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Abstract 

In grid interactive power converter applications, phase locked loop (PLL) methods are very important to realize grid 

synchronization. The performance of PLL which is used should not be affected by adverse conditions such as voltage 

unbalance, harmonics, frequency and phase changes. Otherwise, synchronization errors occur between the grid interactive 

inverter and the grid. In this paper, two different PLL methods are simulated by modeling under MATLAB/Simulink. The 

performances of the PLL methods are comparatively presented under four different conditions such as balanced grid condition, 

unbalanced grid condition, in grid voltage with harmonic component condition harmonics and variable frequency grid 

condition. In this study, synchronous reference frame-PLL (SRF-PLL) and decoupled double synchronous reference frame-

PLL (DDSRF-PLL) which are mostly used, state-of-arts and effective PLL methods are analyzed by modeling in grid 

synchronization applications. It has also put forward the positive and negative aspects of the PLL methods based on the 

obtained results. 
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Şebeke Etkileşimli Eviriciler için SRF-PLL ve DDSRF-PLL Yöntemlerinin 

Performans Analizi 

Özet 

Şebeke etkileşimli güç dönüştürücü uygulamalarında, şebeke senkronizasyonunun gerçekleştirilebilmesi için faz kilitleme 

döngüsü (PLL) yöntemleri oldukça önemlidir. Kullanılan PLL’nin performansı; gerilim dengesizliği, harmonikler, frekans ve 

faz değişimi vb. olumsuz durumlardan etkilenmemelidir. Aksi durumda, şebeke etkileşimli dönüştürücü ile şebeke arasında 

senkronizasyon hataları meydana gelmektedir. Bu makalede, MATLAB/Simulink’te iki farklı PLL yöntemi modellenerek 

benzetimi yapılmıştır. Dengeli şebeke durumu, şebeke geriliminde harmonik bileşenler bulunması durumu, dengesiz şebeke 

durumu ve değişken frekanslı şebeke durumu gibi dört farklı koşul altında PLL yöntemlerinin performansları karşılaştırmalı 

olarak sunulmuştur. Bu çalışmada, şebeke senkronizasyonu uygulamalarında en çok kullanılan, en güncel ve en etkin PLL 

yöntemlerinden dönen eksen takımı-PLL (SRF-PLL) ve bağlaşımsız ikili dönen eksen takımı-PLL (DDSRF-PLL) 

modellenerek incelenmiştir. Ayrıca, elde edilen sonuçlara dayanarak bu PLL yöntemlerinin artı ve eksi yönleri ortaya 

konulmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: Faz kilitleme döngüsü, PLL, senkronizasyon 

 

1. Giriş 

Faz kilitleme döngüsü (Phase locked loop, PLL) 

yöntemi ilk kez 1923 yılında Appleton tarafından ortaya 

atılmıştır [1]. Daha sonra 1932 yılında Bellescize, radyo 

sinyallerinin senkronizasyonu için PLL yöntemini 

kullanmıştır [2]. 1970’li yıllara kadar PLL, 

uygulanmasının zorluğundan dolayı geniş bir kullanım 

alanı bulamamıştır. 1970’li yıllar ile birlikte tümdevre 

teknolojisinin hızlı gelişmesi sonucu PLL uygulamaları 

modern haberleşme sistemlerinde yaygın bir şekilde 

kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra PLL yöntemi, 

elektrik motorlarının hız kontrolü, statik güç 

dönüştürücüleri gibi farklı endüstriyel alanlarda da 

kullanılmıştır [3]. 

Günümüzde, PLL yöntemleri yeni bir alan olarak 

şebeke etkileşimli eviricilerde senkronizasyonu sağlamak 

amacıyla da kullanılmaktadır. Son yıllarda, PLL 

yöntemlerinin bu alanda kullanılmasında artış 

gözlenmektedir. Kullanılan PLL yöntemleri, evirici ile 

şebeke arasında hızlı ve hassas bir şekilde senkronizasyon 

sağlamalıdır. Şebeke gerilimindeki dengesizliklere, 

harmoniklere ve çeşitli bozucu etkilere karşı iyi bir tepkiye 

sahip olmalıdır [3]. 

