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1.  GİRİŞ 
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2.  AR & GE PROJE İÇERİĞİ 

 

2.1. Projenin Amacı 
 

Bu proje ile, 

 

1.  Başta elektriksel büyüklükler olmak üzere dağıtım transformatörlerinden alınacak 

çeşitli ölçümler sayesinde transformatörlerin eşzamanlı olarak izlenmesi, 

2.  Ölçülen büyüklüklerden yola çıkarak arıza belirtilerinin önceden kestirimi ve 

önleyici bakım çalışmalarının dinamik olarak programlanabilmesi ve 

gerçekleştirilmesi, 

3.  Transformatörün yaşlanma sürecinin izlenmesi, 

4.  Dağıtım bölgesi içerisindeki transformatörlerin yüklenme profillerinin elde 

edilerek, mevcut transformatörlerin başta kayıpları ve kayıp maliyetlerinin en aza 

indirecek şekilde yerleşimlerinin yeniden düzenlenmesi ve yenilenmesi, 

5.  Bu amaçlara uygun bir veri toplama ve aktarım birimi ile merkezi izleme-analiz 

yazılımı geliştirilmesi, 

6.  İzleme yazılım ve donanımının en düşük maliyetle elde edilmesi, 

 

amaçlanmaktadır 

 

2.2. Projenin Yenilikçi Yönleri 

 

Proje çıktısı, dağıtım transformatörlerini eş zamanlı olarak izleyen donanım ve elde edilecek 

ölçümler yardımıyla transformatörün çalışmasını değerlendiren, kullanım ömrünü ve enerji 

sürekliliğini en iyileştirmeyi amaçlayarak bakım süreçlerini dinamik olarak belirleyen, 

transformatörün yüklenme değerleri başta olmak üzere meydana gelen kayıpları izleyerek 

operatöre bölgesel olarak yerleşim planlamasına yönelik öneriler sunan bir yazılım olacaktır. 

 

Halihazırda Dünyada mevcut benzer çalışmalar, güç transformatörleri odaklı olarak 

gerçekleştirilmektedir. Dağıtım transformatörlerinin izlenmesinde sadece primer ve sekonder 

sargılardan elde edilen akım, gerilim ve benzeri elektriksel büyüklüklerden faydalanılmakta ve 

sonuçlar transformatör bazında değerlendirilmektedir. Sayıları yüksek değerlere ulaşan dağıtım 

transformatörlerinin ekonomik biçimde ve kapsamlı olarak eş zamanlı izlenmesine yönelik 

çalışmalar bilimsel çevrelerde süregelen bir araştırma konusu olup henüz yaygın uygulamaya 

konulamamıştır. 

 

Bu projede hedeflenen ürün ile elektriksel büyüklüklerin yanı sıra transformatörden elde edilecek 

sargı ve yağ sıcaklıkları başta olmak üzere diğer bilgilerden de yararlanılacaktır. Bu veriler, proje 

çalışması içerisinde geliştirilecek olan dinamik transformatör modelinin girdilerini oluşturacaktır. 

 

Sahada eş zamanlı olarak elde edilen veriler, merkezi işlem birimine aktarılacak ve transformatör 

modeli yardımıyla transformatörün durumunun izlenmesi amacıyla değerlendirilecektir. Bu 

değerlendirme, oluşturulacak bir akıllı yazılım yardımıyla gerçekleştirilecektir. Elde edilecek veriler 

transformatörün plaka değerleri başta olmak üzere mevcut diğer veriler ile karşılaştırılmak 

suretiyle  transformatörün  durumu  hakkında  değerlendirme  yapılması  yoluna  gidilecektir.    
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Bu yazılım ile sadece ölçülen elektriksel büyüklükler değerlendirilmekle kalmayacak, aynı zamanda 

sıcaklık verileri başta olmak üzere elde edilecek diğer parametreler sayesinde transformatörün 

yapısında kullanılmakta olan izolasyon malzemelerinin durumu ve dolayısıyla transformatörün 

yaşlanma süreci değerlendirilecektir. Bu sayede transformatörün kullanım ömrü kestirilebilecek, 

bakım periyotlarının zaman tabanlı (time-based) yerine durum bazlı (condition-based) olarak 

programlanmasıyla bu ömrün en yüksek değere çıkarılması mümkün olacaktır. Ayrıca yine bu 

sayede transformatörde oluşması muhtemel arızaların önceden kestirimi ve önleyici bakım 

çalışmalarının yapılması mümkün olacaktır. 

 

Bu yazılımın bir diğer üstün özelliği ise, bölgesel olarak her bir transformatörden elde edilen 

verilerin değerlendirilmesi ile, başta yüklenme oranı olmak üzere transformatörde oluşan 

kayıpların ve bunun sonucundaki ekonomik maliyetlerin izlenerek gerektiğinde transformatör 

yerleşimlerinin yeniden organize edilmesi ve düzenlenmesi olacaktır. Böylelikle 

transformatörlerde oluşan kayıp maliyetleri en aza indirilecek ve ulusal ekonomiye önemli ölçüde 

katkıda bulunulması sağlanacaktır. 

 

 

2.3. Ar-Ge Sürecinde Kullanılacak Yöntemler 
 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmalarda kullanılacak yöntemler, İster Belirleme-

Tasarım-Prototip gerçekleştirme ve Entegrasyon Test aşamalarından oluşmaktadır. Proje 

kapsamında kullanılacak yönteme ilişkin detaylar ve iş akışı aşağıda verilmektedir. 

