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Bu tez çalışmasında, yüksek gerilim havai hat ve yeraltı kablo sistemlerinin birleşiminden oluşan 

karma iletim hatlarının statik güç kompanzatörleriyle tesis edilmesi durumu laboratuar ve simülasyon 

ortamında incelenmiştir. Bu amaçla bileşenleri ölçekli, modüler deney gereçleri içeren Niğde Üniversitesi 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümünün Güç Sistemleri 

Laboratuarı kullanılmıştır. Ayrıca, bu laboratuar sistemi için fiziksel bir yeraltı kablo modeli ve prototip 

bir STATCOM tasarımı gerçekleştirilmiştir.  

Kablo modeli, mevcut güç sistemleri elemanlarıyla uyum içinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 

Kablo modeline ait hat sabitleri, şu an işletilmekte olan 400 kV, 2000 mm
2
, XLPE yer altı yüksek gerilim 

kablosuna ait işletmeci ve üretici firma verileri ile PSCAD / EMTDC programı içinde bulunan kablo 

sabitleri alt programı kullanılarak elde edilmiştir. Fiziksel kablo modeli, hattın dağınık parametreli 

yapısına yaklaşabilmek ve diğer laboratuar düzenekleri ile modüler bir kullanım kolaylığı sağlayabilmek 

amacıyla her biri 1 km uzunluğunda olan 10 adet kablo parçasından meydana gelmektedir. 

Üç fazlı, 12 darbeli STATCOM tasarımı, IGBT güç yarı iletken anahtarlama elemanlarının 

kullanıldığı iki gerilim beslemeli dönüştürücü köprüsü, bu dönüştürücü köprülerinin AC sistemle 

bağlantısını sağlayan iki bağlantı transformatörü ve DC bara kondansatörleri kullanılarak 

oluşturulmuştur. STATCOM'un çalışma prensibi ve temel devre yapısı, genel kontrol metotları ile birlikte 

açıklanmıştır. 

Kablo modeli ve STATCOM prototipinin performansı, PSCAD / EMTDC simülasyon programı 

ve laboratuar ortamında oluşturulan farklı yapıda güç iletim sistemi modellerinden elde edilen deney ve 

simülasyon sonuçlarıyla doğrulanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Karma İletim Hatları, Mikrokontrolör, Reaktif Güç Kompanzasyonu, 

Statik Senkron Kompanzatör, Yüksek Gerilim Yeraltı Kabloları  
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In this thesis, the installation of mixed transmission lines, which are formed through the combination of 

high voltage overhead line and underground cable systems, with the static power compensators was 

investigated in laboratory and simulation environments. The Power Systems Laboratory including scale 

components and modular test equipment of Nigde University, Faculty of Engineering and Architecture, 

Electrical - Electronic Engineering Department was applied in order to achieve the objective. In addition, 

the physical design of an underground cable model and a prototype STATCOM for the laboratory system 

were provided. 

Cable model has been designed to work in accordance with the elements of the existing power systems. 

The line constants belonging to the cable model were obtained by using the operator and the manufacturer 

data which is currently being operated through 400 kV, 2000 mm2, XLPE high-voltage underground 

cable, and the cable constants subroutine of PSCAD/EMTDC program. The physical cable model consists 

of 10 cable pieces, and each of these pieces is 1 km in length in order to approximate the distributed 

parameter structure of the line and provide modular ease of use with other laboratory equipment. 

Three-phase, 12-pulse STATCOM design is built by applying two voltage-source converter bridge that 

uses IGBT power semiconductor switching elements, two coupling transformers which provide 

connection between converter bridges and the AC grid, and  DC bus capacitors. The working principle 

and the basic circuit structure of STATCOM are explained within the general control methods. 

The performance of the cable model and prototype STATCOM has been verified by the results of 

experiments and simulation which were collected from the power transmission system models that were 

different in structure and created in the laboratory and PSCAD / EMTDC simulation program. 

 

Keywords: High Voltage Underground Cables, Microcontroller, Mixed Transmission Lines, 

Reactive Power Compensation, Static Synchronous Compensator 
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1 . GĠRĠġ  

 

Günümüzde elektrik enerjisine duyulan taleple birlikte daha çevreci, güvenli ve 

yüksek güvenilirlikli, daha iyi kalite elektrik enerjisi beklentileri sürekli artmaktadır. Bu 

beklentileri karşılayabilmek için iletim sisteminde, yeni iletim hatlarının tesisi veya 

mevcut hatlarda enerji iletimini daha verimli hale getiren yeni düzenleme çalışmaları 

yapılmaktadır. Ancak politik ve çevresel baskılar nedeniyle yeni iletim tesislerinin inşa 

edilmesi ve yenilenmesi günden güne zorlaşmakta, bazı durumlarda havai iletim 

hatlarının genişlemesi imkânsız olmaktadır (Rahimi ve ark., 2008). Bu zorlukları aşmak 

için mevcut ve yeni imkanlarından tam anlamıyla yararlanacak şekilde iletim 

sistemlerinin esnekliğinin arttırılmasına ihtiyaç vardır (Gyugyi, 2000). Bu amaçla 

ilerleyen teknolojik gelişmelerden faydalanılarak farklı çözüm önerileri 

geliştirilmektedir. Mevcut iletim hatlarının daha verimli, güvenli ve güvenilir bir şekilde 

işletilmesini sağlayan modern kontrol cihazlarının gelişimi ve yüksek gerilim yeraltı 

kablo sistemlerinin üretim ve izolasyon teknolojilerindeki gelişmeler bunlardan biridir. 

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de, özellikle havai iletim hatlarının 

inşasının imkansız olduğu çevresel olarak duyarlı ve alt yapısı tamamlanmış kentsel 

yerleşim alanlarında yüksek gerilim yer altı kablo yatırımları yapılmaktadır. Bu kablo 

yatırımları, havai iletim hatlarının neden olduğu görsel ve manyetik etkinin 

azaltılmasını, iletim sisteminin genişlemesini ve artan enerji taleplerinin karşılanmasını 

mümkün kılmaktadır (Anonymous, 2003). Ancak çok özel durumlar dışında, ekonomik  

ve teknik nedenlerden (Colla ve ark., 2009) dolayı bu kablo hatlarının boyu oldukça 

kısadır. Bu durum, büyük bir çoğunluğu havai iletim hatlarından oluşan iletim ve 

dağıtım sistemlerini, kablolu iletim hatlarının da eklemesiyle karma bir yapıya 

dönüştürmektedir. Ancak bu durum, güç iletim ve dağıtım sistemlerinin işletilmesinde 

aşağıda belirtilen olumsuzluklara yol açmaktadır. 

 Yüksek gerilim AC iletim kablolarının, havai hat iletkenlerine göre yaklaşık 

%10 daha düşük dalga empedansına sahip olması (40 ~ 60 Ω), havai hat ve 

yeraltı kablolarının birleşiminden oluşan karma iletim sistemlerinde, arıza 

yerinin belirlenmesinde büyük bir hata yüzdesine yol açmaktadır (Gilany ve 

ark., 2005). 

 Faz iletkenleri arasında 30 - 35 cm'lik boşluk bırakılarak döşenen ve               

240 nF/km'lik kapasitansa sahip, 2500 mm
2
 kesitinde bir yeraltı kablosunun seri 
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endüktansı tarafından çekilen reaktif güç, kablo kapasitansı tarafından üretilen 

reaktif gücün yaklaşık % 10'dur. Bu durum, hat üzerinde 10 MVAR/km'lik bir 

kapasitif reaktif güç fazlalığı oluşturmaktadır. Bu nedenle, 25 ~ 30 km'nin 

üzerindeki yüksek gerilim kablo hatları, sabit veya ayarlı şönt cihazlarla kablo 

tarafından üretilen reaktif gücün kompanzasyonunu gerektirir.  

 Sistem tarafından çekilen reaktif gücün miktarı, müsaade edilen yerel gerilim 

yükselmeleri ve en yakın jeneratörün düşük uyartım kapasitesiyle sınırlıdır.      

30 km üzerindeki kablo hatları için sisteme verilen reaktif gücün miktarını 

kontrol etmek ve sınırlamak için şönt kompanzasyon kullanılmalıdır. 

 Kablolu iletim hatları üzerinde uygun yerlere şönt reaktörler tesis edilmedikçe 

kablo, kendi şarj akımı ile yüklenmekte ve aktif güç taşıma kapasitesi 

azalmaktadır. 

 Karma hattın hat başı / hat sonu uçlarında yüksüz enerjilendirme ve yük atma 

durumlarında, karma hattı besleyen şebeke tarafından çekilecek çok büyük 

reaktif güçle birlikte, oldukça büyük geçici aşırı gerilimler meydana 

gelebilmektedir (Gatta  ve Lauria, 2005). 

  İletim hatları üzerinde kontrolsüz güç akışı, bir kısım hatların termal sınırının 

altında bazı hatların ise aşırı yükte işletilmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu durum, 

sistem kararlılığı ile güvenliğini düşüren ve gerilim profilini bozan genel bir 

etkiye sahiptir (Uzunoviç, 2001). 

Bu olumsuzlukların ve güç kalitesi ile ilgili problemlerin çoğu, reaktif gücün 

uygun şekilde kontrol edilmesiyle çözülebilir veya zayıflatılabilir (Dixon ve ark., 2005). 

Reaktif güç akış kontrolü, yük değişimlerinin neden olduğu gerilim dalgalanmalarını ve 

kayıpları azaltarak uygun gerilim profilinin elde edilmesini sağlamak için güç 

sisteminin belirli noktalarına tesis edilen genellikle sabit veya mekanik olarak 

anahtarlamalı kondansatör veya reaktör grubu uygulamalarıyla başlamıştır (Tatiana ve 

ark., 2002). Reaktif gücün sürekli olarak kontrol edilmesi gereken yerlerde ise senkron 

kondanserler ve büyük jeneratörler kullanılmıştır (Acha ve ark., 2002). Ancak bu 

metotların dezavantajı, ani akım ve gerilim yükselmeleri oluşturmaları, çok sık bakım 

gerektirmeleri, yavaş ve bağlantı noktasındaki gerilime bağımlı olmalarıdır. 

Senkron kompanzatör, değişen yük şartları altında ve beklenmedik durumlarda 

sistem gerilimini belirli sınırlar içinde tutmak ve kararlılığı geliştirmek için hem iletim 

hem de dağıtım sistemlerinde kullanılmış olan basit bir senkron makinedir. 
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Senkronizasyon sağlandıktan sonra senkron motorun uyartım akımı, AC sistem 

tarafından ihtiyaç duyulan reaktif gücü üretmek veya tüketmek için ayarlanabilir. 

Makine, uygun otomatik uyartım sistemiyle kullanıldığında sürekli reaktif güç kontrolü 

sağlayabilir. Statik kompanzatörlerle karşılaştırıldığında kayıplarının ve maliyetlerinin 

yüksek olması, hızlı yük değişimlerini kompanze etmek için yeterince hızlı olamaması, 

ilk kalkınma anı ve koruma sistemi için gerekli cihazların fazlalığı, kısa devre 

akımlarını beslemesi gibi dezavantajları vardır. Bu makinelerin en önemli avantajı ise 

yüksek geçici aşırı yüklenebilme kabiliyetine sahip olmalarıdır.  

Son 30 - 40 yıl içerisinde senkron kompanzatör, bobin veya kondansatör grupları 

yerine güç elektroniği teknolojisinin kullanıldığı bir çok farklı reaktif güç kompanzatörü 

geliştirilmiştir. İlk olarak sargı değiştirici transformatörlerle birlikte 1970’li yıllarda hat 

komütasyonlu, tristör anahtarlamalı kondansatör (TSC) ve tristör kontrollü reaktörleri 

(TCR) kullanan statik VAR kompanzatörler (SVC) geliştirilmiştir (Dixon ve ark., 

2005). Bu cihazlar, reaktif güç tüketmek veya sağlamak için tamamen orantılı 

kondansatör ve reaktör grubu gerektirmektedir. SVC'nin reaktif güç çıkışı, AC sistem 

gerilimine bağlıdır ve kaynak gerilimindeki herhangi bir azalma SCV'nin reaktif güç 

kompanzasyon kabiliyetini düşürmektedir (Çetin, 2007). TCR veya TSC’ler, yalnızca 

sürekli endüktif kompanzasyona veya kesintili kapasitif kompanzasyona izin verirler 

(Watanabe ve ark., 2006). Ayrıca kayıplar hariç, AC sistemle aktif güç alış verişinde 

bulunmazlar (Gyugyi, 2000). 

Günümüzde bu metotlar yerine, modern kontrol tekniklerinin ve kendinden 

komütasyonlu yarı iletken güç anahtarlama elemanlarının kullanıldığı Statik 

Kompanzatör (STATCOM) gibi yeni nesil esnek AC iletim sistemi (FACTS) 

teknolojileri kullanılmaktadır (Qingguang ve ark., 2004). STATCOM, AC sistem 

geriliminden bağımsız olarak kontrol edilebilen şönt bağlı bir statik VAR 

kompanzatördür. Uygulama amaçlarına ve kontrol felsefesine bağlı olarak 

STATCOM’un birçok çeşidi vardır (Tatiana ve ark., 2002). STATCOM, TCR veya 

TSC tabanlı sıradan SVC'de kullanılan kondansatör gruplarına veya büyük boyutlu 

reaktörlere (bobin) gerek duymadan dönen senkron kompanzatör gibi, fakat statik 

olarak, kontrollü reaktif güç üretir veya çeker (An ve ark., 1998). STATCOM’un 

önemli özellikleri; hızlı cevap zamanı, daha az yer gereksinimi, optimum gerilim sahası, 

çok yüksek işletme esnekliği ve çeşitli çalışma şartları altında mükemmel dinamik 

karakteristiğe sahip olmasıdır (Singh ve ark., 2009; Xianglian ve ark., 2011). 
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Enerji güç sistemleri içinde kullanımı gün geçtikçe artan FACTS cihazları ve bu 

cihazlara ait kontrol metotlarını, laboratuar ortamında tüm yönleriyle daha iyi 

araştırmak ve incelemek amacıyla çeşitli modelleme çalışmaları yapılmaktadır. 

Enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin ölçekli birer modeli niteliğindeki 

laboratuar düzenekleri, güç sistemleriyle alakalı önemli olayların incelenebildiği ve yeni 

teknolojik gelişmelerle ilgili pratik ve teorik bilgileri destekleyici eğitim amaçlı bir 

gereksinimdir. Ek olarak, endüstriyel tesislerde mümkün olmayan tüm süreçle ilgili 

gerçekçi bir temas kurulmaktadır (Munoz ve ark., 2007). Bu laboratuar sistemlerinin 

sınırlı bir gerilim ve güç değerine sahip olması, daha büyük sistemlerle ölçeklendiğinde 

temel kontrol dinamiği ve davranışını değiştirmemektedir. Ayrıca deneysel çalışmalar, 

modelleri değerlendirmek, amaçlanan kontrol algoritmalarını test etmek ve dinamik 

performansı analiz etmek için oldukça faydalı veriler sağlamaktadır (Dong ve ark., 

2004). Ancak güç sistemini oluşturacak çeşitli modüler laboratuar gereçlerini bulma 

güçlüğü, bu cihazların ekonomik açıdan yüksek maliyetleri, laboratuar için uygun ve 

elverişli ortamların bulunamaması gibi hem ekonomik hem de fiziksel koşullar 

nedeniyle birçok üniversitede bu tür güç sistem laboratuarı yer almamaktadır. 

Literatürdeki laboratuar ölçekli FACTS ve STATCOM tasarımlarında (Dong ve 

ark., 2004; Qian ve ark., 2004; Mariun ve ark., 2005; Okyere ve ark., 2007) çoğunlukla, 

ticari olarak elde edilebilen hazır modül ve kontrol kartları kullanılmıştır. Bu kontrol 

kartları; yazılımlarında hazır matematik fonksiyonları, donanımlarında ise A/D - D/A 

dönüştürücüler, RAM hafızalar gibi ek özellikleri ve yüksek komut işleme hızları 

nedeniyle tercih edilmektedir. Ancak bu hazır modüllerin, deneysel çalışmalarda 

oluşabilecek olası bir hata durumunda, çoğunlukla tamiri mümkün değildir. Ayrıca 

kompleks kontrol sistemleri için birden fazla kontrol kartı ihtiyacı, bu kartlar arası 

karmaşık koordinasyon işlemleri (Qian ve ark., 2004) ve maliyetlerinin üniversite 

araştırma laboratuarları için yüksekliği (Dong ve ark., 2004) gibi birçok dezavantajları 

da bulunmaktadır. 
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Güç iletim ve dağıtım sistemleri ile ilgili yeni teknolojik gelişmeler, üniversite 

seviyesinde çoğunlukla bilgisayar simülasyonuyla desteklenen teorik yaklaşımlar 

şeklinde çalışılmaktadır.  

Bu tez çalışmasında ise, teorik bilgiye ve simülasyon çalışmalarına dayalı 

öğrenmenin tek başına yeterli olamayacağı ve deneysel çalışmalarla desteklenmesi 

gerektiği düşünülerek, bir STATCOM prototipi ve yüksek gerilim yeraltı kablo 

sistemine ait fiziksel modelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. STATCOM gibi şönt 

bağlı bir reaktif güç kompanzatörünün, karma iletim hatları üzerinde hem hattın dalga 

empedansını hem de hattın endüktif veya kapasitif reaktif güç ihtiyacını, hızlı ve 

bağlantı noktası geriliminden bağımsız bir şekilde kontrol ederek güç akışını ayar 

edebileceği düşünülmektedir. 

Tasarımı gerçekleştirilen prototip STATCOM'un güç ve kontrol devre 

tasarımları, bireysel modüllerin birleşiminden oluşmaktadır. Güç sistemini oluşturan 

devre elemanlarının ve kontrol sistemini oluşturan tüm kontrol kartlarının özgün olması, 

herhangi bir arıza durumunda her bir pasif elemana müdahale imkanı sunmaktadır. Bu 

durum, aynı zamanda laboratuar ortamında öğrencilere tüm sistemi en küçük detayı 

atlamadan inceleme imkanı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, STATCOM'un 

kontrol sistemi için gerekli referans sinyalleri; bilgisayar, veri yakalama kartı (data 

acquisition board) ve DSP (Digital Signal Processor) gibi çeşitli kontrol kartlarına 

ihtiyaç duyulmaksızın mikrokontrolör tabanlı bir kontrol sistemi kullanılarak elde 

edilmiştir. 

Modüler olarak tasarlanan yer altı kablo modeli sayesinde üniversite enerji 

sistemleri laboratuarında havai hat ve yer altı kablo hatlarından oluşan karma hatlar 

oluşturulabilecektir. Laboratuar ortamında oluşturulan bu hatlara, STATCOM gibi 

esnek AC iletim sistemlerinin de dâhil edilmesiyle kompleks bir iletim sisteminde 

çeşitli çalışmaların yapılabilmesi mümkün olacaktır. 

PSCAD / EMTDC programı, laboratuar uygulamalarını destekleyici nitelikte 

simülasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için kullanılmıştır. Deneysel çalışmalarda 

kullanılan güç ve kontrol sistemleri elemanlarına ait simülasyon modelleri,          

PSCAD / EMTDC programının C programlama ara yüzü ve model kütüphanesinde yer 

alan grafik tabanlı modeller kullanılarak elde edilmiştir. 
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Bu tezin giriş bölümünde; günümüz iletim ve dağıtım sistemlerindeki yeni 

teknolojik gelişmeler ve yüksek gerilim yeraltı kablo hatlarının bu sistemlere 

entegrasyonu sırasında karşılaşılabilecek işletme problemleri kısaca özetlenmiştir.  

İkinci bölümde, karma iletim hatlarının işletme problemlerinin çözümüne ve 

laboratuar ölçekli FACTS modelleme çalışmalarına yönelik literatür bilgilerine yer 

verilmiştir. 

Üçüncü bölümde; yüksek gerilim yeraltı kablolarının genel yapısı, kablo hat 

sabitleri ve benzetim programlarında kullanılan temel yeraltı kablo modelleri hakkında 

bilgi verildikten sonra bu kablo modelleri için gerekli dönüşüm işlemleri açıklanmıştır. 

Dördüncü bölümde; literatürde en çok karşılaşılan STATCOM cihazlarının 

genel yapısı, çalışma prensibi ve kontrol teknikleri ile aktif ve reaktif akım bileşenlerini 

belirlemede kullanılan temel referans üretim teknikleri kısaca anlatılmıştır. 

Beşinci bölümde; laboratuar ölçekli, gerçek kablo verilerine dayalı fiziksel bir 

yeraltı kablo modelinin oluşturulması ve mikrokontrolör tabanlı, 12 darbeli bir 

STATCOM prototipinin tasarımı ve uygulaması verilmiştir. 

Altıncı bölümde; tasarımı gerçekleştirilen fiziksel kablo modeli ve STATCOM 

prototipini kullanarak havai, kablo ve karma iletim hatları üzerinde gerçekleştirilen 

laboratuar çalışmaları, PSCAD / EMTDC programından elde edilen benzetim 

sonuçlarıyla birlikte sunulmuştur. 
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2 . KAYNAK ARAġTIRMASI 

 

Rahimi ve ark. (2008) yaptıkları çalışmada, yüksek gerilim AC yeraltı 

kablolarının büyük bir paya sahip olduğu iletim sistemlerinin işletilmesinde 

karşılaşılabilecek önemli problemleri vurgulamışlardır. Bu problemler, harmonik 

rezonans ve anahtarlama aşırı gerilimleri olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmıştır. 

Çalışmada, anahtarlama geçici durumunu çok şiddetli bir problem haline gelmesinin 

nedeni, havai hat ve yeraltı kablolarının karakteristikleri arasındaki farktan 

kaynaklandığı, tekrar kapama işlemlerinde geçici aşırı gerilimlerin 4 pu kadar 

yükselebildiği belirtilmiştir. 

Ippolita ve ark. (2010) yaptıkları çalışmada, uzun karma iletim hatlarını yüksüz 

enerjilendirme durumu ile ilgili sürekli ve geçici durum analizi çalışmaları yapmışlardır. 

Bu çalışmalarda, özellikle karma hattı oluşturan ilk ve son hat parçası uzunluğunun 

anahtarlama aşırı gerilimleri ve geçici durum davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Karma iletim hattındaki uzun kablo hat parçaları, anahtarlama ucundan uzakta yer 

aldığında en iyi geçici durum davranışına ve en düşük anahtarlama aşırı gerilimine 

ulaşıldığı kanıtlanmıştır. Özellikle kompanzasyon derecesi arttığında, hat sonu yüksüz 

iken meydana gelen aşırı gerilimlerin azaldığı gösterilmiştir. 

Benato ve Paolucci (2005) yaptıkları çalışmada, klasik iletim denklemlerini ve 

grafik diyagramları kullanarak AC kablo hatlarının iletim uzunluğu ve güç iletim 

kapasiteleri ile ilgili analizler yapmışlardır. Bu analizler sonucunda, kablo uzunluğu ile 

ilgili sınırların şönt kompanzasyon vasıtasıyla aşılabileceği vurgulanmıştır. 

Wang ve ark. (2006) yaptıkları çalışmada, simetrik ve/veya radyal iletim hatları 

üzerinde çeşitli noktalara tesis edilecek FACTS tipi şönt kompanzatörlerin yeri ve 

seçilen noktanın hattın maksimum güç transfer kapasitesine etkisi önerilen bir 

hesaplama yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu analiz işleminde kaynak empedansları, hat 

kayıpları ve hat kapasitanslarını içeren pi eşdeğer devre modeli kullanılmıştır. 

Çalışmada sunulan sayısal örnekler, hat kayıplarının hesaplamalara dahil edilmesi 

durumunda, gerekli reaktif güç kompanzasyon miktarının arttığını göstermektedir. 

Lauria ve ark. (2007) yaptıkları çalışmada, karma iletim hatları üzerinde iki 

farklı şönt kompanzasyon düzenlemesi ile ilgili sayısal analizler gerçekleştirmişlerdir. 

Bu analizler, iletim hattının hat başı ve hat sonu uçları ile kablo uçlarına eşit güçteki 

sabit şönt reaktörlerin yerleştirilmesi durumu için yapılmıştır. Karma iletim hatlarında 
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şönt reaktörlerin kablo hattının her iki ucuna tesis edilmesi durumunda yüksek yatırım 

ve işletme maliyetleriyle birlikte daha iyi bir reaktif güç kontrolü elde edileceği 

sonucuna varmışlardır. 

Gatta  ve Lauria (2005) yaptıkları çalışmada, karma iletim hatlarında kablo 

tarafından üretilen reaktif gücün dengelenmesi ve gerilim seviyesinin kontrolü için sabit 

ve ayarlı şönt reaktörlerin kullanımı ile ilgili benzetim çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. 

Bu çalışmada karma iletim hattı, iki havai hat parçası arasına 30 km'nin üzerinde bir 

kablo hattı eklenerek oluşturulmuştur. Karma hattı oluşturan havai iletim hatlarının 

uzunlukları birbirine eşit değilse veya karma hattın hat başı ve hat sonu gerilimleri 

birbirinden oldukça farklıysa ayarlı şönt reaktörlere ihtiyaç olacağı sonucuna 

varmışlardır. 

Colla ve ark. (2005) yaptıkları çalışmada, ATP - EMTP benzetim programını 

kullanarak uzun karma iletim hatlarının çeşitli işletme problemlerini analiz etmiştir. Bu 

çalışmada, belirli bir kablo uzunluğu için mümkün olan maksimum aktif güç akışının 

kablonun iki ucunda, reaktif güç akışını eşitlemeye bağlı olduğu (yani orta noktada 

yaklaşık birim güç katsayısıyla) belirtilmiştir. Bununla birlikte, kablo uçlarında arzu 

edilen reaktif güç akış dağılımını yerine getirmek için uzun kablo hatlarının her iki 

ucunda gerekli olan endüktif şönt kompanzasyonun ayarlı reaktif güç 

kompanzatörleriyle sağlanması gerektiği belirtilmiştir. 

Gyugyi, L. (1994) yaptığı çalışmada, yarı iletken senkron gerilim kaynaklarının 

AC iletim sisteminin kompanzasyonu ve güç akış kontrolü için yeni nesil teknolojileri 

temsil ettiğini belirtmektedir. Bu çalışma; şönt kompanzasyon, seri kompanzasyon ve 

faz açısı kontrolü için yarı iletken senkron gerilim kaynakları ile güç akış kontrolünü 

kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. 

Dong ve ark. (2004) yaptıkları çalışmada, üniversite araştırma laboratuarı için 

STATCOM, Statik Seri Senkron Kompanzatör (SSSC) ve Birleşik Güç Akış Kontrolör 

(UPFC) uygulamaları için kullanılabilen, ayarlanabilir bir FACTS sistemi 

gerçekleştirmiştir. Gerilim kaynaklı dönüştürücü yapısına sahip bu FACTS cihazlarının 

kontrolü için PC - DSP tabanlı bir kontrol sistemi kullanılmıştır. 

Munoz ve ark. (2007) yaptıkları çalışmada, üniversite enerji sistemleri 

laboratuarı için küçük ölçekli bir FACTS sistemi uygulaması gerçekleştirmiştir. 

