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B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti: 
Dağıtım şebekelerinde meydana gelen gerilim çökmeleri, endüstriyel tesislerde üretim süreçlerinin kesintiye 

uğramasına neden olmakta, bununla birlikte ham madde, iş gücü, ekipman yenileme ve tesisin yeniden 

başlatılması gibi birçok yan finansal kaybı beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bu güç kalitesi probleminin 

tanımlanması, karakterize edilmesi, etki potansiyelinin öngörülmesi ve azaltılması için “Gerilim Çökmeleri Ar-

Ge Projesi” gerçekleştirilmiştir. Proje yönetimi ve teknik çalışmalar TREDAŞ bünyesinde AF Consult Türkiye 

Ofisi danışmanlığında yürütülmüştür. 

Proje kapsamında yürütülen araştırmalar, yapılan işler ve elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 

 Gerilim çökmeleri olayları literatür, sektör ve mevzuat araştırmaları ile detaylıca ele alınmış ve 

incelenmiştir. 

 IEEE Std. 1564-2014’e göre gerilim çökmeleri indislerinin tanımları ve matematiksel ifadeleri 

verilmiştir. Ayrıca cihazların gerilim çökmelerine karşı ortalama dayanım eşiklerini ifade eden CBEMA, 

SEMI-F47 ve ITIC eğrileri tanımlanmış ve açıklanmıştır. 

 IEEE Std. 1250-2011 ve diğer akademik yayınlardan hareketle gerilim çökmelerini azaltıcı ekipmanlar 

türlerine göre sınıflandırılmış, devre şemaları ve çalışma prensipleri karşılaştırmalı olarak 

incelenmiştir. 

 Uluslararası mevzuat örnekleri araştırılmış, Güney Afrika ve Avustralya’da uygulanan yönetmelikler 

ve çökmelere karşı getirilen limit değerler paylaşılmıştır. Ayrıca Türkiye’deki kalite kaydedici 

uygulama süreçleri detaylıca açıklanmıştır.  
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 EPRI (Electric Power Research Institute) tarafından gerçekleştirilmiş 13 dağıtım şirketi ve 480 ölçüm 

noktasını içeren gerilim çökmeleri projesinin kapsamı, yöntemi, bulguları incelenmiş ve 

raporlanmıştır. Bu projedeki veri analiz yöntemleri projenin Faz 2 kısmında kullanılmıştır.  

 2015 ve 2016 yılları içerisinde 27 adet TEİAŞ TM çıkışından, 19 adet OG ve 39 adet AG seviyesindeki 

noktalardan yaklaşık 300 günlük ölçüm kaydı verisi temin edilmiş, düzenlenmiş ve eksik kısımlar 

giderilmiştir.  

 Gerilim çökmesi olayları IEEE 1564 standardına göre; sayı, süre ve derinlik parametrelerini içeren 

tablolar haline getirilmiş, enerji, şiddet indisleri hesaplanmış ve üç boyutlu grafikler kullanılarak 

görselleştirilmiştir ve değerlendirilmiştir. 

 İncelemeler gerilim seviyesine, ağırlıklı abone grubuna ve çökme görülen faz sayısına göre 

sınıflandırılmıştır. 

 Üç fazlı çökmelerin şiddet indisleri daha yüksek değerler almaktadır. Bu durum üç fazlı çökmelerin 

hassas ekipmanları etkileme potansiyellerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

 Gerilim çökmelerinin etkilerini minimize etmek için şebeke tarafında arıza sayılarının azaltılması, arıza 

temizleme sürelerinin düşürülmesi ve güç sistemi yapısının değiştirilmesi hususlarında yöntemler 

önerilmiştir.  

 Yöntemler, EMTP-RV yazılımında gerçekleştirilen modellemeler ve senaryolar üzerinden geçici hal 

zaman domaininde analiz edilmiş ve doğrulanmıştır.  

 Gerilim çökmelerini azaltıcı ekipmanlar araştırılmış, yurt içi&yurt dışı tedarikçi firmalarla çalıştaylar 

ve uzaktan toplantılar düzenlenmiştir. Cihazlar türlerine, gerilim çökmelerini giderme 

performanslarına, cevap sürelerine, gerilim&güç seviyelerine ve tedarik imkanlarına göre 

sınıflandırılmış ve listelenmiştir.  

 13 adet endüstriyel tesiste saha çalışmaları yürütülmüş, tesislerin elektriksel yapıları, pilot 

uygulamaya müsaitlik durumları, üretim süreçleri ve hassas ekipmanları incelenmiştir. Güç kalitesi 

arızalarından dolayı tesislerde yaşanan finansal kayıp bilgileri temin edilmiştir. 

 Seçilen tesislere kalite kaydedici cihazlar yerleştirilmiş ve tesiste yaşanan gerilim çökmesi olayları 

analiz edilmiştir.  

 Fayda – maliyet analiz metodolojisi geliştirilmiş, böylece yapılacak yatırımların getirisini kestirmek 

için kullanılacak bir platform oluşturulmuştur.  

 Yapısında yarı iletken anahtarlama elemanları, doğrultucu/evirici grubu ve enjeksiyon 

transformatörü bulunduran Aktif Gerilim Düzenleyicilerin (AVC) endüstriyel kullanımdaki 

uygunlukları, çökmelere karşı performansları, cevap süreleri, maliyetleri ve tedarik imkanları göz 

önüne alınarak pilot uygulama kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

C. Proje Sonuç Değerlendirmesi: 

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Proje, EPDK onay yazısının ardından, projeye ait zaman planı ve proje takip aracı vasıtasıyla proje yönetimi 

gerçekleştirilmiştir. Proje boyunca ilerleme durumu Şekil 1’de gösterildiği gibidir. 
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Projenin pilot saha uygulama fazında kullanılması planlanan ekipmanın yurt dışından ithal edilmesi nedeniyle 

ekipman tedariği planlanandan daha uzun sürmüştür. 