 

 Literatür Taraması ve Gereksinim Belirleme:  

 

Projede ilk olarak detaylı bir literatür taraması gerçekleştirilerek mevcut ürün ve 

sistemlerin güçlü ve zayıf yönleri belirlenecektir. Bunun yanında detaylı bir patent ve 

tasarım araştırması yapılarak geliştirilecek tasarımın özgün olması sağlanacaktır. Bu aşama 

sonunda geliştirilecek olan sistemin gereksinimleri belirlenmiş olacak ve tasarım aşaması 

için girdi oluşturacaktır. 

 

 Tasarım:  

 

Gereksinimleri belirlenmiş olan sistemin ön ve detaylı tasarımları oluşturularak sistem 

gerçekleştirme çalışmalarına başlanacaktır. Bu aşamada, gereksinimleri karşılayan 

alternatif tasarımlar proje ekibi tarafından değerlendirilerek en uygun tasarımın 

oluşturulması sağlanacaktır. Geliştirilecek donanımlar için veri toplama ve haberleşme  

ihtiyaçlarının belirlenmesinde, basit alt sistem prototipleri kullanılarak tasarımın nihai hali 

alması sağlanacaktır. Yazılım tarafında ise oluşturulacak yarı fonksiyonel tasarımlar proje 

paydaşları ile paylaşılarak son tasarım elde edilecektir. 

 

 Prototip Üretim:  

 

Projede son tasarıma karar verildikten sonra prototiplerin gerçekleştirilmesi aşamasına 

geçilecek ve donanım ve yazılım prototipleri oluşturulacaktır. Geliştirilecek prototip alt 

sistemler kendi içlerinde test edilerek tasarıma uygunlukları ve gereksinimleri karşılama 

durumları gözden geçirilecektir. Gerekli olması durumunda tasarım değişiklikleri 

yapılabilecektir. Alt sistem testleri ile bu evre tamamlanacaktır. 
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 Entegrasyon-Test:  

 

Projenin son aşamasında geliştirilmiş olan alt sistemlerin entegre edilmesi ve sistem testi 

ile tasarım ve gereksinimlerin doğrulanması çalışmaları yapılacaktır. Bunun yanında tüm 

sistem için fonksiyonellik, performans ve güvenlik testleri gerçekleştirilecek ve üretilen 

donanımların ilgili standartlara uygunluğu akredite bir laboratuvarda gerçekleştirilecek 

testlerle doğrulanacaktır. 

 

2.4. İş Paketleri 
 

1.  Literatür Taraması ve Sistem İsterlerinin Belirlenmesi 

 

Bu iş paketi kapsamında proje önerisi aşamasında gerçekleştirilmiş olan literatür taraması, 

benzer ürün araştırması, patent taraması ve gereksinimlerin belirlenmesi faaliyetleri 

gerçekleştirilecektir. Güç transformatörleri ve dağıtım transformatörlerine uygulanan test 

ve bakım süreçleri, belirlenen test sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması, 

literatürde transformatörlerin eşzamanlı ve eş zamansız olarak izlenmesi konulu ulusal ve 

uluslararası standart ve yayınlar incelenecektir. Özellikle literatür taraması sırasında, 

transformatörlerin çalışma durumlarının izlenmesi ve ömür kestirimine yönelik olarak 

ölçüm, test ve analizlere yönelik uluslararası standart ve kılavuzların elde edilmesi ve 

değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşılacaktır. Elde edilen tüm bu dokümantasyon incelenip 

arşivlenerek, sonraki iş paketleri için temel girdi oluşturacak olan büyüklüklerin tespiti 

sağlanacaktır. 

 

Ayrıca bu iş paketi kapsamında gerçekleştirilecek olan bir diğer faaliyet, pilot uygulamada 

kullanılacak dağıtım transformatörlerinin belirlenmesi olacaktır. Bu süreçte UEDAŞ'a ait 

dağıtım transformatörleri incelenerek yaş ve yüklenme oranı gibi kriterlere göre pilot 

uygulamada kullanılabilecek en az 5 adet transformatör belirlenecektir. 

 

Literatür araştırması sonucunda proje kapsamında kullanılacak girdilerin belirlenmesi 

esnasında sadece sargı akımlar ve gerilimler gibi elektriksel büyüklüklerden değil, 

sahadaki dağıtım transformatöründen elde edilebilecek her türlü verinin değerlendirilmesi 

hedeflenerek mümkün olan en yüksek bilginin toplanması sağlanacaktır. Bu süreçte 

literatürdeki güç transformatörlerine yönelik çalışmalardan da yararlanılacaktır. 

 

Uluslararası standart ve kılavuzlarda, ölçüm büyüklüklerine ilişkin olarak faydalanılacak 

sınır değerlerden büyüklük bazlı olarak değil, bu büyüklüklerin birbirleri ile olan 

ilişkilerinin de değerlendirilmesi sağlanacaktır. Bu sayede, elde edilecek büyüklüklerden 

sadece bir tanesinin anormal olması durumunda diğer büyüklüklerin de yorumlanarak 

hatalı sonuca varma olasılığının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. 

 

Pilot uygulamada kullanılacak dağıtım transformatörlerinin belirlenmesinde hassasiyet 

gösterilecektir. Bu transformatörler, coğrafi lokasyon, ortam şartları, yüklenme durumu 

gibi kriterler değerlendirilerek belirlenecek, bu sayede transformatör durumunun 

belirlenmesi ve ömür kestiriminde maksimum düzeyde parametrenin ilişkisinin 

belirlenmesi sağlanacaktır. 
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2.  Veri Toplama ve Aktarım Modülünün Tasarımı ve Geliştirilmesi 

 

Bu iş paketi kapsamında sistem isterler dokümanında belirlenen isterleri karşılayacak 

özelliklere sahip bir veri toplama ve aktarım biriminin tasarımı ve geliştirilmesi faaliyetleri 

gerçekleştirilecektir. 

