1 0.5 0.6 

GBD+AİBD 8.6 22.8 0.1 0.1 0.5 0.6 

(GBD: Geri beslemeli denetim, AİBD: Akım ileri beslemeli denetim) 
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Şekil 6-20 Kaynak akımı frekans dağılımı (I50Hz = 20ARMS) 

 

6.4. Sonuçlar 

Tezin bu kısmında benzetim çalışmaları yapılmış olan saf ve melez AGF’nin 

laboratuvar prototipi kurulmuş ve tezin 3. kısmında aktarılan denetim yöntemleri bu 

prototip üzerinde denenmiştir. 

 

Laboratuarda prototipi kurulmuş olan AGF üzerinde elde edilen sonuçlar 

değerlendirildiğinde; benzetim çalışmalarına paralel olarak, histerezis akım 

denetim yöntemiyle denetlenen AGF’nin, SDGM ile denetlenen AGF’ye kıyasla 

THB bakımından ve baskın harmonikleri süzme başarımı bakımından daha iyi 

sonuçlar verdiği gözlenmiştir. İki denetim yönteminin de şebekeyi yüksek frekans 

anahtarlama dalgacıklarıyla kirlettiği ancak tasarlanan anahtarlama dalgacık filtresi 

yardımıyla bu kirlenmenin bir miktar önüne geçildiği söylenebilir. Sonuç olarak  

AGF topolojisinde benzetim çalışmaları ve deney sonuçları birbirleriyle tutarlılık 

göstermektedir. 

 

7. harmoniğe akord edilmiş pasif filtre ve buna seri olarak bağlanmış AGF’den 

oluşan ve şebekeye paralel olarak bağlanan melez AGF yapısının laboratuvar 
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ortamında gerçekleştirilmesi ve bundan elde edilen sonuçlar da tezin bu kısmında 

aktarılmıştır. Sonuçlardan anlaşıldığı gibi seri bağlı LC pasif filtre, AGF üzerinden 

geçen akımı arttırmış olmasına rağmen, pasif filtre kondansatörü (Cf) sayesinde 

DA bağ gerilimi düşük bir seviyede tutulabilmektedir (60Vda). Bu sayede AGF’nin 

kurulu gücü büyük oranda düşmektedir. Şekil 6-20’de görülen harmonik içeriği 

süzmek için AGF kullanılırsa, AGF’nin kurulu gücü yaklaşık 9kVA olmak 

zorundadır. Ancak melez AGF kullanıldığı durumda AGF’nin kurulu gücü Eş. 6.1 

’den hesaplandığında [5] 0.95kVA’ya düşmektedir. Bu da melez AGF’nin yarı 

iletken anahtarları üzerine düşen stresi azaltmakta ve AGF’nin orta gerilim (OG) 

seviyesine kurulabilmesine imkan tanımaktadır. 

 

m ax3 . .
2 2

fda
HF

IVP =               (6.1) 

 

Melez Filtre, anahtarlamadan kaynaklanan akım dalgacıkları bakımından 

değerlendirildiğinde; elde edilen dalga şekilleri üzerilerinde yüksek frekans 

anahtarlama dalgacıklarının olmadığı ve melez AGF’nin,  AGF’ye üstünlük 

kurduğu söylenebilir. Bunun sebebi melez AGF’nin girişinde bulunan pasif filtrenin 

yüksek frekans anahtarlama dalgacıklarını süzmesi ve düşük seviyede tutulan DA 

bağ gerilimi sayesinde dalgacıkların nispeten az oluşmasıdır. 

 

Melez AGF’nin amacının tüm harmonik içeriği süzmek değil de yalnızca pasif 

harmonik filtrenin akord edildiği baskın harmonik akımları süzmek olduğu göz 

önünde bulundurulursa; melez AGF’nin Şekil 6-20’den de anlaşılabileceği gibi 

süzülmesi istenilen 5, 7 11 ve 13. harmonik bileşenleri büyük oranda ortadan 

kaldırdığı, ancak tüm harmonik içeriği süzme bakımından AGF’ye göre 

performansının daha düşük olduğu söylenebilir. 

