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HARMONİK ÖLÇÜM ve İNCELEME RAPORU 
 

07.10.2012 
 
 
 
 
 

A - GENEL BİLGİLER 
 
Ölçüm Talep Eden Kurum: T.C. Sağlık Bakanlığı  Dr. Abdurrahman Yurtarslan 
                                       Ankara ONKOLOJİ  Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
İlgili Kişi:  Elektrik Mühendisi Ercan ESER  0542 892 51 94 
 
Ölçüm Yapılan Yerin Adresi: Vatan Caddesi No: 33  Demetevle – ANKARA 
                                         Tel: 0312-336 09 09  Fax: 0312-345 49 79 
 
Ölçüm Günleri: 26-29.09.2012 ve 01-02.10.2012 
 
KONU ve ÖLÇÜM NEDENİ: Onkoloji hastanesini besleyen 1600 kVA kuru tip 
trafo 13 Eylül 2012 tarihinde saat 19 sıralarında yanmış olup, bunun neticesinde 
idare şebekedeki harmoniklerin araştırılmasını ve tehlikeli derecede harmoniklerin 
bulunup bulunmadığının tespitini istemektedir. 
 
 

B - TESİS BİLGİLERİ  
 
Tesisi besleyen 1600 ve 630 kVA trafoların, ana dağıtım panoları tek hat şemaları 
özet krokisi ek-1 de görülmektedir. Bir araştırma hastanesi olan tesis, irili ufaklı 
güç kaynakları, büyük UPS’ler ve çok sayıda elektronik tıbbi cihazlara sahip olup, 
bol miktarda harmonik üreten kaynaklara sahiptir. 
  
Her iki trafonun harmonik filitreli kompenzasyonu mevcut olup, filitrelerin nasıl 
tasarlandıklarına ve hangi harmonikleri süzdüklerine dair elimizde bilgi yoktur.  
 
 

C - ÖLÇÜM BİLGİLERİ 
 
ÖLÇÜM CİHAZI 1:  
Marka model: CIRCUTOR AR5  Harmonic Analyzer 
Seri No: 488518839   Yazılım sürümü: Power vision 1.6c 
Kalibrasyon bilgileri: ___  Kalibrasyon yapan kurum: ____ 
Kalibrasyon onay ve tarihi:__       Geçerlilik süresi: __ 
 
ÖLÇÜM CİHAZI 2:  
Marka Model: METREL Power Quality Analyser Plus  PQA+,    Tip: MI2292 
Seri No.: 17021891,     Yazılım Sürümü : PowerLink v5.5 
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Kalibrasyon Bilgileri : 
Kalibrasyon Yapan Kurum   : METKAL Ölçü ve Test Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. 
                         Çavuşoğlu Mah. Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi No.16 Kartal 
                         34873 İSTANBUL   Tel: 0216 374 99 24   www.metkal.com.tr 
Kalibrasyon Tarihi : 04.01.2011,  Sertifika No:11-00268, Geçerlilik Süresi:__ 
 
1600 kVA trafoya iki analizör aynı anda bağlanarak ölçüm alınmış, 630 kVA 
trafoda ise yalnızca 1.analizör ile kayıt yapılmıştır. 
 
 

D - YAPILAN ÖLÇÜM ve DEĞERLENDİRMELER 
 
D-1) 1600 kVA TRAFODA YAPILAN ÖLÇÜ ve DEĞERLENDİRMELER 
 
1600 kVA trafo kesici baralarına METREL analizörün elastik akım pensi (Rogowski 
kayışı), CIRCUTOR analizörün 5A pensesi de akım trafosu ampermetre kabloları-
na bağlanarak, bir nevi aynı noktadan iki ayrı alet ile ve iki ayrı bağlama şekli ile 
ölçüm yapılmıştır. Sonuçta elde edilen değerler arasında pek fazla bir fark 
olmadığı görülmüştür. 
 
