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Dağıtım Şirketleri AR-GE Projesi Sonuç Raporu 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 
ARGE Proje Kabul # 28.09.2016 tarihli ve 42435421-120.05.05 sayılı EPDK yazısı 

Başvuru Sahibi: Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: 
100. Yıl Mah. Barbaros Cad. No:24/1 (A blok) Süleymanpaşa 
TEKİRDAĞ 

Proje Adı: 

Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Meydana Gelen Geçici 
Aşırı Gerilim Dalgalanmalarının Analizi Ve Önlenmesi İçin 
Gerekli Çözümlerin Sunulması 

Proje Bölgesi: Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Proje Süresi: 12 Ay 

Proje Sorumlusu: Necip Erman Atilla 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: 
erman.atilla@tredas.com.tr 

Tel: 0530 9557930 

 

B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti: 
 

Bu proje, Trakya Elektrik Dağıtım Şirketi (TREDAŞ) sorumluluk alanında olan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 

illerinde orta gerilim elektrik dağıtım şebekesindeki geçici gerilim dalgalanmalarının analizi ve önlenmesi için 

gerekli önerilerin sunulması amacıyla yapılmıştır. Proje kapsamında, TREDAŞ dağıtım şebekesinde meydana 

gelen arızaların değerlendirilmesi, enerji analizörlerinden alınan verilerin incelenmesiyle kararlaştırılan pilot 

bölge seçilmiştir. Pilot bölgenin şebekesi Emtp-rv yazılımda modellenmiştir. Modellemeler güncel tek hat 

şeması ve pilot bölgedeki ekipman bilgileri (güç, kapasite, kesit, yüklenme, gerilim vb.) referans alınarak 

yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında Emtp-rv yazılımında frekans tabanlı modelleme yapılmış olup, proje 

kapsamında belirlenen analizler modeller üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu analizler rezonans, ferrorezonans, 

anahtarlama ve yıldırım analizleridir. Pilot bölgedeki şebeke elemanlarının durumu analiz ve simülasyonlarla 

incelenmiştir. Simülasyonlar sonucu şebekeye zarar verebilecek geçici aşırı gerilimler ve genlikleri 

belirlenmiştir. Bu aşamadan sonra aşırı gerilimlerin şebekede meydana getirebileceği zararı minimuma 

indirebilecek çözümler belirtilmiştir.  Bu çözümler sektörde bulunan ve güç kalitesi problemlerini çözmek için 

kullanılan cihazlardır. Ayrıca modelleme (ZnO), analiz ve simülasyonlar yapılırken proje kapsamında yenilikçi 

bir çözüm olarak sunulan metal oksit ya da kıvılcım boşluklu (spark gap) parafudr’a seri bir direnç bağlanarak 

rezonans/ferrorezonans aşırı geçici gerilimlerinin önüne geçmek için kullanılabilecek bir yöntem 

geliştirilmiştir. 
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C. Proje Sonuç Değerlendirmesi: 

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

                                                  Tablo 1: Projenin Orijinal İş Planı Ve Zaman Takvimi 

 

 

                                                  Tablo 2: Ara Raporda Sunulan İş Planı ve Zaman Takvimi 

 

                                                       Tablo 3: Gerçekleşme Bazlı Nihai İş Planı ve Zaman Takvimi 

 

 

Projenin başvuru esnasında sunulan, ara raporda sunulan ve proje sonunda gerçekleşme bazlı nihai iş planı 

ve zaman takvimi yukarıdaki Tablo1, Tablo 2 ve Tablo 3’te sırasıyla sunulmuştur. Ara rapor ile proje 

bitimindeki gerçekleşme bazlı nihai iş planı ve zaman takvimi arasında bazı farklar bulunmaktadır. Bu farklar 

“İP-3 TREDAŞ şebekesinde potansiyel sorunlu bölgelerin modelleme ve analizleri” içerisinde görünmektedir. 