 

Bu kapsamda, Veri toplama birimi ile transformatörün primer ve sekonder akım-gerilim 

bilgileri ham veri olarak ölçülecek ve depolanacaktır. (En az 32 örnek/çevrim 

öngörülmektedir). Temel hesaplamalar ve diğer ölçüm değerleri anlık bazda merkeze 

aktarılırken, ham veriler elle veya programlanmış şekilde merkezi yazılıma aktarılacaktır. 

 

Bu iş paketinde hedeflenen donanımın ön tasarım, modelleme-benzetim çalışmaları, 

tasarım ve gerçekleştirme faaliyetleri yürütülecektir. 

 

Veri toplama amacıyla kullanılacak ölçüm donanımı belirlenirken özellikle donanımın 

yetenekleri ve maliyet kriterleri göz önünde tutularak karar verilecektir. Bunun en büyük 

nedeni, enerji dağıtım şebekesindeki dağıtım transformatörlerinin sayısal olarak çok büyük 

miktarda olması ve güç transformatörlerinin aksine, yalıtım yağı gibi transformatör 

hakkında önemli bilgiler veren bilgi kaynağının sınırlı biçimde kullanılmasıdır. Güç 

transformatörlerinde kullanılan eş zamanlı yağ bileşim analiz cihazları, dağıtım 

transformatörleri için kullanılamamaktadır. Bu nedenle, transformatörden veri toplama  

amacıyla  özellikle  primer  ve  sekonder  devrelere  ait  büyüklüklerden faydalanma yoluna 

gidilecek, ölçüm cihazlarının yetenekleri en yüksek, maliyetler ise en düşük düzeyde 

tutulmaya çalışılacak ve maksimum faydanın elde edilmesi sağlanacaktır. 

 

Toplanan verinin aktarımı amacıyla, veri aktarım sistemlerinin yapısının incelenmesinin 

ardından aktarılacak verinin miktarı ve süresi gibi parametrelere bağlı olarak uygun 

yöntemin seçimi gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda seçenekler değerlendirilerek, projenin 

bütününde önemli bir kriter olan maliyet faktörü de göz önünde tutularak bu iş paketi 

nihayetlendirilecektir. 

 

3.  Transformatör Modelinin Oluşturulması 

 

Bu iş paketi kapsamında, literatür araştırmasından elde edilen bilgiler ve önceki 

deneyimler ışığında dağıtım transformatörünün dinamik modeli oluşturulacaktır. Bu 

sayede, transformatörün primer ve sekonder devrelerinden elde edilecek olan elektriksel 

büyüklükler temel olmak üzere diğer bilgilerin de değerlendirilmesi suretiyle, 

transformatörün çalışması simüle edilebilecektir. Bu model aynı zamanda projenin ana 

çıktılarından olan akıllı izleme ve değerlendirme yazılımının da altyapısında 

kullanılacaktır. 

 

Bu iş paketinde oluşturulacak transformatör modelinin temel girdileri transformatörün 

primer ve sekonder devresine ait elektriksel büyüklükler (akım, gerilim vb.) olacaktır. 

Transformatörün plaka değerleri de göz önünde tutularak anlık yüklenme oranı vb bilgiler 

dolaylı olarak türetilecek ve değerlendirilecektir. Ayrıca sıcaklık gibi ilave bilgiler de 

değerlendirmeye katılarak modelin en yüksek doğrulukla çalışması sağlanacaktır. 

Böylelikle, özellikle sonraki iş paketlerinde belirlenecek olan yaşlanma durumu ve ömür 

kestirimine yönelik sonuçların doğruluk derecesinin artırılması sağlanacaktır. 
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4.  Analiz ve Değerlendirme Algoritmalarının Oluşturulması 

 

Bu iş paketi kapsamında, akıllı izleme ve değerlendirme yazılımının temeli olan arıza ve 

yaşlanma analizi algoritmaları oluşturulacaktır. Bu amaçla öncelikle birinci iş paketinde 

belirlenen ölçüm büyüklüklerinden ve uluslararası standartlarda ortaya konan standart ve 

kılavuzlardan faydalanılarak belirlenen sınır değerler kullanılarak değerlendirme 

yapılacaktır. Ölçülen büyüklüklerin birbirleriyle olan ilişkileri de göz önünde tutularak, 

yazılımın karar verme algoritması birden fazla veriye dayalı olarak kurgulanacaktır. 

 

Bunun ardından, üçüncü iş paketinde geliştirilen transformatör modelinden faydalanılarak 

bu modelin çıktılarının, geliştirilen algoritmaların girdileri olarak kullanılması 

sağlanacaktır. Böylelikle Sahadan gelen anlık veriler ile elde edilen model kullanılarak 

trafodaki muhtemel arızaların tespit edilmesi ve yaşlanma analizinin yapılabilmesi için 

gerekli algoritmaların oluşturulması sağlanacaktır.  

 

Ayrıca transformatörlerin başta yüklenme oranlarına bağlı olacak şekilde eşzamanlı kayıp 

analizleri ve maliyet değerlendirmeleri de yapılacaktır. Böylelikle, ihtiyaç duyulması 

durumunda bölgesel olarak transformatörlerin yer değiştirilmesi gibi çözümlerle kayıplar 

ve maliyetler en aza indirilecektir. Ayrıca transformatörlerin çalışma koşullarına göre 

bakım süreçleri dinamik olarak programlanabilecektir. Tüm bu sebeplerle, bu iş adımı 

projenin en önemli aşaması olmaktadır. 