Şekil 1’de, PLL’nin blok yapısı verilmiştir. Bu yapı, 

geri beslemeli bir sistem olduğu için çıkış sinyalinin fazını, 

giriş sinyalinin fazına otomatik olarak senkronize eder [4]. 
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Şekil 1. Temel PLL blok yapısı 

 

PLL yapısı, faz belirleme (FB), döngü filtresi (DF) ve 

gerilim-kontrollü osilatör (GKO) bloklarını içermektedir 

Giriş sinyalinin (Vg) faz açısı ile çıkış sinyalinin faz açısı 

arasındaki fark, FB bloğu yardımıyla tespit edilir. FB 

bloğu aynı zamanda uygun bir hata sinyali üretir [5],[6]. 

Bu hata sinyali, DF’ye aktarılır. DF bloğu, sistemin 

kararlılığını sağlamak için alçak geçiren filtre özelliği 

gösterir ve bu blok tipik olarak birinci dereceden alçak 

geçiren filtre veya PI kontrolörden meydana gelir. Yani, 

DF bloğu sistemin dinamiklerini belirler [7],[8]. DF bloğu 

çıkışındaki sinyal, GKO’yu sürerek giriş sinyali ile aynı 

fazda olacak şekilde çıkış sinyali üretir. Böylece çıkış 

sinyali, giriş sinyalini takip etmiş olur [9],[10]. 

Bu makalenin amacı, dengeli şebeke durumu, şebeke 

geriliminde harmonik bileşenler bulunması durumu, 

dengesiz şebeke durumu ve değişken frekanslı şebeke 

durumu gibi dört farklı koşul altında, en çok tercih edilen, 

en güncel ve en etkin PLL yöntemlerinin performanslarını 

karşılaştırmaktır. Bu çalışmada, SRF-PLL ve DDSRF-

PLL modellenerek incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara 

dayanarak PLL yöntemlerinin performansları 

karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar bir karşılaştırma 

tablosu halinde verilerek,  bu PLL yöntemlerinin avantaj 

ve dezavantajları ortaya konulmuştur.  

Bu makale şu şekilde organize edilmiştir: Birinci 

bölümde PLL yöntemine giriş yapılarak çalışmanın 

amacına yer verilmiştir. İkinci bölümde, iki farklı PLL 

yönteminden ve her bir PLL yönteminin blok yapılarından 

bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde, blok yapıları verilen 

PLL yöntemlerinin şebeke geriliminde harmonik 

bileşenler bulunması durumu, dengesiz şebeke durumu ve 

değişken frekanslı şebeke durumu gibi farklı koşullar 

altında MATLAB/Simulink’te benzetimi yapılmıştır ve 

performansları karşılaştırılmıştır. Son bölümde ise PLL 

yöntemlerinin artı ve eksi yönleri vurgulanmıştır. 

 

2. Faz Kilitleme Döngüsü Yöntemleri 

2.1 SRF-PLL 

Dönen eksen takımı (synchronous reference frame, SRF)-

PLL yöntemi üç fazlı sistemlerde çok fazla kullanılmaktadır. 

Şekil 2’de, SRF-PLL’nin blok yapısı görülmektedir. 

SRF-PLL, şebeke geriliminin faz açısını (θ) anlık olarak 

tespit etmek için geri beslemeli servo sistemi gibi çalışır. Bu 

sistemde ilk önce 3-faz şebeke gerilimleri ölçülür. Ardından 

Denklem (1)’de verilen Clarke dönüşüm matrisi yardımıyla 

ölçülen 3-faz şebeke gerilimleri, durağan eksen takımı 

değişkenlerine (Vα ve Vβ) dönüştürülür. Daha sonra, 

Denklem (2)’deki Park dönüşüm matrisi ile Vα ve Vβ 

gerilimleri dönen eksen takımı değişkenlerine (Vd ve Vq) 