İP-3 te meydana gelen sapmalar ise İP-3.1 ve İP-3.2 alt paketlerinin süresinin uzamasıdır. Bu alt paketlerin 

süresinin uzamasındaki temel sebep modelleme için gerekli verilere ulaşmanın zaman almasıdır. Modelleme 

için gerekli verilerden bazılarına (surge capacitance, granding capacitance, histeresis effect gibi trafo ve kesici 

karakteristik özellikleri) ulaşılamadığından literatürde bu projeye benzer konularda yapılmış çalışmalar 

incelenmiştir. 
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İP-0 0 Proje Yönetimi                       

İP-1 

1 TREDAŞ şebekesinde pilot bölge çalışmaları                       

1.1 Literatür taraması ve saha incelemeleri                       

1.2 Ekipman kirası                       

1.3 Sahada ölçüm                       

 1.4 Ofis içi çalışma             

İP-2 

2 
Güç sistemleri analizi programının temin 
edilmesi, TREDAŞ personeli eğitimi                     

  

2.1 
Güç sistemleri analizi programının temin 
edilmesi                     

  

2.2 Güç sistemleri analizi programının eğitimi                       

İP-3 

3 
TREDAŞ şebekesinde potansiyel sorunlu 
bölgelerin modelleme ve analizleri                     

  

3.1 Modellerin oluşturulması                       

3.2 Simülasyon                        

3.3 
Simülasyon sonuçlarının değerlendirilip 
uygun çözümün sunulması                     

  

3.4 Sonuç raporları                       
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C.2. İş Paketleri 

 

Aşağıda Tablo 4’te iş paketlerinde meydana gelen ve beklenen sapmaların zaman çizelgesi üzerindeki 

değişimleri gösterilmiştir. 
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İP-2 

2 
Güç sistemleri analizi programının temin 
edilmesi, TREDAŞ personeli eğitimi                     

  

2.1 
Güç sistemleri analizi programının temin 
edilmesi                     

  

2.2 Güç sistemleri analizi programının eğitimi                       

İP-3 

3 
TREDAŞ şebekesinde potansiyel sorunlu 
bölgelerin modelleme ve analizleri                     

  

3.1 Modellerin oluşturulması                       

3.2 Simülasyon                        

3.3 
Simülasyon sonuçlarının değerlendirilip 
uygun çözümün sunulması                     

  

3.4 Sonuç raporları                       
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1 TREDAŞ şebekesinde pilot bölge çalışmaları                       

1.1 Literatür taraması ve saha incelemeleri                       
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1.3 Sahada ölçüm                       
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İP-2 

2 
Güç sistemleri analizi programının temin 
edilmesi, TREDAŞ personeli eğitimi                     

  

2.1 
Güç sistemleri analizi programının temin 
edilmesi                     

  

2.2 Güç sistemleri analizi programının eğitimi                       

İP-3 

3 
TREDAŞ şebekesinde potansiyel sorunlu 
bölgelerin modelleme ve analizleri                     

  

3.1 Modellerin oluşturulması                       

3.2 Simülasyon                        

3.3 
Simülasyon sonuçlarının değerlendirilip 
uygun çözümün sunulması                     

  

3.4 Sonuç raporları                       
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                                                                 Tablo 4: İş Paketlerinde Meydana Gelen Sapmalar 

İş 
Paketi 

Sıra 
No 

Planlanan 

Başlangıç-Bitiş 
Tarihi 

Gerçekleşen  

Başlangıç-Bitiş Tarihi 
Sapmaların Gerekçesi 

İP-1 

1 1. Ay - 10. Ay 1. Ay - 10. Ay 
İş paketi başlangıç ve bitiş tarihlerinde bir sapma 

olmamıştır. 

1.1 1. Ay - 4. Ay 1. Ay - 4. Ay 
Bu alt iş paketinin başlangıç ve bitiş tarihlerinde bir sapma 

olmamıştır. 

1.2 1. Ay - 6. Ay 1. Ay - 7. Ay 
Sahadan alınması planlanan analizör ölçümlerinin 

beklenenden uzun sürmesi 

1.3 1. Ay - 6. Ay 1. Ay - 7. Ay 
Sahadan alınması planlanan analizör ölçümlerinin 

beklenenden uzun sürmesi 

1.4 3. Ay - 10. Ay 3. Ay - 10. Ay 
Bu alt iş paketinin başlangıç ve bitiş tarihlerinde bir sapma 

olmamıştır. 

İP-2 

2 1. Ay – 5. Ay 1. Ay – 8. Ay 2’inci alt paketin zaman aralığının değişmesi 

2.1 1. Ay – 1. Ay 1. Ay – 1. Ay 
Bu alt iş paketinin başlangıç ve bitiş tarihlerinde bir sapma 

olmamıştır. 