 

Şekil 1: Proje İlerleme Durumu 

Proje çıktılarının gerçekleşen teslim tarihi Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1: Proje Çıktıları Teslim Tarihleri 

Çıktı  
Gerçekleşen Teslim 

Tarihi 

Literatür Değerlendirme Raporu  05.09.2016 

Mevzuat ve Sektör Uygulamaları Değerlendirme Raporu  04.10.2016 

Faz – 1 Kapanış Raporu  16.11.2016 

Gerilim Çökmeleri Bakımından Şebekenin Değerlendirilmesi Raporu  09.01.2017 

Faz – 2 Kapanış Raporu  19.01.2017 

Gerilim Çökmeleri Azaltıcı Yöntemler Raporu  04.05.2017 

Pilot Uygulama Ön Çalışmaları Raporu  06.04.2017 

Faz – 3 Kapanış Raporu  11.05.2017 

Pilot Saha Uygulamaları Değerlendirme Raporu             01.08.2017 

Faz – 4 Kapanış Raporu  21.09.2017 

Proje Kapanış Raporu  14.09.2017 
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C.2. İş Paketleri 

 Faz – 0: Proje Başlangıç Çalıştayı 

 Faz – 1: Proje Başlangıç Çalışmaları 

o Proje Yönetimi Başlangıç Çalışmaları  

o Teknik Başlangıç Çalışmaları (Literatür, Sektör, Mevzuat Araştırmaları)  

 Faz – 2: Şebeke Verilerinin Temin Edilmesi ve Değerlendirilmesi Çalışmaları 

o Şebeke Verileri Toplama Çalışmaları 

o Veri İnceleme ve Değerlendirme Çalışmaları 

 Faz – 3: Gerilim Çökmesi Olaylarını Azaltıcı Yöntemlerin İncelenmesi 

o Gerilim Çökmelerini Azaltıcı Yöntemlerin Araştırılması 

o Yoğun Gerilim Çökmelerinin Yaşandığı Bölgelerde Çalışmalar 

o Tedarikçi Firmalarla Çalışmalar 

o Pilot Uygulama Ön Çalışmaları 

 Faz – 4: Pilot Saha Uygulamaları 

o Pilot Uygulamaların Gerçekleştirileceği Şebeke Bölgelerinin Seçilmesi 

o Ekipman Temini 

o Saha çalışmaları 

 Faz – 5: Proje Kapanışı 

o EPDK’nın Belirdiği Formata Uygun Olarak AR-GE projesi sonuç raporunun hazırlanması 

C.3 Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

Projede kapsamında ekipman satın alınmış ve gerekli ödemeler yapılmıştır. 

 

D. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 
Trakya Bölgesi’ndeki endüstriyel tesislerin bir bölümü tarafından (çoğunlukla tekstil ve plastik enjeksiyon), 

“enerji dalgalanması” olarak ifade edilen olay yüzünden ekonomik kayıpların yaşandığı belirtilmektedir. 

Ancak, bu tesislerin genelinde konu ile ilgili bilgi eksikliğinden dolayı bir ölçüm çalışması ve veri değerlendirme 

süreci gerçekleştirilmemektedir. Dolayısıyla “enerji dalgalanmalarının” hangi güç kalitesi problemini işaret 

ettiği saptanamamakta ve finansal kayıplar sürekli halde devam ederek ülke ekonomisini ve müşteri 

memnuniyetini olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu yüzden, gerilim çökmelerini tüm yönleri ile ele alan, 

dağıtım şirketlerine ve son kullanıcılara kılavuzluk sağlayacak referans kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır.  

Gerilim Çökmeleri Ar-Ge Projesi bu sorunlara cevap vermek için yürütülmüş ve projede aşağıdaki başlıklarda 

çalışmalar yapılmıştır.  

 Veri Değerlendirme Metodolojileri ve Çalışmaları 

 Gerilim Çökmelerini Azaltıcı Yöntemler 
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 Fayda-Maliyet Çalışmaları 

 Endüstriyel Tesis İncelemeleri 

 Ölçüm Çalışmaları 

D.1. Veri Değerlendirme Metodolojileri ve Çalışmaları 

 Gerilim Çökmesi Değerlendirme Tablosu 

Olay sayılarını kalan gerilim ve süre cinsinden sınıflandırmak amacıyla IEC 61000-2-81 standardında 

tanımlanmış değerlendirme tablosu kullanılmaktadır (Tablo 2).  

Tablo 2. Gerilim Çökmesi Değerlendirme Tablosu 

Kalan Gerilim 
[p.u.] 

Gerilim Çökmeleri Olay Sayısı 

Ani [s] Anlık [s] Geçici [s] 

0,01≤t≤0,1 0,1<t≤0,25 0,25<t≤0,6 0,6<t≤1 1<t≤3 3<t≤20 20<t≤60 

0,9-0,8        

0,8-0,7        

0,7-0,6        

0,6-0,5        

0,5-0,4        

0,4-0,3        

0,3-0,2        

0,2-0,1        

 SARFI – X 

Sistem ortalama etkin değer değişim sıklığını ifade eden indis, X kalan gerilim seviyesinin altında 

gerçekleşen çökme olay sayısını göstermektedir. Örnek olarak SARFI – 90 indisinde, ölçüm periyodu 

süresince kalan gerilimin 0,9 p.u.’nun altına düştüğü olay sayısı verilmektedir.  İndis, yarım periyottan 

bir dakikaya kadar olan gerilim çökmeleri için hesaplanmaktadır. 

 Gerilim Çökmesi Enerjisi 

Gerilim çökmesi enerjisi gözlem periyodu boyunca gerçekleşen gerilim çökmesi olaylarına eşit 

değerde enerji kaybına neden olacak kesinti süresini göstermektedir. 

𝐸𝑉𝑆  ile sembolize edilen gerilim çökmesi enerjisi, kalan gerilimin çökme süresi boyunca değişmediği 

varsayıldığında aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanmaktadır. 

𝐸𝑉𝑆 = [1 − (
𝑉

𝑉𝑛𝑜𝑚
)

2

] ∗ 𝑇 

Denklemdeki değişkenler: 

𝑉 : Kalan Gerilim 

𝑉𝑛𝑜𝑚 : Nominal sistem gerilim 

𝑇 : Gerilim Çökme Süresi 

                                                           
1 IEC 61000-2-8: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-8: Environment - Voltage dips and short interruptions on 

public electric power supply systems with statistical measurement results. 



6 
TREDAŞ Gerilim Çökmeleri ARGE Projesi Sonuç Raporu 

Gerilim Çökmesi Enerji İndisi (Sag Energy Index-SEI), belirli bir süre içinde gerçekleşen gerilim çökmesi 

olaylarının enerji toplamlarını ifade etmektedir.  

𝑆𝐸𝐼 = ∑ 𝐸𝑉𝑆_𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑖 : Gerilim çökme numarası 

𝑛 : Gerilim çökme adedi 

Ortalama Gerilim Çökmesi Enerji indisi (Average Sag Energy Index - ASEI), bir bölgede ölçülen 

ortalama gerilim çökmesi enerji değerini belirtmektedir. 