Laboratuar prototipi; bir SVC birimi, iletim hattı modeli ve koruma cihazları içeren bir 

alt istasyondan oluşmaktadır. 
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3 . YÜKSEK GERĠLĠM YERALTI KABLO SĠSTEMLERĠ 

 

3.1 . Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE) Yeraltı Kabloları 

 

Çapraz bağlı polietilen (XLPE) yüksek gerilim yeraltı kablo sistemleri, ilk olarak 

1960'lı yıllarda kağıt izoleli ve ısıl (thermo) plastik izoleli kabloların yerine 30 kV 

gerilim seviyesindeki güç dağıtım şebekelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bir çok 

ülkede gerçekleştirilen araştırma ve geliştirmelerin sonucunda 1970'li yılların başlarında 

66 kV ve 77 kV seviyesinde XLPE kabloları kullanılmaya başlanmıştır. İzolasyon 

malzemeleri ve kablo üretim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak günümüz 

yüksek gerilim yeraltı kablolarının nominal çalışma gerilimi, 500 kV seviyesine kadar 

yükseltilmiştir (Anonymous, 2007). Tipik olarak bir yüksek gerilim XLPE yeraltı 

kablosunun yapısı Şekil 3.1'de gösterilmiştir. Bu kablolar, genel olarak aşağıdaki 

bileşenlerden oluşmaktadır: 

 

                     
 

Şekil 3.1: Yüksek gerilim yeraltı kablosu ve temel bileşenleri 

 

 Kablo iletkeni (1) : Elektrik akımı, yeraltı kablolarında bakır veya 

alüminyum iletkenlerle iletilir. Kablo iletkenleri deri (skin effect) ve yakınlık 

etkisi (proximity effect) kayıplarını azaltmak, kablo AC direncini küçültmek 

için dilimlere ayrılmıştır. Deri olayı, elektrik akımının iletkenlerin dış 



 

 

 

 

10 

yüzeyinde yoğunlaşması olayıdır. Değeri, kullanılan iletkenin kesiti ve 

çalışma frekansı ile artar. Yakınlık etkisi, faz iletkenleri arasındaki mesafenin 

iletken çapından daha küçük olması durumunda elektrik akımının, 

iletkenlerin birbirine bakan yüzeylerinde yoğunlaşması olayıdır. Yakınlık 

etkisi, aynı devre içindeki veya iki komşu devre içindeki, iki kablo arası 

mesafenin iletken dış çapının en az sekiz katı olması durumunda ihmal 

edilebilir (Anonymous, 2004). Tipik olarak 1000 mm
2
'den daha büyük 

kesitler için çok telli bakır tellerden yapılmış, dilimli iletkenler kullanır. 

Büyük kesitli iletkenler, 4 ~ 7 arası birkaç dairesel dilime bölünür. Bu 

dilimler, izolasyon veya yarı iletken bantla birbirinden izole edilir. Dilimlerin 

spiral montajı, aynı iletken tellerin devre içindeki diğer iletkenlerle sürekli 

karşılıklı gelmesini önler. Böylece, yakınlık etkisi azaltılır 1000 mm
2
'den 

daha küçük kesitler için iletkenler, düzgün ve daire şeklinde bir yüzey elde 

etmek için oldukça sıkılaştırılır. Bu sıkılaştırılmış yuvarlak teller, aynı 

merkezli ve spiral olarak sarılan bir kaç katmandan oluşur. Bu teller arası 

elektriksel temas direncinin küçük olması nedeniyle deri etkisi ve yakınlık 

etkisi, normal masif iletkeninkiyle hemen hemen aynıdır (Delby ve ark., 

2000). 

 Ġletken ekranı (2) : Kablo iletkeni üzerindeki yarı iletken ekran, aşırı 

elektrostatik baskıyı azaltmak için ya da iletken ve izolasyon arasındaki 

boşluklarda elektrik alanını düzeltmek için kullanılır. 

 Çapraz bağlı polietilen izolasyon (3) : XLPE, moleküler yapısı çapraz bağlı 

polietilen olan bir izolasyon malzemesidir. XLPE, mükemmel elektriksel 

izolasyon karakteristiği, mekanik dayanıklılığı, esnek yapısı, kimyasal 

kararlılığı, ısıya dayanabilme kabiliyeti gibi çeşitli üstün özelliklere sahiptir. 

Polietilenin dielektrik sabiti (ε = 2.5), kağıt izoleli kabloların (EPR) dielektrik 

sabitinden (ε = 4.5) daha düşüktür. Bu nedenle XLPE kabloda kapasitans ve 

şarj akımı daha düşüktür. XLPE'nin en önemli avantajı düşük dielektrik 

kayıplarıdır. Kayıp faktörü, XLPE kablolar için (1.5 ~ 3.5)E-4, EPR kablolar 

için (10 ~ 30)E-4, yağlı (OF) kablolar için (18 ~ 30)E-4'dür. Böylece, 

izolasyon içinde üretilen ısı daha düşüktür (Anonymous, 2006). Kablonun 

izin verilen sürekli çalışma sıcaklığı maksimum 90 ºC, ani aşırı yük 

durumunda 130 ºC ve kısa devre durumunda 250 ºC'dir (Anonymous, 2011).  
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 Ġzolasyon ekranı (4) : İzolasyon ve metalik ekran arasındaki aşırı baskıyı 

azaltmak için kullanılır. 

 Tampon katmanı (5) : Metalik kılıflı kablolar için tampon katman, ısıl 

çevrimle kablo iletkenlerinin genişleme ve büzülmesini absorbe etmek için 

izolasyon ekranı ve metalik kılıf arasına uygulanır. Yarı iletken bant ve / veya 

bakır tel ile dokunmuş kumaştan bant yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 Metalik kılıf (6) : Yüksek gerilim XLPE kabloları nem ve su girişine çok 

duyarlıdır. Bu nedenle, kablolarda radyal su geçirmezlik, korozyona dayanıklı 

kurşun kılıf ile sağlanır. Kablo uzunluğu boyunca su geçirmezlik ise kurşun 

kılıfın altında su geçirmez bir malzeme kullanılarak elde edilir. Metalik kılıf, 

dış etkilere karşı kabloyu korumak, elektriksel olarak da bir hata durumunda 

kısa devre akımını taşımak, elektromanyetik alanların ekranlanması ve radyal 

elektrostatik alanları sınırlama görevini yapar. 

 DıĢ Kılıf (7) : Genellikle polietilen (PE) veya polivinil klorür (PVC) 

kullanılır. Dış mekanik ve kimyasal bozucu etkilere (korozyona) karşı 

kablonun korunması, yüksek yoğunluklu polietilen'den (HDPE) yapılmış, 

haddelenmiş, lamine kılıf tarafından sağlanır (Hase, 2007). 

 

Çizelge 3.1: Nominal gerilimi 400 kV (Um = 420 kV) SC XLPE kablo verileri (ABB) 

 

Ġletken 

Kesiti 

Ġletken 

Çapı 

Ġzolasyon 

Kalınlığı 

Kablo 

DıĢ 

Çapı 

Kapasitans 

Faz baĢına 

ġarj Akımı  

(50 Hz) 

Endüktans 
Dalga 

Empedansı 

mm
2
 mm mm mm µF / km A / km mH / km Ω 

630 29.8 32 116 0.13 9.6 0.6 43.7 

800 33.7 30 116.3 0.15 10.7 0.58 39.4 

1000 37.9 29 118.7 0.16 11.7 0.56 36 

1200 42.8 27 120.4 0.18 13.3 0.53 31.9 

1400 46.4 27 124.2 0.19 14 0.52 30.2 

1600 49.8 27 127.8 0.20 14.7 0.51 28.9 

2000 54.4 27 132.8 0.21 15.6 0.50 27.2 

2500 62 27 140.8 0.23 17 0.48 24.8 
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3.2 . Kablo Hat Sabitleri 

 

Havai iletim hatlarını ve yeraltı kablo sistemlerini matematiksel olarak ifade 

etmek için kullanılan temel diferansiyel ifadeler, Şekil 3.2'de gösterilen tek fazlı, 

uniform bir iletim hattı modeli ile elde edilmektedir. 

 

 

 
Şekil 3.2: Tek fazlı uniform iletim hattı modeli 

 

Paralel iletkenli bir sistem için kablo parametreleri frekans tabanında, iletim hattı 

boyunca gerilim ve akım dağılımlarını veren Denklem 3.1 ve 3.2'deki diferansiyel 

ifadelerle açıklanır. 

 

( )
( ) ( )

dV x
Z I x

dx
                   (3.1) 

( )
( ) ( )

dI x
Y V x

dx
                   (3.2) 

( ) ( ) ( )Z R j L                 (3.3) 

( ) ( ) ( )Y G j C                 (3.4) 

 

Bu nicelikler, N adet paralel iletkenli bir iletim sistemi için N x N boyutunda 

matrisler oluştururlar. ω değişkeni, tüm niceliklerin frekansın bir fonksiyonu olarak 

hesaplandığını göstermektedir. Denklem 3.1 ve 3.2’de verilen diferansiyel 

denklemlerdeki akım ve gerilimlerin, hattın herhangi bir “ x ” noktasındaki fazör 

büyüklükler olarak çözümü, Denklem 3.5 ve 3.6’da verilmektedir. 

 

1 2( ) x xI x Ae A e                   (3.5) 

0 2 0 1( ) x xV x Z A e Z Ae                  (3.6) 
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0

( )

( )

R j L
Z

G j C









             (3.7) 

( )( )R j L G j C j                    (3.8) 

 

Burada; A1 ve A2 entegral sabitleri, hat başı (x = 0) veya hat sonu (x = l) sınır 

şartları dikkate alınarak bulunabilir. Böylece, hat başı akımı (IS) ve geriliminin (VS), 

hiperbolik fonksiyonlar yardımıyla ifadesi Denklem 3.9’da verilmektedir. 

 

0

0

cosh( )
        sinh( )

sinh( )
        cosh( )

Z

RS

RS

l
Z l

l
l

V V

I I







    
    
      

         (3.9) 

 

Denklem 3.9, hattın fiziksel yapısını tanımlayabilmek için dağınık parametreli 

birçok kısa hat parçasının, ardışık şekilde bağlanmasından elde edilen toplu parametreli 

bir hat modelidir. Ardışık bağlı eşdeğer pi devrelerinin sayısını belirlemek için 

kullanılan kriterler Tang ve ark., 1999, Smith ve Bell, 1984’de verilmektedir.     

Denklem 3.9’da verilen bu ifadeden Şekil 3.3’de gösterilen pi eşdeğer devre elde edilir. 

Bu devre, N fazlı iletim hattı için kolayca genelleştirilebilir (Marti, 1993). Devreye ait 

hat parametreleri, Denklem 3.10 ve 3.11’de verilmektedir. 

 

Vs VR

Is I R

Y Y

Z

 
 

Şekil 3.3:Eşdeğer pi devre modeli 

 

 
sinh( )

( )

l
Z Zl

l





            (3.10) 

tanh( )
2

2
( )

2

l
Yl

Y
l




 

  
 

           (3.11) 

l LC              (3.12) 
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Bu hiperbolik düzeltme katsayıları, kısa iletim hatları ve düşük frekanslar için 

1’e yaklaşır. Böylece, Şekil 3.3'deki eşdeğer pi devresine ait hat parametreleri nominal 

pi devresine eşit olur. Bununla birlikte, ardışık şekilde bağlı nominal pi devresinde hat 

parametrelerinin sabit olduğu varsayılırsa, modelin parametreleri de sabit olur (Marti ve 

ark., 1993). Böylece, elde edilen modelin EMTP (Ametani ve ark., 1997; Marti, 1993) 

ve PSPICE (Hirasuna, 2005) gibi simülasyon programları ile zaman tabanında geçici 

durum simülasyonları yapılabilir. Ancak ardışık şekilde bağlı pi devreleriyle yapılan 

simülasyonlarda, özellikle kısa hatlarda, simülasyonun geçerli olabilmesi için 

simülasyon adım zamanının (Δt) Denklem 3.12’de verilen hattın yayılma zamanından 

(τ) daha küçük seçilmesi gerekir (Rahimi ve ark., 2008; Macias ve ark., 2005; Marti ve 

ark., 1993). 

 

3.3 . PSCAD / EMTDC Kablo Hat Sabitleri 

 

EMTP / ATP / EMTDC gibi elektromanyetik geçici durumların simülasyonu 

için kullanılan ve kablo sisteminin frekans bağımlılığını doğru şekilde ifade edebilen 

farklı birçok program vardır. Bu tip programlarda kullanılan modeller, Denklem 3.3 ve 

Denklem 3.4’de verilen seri empedans matrisi (Z) ve şönt admitans matrisi (Y) olarak 

isimlendirilen aynı tip giriş parametrelerine ihtiyaç duymaktadır. 

Seri empedans matrisi ve şönt admitans matrisi, bu tür programlarda giriş 

parametresi olarak kablo geometrisi ve materyal özelliklerini kullanan kablo sabiti alt 

programları vasıtasıyla hesaplanır. Ancak, bu tip programların belirli kablo 

özelliklerinin belirtilmesinde bazı eksiklikleri bulunmaktadır. Çünkü gerçek bir kablo 

sisteminde, kablo yapısı içindeki parçalara ayrılmış iletken yapıyı, yarı iletken ekranları, 

su geçirmez katman gibi geometrik ve fiziksel özellikleri, bunların yanında kablonun 

tranşe işlemleriyle ilgili yerleşim özelliklerini mevcut simülasyon programlarında 

tümüyle ele almak mümkün değildir. Ayrıca kablo sabiti alt programı, frekans bağımlı 

deri olayını dikkate almakta ancak paralel iletkenler arasındaki yakınlık etkisini ihmal 

etmektedir. Bu, kablo sabiti alt programının tüm iletkenlerde silindirik biçimde, simetrik 

bir akım dağılımını varsaydığı anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, varsayılan 

silindir biçimindeki akım dağılımı, iletkenlerin spiralleşme etkisini de hesaba 

katmamaktadır (Gustavsen, 2001; Gustavsen ve ark., 2005). 
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Bu nedenle, elektromanyetik geçici durumların simülasyonu için kablo modeli 

oluşturulurken gerçek kablo verilerinin, kablo sabitleri alt programı tarafından 

kullanılabilecek bir şekle dönüştürülmesi ve uygun kablo modelinin belirlenerek kablo 

sabitlerinin hesaplanması gerekir. 

 

3.3.1 . PSCAD / EMTDC kablo modelleri 

 

İletim hatlarının sürekli ve geçici durum davranışlarının incelenmesinde toplu 

parametreli ve dağınık parametreli olmak üzere iki devre modeli kullanılır. Uygun 

modelin seçimi, hattın uzunluğuna ve ilgilenilen frekans aralığına bağlıdır (Tang ve 

ark., 1999). Kısa iletim hatları ile temel veya harmonik frekanslarda, sürekli durum 

davranışı hesaplamaları için toplu parametreli eşdeğer veya nominal pi devre modelleri 

kullanılır. İlgilenilen frekans aralığı geniş ve iletim hattı uzun ise dağınık parametreli 

devre modelleri tercih edilir. Dağınık parametreli modeller, toplu parametreli modellere 

göre daha doğru ve gerçeğe yakın sonuçlar vermektedir (Martinez ve ark., 2005). Bunun 

nedeni, dağınık parametreli modellerde hattın asimetrik, çok iletkenli, kayıplı ve frekans 

bağımlı karmaşık yapısını dikkate alan hat parametrelerinin kullanılmasıdır. Frekans 

bağımlı bu nicelikler, EMTP / ATP (Jurada ve ark., 2000) tipi simülasyon programları 

yardımıyla, kablo malzemesi ve geometrisi dikkate alınarak üretici firma verilerinden 

(Gustavsen, 2001; Gustavsen ve ark., 2005) veya işletilmekte olan iletim hattı üzerinden 

ölçülen hat başı / hat sonu büyüklükleri kullanılarak (Indulkar ve Ramalingam, 2008) 

hesaplanabilir. Bu hat parametrelerinin genel formülü Ametani 1980’da verilmektedir. 

PSCAD programında toplu parametreli modeller, hat parametrelerinin belirli bir 

frekansta hesaplandığı (genellikle 50 veya 60 Hz) çok fazlı kublajlı pi devrelerinden 

meydana gelmektedir. Şönt kondüktans ihmal edildiğinden şönt kayıplar göz ardı edilir. 

Kablo parametrelerinin dağınık parametreli yapısına yaklaşabilmek için ardışık şekilde 

bağlı birçok pi modelin kullanılması gerekir (Marti, 1993; Anonymous, 2002). Seri 

bağlı birçok pi modelin kullanılması matris boyutunu ve hesaplama süresi arttırdığından 

verimli değildir. Pi model, hattın deri olayı gibi frekans bağımlı parametrelerini de 

doğru şekilde ifade edemeyebilir. Pi model, yürüyen dalga modellerinin kullanılamadığı 

çok kısa hatlar için uygundur. Pi model, yük akışı gibi sürekli hal çalışmalarında iletim 

sistemini betimlemek için kullanılan basitleştirilmiş bir modeldir (Anonymous, 2005). 
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Dağınık parametreli hat modelleri, iletim hattının frekans bağımlı tüm etkilerinin 

dikkate alındığı, geçici durum ve harmonik davranışı inceleme çalışmalarında kullanılan 

en doğru modellerden biridir. Ancak bu modellerin kullanılabileceği minimum uzunluk 

ile ilgili bir sınırlama vardır. 50 µs'lik bir zaman adımı için bu uzunluk yaklaşık           

15 km'dir (Dalganın yayılma zamanı ≥ zaman adımı olmalıdır).  Ayrıca bu hat 

modelleri, fiziksel iletim hattına ait hat parametrelerinin program dahilinde uygun bir 

kablo modeli kullanılarak hesaplanmasını gerektirir. PSCAD/EMTDC’de kablo 

sisteminin frekans bağımlılığını ifade edebilen üç temel dağınık parametreli hat modeli 

vardır. Çalışmanın gereksinimleri, bu üç modelden hangisinin daha uygun olduğunu 

belirleyecektir (Anonymous, 2005). 

 

3.3.1.1 Toplu parametreli pi hat modeli 

 

PSCAD programında bir pi model, ya pasif devre elemanları kullanılarak 

oluşturulan bir elektrik devresi şeklinde yada mevcut program kütüphanesinde yer alan 

kublajlı veya nominal pi şeklinde hazır modüller kullanılarak oluşturulur. Bu modellerin 

oluşturulabilmesi için toplu parametreli R, L ve C elemanlarının değerlerinin bilinmesi 

gerekir. Kablo sistemine ait geometrik ve fiziksel veriler,  PSCAD programında kablo 

sabitleri alt programına girildikten sonra hattın seri empedans ve şönt admitans 

matrisleri hesaplanmaktadır. Ayrıca program, eşdeğer pi devresine ait hat 

parametrelerini hesaplayarak çıktı olarak veren ek bir özelliğe de sahip bulunmaktadır. 

 

3.3.1.2 Dağınık parametreli Bergeron hat modeli 

 

Bergeron modeli, pi modelin L ve C elemanlarını toplu parametreli şekilde değil 

de, dağınık parametreli L ve C şeklinde ele alan yürüyen dalga modelidir. Bu model, hat 

direncinin hattın ortasında ½ ve hattın her iki ucunda ¼ oranında toplandığını 

varsayması hariç, sınırsız sayıda pi modelin kullanımına eşdeğer bir modeldir. Bu 

model, tek bir frekansa ait sabit dalga empedansı üretir. Aynı pi model gibi hattın, temel 

frekans empedansını doğru şekilde ifade etmektedir. Ayrıca, kayıpların sabit kalması 

hariç, diğer frekans empedanslarını da doğru şekilde ifade etmektedir. Bu model, temel 

frekansa bağlı yük akışının önemli olduğu röle çalışmaları gibi uygulamalar için 

uygundur (Anonymous, 2005; Ametani ve ark., 1997). 
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3.3.1.3 Faz ve frekans bağımlı hat modelleri 

 

Frekans bağımlı hat modelleri, hat parametrelerinin tümünün frekans 

bağımlılığını dikkate alan dağınık parametreli yürüyen dalga modelleridir. Bergeron 

modeli, sadece temel frekans empedansına gerek duyan çalışmalar için yeterli olurken 

frekans bağımlı hat modelleri, temel frekanstan ziyade geniş bir frekans aralığında 

hattın detaylı şekilde ifade edilmesi gereken (geçici aşırı gerilimler, harmonik analizi 

gibi) çalışmalar için kullanılır. Frekans bağımlı modeller, yardımcı teknikler 

kullanılarak veya daha gelişmiş faz tabanlı teknikler kullanılarak çözümlenebilir 

(Anonymous, 2005). 

 

3.3.2 . Kablo sabiti alt programı için dönüĢtürme iĢlemleri 

 

3.3.2.1 Kablo iletkeni 

 

Kablo sabiti işlemleri, öz direnci ρ1 ve yarıçapı r1 ile verilen kablo iletkenine ait 

verilere ihtiyaç duyar. Kablo sabiti işlemleri homojen masif bir iletken yapıyı 

varsayarken gerçekte kablo iletkeni, daire kesitli olmayan parçalara ayrılmış iletkenler 

şeklindedir. Bu nedenle, kablo parçaları arasındaki boşlukları hesaba katabilmek için 

kablo iletkenin özdirencinin arttırılması gerekir (Gustavsen, 2001; Gustavsen ve ark., 

2005). Kablo iletkeninin yeni özdirenç değeri, Denklem 3.13 ile hesaplanabilir. Üretici 

firma, belirli bir uzunluğa ait kablo iletkeninin DC direncini (RDC) vermişse aranılan 

iletkenlik değeri, Denklem 3.14 ile hesaplanabilir. IEC 28 ve IEC 889 standardına göre 

20 ºC’deki sert çekilmiş alüminyumun iletkenliği 2.8264E-8 Ω m ve tavlanmış bakırın 

iletkenliği 1.7241E-8 Ω m’dir. 
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              (3.13) 
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1 1DCR r              (3.14) 
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3.3.2.2 Yarı iletken katmanlar ve kablo izolasyonu 

 

Kablo sabiti işlemleri, yarı iletken ekranların açıkça belirtilmesine izin 

vermemektedir. Bu nedenle, metal iletkenlerle temas halindeki yarı iletken katmanlar, 

kablonun ana izolasyon katmanının yarı çapına, yarı iletken katmanların kalınlıkları 

eklenerek hesaba dahil edilir. İletken ve izolasyon arasındaki kapasitansın değişmeden 

kalabilmesi için toplam izolasyonun dielektrik sabitinin arttırılması gerekir. Bu 

yaklaşımın geçerliliği en az 1 MHz’e kadar ölçümlerle doğrulanmıştır. Kablo 

kapasitansı bilinmiyorsa izolasyonun dielektrik sabiti εr, ana izolasyonun bağıl 

dielektrik sabitine bağlı olarak Denklem 3.15 ile hesaplanır. Kablo kapasitansı 

biliniyorsa izolasyonun dielektrik sabiti εr, Denklem 3.16 ile hesaplanır. 
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             (3.15) 
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             (3.16) 

 

3.3.2.3 Metalik kılıf ve topraklama Ģartları 

 

Kablo sabiti işlemleri, kullanıcıdan metalik kılıf ve zırhın topraklama şartlarını 

bildirmesini gerektirir. Kablo zırhının hemen hemen her durumda toprak potansiyelinde 

olduğu varsayılır. Kablo sabiti işlemlerinde bir iletkenin topraklanması, bu iletkenin 

kablo boyunca herhangi bir noktada toprak potansiyelinde olacağı, yani seri empedans 

matrisi Z ve şönt admitans matrisi Y’de kullanılmayacağı sonuç olarak; kablo 

modelinden çıkarılacağı anlamına gelir. 

Kabloyu çevreleyen toprağın özdirenci, yaklaşık olarak 1 Ω.m (ıslak toprak) ile 

10 kΩ.m (kaya) aralığında değişen toprak karakteristiğine bağlıdır. Deniz suyunun 

özdirenci, 0.1 Ω.m ile 1 Ω.m arasında değişmektedir (Gustavsen, 2001; Gustavsen ve 

ark., 2005). 
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4 . STATĠK SENKRON KOMPANZATÖR - STATCOM 

 

4.1 . STATCOM'un Yapısı 

 

Statik senkron kompanzatör, şebeke frekansıyla aynı frekanslı, genliği ve faz 

açısı kontrol edilebilir, dengeli üç fazlı sinüzoidal gerilim üreten, hareketli parçası 

olmayan, şönt bağlı bir senkron gerilim kaynağıdır. 

 

 
 

Şekil 4.1: STATCOM tek hat devre diyagramı 

 

STATCOM, Şekil 4.1'de görüldüğü gibi temel olarak; kapıdan kapamalı tristör 

(GTO) veya IGBT gibi kendinden komütasyonlu kontrollü güç yarı iletken anahtarlama 

elemanlarının oluşturduğu üç fazlı gerilim kaynaklı bir dönüştürücü, dönüştürücü çıkış 

gerilimi ve AC sistem gerilimi arasındaki elektriksel bağlantıyı sağlayan kublaj 

transformatörü veya reaktöründen, dönüştürücü anahtarlamaları nedeniyle değeri 

değişen DC gerilimi sabit tutmak amacıyla enerji depolama elemanı olarak kullanılan 

bir DC kondansatör ve bir kontrolörden oluşmaktadır (Singh ve ark., 2009). 

STATCOM'un temel elemanı, DC tarafındaki doğru gerilimi faz açısı ve genliği 

kontrol edilebilir, sistem frekansı ile aynı frekansta üç fazlı AC çıkış gerilimine 

dönüştüren gerilim beslemeli dönüştürücüdür (VSC) (Gyugyi, 2000). Gerilim kaynaklı 
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dönüştürücünün girişi, genellikle bir DC kondansatörle elde edilen bir DC gerilim 

kaynağı, dönüştürücünün çıkışı ise hemen hemen sinüzoidal dalga şekline sahip çok 

adımlı bir AC gerilim dalga şeklidir (Singh ve ark., 2009). Gerilim kaynaklı 

dönüştürücü sisteminin temel gereksinimi büyük oranda işletme güvenilirliği, düşük 

çalışma kayıpları, düşük harmonik bozulma ve hızlı cevap zamanıdır. Bu gereksinimleri 

karşılayacak farklı teknik özelliklere sahip çok darbeli ve çok seviyeli dönüştürücü 

yapıları geliştirilmiştir (Bilodeau ve Mehraban, 2007). Bu dönüştürücülerin her biri, 

yapı ve işletme yönünden nispeten yüksek karmaşıklığa, maliyete ve kayıplarla 

sonuçlanabilen bazı eksikliklere sahiptir (Gyugyi, 2000). 

 

4.1.1 .Çok darbeli gerilim beslemeli dönüĢtürücü 

 

Çok darbeli bir STATCOM, Şekil 4.2'de gösterildiği gibi temel anahtarlama 

frekansında çalışan altı darbeli dönüştürücü yapısını esas alır. Dönüştürücünün her faz 

bacağında iki adet olmak üzere üç faz bacağında toplam altı yarı iletken anahtar 

bulunur. Her anahtara, ters ve paralel şekilde bağlı bir diyot eklenmiştir (Singh ve ark., 

2009). Çok darbeli bir STATCOM’un DC tarafı bir kondansatöre, AC tarafı darbelerin 

sayısına bağlı olarak bir veya birkaç transformatör üzerinden şebekeye bağlıdır (Tatiana 

ve ark., 2002). 