2.2 2. Ay – 5. Ay 
2. Ay – 3. Ay,  

7. Ay – 8. Ay 

Geçici aşırı gerilim dalgalanmaları konusunun ve bu 

konuyla ilgili analizlerin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla 

planlanan eğitim iki bölüme ayrılması 

İP-3 

3 5.Ay – 12. Ay 6. Ay – 12. Ay 
İş Paketi 1’deki 3’üncü alt iş paketinin beklenenden 1 ay 

geç başlaması 

3.1 5.Ay – 8. Ay 6. Ay – 11. Ay 

İş Paketi 1’deki 3’üncü alt iş paketinin beklenenden 1 ay 

geç başlaması, modelleme için gerekli verilerin bulunma 

sürecindeki yaşanan zorluklardan dolayı uzaması 

3.2 6.Ay – 9. Ay 7. Ay – 11. Ay 
1’inci alt iş paketinin 1 ay geç başlaması, modelleme alt iş 

paketinin geç bitmesiyle simülasyonların da geç başlaması 

3.3 9.Ay – 12. Ay 11. Ay – 12. Ay 

1’inci ve 2’inci alt iş paketlerinin beklenenden geç bitmesi. 

Bu sebepten bu alt paket proje süresinin uzamaması için 

daha kısa sürede bitirildi. 

3.4 10.Ay – 12. Ay 11. Ay – 12. Ay 

1’inci ve 2’inci alt iş paketlerinin beklenenden geç bitmesi. 

Bu sebepten bu alt paket proje süresinin uzamaması için 

daha kısa sürede bitirildi. 
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Yukarıda Tablo 4’te gösterildiği üzere iş paketleri ve alt paketlerde meydana gelen sapmalar ve bu sapmaların 

sebepleri açıklanmıştır. İP-1 için proje başvuru dosyasındaki belirtilen süre aşılmamıştır. Bununla birlikte İP-

1’in alt paketleri olan İP-1.2 ve İP-1.3’te analizör verilerinin elde edilmesindeki yaşanan gecikmeden dolayı 

bir sapma gerçekleşmiştir. Bu sapma İP-1’de herhangi bir sapmaya sebep olmamıştır.  

İkinci iş paketi İP-2 ise proje kapsamında kullanılacak elektromanyetik transient programı olan Emtp-rv’nin 

temininden sonra verilecek eğitimin proje süresince yayılması açısından iki parçaya ayrılmıştır. Bu sebepten 

İP-2 proje başvuru dosyasında belirtildiği gibi projenin 5. ayında değil, 8. ayında bitmiştir. Emtp-rv 

programının eğitimi iki parçaya ayrılmış, ilk eğitim projenin 2-3. ayı arasında, ikinci eğitim ise projenin 7-8. ay 

aralığında yapılmıştır. Eğitimlerin iki parçaya ayrılmasıyla proje kapsamında kullanılacak emtp-rv programının 

daha detaylı şekilde ele alınması sağlanmıştır. İlk eğitimde programla ilgili genel konseptler gösterilmiş, ikinci 

eğitimde ise transient-geçici aşırı gerilim modellemesi için gerekli detaylı modelleme esasları ele alınmıştır. 

İkinci eğitimde şebeke ekipmanlarının (transformatör, yük, bara, kesici, ayırıcı, havai hat, yeraltı güç kablosu, 

parafudr gibi)  frekansa bağlı modellemeleri gözden geçirilmiştir. Eğitimlerin iki parçaya ayrılmasının diğer bir 

sebebi ise analizör verilerinin elde edilmesinin beklenenden daha fazla zaman almasıdır. İkinci eğitim analizör 

verileri elde edildikten sonra yapılmıştır. Analizör verilerinde karşılaşılan transient gerilimlerle emtp-rv 

eğitiminde örnek olarak yapılan transient modellemesinin analiz sonuçları karşılaştırılmış, bunun sonucunda 

konunun daha iyi kavranması sağlanmıştır. 