𝐴𝑆𝐸𝐼 =
1

𝑛
∑ 𝐸𝑉𝑆_𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 Gerilim Çökmesi Şiddeti 

Gerilim çökmesi şiddeti; kalan gerilim değeri ile süresine bağlı olarak hesaplanmaktadır: 

𝑆𝑒 =
1 − 𝑉

1 − 𝑉𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒(𝑑)
 

Burada; 

𝑉 : Olay sırasında gerilim etkin değeri 
𝑑 : Olay süresi 

𝑉𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒(𝑑) : Referans eğrinin olay süresindeki değeri 

IEEE 1564-20142 standardında SEMI F47 veya ITIC eğrilerinin gerilim çökmesi şiddeti 

hesaplamalarında kullanılması önerilmiştir. Bu çalışmada şiddet hesabı SEMI F47 gerilim tolerans 

eğrisi referans alınarak yapılmıştır.  

Bir veya birden çok ölçüm noktasını içeren alandaki toplam ve ortalama gerilim çökmesi şiddeti 

aşağıdaki denklemler yardımıyla hesaplanmaktadır: 

𝑆𝐴𝑙𝑎𝑛 = ∑ 𝑆𝑒_𝑖

𝑁

𝑖=1

 

𝑆𝑂𝑟𝑡. =
𝑆𝐴𝑙𝑎𝑛

𝑁
 

N : İlgili alanda meydana gelen gerilim çökmesi olay sayısı 

𝑆𝑒 : Münferit gerilim çökme şiddeti 

 

 Gerilim Çökmeleri Kalan Gerilim – Olay Süresi Histogramı 

Gerilim çökmelerinin kalan gerilim ve süreye bağlı olay sayısını gösteren histogram (Şekil 2) IEC 

61000-2-8 tablosundaki verilerden hareketle oluşturulmuştur. Literatür çalışmalarında da kullanılan 

histogram olay kayıtları değerlendirme aşamasında görsel kolaylık sağlamaktadır. 

                                                           
2 IEEE Std 1564-2014: IEEE Guide for Voltage Sag Indices. 
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Şekil 2. Kalan Gerilim – Olay Süresi Histogramı 

 Hatalı Çalışma Bölgesindeki (HÇB) Gerilim Çökmesi Olayları 

Ölçüm noktalarının gerilim çökmesi performansı değerlendirilirken birincil öncelik ekipmanlarda 

hatalı çalışmaya neden olması muhtemel gerilim çökmesi olaylarıdır. Ekipmanların gerilim 

çökmelerine karşı tolerans eğrisini veren SEMI-F47 standardı referansı ile etki potansiyeli yüksek 

çökme olaylarını hesaplamak için HÇB indisleri geliştirilmiştir. İndisler, olay süresi uzun ve kalan 

gerilimi düşük seviyedeki çökmeleri dikkate almaktadır.  

İki seviyede ele alınan indislerde kırmızı kesikli çizgiler ile belirtilen alan HÇB-70 sınıfını, koyu kırmızı 

çizgiler ile tanımlanan alan ise HÇB-50 sınıfını işaret etmektedir (Şekil 3). İndisin, iki aşamalı 

oluşturulmasının nedeni ölçüm noktalarında risk derecelerine göre değerlendirme yapabilmektir. 

İndislerin kapsadıkları gerilim çökmesi olaylarının eşik değerleri aşağıda verilmiştir. 

o HÇB – 70: 

Kalan Gerilim Değeri < 0,7 p.u. ve Olay Süresi > 0,1 sn 

o HÇB – 50: 

Kalan Gerilim Değeri < 0,5 p.u. ve Olay Süresi > 1 sn 

İki HÇB indisi de ekipmanların hatalı çalışmalarına ve buna bağlı olarak endüstriyel tesislerde üretim 

süreçlerinde kesinti yaşanmasına sebebiyet verebilecek olay sayısını ifade etmektedir. Ancak HÇB-

50 indisi, olay süresi daha uzun ve kalan gerilimi daha düşük çökme türlerini kapsadığı için HÇB-70’e 

göre etki potansiyeli çok daha yüksek olayları içermektedir.  
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Şekil 3. Etki Potansiyeli Yüksek Çökmelerin Histogram Gösterimi 

Ayrıca yeşil kesikli çizgiler içerisinde kalan, sığ ve kısa süreli olayları gösteren alan, birçok ölçüm 

noktası için gerilim çökmelerinin en sık yaşandığı aralık olsa da düşük etki faktörü nedeniyle 

ekipmanlarda geçici veya kalıcı bozulmalar oluşturması beklenmemektedir. 

D.2. Gerilim Çökmelerini Azaltıcı Yöntemler 

Gerilim çökmelerinin sıklığını, süresini, etki potansiyelini ve cihazların çökmelere karşı hassasiyetlerini 

azaltmak için üç temel tarafın gerçekleştirebileceği çeşitli aksiyonlar bulunmaktadır. Bu taraflar: 

 Dağıtım şirketleri  

 Son kullanıcılar   

 Hassas ekipman üreticisi firmalar 

Gerilim çökmeleri sonucu oluşan finansal kayıplar ile çökmeleri azaltıcı eylemlerin maliyetleri arasında bir 

denge noktasının bulunması gerekmekte, bu sayede çözüm yöntemleri daha verimli ve uygulanabilir 

kılınmaktadır.  

Gerilim çökmelerinin çoğunlukla şebekede meydana gelen kısa devreler nedeniyle oluştuğu düşünüldüğünde, 

operasyonel ve yatırım faaliyetleri ile kesinti sayılarının azaltılmasının hem tedarik sürekliliğini iyileştireceği 

hem de gerilim çökmeleri kaynaklı finansal kayıpları azaltacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda, gerilim 

çökmelerini meydana getiren arıza türleri ve bu arızalara karşı geliştirilen çözüm yöntemlerini içeren bir 

diyagram hazırlanmıştır. Diyagramda bulunan çözüm yöntemlerini dağıtım şirketlerinin kullanması ile kısa 

devre kaynaklı gerilim çökmeleri sayısında büyük oranda azalmalar görüleceği tahmin edilmektedir (Şekil 4).  
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Kısa Devre 
Kaynakları

Kuş Kaynaklı Arızalar

Ağaç Teması

Çarpılma

Dışkı

Kamçılanma

Aşırı Uzama

Dal Düşmesi

Kötü Hava Koşulları

Rüzgar

Kar / Buz

Yıldırım

 İzolasyon Kapağı ve Kılıfı

 Kuş Caydırıcılar

 Kanat Tutucu ve Tünek

 Kuş Güvenlikli Tasarım

 Faz Aralayıcılar

 Direk Arası Mesafelerin Uygun  Seçimi

 İzolatör Kalkanı

 Periyodik İzolatör Temizliği

 Periyodik Budama

 ENH Sehiminin Alınması

 Havai Hatların Yer Altına Alınması

 ENH Sehiminin Alınması

 Havai Hatların Yer Altına Alınması

 Koruma İletkeni

 Yoğun Parafudr Kullanımı

 Faz Aralayıcılar

 Değişken Dirençli Havai Hatlar

 Kar Dayanaklı Halkalar

 Karşı Ağırlık 

İnsan Aktiviteleri

Kazı Çalışmaları

Trafik Kazaları

 Kazı Ekiplerinin Bilgilendirilmesi

 Uyarıcı Levhaların Yerleştirilmesi

Arıza Türleri Alt Arıza Türleri Çözüm Yöntemleri

 

Şekil 4. EDAŞ Tarafından Alınacak Gerilim Çökmelerini Azaltıcı Aksiyonlar  

Kısa devre sayısının azaltılmasının yanı sıra gerilim çökmelerinin süresini kısaltmak da etki potansiyelini 

düşürmekte, hassas ekipmanların trip etme (açma) olasılığını azaltmaktadır. Bu bağlamda belirtilen tedbirler 

aşağıda sıralanmıştır.  