 

 
 

Şekil 4.2: Üç fazlı altı darbeli dönüştürücünün (Graetz köprü) yapısı 
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Altı darbeli STATCOM, büyük akım harmonikleri ürettiğinden yüksek güçlü 

uygulamalarda uygun değildir (Çöteli, 2006). Dönüştürücü çıkış dalga şekillerinde 

bulunan harmoniklerin seviyesini azaltmanın bir yolu, dönüştürücü sayısını arttırmaktır 

(Uzunoviç, 2001). P darbeli, üç fazlı bir dönüştürücü, P / 6 adet altı darbeli Graetz 

köprüsü gerektirir. Bu köprüler, 2π / P derece faz kayması sağlamayan çok sargılı 

trafolar üzerinden AC tarafta seri, ortak bir DC kondansatör üzerinden DC tarafta 

paralel şekilde bağlanırlar (An ve ark., 1998). Çok darbeli bir STATCOM, temel altı 

darbeli dönüştürücüye göre VAR değerini yükseltir, harmonik performansı geliştirir, 

DC taraf akım harmoniklerini ve genel filtre gereksinimini kayda değer şekilde düşürür 

(Singh ve ark., 2009). Çıkış akımında bulunan en düşük harmoniğin derecesi ( 6 k. f ) 

ve çıkış gerilimindeki en düşük harmoniğin derecesi { ( 6 k ± 1 ) f } dir ( f = 50 Hz ve 

k= 1, 2, 3, ...) (Uzunoviç, 2001). Çeşitli transformatör bağlantıları yardımıyla altı ve on 

iki darbeli dönüştürücülerde harmonik yok etme tekniğinin detaylı analizi Davalos 

2005; Sen, 1998'de sunulmuştur.  

Çok darbeli dönüştürücü, üç faz için sadece bir DC kondansatöre sahiptir. Bu 

nedenle, dengesiz şebeke gerilimlerini tekrar dengelemek amacıyla dönüştürücü akım 

ve gerilimlerinin üç faz üzerinde bağımsız olarak kontrolü zordur. Ayrıca dengesiz 

çalışma koşullarında transformatör bağlantıları ile elde edilen faz kaydırma özelliği, 

karakteristik olmayan ve 3, 5, 7, 9, 11 vb. dereceden harmonikleri tamamen ortadan 

kaldıramayabilir (An ve ark., 1998). Çok darbeli dönüştürücülerde farklı sarım 

oranlarına sahip kublaj transformatörleri, sistemi karmaşık ve hantal bir yapıya 

dönüştürmektedir. Ayrıca, her STATCOM için farklı bir transformatör tasarımına 

ihtiyaç duyulmaktadır (Watanabe ve ark., 2006; Qingguang ve ark., 2004). 

 

4.1.2 . Çok seviyeli gerilim beslemeli dönüĢtürücü 

 

Gerilim kaynaklı dönüştürücülerde AC çıkış dalga şekillerini düzeltmek için 

kullanılan çok aşamalı yapılar (çok seviyeli ve çok hücreli) diğer bir çözüm 

alternatifidir. Temel olarak çok seviyeli gerilim beslemeli dönüştürücülerde çıkış 

geriliminin dalga şekli, dönüştürücünün doğru gerilim tarafında bulunan 

kondansatörlerin farklı gerilim seviyelerinden elde edilir. Gerilim seviye sayısı arttıkça 

çıkış geriliminin basamak sayısında da bir artış olacağından çıkış gerilimi sinüse 

yaklaşır (Singh ve ark., 2009; Espinoza, 2006). Çok seviyeli dönüştürücü köprüleri, 
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diyot kenetlemeli dönüştürücü (Diode Clamped Converter),  kondansatör kenetlemeli 

dönüştürücü (Flying Capacitor Converter) ve ardışık şekilde bağlı dönüştürücü 

(Cascade Converter) olmak üzere üç farklı yapıya sahiptir (Qingguang, 2004). Çok 

seviyeli gerilim beslemeli dönüştürücüler orta gerilim seviyelerinde transformatör 

kullanmaksızın doğrudan sisteme bağlanabilir. Ayrıca, yükseltici transformatörler 

yardımıyla yüksek gerilim seviyelerinde de kullanılabilirler (Çöteli, 2006). 

Diyot kenetlemeli gerilim beslemeli çok seviyeli dönüştürücü yapısı en çok 

bilinen yapıdır. Diyot kenetlemeli bir gerilim beslemeli dönüştürücü ile N seviyeli bir 

faz gerilimi üretebilmek için N - 1 adet kondansatöre ihtiyaç vardır. Şekil 4.3'de 

gösterilen beş seviyeli dönüştürücü kullanılarak A ve 0 noktaları arasında beş seviyeli 

faz gerilimini üreten anahtarların durumu Çizelge 4.1'de gösterilmiştir (Sirisukprasert, 

2004). Diğer çok seviyeli gerilim beslemeli dönüştürücülere göre diyot kenetlemeli çok 

seviyeli gerilim beslemeli dönüştürücülerin kontrolleri basittir ve yüksek verim sağlanır. 

Bunun yanı sıra fazladan kenetleme diyotlarının kullanılması ve kondansatör 

gerilimlerinin dengesizliğinden dolayı güç akışının zor olması ise bir dezavantajdır 

(Çöteli, 2006). 

 

 
 

Şekil 4.3: Üç fazlı, beş seviye diyot kenetlemeli dönüştürücü 
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Çizelge 4.1: Diyot kenetlemeli beş seviyeli dönüştürücüye ait VA0 faz geriliminin seviyeleri ve 

anahtarlarının durumu 

 

VA0 ÇıkıĢı 
Anahtarın Durumu (ON = 1), (OFF = 0) 

Sa1 Sa2 Sa3 Sa4 Sa'1 Sa'2 Sa'3 Sa'4 

V5 = VDC 1 1 1 1 0 0 0 0 

V4 = 3VDC / 4 0 1 1 1 1 0 0 0 

V3 = VDC / 2 0 0 1 1 1 1 0 0 

V2 = VDC / 4 0 0 0 1 1 1 1 0 

V1 = 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

 

Diyot kenetlemeli yapıdaki kenetleme diyotlarının kullanımından kaçınmak için 

kondansatör kenetlemeli yapı geliştirilmiş ve birçok uygulama alanı bulmuştur.       

Şekil 4.4'de beş seviyeli kondansatör kenetlemeli dönüştürücünün yapısı gösterilmiştir. 

Dönüştürücüde, her kondansatör üzerindeki gerilimin bir sonraki kondansatörden farklı 

olması için DC kondansatörler basamak şeklinde sıralanır. N seviyeli bir çıkış 

üretebilmek için kondansatör kenetlemeli çok seviyeli gerilim beslemeli 

dönüştürücülerde N - 1 adet kondansatör kullanılır. Dönüştürücünün her fazı, aynı 

yapıya sahiptir. Her fazın iç döngüyü dengeleyen üç kondansatörü, diğer fazlardan 

bağımsızdır. Ancak, tüm fazlar aynı DC bara kondansatörlerini kullanır (Sirisukprasert, 

2004). 

 

 
 

Şekil 4.4: Üç fazlı, beş seviye kondansatör kenetlemeli dönüştürücü 
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Ardışık şekilde bağlı çok seviyeli dönüştürücüler, Şekil 4.5'de görüldüğü gibi 

AC tarafta seri şekilde bağlı bir çok tek fazlı dönüştürücü köprülerinden meydana gelir. 

Her köprü, DC tarafında ayrı bir DC kondansatöre sahiptir. Her fazda seri şekilde bağlı 

N köprülü devre, 2N + 1 gerilim seviyeli bir gerilim dalga şekli oluşturur (An ve ark., 

1998). Diğer çok seviyeli iki dönüştürücü ile karşılaştırıldığında ardışık şekilde bağlı 

çok seviyeli dönüştürücü, kenetleme diyotlarını ve kondansatörlerini veya hantal faz 

kaydırma transformatörlerini ortadan kaldırarak daha az bileşen montajı gerektirir. 

Yapının modüler olması, çok sayıda gerilim seviyesi elde edilebilen bir dönüştürücü 

oluşturulmasını kolaylaştırır (Qingguang ve ark., 2004). Bu dönüştürücüler dengeli 

şartlar altında, diyot ve kondansatör kenetlemeli dönüştürücüler ile karşılaştırıldığında 

kondansatörlerinin sayısı, tek fazlı dönüştürücülerin sayısına eşittir ve her bir 

kondansatörün kapasitansı, üç fazlı dönüştürücülerle karşılaştırılırsa çok daha büyüktür 

(Watanabe ve ark., 2006). Ardışık şekilde bağlı dönüştürücüler, tek fazlı dönüştürücüyü 

esas aldığından ve kendine ait DC kondansatöre sahip olduğundan, dengesiz sistem 

yüklerinden kaynaklanan dengesiz AC sistem gerilimlerini tekrar dengelemek için her 

fazın bireysel kontrolünü mümkün kılar (An ve ark., 1998). 

 

 
 

Şekil 4.5: Üç fazlı, ardışık şekilde bağlı çok seviyeli dönüştürücünün genel yapısı (yıldız bağlı) 

 

Çok seviyeli gerilim beslemeli dönüştürücülerin çıkış harmonik içerikleri, 

verimleri, anahtarlar üzerinde meydana gelen gerilim baskısı ve güç faktörü açısından 

geleneksel iki seviyeli yapıdan daha iyi performansa sahiptir. Çok seviyeli gerilim 

beslemeli dönüştürücülerin en büyük özelliği, manyetik ara devre elemanlarına gerek 
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kalmadan, anahtarlama frekansı artmadan ya da dönüştürücü çıkış gerilimi azalmadan 

çıkış dalga şeklindeki harmonikleri azaltmasıdır (Dixon ve ark., 2005). Böylece daha 

düşük yatırım maliyeti ve daha az güç kaybı beklenilebilir (Qingguang ve ark., 2004). 

 

4.2 . STATCOM'un ÇalıĢması 

 

Şekil 4.6'da görüldüğü gibi aynı frekanslı iki AC kaynak bir seri endüktans 

üzerinden bağlandığında aktif güç akışı, ileri faz açılı kaynaktan geri faz açılı kaynağa 

doğrudur. Kaynaklar arası reaktif güç akışı ise genliği yüksek AC kaynaktan, genliği 

düşük AC kaynağa doğrudur. Kaynaklar arasındaki faz farkının kontrolüyle aktif güç 

akışı, kaynaklar arasındaki gerilimin genlik farkının kontrolüyle de reaktif güç akışı 

ayar edilebilir (Çetin, 2007). 

 

 
 

(a) 

 

 
 

(b) 

 
Şekil 4.6: a) AC şebeke ve STATCOM için basitleştirilmiş devre şeması, b)STATCOM çıkış 

karakteristiği  
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Dönüştürücünün ürettiği çıkış gerilimi (VC) ile AC sistem geriliminin genliği 

(VS) arasındaki fark, bağlantı trafosu yardımıyla AC sistemden veya AC sisteme doğru 

reaktif güç akışını belirler. Dönüştürücü tarafından üretilen çıkış geriliminin genliği AC 

sistem geriliminin genliğinden fazla ise hat akımı (IL), bağlantı trafosunun kaçak 

reaktansı (jXL) yardımıyla dönüştürücüden AC sisteme doğru akar ve dönüştürücü 

sistem için kapasitif güç üretir (Şekil 4.7a). Dönüştürücü tarafından üretilen çıkış 

geriliminin genliği, AC sistem geriliminin genliğinden az ise o zaman hat akımı, 

şebekeden dönüştürücüye doğru akar ve dönüştürücü endüktif reaktif güç tüketir     

(Şekil 4.7b). Eğer dönüştürücünün çıkış geriliminin genliği ile şebeke geriliminin 

genliği birbirine eşitse bu durumda hat akımı ve reaktif güç değişimi sıfırdır           

(Şekil 4.7c). (Watanabe ve ark., 2006). 

 

 
 

Şekil 4.7: STATCOM'da reaktif güç kontrolü 

 

STATCOM ile güç sistemi arasındaki aktif güç alış verişi, güç sisteminin 

gerilimi ile gerilim beslemeli dönüştürücünün çıkış gerilimi arasındaki faz farkı (δ) 

ayarlanarak kontrol edilebilir. Gerilim beslemeli dönüştürücünün çıkış gerilimi, AC 

sistem geriliminden ileri fazda ise gerilim beslemeli dönüştürücü kendi DC gerilim 

kaynağından sisteme aktif güç sağlar (Şekil 4.8a). Ancak, STATCOM kendi DC 

tarafında bir enerji depolama cihazına veya bir DC kaynağa sahip değilse, güç sistemine 

aktif güç veremez. Gerilim beslemeli dönüştürücünün çıkış gerilimi, AC sistem 

geriliminden geri fazda tutulursa gerilim beslemeli dönüştürücü, şebekeden aktif güç 

çeker (Şekil 4.8b). STATCOM’un çıkış gerilimi ile sistem gerilimi tam olarak aynı 

fazda olursa STATCOM ile sistem arasında aktif güç alış verişi olmaz. 
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Şekil 4.8:STATCOM aktif güç kontrolü 

 

Gerilim beslemeli dönüştürücü ve transformatörde meydana gelen kayıpları 

karşılayıp kondansatör gerilimini istenilen seviyede tutulabilmek için STATCOM’a 

doğru bir aktif güç akışının olması gerekir. Bunun için sistem gerilimi ile 

STATCOM’un çıkış gerilimi arasında çok küçük bir faz farkı meydana getirilir. Eğer 

STATCOM’a doğru akan aktif güç, dönüştürücü ve transformatörde meydana gelen 

toplam kayıplardan fazla ise kondansatör gerilimi artacak, tam tersi durumda ise 

kondansatör gerilimi azalacaktır. Kondansatör gerilimi değiştiği için gerilim beslemeli 

dönüştürücünün çıkış geriliminin genliği ve buna bağlı olarak da reaktif güç alışverişi 

kontrol edilebilir (An ve ark., 1998; Bilodeau ve Mehraban, 2007). 

 

4.3 . Kontrol Sistemi 

 

STATCOM ve kontrol sisteminin genel yapısı, Şekil 4.9'da gösterilmiştir. 

Kontrol işleminin gerçekleştirilebilmesi için ilk olarak, kontrolör için temel giriş 

parametreleri olan AC ve DC akım ve gerilim sinyalleri anlık değerler şeklinde, akım 

trafoları, gerilim trafoları ve sensörler gibi algılama cihazları yardımıyla algılanır. İkinci 

adımda bu sinyaller, çeşitli referans üretim teknikleriyle çözümlenir. Üçüncü adımda, 

dönüşümü yapılan değerler, kompanzasyon komut sinyallerini elde etmek için PI veya 

PID kontrolörler gibi çeşitli kontrol teknikleriyle işlenir. Son adımda, yarı iletken 

elemanlar için gerekli anahtarlama sinyalleri üretilir. Faz kilitlemeli döngü devresi 

(Phase Lock Loop - PLL), sistem geriliminin pozitif temel bileşeninin faz ve frekans 

bilgisini hesaplamak için kullanılır. Bu bilgi, sistem gerilimi ve dönüştürücü çıkış 

geriliminin senkronize edilmesi için kullanılır.  
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Şekil 4.9: STATCOM ve kontrol sisteminin genel yapısı 

 

STATCOM'un kontrolünde, iç akım kontrol döngüsü ve dış gerilim kontrol 

döngüsü isimli iki kontrol döngüsü kullanılır. Akım kontrol döngüsü, sistem gerilimine 

göre dönüştürücü geriliminin arzu edilen faz farkını ve yarı iletken anahtarlara ait kapı 

sinyallerini üretir. Gerilim kontrol döngüsü ise, iç kontrol döngüsünün akım kontrolü 

için reaktif akım referansını üretir (Singh ve Saha, 2006). 

Dönüştürücünün birincil kontrolü, STATCOM üzerinden akan reaktif akım 

akışının ayar edilmesidir. STATCOM’un reaktif akım kontrol bloğu Şekil 4.10’da 

gösterilmiştir. Hat gerilimlerinin anlık üç faz değerlerinden biri, referans açısının (θ)  

hesaplanmasında kullanılır. Bu açı değeri, hattın faz gerilimlerinden birine (VA) 

senkronize olur. Dönüştürücü üç faz anlık akımlarından biri, aktif (Id) ve reaktif (Iq) 

bileşenlerine ayrılır. Dik bileşen (Iq), arzu edilen referans değerle (Iqref) karşılaştırılır. 

Hata değeri, hat gerilimi ve dönüştürücü gerilimi arasındaki bağıl açıyı (δ) üreten bir 

hata yükseltecinden geçirilir. Dönüştürücü geriliminin faz açısı (α), dönüştürücü 

geriliminin bağıl açısı (δ) ve faz kilitlemeli döngü açısının (θ) toplanmasıyla hesaplanır. 

Dönüştürücü akımının dik referans bileşeni, STATCOM endüktif bir reaktans gibi 

davranıyorsa pozitif, STATCOM kapasitif bir reaktans gibi davranıyorsa negatif olacak 

şekilde tanımlanır. 
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Şekil 4.10:STATCOM iç akım kontrol döngüsü 

 

Hat geriliminin regülasyonu için bir dış kontrol döngüsü kullanılmalıdır. Dış 

kontrol döngüsü, hat gerilimini ayar edecek şekilde iç akım döngüsü için reaktif akım 

referansını (Iqref), otomatik olarak belirleyecektir. STATCOM’un gerilim kontrol bloğu 

Şekil 4.11’de gösterilmiştir. Hat geriliminin anlık üç faz geriliminden biri, aktif (Vd) ve 

reaktif (Vq) bileşenlerine ayrılır. Bara geriliminin aktif bileşeni (Vd), arzu edilen 

referans değerle (Vref*) karşılaştırılır. Hata değeri, iç akım döngüsü için referans 

akımını (Iqref) üreten bir hata yükselteci üzerinden geçirilir. Azalma faktörü (K), 

STATCOM üzerinden belirli bir değerde reaktif akım aktığında izin verilebilen gerilim 

hatası olarak tanımlanır (Sen, 1998). 

 

 
 

Şekil 4.11:STATCOM dış gerilim kontrol döngüsü 

 

4.3.1 . Kontrol teknikleri 

 

Çok darbeli ve çok seviyeli gerilim kaynaklı dönüştürücü köprülerini meydana 

getiren güç yarı iletken anahtarlama elemanları için kullanılabilecek en genel çalışma 

şekilleri; temel frekans modülasyonu (Fundemental Frequency Modulation - FFM) ve 

darbe genişlik modülasyon (Pulse Width Modulation - PWM) teknikleridir (Singh  ve 
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ark., 2009). Sinüzoidal darbe genişlik modülasyon tekniği (Sinusoidal Pulse Width 

Modulation - SPWM) ve seçici harmonik yok etme teknikleri (Selective Harmonic 

Elimination - SHE), güç yarı iletken tekniklerindeki gelişmelerle birlikte FFM 

teknikleriyle karşılaştırıldığında daha popüler olmaktadır (Çetin, 2007). 

 

4.3.1.1 Darbe geniĢlik modülasyon tekniği (PWM) 

 

Darbe genişlik modülasyonu kavramı, genellikle gerilim kaynaklı bir 

dönüştürücüde temel bileşenin kontrolünü gerçekleştirmek için kullanılır. PWM 

şemasındaki darbelerin genliği, gerilim beslemeli dönüştürücüyü oluşturmada kullanılan 

donanım ile belirlenirken, genişliği ve süresi, kullanılan kontrol ve modülasyon 

teknikleri ile belirlenmektedir. Gerilim kaynaklı dönüştürücülerde PWM'i 

gerçekleştirmek için yaygın olan uygulama, modülasyon darbelerinin genişliğini 

düşürmek ve darbe frekansını (1 - 3 kHz) arttırmaktır (Tan, 2006). 

PWM kontrol tekniğinde, STATCOM'un çıkış gerilimi ve reaktif gücün cevap 

hızını arttırmak için hem modülasyon oranı hem de faz açısı kontrol edilir (Chen ve 

Hsu, 2008). Faz açısı kontrolü, dönüştürücüye doğru aktif güç akışını ve böylece 

kondansatörün şarj ve deşarjı ile DC gerilimin genliğini doğrudan kontrol etmek için 

kullanılır. Bu teknikte, DC kondansatör gerilim referansı (Vdc*) sürekli sabit tutulur. 

STATCOM'un çıkış geriliminin genliği, dönüştürücü geriliminin genliği üzerinde 

doğrudan bir etkiye sahip olan modülasyon oranının ayarlanmasıyla hızlı bir şekilde 

ayarlanabilir (Canizaresa ve ark., 2003). 

PWM kontrol metodunda yarı iletken anahtarlar çıkış geriliminin aynı periyodu 

içinde sık aralıklarda birçok kez çalıştırılır ve geliştirilmiş kaliteli AC çıkış gerilim 

dalga şekilleri (düşük dereceli harmoniklerin düşük genlikli olması ve düşük seviyeli 

toplam harmonik bozulma şeklinde) elde edilebilir. Anahtarların bir çok kez 

anahtarlanması, sönümleme devresi (snubber) ve güç anahtarlarındaki kayıpları arttırır. 

Dönüştürücünün iletim ve anahtarlama kayıpları, anahtarlama frekansının bir 

fonksiyonu olduğundan PWM tekniği, yüksek güçlü STATCOM’larda tercih edilmez. 

Darbe sayısındaki artışla birlikte düşük dereceli harmonikler nötrleştirilir ve sinüzoidal 

AC çıkış gerilimine çok yakın bir dalga şekli elde edilir (Singh ve ark., 2009). 
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4.3.1.1.1 Sinüzoidal darbe geniĢlik modülasyon tekniği (SPWM) 

 

Farklı dönüştürücü yapıları ile kullanılan birçok darbe genişlik modülasyon 

tekniği vardır (Shakweh, 2006). Sinüzoidal darbe genişlik modülasyon tekniği, en geniş 

şekilde kullanılan darbe genişlik modülasyonu düzenlemelerinden biridir. Bu kontrol 

metodunda dönüştürücünün çıkış dalga şekli, anahtarlara uygulanan anahtarlama 

sinyallerinin darbe genişliğinin dinamik olarak ayarlanmasıyla kontrol edilir (Yang, 

2001). Üç fazlı SPWM tekniğinde anahtarlara uygulanan darbeler, Şekil 4.12'de 

görüldüğü gibi bir üçgen sinyal ve aralarında 120º faz farkı bulunan üç modülasyon 

sinyalinin karşılaştırılmasıyla üretilir.  

 

 
 

Şekil 4.12 : Altı darbeli VSC için iki seviyeli SPWM metodu, a) referans sinyalleri ve taşıyıcı sinyal 

(fs=15.f) b) VAN faz gerilimi dalga şekli, c) VBN faz gerilimi dalga şekli, d)VAB faz - faz çıkış gerilimi 

dalga şekli 
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Üçgen sinyal, taşıyıcı sinyal olarak bilinir. Taşıyıcı sinyalin frekansı (fS), 

anahtarlama frekansını belirler. Sinüzoidal sinyaller ise modülasyon sinyalleri (arzu 

edilen AC çıkış gerilimi) olarak bilinir. Bu sinyallerin frekansı, genliği  ve faz açısı; 

çıkış sinyallerinin temel bileşen frekansını, genliğini ve faz açısını belirler (Espinoza, 

2006). SPWM kullanan bir dönüştürücünün çıkış geriliminin genliği, modülasyon 

oranına bağlıdır (Yu ve ark., 1997). Dönüştürücü faz - nötr geriliminin temel bileşeni, 

lineer bir aralıkta ( 0 < ma < 1 ) genlik modülasyon oranıyla kontrol edilerek değiştirilir. 

Denklem 4.1'de genlik modülasyon oranı, modülasyon geriliminin tepe değerinin 

(Vsinüs), üçgen gerilimin tepe değerine oranı şeklinde tanımlanmaktadır (Vüçgen) (Çetin, 

2007). Modülasyon dalgalarının genliğinin sıfırdan taşıyıcı dalganın genliğine kadar 

değiştirilmesiyle darbe genişliği, 0º’den 180º’ye kadar değiştirilebilir (Uzunoviç, 2001). 

Çok yüksek çıkış gerilimi, modülasyon oranının “1”e doğru arttırılmasıyla elde edilir. 

Bununla birlikte, modülasyon oranı “1”e yaklaştıkça aşırı modülasyon oluşmakta ve 

sinüzoidal PWM çıkışı bozulmaktadır. Bunun nedeni, sinüs dalgasının tepe değerine 

yakın olan darbe genişliklerinin, modülasyon oranının değişimiyle kayda değer şekilde 

değişememesindendir (Yu ve ark., 1997). Bu durum, kare dalga çalışma şekli olarak da 

bilinir.  

Genel bir uygulama olarak anahtarlama frekansı (fS), temel frekansın (f1 = 50Hz) 

birkaç katı olacak şekilde seçilir. Denklem 4.2'de verilen frekans modülasyon oranı (mf) 

üç’ün tek katlarıdır (Espinoza, 2006). 
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Frekans modülasyonu tek tamsayı seçildiğinde faz - nötr gerilimi ve faz - faz 

gerilimleri tek simetriden oluşur. Bu yüzden dönüştürücünün çıkış geriliminin Fourier 

analizi yapıldığında sadece sinüs serisinin katsayıları vardır. Kosinüs serisinin 

katsayıları ise sıfırdır. Bu nedenle faz - nötr ve faz - faz gerilimlerinde tek sayılı 

harmonikler görülür, çift harmonikler görülmez. Frekans modülasyon oranı üçün katları 

seçilirse, modülasyon oranının katlarında meydana gelen harmonikler dönüştürücünün 

çıkış geriliminde yok edilir (Çöteli, 2006). 
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4.3.1.1.2 Seçici harmonik yok etme tekniği (SHE) 

 

Seçici harmonik yok etme tekniğinde üç fazlı gerilim kaynaklı dönüştürücünün 

her faz bacağındaki güç anahtarları, harmoniklerin belirli bir kısmını yok etmek ve 

temel faz geriliminin genliğini kontrol etmek için anahtarlanır. Bu durum, güç 

anahtarlarının iletim ve kesim anlarının matematiksel olarak üretilmesiyle elde edilir. 

SHE tekniği, genellikle tablo şeklinde açıları depolayan dijital sistemlerle yerine 

getirilir (Espinoza, 2006). Bu metot, çıkış akımının harmonik içeriğini düzeltmekle 

kalmaz aynı zamanda rezonans problemlerine neden olabilecek belirli harmonikleri de 

yok edebilir. Bu yöntem kullanılarak harmoniklerin tam kontrolü gerçekleştirilebilir 

(Çöteli, 2006). 

Bu metotta faz geriliminin dalga şekli, AC çıkış gerilim dalga şeklindeki n - 1 

dereceli harmonikleri yok etmek ve temel bileşeni ayarlamak için her yarım periyotta N 

kez parçalara ayrılır. Hat gerilimlerinin dengeli ve fazlar arasında 120° derece faz farkı 

bulunması gerektiğinden faz gerilimlerinde (VAN, VBN, VCN) bulunan üçün katlarındaki 

harmonikler (n = 3, 9, 15, ...) hat gerilimlerinde (VAB, VBC, VCA) bulunmayacaktır. 

Örneğin, beşinci ve yedinci harmonikleri yok etmek ve temel bileşen genliğini kontrol 

etmek için (N = 3) denklemler aşağıdaki şekilde çözümlenir. 
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Bu denklemlerin genel ifadesi Denklem 4.3 ve 4.4'te verilmiştir. Şekil 4.13 ve 

Şekil 4.14'de sırasıyla faz ve hat gerilimine ait çıkış dalga şekilleri ve bu dalga 

şekillerine ait harmonik değişim grafikleri gösterilmiştir. Şekil 4.15'de ise α1, α2 ve α3 

açılarının modülasyon oranına bağlı olarak değişim grafiği gösterilmiştir. Açılar, hiçbir 

analitik çözümden türetilemediğinden tekrarlanan algoritmalar vasıtasıyla bulunur 

(Espinoza, 2006). 