a) Genel Durum: Yapılan ölçümlerde, gerilimlerin 220-230 V arası değiştiği, 

frekansın 50 Hz civarında seyrettiği ve dolayısı ile EN 50160’a uygun olduğu 
görülmektedir. Ek02-04’de görüleceği gibi, fazlar arası dikkat çekici bir akım 
ve aktif güç farkı bulunmadığı ve tesisin dengeli yüklendiği tespit edilmiştir. 

 
b) Kompenzasyon ve Harmonik Filitreler: 
 
1600 kVA trafonun barasını besleyen 12 kademeli (5x100 +5x50 +2x25) 800 
kVAr bir grup mevcuttur. Grubun filitre bobinlerinin endüktivite değerleri (mH) 
hakkında bilgimiz yoktur. Analizörler herhangi bir kapasitif güç kaydetmemiştir. 
Güç faktörünün (ek-05) 0.96 - 0.97’lere kadar düştüğü ve 100 kVAr’ı aşan  (Ek-
06) kompense edilmemiş bir reaktif güç olduğu görülmektedir. 
 
Harmonik filitrelerin doğru tasarlanıp tasarlanmadıkları ve olması gerektiği gibi 
çalışıp çalışmadıkları uzmanlık sahamız değildir. Yalnız kompenzasyonun ve 
harmonik filitrelerin etkisini tespit etmek için, 01.10.2012 tarihinde saat 10:30 ile 
11:30 arası kompenzasyon devre dışı edilerek ölçü alınmıştır. Sonuçlar yazımız 
devamında ele alınacaktır. 
 
c) HARMONİKLER 
 

1) TOPLAM HARMONİK SAPMALAR 
 
Toplam gerilim harmonikleri ek-07a da görüldüğü gibi %2 civarında seyretmekte 
olup EN 50160, ANSI/IEEE-519-1992 ve EPDK’nın ön gördüğü sınır değerin (%5) 
epey altındadır. İki analizör de aynı sonuçları vermektedir. METREL ile ölçülen 
maksimum değerler ek-07c de görüldüğü gibi %2.5’e kadar yükselmektedir. 
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Toplam akım harmonikleri (TTB= toplam talep bozulması) EPDK ve IEEE-519’da 
ön görülen %20 değerinin altındadır. Trafonun OG tarafındaki kısa devre/yük 
akımı oranı aşağıda hesaplandığı gibi 1000’in üzerindedir. Bu durumda, %8 ile 
%18 arasında değişen toplam talep bozulması normaldir. Ek-07a da CIRCUTOR 
ve ek-07b de de METREL ile ölçülen sonuçlar görülmektedir. METREL analizör 
daha değişken ve dalgalı olayları da kaydetmektedir. 
 
Harmonik filitrenin toplam harmoniklere etkisi ek-09, ek-10 ve ek-11 de 
görülmektedir. Ek-09 da toplam gerilim harmoniklerin bariz bir şekilde arttığı 
izlenirken, ek-10 da toplam akım harmoniklerini etkilemediği ve ancak etkinin ek-
11 deki ‘maksimim toplam akım harmoniklerinde olduğu müşahede edilmektedir.  
 

2) MÜNFERİT HARMONİKLER 
 
Analizör kayıtları incelenerek, en yüksek harmoniklerden bir anlık kesiti veren 30 
kadar harmoniğin dağılımı ek-08 de resmedilmiştir. Görüleceği gibi en yüksek ve 
etkili harmonikler 5. ve 7.harmonikler olup, bu serilerin dağılımı ek-12a ve ek-
12b de verilmiştir. Şekillerde görüleceği gibi ve analizörlerin kayıtları incelendiğin 
de, belli anlarda harmonikler yükselmekte ve bazen 800-1000 Amper ve hatta 
daha da üstünde değerlerin kayda girdiği izlenmektedir.  Bu değişim ve 
sıçramalar muhtemelen bazı makineler devreye girerken veya çalışırken 
yaşanmaktadır. Bu makinelerin tespit edilmesi zaman alıcı bir olaydır ve 
görevimiz kapsamında da değildir. Bu makineler tespit edilerek kendi panoları 
üzerinde bir filitreleme düşünülebilir. 
 