 

Bu iş paketindeki son aşama ise, oluşturulan algoritmaların bilgisayar ortamında test 

edilmesi aşamasıdır. Bu aşamada algoritma işlevlerindeki olası sorunlar tespit edilecek ve 

düzeltilecektir. 

 

Bu iş paketinde yazılım algoritmasının oluşturulmasında, dağıtım transformatörü üzerinde 

ölçümü yapılan değerlerin birbirinden bağımsız olarak değil, bir bütün olarak 

değerlendirilmesi sağlanacaktır. Böylelikle, kullanılan ölçüm cihazlarından birinin arızası 

sonucunda hatalı sonuç vermesi durumunda, yazılımın diğer ölçümleri de izlemesi ve hatalı 

uyarı ve sonuçlar vermesinin önüne geçilmesi planlanmaktadır. 

 

5.  Merkezi İzleme ve Analiz Yazılımının Tasarımı ve Geliştirilmesi 

 

Bu iş paketi kapsamında, projede hedeflenen izleme ve analiz yeteneklerine sahip merkezi 

yazılımın tasarımı ve gerçekleştirilmesi faaliyetleri yürütülecektir. Bu kapsamda öncelikle 

sistem isterleri dokümanı baz alınarak sistemin ön tasarımı gerçekleştirilecek ve tasarım 

faaliyetlerine geçmeden nihai kullanıcıların istekleri de dikkate alınacaktır. 

 

Tasarım aşamasında hem geliştirilecek donanım hem de algoritmalar dikkate alınacak, 

sistem bütünlüğünün sağlanması için sürekli doğrulama yöntemi seçilecektir. Geliştirme 

faaliyetlerinde sistemin veri erişim katmanı, iş katmanı ve ara yüz katmanı net şekilde 

birbirinden ayrıştırılacak, böylece veri tabanından bağımsız ve esnek bir yapı elde 

edilecektir. Özellikle ara yüzlerin tasarımında son kullanıcıların alışkanlıkları ve 

beklentileri iyi analiz edilecek, geliştirilecek sistemin tam anlamıyla bir kadar destek 

sistemi olarak çalışması sağlanacaktır. 
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Yazılımın özgün yanlarından bazıları, transformatörler için ömür kestirimini yapabilmesi 

ve durum bazlı (condition-based) bakım programlarını dinamik olarak oluşturabilmesi 

olacaktır. Böylelikle zaman bazlı (time-based) bakımlarda yaşanması söz konusu olan 

gereksiz bakım maliyetlerinin önüne geçilecek ve ekonomik olarak fayda sağlanacaktır. 

Ayrıca yazılımın bir diğer alt modülü ile transformatörlerin kayıp izleme ve analizleri 

gerçekleştirilecek, ekonomik olarak fayda sağlayacağının belirlenmesi durumunda bölge 

içerisindeki transformatörlerin yenilenmesi ve yer değiştirilmesi önerilerinin yazılım 

tarafından verilmesi sağlanacaktır. Tüm bu özellikleri ile geliştirilmesi hedeflenen yazılım 

tamamıyla özgün bir yapıya sahip olacaktır. 

 

6.  Entegrasyon, Saha Testleri ve Dokümantasyon 

 

Bu iş paketi kapsamında, önceki iş paketlerinde oluşturulan veri toplama ve aktarım 

modülü ile akıllı izleme ve değerlendirme yazılımı bir araya getirilerek birbirlerine 

entegrasyonları tamamlanacak ve önceden belirlenmiş dağıtım transformatörleri üzerinde 

test süreci işletilecektir. Test sürecinde, kurulan sistemin tüm bileşenlerinin saha 

şartlarında çalışmaları izlenecek, önceki iş paketlerinde uygulanan testlerde 

belirlenemeyen olası eksiklik ve hatalar tespit edilerek giderilecek ve nihai hale 

getirilecektir. 

 

Ayrıca bu süreçte, akıllı değerlendirme yazılımının dokümantasyonu (kullanım kılavuzu, 

rapor formları vb) tamamlanacaktır.  
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2.5. Ara Çıktılar 

 

Ara Çıktı 
Elde Edileceği  

İş Paketi 
Beklenen Gerçekleşme 

Tarihi 

Literatür Özeti ve Pazar Araştırma Raporu 1 30.09.2015 

Sistem İsterleri Dokümanı 1 30.09.2015 

Merkezi İzleme ve Analiz Yazılım Sistemi İsterleri 
Dokümanı 

5 31.12.2015 

Sistem Tasarım Dokümanı 2 31.03.2016 

Merkezi İzleme ve Analiz Yazılım Sistemi Tasarım 
Dokümanı 

5 31.03.2016 

Transformatör Modeli Algoritması 
Dokümantasyonu ve Akış Şeması 

3 30.06.2016 

Veri Toplama ve Aktarım Modülü 2 30.09.2016 

Analiz ve Değerlendirme Süreçleri İçin 
Geliştirilecek Algoritmaların Dokümantasyonu ve 
Akış Şemaları 

4 30.09.2016 

Merkezi İzleme ve Analiz Yazılımı 5 30.09.2016 

Donanım ve Yazılım Entegrasyonu Tamamlanmış 
İzleme ve Analiz Sistemi 

6 31.03.2017 
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2.6. İş – Zaman Planı 
 