 

 
 

Şekil 4.13: Üç fazlı VSC SHE tekniği için ideal dalga şekilleri a) 5. ve 7. harmoniklerin yok edilmesi için 

VAN faz gerilimi, b) VAN faz gerilimine ait harmonik spektrum 

 

 
 

Şekil 4.14:Üç fazlı VSC SHE tekniği için ideal dalga şekilleri a) 5. ve 7. harmoniklerin yok edilmesi için 

VAB faz gerilimi, b) VAB faz gerilimine ait harmonik spektrum 
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Şekil 4.15: 5. ve 7. harmonik bileşenleri yok etmek ve temel bileşen genliğini kontrol etmek için SHE 

tekniğinde açıların değişimi 

 

4.3.1.2 Temel frekans modülasyon tekniği (FFM) 

 

STATCOM tarafından üretilen reaktif gücü kontrol etmenin yollarından biri, AC 

sistem gerilimi ile dönüştürücü çıkış geriliminin temel bileşeni arasındaki faz açısını 

kontrol etmektir (Dawood, 1996; Chen ve Hsu, 2008). Faz açısı, DC kondansatör 

gerilimini ve böylelikle de dönüştürücünün AC çıkış geriliminin genliğini arttırmak 

veya azaltmak için kullanılır (Ghasemi, 2007). 

Bu kontrol tekniğinde hem DC kondansatör geriliminin referansı (Vdc*) hem de 

modülasyon indeksi sabit tutulduğundan STATCOM'un çıkış geriliminin genliği 

sabittir. Bu nedenle STATCOM'un çıkış geriliminin genliği ve reaktif gücü, 

kondansatör gerilimi (Vdc) yeni bir seviyeye şarj veya deşarj olana kadar hızlı bir 

şekilde ayarlanamaz. Hızlı şarj veya deşarjı mümkün kılan küçük değerlikli bir 

kondansatörün kullanılması genellikle istenmeyen ani gerilim yükselmelerine yol 

açacağından bu durum, faz açısı kontrol tekniğinin cevap hızını büyük ölçüde sınırlar 

(Chen ve Hsu, 2008). 

 

 

 



 

 

 

 

36 

4.3.2 . Referans üretim teknikleri 

 

Referans üretim teknikleri, genel olarak zaman ve frekans tabanlı yaklaşımlar 

olarak sınıflandırılmaktadır. Zaman ve frekans tabanlı çeşitli teoriler, bir elektrik 

sisteminin güç katsayısını geliştirmek, reaktif akımı veya reaktif gücü yok etmek ve 

tanımlamak amacıyla formüle edilmiştir. Bu tanımlamaların arkasında yatan esas 

gerçeklerden biri, elektrik sisteminde ek güç kayıpları meydana getirmeden güç 

katsayısını 1'e yaklaştıracak kompanzatörleri ve bunların kontrolünü gerçekleştirmektir 

(Tolbert ve Habetler, 2000). 

Zaman tabanlı yaklaşımların dezavantajı, çok fazla akım ve gerilim sensörüne 

ihtiyaç duymaları, kompanzasyonda bir gecikmeye sahip olması ve dalga şekli düzgün 

olmayan besleme geriliminde kompanzasyonun zayıf olmasıdır. Bu metodun avantajları 

ise kolayca uygulanabilir olması, sensör çıkış dalga şeklindeki bozukluklara ve geniş 

bantlı gürültüye karşı duyarsız olmalarıdır (Bhattacharya ve ark., 2009).  

Frekans tabanlı teoriler ise genellikle sürekli hal harmonik bileşenlerine sahip 

güç sistemleri veya bu bileşenlerin ölçümü için geliştirilmiştir (Tolbert ve Habetler, 

2000). Harmonik bileşenlerin frekans tabanında hesabı, DSP gibi özel amaçlı işlemciler 

kullanılmadıkça, birden çok harmonik bileşen içeren akım ve gerilim dalgaları için ciddi 

bir gecikmeyle sonuçlanır (Montano, 1991). Frekans tabanlı yaklaşımların sınırlamaları, 

tasarımcının yumuşama (alliasing) etkisini dikkate alma zorunluluğudur. Bu amaç için 

kullanılan antialiasing filtresi, çok hassas olması gereklidir. Aksi takdirde tüm 

hesaplama, hatalı olacaktır. Ayrıca örnekleme anı ve temel bileşenin sıfır geçişinin 

senkronize olması gereklidir. Aksi halde bu işlemin faz değerlendirmesi hatalı olacaktır. 

Bundan başka bu analiz metotları, gürültü ve geçici durumlara karşı çok duyarlıdır 

(Bhattacharya ve ark., 2009).  

Aşağıda, literatürde sıkça karşılan zaman ve frekans tabanlı yaklaşımların 

birkaçı avantaj ve dezavantajları ile birlikte sunulmuştur. Diğer referans üretim 

yaklaşımlarıyla ilgili geniş ve detaylı bilgi Tolbert ve Habetler, 2000; Bhattacharya ve 

ark., 2009; Ying ve Bo-wen, 2011'de yer almaktadır. 
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4.3.2.1 Anlık güç teorisi (P-Q) 

 

Bu teoride üç fazlı - üç telli veya sıfır bileşenin eklenmesiyle üç fazlı - dört telli 

bir sisteme ait akım ve gerilimler, Park dönüşümü (0 - α - β) yardımıyla anlık aktif ve 

reaktif güç denklemlerinin zaman tabanında elde edilmesinde kullanılmıştır (Akagi ve 

ark., 1984; 1999). Bu teoride tanımlanan anlık sanal güç, simetrik gerilim kaynakları 

için üç faz reaktif gücüne eşittir. Ancak bu durum asimetrik gerilim kaynakları için bazı 

p - q kontrol algoritmalarında hataya yol açmaktadır (Tolbert ve Habetler, 2000; Yong 

ve ark., 2011).  

Anlık güç teorisine ait blok şema Şekil 4.16'de gösterilmiştir. Bu teorinin 

avantajları; kolayca uygulanabilir olması ve ideal besleme gerilimiyle mükemmel bir 

sürekli hal performansı sunmasıdır. Dezavantajları ise, kaynak gerilimindeki 

dengesizliklere ve harmoniklere çok duyarlı bir metot olması, çok fazla gerilim ve akım 

sensörü gerektirmesi, kaynak gerilimleri simetrik değilse harmonik akımın 

kompanzasyonunda yetersiz olması, kompanzasyonda gecikmeye sahip olması, yükteki 

sıfır ve negatif akım bileşenlerini kompanze etmek için bir aktif güç filtresi kullanılması 

durumunda performansının düşmesidir (Bhattacharya ve ark., 2009). 

 

 
 

Şekil 4.16: Anlık p - q referans üretim tekniğine ait blok diyagram 

 

4.3.2.2 Senkron referans düzlemi (SRF) 

 

d - q eksenli referans düzlemi, Şekil 4.17'de görüldüğü gibi α ve β düzlemine 

göre θ açısıyla belirlenir. Tüm pozitif temel nicelikleri, d - q düzleminde DC olarak ve 

diğer harmonikler ise dalgacıklar (ripples) olarak görülecektir. Bir alçak geçiren filtre 

(LPF) temel bileşeni elde etmek için kullanılır. Pozitif temel Iq bileşeni gerekliyse bu 

metot ile kolayca kompanze edilebilir.  
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Bu metodun avantajı; sinüzoidal kaynak gerilimli harmonik kompanzasyon için 

en uygun metottur. Dezavantajı, gerilim ve akım sensörlerinin sayısının fazla olması ve 

kompanzasyonda gecikmeye sahip olmasıdır (Bhattacharya ve ark., 2009). 

 

 
 

Şekil 4.17:d - q tabalı referans üretim tekniğine ait blok diyagram 

 

4.3.2.3 FFT tabanlı referans üretim tekniği 

 

Frekans tabanlı bu metot, temel olarak Fourier analizinin prensibini kullanır. Bu 

teknik, düzgün bir akım örneği elde edilebilirse, harmonikleri çok hızlı 

değerlendirebilir. Hızlı Fourier dönüşümünü (Fast Fourier Transform - FFT) esas alan 

referans üretim tekniğinin blok diyagramı Şekil 4.18'de gösterilmiştir. FFT, Ayrık 

Fourier dönüşümünün (Discrete Fourier Transform - DFT) çok hızlı bir versiyonudur. 

Bu değerlendirme, bir temel frekans periyodu gecikmeyle çevrimiçi (on - line) 

gerçekleştirilir.  

Bu metodun avantajı, kolayca uygulanabilir olması ve gerilim sensörlerine 

ihtiyaç duymamasıdır. Dezavantajı ise referans akımını değerlendirmek için en az bir 

periyotluk süreye ihtiyaç duyması ve akım örnekleri, gürültü veya geçici olaylarla 

bozulduğunda referansı doğru şekilde değerlendirmede başarısız olmasıdır 

(Bhattacharya ve ark., 2009). 
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Şekil 4.18: FFT tabanlı referans üretim tekniğine ait blok diyagram 

 

4.3.2.4 GenelleĢtirilmiĢ anlık non-aktif güç teorisi 

 

Sinüzoidal olmayan periyodik dalga şekilleri için anlık non-aktif güç teorileri ilk 

olarak, 1920 yılında Fryze tarafından zaman tabanında ve 1930 yıllında Budeanu 

tarafından frekans tabanında formülleştirilmiştir (Xu ve ark., 2007). Bu teoride kaynak 

akımı (i), kaynak gerilimi (u) ile aynı dalga şekline sahip bir aktif bileşene 

ayrıştırılmıştır. Bu ayrıştırma işlemi, gerilimin etkin değeri (||u||) ve aktif gücün bir 

periyottaki ortalama değeri (P) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu teoride 

akımın aktif (id) ve reaktif bileşeninin (iq) birbirine dik olduğu da belirtilmiştir (Tolbert 

ve Habetler, 2000). 
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Genelleştirilmiş non-aktif güç teorisi, Fryze'in non-aktif güç / akım görüşünü 

esas almaktadır. Fryze'in teorisinden farklı olarak, Xu ve ark., 2007'de sunulan tanımlar, 

her "t" süresi için tanımlı anlık değerleri temin etmektedir. Bu teoride, tüm tanımlamalar 

anlık değerlerdir. Bu nedenle gerçek zamanlı kontrol için uygundur ve kontrol 

şemalarının tasarımında avantaj sağlar (Xu ve ark., 2010).  
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Bu teoride, anlık aktif akım id(t) ile gerilim v(t) aynı fazdadır. Anlık non-aktif 

akım iq(t) ile gerilim arasında ise 90° faz farkı bulunmaktadır. Bu karakteristik; fiziksel 

olarak aktif gücü aktif akımın, non-aktif gücü ise non-aktif akımın taşıdığı anlamına 

gelmektedir. Ayrıca genelleştirilmiş non-aktif güç teorisi, gerilim ve akımın 

karakteristiğini belirtmez. Dolayısıyla gerilim ve akım herhangi bir dalga şekline sahip 

olabilir. 
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Denklem 4.10 - Denklem 4.14'deki genelleştirilmiş non-aktif güç teorisi için 

kullanılan tanımlamalar, referans gerilimi vp(t) ve ortalama zaman aralığının Tc 

değiştirilmesiyle tek fazlı sistemler, sinüzoidal olmayan sistemler ve periyodik olmayan 

sistemler içinde geçerlidir (Xu ve ark., 2010). Bu nedenle ortalama zaman aralığı ve 

referans gerilimi, genelleştirilmiş non-aktif güç teorisinde iki önemli faktördür. 

Referans gerilimi, arzu edilen kompanzasyon sonucuna ve sistemin karakteristiğine 

bağlı olarak seçilmektedir. Farklı referans gerilimlerinin seçilmesiyle akımın aktif 

bileşeni id(t), arzu edilen çeşitli dalga şekillerine sahip olabilir ve akımdaki i(t) 

istenmeyen bileşenler ortadan kaldırılabilir. Bununla birlikte her bir bileşenin yok 

edilmesi, bir diğerinden farklıdır.  

Ortalama zaman aralığı Tc, sıfırdan sonsuza kadar isteğe bağlı olarak seçilebilir. 

Ortama zaman aralığının farklı değerleri için elde edilen aktif akım bileşeni ve non-aktif 

akım bileşeni, farklı karakteristiklere sahip olacaktır. Bir çok uygulamada ortalama 

aralığı sonlu bir değer olarak seçilir. Non-aktif güç kompanzasyonu gibi uygulamalarda 

ortalama zaman aralığı genellikle sistemin özelliklerine ve arzu edilen kompanzasyon 

sonuçlarına bağlı olarak temel periyodun 1 ~ 10 katı olacak şekilde seçilir (Xu ve ark., 

2007).  
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Kompanzasyon amacına bağlı olarak farklı referans gerilimi ve ortalama zaman 

aralıklarının seçilmesi sonucunda elde edilecek kaynak akımları Çizelge 4.2'de kısaca 

özetlenmiştir (Xu ve ark., 2003). 

 

Çizelge 4.2: Farklı kompanzasyon amaçları için parametreler 

 

Kompanzasyon amacı 

Referans 

gerilimi 

(vP) 

Ortalama 

zaman aralığı 

(TC) 

Elde edilen kaynak akımı 

Tek fazlı veya çok fazlı 

reaktif akım 
v T / 2 veya T 

Birim güç katsayılı ve sinüzoidal kaynak 

gerilimi ile sinüzoidal kaynak akımı 

Tek fazlı veya çok fazlı 

reaktif akım ve harmonik 

akım 

vf T / 2 veya T 
Kaynak gerilimindeki bozulmaya 

bakılmaksızın sinüzoidal kaynak akımı 

Çok fazlı sistem için anlık 

reaktif güç 
v TC -› 0 

Çok fazlı sistem için anlık birim güç 

katsayılı kaynak akımı 

Periyodik olmayan bozuk 

akım 
vf n (T / 2) 

Azaltılmış genlik ve birim güç katsayılı 

hemen hemen sinüzoidal dalga şekline 

sahip kaynak akımı 

Alt harmonik akım vf nT 

Saf sinüs dalga şekli veya birim güç 

katsayılı yumuşatılmış sinüs dalga 

şekline sahip kaynak akımı 

Muhtemel periyodik 

olmayan akım 
vf nT 

Hemen hemen birim güç katsayılı 

yumuşatılmış sinüs dalga şekline sahip 

kaynak akımı 

vf: Gerilimin temel bileşeni, T: Gerilimin temel periyodu 
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5 . MATERYAL VE METOT 

 

5.1 . Yeraltı Kablo Modelinin Tasarımı  

 

Tez çalışmasının bu bölümünde mevcut güç sistemleri elemanlarıyla uyum 

içinde çalışacak, pasif devre elemanlarıyla yapılmış, basit tasarımlı, laboratuar ölçekli 

fiziksel bir yer altı kablo modeli tasarımı sunulmuştur. Kablo modeline ait hat sabitleri, 

hem işletmeci ve üretici firma verilerinden hem de PSCAD / EMTDC programı içinde 

bulunan kablo sabitleri alt programı kullanılarak elde edilmiştir. 

 

5.1.1 . Gerçek kablo verileri 

 

Fiziksel kablo modelinin tasarımında Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 

(TEİAŞ) tarafından işletilen ve Davutpaşa - Yıldıztepe (İstanbul / Türkiye) arasında 

bulunan, 9.495 km uzunluğundaki 400 kV’luk yer altı kablosuna ait veriler 

kullanılmıştır. Kablo enine kesiti Şekil 5.1’de, materyal özellikleri Çizelge 5.1'de 

gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 5.1: Kablo kesit alanı 

 

Çizelge 5.1: Kablo materyal özellikleri 

 
 a b c d e f g 

Kalınlık 

(mm) 
28.6* 1.6 27 1.5 0.4 3.9 7 

          * Kablo iletkenine ait yarıçapı değeridir. 
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Şekil 5.2: Kablo geometrik yerleşim planı 

 

1x2000 mm
2
 kesitindeki kablo iletkeni, parçalara ayrılmış dairesel kesitli 

yoğunlaştırılmış toplu bakır iletkenlerden oluşmaktadır. Kablonun ana izolasyonu, iç ve 

dış yarı iletken ekranlar arasına yerleştirilmiş, XLPE maddeden yapılmıştır. Kablo kılıfı, 

kurşundan ve kablo dış izolasyonu, HDPE maddeden yapılmıştır. Kablo sistemi,     

Şekil 5.2'de görüldüğü gibi yol seviyesinden 1.30 m derinliğe, aralarında 0.4 m mesafe 

olacak şekilde ayrı ayrı HDPE boru içine yerleştirilen üç kablodan meydana 

gelmektedir. 

TEİAŞ tarafından, SB = 100 MVA ve UB = 380 kV baz değerlere göre kablo 

hattının tamamı için verilen pozitif bileşene ait hat sabitleri, r’ = 0.000108 pu, 

x’=0.001232 pu ve y’ = 0.998022 pu şeklindedir. Bu pu değerlerin, birim uzunluğa ait 

hat sabitlerine dönüştürülmesi Denklem 5.1 - Denklem 5.3’de verilen ifadeler 

yardımıyla yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, üretici firmadan elde edilen veriler ile 

birlikte Çizelge 5.2’de gösterilmektedir. Bu değerler, kablonun 50 Hz’lik çalışma 

frekansına ait verilerdir. 
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Çizelge 5.2: Yeraltı kablosuna ait hat sabitleri 

 
 Üretici Firma TEĠAġ 

Direnç (R) 0.0119 Ω/km 0.0164 Ω/km 

Endüktans (L) 0.626 mH/km 0.596 mH/km 

Kapasitans (C) 0.200 µF/km 0.231 µF/km 

Kondüktans (G) 1.885E-8 S/km - 
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Çizelge 5.2’de üretici firma tarafından verilen direnç değeri 20˚C’deki 

maksimum AC direnç değeridir. Kablonun 20˚C’deki DC direnci 0.0009 Ω/km, 

90˚C’deki DC direnci maksimum 0.0115 Ω/km, 20˚C’deki AC direnci maksimum 

0.0119 Ω/km, 90˚C’deki AC direnci maksimum 0.0142 Ω/km’dir. 

 

5.1.2 . Kablo sabitlerinin hesaplanması 

 

PSCAD kablo sabitleri alt programında hat parametrelerinin hesaplanabilmesi 

için üretici firmadan elde edilen kablo sistemine ait kablo geometrisi ve materyal 

özellikleri kullanılmıştır. 

Çizelge 5.1’de üretici firma tarafından kablo iletken yarıçapı, r1 = 28.6 mm ve 

kablonun 90 ˚C’deki DC direnci maksimum 0.0115 Ω/km olarak verilmektedir. Kablo 

iletken malzemesinin yeni öz direnç değeri (ρ1), çalışma şartları da dikkate alınarak 

Denklem 3.14 ile hesaplanmıştır. 

 

2 2

1 1 0.0115 (28.6 3) 2.955 8 DCR r E E m         

 

Yarı iletken ekranlar, kablo sabiti işlemlerine ayrıca dâhil edilemediklerinden bu 

ekranların kalınlıkları kablonun ana izolasyon kalınlığına eklenir. Böylece izolasyon 

yarı çapı (r2); kablo iletkeninin yarı çapı (r1), iç ve dış yarıiletken ekran kalınlıkları ve 

ana izolasyon kalınlığının toplamıdır. 

 

r2= 28.60 + (1.60 + 27 + 1.50) =58.7 mm 

 

Çizelge 5.2’de üretici firma tarafından 0.200 μF / km olarak verilen kablo 

kapasitansının değişmeden kalabilmesi için izolasyonun dielektrik sabiti Denklem 2.16 

yardımıyla yeniden hesaplanmalıdır. 
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Kablo sabiti alt programında kabloyu çevreleyen toprağın özdirenci 10 Ω.m ve 

kurşun kılıf iletkeninin öz direnci 2.8.E-7 Ωm olarak alınmıştır. 
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Dönüştürme işlemi sonucunda elde edilen veriler, Şekil 5.3’de gösterildiği gibi 

kablo sabitleri alt programında, kablo modelini oluşturmak için kullanılmıştır. Bu kablo 

modeline ait hat parametreleri, kablo sabitleri alt programının "frekans bağımlı hat 

modeli" ve "ek özellikler" bileşenlerine ait ayarlar kullanılarak hesaplanmıştır. Elde 

edilen sonuçlar, işletmeci ve üretici firma verileriyle birlikte Çizelge 5.3’de 

gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 5.3: PSCAD kablo sabitleri alt programında kullanılan kablo geometrisi 

 

Çizelge 5.3: PSCAD programı tarafından hesaplanan ve TEİAŞ ile üretici firma verilerinden elde edilen 

hat sabitleri 

 

Hat Sabitleri Üretici Firma TEĠAġ PSCAD/EMTDC 

Direnç (R) 0.0119 Ω/km 0.0164 Ω/km 0.24803 Ω/km 

Endüktans (L) 0.626 mH/km 0.596 mH/km 0.607 mH/km 

Kapasitans (C) 200 nF/km 231 nF/km 200 nF/km 

Kondüktans (G) 1.885E-8 S/km - - 
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5.1.3 . Fiziksel yeraltı kablo modelinin oluĢturulması 

 

Fiziksel kablo modeli tasarımı, Çizelge 5.3’de verilen hat parametreleri 

yardımıyla oluşturulmuştur. Kablo modeli, hattın dağınık parametreli yapısına 

yaklaşabilmek için her biri 1 km uzunluğunda olan 10 adet kablo parçasından meydana 

gelmektedir. Tasarımı gerçekleştirilen kablo modeli, Şekil 5.4’de gösterilmektedir. 

Çizelge 5.3’de verilen işletme frekansına ve birim uzunluğa ait hat sabitleri, 

Denklem 3.3 ve 3.4’de yerine konularak, 1 km’lik hat parçasına ait nominal pi eşdeğer 

devrenin seri empedans (Z) ve şönt admitans (Y) değerleri hesaplanmıştır. Bu 

değerlerin, Denklem 3.10 ve 3.11’de verilen hiperbolik düzeltme katsayılarıyla 

çarpılması sonucu, eşdeğer pi devresine ait seri empedans (Zπ) ve şönt admitans (Yπ) 

değerleri bulunmuştur. Kısa iletim hatları ve düşük frekanslar için hiperbolik düzeltme 

katsayıları 1’e yaklaştığından eşdeğer ve nominal pi devresine ait hat sabitleri, birbirine 

eşit çıkmaktadır. 

 

 
 

Şekil 5.4:Pasif devre elemanları ile 1 km'lik kablo uzunluğu için oluşturulan eşdeğer pi devre modeli 

 

Kablo modelinin oluşturulmasında standart değerlere yakınlığı nedeniyle üretici 

firma verileri esas alınmıştır. Modelin seri empedans elemanı için gerekli seri direnç 

(Rπ) ve endüktans değeri (Lπ), 0.40 mm çapında emaye kaplı bakır iletkenlerden 50 

sarım sarılarak edilen manyetik nüveli selonoid bir bobin ile sağlanmaktadır. Bobinin 

nüvesiz olarak LCR metreyle ölçülen endüktans değeri 241 μH’dir. Model için gerekli 
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olan yaklaşık 626 μH’lik endüktans değeri, bobine yerleştirilen “I” şeklinde ve 

manyetik akı yoğunluğu 1 Tesla olan manyetik trafo saçlarıyla sağlanmıştır. Bu saçlar, 

trafolarda olduğu gibi kapalı bir manyetik devre oluşturmamaktadır. Bobin için seçilen 

iletken kesiti sayesinde seri empedans elemanına ayrıca bir direnç eklemeye gerek 

kalmamıştır. Çünkü oluşturulan modelin seri empedans devresinden 1.35 A'lik DC akım 

geçirildiğinde ölçülen DC seri direnç değeri 14 mΩ’dur. Tasarımı yapılan modelin şönt 

admitans elemanı için gerekli kondansatör değeri (Cπ), 100 nF ve 1000 V'luk standart 

kondansatörlerle sağlanmıştır. Şönt kondüktansın değeri (Gπ) ise ihmal edilmiştir. 

 

5.2 . 12 Darbeli Prototip STATCOM Tasarımı 

 

Gerilim kaynaklı dönüştürücü yapısına ve mikrokontrolör tabanlı kontrol 

sistemine sahip laboratuar ölçekli 12 darbeli STATCOM prototipi, Şekil 5.5'de 

görüldüğü gibi birbirinden bağımsız olarak tasarlanmış çeşitli kontrol kartları ve devre 

elemanlarının birleşiminden oluşmaktadır. STATCOM’un tasarımında, hazır modül ve 

kontrol kartları kullanılmamıştır. Kontrol sistemi, düşük maliyetli 16 bit 

mikrokontrolörlerle gerçekleştirilmiştir. Prototip tasarım, üniversite güç sistemleri 

araştırma laboratuarında bulunan mevcut sistem elemanları ile uyumlu ve taşınabilir 

şekilde tasarlanmıştır. STATCOM prototipini oluşturan bu modüler devre elemanları 

aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. 

 

Çizelge 5.4: Prototip STATCOM'a ait devre parametreleri 

 
Yarı İletken Elemanlar (IGBT) IXDH30N120D1, VCES =1200 V, IC = 60 A 

DC Gerilim Seviyesi VDC(high) = 500 V, VDC(low) = 200 V 

DC Kondansatör Kapasitansı C = (330 μF / 4) 83 µF/400 V 

Transformatör (T1) 

Görünür Güç 600 VA 

Primer Sargı Endüktansı 3 H 

Sekonder Sargı Endüktansı 3 H 

Dönüştürme Oranı 1:1 

Primer / Sekonder Gerilimi 110 V /110 V, Y/Y 

Transformatör (T2) 

Görünür Güç 600 VA 

Primer Sargı Endüktansı 3 H 

Sekonder Sargı Endüktansı 9 H 

Dönüştürme Oranı 1:3 

Primer / Sekonder Gerilimi 110 V /190 V, Y/Δ 
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(a) 

 
 

 
 

(b) 

 
Şekil 5.5: Üç fazlı 12 darbeli gerilim kaynaklı dönüştürücü yapısına ve mikrokontrolör tabanlı kontrol 

sistemine sahip prototip STATCOM tasarımı a) Sol yan görünüm, b) Sağ yan görünüm 
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5.2.1 . Ġki seviyeli gerilim kaynaklı dönüĢtürücü 

 

Prototip STATCOM tasarımının güç katına ait tek hat devre şeması Şekil 5.6'da 

verilmiştir. STATCOM tasarımı, 12 darbeli çıkış dalga şekli elde edebilmek için üç 

fazlı, iki Graetz köprüsünden meydana gelmektedir. Dönüştürücü köprülerinin AC 

şebeke ile bağlantısı, iki adet kublaj transformatörü yardımıyla yapılmıştır. 

Transformatörlerin sekonder sargılarından biri yıldız (Y) diğeri ise üçgen (Δ) bağlıdır. 

Yıldız ve üçgen bağlı sekonder sargıların her birine, 6 darbeli dönüştürücü köprülerinin 

AC çıkışı bağlanmaktadır. Bu dönüştürücü köprülerinin DC tarafı ise bir kondansatör 

üzerinden birbirine paralel şekilde bağlıdır. 

 

 
 

Şekil 5.6: Prototip STATCOM tek hat devre şeması 
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Şekil 5.7: STATCOM prototipinde kullanılan bağlantı transformatörleri 

 

Uygulama devresinde kullanılan transformatörler yaklaşık olarak 600 VA'lik  

güce sahiptirler. Y / Y bağlı transformatör 110 V / 110 V'luk Y / Δ bağlı transformatör 

ise 110 V / 190 V'luk  gerilim oranına sahiptir. Şekil 5.7’de 12 darbeli STATCOM 

uygulamasında kullanılan bağlantı transformatörleri gösterilmektedir. 