 Sayısal koruma rölelerinde mevcut değil ise sabit zamanlı aşırı akım koruma fonksiyonlarının 
aktifleştirilmesi, böylece yüksek genlikli kısa devre akımlarının ters zamanlı koruma fonksiyonu 
beklenmeden ani zamanlı olarak daha kısa sürede izole edilmesinin sağlanması 

 Kesicilerin açma sürelerinin ve açma devrelerinin kontrol edilmesi 

Dağıtım şirketleri tarafından güç sisteminde yapılacak modifikasyonlar yardımıyla kalan gerilim değeri 

yükseltilmekte diğer bir deyişle çökme anında hassas cihazın gördüğü gerilim genliği artırılabilmektedir:  

 Yük barasına elektriksel olarak yakın noktalardan generatörlerin konumlandırılması ile çökme anında 
bara gerilimi desteklenmekte, böylece çökmelerin derinliği azaltılabilmektedir.  

 Hassas yüklere sahip tesis fiderlerinin bara ayırma işlemi ile TEİAŞ TM’lerden direkt veya az sayıda 
merkez üzerinden beslenmesi ile yük noktalarının gerilim çökmelerinden daha az etkilenmesi 
sağlanmaktadır. 

 Yüklerin birden çok kaynak ile birlikte beslenmesi çökme anında yük barasındaki gerilim değerini 
artırmaktadır. 
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Güç sisteminde yapılan modifikasyonların gerilim çökmelerini azaltıcı etkileri, geçici hal olaylarının 
benzetiminin yapıldığı EMTP-RV programında analiz edilmiştir. Bu bağlamda şebekede seçilen bir bölgeden 
(gerilim çökmelerinden etkilenen endüstriyel tüketicinin beslendiği fider) tek hat verileri temin edilmiş ve 
modelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Şekil 5).  

154 kV 31,5 kV
B. Yoncalı 

DM_1
B. Yoncalı 

DM_9

Tesis  Girişi 
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400 V
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1
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Şekil 5. İncelenen Endüstriyel Tesisin Beslendiği Şebeke Parçası 

Örnek olarak, mevcut durumda “Hassas Yük’e” paralel hatta bulunan “Yük 3” barasında üç faz kısa devre 

meydana geldiğinde, hassas yük barasına ait gerilim genliği 230 V seviyesinden 35 V seviyesine düşmektedir. 

Gerilim çökmesinin etki potansiyelini azaltmak ve kalan gerilim değerini artırmak için Hassas Yük’ün bağlı 

bulunduğu baranın TEİAŞ TM’nin sekonderine direkt bağlanması durumu (ekspres fider) ele alınmıştır. Bu 

durumda, hassas yük barası, “Yük 3” barasında oluşan kısa devreden daha az etkilenmiş, bara gerilim seviyesi 

35 V’tan 170 V seviyesine yükseltilmiştir (Şekil 6).  

 
 (a) Mevcut Durum 

 
(b) Ekspres Fider Uygulaması 

Şekil 6. Güç Sistemi Yapısının Değiştirilmesi 

Şebekede alınan önlemler her ne kadar gerilim çökmelerinin sayısını, süresini ve etki potansiyelini kısıtlasa da 

sistemin doğası gereği tamamen ortadan kaldırılamayan arızalar, sanayi tabanlı son kullanıcılarda üretim 

kesintilerine neden olmaktadır. Dolayısıyla endüstriyel tesis yöneticilerine kılavuzluk etmesi için gerilim 

çökmelerini azaltıcı ürünlere dair piyasa araştırmaları yapılmış, ürünlere ait teknik özellikler listelenmiştir 

(Tablo 3).  
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Tablo 3. Gerilim Çökmelerini Azaltıcı Ürün Listesi 

Firma Ürün Tipi 
Düzeltme Kapasitesi 

Düzeltme Süresi 
(sn) 

Bağlantı Gerilimi / 
Güç Seviyesi 

(maks.) Faz Sayısı 
Kalan 
Gerilim  

Düzeltilen 
Gerilim 

Omniverter AVC 

Tek %25 %100 30 

AG / 5 MVA 

Üç %50 %100 30 

ABB Türkiye AVC 

Tek 
%0 %57 0,6 

AG / 3,6 MVA 

%45 %100 30 

Üç 

%40 %70 0,6 

%50 %90 10 

%60 %100 30 

UST/ WSP AVC 
Tek / İki %30 %95 100  

AG / 2 MVA 
Üç %60  %95 100 

Zigor Corp. AVC Üç 

%50 %90 30 

AG–OG / 1,2 MVA %60 %100 30 

%70 %100 - 

Eaton AVC 

Tek 
%15 %90 - 

AG–OG / 1,8 MVA 
%37 %100 30 

Üç 
%40 %80 30 

%50 %100 30 

WSP AVC Tek %50 %100 100 AG / 10 kVA 

Rockwell DySC Üç 
%0 %100 200 

AG / 2 MVA 
%50 %100 5 

Advanced CVT Üç 
%30 %100 - 

AG / 45 kVA 
%85 %100 Sürekli Hal 

Emerson CVT Tek %65 %100 - AG / 7,5 kVA 

Cetronic CVT 
Tek veya 
Üç 

%42 %100 - AG / 10 kVA 

S&C Electric UPS Üç %0 %100 60 AG–OG / 20 MVA 

ABB Türkiye UPS Üç %0 %100 3 AG / 3 MVA 

Socomec UPS Üç %0 %100 - AG / 200 MVA 

S&C Electric D-STATCOM Üç - - - AG-OG / 40 MVAr 

PS&C M-G Grup Üç %0 %100 5 AG-OG / 2 MVA 

Kato M-G Grup Üç %0 %100 - AG-OG / 25 MVA 

AmSC D-SVC Üç - - - OG 

AmSC D-VAR Üç - - - OG / 8 MVAr 

AmsC IVR Üç %40 %100 - AG-OG / 12 MVAr 

Schneider  STS Üç %0 %100 Sürekli Hal AG 

GE STS Üç %0 %100 Sürekli Hal AG 

WSP DVR Üç %0 %100 1 sn  AG / 2,4 MVA 
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Gerilim çökmelerini azaltıcı cihazların araştırılması ve incelemesi sonucunda aşağıdaki değerlendirmeler 

yapılmıştır:  

 AVC, DVR ve DySC spesifik olarak gerilim çökmesi problemini gidermek için tasarlanmış olup yapısında 

bulundurdukları elemanlara göre farklılık göstermektedirler. Üç cihaz da yüke seri olarak 

bağlanmakta, kontrol devresi ile takip edilen giriş geriliminde bir bozulma meydana geldiğinde ortak 

bağlantı noktasındaki eksik gerilimi maksimum 5 ms’ye kadar tamamlamaktadırlar.  