No İş Paketleri 
Başlangıç 

Tarihi 
Bitiş Tarihi 

1. Literatür Taraması ve Sistem İsterlerinin Belirlenmesi 01.07.2015 30.09.2015 

1.1. Literatür ve mevcut pazar araştırması 01.07.2015 31.08.2015 

1.2. Sistem donanım isterlerinin belirlenmesi 01.07.2015 31.08.2015 

1.3. Sistem yazılım isterlerinin belirlenmesi 01.07.2015 31.08.2015 

1.4. Pilot uygulama yapılacak noktaların belirlenmesi 01.07.2015 31.08.2015 

1.5. Gerekli dokümantasyonun yapılması 01.09.2015 30.09.2015 

2. 
Veri Toplama ve Aktarım Modülünün Tasarımı ve 
Geliştirilmesi 

01.10.2015 01.10.2016 

2.1. Sistem isterlerine uygun ön tasarım çalışmalarının yapılması 01.10.2015 31.12.2015 

2.2. Benzetim ve tasarım çalışmalarının yapılması 01.12.2015 29.02.2016 

2.3. Kullanılacak ekipmanların özelliklerinin belirlenmesi 01.01.2016 31.03.2016 

2.4. Baskı devre kart ve diğer ekipmanların tasarımı, imalatı ve temini 01.02.2016 30.06.2016 

2.5. Alt birimlerin fonksiyonel testleri 01.06.2016 31.08.2016 

2.6. 
Alt modüllerin entegrasyonu ve komple donanınım-yazılım 
fonksiyon testleri 

01.08.2016 30.09.2016 

2.7. Gerekli dokümantasyonun yapılması 01.09.2016 30.09.2016 

3. Transformatör Modelinin Oluşturulması 01.10.2015 01.07.2016 

3.1. 
Literatür incelemesi ile bulunan yöntemlerin benzetim 
çalışmalarının yapılması 

01.10.2015 31.12.2015 

3.2. En başarılı modelin belirlenerek algoritmanın oluşturulması 01.01.2016 30.04.2016 

3.3. Oluşturulan algoritmanın C dilinde yazılması ve testleri 01.03.2016 31.05.2016 

3.4. Gerekli dokümantasyonun yapılması 01.06.2016 30.06.2016 

4. Analiz ve Değerlendirme Algoritmalarının Oluşturulması 01.10.2015 01.10.2016 

4.1. 
Eş zamanlı ölçüm ile kayıp analiz algoritmalarının belirlenmesi ve 
benzetim çalışmalarının yapılması 

01.10.2015 31.03.2016 

4.2. 
Trafo yaşlanma hesabı için gerekli algoritmaların belirlenmesi ve 
benzetim çalışmalarının yapılması 

01.10.2015 31.03.2016 

4.3. 
Kurulu güç-yüklenme analizi için gerekli algoritmaların 
belirlenmesi 

01.10.2015 31.03.2016 

4.4. Belirlenen algoritmaların sentetik veri ile test edilmesi 01.02.2016 31.05.2016 

4.5. Testler sonucu doğrulanan algoritmaların C dilinde yazılması 01.05.2015 30.08.2016 

4.6. Gerekli dokümantasyonun yapılması 01.09.2016 30.09.2016 

5. Merkezi İzleme-Analiz Yazılımının Tasarımı ve Geliştirilmesi 01.10.2015 01.10.2016 

5.1. 
Sistem isterleri dokümanı baz alınarak bütün alt sistemlerin ön 
tasarımlarının yapılması 

01.10.2015 31.12.2015 

5.2. Veri erişim katmanı tasarım çalışmalarının tamamlanması 01.01.2016 30.04.2016 

5.3. İş katmanı tasarım çalışmalarının tamamlanması 01.01.2016 30.04.2016 

5.4. Geliştirilen algoritmaların iş katmanına entegrasyonu 01.03.2016 31.05.2016 

5.5. Ara yüz katmanının tasarımı 01.01.2016 30.04.2016 

5.6. Tasarlanan alt sistemlerin geliştirilmesi ve entegrasyonu 01.05.2015 31.07.2016 

5.7. 
Bütün alt sistemler ile entegre sistemin fonksiyon testlerinin 
yapılması 

01.07.2016 30.09.2016 

5.8. Gerekli dokümantasyonun yapılması 01.09.2016 30.09.2016 

6. Entegrasyon, Saha Testleri ve Dokümantasyon 01.10.2016 01.04.2017 

6.1. Geliştirilen donanım ve yazılımların entegrasyonu 01.10.2016 30.11.2016 

6.2. Belirlenen noktalara ekipmanların tesisi 01.12.2016 31.12.2016 

6.3. 
Sahadan alınan veriler ile sistem performans testlerinin 
yapılması 

01.01.2017 28.02.2017 

6.4. 
Testler sırasında belirlenen eksiklerin giderilmesi ve muhtemel 
iyileştirmelerin tamamlanması 

01.01.2017 31.03.2017 

6.5. Gerekli dokümantasyonun yapılması 01.03.2017 31.03.2017 
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3.  LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

 

3.1. Giriş 
 

Proje önerisinin birinci iş paketi kapsamında öngörülen literatür taraması çalışması, sisteme ait 

donanım ve yazılım isterlerinin belirlenmesi amacı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 

 

Gerçekleştirilen literatür taraması sonucunda elde edilen kaynakları üç ana başlık altında toplamak 

mümkündür. 