çevrilir. abc/dq bloğu aynı zamanda FB bloğu gibi 

çalışmaktadır [11]-[13]. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. SRF-PLL’nin blok yapısı 
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SRF-PLL yönteminde Vd ve Vq gerilimleri, DC bileşenler 

olarak ortaya çıkmaktadır. Şebeke gerilimlerin dengeli 

olduğu, harmoniklerin veya bozunumların olmadığı ideal 

koşullarda tespit edilen faz açısı (θ*), şebekenin faz açısına 

(θ) eşit olmaktadır. Denklem (3) ve Denklem (4)’ten 

görüldüğü gibi idealde Vq sıfır iken, Vd şebeke geriliminin 

tepe değerine eşit olur. Eşitliklerden de anlaşıldığı gibi Vq, 

şebekenin faz açısı hatası hakkında bilgi içerir. Vd ise sürekli 

durumda şebeke geriliminin genlik bilgisini verir [13]-[15]. 

 

𝑉𝑞 = 𝑉𝑚 𝑠𝑖𝑛 (𝜃 − 𝜃∗) (3) 

𝑉𝑑 = 𝑉𝑚 𝑐𝑜𝑠 (𝜃 − 𝜃∗) (4) 

 

Kapalı döngü kontrol sisteminde elde edilen faz açısı, Park 

dönüşümünün gerçekleştirilebilmesi için geri besleme 

yapılarak abc/dq bloğuna aktarılır. Belirlenen faz açısı,  

şebekenin Va geriliminin faz açısı ile aynı olmaktadır. SRF-

PLL yöntemi, şebekenin faz açısının haricinde şebeke 

geriliminin genliği ve frekans bilgisini de vermektedir 

[7],[16]. 

SRF-PLL’nin döngü filtre tasarımında, elde edilen faz 

açısının şebekenin faz açısına hızlı kilitlenmesi ve iyi bir 

filtreleme karakteristiği göstermesi, sistemin dinamik 

performansı açısından oldukça önemlidir. Ancak, SRF-

PLL’de bu iki durum aynı anda yerine getirilemez. İdeal 

koşullarda, filtrenin yüksek band-genişliğine sahip olması, 

şebeke geriliminin genliğini ve faz açısını hızlı ve doğru bir 

şekilde belirlenmesini sağlar [9]. Şebeke geriliminin yüksek 

dereceli harmonikler ile bozulması durumunda band-

genişliği azaltılarak SRF-PLL’nin kararlı çalışması sağlanır, 

fakat bu durumda senkronizasyon süresi artmaktadır. Şebeke 

geriliminde dengesizlikler baş gösterdiği zaman band-

genişliğinin azaltılması sistemi kararlı hala getiremez. Bu 

sorun, sisteme basit bir alçak geçiren filtre eklenmesiyle 
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çözülebilir. Alçak geçiren filtre eklenmesi ile meydana gelen 

değişimler sistemin kararlılığını geliştirirken sistemin 

dinamik cevap tepkisini büyük ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca, 

şebeke gerilimlerine, gerilim sensörlerinden kaynaklı DC-

offset gerilimlerinin eklenmesi de sistemi kararsızlaştırır 

[9],[17],[18]. 

SRF-PLL’nin kontrol algoritmasında genellikle PI 

denetleyici kullanılmaktadır. PI denetleyici, sistemde aynı 

zamanda döngü filtresi olarak da çalışmakta olup Vq 

geriliminin denetimini sağlar ve sistemin dinamiklerini 

belirler. Şebekenin faz açısının hızlı ve doğru bir şekilde 

belirlenebilmesi için PI parametrelerinin uygun seçilmesi 

gerekir. Değişken koşullarda, PI parametrelerin uygun 

seçilmemesi durumunda belirlenen faz açısında hatalar 

meydana gelmekte ve sistem kararsız çalışmaktadır 

[3],[15],[19]. 

Bu yöntem, ideal koşullar altında iyi bir tepki gösterirken, 

şebeke geriliminde harmonik bileşenler bulunması ve/veya 

dengesiz şebeke durumu gibi olumsuzluklar meydana 

geldiği zaman şebekenin faz açısını belirlemede hatalara 

sebep olmaktadır [16],[19]. İdeal olmayan şartlarda farklı 

filtreleme yapıları kullanılması gerekmektedir [3],[4]. 