Gerilim çökmelerini giderme performansları ekipmanın yapısal özellikleri ile değişim göstermekle 

birlikte üç faz çökmeler için genellikle kalan gerilimi %50’den yüksek olaylara karşı etkindirler. Tek 

fazlı çökmelerinin neredeyse tamamı bu cihazlar tarafından ortadan kaldırılabilmektedir.  

 D-STATCOM, D-SVC ve D-VAR türündeki cihazlar, IGBT tabanlı sistemleri ile şönt bağlandıkları noktaya 

yaklaşık 1-1,5 periyotluk bir cevap süresi içerisinde reaktif güç desteği sağlamakta böylece sürekli hal 

gerilimindeki dalgalanmaları ve gerilim çökmelerini azaltmaktadırlar. Bu cihazlar pratikte yalnızca 

gerilim çökmeleri problemlerini gidermek için kullanılmamakta ayrıca kırpışma, harmonik ve gerilim 

kararlılığı olaylarına karşı da etkinlik göstermektedirler. Yapılarında büyük güçlü yarı iletken 

anahtarlama elemanları bulundurdukları için cihaz maliyetleri oldukça yüksektir. 

 UPS sistemleri, enerji kesintilerine ve güç kalitesi problemlerine karşı kullanılan konvansiyonel 

çözümlerinden birisidir. Ancak akü gruplarının zamanla ömür kayıplarına uğraması ve yüksek bakım 

maliyetleri çözümün negatif yönlerini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, tesisin üretim kayıplarının büyük 

bir çoğunluğu gerilim çökmesi kaynaklı ise UPS sistemlerinin kullanılması, diğer yöntemlere kıyasla 

daha az verim sağlayacaktır. 

 STS ekipmanları, iki ayrı kaynak üzerinden beslenebilen AG yüklerde uygulanabilmekte olup 1,6 kA 

seviyelerine kadar yük akımını taşıyabilmektedir. Sistem enerji kesintilerinde ve giriş gerilimindeki 

bozulmalarda yükü birincil kaynaktan ayırıp alternatif kaynağa yaklaşık 5-10 ms’lik bir sürede 

aktarabilmektedir. Dolayısıyla, elektriksel şartların müsait olduğu koşullarda kullanımının verimli 

olabileceği değerlendirilmektedir.  

 Sabit Gerilim Transformatörlerinin sekonder sargıları rezonans prensibi ile doyuma götürülmekte, 

böylece giriş gerilimindeki dalgalanmaların çıkış gerilimi üzerindeki etkisi azaltılmaktadır. Çoklukla, 

düşük güç talep eden PLC, sinyalizasyon ve kritik proses kontrolörleri için koruma sağlamakta, üç faz 

için maksimum 45 – 50 kVA seviyesine kadar üretilmektedir. 

Yurt içi ve yurt dışı teknoloji sağlayıcısı firmalar ile toplantılar düzenlenmiş, ürünler hakkında teknik bilgiler 

toplanarak fiyat teklifleri alınmıştır. Yaklaşık olarak fiyat teklifi alınabilen veya alınmak üzere olan ürünlerin 

listesi aşağıda verilmektedir (Tablo 4): 

Tablo 4. Ürünlere ait Fiyat Teklifleri 

Tedarikçi Firma Cihaz Türü 
Güç Seviyesi 

(kVA) 
Tahmini Fiyat Verimlilik 

Omniverter AVC 250 Fiyat Bekleniyor %99 

ABB Türkiye AVC 225 42.000 € + KDV %98 

WeSavePower AVC 150 80.000 € %99 

WeSavePower AVC 10 11.000 € %98 

Eaton AVC 1.800 2.400.000 € %98 
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Tedarikçi Firma Cihaz Türü 
Güç Seviyesi 

(kVA) 
Tahmini Fiyat Verimlilik 

Emerson CVT 0,25 1.000 $ %92 

Cetronic CVT 1 640 £ - 

ABB Türkiye UPS 225 45.000 € + KDV %99 

AmSC PQ-IVR 4 MVAr 600.000 $ - 

Gerilim çökmelerini veya etkilerini azaltmak için kullanılan son yöntem ise hassas ekipmanların gerilim 

çökmelerine karşı dayanım seviyelerinin yükseltilmesidir. Bu kapsamda yapılan araştırmalar sonucunda elde 

edilen çıkarımlar aşağıda listelenmiştir: 

 Hassas ekipmanın dahili DC barasına ek kapasitanslar bağlanarak daha uzun süreli gerilim 

çökmelerine karşı dayanımı arttırılması 

 Tek fazlı düşük güçlü ekipmanlarda giriş gerilim değeri geniş aralıkta çalışabilen gelişmiş DC/DC 

dönüştürücüler kullanılması 

 Ekipman şartnamelerinde gerilim tolerans eğrisinin talep edilmesi  

D.3. Fayda-Maliyet Çalışmaları 

Önceki bölümlerde de ifade edildiği gibi; gerilim çökmeleri endüstriyel tesislerde üretim faaliyetlerinin 

durmasına, ekipmanların arızalanmasına ve ayıplı mal üretimine yol açmaktadır. Bu ve benzeri sorunlardan 

dolayı işleticiler çeşitli boyutlarda finansal kayıplar yaşayabilmektedir. Diğer taraftan, sorunun çözümüne 

yönelik sisteme entegre edilen cihazların belirli bir yatırım maliyeti bulunmakta, kurulum yapıldıktan sonra 

işletme maliyetleri ve bakım ihtiyaçlarından doğan ek maliyetler ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple, son kullanıcı 

tarafında herhangi bir önlem alınmadan önce problemin getirdiği ekonomik kaybın büyüklüğü hesaplanmalı 

böylece yapılacak yatırımın karlılığı ortaya konulmalıdır.  