Üç fazlı 12 darbeli STATCOM prototipi, iki adet 6 darbeli gerilim beslemeli 

dönüştürücü köprüsünden oluşmaktadır. Bu köprülerin her bir faz bacağında güç sistem 

frekansında anahtarlanan IXYS firmasına ait ters paralel diyotlu 1200 V gerilim ve 60 A 

akım taşıma kapasiteli IXDH30N120D1 IGBT güç yarı iletken anahtarları 

kullanılmıştır. Uygulama devresinde bu dönüştürücü köprüleri, izoleli tek bir soğutucu 

üzerine monte edilmiştir. Laboratuar ölçekli prototip içinde meydana gelen ısı, doğal 

hava sirkülasyonuyla atılmaktadır. 12 darbeli dönüştürücüye ait uygulama devresi    

Şekil 5.8'de verilmiştir.  

Dönüştürücü köprülerinde yer alan anahtarlama elemanları, sistemin çalışması 

sırasında oluşabilecek geçici aşırı akım ve gerilim darbeleri nedeniyle veya aşırı yük 

akımı nedeniyle zarar görebilir. Uygulama devresi üzerinde anahtarlama elemanlarını 

aşırı yük akımlarına karşı koruyabilmek için her bir IGBT anahtarın emiterine 0.1 Ω’luk 

geri besleme direnci bağlanmıştır. Bu dirençler üzerinden okunan akım bilgisi, 

dönüştürücünün faz bacaklarından 10 A’den daha büyük akım geçmesi durumunda 

sürücü kartları üzerinde bulunan PAL16V8 entegresinde anahtarlama sinyallerinin 

geçişini durdurmak için kullanılmıştır. 
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Şekil 5.8: 12 darbeli gerilim beslemeli dönüştürücüye ait uygulama devresi 

 

Uygulama devresinde her bir IGBT anahtarın kollektörüne bağlanan 100 μH’lik 

bir bobin, ani akım piklerinin anahtarlara zarar vermesini önlemek için kullanılmıştır. 

Ayrıca güç yarı iletken anahtarları kesime gittiğinde, anahtarlar üzerinde oluşan aşırı 

gerilim darbelerini sönümlemek için dönüştürücü köprülerine paralel şekilde bağlı RCD 

sönümleme (snubber) devreleri kullanılmıştır. Sönümleme devrelerine ait uygulama 

kartı Şekil 5.9’de gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 5.9: RCD tipi sönümleme devresine ait  uygulama kartı 

 

Temel frekans modülasyonu tekniği ile kontrol edilen 12 darbeli gerilim 

kaynaklı dönüştürücünün her faz bacağında yer alan yarı iletken anahtarların iletim 

(ON) ve kesim (OFF) sürelerini gösteren anahtarlama dalga şekilleri Şekil 5.10'da 

verilmiştir. 
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Şekil 5.10: 12 darbeli dönüştürücüye ait anahtarlama fonksiyonları 

 

Dönüştürücülerin AC çıkışı, Şekil 5.11'da görüldüğü gibi Y / Y ve Y / Δ bağlı 

transformatörlerin yıldız bağlı primer sargıları ile toplanmaktadır. Dönüştürücünün çıkış 

geriliminde yer alan (12 n ± 1), (n = 1, 2, 3, ...) dereceli harmonikleri yok etmek için     

Y / Δ bağlı transformatörün dönüştürme oranı, Y / Y bağlı transformatörün dönüştürme 

oranının 1 / √3 katı olmalıdır. Dönüştürme oranı, primer taraftaki faz - faz geriliminin 

genliği, sekonder taraftakiyle aynı olacak şekilde seçilir. Ayrıca üçgen bağlı sekonder 

sargı, yıldız bağlı sekonder sargıya göre primer tarafta 30˚’lik bir faz kayması meydana 

getirmektedir (Tan, 2006).  
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Şekil 5.11: 12 darbeli dönüştürücü köprüsü için çıkış faz gerilimleri 
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STATCOM'un gerilim beslemeli dönüştürücü köprülerinin AC tarafındaki 

bağlantı uçlarında Şekil 5.12 ve Şekil 5.13'de görüldüğü gibi dalgalı bir çıkış gerilimi 

mevcuttur. Bu 12 darbeli çıkış gerilimi, yüksek dereceli harmonik bileşenler 

içermektedir. Çok darbeli STATCOM'un çıkışındaki harmonik bileşenlerin seviyesi, 

dönüştürücü köprülerinin AC şebekeyle bağlantısını sağlayan kublaj trafolarının çeşitli 

bağlantı şekilleri (Dawood, 1996) yardımıyla ve filtreleme devreleri kullanılarak 

düşürülebilmektedir. 

 

 
 

Şekil 5.12: R fazına ait 12 darbeli çıkış gerilim dalga şekli, prop X : 1/20 (VŞEBEKE = VSTATCOM) 

 

 
 

Şekil 5.13: R fazına ait 12 darbeli çıkış gerilim dalga şekli, prop X : 1/20 (VŞEBEKE  <  VSTATCOM) 
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5.2.2 . DC kondansatör ve seviye kontrol devresi 

 

Gerilim beslemeli dönüştürücünün sisteme reaktif güç sağlayabilmesi için 

STATCOM'un AC çıkış gerilimi, şebekenin AC geriliminden daha büyük olması 

gerekir. Kaynak geriliminden daha büyük çıkış gerilimi, STATCOM'un DC taraf 

kondansatöründe depo edilir. DC taraf kondansatörü için yaklaşık 83 μF’lık (330 μF / 4) 

bir kondansatör değeri seçilmiştir. Kondansatör kartına ait uygulama devresi           

Şekil 5.14'de gösterilmiştir. Kart üzerinde, kondansatörler şarj olduktan sonra yol alma 

dirençlerini devreden çıkartmak için iki adet DC röle ve STATCOM devreden çıktıktan 

sonra kondansatörlerin deşarj olmasını sağlamak için paralel deşarj dirençleri 

bulunmaktadır.  

 

 
 

Şekil 5.14: Kondansatör kartı uygulama devresi 

 

STATCOM çalışmaya başlamadan önce DC kondansatörler, dönüştürücü 

köprülerindeki IGBT anahtarların ters paralel diyotları üzerinden hızla şarj olur. Ani 

şarj akımları ve dönüştürücü köprülerindeki anahtarlamalar nedeniyle oluşabilecek ani 

gerilim pikleri, IGBT anahtarlar için zarar verici olabilir. Bu nedenle, ani şarj akımlarını 

sınırlamak, STATCOM devreye girmeden önce ve devreye girdikten sonra DC gerilim 

seviyesini belirli sınırlar içinde tutmak için Şekil 5.15'da görüldüğü gibi bir röle kartı 

tasarlamıştır. 
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Şekil 5.15: Kondansatör röle kartı uygulama devresi 

 

STATCOM devreye girmeden önce DC kondansatörler, yol verme dirençleriyle 

şarj olmaya başlar. Röle kartı, kondansatör gerilimi 200 V’a geldiğinde kontrol 

kartlarına DC gerilim değerinin yeterli seviyeye ulaştığını bildirir ve yol verme 

dirençlerini devre dışı bırakır. Böylece DC kondansatörler, transformatörlerin yıldız ve 

üçgen bağlı sekonder sargıları ile bu sargılara bağlı 6 darbeli dönüştürücülerin güç yarı 

iletken anahtarlarında bulunan ters paralel diyotlar üzerinden, AC şebeke geriliminin 

tepe değerine şarj olur (190 √2 = 268 V). Röle kartında, kondansatör geriliminin üst 

sınırı 500 V olarak ayarlanmıştır. Bu sınır değer aşıldığında röle kartı, aşırı gerilim 

bilgisi üreterek STATCOM’un çalışmasını durdurmaktadır. 

 

5.2.3 . Mikrokontrolör tabanlı kontrol sistemi tasarımı 

 

Temel frekans modülasyonuna dayalı STATCOM tasarımının dengesiz yüklerde 

de çok küçük hata payıyla çalışabilmesi için sistemin kontrolü, tek faza göre 

gerçekleştirilmiştir. R fazına ait kontrol kartının genel blok şeması, çevre birimlerle 

bağlantılı biçimde Şekil 5.16'de gösterilmiştir. Değeri R fazına göre belirlenen kayma 

açısı, bir kaydırmalı kaydedici (shift register) devresi üzerinden S ve T fazlarına ait 

kontrol kartlarına iletilmektedir. Bunun dışında diğer kontrol işlemlerinin tümü, her 

kontrol kartında aynı şekilde yürütülmektedir. Bu nedenle kontrol sisteminin yapısı ve 

işleyişi, çevre birimlerle ilişkili olarak sadece sistemin R fazına göre aşağıda verilen 

bölümlerde açıklanmıştır. 
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Şekil 5.16: R fazına ait kontrol kartının genel blok şeması 

 

STATCOM'un kontrolü, üç kontrol kartı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her 

kontrol kartında üç adet PIC18F252 mikrokontrolör yer almaktadır. Mikrokontrolörler 

için gerekli zamanlama sinyali, kontrol kartları üzerindeki 10 MHz'lik tek bir kristal 

osilatöründen sağlanmaktadır. Mikrokontrolörlerin içinde yer alan programlanabilir bir 

PLL devresinin kullanımıyla dahili zamanlama frekansı 40 MHz'e ve komut işleme 

periyodu 25 ns'ye yükseltilmiştir (Anonymous, 2002). S fazına ait kontrolör kartının 

uygulama devresi Şekil 5.17’de gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 5.17: S fazına ait kontrol kartı uygulama devresi 
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Kontrol kartlarındaki her bir mikrokontrolörü, kart üzerinden çıkarmadan 

programlamak için Micro Chip firmasına ait MPLAB ICD 2 programlayıcısı 

kullanılmıştır. MPLAB ICD 2, bilgisayarda MPLAP IDE programında yazılıp derlenen 

program kodlarının USB veya RS232 bağlantısıyla devre üzerindeki mikrokontrolörlere 

aktarılması için kullanılan bir ara yüz devresidir. Bu nedenle, kontrol kartı üzerinde her 

bir mikrokontrolöre ait programlama soketleri ve bağlı bulunduğu fazın görüntüleme 

kartına veri göndermek için kullanılan bir data kablosu yer almaktadır. Ayrıca kontrol 

kartında üretilen lojik seviye kapı sinyalleri, dönüştürücü köprülerinde yer alan IGBT 

anahtarlarını direkt olarak anahtarlamak için yeterince güçlü değildir. Bu nedenle kapı 

sinyalleri, IGBT sürücü kartlarına Darlington anahtar olarak görev yapan UNL2003 

entegresinden geçirilerek gönderilmektedir.  

 

5.2.4 . Kontrol ve senkronizasyon sinyallerinin üretimi  

 

Kontrol sisteminin en önemli parçalarından biri senkronizasyon devresidir. 

Senkronizasyon devresi, genellikle PLL veya sıfır geçiş detektörü devresiyle yerine 

getirilir (Qian ve ark., 2004). Anahtarlama sinyallerinin üretimi, frekans, aktif ve reaktif 

akım bileşenlerinin ölçümü, mikrokontrolörler arası seri haberleşme ve STATCOM’un 

AC şebekeyle eş zamanlı olarak çalışabilmesi, tümüyle senkronizasyon sinyaline 

bağlıdır. Senkronizasyon sinyali, sıfır geçiş detektörü ve kontrol kartı üzerindeki PIC1 

mikrokontrolörü kullanılarak elde edilir. Sıfır geçiş detektörüne ait uygulama devresi 

Şekil 5.18'da gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 5.18: Sıfır geçiş detektörü uygulama devresi 
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AC sisteme ait faz gerilimleri, güç kaynaklarına enerji sağlayan ortak uçlu 

besleme trafolarının 8 V sekonder çıkışından sıfır geçiş detektörüne verilmektedir. 

Uygulama devresi üzerinde yer alan ayar dirençleri, faz gerilimlerinin hem pozitif hem 

de negatif periyoduna geçiş anını kalibre edebilmek için kullanılmıştır. Sıfır geçiş 

detektörü, AC faz geriliminin hem pozitif hem de negatif periyoduna ait iki sıfır geçiş 

bilgisi üretmektedir. Bu sıfır geçiş sinyalleri, kontrol kartı üzerindeki PIC1 

mikrokontrolörünün harici kesme (interrupt) girişlerine optokuplör (6N137) üzerinden 

blendajlı kablo ile gönderilmektedir. Sistemin R fazı ve bu faza ait hem pozitif hem de 

negatif periyoda geçiş anlarında üretilen sıfır geçiş sinyalleri Şekil 5.19 ve Şekil 5.20’de 

gösterilmektedir. 

PIC1 mikrokontrolörü, sıfır geçiş sinyallerine bağlı olarak AC sistem geriliminin 

0º - 180º, 30º - 210º ve 90º - 270º'lik ani değerlerine karşılık gelen kontrol sinyallerinin 

(θ) ve senkronizasyon sinyalinin üretimi için kullanılmıştır. Üretilen bu kontrol 

sinyalleri, akım bileşenlerinin hesabı ve anahtarlama sinyallerinin üretimi için kontrol 

kartı üzerindeki diğer mikrokontrolörlerin harici kesme girişlerine uygulanmaktadır. R 

fazına ait gerilim dalga şekli için üretilen kontrol sinyalleri Şekil 5.21, Şekil 5.22 ve 

Şekil 5.23'de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 5.19: R fazı ve bu faza ait negatif periyoda geçişte üretilen sıfır geçiş sinyali 
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Şekil 5.20: R fazı ve bu faza ait pozitif periyoda geçişte üretilen sıfır geçiş sinyali 

 

 
 

Şekil 5.21: R fazı ve 0º - 180º ani değerlerine karşılık üretilen kontrol sinyalleri 
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Şekil 5.22: R fazı ve 30 º- 210º ani değerlerine karşılık üretilen kontrol sinyalleri 

 

 
 

Şekil 5.23: R fazı ve 90º - 270º ani değerlerine karşılık üretilen kontrol sinyalleri 
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AC sistem geriliminin bozulmuş dalga şeklinden kaynaklanabilecek hatalı sıfır 

geçişlerinin tespiti ve sistem frekansının kontrolü de PIC1 mikrokontrolörü ile 

gerçekleştirilmektedir. Böylece hatalı sıfır geçişleri dikkate alınmamakta fakat sistem 

frekansındaki herhangi bir değişiklik, kontrol ve senkronizasyon sinyallerini 

değiştirmektedir. PIC1 mikrokontrolörüne ait akış diyagramı Şekil 5.24'de verilmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 5.24: R fazına ait kontrol kartı üzerinde yer alan PIC1 mikrokontrolörü için akış diyagramı 
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5.2.5 . Aktif ve reaktif akım bileĢenlerinin ölçülmesi 

 

Aktif ve reaktif akımların okunması, AC şebeke gerilimi ile senkronize bir 

şekilde gerçekleştirilmektedir. Hall effect sensörlerinden gelen akım sinyalleri, seviye 

kaydırıcı devrede başlangıç değeri (offset) kaydırıldıktan sonra gerilim - frekans 

dönüştürücüye uygulanmaktadır. Gerilim - frekans dönüştürücü, girişine uygulanan 

analog sinyalin genliği ile orantılı dijital çıkış sinyalleri üretmektedir. Bu çıkış 

sinyalleri, PIC2 mikrokontrolöründe gerilimin dalga şeklinin sıfırdan ve tepe 

noktasından geçişine bakılarak sayılmaktadır. Böylece başlangıç değeri kaydırılmış 

akım sinyalinin, bir periyotluk zaman dilimi içinde aktif ve reaktif bileşenleri 

hesaplanmaktadır. 

LEM LA55-P/SP1 hall effect akım detektörleri hem STATCOM’un hem de AC 

şebekenin üç fazına ait analog akımları algılamak için kullanılmıştır. LEM LA55-

P/SP1, içerdiği hall effect algılayıcı sayesinde primerden geçen akımı, manyetik 

izolasyonla sekonder tarafa dönüştürme oranı kadar küçülterek aktarır. Bu akım bilgisi, 

detektörün sekonder tarafına bağlanan bir ölçüm direnciyle (30 Ω - 330 Ω) gerilim 

bilgisine çevrilmiştir. Bu gerilim bilgisi, devreden geçen akım ile aynı özelliklere 

sahiptir. STATCOM ve AC sisteme ait akımların algılanması için gerçekleştirilen 

uygulama devresi Şekil 5.25’de gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 5.25: STATCOM ve AC sisteme ait akımlarının algılanması için gerçekleştirilen uygulama devresi 
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LEM LA55-P/SP1, farklı dalga şekillerine sahip hem AC, hem de DC sinyalleri, 

0... ± 100 A’e kadar ölçebilen yüksek performanslı bir hall - effect akım sensörüdür. 

Değişken hızlı AC sürücülerde, servo motor sürücülerinde, kesintisiz güç kaynaklarında 

ve anahtarlamalı güç kaynakları gibi alanlarda sıkça kullanılmaktadır. Baskı devre 

kartlarının üzerine montaj edilebilme özelliği sayesinde devre tasarımında büyük bir 

esneklik sağlar. LEM LA55-P/SP1’in primer (güç devresi) ve sekonderi (elektronik 

devre) birbirlerinden izoleli olup manyetik alan üzerinden bağlantılıdırlar. Primer 

taraftan geçirilebilecek akımın nominal etkin değeri 50 A’dir. Dönüştürme oranı 

i1:i2=2000:1’dir. Sekonder nominal çıkış akımının etkin değeri ise 25 mA’dir. LEM 

LA55-P/SP1’in çıkış gerilimi ve akımları arasındaki ilişki, Denklem 5.4 ve 5.5'de 

verilmiştir. 
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Uygulama devresinde kullanılan LEM LA55-P/SP1 hall effect sensörü ve 

bağlantı şeması Şekil 5.26'de gösterilmiştir. Sensör, pozitif (+) ve negatif (-) uçlarına 

harici olarak ± 15 V DC gerilim uygulandığında çalışır. Akım bilgisini okuyabilmek 

için 200 Ω’luk bir direnç, sensörün M bacağı ve sekonder tarafın toprağı arasına 

bağlanmıştır. Böylece primerinden 50 A rms akım geçtiğinde sekonderinden 5 V rms 

çıkış gerilimi okunacaktır. STATCOM ile ilgili çalışmaların gerçekleştirildiği deney seti 

için verilen akım sınırı 10 A olduğundan, Denklem 5.5'de verilen ifadeye göre çıkış 

geriliminin maksimum değeri 1 V'tur. Ancak 10 A’den daha küçük akım değerlerinde, 

çıkış geriliminin değeri daha da düşmektedir. Bu nedenle, 10 A’den küçük akım 

değerlerinde de ölçüm yapabilmek için hall effect akım sensörü üzerine 5 sarım 

sarılmıştır. Çıkış geriliminin etkin ve maksimum değeri, Denklem 5.6 ve 5.7 

kullanılarak hesaplanmıştır. 
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Şekil 5.26: a) LEM LA55-P/SP1Hall effect akım detektörü, b) Uygulama devresindeki bağlantı şekli 

 

LEM akım sensörünün primerinden maksimum akım geçtiğinde, sensör çıkış 

gerilimleri maksimum VTEPE = ± 7.07 V tepe değerine ulaşmaktadır. Bu değer, gerilim 

frekans dönüştürücünün 0 ile + 10 V arasındaki analog giriş gerilimi aralığına uygun 

değildir. Bu nedenle sensör çıkış gerilimlerinin başlangıç değeri, bir seviye kaydırıcı 

devreyle zaman ekseninin üstüne kaydırılmıştır. Böylece akımın hem pozitif hem de 

negatif periyot değeri, gerilim frekans dönüştürücüde dijital çıkış sinyallerine 

dönüştürülebilmektir. Seviye kaydırıcı devreye ait uygulama devresi ve çıkış dalga şekli 

Şekil 5.27 ve Şekil 5.28’de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 5.27: Seviye kaydırıcı devreye ait uygulama kartı 
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Şekil 5.28: R fazına ait seviye kaydırıcı devrenin çıkış gerilimi 

 

Akım sensörlerinden gelen akım sinyalleri, seviye kaydırıcı devrede başlangıç 

değerleri 5 V yükseltildikten sonra gerilim - frekans dönüştürücüye (VFC110) 

uygulanmaktadır. Gerilim - frekans dönüştürücü, girişine uygulanan gerilimin genliği 

ile orantılı, 0 - 4 MHz arasında değişen frekansta ve 5 V gerilim seviyesinde çıkış 

sinyalleri meydana getirmektedir. Gerilim frekans dönüştürücüye ait uygulama devresi 

ve çıkış sinyalleri Şekil 5.29 ve Şekil 5.30'de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 5.29: R fazına ait gerilim - frekans dönüştürücü uygulama devresi 
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Şekil 5.30: R fazına ait gerilim - frekans dönüştürücü çıkışından elde edilen dijital sinyaller 

 

Bu dijital çıkış sinyalleri belirli bir zaman aralığı içinde sayılarak analog giriş 

sinyalinin frekansını ve genliğini belirlemek mümkündür. Bu darbelerin sayılması için 

kontrol kartı üzerinde yer alan PIC2 mikrokontrolörü kullanılmıştır. PIC2 

mikrokontrolörüne ait akış diyagramı Şekil 5.31'de verilmiştir. 

PIC2 mikrokontrolörünün yüksek öncelikli kesme alt programı aktif akım hesabı 

için, düşük öncelikli kesme alt programı ise reaktif akım hesabı için kullanılmıştır. 

Yüksek öncelikli kesme alt programı, gerilimin pozitif ve negatif sıfır geçişine ait 

kontrol sinyalleriyle (0º - 180º) aktif olmaktadır. Düşük öncelikli kesme alt programı ise 

gerilimin pozitif ve negatif tepe (maksimum) değerine ait kontrol sinyalleriyle (90º-

270º) aktif olmaktadır. Bu alt programlar her aktif olduğunda PIC2 mikrokontrolörünün 

zamanlama girişine (T13CKI) uygulanan yüksek frekanslı dijital sinyallerin sayısı bir 

değişkene atanarak zamanlayıcılar sıfırlanmaktadır. 

 

 



 

 

 

 

68 

 
 

Şekil 5.31: R fazına ait kontrol kartı üzerinde yer alan PIC1 mikrokontrolörü için akış diyagramı 
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Ölçüm metodu, omik (faz farkı 0º), endüktif (faz farkı 90º geri) ve kapasitif (faz 

farkı 90º ileri) olmak üzere üç farklı çalışma durumu için Şekil 5.32'de ayrı ayrı 

gösterilmiştir. Değişkenler, aktif akım için Area1 ve Area2, reaktif akım için Area3 ve 

Area4 olarak isimlendirilmiştir. Referans geriliminin bir periyotluk süresi sonunda aktif 

ve reaktif akım bileşenleri, bu değişkenler arasındaki fark hesaplanarak elde edilir 

(Aktif Akım = Area1 - Area2 ve Reaktif Akım = Area3 - Area4). Bu alanlar, gerilim 

dalga şeklinin yaklaşık bir periyodu içinde hesaplandığı halde karmaşıklığı azaltmak ve 

anlatım kolaylığı sağlamak için Şekil 5.32'de görüldüğü gibi aynı grafik üzerinde fakat 

farklı zaman dilimlerinde gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 5.32: Aktif ve reaktif akım bileşenlerini ölçme metodu 
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R fazına ait kontrol kartı üzerindeki PIC2 mikrokontrolöründe hesaplanan reaktif 

akım bileşeni, değerine ve işaretine bağlı olarak yazılım döngüsü içinde bir referans 

değerle karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırma işleminin sonucunda güç anahtarları için 

gerekli kayma açısı (δ) elde edilmektedir. Bu açı değeri, seri haberleşme yolu ile hem R 

fazına ait PIC3 mikrokontrolörüne hem de bir kaydırmalı kaydedici devresi üzerinden 

diğer kontrol kartlarına gönderilmektedir. Kaydırmalı kaydedici devresi, seri 

haberleşme yolu ile gelen faz açısı bilgisini 74LS595 entegresiyle paralel veri şekline 

dönüştürülmektedir. Daha sonra bu bilgi, 74LS165 entegresiyle tekrar seri bilgiye 

dönüştürülerek S ve T fazlarına ait kontrol kartlarındaki PIC3 mikrokontrolörlerine 

gönderilmektedir. Şekil 5.33’de kaydırmalı kaydedici devresine ait uygulama devresi 

görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 5.33: Kaydırmalı kaydedici uygulama devresi 

 

5.2.6 . Anahtarlama sinyallerinin üretimi 

 

STATCOM'un temel frekans modülasyonu ile kontrol edilen dönüştürücü 

köprüleri, AC sistem frekansının her periyodunda bir kez anahtarlanır. Bu dönüştürücü 

köprülerinden biri kublaj trafolarının yıldız bağlı sekonder sargısında, diğeri üçgen bağlı 

sekonder sargısında bulunmaktadır. Sekonder sargılardan birinin yıldız diğerinin üçgen 

bağlanması, bu sargıların çıkış gerilimleri arasında 30º faz farkı oluşturur. Bu nedenle 

yıldız sargıdaki dönüştürücü köprüleri AC sistem frekansında anahtarlanırken, üçgen 

sargıdaki dönüştürücü köprülerine uygulanacak anahtarlama sinyalleri diğerine göre 30º 
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faz farklı olmalıdır. Gerilim dalga şeklinin 0º - 180º ve 30º - 210º anlık değerlerine 

karşılık gelen kontrol sinyalleri, PIC3 mikrokontrolöründe dönüştürücü köprülerine 

uygulanacak anahtarlama sinyallerini üretmek için kullanılır. Bu anahtarlama sinyalleri 

arasına yazılımla ayarlanabilen 10 µs'lik bir ölü zaman (dead time) eklenmiştir. Üretilen 

anahtarlama sinyalleri, sürücü kartları üzerinden dönüştürücü köprülerindeki IGBT 

anahtarlara uygulanmaktadır. Şekil 5.34'de PIC3 mikrokontrolörüne ait akış diyagramı 

gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 5.34: R fazına ait kontrol kartı üzerinde yer alan PIC3 mikrokontrolörü için akış diyagramı 
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STATCOM'un altı darbeli dönüştürücü köprülerinde bulunan IGBT anahtarların 

tetikleme sinyalleri, ilgili faza ait kontrol kartından gelmektedir. Kontrol kartından 

gelen TTL seviyesindeki anahtarlama sinyalleri bir ucu topraklı, blendajlı kablolar ile 

sürücü kartlarına taşınmaktadır. Sürücü kartlarına gelen anahtarlama sinyalleri, 

optokuplörlerle izole edildikten sonra içinde programlanabilir mantık devreleri 

bulunduran yüksek hızlı bir PAL 16V8 entegresine uygulanmaktadır. PAL 16V8 

entegresi, dönüştürücünün her faz bacağında bulunan üst ve alt IGBT anahtarın aynı 

anda devreye girerek DC barayı kısa devre etmesini önlemek, IGBT anahtarlardan aşırı 

akım çekilmeye başlandığında ilgili anahtarı devre dışı bırakmak ve IGBT anahtarları 

süren IXYS firmasına ait IXDD414PI sürücü entegresine anahtarlama sinyallerini 

iletmek için kullanılmıştır. IXDD414PI sürücü entegresi, harici 20 V DC besleme 

kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle sürücü kartları, 5 V ve 20 V çıkış 

gerilimlerine sahip izoleli güç kaynaklarından beslenmektedir. Sürücü kartı uygulama 

devresi Şekil 5.35’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 5.35: Sürücü kartı uygulama devresi 