 

- Transformatör durum izleme/değerlendirme 

 

Bu başlık kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, transformatörün durumu hakkında 

doğrudan veya dolaylı olarak bilgi edinilmesini sağlayacak olan ve proje çalışması 

kapsamında sahadaki transformatörlerden alınacak büyüklüklerin belirlenmesi 

hedeflenmektedir. Bu büyüklükler, proje çalışmasının temel sistem isterlerini 

oluşturmaktadır. Ek olarak, proje çalışmasının iş paketleri içerisinde var olan veri toplama 

ve aktarım modülü, transformatör modeli ile analiz ve değerlendirme algoritmaları 

hakkında da araştırmalar yapılmaktadır. 

 

- Yaşlanma analizi ve ömür tahmini 

 

Bu başlık kapsamında, transformatörün yaşlanması üzerine etkisi olan faktörlerin 

belirlenmesi, yaşlanma hızı ifadelerinin tanımlanması ve sistem isterlerinden faydalanarak 

yaşlanma durumu ve ömür tahmininin belirlenmesine yönelik araştırma ve 

değerlendirmeler yapılmaktadır. 

 

- Kayıp/maliyet analizi 

 

Bu başlık kapsamında gerçekleştirilen araştırmalar ile, işletmedeki transformatörün 

kayıp/maliyet dengesinin belirlenmesi, saha genelinde mevcut transformatörler için bu 

analizlerin yapılarak olası yer değişimi senaryoları ile yenileme gereksinimleri konusunda 

literatürde var olan çalışmalar incelenerek değerlendirilmektedir. 

 

Bu ana başlıklar kapsamında gerçekleştirilen literatür araştırması sonuçları sonraki bölümlerde 

özetlenmektedir. 
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3.2. Literatür Özeti 

 

3.2.1. Durum izleme/değerlendirme 

 

[1]’e göre, transformatörlere uygulanacak bakım çalışmaları şu dört başlık altında 

sınıflandırılmaktadır: 

 

- Düzeltici bakım : 

Arıza sonucu devre dışı kalan makine/ teçhizatın yeniden çalışır ve fonksiyonlarını yerine 

getirir duruma getirilmesi amaçlı, 

 

- Önleyici bakım :  

Teçhizatın performansını iyileştirmek amaçlı, 

 

- Kestirimci bakım : 

Devre dışı kalma olasılığını öngörerek engelleme amaçlı, 

 

- Stratejik/iyileştirici bakım :  

Stratejik olarak geliştirme ve iyileştirme amaçlı. 

 

Günümüzde üzerinde çalışmalar yapılan güncel alan, kestirimci bakım çalışmaları olarak öne 

çıkmaktadır. Bununla birlikte, transformatörlerin izlenmesi noktasında; elektronik ekipmanların 

güvenirliği, izleme donanımının maliyeti, algılayıcı ve izleme sistemlerinin sürekli olarak gelişmesi, 

bozucu etkiler bulunduran ortamlarda bu gibi elemanların göstereceği performans, verilerin 

depolanması gibi noktalar da göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdir.  

 

[1]’de verilmekte olan Tablo 1’de transformatörün bileşenlerine göre meydana gelebilen arızalar ve 

bunların gelişimine işaret eden belirtiler tablo halinde verilmektedir. Bu tabloda “ölçülen 

büyüklükler” sütunu içerisinde belirtilen parametreler, bu proje kapsamında sahadaki 

transformatörlerden alınması faydalı olacak büyüklüklerdir. 

 

Buna göre, transformatör arızalarının meydana gelmesine işaret eden başlıca belirtileri tespit 

etmek için; 

 

- Yağ içerisinde çözünmüş gaz analizi, 

Tekli ve çoklu gaz oluşumunun izlenmesi ile termal olaylar, alçak ve yüksek enerjili 

deşarjlar ve kısmi deşarjlarin sebep olacağı arızalar erken aşamalarda tespit 

edilebilmektedir. Gaz analizlerinde hidrojen başta olmak üzere nitrojen, oksijen, 

karbonmonoksit, karbondioksit, metan, etan, etilen ve asetilen gazlarının tespiti 

sağlanmaktadır. 

 

- Yağ içerisindeki su miktarı, 

Su miktarının artışı izolasyonun dielektrik bütünlüğünün bozulmasına, izolasyon 

ömrünün azalmasına ve transformatörün yüklenme kapasitesinin düşmesinde 

neden olacaktır. Su, kısmi deşarjlar, kabarcık birikimi, dielektrik delinme ve kağıt 

izolasyonun yıpranmasını sağlayan bir etkendir. 
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Tablo 1. Transformatör temel bileşenleri, arıza oluşumu belirtileri ve ölçüm büyüklükleri  [1] 

 

Component 
Phenomenon leading to 
failure 

Measured signals 
Diagnostic 
interpretation 

Magnetic circuit Legs 
Yokes 

Overheating of lamination 
and/or core joints 

Top and bottom 
temperatures 
Ambient temperature 
Excitation currents 
Hydrogen or multi-gas 
Gas accumulation relay 
Infrared scan 

Temperature analysis 
PD model 
Gas analysis 

Core ground lead 
Magnetic shield 

Loss of core ground 
Unintentional core and 
shield grounds creates 
problems and discharges 

Hydrogen or multi-gas 
Gas accumulation relay 
Core hotspot 
Acoustic and electrical PD 
Infrared scan 

Gas analysis 
 
PD model 

Winding 
insulation 

Major: 
phase-to-phase 
winding-to-
winding 
winding-to-
ground 
 
 
 
 
Minor: 
turn-to-turn 
layer-to-layer 
disk-to-disk 

General overheating Winding temperature 
Top and bottom oil 
temperatures 
Ambient temperature 
Line currents 
Hydrogen or multi-gas 
Gas accumulation relay 
Infrared scan 