Yatırımın değerlendirilmesi için kullanılan Fayda-Maliyet Analizinde (FMA), “Gerilim Çökmesi Kaynaklı Oluşan 

Finansal Kayıpları” minimize etmek analizin fayda kısmını; çökmelerin olumsuz etkilerini gidermek için tesise 

konumlandırılan cihazların “Uygulama Maliyetleri” analizin maliyet kısmını oluşturmaktadır. Proje 

kapsamında oluşturulan genelleştirilmiş fayda-maliyet metodolojisi adım adım aşağıda açıklanmaktadır.  

Gerilim çökmeleri nedeniyle oluşan finansal kayba ilişkin parametrelerin açıklamaları (Tablo 5):  

Tablo 5. Gerilim Çökmeleri Kaynaklı Finansal Kayıp Tablosu 

Çökme Kaynaklı Finansal Kayıp  : 
Bir yılda meydana gelen gerilim çökmelerinden dolayı endüstriyel tesiste 
yaşanan finansal kayıp   

Çökme Sayısı : Bir yılda yaşanan toplam gerilim çökmesi sayısı 

Çökme Maliyeti  : Tesiste oluşan bir çökmenin firmaya getirdiği ortalama maliyet 

Ham Madde Kaybı  : Üretimin durması ile ham maddenin tekrar kullanılamayacak hale gelmesi 

İş Gücü Kaybı  : 
Üretim durması ile faaliyetlerin tekrar başlatılması arasındaki süre 
zarfında tesiste çalışan işçilerden faydalanılamaması 

Ekipman Arızalanma Maliyeti  : 
Tesiste bulunan ekipmanların (PLC, AHS, asenkron motor vb.), gerilim 
çökmesi sonrasında toplam arızalanma maliyeti 
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Ekipman Yenileme/Tamirat : Ekipmanın yenilenme veya tamirat masrafları 

Arızalanan Ekipman Sayısı : Bir çökmede arızalanan maksimum ekipman sayısı 

Olasılıksal Çarpan : 
Çökme olaylarında arızalanan ekipman sayısını belirlemek için kullanılan 
katsayı   

Çökme Azaltıcı Ekipman Etkinliği : Çökmelere karşı cihazın toplam etkinlik değeri 

Tesisin Korunma Oranı : 
Gerilim çökmelerini azaltıcı ekipmanın koruduğu yük grubunun tüm kritik 
yük gruplarına oranı 

Ekipman Performansı : 
Gerilim çökmesini azaltıcı ekipmanın ortadan kaldırdığı çökmelerin 
toplam çökme sayısına oranı 

Çökmelerin Azaltılması ile 
Sağlanan Fayda  

: 
Çökme azaltıcı ekipman etkinliği ile yıllık finansal kaybın birlikte 
değerlendirilmesi sonucu elde edilen fayda 

Tesiste yaşanan gerilim çökmelerinin yıllık toplam maliyeti, bir yılda görülen çökme sayısı ve bir çökmenin 

ortalama maliyeti ile hesaplanmaktadır: 

Çö𝑘𝑚𝑒 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝚤 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑦𝚤𝑝 = Çö𝑘𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 𝑥 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 Çö𝑘𝑚𝑒 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 

Bir çökmenin ortalama maliyeti tesiste yürütülen proseslerin türlerine göre farklılık gösterebilmekle beraber, 

bu analizde ham madde, işgücü ve ekipman arızalanma maliyetlerinin toplamı olarak ifade edilmiştir: 

Çö𝑘𝑚𝑒 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 = 𝐻𝑎𝑚 𝑀𝑎𝑑𝑑𝑒 𝐾𝑎𝑦𝑏𝚤 + İş𝑔ü𝑐ü 𝐾𝑎𝑦𝑏𝚤 + 𝐸𝑘𝑖𝑝𝑚𝑎𝑛 𝐴𝑟𝚤𝑧𝑎𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 

Arızalanan ekipman sayısının belirlenmesi için olasılıksal bir çarpan kullanılarak toplam arıza maliyeti 

hesaplanmaktadır: 

𝐸𝑘𝑖𝑝. 𝐴𝑟𝚤𝑧𝑎. 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 = 𝑌𝑒𝑛𝑖𝑙𝑒𝑚𝑒/𝑇𝑎𝑚𝑖𝑟𝑎𝑡 ∗ 𝑂𝑙𝑎𝑠𝚤𝑙𝚤𝑘𝑠𝑎𝑙 Ç𝑎𝑟𝑝𝑎𝑛 ∗ 𝐴𝑟𝑧. 𝐸𝑘𝑖𝑝. 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 

Gerilim çökmelerini azaltıcı ekipmanların maliyetleri, korunan yükün talep gücü seviyesine göre değişmekte, 

çoğunlukla tesisteki bütün hassas cihazların korunması mümkün olmamaktadır. Bu sebeple, uygulanan 

ekipmanın tesisteki hassas yükleri hangi oranda koruduğuna dair bir değişken FMA analizine eklenmiştir.  

Ayrıca çökme giderici ekipmanlar, gerilim çökmelerinin tamamını ortadan kaldıramamakta, cihaz 

performansının üzerinde kalan derinlikteki ve süredeki çökmeler finansal kayıp oluşturabilmektedir. 

Dolayısıyla bir ekipman performansı indisi oluşturularak bu durumun analiz içerisinde dikkate alınması 

sağlanmıştır.    

Çö𝑘𝑚𝑒 𝐴𝑧𝑎𝑙𝑡𝚤𝑐𝚤 𝐸𝑘𝑖𝑝𝑚𝑎𝑛 𝐸𝑡𝑘𝑖𝑛𝑙𝑖ğ𝑖 = 𝑇𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖𝑛 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑛𝑚𝑎 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 ∗ 𝐸𝑘𝑖𝑝𝑚𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑠𝚤 

Gerilim çökmelerini azaltıcı ekipman uygulandıktan sonra, tesiste yaşanan finansal kayıpların azaltılması 

sonucu elde edilen fayda, çökme kaynaklı toplam finansal kayıp ve çökme azaltıcı ekipmanın etkinliği ile 

hesaplanmaktadır: 

𝑆𝑎ğ𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐹𝑎𝑦𝑑𝑎 = Çö𝑘𝑚𝑒 𝐴𝑧𝑎𝑙𝑡𝚤𝑐𝚤 𝐸𝑘𝑖𝑝𝑚𝑎𝑛 𝐸𝑡𝑘𝑖𝑛𝑙𝑖ğ𝑖 ∗ Çö𝑘𝑚𝑒 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝚤 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑦𝚤𝑝  
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FMA analizine ait maliyet bileşenleri aşağıdaki tabloda sıralanmaktadır (Tablo 6).  