C.3 Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

Proje kapsamında yazılım temin edilmiş ve gerekli ödemeler yapılmıştır.   
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D. Projeden Elde Edilen Katma Değer 

 

Elde Edilen Bilgi Açısından Projenin Yarattığı Katma Değer: Gerilim dalgalanmaları Ar-Ge projesi 

sayesinde Trakya EDAŞ Ar-Ge bölümü personeli gerilim dalgalanmaları ve geçici aşırı gerilimler konusunda 

teknik bilgi birikimi kazanmıştır. Gerilim dalgalanmaları literatürde güç kalitesi alt başlığında incelendiği için, 

güç kalitesi, kullanılan terimler, güç kalitesinde karşılaşılan olaylar ve bunların ayırt edilmesinde teknik 

yetkinlik elde edilmiştir. Proje esnasında enerji analizörlerinden alınan verilerin geçici aşırı gerilimler 

konseptinde incelenmesi esnasında literatürdeki tanımlar ve IEEE, IEC gibi standartlar gözden geçirildiği için 

dağıtım şebekesinde karşılaşılan olaylar( voltage sag-gerilim çökmesi, voltage swell-gerilim yükselmesi, 

voltage drop-gerilim düşümü, transient-geçici aşırı gerilim, akım ve gerilim harmonikleri vb.) ve bu olayların 

sebepleri incelenerek şebekenin yapısı daha iyi bir şekilde tecrübe edilmiştir. Ayrıca bu proje sayesinde 

şebekede meydana gelen güç kalitesi olaylarının teorik bilgilerle birleştirilmesi gerçek olayların teorik 

bilgilerle uyumu tecrübe edilmiştir.   

Proje Süresince Elde Edilen Bilgi Ve Tecrübe Sonucunda Ortaya Çıkan Yeni Ekipman: Proje esnasında 

seçilen pilot bölgelerin Emtp-rv yazılımında frekans tabanlı modellenmesi sonucunda yapılan analiz ve 

simülasyonlar şebekenin bazı durumlarda( faz-toprak, faz-faz, faz-faz-toprak gibi kısa devre) çok kısa 

süreliğine( 1-10ms ) rezonans ve ferrorezonans durumuna geçebileceğini göstermiştir. Rezonans ya da 

ferrorezonans durumunda şebeke konfigürasyonuna göre aşırı akım ya da aşırı gerilim durumları ortaya 

çıkabilmektedir. Bu aşırı akım ya da aşırı gerilim durumu şebeke yapısına göre şebeke elemanlarına zarar 

verebilmektedir. Meydana gelen aşırı akım/gerilim seviyelerinin koruma elemanlarının koruma seviyelerini 

aşması durumunda ya da dağıtım merkezi (DM) topraklama sistemindeki toprak dirençlerinin DM’ler arasında 

göze çarpacak şekilde farklılık göstermesi durumunda devre kesicilerinde gereksiz açmalar ortaya 

çıkabilmektedir. Öte yandan rezonans ya da ferrorezonans durumunda meydana gelen gerilimin genliğine 

bağlı olarak kesici karakteristik özellikleri oluşan aşırı gerilimi açamayacak düzeyde ise, devre kesicisi açma 

işlemini gerçekleştiremeyebilmektedir. Bu durum, modüler hücredeki devre kesicisinin arıza vermesine hatta 

hücre patlamasına kadar gidebilecek koşullar yaratabilmektedir. Bu durumlara ilave olarak, kesicinin açması 

rezonans veya ferrorezonans durumu ortaya çıkarıyorsa paralelindeki fiderlerde de gereksiz açmalara 

sebebiyet vererek enerji tedarik sürekliliğini sekteye uğratabilmektedir. Proje süresince pilot bölgenin 

rezonans ve ferrorezonans için yapılan modellemesinde bu güç kalitesi olayını çözmek için farklı çözümler 

araştırılmıştır. İncelenen çözüm yöntemleri içerisinde sektörde mevcut ekipmanların her fidere konulması 

gerekliliği bulunduğu ve bu sebeple maliyet/amortisman süreleri dikkate alındığında fayda/maliyet 

çerçevesinde yetersiz kaldıkları değerlendirilmektedir. Bu sebeple söz konusu sorunun çözümüne yönelik, 

maliyeti düşük, kurulumu kolay olabilecek bir ekipman araştırılmış olup; analiz yazılımında pilot bölgelerin 

modellenmesi ve incelenmesi sürecinde fayda sağlayabilecek bir yöntem geliştirilmiştir. Bu metot ile metal 

oksit(Zno) parafudr ya da spark gap (kıvılcım boşluklu) parafudr’a seri bir direnç bağlanarak yeni bir ekipman 

oluşturulmaktadır. Bu ekipmanın tasarımı kullanılacak fider ya da dağıtım merkezinin konfigürasyonu, 

yüklenme durumu, ekipmanlarının özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Aşağıda, analiz 

programında modellenen bu yenilikçi çözümün detayları ve şekilleri yer almaktadır. 