 

2.2 DDSRF-PLL 

Dengesiz şebeke gerilimlerinde, şebeke geriliminin pozitif 

sıralı ve negatif sıralı bileşenleri meydana gelmektedir. SRF-

PLL yönteminde bu bileşenler bağımsız olarak kontrol 

edilemediği için evirici ile şebeke arasındaki 

senkronizasyonda hatalar oluşmaktadır. Bağlaşımsız ikili 

dönen eksen takımlı PLL (Decoupled double synchronous 

reference frame PLL, DDSRF-PLL) yönteminin temeli, 

şebeke geriliminin pozitif sıralı ve negatif sıralı 

bileşenlerinin dönüştürülmesine ve bağımsız olarak kontrol 

edilmesine dayanmaktadır. Bu yöntem, klasik SRF-PLL’de 

şebekenin faz açısı belirlenirken meydana gelen hataları 

tamamen ortadan kaldırmaktadır [20]. Üstelik şebeke 

frekansı değişimlerine de çok iyi bir tepki göstermesinden 

dolayı rüzgâr enerji sistemlerinde kullanılabilmektedir [21]. 

DDSRF-PLL, pozitif yönde dönen (açısı θ olan) dq+1 

eksen takımından ve negatif yönde dönen  (açısı -θ olan) dq-

1 eksen takımından oluşmaktadır. dq+1 ve dq-1 eksen 

takımlarının bileşenleri Denklem (5) ve Denklem (6) ile 

verilmiştir [9],[20]. 
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Eşitliklerden görüldüğü gibi Vd ve Vq gerilimlerinin 

pozitif ve negatif sıralı bileşenlerine, bağlaşımlı 2. harmonik 

bileşenler (2ω) eklenmektedir. Bu bağlaşımlı bileşenler yok 

edilerek şebeke geriliminin pozitif ve negatif sıralı 

bileşenleri bağlaşımsız bir şekilde elde edilir [20]. 

Denklem (5) ile Denklem (6) yeniden düzenlenerek 

Denklem (7)’de ve Denklem (8)’de olduğu gibi bağlaşımsız 

bileşenler tespit edilir. Şekil 3 ve Şekil 4’te, bu bağlaşımsız 

bileşenlere ait blok şema verilmiştir [20]. 
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Şekil 3. dq+1 bağlaşımsız bileşenlere ait blok şema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. dq-1 bağlaşımsız bileşenlere ait blok şema
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Şekil 5. DDSRF-PLL’nin blok yapısı

 

Şekil 5’te, DDSRF-PLL’nin blok yapısı verilmiştir. Bu 

blok yapı, klasik SRF-PLL blok yapısının genişletilmiş 

şeklidir. DDSRF-PLL yöntemi ile pozitif sıralı gerilim 

bileşenin gerçek genlik değeri tam olarak elde 

edilmektedir. Şekildeki birinci dereceden alçak geçiren 

filtrenin (AGF) ifadesi Denklem (9) ile verilmiştir [9],[20]. 

 

AGF(s) =
ωf

s + ωf

 (9) 

 

Şekil 5’teki pozitif sıralı bileşenler için kullanılan Park 

dönüşüm bloğunun matematiksel ifadesi (αβ/dq+1),  

Denklem (2)’deki gibidir. Negatif sıralı bileşenler için 

kullanılan Park dönüşüm bloğunun matematiksel ifadesi 

(αβ/dq-1) ise Denklem (10) ile verilmiştir. 

 

            [
Vd−1

Vq−1
] = [ 

 cos(θ*) -sin(θ*)

sin(θ*)  cos(θ*) 
 ] [  

Vα 

Vβ
] (10) 

 

3. Benzetim Sonuçları 

Bu bölümde, faz kilitleme döngüsü yöntemlerinin 

performansları farklı koşullar altında test edilmiştir. 

Bunlar; dengeli şebeke durumu, dengesiz şebeke durumu, 

şebeke geriliminde harmonik bileşenler bulunması 

durumu ve değişken frekanslı şebeke durumudur. PLL 

yöntemlerinin benzetimi, MATLAB/Simulink ortamında 

ayrık zamanlı ve 10 kHz örnekleme frekansında 

gerçekleştirilmiştir. 