Tablo 6. Uygulama Maliyetleri 

Ekipman Uygulama Maliyeti : Gerilim çökmelerini azaltıcı ekipmanın sisteme getirdiği toplam maliyet 

Birim Ekipman Maliyeti : 
Gerilim çökmelerini azaltıcı ekipman türüne bağlı olarak kVA başına cihaz 
maliyeti 

Korunan Yük : Gerilim çökmelerine karşı korunan yükün talep gücü 

Ekipman İşletme Maliyeti : 
Ekipmanın tesise entegre edilmesiyle birlikte üzerinde oluşan enerji kayıplarının 
ve bakım maliyetlerinin toplamı 

Ekipmanın toplam uygulama maliyeti, cihazın kurulum maliyeti ile işletme maliyetlerinin (enerji kaybı ve 

bakım) toplamı olarak ifade edilmektedir. Ancak, ilk senede gerçekleştirilen kurulum sonrasında uygulama 

maliyetini yalnızca işletme maliyeti oluşturmaktadır.  

Dolayısıyla ekipmanın ilk sene uygulama maliyeti: 

𝐸𝑘𝑖𝑝𝑚𝑎𝑛 𝑈𝑦𝑔𝑢𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 = 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑌ü𝑘 ∗ 𝐵𝑖𝑟𝑖𝑚 𝐸𝑘𝑖𝑝. 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 + İş𝑙𝑒𝑡𝑚𝑒 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 

𝐸𝑘𝑖𝑝𝑚𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑟𝑢𝑙𝑢𝑚 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 = 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑌ü𝑘 ∗ 𝐵𝑖𝑟𝑖𝑚 𝐸𝑘𝑖𝑝. 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 

Çökme giderici ekipmanların kVA başına kurulum ve işletme maliyetleri Tablo 6 üzerinden referans 

alınabilmektedir. 

Takip eden seneler için uygulama maliyeti: 

𝐸𝑘𝑖𝑝𝑚𝑎𝑛 𝑈𝑦𝑔𝑢𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 = İş𝑙𝑒𝑡𝑚𝑒 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 

Dolayısıyla yatırım sonrası elde edilecek net kümülatif kazanç yıllara bağlı olarak aşağıdaki denklem ile 

hesaplanabilmektedir: 

𝑁𝑒𝑡 𝐾ü𝑚ü𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑖𝑦𝑖𝑙𝑒ş𝑚𝑒 = − 𝐾𝑢𝑟𝑢𝑙𝑢𝑚 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 + ∑(𝑆𝑎ğ𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐹𝑎𝑦𝑑𝑎 −

 

 

İş𝑙𝑒𝑡𝑚𝑒 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖) 

D.4. Endüstriyel Tesis Çalışmaları 

Projede gerilim çökmelerini azaltıcı ekipmanların pilot uygulamasını gerçekleştirmek için TREDAŞ hizmet 

bölgesinde gerilim çökmelerinden dolayı üretim kayıpları yaşadığını belirten endüstriyel tesisler 

araştırılmıştır.  Araştırmalar sonucunda belirlenen tesislerde saha incelemeleri ve çalışmaları yapılmış, üretim 

kaybının kök-nedenleri saptanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda tekstil, plastik, kablo ve bakır alaşım 

malzemeleri sektörlerinde üretim yapan 13 adet tesis pilot uygulama fazında değerlendirilmek üzere 

incelenmiştir. Temel değerlendirme kriterleri aşağıda verilmektedir:   

 Gerilim çökmesi belirtilerinin saptanması 

 Anlık üretim kesintilerinin sıklığı 

 Tesis yöneticilerin izni  

 Anlık üretim kesintilerinin maliyeti 
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o Ham madde  

o İşçilik  

o Arızalanan cihaz tamir, nakliye ve yenileme maliyeti 

 Üretim faaliyetlerinin yeniden başlatılma süresi 

 PLC, ayarlanabilir hız sürücüsü vb. hassas ekipman varlığı  

 Korunacak ekipmanların kurulu gücü 

 Tesisin mevcut elektriksel altyapısının uygunluğu 

Değerlendirmeler sonucunda seçilen iki adet tekstil üretimi yapan endüstriyel tesiste ölçüm çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 7).   

 
 (a) Firma 1 

 
(b) Firma 2 

Şekil 7. Ölçüm Çalışması Yapılan Endüstriyel Tesis Görselleri 

D.4.Ölçüm Çalışmaları 

Pilot uygulamalar kapsamında, yukarıda ifade edilen Firma 1 ve Firma 2’de ölçüm çalışmaları yapılmıştır. 

Kalite cihazı olarak IEC 61000-4-30 Sınıf A standardına uygun HIOKI PW3198 cihazı kullanılmış, ölçüm noktası 

olarak tesislerin OG giriş hücreleri seçilmiştir.  

Ölçüm çalışmalarının esas amaçları aşağıda sıralanmaktadır: 

 Tesiste meydana gelen güç kalitesi probleminin, gerilim çökmesi olduğundan emin olunması 

 Gerilim çökmelerini azaltıcı ekipman seçiminde girdi parametresi sağlanması 

 Ekipmanın kurulumu sonrasında elde edilecek kazancın öngörülmesi  

Ölçüm süreleri, firma bazlı olarak aşağıdaki tabloda verilmektedir (Tablo 7).  Firma 1 ve Firma 2 için yaklaşık 

11 günlük ölçüm verisi temin edilmiştir. 

Tablo 7. Tesislerdeki Ölçüm Süreleri 

Firma No. Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Ölçüm Süresi [Gün] 

Firma 1 10.08.2017 10:28 21.08.2017 14:58 11 

Firma 2 10.08.2017 12:00 21.08.2017 15:50 11 
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Ölçüm verileri, kalite cihazının ara yüzü olan Hioki 9624-50 PQA-HiView Pro yazılımına aktarılmış, bu 

platformda veriler incelenerek değerlendirilmiştir. Ölçümler sonucunda firmalar, gerilim çökmeleri indisleri 

bakımından karşılaştırılmıştır (Tablo 8):  

Ölçüm sonuçları incelendiğinde, Firma 1’de Firma 2’ye kıyasla 4 kat kadar gerilim çökmesi meydana geldiği 

tespit edilmiştir. Gerilim tolerans eğrisine uzaklığı ifade eden şiddet indisinde Firma 2 daha yüksek değer 

almıştır. Ancak bu durumun Firma 2’de daha az gerilim çökmesi yaşanmasından kaynaklandığı 

değerlendirilmiştir.  