Bu çözüm önerisi, proje kapsamında yapılan analizler sonucu bulunmuş inovatif bir çözümdür. Bu yöntemde 

OG şebekesine paralel olarak yüksek değerli direnç ve ona seri olacak şekilde hava boşluklu parafudr 

kurulması gerekmektedir. Yüksek değerli direncin nominal gerilim %5 arttığında aktif olması koşulunun 

gerçekleşebilmesi için direnç ile toprak arasında hava boşluklu parafudr yer almaktadır. Direncin omik değeri 

ile hava boşluklu parafudrun karakteristik değerleri OG şebekenin gerilim değerine ve şebekenin 

konfigürasyonuna bağlıdır. 
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Şekil 1:  70 kΩ Direnç ile Hava Boşluklu ya da Metal Oksit  Parafudr 

 

Dirençler OG şebekedeki maksimum faz-toprak gerilimine dayanabilecek özellikte olmalıdır. 

 

 

Şekil 2: OG Seviyesinde Kullanılabilecek Güç Dirençlerinin Karakteristikleri 

Bu metotla beraber rezonans/ferrorezonans gerilimi nominal gerilimi 1.05 katına sınırlayacaktır. Metodun 

temel çalışma mantığı; ekipmanların zarar görmesini engellemek ve rezonans/ferrorezonanstan dolayı oluşan 

yüksek gerilimi belli bir değere sabitlemek için şebekede alternatif bir yol oluşturmaktır. 
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Şekil 3:  Tek Faz Anahtarlama Sonucunda Oluşan Ferrorezonans Geriliminin Dalga Şekilleri 

 

Şekil 3’te görüldüğü üzere, üstteki grafik tek faz anahtarlama sonucu oluşan ferrorezonans geriliminin şeklini 

göstermektedir. B fazı diğer iki faz ile aynı zamanda açma yapmadığından A ve C fazında yüksek gerilimler 

görülmüştür. Alttaki grafikte ise hava boşluklu parafudr ve ona seri direncin şebekeye paralel olarak 

eklenmesinden sonraki ferrorezonans gerilim genliklerini göstermektedir. Görüldüğü üzere ferrorezonans 

gerilimi bastırılmış olup şebeke unsurlarına zarar vermeyecek seviyeye sınırlandırılmıştır. 

İkinci konfigürasyon olarak, şebekeye paralel parafudr’a seri bir direnç ekleyerek ferrorezonans geriliminin 

bastırılması düşünülmüştür. Parafudr’un referans gerilimi 28kV’dur.  

 

Şekil 4:  Tek Faz Anahtarlama Sonucunda Oluşan Ferrorezonans Geriliminin Önerilen Ekipman( Parafudr ve 
Seri Direnç) Kullanılarak Sınırlandırılması 
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Şekil 4’te fiderin başında devre kesicinden sonra paralel olarak bağlanan direnç ve parafudr’un 

rezonans/ferrorezonans gerilimini nasıl sınırladıkları gösterilmiştir. Rezonans/ferrorezonans olayı tek faz 

anahtarlamadan dolayı meydana gelmiştir. Kesici B fazındaki açmayı diğer fazlarla senkronize bir şekilde 

yapmadığı için rezonans/ferrorezonans olayı meydana gelmiştir. Şekilde görülebileceği üzere 

rezonans/ferrorezonans anında nominal gerilimi maksimum %5 artacak şekilde sınırlamıştır. 

 

 

Şekil 5:  Ferrorezonans Esnasında Direnç Üzerinden Geçen Akım 

 

Şekil 5’te ise rezonans/ferrorezonans anında direncin üzerinden geçen akım miktarı gösterilmiştir. Dirençten 

dolayı meydana gelen kayıplar çok düşüktür (faz başına 1kW civarı) ve kolaylıkla şebekeye entegre edilip 

kullanılabilir. 