Benzetimi yapılan PLL yöntemlerinde yerleşme süresi 

olarak 40 ms seçilmiştir. Her bir PLL yönteminde PI 

katsayıları, PLL döngü filtresinin sönüm oranı ξ =
1

√2
  ve 

doğal frekansı ωn=162.63 rad/s alınarak hesaplanmıştır. 

Bu parametreler göz önüne alınarak KP = 0.74 ve KI = 

85.05 olarak elde edilmiştir. 

 

3.1 Dengesiz Şebeke Durumu 

 

 

 

Bu kısımda, şebeke gerilimlerinde dengesizlik 

meydana geldiği durumda, PLL yöntemlerinin verdiği 

tepki test edilmiştir. Şekil 6’da görüldüğü gibi üç fazlı 

şebeke gerilimleri dengeli durumda 311 V tepe değer ve 

50 Hz şebeke frekansına ayarlanmıştır. Frekans değişimi 

olmadan, harmonikler ve diğer bozucu etkiler göz ardı 

edilerek benzetim yapılmıştır. Benzetimde şebeke faz 

gerilimleri, 0.1 s’den sonra dengesiz hale getirilerek PLL 

yöntemlerinin performansları incelenmiştir. Dengesiz 

şebeke olarak A-fazı için 373 V tepe değer, B-fazı ve C-

fazı için 285 V tepe değer kullanılmıştır. Şekil 7-8’de 

sırasıyla SRF-PLL ve DDSRF-PLL’nin dengesiz şebeke 

gerilimlerinde sisteme olan tepkileri gösterilmiştir. 

Şekillerden de görüldüğü gibi 0.1 s’ye kadar SRF-

PLL yöntemi yapısının basit olması ve az işlem 

gerektirmesi nedeniyle DDSRF-PLL’ye göre hızlı tepki 

vermektedir. Ancak, şebeke gerilimlerinde dengesizlik 

meydana geldiği zaman SRF-PLL, şebeke faz açısını 

belirlemede hatalara sebep olmaktadır (maksimum faz 

hatası=0.14 rad). Ayrıca, şebeke fazının pozitif sıralı ve 

negatif sıralı bileşenleri bağımsız bir şekilde elde 

edilemediği için Vd ve Vq gerilimlerinde 2. dereceden 

harmonik bileşenin etkisi net bir şekilde görülmektedir. 

DDSRF-PLL yönteminde ise şebeke fazının pozitif sıralı 

ve negatif sıralı bileşenleri bağımsız bir şekilde elde 

edildiği için Vd ve Vq gerilimlerinde 2. dereceden 

harmonik bileşen etkisi ortadan kalkmaktadır.   

 

 
Şekil 6. Üç fazlı dengesiz şebeke gerilimleri
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Şekil 7. Dengesiz şebeke durumunda SRF-PLL’nin cevabı (a) Vd 

geriliminin değişimi, (b) Vq geriliminin değişimi, (c) Tahmin 

edilen şebeke faz açısı, (d) Gerçek ve tahmini faz açısı, (e) Faz 

hatası 

 

 

 
Şekil 8. Dengesiz şebeke durumunda DDSRF-PLL’nin cevabı (a) 

Vd geriliminin değişimi, (b) Vq geriliminin değişimi, (c) Tahmin 

edilen şebeke faz açısı, (d) Gerçek ve tahmini faz açısı, (e) Faz 

hatası 

3.2  Şebeke Gerilimlerinde Harmonik Bileşenler 

Bulunması Durumu 

İkinci testte, şebeke gerilimlerine 5. ve 7. harmonik 

bileşenler eklenerek PLL yöntemlerinin gösterdikleri 

tepkiler incelenmiştir. Eklenen 5. ve 7. harmonik 

bileşenlerin genliği sırasıyla şebeke geriliminin %10’una 

(31 V) ve %5’ine (15.5 V) tekabül etmektedir. Şebeke 

gerilimleri dengeli olup şebeke frekansında değişim 

meydana gelmemektedir. Şekil 9’da görüldüğü gibi 

benzetimde 0.1 s’den sonra şebeke gerilimlerine 

harmonikler eklenmiştir. Şekil 10-11’de sırasıyla SRF-

PLL ve DDSRF-PLL yöntemlerinin performansları 

karşılaştırılmıştır. 