 

Dönüştürücü köprülerindeki farklı potansiyellere sahip anahtarlar için gerekli 

anahtarlama sinyalleri, toprak potansiyelindeki kontrol devrelerinden gelmektedir. Bu 

sinyallerin anahtarlara uygulanmadan önce optik veya manyetik izolasyon sağlayan 

devrelerle güç devresinden izole edilmesi veya her bir sürme devresinin, yüksek gerilim 

izolasyonuna sahip farklı bir güç kaynağından beslenmesi gerekir. 
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Şekil 5.6'da verilen STATCOM'un gerilim kaynaklı dönüştürücü köprülerinde 

her bir faz bacağının alt kısmında yer alan IGBT anahtarların emiterleri aynı potansiyele 

sahiptir. Aynı potansiyele sahip bu anahtarların sürücü devreleri, tek bir güç kaynağını 

ortak kullanmaktadırlar. Ancak bu köprülerin her bir faz bacağının üst kısmında yer 

alan IGBT anahtarların emiterleri farklı potansiyele sahiptir. Farklı potansiyeldeki her 

bir güç anahtarı için sürme devreleri, her biri yüksek gerilim izolasyonuna sahip farklı 

bir güç kaynağından beslenmektedir. Bu nedenle farklı potansiyele sahip anahtarların 

sürülebilmesi için 6 izoleli güç kaynağı gereklidir. Şekil 5.36’de, sürücü kartlarını 

beslemek için kullanılan 5 V ve 20 V çıkış gerilimlerine sahip 6’sı izoleli, toplam 7 güç 

kaynağı uygulama devresi gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 5.36: Sürücü besleme kartı uygulama devresi 

 

5.2.7 . Görüntüleme birimi 

 

Her fazdan çekilen aktif akımın, reaktif akımın, STATCOM akımının ve faz 

açısının görsel olarak takip edilebilmesi için Şekil 5.37'de görüldüğü gibi prototip 

STATCOM’un ön yüzünde her faza ait 2 satır ve 16 karakterli HY-1602E LCD 

görüntüleme elemanları bulunmaktadır. LCD görüntüleyicilere veri, topraklı ve izoleli 

çoklu bir kablo ile taşınmaktadır. Her kontrol kartı üzerindeki PIC2 mikrokontrolörü 

tarafından hesaplanan akım bileşenleri ve kayma açısı bilgileri bir data kablosu 

üzerinden seri haberleşme yolu ile PIC4'e gönderilmektedir. PIC4'e gelen bilgiler, belirli 

aralıklarla LCD ekrana yazılmaktadır. Görüntüleme kartı uygulama devresi             

Şekil 5.38’de verilmektedir. 
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Şekil 5.37: Prototip STATCOM ön görünüş 

 

 
 

Şekil 5.38: Görüntüleme kartı uygulama devresi 
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5.3 . Laboratuar Sistemi 

 

Bu tez kapsamında tasarımı gerçekleştirilen fiziksel yeraltı kablo modeli ve 

prototip STATCOM cihazı, çeşitli deneysel çalışmaları gerçekleştirebilmek için mevcut 

laboratuar ekipmanları ile birlikte kullanılmıştır. Deneysel çalışmalarda, Niğde 

Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği 

Bölümü Güç Sistemleri Laboratuarı ve bu laboratuarda yer alan Delorenzo firmasına ait 

modüler gereçlerden faydalanılmıştır. Laboratuar çalışmalarında kullanılan deney ve 

ölçüm cihazları Şekil 5.39'da görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 5.39: Deneysel çalışmalarda kullanılan bileşenleri ölçekli laboratuar sistemi 

 

Deney setinde, şebekenin değişimlerinden bağımsız olarak sonsuz bara 

gerilimini sabit tutmak için üç fazlı ayarlı bir AC güç kaynağı, sistemde oluşabilecek bir 

hata durumunda devre elemanlarını koruyacak şekilde düzenlenmiş elektronik devre 

kesiciler bulunmaktadır. Ayrıca deney setinde, farklı tipte şebeke yapıları ve alıcı 

gruplarının oluşturulmasına imkan tanıyan eşdeğer pi devre modeline sahip havai iletim 

hattı modelleri ve birbirinden ayrı omik, endüktif ve kapasitif özellikli, üç fazlı, 7 

kademeli, dinamik yük modelleri yer almaktadır. Çizelge 5.5 ve Çizelge 5.6'de bu 

cihazlara ait elektriksel özellikler verilmiştir. 

 

 

 



 

 

 

 

76 

Çizelge 5.5: Deneysel çalışmada kullanılan güç sistemleri laboratuarına ait parametreler 

 
Ayarlı üç faz AC güç kaynağı 380 V (rms), 10 A 

Üç fazlı koruma röleleri 400 V, 3 A 

Her biri yedi adımlı üç anahtarla kontrol edilen  endüktif yük  900 VAR, 380 / 220 V, Y / Δ 

Her biri yedi adımlı üç anahtarla kontrol edilen  omik yük 1200 W, 380 / 220 V, Y / Δ 

 

Çizelge 5.6: Havai iletim hattı modeline ait hat parametreleri 

 
Havai iletim hattı 360 km, 380 kV ve 1000 A 

Ölçekleme Faktörü 1:1000 

Hat direnci 13 Ω 

Hat endüktansı 290 mH 

Topraklama direnci 11 Ω 

Topraklama endüktansı 250 mH 

Topraklama kapasitansı 1 µF 

 

Deney setinde, üç fazlı AC çıkış gerilimi üreten bir senkron makine ve bu 

senkron makineyi tam devrine çıkarmak için miline bağlı bir DC şönt motor yer 

almaktadır. Bununla birlikte senkron makinenin çıkış gerilimini sabit tutmak için 

uyartım devresine ait ayarlı bir DC güç kaynağı ve DC şönt motorun uyartım devresi 

için ayarlı dirençler bulunmaktadır. Ayrıca senkron makinenin paralel çalışma şartları 

için baralar arası frekans eşitliğinin kontrolünde kullanılan çift göstergeli bir 

frekansmetre ve senkronizasyon anının belirlenmesi için kullanılan sönen lambalı 

senkronizasyon indikatörü bulunmaktadır. Senkron makine ve DC şönt motora ait 

elektriksel özellikler Çizelge 5.7 ve Çizelge 5.8'da verilmiştir. 

 

Çizelge 5.7: Üç fazlı senkron makine parametreleri 

 
Güç 1.1 kVA 

Gerilim 220 / 380 V   Δ / Y 

Akım 2.9 / 1.7 A   Δ / Y 

DC rotor uyartım sargısı gerilimi ve akımı 175 V / 0.47 A 

Hız 3000 min
-1

 

 

Çizelge 5.8: DC şönt makine parametreleri 

 
Güç 1.8 kW 

Gerilim 220 V 

Akım 10.5 A 

Uyartım gerilimi ve akımı 140 V / 0.58 A 

Hız 3000 min
-1
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Deneysel çalışmalarda belirli elektriksel büyüklüklerin ölçümü için kullanılan 

ölçüm ve analizör cihazlarının isimleri, kullandığı yazılım programları ve versiyonları 

Çizelge 5.9'de belirtilmiştir. Ayrıca cihazlarla ilgili teknik bilgilerin bulunduğu web 

adresleri, çizelgenin altında dipnot şeklinde sunulmuştur. 

Ölçüm verileri, bu cihazlara ait yazılım programları vasıtasıyla bir bilgisayar 

sistemine aktarılmaktadır. Ancak bu yazılım programları, ölçüm verilerini ayrı bir veri 

dosyası şeklinde kullanıcıya sunmamaktadır. Bu nedenle deneysel sonuçlar kısmında 

sunulan grafikler, bu yazılım programları ile bilgisayar ekranına aktarılan görüntülerin 

alıntılarıdır. Bu grafiklerde zaman ekseni mevcut değildir. Literatürde bu deney seti ve 

cihazların kullanıldığı diğer çalışmalarda da zaman ekseni bulunmamaktadır         

(Gelen ve ark., 2010). Yukarıda açıklanan gerekçeler nedeniyle farklı ekran 

görüntülerini tek şekilde birleştirmek mümkün olmadığından grafikler ayrı ayrı 

sunulmuştur. 

HT SKYLAB 9032 cihazı, sistemin üç fazına ait akım, gerilim, güç gibi 

büyüklüklerin etkin değerini ölçmek için kullanılmıştır. Fluke 43B cihazı ise sistemin 

tek fazında, akım ve gerilim dalga şekillerinde meydana gelen değişiklikleri ölçmek için 

kullanılmıştır. Fluke 43B cihazından elde edilen tek faza ait ölçüm sonuçları, 

kompanzasyon öncesi ve kompanzasyon sonrası akım ve gerilim dalga şekilleri 

arasındaki faz farkını ve dalga şekillerinde meydana gelen değişiklikleri (harmoniklerin 

etkisi) tek fazlı da olsa göstermek amacıyla çalışmaya konulmuştur. Tek faza ait 

simülasyon sonuçları ise deneysel çalışmadan elde edilen verilerle karşılaştırma 

yapabilmek maksadıyla sunulmuştur. 

 

Çizelge 5.9: Deneysel çalışmalarda kullanılan ölçü aletleri ve özellikleri 

 
Ölçüm Cihazı Yazılımı 

Fluke 43B Power Quality Analyzer * FlukeView Power Quality Analyzer Software 

version 3.10.1 

HT SKYLAB 9032 Power Quality Analyzer** Toplink Software version 2.09 

RIGOL marka DS5102C, 2 CH 100 MHz Dijital 

Oscilloscope*** 

Ultrascope for DS5000 series version 1.1.11 

* http://www.pqmeterstore.com/crm_uploads/fluke_43b_power_quality_analyzer_datasheet.pdf 

(29.09.2011) 

**http://www.infotestcihazlari.com/dosyalar/pdf/gucanalizoru/HT-9032.pdf  (29.09.2011) 

*** http://www.rigolusa.com/support/DS5000%20Manual.pdf  (29.09.2011) 
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6 . ARAġTIRMA SONUÇLARI VE TARTIġMA 

 

6.1 . Fiziksel Yeraltı Kablo Modeli Üzerinde Dalga Yayılımının Ġncelenmesi 

 

Bu bölümde tasarımı gerçekleştirilen fiziksel yeraltı kablo modelinin geçerliliği, 

deney ve simülasyon çalışmalarından elde edilen sonuçlarla doğrulanmaya çalışılmıştır. 

Test işlemi, hat başından uygulanan kare dalga gerilim darbelerinin hat sonunda ve hat 

üzerindeki ek noktalarında dalga yayılma süreleri ve genlikleri incelenerek 

gösterilmiştir. Şekil 6.1’de gösterildiği gibi her biri 1 km uzunluğa sahip 10 adet toplu 

parametreli pi devresinin ardışık şekilde bağlanmasıyla elde edilen 10 km 

uzunluğundaki kablo sistemi, hat sonu boşta iken hat başından yükselme zamanı 150 ns, 

düşme zamanı 20 ns, darbe genişliği 41.30 μs ve periyodu 10.58 ms olan yaklaşık   15 V 

değerinde bir kare dalga gerilim ile test edilmiştir. Gerilim darbelerinin frekans aralığı 

ve genliği düşük olduğu için test işlemi, tek fazlı kablo sistemi üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 
 

Şekil 6.1: Fiziksel yeraltı kablo modelinin test işlemi için oluşturulan tek hat devre şeması 

 

Deneysel çalışmada hat parçalarından 100 MHz'lik bir osiloskop yardımıyla 

ölçülen gerilim dalga şekilleri, Şekil 6.2'de verilmiştir. Bu dalga şekilleri, hat başından 

uygulanan kare dalga gerilim sinyaline karşılık, kaynak ve ek noktalarındaki 

empedanslar üzerinden iletilen ve geri yansıyan gerilim sinyallerinin toplamından 

oluşmaktadır. Bununla birlikte hat sonunda görülen gerilim yükselmesinin nedeni, 

eşdeğer pi devrelerine ait şönt kondansatörlerin hat sonunda yük bağlı olmadığı için 

şarjlı biçimde kalarak açık devre gibi davranmasıdır. 



 

 

 

 

79 

 
 

Şekil 6.2: Fiziksel kablo hattı üzerinden osiloskop cihazı ile ölçülen gerilim dalga şekilleri 

 

Fiziksel yeraltı kablo modelinin simülasyonu, PSCAD programında frekans 

bağımlı kablo modelleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Frekans bağımlı kablo modeli, 

fiziksel iletim hattına ait hat parametrelerinin program dahilinde uygun bir kablo modeli 

kullanılarak hesaplanmasını gerektirir. Bu amaçla, PSCAD kablo sabitleri alt 

programında üretici ve işletmeci firma verileri esas alınarak oluşturulan kablo modeli ve 

parametreleri bu simülasyon çalışmasında kullanılmıştır. Her biri 1 km uzunluğundaki 

bu frekans bağımlı kablo modelleri, deneysel çalışmada olduğu gibi 10 km’lik bir iletim 

hattı oluşturmak için ardışık şekilde bağlanmıştır. İletim hattına, deneysel çalışmada 

olduğu gibi hat başından aynı özelliklere sahip gerilim darbeleri uygulanmıştır. 

Simülasyon çalışmasına ait test devresi, Şekil 6.3’de gösterilmiştir. 
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Şekil 6.3: PSCAD programının grafiksel ara yüzü ile oluşturulan yer altı kablo hattına ait test devresi 
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Simülasyon çalışması, 10 ns'lik zaman adımı ile 350 µs'lik simülasyon süresi 

için gerçekleştirilmiştir. Simülasyon sonucunda 10 km uzunluğundaki iletim hattını 

oluşturan hat parçalarından Şekil 6.4'de verilen çıkış gerilim dalga şekilleri elde 

edilmiştir. Elde edilen grafikler incelendiğinde simülasyon ve deneysel çalışma 

sonuçlarının birbiri ile uyum içinde olduğu görülmektedir. Bununla birlikte deney ve 

simülasyon sonuçlarına ait grafikler karşılaştırıldığında simülasyon çalışması sonucunda 

elde edilen gerilim dalgalarının hem genlik hem de yayılma süreleri bakımından daha 

çok zayıflamaya uğradığı görülmektedir. Bunun nedeni, frekans bağımlı kablo 

modelinin iletim hattına ait tüm kayıpları dikkate almasıdır (Anadol ve ark.,2011). 

 

 
 

Şekil 6.4: PSCAD programında hat parçaları üzerinden ölçülen gerilim dalga şekilleri 
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6.2 . Tek Baralı Kablolu Güç Ġletim Sistemi 

 

6.2.1 . Deneysel çalıĢma ve sonuçları 

 

Tasarımı gerçekleştirilen fiziksel yeraltı kablo modeli, tek baralı bir güç iletim 

sisteminde test edilmiştir. Güç sistemi, Şekil 6.5'de görüldüğü gibi sonsuz baradan 

beslenen 10 km uzunluğunda fiziksel bir yeraltı kablo modeli ve bu hattın sonunda yük 

ile paralel şekilde bağlı bir STATCOM cihazından oluşmaktadır. Hat sonunda bulunan 

üç fazlı dengeli yük, P = 437 W ve Q = 515 VAR güç değerlerine sahiptir. Bu güç 

sisteminde, hattı yüksüz enerjilendirme, yüklü çalıştırma ve yük atma gibi olayların 

kablo hattı üzerindeki etkileri, deneysel ve simülasyon çalışmalarıyla incelenmiştir. 

 

 
 

Şekil 6.5: Tek baralı kablolu güç iletim sistemine ait laboratuar düzeneği 

 

İlk aşamada kablo hattı, yüksüz enerjilendirilerek 10 s süreyle boşta 

çalıştırılmıştır. Hat başı gerilimi 220V'ta tutulmaya çalışılırken, hat sonunda faz 

gerilimlerinin RMS değeri, Şekil 6.6'da görüldüğü gibi R, S ve T fazları için sırasıyla 

226.90 V, 225.80 V ve 226.70 V'a yükselmiştir. Yüksüz enerjilendirilen kablo hattının 

sonunda faz gerilimleri yükselmiştir. Bu duruma, kısa kablo hattını besleyen hat başı 

geriliminin yüksekliği neden olmaktadır. Bu gerilim değeri, uzun iletim hatlarında 

Ferranti olayı nedeniyle tehlikeli boyutlara ulaşabilmektedir. Faz gerilimleri arasında 

görülen dengesizlik durumu ise şebekeye ait dengesiz besleme gerilimlerinden 

kaynaklanmaktadır (Anadol ve ark.,2012) 
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Şekil 6.6: Ortak bağlantı noktasına ait faz gerilimlerinin RMS değişim grafiği 

 

 
 

Şekil 6.7: Ortak bağlantı noktasından çekilen faz akımlarının RMS değişim grafiği 
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Şekil 6.8: Ortak bağlantı noktasından çekilen üç faza ait aktif, reaktif ve görünür güç değişim grafiği 

 

İkinci aşamada, hat sonunda bulunan geri güç katsayılı yük devreye alınarak    

30 s süresince STATCOM'suz çalıştırılmıştır. Yükün iletim hattı üzerinden çektiği faz 

akımlarının RMS değeri, Şekil 6.7'de görüldüğü gibi R, S ve T fazları için sırasıyla 

1015 mA, 1020 mA ve 1008 mA'dir. Yükün devreye girmesiyle birlikte kablo hattı 

üzerinden, besleme geriliminde görülen küçük dengesizlikler nedeniyle dengesiz faz 

akımları çekilmektedir. Bu akımların aktif ve reaktif bileşenleri, iletim hattının seri 

empedansı üzerinde gerilim düşümü oluşturmaktadırlar. Ancak yük tarafından ihtiyaç 

duyulan reaktif akım bileşeninin bir kısmı, kaynak yerine hattın şönt kapasitansından 

karşılandığı için hat sonu gerilimlerinde kayda değer bir gerilim düşmesi 

gözlemlenmemiştir. Başka bir deyişle, kablo hattının sonunda yer alan yük ile hattın 

dalga empedans yükü arasındaki farkın küçük olduğu söylenebilir. Bu nedenle, dalga 

empedans yüküne eşit veya yakın değerdeki yükleri besleyen iletim hatlarında gerilim 

profili çok fazla değişmemektedir. Hat sonu faz gerilimlerinin RMS değeri, Şekil 6.6'da 

görüldüğü gibi R, S ve T fazları için sırasıyla 223.80 V, 222.60 V ve 223.40 V'a 

gerilemiştir. Şekil 6.8'de görüldüğü gibi hat sonunda bulunan yük, kablo hattı üzerinden 

yaklaşık S = 679.20 VA, P = 442.40 W ve Q = 515.40 VAR değerinde 3 faz toplam 

güçlerini çekmektedir. Bu güç, Şekil 6.9'da görüldüğü gibi akım ile gerilim arasında 

yaklaşık 49º değerinde bir faz farkı oluşmasına neden olmaktadır. 
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Şekil 6.9: Ortak bağlantı noktasındaki R fazına ait akım ve gerilim değişimi (STATCOM'suz, 

Time/Div=8 ms/Div, Volt / Div = 200 V/Div, Amper/Div = 1 A/Div) 

 

Üçüncü aşamada sisteme dahil olan STATCOM, 35 s süreyle devrede kalmıştır. 

STATCOM devreye girdikten sonra yük tarafından ihtiyaç duyulan reaktif akım 

bileşeninin tamamı kompanzatörden karşılandığı için ortak bağlantı noktasında hat sonu 

faz gerilimlerinin RMS değeri, Şekil 6.6'da görüldüğü gibi R, S ve T fazları için 

sırasıyla 224.5 V, 224.10 V ve 224.10 V'a yükselmiştir. STATCOM'a ait DC bara 

kondansatörünün şarj olması sırasında hattan çekilen faz akımlarının değeri geçici 

olarak, Şekil 6.7'de görüldüğü gibi R, S ve T fazları için sırasıyla 1291 mA, 1215 mA 

ve 1218 mA değerlerine yükselmiştir. Bu akım değerleri, reaktif güç kompanzasyonun 

sağlanmasıyla birlikte R, S ve T fazları için sırasıyla 934 mA, 950 mA ve 992 mA 

değerlerine gerilemiştir. STATCOM devreye girdikten sonra ortak bağlantı noktasına 

ait 3 faz toplam güç değerleri, Şekil 6.8'de görüldüğü gibi yaklaşık olarak S = 643.5VA, 

P = 643.5 W ve Q = 0 VAR olmuştur. STATCOM, DC bara kondansatörlerini şarj 

edebilmek için hattan aktif akım çekmektedir. Bu nedenle, ortak bağlantı noktasında 

aktif güç tüketimi artmıştır. Ancak yük devrede iken hattan çekilen akım değeri, yükün 

STATCOM ile birlikte devrede iken çektiği akım değerinden daha büyük olmaktadır. 

Böylece, kablo hattının sonunda yer alan ayarlanabilir bir reaktif güç kompanzatörü, 

hem hattın gerilim regülasyonunu hem de reaktif güç kontrolünü sağlamıştır. Ortak 

bağlantı noktasında ise akım ve gerilim aynı fazdadır. 

Şekil 6.10'da STATCOM'un reaktif güç kompanzasyonunu gerçekleştirebildiği 

görülmektedir. STATCOM devrede dışı edildikten sonra kablo hattı, 30 s yüklü ve 10 s 

yüksüz çalıştırılarak ölçme işlemine son verilmiştir. STATCOM'un devreden çıkmasıyla 

birlikte, ortak bağlantı noktasında akım, gerilim ve güç değerleri STATCOM öncesi 

değerlerine tekrar geri gelmiştir. 
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Şekil 6.10: Ortak bağlantı noktasındaki R fazına ait akım ve gerilim değişimi (STATCOM'lu, 

Time/Div=8 ms/Div, Volt/Div = 200 V/Div, Amper/Div = 1 A/Div) 

 

Şekil 6.11'de R fazına ait hat sonu gerilim harmonik bileşenleri gösterilmiştir. 

Hat sonu boşta iken R faz gerilimi toplam harmonik bozulma değeri (THD) % 2.74'dir. 

Yükün devreye girmesiyle bu değer % 2.81'e yükselmiştir. STATCOM'un devreye 

girmesiyle birlikte bu değer, % 2.37 seviyesine gerilemiştir. Dolayısıyla STATCOM, 

gerilim harmonik bozulma değerini de düşürmüş olmaktadır. 

 

 
 

Şekil 6.11: R fazına ait hat sonu gerilim harmonik bileşenlerinin değişimi 

 

Şekil 6.12'de R fazına ait akım harmonik bileşenleri gösterilmiştir. Yük 

devredeyken R fazına ait akımın toplam harmonik bozulma değeri % 0.78'dir. 

STATCOM'un devreye girmesiyle bu değer % 11.67 değerine ulaşmıştır. Burada ise 

STATCOM, akımın toplam harmonik bozulma değerini arttırmıştır. 
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Şekil 6.12: R fazına ait akım harmonik bileşenlerinin değişimi 

 

6.2.2 . Simülasyon çalıĢması ve sonuçları 

 

PSCAD programının grafiksel ara yüzü kullanılarak oluşturulan tek baralı, 

kablolu güç iletim sistemi Şekil 6.13'de verilmiştir. Kablo hattını besleyen sonsuz bara, 

faz - faz arası 390 V (RMS) dengeli 3 faz AC sistem gerilimi ve 50 Hz'lik çalışma 

frekansına sahiptir. Sonsuz barayı ifade edebilmek için kaynağın empedansı ihmal 

edilmiştir (ideal R = 0). Deneysel çalışmada kullanılan 10 adet, 1 km'lik ardışık şekilde 

bağlı pi hat parçaları simülasyon programında veri boyutunu, hesaplama süresini, 

düğüm sayısını ve matris boyutunu arttırdığı için 10 km'lik kablo hattının 

parametrelerine sahip bir tek pi model ile simüle edilmiştir. Bu pi modele ait hat 

parametreleri, gerçek kablo verileri ve PSCAD kablo sabitleri alt programı kullanılarak 

oluşturulan kablo modelinden elde edilmiştir. Hat sonunda bağlı olan yük, her faz için  

P = 143 W, Q = 169 VAR, 220 V (RMS) ve 50 Hz'lik çalışma değerlerine sahiptir. 

Endüktif özellikli bu yük, sabit direnç ve sabit endüktans elemanı olarak 

modellenmiştir. STATCOM, her biri 6 darbeli gerilim kaynaklı iki dönüştürücüden 

oluşmaktadır. Dönüştürücü köprülerinde, sönümleme devresine sahip ters paralel 

diyotlu GTO anahtarlar kullanılmıştır. Bu dönüştürücüler, DC tarafta bir kondansatör 

üzerinden paralel şekilde bağlanmıştır. STATCOM'un AC sistem ile bağlantısı, iki 

kublaj trafosu ve filtreleme bobinleri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Simülasyon 

çalışması, deneysel çalışmada kullanılan senaryo ile aynı fakat veri boyutunu küçültmek 

ve çalışma süresini kısaltmak amacıyla 10 s'lik simülasyon süresi ve 50 µs'lik zaman 

adımı ile gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 6.13: PSCAD/EMTDC programında tek baralı kablolu iletim sisteminin gerçekleştirilmesi 
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Şekil 6.14'de tek baralı güç iletim sisteminin ortak bağlantı noktasından ölçülen 

faz gerilimlerine ait değişim grafiği verilmiştir. Deneysel çalışmada elde edilen 

sonuçlardan farklı olarak, dengeli kaynak gerilimi nedeniyle ortak bağlantı noktasına ait 

faz gerilimlerinin de dengeli olduğu görülmektedir. Ayrıca deneysel çalışmada olduğu 

gibi simülasyon çalışmasında da yüksek hat başı gerilimi nedeniyle hat sonu faz 

gerilimlerinin RMS değeri, 225.29 V seviyesine yükselmiştir. Yükün devreye girmesi 

ile birlikte kablo hattı üzerinden çekilen faz akımları, hattın seri empedansında gerilim 

düşümüne neden olmaktadır. Bu nedenle yük barasında faz gerilimlerinin RMS değeri 

222.12 V'a gerilemiştir. Kompanzasyonun sağlanmasıyla birlikte bu faz gerilimlerinin 

RMS değeri, 222.82 V seviyesine yükselmiştir. STATCOM sonrası sistem, eski duruma 

tekrar geri dönmüştür. Kablo hattının kısa olması ve hat üzerinden çekilen reaktif akım 

bileşenlerinin hattın şönt kapasitansından karşılanması nedeniyle hat sonu faz 

gerilimlerinde hem kompanzasyon öncesi hem de sonrası kayda değer bir azalma veya 

yükselme meydana gelmemiştir. 

 

 
 
Şekil 6.14: Ortak bağlantı noktasından ölçülen faz gerilimlerinin RMS değişim grafiği 

 

Şekil 6.15'de tek baralı güç iletim sisteminin ortak bağlantı noktasından ölçülen 

faz akımlarına ait değişim grafiği verilmiştir. Başlangıçta hat sonu boşta olduğundan 

ortak bağlantı noktasında herhangi bir faz akımı bulunmamaktadır. Yükün devreye 

alınması sırasında faz akımlarının RMS değeri geçici olarak R, S ve T fazları için 

sırasıyla 1.46 A, 1.14 A ve 1.11 A seviyesine yükselmiştir. Kararlı çalışmaya 

ulaşıldığında ortak bağlantı noktasından dengeli ve RMS değeri yaklaşık 1.015 A olan 

faz akımları çekilmektedir. STATCOM'un devreye alınması sırasında DC bara 
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kondansatörlerinin şarjı nedeniyle faz akımlarının RMS değeri geçici olarak R, S ve T 

fazları için sırasıyla 1.75 A, 1.98 A ve 1.43 A seviyesine kadar yükselmiştir. 