 

Son olarak benzetim çalışmalarında başarımı gözlemlenen ve kaynaktaki gerilim 

harmoniğiyle sistemin izolasyonunu sağlayan GİBD yöntemi, AGF denetim 

yöntemine eklenememiştir. Gelecekte bu yönde bir çalışma gerçekleştirilebilir. 
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7. SONUÇLAR VE GELECEKTE YAPILABİLECEK ÇALIŞMALAR 

Bu tez çalışmasında son yıllarda yarı-iletken teknolojisindeki gelişmeler ile pasif 

filtrelerin yerini almaya başlayan, anahtarlamalı güç yarı iletkenleri ile enerji 

depolayan pasif elemanlardan oluşan AGF’lerden, gerilim kaynaklı paralel bağlı 

AGF ile şebekeye pasif filtre üzerinden bağlanan melez AGF yapısı ele alınmıştır. 

 

Gerilim kaynaklı saf ve melez AGF sistemlerini gerçekleştirebilmek için, literatür 

araştırmasından sonra, bir öntasarım çalışması yapılmış ve kullanılacak 

malzemeler belirlenmiştir. Daha sonra, AGF sisteminin denetlenebilmesi için 

histerezis akım denetim ve darbe genişliği modülasyon akım denetim yöntemleri 

Simplorer V7.0 benzetim programı yardımıyla denenmiş ve başarımı 

gözlemlenmiştir. Başarımı gözlemlenen denetim yöntemlerinin uygulanabilmesi 

için gerekli olan baskı devre kartlarının tasarımı gerçekleştirilmiş ve bu kartların 

testleri yapılmıştır. Eksik malzemelerin tamamlanmasıyla birlikte kurulan 

laboratuvar prototipi üzerinde benzetim çalışmaları yapılmış olan denetim 

yöntemleri uygulanmış ve elde edilen sonuçlar benzetim çalışmalarıyla 

kıyaslanmıştır. Bunun sonucu olarak histerezis akım denetim yönteminin harmonik 

akımları süzme başarımı açısından en başarılı sonucu verdiği gözlemlenmiştir. 

 

Elde edilen AGF uygulama sonuçlarının benzetim çalışmalarıyla uyumlu olduğu 

görülmüştür. Elde edilen sonuçlara bakıldığında;  AGF sisteminin şebekede 

bulunan tüm baskın akım harmoniklerini başarıyla süzdüğü ve başarımının IEEE 

Std. 519–1992, IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic 

Control in Electrical Power Systems, standartında belirtilen sınır değerlerini 

sağladığı görülmüştür. Ayrıca,  AGF’nin geçici rejim tepkisinin de 10ms den daha 

az olduğu ve bu sonucun değişken yükler karşısında da yeterli olduğu 

görülmüştür. Ancak, AGF’nin dezavantajının sistemi yüksek frekans anahtarlama 

akım dalgacıkları ile kirletmesi olduğu tespit edilmiş ve bu çalışmada bunun önüne 

özel anahtarlama dalgacık filtresi kullanılarak geçilmiştir. 

 

Melez AGF sisteminden elde edilen sonuçlar incelendiğinde ise, Melez AGF’nin 

ana amacı olan şebekedeki baskın ana harmonik akımların süzülmesinde başarılı 

olduğu söylenebilir. Melez AGF, şebekeye bağlanan pasif filtrenin akord edildiği 
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frekanstaki harmonik akımı süzmesinin yanı sıra pasif filtrenin şebeke empedansı 

ile paralel rezonansa girmesiyle yükselen akım harmoniklerini de süzmüştür. Yani 

düşük bir güce sahip AGF, pasif filtrenin performansını şebeke parametrelerinden 

bağımsız hale getirmiştir. 

 

Gelecekte ise; tasarımı yapılmış olan AGF’nin hazır olarak satın alınıp kullanılan 

güç katı ve işaret işleme kartı baştan tasarlanıp tüm sistemin bir pano içine 

montajının yapılmasıyla, AGF, alçak gerilim (AG) seviyesine doğrudan bağlanıp 

şebekede bulunan tüm harmonikleri süzebilen ve belirli bir miktar reaktif güç 

kompansazyonu yapabilen hazır bir sistem haline dönüştürülebilir. 

 

Melez AGF’nin ise yapısı gereği yüksek gerilim seviyesine çıkabilmesinden ötürü 

daha fazla gerilim seviyesine dayanabilen yarı iletken anahtarlar kullanarak OG 

seviyeye doğrudan bağlantısı yapılabilen ve iletim hattındaki harmonik akımları 

süzebilen bir OG aktif güç filtresi tasarlanabilir. 
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