Düşük oldukları için gerilim harmoniklerini incelemeye gerek görülmemiştir. 
 
1 Ekim 2012 tarihinde filitreler saat 10:30 ile 11:45 anası devre dışı edilerek 
yapılan ölçümlerde 5. ve 7. harmoniklerde de bir sıçrama görülmektedir. Diğer 
günlerin aynı saatlerdeki kayıtlarında bir değişim görülmediğine göre, sıçrama ve 
dalgalanmalar büyük ihtimal ile harmonik filitrelerin devre dışı bırakılmasından 
kaynaklanmaktadır (bak ek-13, -14). 
 

3) SINIR DEĞERLER 
 
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) tarafından harmoniklerle ilgili sınır 
değerler verilmiştir. Yapılan tespitler ve sınır değerler aşağıdaki tablolarda 
özetlenmiştir. 
 

a) GERİLİM HARMONİKLERİ 
Gerilim Harmonikleri 
Harmonik 
sırası 

Sınır 
değer 

ölçülen Sonuç Harmonik 
sırası 

Sınır 
değer 

ölçülen Sonuç 

H5 %6 0.90-1.60 uygun H2 %2 0.10-0.20 uygun 
H7 %5 1.0-1.40 uygun H3 %5 0.15-0.30 uygun 
H11 %3.5 0.10-0.50 uygun H4 %1 0.05-0.15 uygun 
H13 %3 0.10-0.35 uygun H6 %0.5 0.05-0.15 uygun 
H17 %2 0.10-0.35 uygun H9 %1.5 0.15-0.30 uygun 
H19 %1.5 0.2 altı uygun H15 %0.5   
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H23 %1.5 0.2 altı uygun H21 %0,5   
H25 %1.5 0.2 altı uygun     
 

b) AKIM HARMONİKLERİ 
 
Trafo değerlerine göre yaklaşık kısa devre akımı aşağıdaki gibi hesaplanır: 
Trafo gerilim:31.5 kV, Akım In=29.33 A, Empedans uk= %6.1, Güç=1600 kVA 
 
Zt= uk. U2/(100xSn)=0,03782953  trafo OG tarafındaki eşdeğer empedans 
Isc=U/(1.73xZt) = 481 kA  kısa devre akımı 
 
Isc/In = 481319/29,33=16310 bulunur ki, EPDK veya standartların verdiği 
tablolarda Isc/In>1000 sütununa bakılacaktır. 
 
Akım Harmonikleri 
Harmonik 
sırası 

Sınır 
değer 

Ölçülen 
% 

Sonuç Harmonik 
sırası 

Sınır 
değer 

ölçülen Sonuç 

H5 %15 8-16 uygun H2 %3,75 1.0-2.3 uygun 
H7 %15 4-9 uygun H3 %3,75 0.50-1.0 uygun 
H11 %7 0.5-2.25 uygun H4 %3,75 0.05-1,0 uygun 
H13 %7 0.5-1.0 uygun H6 %3,75 0,01-0,3 uygun 
H17 %6 0.2-1.0 uygun H9 %1,75   
H19 %6 0.2-1.0 uygun H15 %1,5   
H23 %2,5   H21 %0,62   
H25 %2,5       
 
 
D-2) 630 kVA TRAFODA YAPILAN ÖLÇÜ ve DİGERLENDİRMELER 
 
Bu trafoda yalnızca CIRCUTOR marka analizör ile 1-2 Ekim 2012 tarihinde ölçüm 
yapılmıştır. 
 
a) Genel Durum: Yapılan ölçümlerde, gerilimlerin 220-230 V arası değiştiği, 

frekansın 50 Hz civarında seyrettiği ve dolayısı ile EN 50160’a uygun olduğu 
görülmektedir. Ek15-17’ye bakıldığında, fazlar arası dikkat çekici bir akım ve 
aktif güç farkı bulunmadığı ve dolayısı ile trafonun dengeli yüklendiği 
anlaşılmaktadır. 