 

 
 

Şekil 9. Üç fazlı harmonikli şebeke gerilimleri 
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Şekil 10. Şebeke gerilimlerinde harmonik bileşenler bulunması 

durumunda SRF-PLL’nin cevabı (a) Vd geriliminin değişimi, (b) 

Vq geriliminin değişimi, (c) Tahmin edilen şebeke faz açısı, (d) 
Gerçek ve tahmini faz açısı, (e) Faz hatası 

 
Şekil 11. Şebeke gerilimlerinde harmonik bileşenler bulunması 

durumunda DDSRF-PLL’nin cevabı (a) Vd geriliminin değişimi, 

(b) Vq geriliminin değişimi, (c) Tahmin edilen şebeke faz açısı, 

(d) Gerçek ve tahmini faz açısı, (e) Faz hatası 

 

Şekillerden de anlaşılacağı üzere SRF-PLL ve DDSRF-

PLL’nin harmoniklere karşı tepkisi iyi olmayıp faz açısını 

belirlemede hatalara sebep olmaktadır (maksimum faz 

hatası=0.053 rad). Her iki PLL’de kullanılan filtrenin band 

genişliği azaltıldığı zaman performansları iyileşmektedir. 

Fakat sistemin senkronize olma süresi uzamaktadır. SRF-

PLL’de tahmin edilen şebeke geriliminin genlik bilgisi 

(Vd) 273 V ila 357 V arasında dalgalanırken, DDSRF-

PLL’de tahmin edilen Vd gerilimi 306 V ila 316 V 

arasında dalgalanmaktadır. Faz hataları aynı olmasına 

rağmen DDSRF-PLL, SRF-PLL’ye göre Vd gerilimini 

daha doğru bir şekilde tahmin etmektedir. 

 

3.3  Değişken Frekanslı Şebeke Durumu 

Son testte, şebeke frekansında değişimler meydana 

getirilerek PLL yöntemlerinin performansları 

incelenmiştir. Şekil 12’de görüldüğü gibi benzetimde 0.1-

0.2 s zaman aralığında şebeke gerilimlerinin frekansı 50 

Hz’den 55 Hz’ye yükseltilmiştir, 0.2-0.3 s zaman 

aralığında şebeke frekansı 55 Hz’den 45 Hz’ye 

düşürülmüştür ve 0.3-0.4 s zaman aralığında şebeke 

frekansı 45 Hz’den 50 Hz’ye yükseltilmiştir. Şebeke 

gerilimlerinin dengeli olduğu ve harmonik vb. bozucu 

etkilerin olmadığı varsayılmıştır. Şekil 13-14’te sırasıyla 

SRF-PLL ve DDSRF-PLL yöntemlerinin gösterdikleri 

tepkilere yer verilmiştir. 
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Şekil 12. Üç fazlı değişken frekanslı şebeke gerilimleri 

 
Şekil 13. Değişken frekanslı şebeke durumunda SRF-PLL’nin 

cevabı (a) Gerçek ve tahmini şebeke frekansı, (b) Frekans 

hatası 

 
Şekil 14. Değişken frekanslı şebeke durumunda DDSRF-

PLL’nin cevabı (a) Gerçek ve tahmini şebeke frekansı, (b) 
Frekans hatası 

 

Şekillerden de anlaşılacağı üzere SRF-PLL ve DDSRF-

PLL’nin frekans değişimlerine karşı performansları 

hemen hemen aynı olmaktadır. Değişken frekanslı şebeke 

durumunda, SRF-PLL yönteminin maksimum aşma 

değeri 8 Hz iken DDSRF-PLL’de 13 Hz’dir. Bununla 

birlikte SRF-PLL ve DDSRF-PLL yöntemlerinde 

yerleşme süresi ortalama 65 ms’dir. İncelenen PLL 

yöntemlerinde sürekli durum hatası yoktur. Böylece 

şebekenin faz açısı hatasız bir şekilde belirlenmektedir. 