Tablo 8. İki Adet Firmanın Ölçüm Verilerine Dair Karşılaştırma  

Ölçüm 
Noktası 

SARFI – 70 
ASEI 
[s] 

SOrt. HÇB – 70 HÇB – 50 
Toplam Çökme 

Sayısı 

Firma 1 46 0,17 1,30 34 0 72 

Firma 2 15 0,22 1,67 12 0 18 

Firma 1’de oluşan gerilim çökmesi olaylarının ITIC eğrisindeki dağılımı aşağıda verilmektedir (Şekil 8). Şekilden 

görüldüğü üzere gerilim çökmesi olaylarının tamamı 1 sn mertebesinin altında kalmıştır. Bu durumun, dağıtım 

şebekelerinde uygulanan maksimum 1 sn limitli arıza temizleme zamanından kaynaklandığı 

değerlendirilmektedir.  

 

Şekil 8. Firma 1 – Ölçüm Verilerinin ITIC Eğrisinde Dağılımı 

Kalite kaydedici cihaz tarafından kaydedilen bir adet gerilim çökmesi olayının gerilim dalga formu aşağıda 

gösterilmektedir. Örüntü incelendiğinde, gerilim çökmesine faz-toprak kısa devre arızasının neden olduğu, 

tek fazın gerilimi düşerken diğer iki fazın geriliminin yükseldiği belirlenmiştir (Şekil 9).  
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Şekil 9. Hioki PW3198 Cihazından Alınan Gerilim Çökmesi Olayı Dalga Formu 

E. Projede Yaşanılan Sorunlar, Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen 

Deneyimler: 
 Güç kalitesi ölçüm cihazlarının set değerlerinin, standartlarca belirlenen gerilim çökmesi tanımına 

uygun olarak ayarlanması gerekmektedir. Aksi takdirde, ölçüm periyodu boyunca meydana gelen 

gerilim çökmelerine ait olay kayıtları oluşturulamamakta ya da gerilim çökmeleri olay kayıtlarının 

içinde kesinti ve gerilim yükselmesi kayıtlarına da rastlanmaktadır. Bu haliyle kayıtların doğrudan 

kullanılması hatalı değerlendirmelere neden olacaktır. Dolayısıyla öncelikli olarak temin edilen olay 

kayıtlarının gerilim çökmesi tanımına uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu sebeple, ölçüm 

çalışmaları sırasında zaman zaman ölçümlenen verinin alınarak kontrol edilmesi varsa eksikliklerin 

giderilmesi büyük önem arz etmektedir. 

 Pilot uygulama için öngörülen tesislerde yapılan ölçüm çalışmalarında yeterli gerilim çökme olayının 

olmaması ekipman seçimini zorlaştırmaktadır. Bu sebeple birden fazla noktada minimum bir hafta 

boyunca ölçüm çalışmalarının sürdürülmesi gerekmektedir. 

 Gerilim çökmelerini azaltıcı ekipman üreticilerinin yurt içinde faal olmaması nedeniyle pilot saha 

uygulamaları fazında muhtemel gecikmelere karşı alternatif ürün ve tedarikçi havuzunun 

genişletilmesi önerilmektedir. 

 Yurt dışı tedarikçileri ile görüşmeler yapılırken cihazın frekans ve CE sertifikası gibi kritik uyumlulukları 

sorgulanmalıdır. 

 Pilot uygulama için seçilecek endüstriyel tesisin belirlenmesi, ölçüm çalışmaları için gerekli izinlerin 

alınması, proje ve ilerleyişi hakkında tüketicinin bilgilendirilmesi teknik başlangıç çalışmaları fazından 

hemen sonra gerçekleştirilmelidir. Mümkün olduğunca fazla sayıda endüstriyel tesis ile iletişime 

geçilmesi pilot uygulamanın gerçekleştirilememe riskini azaltacaktır. 

 Pilot uygulamalar için kullanılacak ekipmanların maliyeti kurulu gücün artmasıyla birlikte 

yükselmektedir. Bu sebeple, dağıtım merkezi seviyesinde gerilim çökmelerini azaltıcı ekipman 

kullanımı gerçekleştirilememiştir. Bunun yerine son kullanıcı noktasında bulunan ve gerilimdeki ani 

değişimlere hassas ekipmanlar belirlenerek daha küçük güçlerde koruma yapılması tercih edilmiştir. 

F. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik 

Öneriler: 
Gerilim çökmesi olaylarının güç kalitesi problemleri içerisinde en büyük paya sahip olduğu 

değerlendirilmektedir. Gerilimdeki kısa süreli ani değişimlere karşı hassas ekipmanların hatalı çalışması ya da 

arızalanması söz konusu olmaktadır. Endüstride özellikle ısıl işlem ağırlıklı üretim faaliyetlerini gerçekleştiren 

firmalar ile tekstil sektörü gerilim çökmesi olaylarından sıklıkla etkilenmektedir. Bu sebeple, gerilim 

çökmelerinin ülke ekonomisine etkisi oldukça büyüktür. Gerilim Çökmeleri Ar-Ge Projesi sonucunda elde 
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edilen kazanımların diğer dağıtım şirketleri ile paylaşılarak ülke genelinde üretim kesintilerinin neden olduğu 

finansal kayıpların minimize edilmesi hedeflenmelidir. Bu bağlamda, diğer dağıtım şirketleri ile aşağıda 

belirtilen çıktıların paylaşılması faydalı olacaktır: 

 Gerilim Çökmelerini Değerlendirme Metodolojisi: Mobil güç kalite cihazlarından temin edilen veriler 

ile şebekenin farklı bölgeleri gerilim çökmeleri performansı bakımından değerlendirilebilmektedir. 

Buna ek olarak, endüstriyel tesislerde gerçekleştirilecek ölçüm çalışmaları sonucunda son tüketicinin 

yapabileceği azaltıcı ekipmanların teknik özellikleri belirlenebilir. 

 Gerilim Çökmelerini Azaltıcı Yöntemler Raporu: Rapor içerisinde belirtilen kısa devre kaynaklı gerilim 

çökmelerinin azaltılmasına yönelik şebeke tarafında gerçekleştirilebilecek aksiyonların hayata 

geçirilmesi ile gerilim çökmelerinin etkisi azaltılmaktadır. Böylece müşterilerin dağıtım şirketine karşı 

duyduğu memnuniyetin ve güvenin artırılması planlanmaktadır. Gerilim çökmelerini azaltıcı 

ekipmanların çalışma prensibi ve geliştirilen ticari ürünlerin kapasiteleri hakkında bilgi edinilebilir. 

 Fayda Maliyet Analizi Metodolojisi: Faz – 4 çalışmaları kapsamında hazırlanan fayda maliyet analizi 

bileşenleri ve hesaplama metodolojisi ile gerilim çökmesi azaltıcı ekipman uygulaması ile sağlanacak 

fayda ve finansal uygulanabilirlik analizleri gerçekleştirilebilir. Endüstriyel tesis yöneticilerinin gerilim 

çökmelerine karşı aksiyon alma motivasyonunu bu metodolojinin kazandırması hedeflenmektedir. 

 