 
b) Kompenzasyon ve Harmonik Filitreler: 
 
630 kVA trafonun barasını besleyen 12 kademeli ve harmonik filitreli bir kompen-
zasyon grubu mevcuttur. Grubun gücü, kademe dağılımı ve harmonik filitre 
bobinlerinin endüktivite değerleri (mH) hakkında bilgimiz yoktur. Çok küçük 
miktarda (bak ek-20), 5 kVAr kadar bir kapasitif güç ölçülmüştür. Güç faktörü 
(bak ek-18) fazın birinde negatife düşmektedir. Bu ise kondensatörlerden birinin 
fazlarında bir arıza olduğuna işaret etmektedir ki, analizörü sökerken patlak 
kondensatör tespit edilmiştir. Endüktif güç 1600 kVA trafoda olduğu gibi yüksek 
değildir (bak ek-19), 10 kVAr kadardır. Bu kadar bir endüktif güç ölçülmesi nor-
maldir ve kompenzasyon rölesi ayarlarının düzgün olduğunu işaret etmektedir. 
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c) HARMONİKLER 
 

1) TOPLAM HARMONİK SAPMALAR 
 
Toplam gerilim harmonikleri ek-21 de görüldüğü gibi %1.5 civarında seyretmekte 
olup EN 50160, ANSI/IEEE-519-1992 ve EPDK’nın ön gördüğü sınır değerin (%5) 
altındadır. Toplam akım harmonikleri (TTB= toplam talep bozulması) EPDK ve 
IEEE-519’da ön görülen %20 değerinin altında ve %10 civarındadır. Büyük güçlü 
elektronik tıbbi cihazları besleyen 630 kVA trafoda harmoniklerin düşük çıkması 
dikkat çekicidir. Muhtemelen cihazlar yeni ve yüksek kalitelidir. 
 

2) MÜNFERİT HARMONİKLER 
 
Analizör kayıtları incelenerek, en yüksek harmoniklerden bir anlık kesiti veren 30 
kadar harmoniğin dağılımı ek-22 de verilmiştir. Görüleceği üzere 1600 kVA 
trafoda olduğu gibi, en yüksek ve etkili harmonikler 5. ve 7.harmoniklerdir. 630 
kVA trafoda dikkati çeken 3., 9.ve 11. akım harmoniklerdir.  Bu serilerin dağılımı 
ek-23 te görülmekte olup, 2. ve 3.harmonikler %3.75 olan sınır değere yanaşmış 
durumdadır. 
 
Düşük oldukları için gerilim harmoniklerini incelemeye gerek görülmemiştir. 630 
kVA trafo ve şebekesinde bir olay yaşanmadığı için, 1600 kVA trafoda olduğu gibi 
tek tek sınır değerlerin kıyaslamasının yapılmasına gerek duyulmamıştır. Çünkü 
sınır verileri zorlayan harmonik değerler kaydedilmemiştir. 
 
 

E) - SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Yukarıdaki incelemelerden anlaşılacağı gibi 1600 ve 630 kVA her iki trafonun 
şebekesinde tehlikeli derecede harmonik akım ve gerilimleri bulunmamaktadır. 
Ölçülen değerler standartlar ve EPDK tarafından müsaade edilen sınır değerlerin 
altındadır. 
 
Harmonik filitre barındıran kompenzasyon gruplarının harmonik  filitreleme 
tekniğini bilen uzman bir kuruluşa kontrol ettirilip bakımdan geçirilmesi ve aynıca 
1600 kVA trafo kompenzasyon röle ayarlarının da bilen birileri tarafından elden 
geçirilmesi tavsiye edilir. 
 
 
 
ÖLÇÜM ve İNCELEMEYİ YAPAN 
 
Elektrik Yük. Müh.        M. Kemal SARI 
 
Oda Sicil No.:   4118 
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