Direct measurement 
Thermal model 
 
 
 
Gas analysis 

Local overheating Hydrogen or multi-gas Gas analysis 
Excessive moisture Top and bottom oil 

temperatures 
Ambient temperature 
Moisture in oil 
Oil temperature at 
moisture measurement 
location 
Line current 
Winding Temperature 

Moisture analysis 

Bubble generation Winding Temperature 
Top and bottom oil 
temperatures 
Ambient temperature 
Total percent dissolved 
gas-in-oil 
Electrical PD 
Acoustical PD 
Line Currents 
Moisture in oil 
Oil temperature at 
moisture measurement 
location 

Moisture and thermal 
model 
Gas models 

Overloading of transformer Line Currents 
Winding Temperature 
Moisture in oil 
Oil temperature at 
moisture measurement 
location 
Top and bottom 
temperatures 
Ambient temperature 
Infrared scan 

Moisture and thermal 
model 
 

Partial discharge Hydrogen or multi-gas 
Gas accumulation relay 
Acoustic and electrical PD 

Gas analysis 
PD analysis 

Liquid insulation Moisture contamination Top and bottom oil 
temperatures 
Ambient temperature 
Moisture in oil 
Oil temperature at 
moisture measurement 
location 

Moisture model 

Arcing Hydrogen 
Acetylene 
Gas accumulation relay 

Gas analysis 
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Partial discharge Hydrogen or multi-gas 
Gas accumulation relay 
Acoustic and electrical PD 

Gas analysis 
PD model 

Cooling system Fan(s) and/or 
Pump(s) 

Electrical failures of pumps 
and fans 
Mechanical failure 

Motor (fan, pump) 
currents 
Pump flow 
Top oil temperature 
Winding temperature 
Dissolved gas-in-oil 
Bearing wear detector 
Standard mechanical 
vibration 
Infrared scan 
Ambient temperature 

Thermal Model 
Gas analysis 
Pumps/fans model 

Cooling controls Failure or inaccuracy of 
temperature sensors 
Pumps and fans running in 
reverse 

Ambient temperature 
Top oil temperature 
Winding temperature 
Load current 
Cooling control voltage 
Cooling supply voltage 

Thermal model 

Radiators and 
coolers 

Internal or external 
blocking of radiators 
resulting in poor heat 
exchange 

Top and bottom oil 
temperature 
Winding temperature 
Ambient temperature 
Line currents 
Inlet and outlet radiator 
temperatures 

Thermal model 
Oil and winding 
temperature 
forecasting 

Main Tank Gaskets 
Weld seams 

Oil level drops, exposing 
the windings 
Moisture contamination 

Oil level 
Nitrogen pressure 

Oil leak detection 
Nitrogen consumed 
or leak detection 

 
 

- Kısmi deşarj, 

Kısmi deşarjların belirlenmesi için uygulanan yöntemler elektriksel ve akustik 

yöntemler olmak üzere iki grupta incelenmektedir. 

 

- Transformatör sıcaklığı, 

Yağ üst sıcaklığının sürekli olarak izlenmesi transformatörün servis ömrünün 

kestirilmesi için önemli ve gereklidir. Üst yağ sıcaklığı, ortam sıcaklığı, yük akımı, 

fan/pompaların çalışma durumu ve mümkün ise doğrudan ölçülen sargı sıcaklığı 

değerleri bir arada değerlendirilerek en sıcak nokta (hottest-spot) sıcaklığının 

belirlenmesi sağlanabilir. 

 

- Sargı sıcaklığı, 

Sargı sıcaklığı ile transformatörün ömrü arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır. 

En sıcak nokta sıcaklığı transformatörün yüklenme kapasitesini belirleyen başlıca 

faktörlerden biridir. Aşırı sıcaklıklar, izolasyon malzemesinin yıpranmasına neden 

olarak arızaların oluşmasına yol açmaktadır. Transformatörler için sargı sıcaklığını 

belirlemede kullanışlı yöntemlerden bir tanesi, üst yağ sıcaklığı ve yük akımı 

değerlerini kullanarak sargı sıcaklığını belirleyen “elektronik sıcaklık gözlemcisi 

(electronic temperature monitör - ETM)” olarak adlandırılan yöntemdir. Bu 

yöntem ile sargı sıcaklığı IEEE Std C57.91’de açıklandığı şekilde hesaplanmaktadır.  

 

Bir diğer yöntem ise sargı sıcaklığını tek nokta veya çok noktadan doğrudan ölçen 

fiber optik algılayıcılar kullanmaktadır. Bununla birlikte bu algılayıcıların 

transformatörün içerisine yerleştirilmesi sadece sargının imalat veya yenilenme 

aşamasında uygulanabilir. 
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- Yük akımı ve gerilimi, 

Yük akımı ve gerilim değerlerinin eş zamanlı olarak izlenmesi ile, sıcaklık artışının 

ve dolaylı olarak transformatör ömrünün üzerindeki olumsuz etkileri azaltılabilir. 

 

- Yalıtım güç faktörü, 

 

- Pompa/fanların çalışması, 

Transformatörün soğutma sisteminde en sık görülen arızalar pompa ve fanlarda 

meydana gelmektedir. Bu bileşenleri eş zamanlı olarak izlemek, pompaların yağ 

akış anahtarları ile pompa ve fanlar tarafından çekilen akımın takibi ile mümkün 

olmaktadır.  