Emtp-rv programından yapılan simülasyonlar sonucu parafudr’a seri direnç bağlanarak oluşturulan yeni 

yöntemin diğer metotlara göre birçok avantajı vardır: 

1. Fiderlerde oluşabilecek ferrorezonans aşırı gerilimlerinin hepsini sönümler ve ferrorezonans 

gerilimini %105’e sınırlar. Başka bir deyişle, ferrorezonans anında şebeke gerilimi nominal gerilimin 

%105’inden fazla olamaz. Ekipman dağıtım merkezlerine (DM) kolaylıkla entegre edilebilir. 

2. İki ayrı ekipmandan (parafudr ve direnç) oluşur ve ikisi de kolaylıkla Türkiye’de temin edilebilecek 

şebeke ekipmanlarıdır. 

3. Kolaylıkla şebekeye entegre edilebilir. Bakımı ve değiştirilmesi kolaydır. 

4. Türkiye’de bu iki ekipman da bulunduğu için ithalatla yurtdışından sipariş etmeye gerek yoktur. Yerli 

firmalar vasıtasıyla kolaylıkla temin edilebilir. 

Bu ekipmanının geliştirilmesi için kullanılacağı lokasyona özgü tasarım yapılması gerekmekte olup, şebekede 

aktif olarak kullanımının hayata geçirilebilmesi için ilgili mevzuatlar doğrultusunda gerekli Kurum/Kuruluşların 

onayının gerekli olabileceği değerlendirilmektedir. 
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Sonraki Aşamalarda Atılacak Adımlar: Bu projede, enerji analizör verileri incelendikten ve pilot bölge 

seçildikten sonra Emtp-rv yazılımında modelleme aşamasına geçilmektedir. Daha sonraki aşamalarda 

transient-geçici aşırı gerilim modellemesi için sahada ve şebeke ekipmanlarının temin edildiği üretici 

firmalardan modelleme, analiz ve simülasyon için ihtiyaç duyulan parametrelerin ölçüm yapılarak 

belirlenmesi modellemenin en doğru şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Bu sayede yalnızca Trakya EDAŞ için 

değil, diğer elektrik dağıtım şirketlerinin de kullanabileceği bir kütüphane/veri tabanı oluşturulabilecektir. Bu 

veri tabanı sonraki aşamalarda Türkiye’deki elektrik dağıtım şirketlerinde yapılacak güç kalitesi ya da 

elektromanyetik transient modellemesi için kullanılabilir. Böylece hem elektrik dağıtım şirketleri bu 

konularda yapılacak projelerde modelleme verisi elde etmekte zorluk yaşamayacak, hem de yapılan modeller 

gerçek şebekeden alınacak ölçümlere göre yapılacağından analiz sonuçları şebekenin durumunun daha 

gerçekçi şekilde anlaşılabilmesini sağlayacaktır. 

Projenin Yaygınlaştırılması İçin Gerekli Olabilecek Öneriler: Yukarıdaki “sonraki aşamalarda atılacak 

adımlar” alt başlığında belirtildiği üzere, öncelikle transient-geçici aşırı gerilim ya da güç kalitesi modellemesi 

için kullanılabilecek verilerin ve veri tabanının oluşturulması gerekir. Bunun için öncelikle birkaç elektrik 

dağıtım şirketinin içinde olduğu bir grup oluşturulabilir.  Bu projeyle farklı bölgelerde yer alan dağıtım 

şirketlerinin şebekelerinden ölçümler alınabilir. Ayrıca farklı dağıtım şirketlerinin şebeke ekipmanlarını 

tedarik ettiği farklı şirketlere ölçümler için gerekli ziyaretler yapılabilir. Şebeke ekipmanlarının üretim 

aşamasında yapılan testlerden sonra elektromanyetik transient-geçici aşırı gerilim modellemesi için 

kullanılacak veri tabanının oluşturulması için bazı testler ve ölçümler yapılarak modellemede kullanılacak 

parametreler oluşturabilecektir. 