Kompanzasyonun sağlanmasıyla birlikte bu faz akımlarının RMS değerinin 960 mA 

seviyesine gerilediği görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 6.15: Ortak bağlantı noktasından çekilen faz akımlarının RMS değişim grafiği 

 

Şekil 6.16'da tek baralı güç iletim sisteminde kaynak barasına ait üç faz toplam 

güç değerlerinin değişim grafiği verilmiştir. Hat sonu boşta iken sonsuz güçlü baradan 

çekilen aktif gücün değeri yaklaşık 0.37 W'tır. Bununla birlikte hattın şönt kapasitansı 

nedeniyle kablo hattı üzerinden kapasitif şarj akımları akmaktadır. Bu akımlar, hattın 

şönt kapasitansında reaktif güç depolanmasına neden olmaktadır. Bu reaktif gücün 

kaynak barasından ölçülen üç faza ait toplam değeri yaklaşık -90 VAR'dır ve yönü 

kaynağa doğru olduğundan negatif eksende gösterilmiştir. 

Yükün devreye girmesiyle birlikte hat üzerinden çekilen akımın artması, hattın 

endüktans ve kapasitansı arasında reaktif güç alış-verişine ve güç dalgalanmalarına 

neden olmaktadır. Sonsuz baradan çekilen üç faza ait toplam aktif güç, 445 W'tır. Bu 

değer, hat sonuna gelindiğinde ortak bağlantı noktasından ve yükün uçlarından        

Şekil 6.17 ve Şekil 6.18'de görüldüğü gibi yaklaşık 437 W olarak ölçülmüştür. Bu iki 

değer arasındaki 8 W'lık fark, hattın seri empedansında harcanmaktadır. Bununla 

birlikte hat sonunda bulunan yükün ortak bağlantı noktasından çektiği üç faz toplam 

reaktif güç miktarı 515 VAR'dır. Buna karşın hat başından çekilen reaktif güç miktarı 

427 VAR'dır. Aradaki bu farkın nedeni yük tarafından çekilen reaktif gücün yaklaşık 88 

VAR'ının hattın şönt kapasitansı tarafından karşılanmasıdır. 
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Şekil 6.16: Tek baralı güç iletim sisteminde kaynak uçlarındaki üç faz toplam aktif ve reaktif güç değişim 

grafiği 

 

 
 

Şekil 6.17: Tek baralı güç iletim sisteminde ortak bağlantı noktasındaki üç faz toplam aktif ve reaktif güç 

değişim grafiği 

 

 
 

Şekil 6.18: Tek baralı güç iletim sisteminde yük uçlarındaki üç faz toplam aktif ve reaktif güç değişim 

grafiği  
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STATCOM'un devreye girmesiyle birlikte hat başından 645 W değerinde aktif 

güç çekilmektedir. Bu güç, ortak bağlantı noktasına gelindiğinde 637 W değerine 

düşmektedir. Aradaki 8 W'lık fark, yüklü çalışmada olduğu gibi hattın seri 

empedansında harcanmaktadır. Ortak bağlantı noktasına ait aktif gücün -200W'ı      

Şekil 6.19'da görüldüğü gibi reaktif güç kompanzasyonunu gerçekleştirebilmek için 

STATCOM cihazı tarafından tüketilmektedir. Bu nedenle grafikte negatif eksende 

gösterilmiştir. Geriye kalan 437 W'lık aktif güç ise yük tarafından tüketilmektedir. 

Bununla birlikte hat başından çekilen reaktif güç değeri, STATCOM'un devreye 

girmesiyle birlikte tekrar hat sonunun boşta çalışmasında olduğu gibi -88 VAR'e 

gerilediği görülmektedir. Ortak bağlantı noktasında ise reaktif güç kompanzasyonunun 

gerçekleştirildiği ve üç faz toplam reaktif güç değerinin 0 VAR olduğu görülmektedir. 

Yük tarafından ihtiyaç duyulan reaktif güç, artık STATCOM cihazı tarafından 

sağlanmaktadır. Yük ve STATCOM cihazının uçlarından ölçülen reaktif gücün değeri 

515 VAR'dır. 

 

 
 

Şekil 6.19: Tek baralı güç iletim sisteminde STATCOM uçlarındaki üç faz toplam aktif ve reaktif güç 

değişim grafiği 

 

Tek baralı kablolu iletim hattının STATCOM öncesi ve STATCOM sonrası 

yüklü çalışmasıyla ilgili olarak ortak bağlantı noktasında ölçülen R fazına ait akım ve 

gerilim dalga şekli arasında deneysel çalışmada olduğu gibi 49º'lik bir faz farkı 

bulunmaktadır (Şekil 6.20).  
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Şekil 6.20: Ortak bağlantı noktasından ölçülen R fazına ait akım ve gerilim değişimi  (Yük devrede) 

 

STATCOM'un devreye alınmasıyla birlikte ortak bağlantı noktasında ölçülen R 

fazına ait akım ve gerilim dalga şekilleri Şekil 6.21'de gösterilmiştir. Dengeli kaynak 

gerilimleri ve STATCOM'un 12 darbeli çalışmasının sonucu olarak akım dalga 

şekillerinde sadece n = 12.k ± 1, (k = 1, 2, 3, ...) için yüksek dereceli harmonikler 

bulunmaktadır. Düşük dereceli harmonikler, dengeli kaynak gerilimleri nedeniyle 

bağlantı trafolarının primerinde yok edilmiştir. Ayrıca STATCOM tarafından ortak 

bağlantı noktasında reaktif güç kompanzasyonunun gerçekleştirildiği ve bu nedenle 

akım ve gerilim dalga şekilleri arasında faz farkının bulunmadığı görülmektedir. 

Böylece hat sonunda bulunan ayarlanabilir bir reaktif güç kompanzatörü, belirli bir 

seviyeye kadar hat üzerindeki dalgalanmaları önleyerek hattın gerilim regülasyonunu ve 

reaktif güç kontrolünü gerçekleştirmiştir. 

 

 
 

Şekil 6.21: Ortak bağlantı noktasından ölçülen R fazına ait akım ve gerilim değişimi  (STATCOM 

devrede) 
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6.3 . Sonsuz Baradan Beslenen Karma Güç Ġletim Sistemi 

 

6.3.1 . Deneysel çalıĢma ve sonuçları 

 

Karma güç iletim sistemine ait laboratuar düzeneği Şekil 6.22'de verilmiştir. Güç 

sistemi, tasarımı gerçekleştirilen 10 km uzunluğundaki yeraltı kablo modeli ve güç 

sistemleri laboratuarında bulunan pi eşdeğer devre modeline sahip 180 km 

uzunluğundaki havai hat modeli kullanılarak oluşturulmuştur. Sonsuz güçlü baradan 

beslenen bu karma hattın sonunda, yük ile paralel şekilde bağlı bir STATCOM cihazı 

bulunmaktadır. Hat sonunda bulunan üç fazlı yük, P = 420 W ve Q = 480 VAR güç 

değerlerine sahiptir. Bu karma hatlı güç sisteminde, hattı yüksüz enerjilendirme, yüklü 

çalıştırma ve yük atma gibi olayların hat üzerindeki etkileri laboratuar ortamında 

incelenmiştir. 

 

 
 

Şekil 6.22: Karma güç iletim sistemine ait laboratuar düzeneği 

 

İlk aşamada karma hat, yüksüz enerjilendirilerek 10 s süreyle boşta 

çalıştırılmıştır. Hat sonunda faz gerilimlerinin RMS değeri, Şekil 6.23'da görüldüğü gibi 

R, S ve T fazları için sırasıyla 230.90 V, 232 V ve 234.90 V'a yükselmiştir. Bu gerilim 

yükselmesine, karma hat üzerinden akan kapasitif şarj akımları neden olmaktadır. Bu 

şarj akımlarının hattın seri empedansında meydana getirdiği gerilim düşümü, hat başı 

gerilimiyle aynı fazdadır. Bu gerilimlerin toplamı, hat sonunda faz gerilimlerinin 

yükselmesine neden olmaktadır. Faz gerilimleri arasında görülen dengesizlik durumu, 

şebekeye ait dengesiz besleme gerilimlerinden kaynaklanmaktadır. 
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Şekil 6.23: Ortak bağlantı noktasına ait faz gerilimlerinin RMS değişim grafiği 

 

 
 

Şekil 6.24: Ortak bağlantı noktasından çekilen faz akımlarının RMS değişim grafiği 
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İkinci aşamada, hat sonunda bulunan geri güç katsayılı yük devreye alınarak 30 s 

süresince STATCOM'suz çalıştırılmıştır. Yükün iletim hattı üzerinden çektiği faz 

akımlarının RMS değeri, Şekil 6.24'de görüldüğü gibi R, S ve T fazları için sırasıyla 

827 mA, 862 mA ve 851 mA'dir. Bu akımların aktif ve reaktif bileşenleri, karma iletim 

hattının seri empedanslarında gerilim düşümü oluşturmaktadır. Bununla birlikte yük 

tarafından ihtiyaç duyulan reaktif akım bileşeninin bir kısmı, kaynak yerine karma 

hattın şönt kapasitanslarından karşılanmaktadır. Buna rağmen, karma hattın uzunluğu 

nedeniyle hat sonunda faz gerilimlerinin RMS değeri Şekil 6.23'de görüldüğü gibi R, S 

ve T fazları için sırasıyla 175.90 V, 189.50 V ve 193.90 V'a gerilemiştir. Faz gerilimleri 

arasındaki fark, hat sonunda yer alan yükteki dengesizlikten kaynaklanmaktadır. Faz 

gerilimlerinin nominal çalışma değerlerinin altına düşmesi, hat sonunda bulunan yükü 

olumsuz yönde etkilemektedir. Şekil 6.25'de görüldüğü gibi hat sonunda bulunan yük, 

bu gerilim değerleri altında karma hat üzerinden yaklaşık S = 473.80 VA, P = 309.80 W 

ve Q = 358.50 VAR değerinde 3 faz toplam güçlerini çekmektedir. Bu güç, akım ile 

gerilim arasında yaklaşık 49º değerinde bir faz farkı oluşmasına neden olmaktadır  

(Şekil 6.26). 

 

 
 

Şekil 6.25: Ortak bağlantı noktasından çekilen üç faza ait aktif, reaktif ve görünür güç değişim grafiği 
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Şekil 6.26: Ortak bağlantı noktasındaki R fazına ait akım ve gerilim değişimi (STATCOM'suz, 

Time/Div=8 ms/Div, Volt/Div=200 V/Div, Amper/Div=1 A/Div) 

 

Üçüncü aşamada yük ile paralel şekilde bağlı STATCOM cihazı devreye 

alınarak 45 s süresince devrede kalmıştır. STATCOM devreye alındıktan sonra yük 

tarafından ihtiyaç duyulan reaktif akım bileşeninin tamamı kompanzatörden karşılandığı 

için ortak bağlantı noktasında hat sonu faz gerilimlerinin RMS değeri, Şekil 6.23'de 

görüldüğü gibi R, S ve T fazları için sırasıyla 207.6 V, 213.20 V ve 214.60 V'a 

yükselmiştir. Bununla birlikte karma hat üzerinden çekilen aktif akım bileşenlerinin 

karma hat üzerinde meydana getirdiği gerilim düşümü nedeniyle hat sonu faz gerilimleri 

nominal değerlere ulaşamamıştır. Ayrıca STATCOM öncesi faz gerilimleri arasında 

görülen dengesizlik, STATCOM tarafından eşitlenmeye çalışılırken ortak bağlantı 

noktasından dengesiz faz akımlarının çekildiği görülmektedir. STATCOM'a ait DC bara 

kondansatörünün şarj olması sırasında hattan çekilen faz akımlarının değeri geçici 

olarak, Şekil 6.24'de görüldüğü gibi R, S ve T fazları için sırasıyla 952 mA, 1070 mA 

ve 1057 mA değerlerine yükselmiştir. Bu akım değerleri, reaktif güç kompanzasyonun 

sağlanmasıyla birlikte R, S ve T fazları için sırasıyla 815 mA, 979 mA ve 932 mA 

değerlerine gerilemiştir. STATCOM devreye girdikten sonra ortak bağlantı noktasına 

ait 3 faz toplam güç değerleri, Şekil 6.25'de görüldüğü gibi yaklaşık olarak 

S=570.30VA, P = 570.30 W ve Q = 0 VAR olmuştur. Böylece ortak bağlantı 

noktasından çekilen reaktif güç kompanzatörden karşılandığından, hattın güç ve akım 
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taşıma kapasitesi yükseltilmiştir. Şekil 6.27'de R fazına ait akım ve gerilim dalga 

şeklinin aynı fazda, fakat yüksek harmonik içeriğe sahip olduğu görülmektedir. 

STATCOM'un kublaj trafolarında kullanılan bağlantı şekli, dengesiz çalışma şartları 

altında harmonikleri tümüyle ortadan kaldıramadığı görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 6.27: Ortak bağlantı noktasındaki R fazına ait akım ve gerilim değişimi (STATCOM'lu, 

Time/Div=8 ms/Div, Volt/Div = 200 V/Div, Amper/Div = 1 A/Div) 

 

Dördüncü aşamada hat sonunda bulunan yük, aynı ikinci aşamada olduğu gibi 

karma hat üzerinden STATCOM'suz olarak 30 s süresince çalıştırılmıştır. Yükün 

devreden çıkmasıyla birlikte sistem, başlangıç durumuna tekrar geri dönmüştür. 

Şekil 6.28’de hat sonu gerilim harmoniği bileşenleri gösterilmiştir. Hat sonu 

boşta iken toplam gerilim harmoniği bozulmasının değeri % 7.2’dir. Bunun nedeni, 

sonsuz baradaki sinüzoidal olmayan gerilim dalga şekli ve hattın seri empedansı 

üzerinden akan kapasitif akımlardır. Yükün devreye girmesiyle birlikte yük barasındaki 

toplam gerilim harmoniği bozulması % 7’dir. STATCOM’un devreye girmesiyle 

birlikte 12 darbeli dönüştürücü çıkışında 12k ± 1 (k = 1, 2, 3, …) dereceli karakteristik 

harmonikler görülmektedir. Bu nedenle toplam gerilim harmoniği bozulmasının değeri 

% 13.5’a yükselmiştir. 
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Şekil 6.28: R fazına ait hat sonu gerilim harmonik bileşenlerinin değişimi 

 

6.3.2 . Simülasyon çalıĢması ve sonuçları 

 

PSCAD programının grafiksel ara yüzü kullanılarak oluşturulan karma güç 

iletim sistemi Şekil 6.29'da gösterilmiştir. Karma hattı besleyen sonsuz bara, faz - faz 

arası 380 V (RMS) değerinde dengeli 3 faz AC sistem gerilimi ve 50 Hz'lik çalışma 

frekansına sahiptir. Sonsuz barayı ifade edebilmek için kaynağın empedansı ihmal 

edilmiştir (ideal R = 0). Deneysel çalışmada kullanılan 1 km'lik ardışık şekilde bağlı pi 

hat parçaları, simülasyon programında veri boyutunu, hesaplama süresini, düğüm 

sayısını ve matris boyutunu arttırdığı için 10 km'lik kablo hattının parametrelerine sahip 

bir tek pi model ile simüle edilmiştir. Bu pi modele ait hat parametreleri, gerçek kablo 

verileri ve PSCAD kablo sabitleri alt programı kullanılarak oluşturulan kablo 

modelinden elde edilmiştir. Hat sonuna bağlanan yük, her faz için P = 139 W/faz,         

Q = 161 VAR/faz, 220 V (RMS) ve 50 Hz'lik çalışma değerlerine sahiptir. Endüktif 

özellikli bu yük, sabit direnç ve sabit endüktans elemanı olarak modellenmiştir. 

Simülasyon çalışması, deneysel çalışmada kullanılan senaryo ile aynı fakat veri 

boyutunu küçültmek ve çalışma süresini kısaltmak amacıyla 5 s'lik simülasyon süresi ve 

50 µs'lik zaman adımı ile gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 6.29: PSCAD/EMTDC programında karma güç iletim sisteminin gerçekleştirilmesi 
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Şekil 6.30'da, tek baralı güç iletim sisteminin ortak bağlantı noktasından ölçülen 

faz gerilimlerine ait değişim grafiği verilmiştir. İlk aşamada karma hat, hat sonu boşta 

iken hat başından dengeli üç faz AC sistem gerilimi ile enerjilendirilmiştir. Deneysel 

çalışmada olduğu gibi Ferranti etkisi nedeniyle hat sonu faz gerilimlerinin RMS değeri, 

226.52 V seviyesine yükselmiştir. Yükün devreye girmesi ile birlikte karma iletim hattı 

üzerinden çekilen faz akımları, hattın seri empedansında gerilim düşümüne neden 

olmaktadır. Bu nedenle yük barasında faz gerilimlerinin RMS değeri 189.5 V'a 

gerilemiştir. Kompanzasyonun sağlanmasıyla birlikte bu faz gerilimlerinin RMS değeri, 

214 V seviyesine yükselmiştir. STATCOM'un devre dışı edilmesi ile sistem, eski 

duruma tekrar geri dönmüştür. 

 

 
 
Şekil 6.30: Ortak bağlantı noktasından çekilen faz gerilimlerinin RMS değişim grafiği 

 

Şekil 6.31'de karma iletim hattının ortak bağlantı noktasından ölçülen faz 

akımlarına ait değişim grafiği verilmiştir. Başlangıçta hat sonu boşta olduğundan ortak 

bağlantı noktasında herhangi bir faz akımı bulunmamaktadır. Yükün devreye alınması 

sırasında faz akımlarının RMS değeri geçici olarak R, S ve T fazları için sırasıyla     

0.89 A, 0.85 A ve 0.85 A seviyesine yükselmiştir. Kararlı çalışmaya ulaşıldığında ortak 

bağlantı noktasından dengeli ve RMS değeri yaklaşık 0.83 A olan faz akımları akmıştır. 

STATCOM'un devreye alınması sırasında DC bara kondansatörlerinin şarjı nedeniyle 

faz akımlarının RMS değeri geçici olarak R, S ve T fazları için sırasıyla 1.27 A, 1.38 A 

ve 1.40 A seviyesine kadar yükselmiştir. Kompanzasyonun sağlanmasıyla birlikte bu 

faz akımlarının RMS değerinin 870 mA seviyesine gerilediği görülmektedir. 
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Şekil 6.31: Ortak bağlantı noktasından çekilen faz akımlarının RMS değişim grafiği 

 

Şekil 6.32'de, karma güç iletim sisteminde kaynak barasına ait üç faz toplam güç 

değerlerinin değişim grafiği verilmiştir. Hat sonu boşta iken sonsuz güçlü baradan 

çekilen aktif gücün değeri yaklaşık 1.71 W'tır. Bununla birlikte hattın şönt kapasitansı 

nedeniyle kablo hattı üzerinden kapasitif şarj akımları akmaktadır. Bu akımlar, hattın 

şönt kapasitansında reaktif güç depolanmasına neden olmaktadır. Bu reaktif gücün 

kaynak barasında ölçülen üç faza ait toplam değeri -275 VAR ve yönü kaynağa 

doğrudur. Bu nedenle grafikte negatif eksende gösterilmiştir (Şekil 6.32). Hat sonu 

boşta iken yeraltı kablo hattının sonunda ölçülen reaktif güç değeri ise -185 VAR'dir 

(Şekil 6.33). Bu güç değeri, havai iletim hattının şönt kapasitansında depolanan reaktif 

güçtür. Böylece, sonsuz güçlü baraya ait -275 VAR reaktif gücün yaklaşık -90 VAR'nın 

kablo hattının şönt kapasitansında depolandığı anlaşılmaktadır. 

 

 
 

Şekil 6.32: Kaynak uçlarındaki üç faz toplam aktif ve reaktif güç değişim grafiği 
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Şekil 6.33: Kablo uçlarındaki üç faz toplam aktif ve reaktif güç değişim grafiği 

 

Yükün devreye girmesiyle birlikte hat üzerinden çekilen akımın artması, hattın 

endüktans ve kapasitansı arasında reaktif güç alış - verişine ve güç dalgalanmalarına 

neden olmaktadır. Sonsuz baradan çekilen üç faza ait toplam aktif güç, 323 W'tır   

(Şekil 6.32). Bu değer kablo hattının sonuna gelindiğinde 321 W (Şekil 6.33), ortak 

bağlantı noktası ve yükün uçlarında ise yaklaşık 309 W (Şekil 6.34 ve Şekil 6.35) olarak 

ölçülmüştür. Böylece hat başından çekilen aktif gücün 2 W'ı kablolu hattın seri 

empedansında, 12 W'ı ise havai hattın seri empedansında harcanmaktadır. Bununla 

birlikte hat sonunda bulunan yükün uçlarında ve ortak bağlantı noktasında üç faza ait 

toplam reaktif güç miktarı 358 VAR'dir (Şekil 6.36 ve Şekil 6.34). Buna karşın hat 

başından çekilen reaktif güç miktarı 190 VAR'dir (Şekil 6.32). Hat başı ve hat sonu güç 

değerleri arasındaki bu fark, yük tarafından ihtiyaç duyulan reaktif gücün yaklaşık       

90 VAR'ının kablo hattının şönt kapasitansından (Şekil 6.33), 78 VAR'ının ise havai 

hattın şönt kapasitansından karşılanmasından kaynaklanmaktadır. 

 

 
 
Şekil 6.34: Ortak bağlantı noktasına ait üç faz toplam aktif ve reaktif güç değişim grafiği 
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Şekil 6.35: STATCOM uçlarındaki üç faz toplam aktif ve reaktif güç değişim grafiği 

 

 
 

Şekil 6.36: Yük uçlarındaki üç faz toplam aktif ve reaktif güç değişim grafiği 

 

STATCOM'un devreye girmesiyle birlikte hat başından 583 W değerindeki aktif 

güç çekilmektedir (Şekil 6.32). Bu güç, kablo hattının sonuna gelindiğinde 577 W 

(Şekil 6.33) ve ortak bağlantı noktasına gelindiğinde 562 W (Şekil 6.34) değerine 

düşmektedir. Karma hat üzerinden çekilen aktif gücün artması nedeniyle yeraltı ve 

havai hat parçaları üzerinde harcanan güç de artmıştır. Bu gücün 6 W'ı kablo hattının 

seri empedansında, 15 W'ı havai iletim hattın seri empedansında harcanmaktadır. Ortak 

bağlantı noktasına ait aktif gücün yaklaşık -165 W'ı reaktif güç kompanzasyonunu 

gerçekleştirebilmek için STATCOM tarafından tüketilmektedir. Bu nedenle grafikte 

negatif eksende gösterilmiştir (Şekil 6.35). Geriye kalan 397 W aktif güç ise yük 

tarafından tüketilmektedir (Şekil 6.36). Bununla birlikte hat başından çekilen reaktif güç 

değeri, STATCOM'un devreye girmesiyle birlikte toplam -153 VAR'dir ve yönü 

kaynağa doğrudur (Şekil 6.32). Bu reaktif güç, karma hattın şönt kapasitanslarında depo 

edilen güç değeridir ve yaklaşık 85 VAR'i kablo hattından, 68 VAR'i havai hat 
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tarafından karşılanmaktadır (Şekil 6.33). Ortak bağlantı noktasında ise reaktif güç 

kompanzasyonunun gerçekleştirildiği ve üç faz toplam reaktif güç değerinin 0 VAR 

olduğu görülmektedir (Şekil 6.34). Yük tarafından ihtiyaç duyulan reaktif güç artık 

STATCOM tarafından sağlanmaktadır. Yük ve STATCOM'un uçlarından ölçülen 

reaktif gücün değeri 457 VAR'dir (Şekil 6.35 ve Şekil 6.36). Reaktif güç 

kompanzasyonunun bir sonucu olarak hem yük tarafından tüketilen aktif ve reaktif güç 

değerleri hem de yük uçlarındaki gerilim değeri nominal değerlere yükselmiştir. 

Şekil 6.37'de, karma iletim hattının STATCOM öncesi ve sonrası çalışmasıyla 

ilgili olarak ortak bağlantı noktasından ölçülen R fazına ait akım ve gerilim dalga şekli 

gösterilmiştir. Bu dalga şekilleri arasında, deneysel çalışmada olduğu gibi yaklaşık 

49º'lik bir faz farkının bulunduğu görülmektedir. 

STATCOM'un 12 darbeli çalışmasının sonucu olarak dengeli kaynak gerilimleri 

nedeniyle Şekil 6.38'de R fazına ait akım dalga şekillerinde sadece n = 12k ± 1             

(k = 1, 2, 3, ...) yüksek dereceli harmonikler bulunmaktadır. Düşük dereceli 

harmonikler, dengeli kaynak gerilimleri nedeniyle kublaj trafolarının primerinde yok 

edilmiştir. Ayrıca STATCOM tarafından ortak bağlantı noktasında reaktif güç 

kompanzasyonunun gerçekleştirildiği ve bu nedenle akım ve gerilim dalga şekilleri 

arasında faz farkının bulunmadığı görülmektedir. Böylece hat sonunda bulunan 

ayarlanabilir bir reaktif güç kompanzatörü, belirli bir seviyeye kadar hat üzerindeki 

dalgalanmaları önleyerek hattın gerilim regülasyonunu ve reaktif güç kontrolünü 

gerçekleştirmiştir. 

 

 
 

Şekil 6.37: Ortak bağlantı noktasından ölçülen R fazına ait akım ve gerilim değişimi  (Yük devrede) 
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Şekil 6.38: Ortak bağlantı noktasından ölçülen R fazına ait akım ve gerilim değişimi  (STATCOM 

devrede) 
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6.4 . Tek Makineli Sonsuz Bara Güç Ġletim Sistemi 

 

6.4.1 . Deneysel çalıĢma ve sonuçları 

 

Tek makineli sonsuz bara sistemi (SMIB), sonsuz bara olarak ifade edilen büyük 

bir güç sistemine belirli bir miktar güç sağlayan tek bir senkron makineyi ifade eder. 

Sonsuz bara, hattın bir ucunda gerilimin genliğinin, faz açısının ve frekansının 

değişmediğinin ifadesidir. Sistemde iletilen güç, bara gerilimleri arasındaki faz açısına 

bağlıdır. Bu tür bir güç sisteminde, sistemin performansını arttırmak için ortak bağlantı 

noktasında reaktif güç kompanzasyonu sağlayan mikrokontrolör tabanlı 12 darbeli bir 

statik senkron kompanzatörün etkisi, deney ve simülasyon çalışmalarıyla incelenmiştir. 

Tek makineli sonsuz bara güç iletim sistemine ait laboratuar düzeneği          

Şekil 6.39'da verilmiştir. Güç sistemi, 360 km uzunluğunda eşdeğer pi devre modeline 

sahip iki havai iletim hattından oluşmaktadır. Bu iletim hatlarının ortasında P = 308 W, 

Q = 237 VAR değerlerine sahip dinamik bir yük ve bu yük ile paralel şekilde bağlı bir 

STATCOM bulunmaktadır. Bu simetrik iletim hattının bir ucu senkron makineye, diğer 

ucu sonsuz bara olarak ifade edilen şebekeye bağlıdır. Senkron makinenin tam devrine 

çıkarılması, miline bağlı bir DC şönt motor ile gerçekleştirilmiştir. Senkron makine ve 

sonsuz bara arasındaki frekans eşitliğinin kontrolü için çift göstergeli bir frekansmetre, 

senkronizasyon anının belirlenmesi için sönen lamba senkronizasyon indikatörü 

kullanılmıştır. Ayrıca senkron makine ve sonsuz bara arasındaki gerilim eşitliği, 

voltmetrelerle gözlenmiştir. Deney süresince senkron makinenin çıkış gerilimini sabit 

tutma işlemi, uyartım devresine ait ayarlı bir DC güç kaynağı ile sağlanmıştır. 