Son olarak, çalışmanın eğiticiliğini kuvvetlendirmek 

için üç farklı şebeke durumu için PLL yöntemleri puan 

bazında karşılaştırılmıştır.  Her bir durum için PLL 

yöntemlerine 1-5 arasında puan verilmiş ve puanlama 

sonuçları Tablo 1’deki gibi elde edilmiştir. Şebeke 

etkileşimli evirici, sadece dengeli şebeke için 

kullanılacaksa SRF-PLL tercih edilmesi; sadece dengesiz 

şebeke için kullanılacaksa DDSRF-PLL tercih edilmesi; 

sadece şebeke geriliminde harmonikler bulunması durumu 

için kullanılacaksa DDSRF-PLL tercih edilmesi; sadece 

değişken frekanslı şebeke için kullanılacaksa SRF-PLL 

tercih edilmesi; hem dengesiz hem de harmonikli şebeke 

için kullanılacaksa DDSRF-PLL tercih edilmesi; hem 

dengesiz hem de değişken frekanslı şebeke için 

kullanılacaksa DDSRF-PLL tercih edilmesi; hem 

harmonikli hem de değişken frekanslı şebeke için 

kullanılacaksa SRF-PLL tercih edilmesi; tüm şebeke 

durumları için kullanılacaksa DDSRF-PLL tercih edilmesi 

daha uygundur.  

 

Tablo 1. Şebeke hatalarına göre PLL yöntemlerinin karşılaştırılması 

 

PLL 

Yöntemi 

Şebeke Durumları 

Toplam 

Puan 

D
en

g
eli 

D
en

g
esiz 

H
a

rm
o

n
ik

 

b
ileşen

li 

D
eğ

işk
en

 

F
rek

a
n

slı 

SRF 5 1 2 5 13 

DDSRF 4 5 3 4 16 

 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada, şebeke senkronizasyonu için iki farklı faz 

kilitleme döngüsü yöntemi karşılaştırmalı olarak 

sunulmuştur. SRF-PLL ve DDSRF-PLL yöntemlerinin 

MATLAB/Simulink’te benzetimi yapılmıştır. Bu 

benzetimlerden elde edilen sonuçlara dayanarak farklı 

koşullar altında PLL yöntemlerinin performansları 

karşılaştırılmıştır. 

Elde edilen bulgular sonucunda, SRF-PLL basitliği, 

kolay uygulanabilirliği ve frekans değişimlerindeki tepkisi 

ile ön plana çıkmaktadır. Fakat dengesiz şebeke ve/veya 

şebeke geriliminde harmonik bileşenler bulunması gibi 

olumsuz durumlarda sistemin kararlılığı oldukça 

kötüleşmektedir. Diğer yandan, DDSRF-PLL yöntemi 

pozitif sıralı bileşenleri tam olarak ortaya çıkarabilmesi ve 

filtreleme kapasitesinin yüksek oluşundan dolayı bu tür 

olumsuz durumlara karşı tepkileri ve doğrulukları arzu 

edilen düzeydedir. Ancak şebeke gerilimlerinde harmonik 

bileşenler bulunması durumunda, DDSRF-PLL’de faz 

hatası meydana gelmektedir. Karşılaştırmalı benzetimler 

neticesinde elde edilen sonuçlar, çalışılacak şebekeye göre 

tercih edilmesi gereken PLL yönteminin önemini açıkça 

ortaya koymaktadır. 
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Kısaltmalar 

AGF    : Alçak geçiren filtre 

PI   : Oransal+İntegral 

Va     : Şebekenin A-fazının gerilimi 

Vb     : Şebekenin B-fazının gerilimi 

Vc     : Şebekenin C-fazının gerilimi 

Vα     : Durağan eksen takımı değişkeni 

Vβ     : Durağan eksen takımı değişkeni 

Vd   : Dönen eksen takımı değişkeni 

Vg     : Giriş sinyalinin gerilimi    

Vq   : Dönen eksen takımı değişkeni 

θ   : Şebeke geriliminin faz açısı 

θ *  : Tespit edilen faz açısı 

ωş  : Şebekenin açısal frekansı 
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