E. Projede Yaşanılan Sorunlara Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen 

Deneyimler 

1. Enerji Analizörü Transient Ayarları: Pilot bölgenin seçimini için kurulan ya da şebekede belli 

noktalarda kurulumu yapılmış olan enerji analizörlerinin transient-geçici aşırı gerilimleri kayıt altına 

alabilirliğinin kontrolü yapılması gerekir. Geçici aşırı gerilimler milisaniye ya da mikrosaniye 

mertebelerinde gerçekleşen olaylar olduğu için, bazı enerji analizörlerinin transient-geçici aşırı gerilimleri 

ayırt edip kaydetme özelliklerinin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca, enerji analizörlerinin 

şebekede meydana gelen olayları kaydederken kullanılan kaydetme aralığının uygun şekilde seçilmesi 

önemlidir. 

2. Tek Hat Şemalarının Güncelliği: Enerji analizörlerinden veri temin edildikten ve bu verileri 

incelendikten sonra modelleme aşamasına geçilmektedir. Bu aşamada modelleme için kullanılacak ilk 

doküman tek hat şemalarıdır. Tek hat şemalarının güncel olup olmadığı kontrol edilerek modellemeye 

başlanmalıdır. Elektrik dağıtım şebekeleri güç sistemleri analizi için bazı yazılımlar kullanmaktadır, fakat 

bu modeller de tek hat şemasına göre yapıldığı için tek hat şemalarının şebekenin güncel 

konfigürasyonunu yansıtması önemlidir.  

3. Transient-Geçici Aşırı Gerilim Modellemesi İçin Veri Kontrolü: Transient modellemesi genel olarak 

frekans tabanlı yapıldığından herhangi bir arıza anında şebekede elemanlarının eşdeğer devreleri frekans 

yükselmesi ya da düşmesine bağlı olarak değişebilir. Bu değişimin yapılan modelin analizi sonucu gerçek 

olayları yansıtabilmesi için ekipmanların CIGRE standart dokümanlarına göre modellenmesi gerekir. Bu 

modellemede normal şebeke modellemesinden farklı olarak gerekli olabilecek bazı verilere (grading 

capacitance, surge capacitance, histerezis etkisi, satürasyon eğrisi, trafo manyetizasyon akımı, eddy 

akımları vb.) ihtiyaç duyulabilmektedir. Proje başlangıcında bu verilerin mevcut olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. Eğer veriler mevcut değilse elde etmek için atılacak adımlar proje kapsamında belirlenmelidir. 

İş planı ve zaman takvimi buna göre güncellenmelidir. 
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F. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik 

Öneriler 
Proje süresince elde edilen katma değerler diğer dağıtım şirketlerinin Ar-Ge departmanları ile transient 

konulu toplantılar yapılarak aktarılabilecektir. Bu toplantılarda proje esnasında neler yapıldığı, karşılaşılan 

zorluklar ve bu zorlukları aşmak için hangi metotların kullanıldığı aktarılabilir. Ayrıca, bu toplantıdan önce ilgili 

dağıtım şirketi personelinden şebekelerinde son 1 yılda meydana gelen arızaların kayıtları istenebilir. Bu 

kayıtlar toplantı esnasında incelenerek proje esnasında kazanılan teknik bilgi ve know-how ile yorumlanabilir. 

Bu yorumlama sonucunda ilgili dağıtım şirketinin de şebekelerinde belirleyeceği noktalarda transient-geçici 

aşırı gerilim konulu detaylı bir ön çalışma yapmalarında destek verilebilir. Böylece ilgili dağıtım şirketi 

şebekesinin transient-geçici aşırı gerilimlere karşı olan hassasiyeti ve karşılaşacağı potansiyel sorunlar ortaya 

çıkarılabilir. Bu potansiyel sorunların maliyet analizinin yapılması (herhangi bir transient arızasında bazı 

ekipmanlarda gerçekleşebilecek yalıtım delinmesi vb. sorunlar sonucunda ekipmanın değiştirilmesi ve bu 

ekipman değişiminin maliyeti ya da arıza esnasında enerji tedarik sürekliliğinin sekteye uğrayarak ilgili dağıtım 

şirketinin esas görevi olan enerji dağıtım görevini geçici süreliğine yerine getirememesinden dolayı 

karşılaşabileceği cezai işlemler) ilgili dağıtım şirketinin transient konulu projeler için yeterli ilgi çekilebilir.  