 

 
 

Şekil 6.39: Tek makineli sonsuz bara güç iletim sistemine ait laboratuar düzeneği 
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Deney setinden yaklaşık 4 dakika süresince ölçüm alınmıştır. İlk 55 s'de yük, 

sonsuz baradan beslenmiştir. Daha sonra senkronizasyon işlemi gerçekleştirilerek 

senkron makine devreye alınmıştır. Yük, yaklaşık olarak 55 s süresince hem sonsuz 

baradan hem de senkron makineden beslendikten sonra STATCOM devreye alınarak  

60 s çalıştırılmış ve daha sonra devreden çıkartılmıştır. STATCOM devreden 

çıkarıldıktan 60 s sonra ölçme işlemi tamamlanmıştır. 

İlk aşamada, uzun iletim hattının sonunda yer alan yük barası 55 s süresince 

sadece sonsuz baradan beslenmiştir. Yükün iletim hattı üzerinden çektiği faz 

akımlarının RMS değeri, Şekil 6.40'da görüldüğü gibi R, S ve T fazları için sırasıyla 

725 mA, 686 mA ve 752 mA'dir. Bu akımların aktif ve reaktif bileşenleri, iletim hattının 

seri empedansı üzerinde gerilim düşümü oluşturmaktadırlar. Bu nedenle yük barasında 

faz gerilimlerinin RMS değeri R, S ve T fazları için sırasıyla 176 V, 185 V ve 178 V'a 

gerilemiştir (Şekil 6.41). Faz gerilimleri arasında görülen dengesizliğin nedeni, sonsuz 

baradan kaynaklanmaktadır. Bu akım ve gerilim değerlerine karşılık hat sonunda 

tüketilen üç faza ait toplam güçler, Şekil 6.42'de görüldüğü gibi 308 W, 237 VAR ve 

388 VA'dir. Hat üzerinden çekilen bu reaktif güç nedeniyle R fazına ait akım ve gerilim 

dalga şekli arasında 45.5º'lik bir faz farkı oluşmuştur (Şekil 6.43). 

 

 
 

Şekil 6.40: Ortak bağlantı noktasından çekilen faz akımlarının RMS değişim grafiği 
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Şekil 6.41: Ortak bağlantı noktasına ait faz-nötr gerilimlerinin RMS değişim grafiği 

 

 
 

Şekil 6.42: Ortak bağlantı noktasından çekilen 3 faza ait aktif, reaktif ve görünür güç değişimi 
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İkinci aşamada yük barası, diğeriyle aynı özelliklere sahip ikinci bir iletim hattı 

üzerinden senkron makineye bağlanarak simetrik bir iletim sistemi elde edilmiştir. Bu 

aşamada, yük yaklaşık olarak 55 s süresince hem sonsuz baradan hem de senkron 

makineden beslenmiştir. Simetrik besleme nedeniyle yük barasına ait akım, hem sonsuz 

baradan hem de senkron makineden eşit şekilde karşılanmaktadır. Böylece daha önce 

yük akımının tamamını taşıyan iletim hattı, şimdi bu akımın yarısını taşımaktadır. 

Dolayısıyla hat parçalarının seri empedansı üzerindeki gerilim düşümü azalmış ve   

Şekil 6.41'da görüldüğü gibi yük barasında faz gerilimlerinin RMS değeri R, S ve T 

fazları için sırasıyla 189 V, 200 V ve 190 V'a yükselmiştir. Simetrik hattın hat başı 

gerilimleri sabit olduğundan yük barasında elde edilen bu gerilim yükselmesi, Şekil 

6.40 ve Şekil 6.42'de görüldüğü gibi hat üzerinden iletilen gücün ve akımın artmasına 

neden olmuştur. Ortak bağlantı noktasına ait üç faz toplam güç değerleri 351 W, 274 

VAR ve 445 VA'e ve faz akımlarının RMS değeri ise R, S ve T fazları için sırasıyla 774 

mA, 740 mA ve 799 mA'e yükselmiştir. Simetrik besleme nedeniyle Şekil 6.43'de R 

fazına ait akım ve gerilim arasındaki faz farkının değişmediği görülmüştür. Ayrıca 

senkron makinenin düzgün bir çıkış gerilimine sahip olmaması nedeniyle gerilim dalga 

şekli bozulmuş ve faz gerilimleri arasındaki dengesizlik durumu daha da artmıştır. 

 

 
 

Şekil 6.43: Ortak bağlantı noktasındaki R fazına ait akım ve gerilim değişimi (STATCOM ve Senkron 

makine devrede değil, Time/Div = 8ms/Div, Volt/Div = 200 V/Div, Amper/Div = 1 A/Div) 
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Şekil 6.44: Ortak bağlantı noktasındaki R fazına ait akım ve gerilim değişimi  (Senkron makine devrede, 

Time/Div = 8 ms/Div, Volt/Div = 200 V/Div, Amper/Div = 1 A/Div) 

 

Üçüncü aşamada yük ile paralel şekilde bağlı STATCOM devreye alınarak 60 s 

süresince devrede kalmıştır. Şekil 6.40 ve Şekil 6.41'de görüldüğü gibi STATCOM'un 

devreye girmesiyle birlikte, DC bara kondansatörlerinin şarjı sırasında ortak bağlantı 

noktasına ait faz akım ve gerilimlerinin RMS değeri geçici olarak sırasıyla, 1318 mA ve 

245 V seviyesine yükselmiştir. Kompanzasyonun sağlanmasıyla birlikte yük tarafından 

ihtiyaç duyulan reaktif güç, artık STATCOM tarafından sağlanmakta ve iletim hatları 

üzerinden iletilen güç artmaktadır. Şekil 6.42'da görüldüğü gibi ortak bağlantı noktasına 

ait 3 faz toplam güç değerleri, 558 W, 0 VAR ve 558 VA'dir. Hat parçalarından çekilen 

reaktif akım, dolayısıyla iletim hatlarının seri reaktansı üzerindeki gerilim düşümü 

azaldığından, ortak bağlantı noktasına ait faz gerilimlerinin RMS değeri, Şekil 6.41'de 

görüldüğü gibi R, S ve T fazları için sırasıyla 209 V, 211 V ve 205 V'a  yükselmiştir. 

Faz akımlarının RMS değeri R, S ve T fazları için sırasıyla 844 mA, 944 mA ve        

920 mA'e yükselmiştir (Şekil 6.40). STATCOM devredeyken faz gerilimleri arasındaki 

dengesizlik, fazlar arasında eşit şekilde paylaşılırken, ortak bağlantı noktasından 

dengesiz faz akımlarının çekildiği görülmektedir. Bunun nedeni, AC sistem gerilimini 

dengelemek için gerekli olan dengesiz üç faz akımının STATCOM’un gerilim kaynaklı 

dönüştürücüsünde tek bir kondansatör tarafından karşılanmasıdır (Sen, 1998).  
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Şekil 6.45: Ortak bağlantı noktasındaki R fazına ait akım ve gerilim değişimi  (STATCOM devrede, 

Time/Div = 8 ms/Div, Volt/Div = 200 V/Div, Amper/Div = 1 A/Div) 

 

Ayrıca Şekil 6.45'de R fazına ait akım ve gerilim dalga şeklinin aynı fazda, fakat 

yüksek harmonik içeriğe sahip olduğu görülmektedir. STATCOM'un kublaj trafolarında 

kullanılan bağlantı şekli, dengesiz çalışma şartları altında harmonik içeriği tümüyle 

ortadan kaldıramamıştır. 

 

 
 

Şekil 6.46: R fazına ait gerilimin harmonik bileşenleri ve toplam harmonik bozulması (THD) 
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Şekil 6.46’da, ortak bağlantı noktasından ölçülen R fazına ait gerilimin 

harmonik bileşenleri ve toplam harmonik bozulması (THD) gösterilmiştir. Yükün 

sadece sonsuz baradan beslendiği ilk durumda, toplam harmonik bozulma (THD) 

yaklaşık % 10.9 olarak ölçülmüştür. Senkron makinenin devreye girmesiyle birlikte bu 

değer, % 11’e yükselmiştir. STATCOM devrede iken toplam harmonik bozulmanın 

(THD) değeri tekrar % 10.9'a gerilemiştir. Ancak bu aşamanın diğer iki aşamadan farkı, 

üçüncü harmoniğin tek katlarındaki harmonik bileşenlerde artma meydana gelirken, 

diğer harmonik bileşenlerde özellikle de beşinci ve yedinci harmonik bileşende, kayda 

değer bir azalma meydana gelmektedir. 

Dördüncü aşamada yük barası aynı ikinci aşamada olduğu gibi simetrik besleme 

üzerinden STATCOM'suz olarak 60 s süresince çalıştırıldıktan sonra ölçme işlemi 

tamamlanmıştır. STATCOM'un devreden çıkmasıyla birlikte sistem, STATCOM öncesi 

durumuna tekrar geri dönmüştür (Anadol ve ark.,2012). 
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6.4.2 . Simülasyon çalıĢması ve sonuçları 

 

PSCAD programının grafiksel ara yüzü kullanılarak oluşturulan tek makineli 

sonsuz bara güç iletim sistemi Şekil 6.47'de gösterilmiştir. 

 

 

 
Şekil 6.47: PSCAD/EMTDC programında tek makineli sonsuz bara güç iletim sistemi 
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Deneysel çalışmada takip edilen adımlar, sonuçların karşılaştırılabilmesi 

amacıyla simülasyon çalışması için de aynıdır. Fakat simülasyon süresi, veri boyutunu 

ve hesaplama süresini arttırdığı için deneysel çalışmaya göre daha kısa tutulmuştur. 

Simülasyon çalışması, 50 µs'lik adımlar ve toplamda 5 s'lik çalışma süresince 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca deneysel çalışmadan farklı olarak, simülasyon çalışmaları 

dengeli 3 faz sistem gerilimleriyle gerçekleştirilmiştir. PSCAD/EMTDC senkron 

makine modeli için başlangıç uç geriliminin değeri ve açısı, güç sisteminin sürekli 

durum simülasyonundan 1 pu. ve 0.251 rad. olarak bulunmuştur. 

İlk aşamada, hat kapasitesi nedeniyle hattın enerjilendirilmesi sırasında faz 

akımları geçici olarak yükselmiştir. Bu faz akımlarının RMS değeri Şekil 6.48'de 

görüldüğü gibi R, S ve T fazları için sırasıyla 930 mA, 770 mA ve 790 mA'dir. Kararlı 

çalışma durumuna ulaşıldığında yük, her bir fazdan 730 mA akım çekmektedir. İletim 

hattı üzerinden çekilen dengeli faz akımları nedeniyle yük barasında faz gerilimlerinin 

RMS değeri, Şekil 6.49'da görüldüğü gibi dengeli ve 177 V seviyesindedir. Bu akım ve 

gerilim değerlerine karşılık olarak hat sonunda tüketilen üç faza ait toplam güçler,     

307 W, 237 VAR ve 387 VA'dir (Şekil 6.50). Ayrıca hat kapasitesinin şarjı sırasında hat 

üzerinde geçici olarak güç dalgalanmalarının oluştuğu görülmektedir. Deneysel 

çalışmada olduğu gibi simülasyon sonuçlarında da R fazına ait akım ve gerilim dalga 

şekli arasında 45.5º'lik bir faz farkı ölçülmüştür (Şekil 6.51). 

 

 
 

Şekil 6.48: Ortak bağlantı noktasından çekilen faz akımlarının RMS değişim grafiği 
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İkinci aşamada, simetrik ve dengeli besleme nedeniyle ortak bağlantı 

noktasından çekilen faz akım ve gerilimlerinin RMS değeri sırasıyla, 823 mA'e ve     

199 V'a yükselmiştir (Şekil 6.48 ve Şekil 6.49). Dolayısıyla ortak bağlantı noktasından 

ölçülen üç faz toplam güç değerleri de Şekil 6.50'de görüldüğü gibi 391 W, 301 VAR ve 

491 VA seviyesine yükselmiştir. Dengeli besleme nedeniyle R fazına ait akım ve 

gerilim dalga şekillerinde gözle görülür bir bozulma oluşmamıştır (Şekil 6.51). Ayrıca 

R fazına ait akım ve gerilim dalga şekli arasındaki faz farkı da değişmemiştir. 

 

 
 

Şekil 6.49: Ortak bağlantı noktasına ait faz gerilimlerinin RMS değişim grafiği 

 

Üçüncü aşamada, deneysel çalışmada olduğu gibi STATCOM'un DC bara 

kondansatörünün şarjı sırasında faz akımlarının RMS değeri, geçici olarak 1450 mA 

seviyesine kadar yükselmiştir (Şekil 6.48). Kararlı çalışma durumunda bu faz 

akımlarının RMS değeri, 928 mA seviyesindedir. Şekil 6.49'da görüldüğü gibi faz 

gerilimleri, deneysel çalışmadan farklı olarak, dengeli ve 215 V seviyesine yükselmiştir. 

Üç faz toplam güç değerleri, Şekil 6.50'de görüldüğü gibi 600 W, 11 VAR ve            

597 VA'dir. Dengeli besleme nedeniyle R fazına ait akım ve gerilim dalga şekillerinde 

12 darbeli çalışma sonucu sadece yüksek dereceli harmonikler bulunmaktadır (Şekil 

6.53). Düşük dereceli harmonikler, kublaj trafolarının primerinde yok edilmiştir. Ayrıca 

R fazına ait akım ve gerilim dalga şekli arasında, reaktif güç değeri tam olarak 

sıfırlanamadığından çok küçük de olsa bir faz farkı oluşmuştur. 
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Şekil 6.50: Ortak bağlantı noktasından çekilen 3 faza ait aktif ve reaktif güç değişimi 

 

 
 

Şekil 6.51: Ortak bağlantı noktasındaki R fazına ait akım ve gerilim değişimi  (STATCOM ve Senkron 

makine devrede değil) 
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Şekil 6.52: Ortak bağlantı noktasındaki R fazına ait akım ve gerilim değişimi  (Senkron makine devrede) 

 

 
 

Şekil 6.53: Ortak bağlantı noktasındaki R fazına ait akım ve gerilim değişimi (STATCOM devrede) 
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7 .  SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 

7.1. Sonuçlar 

 

Günümüzde büyük şehirler başta olmak üzere kent merkezi içinde kalmış, 

varlığı çevre açısından risk oluşturan ve modern şehircilik anlayışına uygun olmayan 

enerji iletim hatları yer altına alınmaktadır. Büyük bir çoğunluğu havai hatlardan 

meydana gelen iletim ve dağıtım sistemleri, kablolu hatların da eklenmesiyle karma bir 

yapıya dönüşmektedir. Bu tür karma hatlarda karşılaşılacak sorunlar ve uygun çözüm 

önerileri için uygulama eksikliğinin olduğu görülmüştür.  

Bu tez çalışmasında, günümüz şartlarında ortaya çıkan karma hatların bir 

prototipi oluşturularak deneysel çalışmalar yapılmış olup, elde edilen sonuçlar     

PSCAD / EMTDC programı yardımıyla doğrulanmıştır. 

Tez çalışması kapasamında öncelikle, toplu parametreli eşdeğer pi devreli bir 

kablo modeli ile üç fazlı 12 darbeli STATCOM tasarımı ve uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, karma hat prototipi üzerinde STATCOM uygulamaları 

yapılmıştır. 

Kablo modeline ait elektriksel hat parametreleri, hem işletmeci ve üretici firma 

verilerinden hem de PSCAD / EMTDC kablo sabitleri alt programında hesaplanmıştır. 

PSCAD / EMTDC programından elde edilen sonuçlarla işletmeci ve üretici firma 

verileri arasında çok büyük bir farkın olduğu görülmüştür. Bunun nedeni, gerçek bir 

yeraltı kablo iletkenine ait dilimli, parçalara ayrılmış iletken yapının simülasyon 

programında tek bir masif iletken olarak ele alınmasıdır. Bu durum, simülasyon 

programında hesaba dahil edilen deri olayı nedeniyle kablonun kullanılabilir kesitini 

düşürmekte ve direncini arttırmaktadır. Ayrıca, simülasyon programındaki mevcut 

modellerde yüksek gerilim yeraltı kablolarında bulunan yarı iletken ve su geçirmez 

katmanlar bulunmamaktadır. Mevcut modellerde bu katmanların hesaba dahil 

edilebilmesi için yapılan dönüşüm işlemlerinde, kablonun kapasitans ve endüktans 

değerinin değişmeden kalabilmesi için yapılan değişiklikler de kablonun direnç değerini 

yükseltmektedir.  

İşletmeci ve üretici firma verileri arasında görülen küçük fark ise üretici firma 

tarafından verilen yeraltı kablosuna ait katalog bilgilerinin kablonun fiziksel ölçüleri ile 

uyuşmamasından kaynaklanmaktadır.  
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Yüksek gerilim kablo hatları üzerinde dalga yayılma süresi, havai hatlara göre 

daha yavaştır. Özellikle kısa kablo hatları ile ilgili çalışmalarda hattın dalga yayılma 

süresi, çok daha küçük olacaktır. Bununla birlikte, kablo hatlarıyla ilgili simülasyon 

çalışmalarında doğru sonuçlar elde edebilmek için simülasyon zaman adımının hattın 

dalga yayılma zamanından daha küçük olması gerekir. Bu durum, küçük zaman 

adımları kullanılarak gerçekleştirilecek simülasyonlarda veri boyutunu ve simülasyon 

süresini arttırmaktadır. Bu nedenle, kısa kablo hatlarının simülasyonu için dağınık 

parametreli modeller yerine toplu parametreli tek bir pi model kullanılarak simülasyon 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Kablolu iletim hatları üzerinde gerçekleştirilen simülasyon çalışmaları 

sonucunda yükün devreye alınması sırasında, hat üzerinde aktif ve reaktif güç 

dalgalanmalarının meydana geldiği gözlemlenmiştir. Bu dalgalanmaların genliği ve 

süresi, hattın seri direnciyle ters orantılıdır. Kablolu hatların seri direnci, havai hatlara 

göre daha küçük olduğundan kablo hattı üzerinde uzun süreli güç dalgalanmaları 

oluşmaktadır. Bu durum, hattı besleyen senkron makinelerin uyartımını ve kontrolünü 

güçleştirecektir. Bununla birlikte kablo hattına ait seri direncin küçük olması, hat 

üzerinde meydana gelen gerilim düşümünü azaltmakta ve bunun sonucunda kablolu 

iletim hatlarının hat sonu gerilim regülasyonu çok fazla değişmemektedir. Ayrıca yeraltı 

kablosu ile ilgili deney ve simülasyon çalışmalarında yük tarafından ihtiyaç duyulan 

reaktif gücün bir kısmının kablo hattının şönt kapasitansından karşılandığı 

görülmektedir. Bunun sonucunda özellikle küçük güçlü yüklerde, kablo hattı üzerinden 

çekilen reaktif akım bileşenlerinin kablo hattının seri empedansında oluşturduğu gerilim 

düşümlerinin azaldığı ve hat sonu gerilim regülasyonun çok fazla değişmediği 

görülmüştür. 

Deney ve simülasyon sonuçları arasındaki uyum, tasarımı gerçekleştirilen 

fiziksel kablo modelinin güç akış çalışmalarında ve sürekli hal uygulamalarında 

kullanılabileceğini göstermiştir. Ancak kablo modelinin dezavantajı, 3 fazlı, 10 km'lik 

bir hat oluşturabilmek için 30 adet hat parçasının kullanılmış olmasıdır. Bu tür bir kablo 

modeli, hem maliyetli olmakta hem de laboratuar ortamında çok geniş bir alan 

kaplamaktadır. Bununla birlikte tasarımı gerçekleştirilen laboratuar ölçekli kablo 

modeli, karma güç iletim sistemlerinin geliştirilmesine ve bunlarla ilgili olayların 

incelenebilmesine yardımcı olmuştur. 
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Üç fazlı, 12 darbeli STATCOM prototipi, iki adet 6 darbeli gerilim beslemeli 

dönüştürücü köprüsünden oluşmaktadır. STATCOM'un ve kontrol sisteminin tasarımda 

ticari olarak elde edilebilen hazır modüllerin kullanılmamış olması, maliyet açısından ek 

bir getiri sağlamakla birlikte, hazır modül ve kartların pahalılığı, bir hata durumunda 

bunların tümünün veya belirli bir kısmının hasar görmesi nedeniyle çalışmaya devam 

edilememesi gibi dezavantajları da ortadan kaldırmıştır. Hazır kontrol kartlarının ve 

modüllerin kullanılmaması, işçilik maliyetlerini arttırmakla birlikte sistemin toplam 

kurulum maliyetinin düşürülmesinde oldukça etkili olmuştur. 

Tasarımı gerçekleştirilen STATCOM’un kapalı bir yapıya sahip olmaması 

oluşabilecek arızaların kolayca fark edilerek giderilebilmesini sağlar. Bununla birlikte, 

STATCOM’un mevcut laboratuar ekipmanları ile uyumlu ve taşınabilir bir yapıya sahip 

olması, çeşitli laboratuar uygulamaları sırasında kullanım kolaylığı sağlamıştır. 

STATCOM'un mikrokontrolör tabanlı kontrol sistemi, genelleştirilmiş non-aktif 

güç teorisi ve düşük maliyetli 16 bit mikrokontrolörler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Bu kontrol sisteminde akımın aktif ve reaktif akım bileşenleri; gerçek zamanlı, anlık 

akım ve gerilim ölçümlerinden elde edilmiştir. Bu nedenle geliştirilen kontrol metodu, 

sadece STATCOM prototipi için değil aynı zamanda, aktif güç filtreleri ve diğer 

FACTS ailesine mensup güç dönüştürücüleri için de kullanılabilir. 

 

7.2. Öneriler 

 

Bu tez çalışmasında tasarımı ve uygulaması gerçekleştirilen üç fazlı, 12 darbeli 

STATCOM'un mikrokontrolör tabanlı kontrol sistemi, sabit reaktif akım referanslı bir iç 

kontrol döngüsüne sahiptir. Kontrol işlemi, reaktif akım bileşeninin değerine bağlı 

olarak gerçekleştirilmiştir. Deney ve simülasyon çalışmalarından elde edilen sonuçlar 

kontrol sisteminin, simetrik iletim hatlarında hat kompanzasyonu amacıyla hattın orta 

noktasındaki yada yükün kompanze edilmesi amacıyla hattın sonundaki şönt reaktif güç 

kompanzatörleri için uygun olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, karma iletim 

hatlarında, özellikle kablo hattı üzerinden iletilen gücün ve reaktif güç akışının tam 

kontrolü için reaktif akım referansını üreten bir dış kontrol döngüsüne ihtiyaç olduğu 

görülmüştür. Bu nedenle, ileriki çalışmalarda STATCOM prototipine bir dış kontrol 

döngüsü eklenerek mevcut tasarımın geliştirilmesi sağlanabilir. 
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Geleneksel anahtarlamalı kondansatör veya reaktör bobinleri ile gerçekleştirilen 

reaktif güç kontrolünde, bobin veya reaktör gruplarının her adım değişiminde aşırı akım 

yükselmeleri meydana gelebilmektedir. Bu durum yeraltı kablolarının ısınmasına 

ve/veya izolasyonun bozularak kablo arızalarına sebep olabilmektedir. STATCOM ile 

gerçekleştirilen reaktif güç kontrolünde ise aşırı akım yükselmesi, sadece DC bara 

kondansatörlerinin ilk şarj anında görülmüştür. Bu durumu önlemek için DC bara 

kondansatörleri şarj olurken devrede olan yol verme direnç yada kondansatör kapasitans 

değerlerini büyültmek STATCOM'un cevap zamanını düşürecektir. Bu nedenle ileriki 

çalışmalarda DC taraf geriliminin kontrolünü de içine alan farklı bir kontrol metodu 

çalışılabilir. 

Reaktif akım bileşeninin kontrolüne dayalı üç fazlı, 12 darbeli STATCOM, 

dengesiz kaynak gerilimleri ile çalıştırıldığında ortak bağlantı noktasında, faz akım ve 

gerilimi arasındaki faz farkını ortadan kaldırdığı fakat, faz akım ve gerilimlerine ait 

dengesizlik durumunu tam olarak yok edemediği görülmüştür. Bunun nedeni, çok 

darbeli STATCOM'un üç faz için DC tarafta, sadece tek bir kondansatöre sahip 

olmasıdır. İleriki çalışmalar için dengeli faz akım ve gerilimi gerektiren uygulamalarda 

farklı STATCOM yapıları ve/veya kontrol metotları kullanılabilir. 

Ayrıca, dengesiz çalışma koşullarında temel frekans modülasyonunu esas alan 

çok darbeli STATCOM'un çıkış akım ve gerilimi yüksek harmonik içeriğe sahiptir. 

STATCOM'a ait kublaj trafolarının faz kaydırma özelliği, düşük dereceli harmonik 

bileşenlerin genliğini azaltmada yeterli değildir. Bu harmonik içeriği azaltmak için filtre 

devreleri veya farklı modülasyon teknikleri kullanılarak mevcut tasarımın geliştirilmesi 

sağlanabilir. 
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EKLER  

EK-1. 400 kV, 2000mm2, XLPE yeraltı kablosunun enine kesit ve ölçüleri 
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EK-2. 400 kV, 2000mm2, XLPE yeraltı kablosuna ait imalat bilgileri ve ölçüleri 

 
Voltage: 380kV  1x2000mm2      

Type: Cu/XLPE/Lead Sheath/HDPE     

        

 CONSTRUCTION AND DIMENSIONS    

        

APPLICABLE STANDARDS   TEİAŞ Technical Specification 

CONDUCTOR    Segmentalled circular stranded 

Type and Material    compacted copper conductor 

     acc. to IEC 60228 cl 2  

     (Protected against water penetration) 

Short circuit current carrying  kA  287   

capacity- for 1sec       

(Initial temp: 90ºC       

Final temp: 250ºC)       

CONDUCTOR SCREEN       

Material     Extruded thermosetting sc compound 

Thickness  nom. mm  1,6   

INSULATION       

Material     Cross-linked polyethylene- XLPE 

Thickness  nom. mm  27   

INSULATION SCREEN       

Material     Extruded thermosetting sc compound 

Thickness  nom. mm  1,5   

SEMI-CONDUCTIVE WATER BLOCKING 

TAPE(S) 

    

CROSS-LINKING PROCESS   Completely dry curing and cooling 

METALLIC SHEATH       

Type and Material    Extruded lead alloy, bitumen coated 

Thickness  nom. mm  3,9   

Short circuit current carrying  kA   35   

capacity- for 1sec       

(Initial temp: 75ºC       

Final temp: 180ºC)       

OUTER SHEATH    High Density Polyethylene- HDPE 

Material     type ST7 acc. to  IEC 62067 

Thickness  min. mm  5 (at any point)  

Colour     Black   

GRAPHITE COATED       

Outer diameter of cable  appx. mm  140   
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EK-3. 400 kV, 2000mm2, XLPE yeraltı kablosunun geometrik yerleĢim planı 
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