 

- Yük kademe değiştirici, 

Kademe değiştiriciler çoğu zaman sürekli bir problem kaynağı olmaktadır. Bu 

problemlerin başlıcaları; kontakların uygun şekilde karşılaşmaması, uygun 

olmayan kontak tasarımı, mekanik arızalar, ısı dolayısıyla kontakların yapışması, 

olarak sayılabilir. Yük kademe değiştiriciler için izlenen parametreler; motor 

akımı, ana kazan ile kademe değiştirici haznesi arasındaki sıcaklık farkı, 

kontakların durumu, sürücü tepki süresi ve titreşim olarak ifade edilmektedir. 

 

- Genleşme tankının dış ortamdan izolasyonu, 

Bu izolasyonun bozulması durumunda yağ ile dış ortam havası arasındaki 

etkileşim ile yağın kısa zamanda özelliğini kaybetmesi ve izolasyon malzemesinin 

de zarar görmesi mümkün olmaktadır. 

 

izlenmesi gereken başlıca büyüklüklerdir. 

 

[2] no’lu çalışmada, güç transformatörlerinde görülen arızalar geniş biçimde açıklanmaktadır. 

Transformatör arızalarının %51’lik kısmının ilk beş yıllık kullanım süresinde meydana geldiği ve bu 

arızaların transformatörün dielektrik dayanımını azaltan nem, kısa devreler sonucu sargılarda 

meydana gelen hasarlar ve buşinglerde görülen arızalardan dolayı ortaya çıktığı ifade edilmektedir. 

Benzer şekilde, büyük güçlü transformatörlerde meydana gelen arızaların %41’inin yük altında 

kademe değiştiricide, %19’unun ise sargılarda ortaya çıktığı belirtilmektedir. Kademe değiştiricisi 

bulunmayan transformatörlerde ise arızaları %26.6’sının sargılardan, %6.4’ünün manyetik 

devreden, %33.3’ünün terminallerden, %17.4’ünün kazan ve yalıtım sıvısından ve %11’inin ise 

diğer aksesuarlardan dolayı meydana geldiği belirtilmektedir. 15-25 yaş arası transformatörlerde 

ise arızaların çok büyük kısmının yalıtım yağının niteliğinin bozulması (contamination) ve sargı 

yapısındaki deformasyonlar sonucu oluştuğu görülmektedir.  

 

Buradan yola çıkılarak yalıtım yağı, sargılar ve manyetik devrenin izlenmesine yönelik test ve 

ölçümlerin önemli olduğu sonucuna varılmaktadır. 

 

[3] no’lu çalışmada, transformatörün izlenmesi ve durum değerlendirmesi için dört adım 

oluşturulmaktadır. Bunlar; 1-Verilerin elde edilmesi, 2-Elde edilen verinin filtrelenerek 

temizlenmesi, 3-Kullanıma uygun olmayan verinin elimine edilmesi, 4-Arıza tiplerinin 

sınıflandırılması ve transformatörün durumunun belirlenmesi, olarak sıralanmaktadır. Özellikle 

birinci aşamada uygun algılayıcılar ile eşzamanlı olarak izlenecek büyüklükler; akım ve gerilimler, 

sıcaklık, yağ içerisindeki su miktarı, kısmi deşarj ve akustik/titreşim izlemesi olarak ifade 

edilmektedir.  
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[4] no’lu çalışmada, terminal gerilimleri ve akım ölçümlerinden faydalanılarak oluşturulan bir 

model tanıtılmaktadır. Bu model ile eş zamanlı olarak değerlendirme yapılabilmektedir. 

Oluşturulan model, terminal ölçümlerine dayanarak mıknatıslama endüktansını belirlemek ve bu 

değeri devre tabanlı bir transformatör modeli içerisinde kullanma yöntemine dayanmaktadır. Bu 

amaçla, algılayıcılar ile elde edilen gerilim ve akım değerleri kullanılarak önce mıknatıslama akımı 

ve ardından da mıknatıslama endüktansı zaman ve frekans domenlerinde elde edilmektedir. 

Ardından mıknatıslama endüktansı, transformatörün devre tabanlı bir durum uzay modeli 

içerisinde kullanılmakta ve transformatörün dinamik performans karakteristikleri elde 

edilmektedir. 

 

Buna göre, sürekli hal durumunda boşta çalışma gerilim ve akım bilgisi elde edilmekte ve 

filtrelenerek temizlenmektedir. Yüklü çalışmada ise primer gerilimi ile birlikte primer ve sekonder 

akım bilgisi alınmaktadır. Ardından primere indirgenmiş sekonder akım değeri primer akımından 

çıkartılarak sırasıyla boşta çalışma akımı, mıknatıslanma akımı ve mıknatıslanma endüktans değeri 

elde edilmektedir. Mıknatıslanma endüktansı, mıknatıslanma akımının bir fonksiyonudur. 

Histeresis ve doyma etkilerini modellemek için bu büyüklük zamana bağlı olarak bir seri şeklinde 

matematiksel olarak ifade edilebilmektedir. Transformatörün eşdeğer devre modeli, elde edilen bu 

mıknatıslanma endüktansı profili kullanılarak ifade edilmektedir. Transformatörün dinamik 

karakteristiklerini elde etmek için durum uzay modeli oluşturulmaktadır.  

 

 

[5] no’lu çalışmada, dağıtım transformatörlerinin izlenmesi amacıyla geliştirilen GSM tabanlı bir 

yazılım ve donanım sunulmaktadır. Transformatörün izlenmesi için takip edilen büyüklükler yük 

akımları, yağ sıcaklığı ve ortam sıcaklığıdır. Geliştirilen donanım; oluşturulan gömülü sistem, GSM 

modem, GSM şebekesi ve mobil kullanıcılar ile PC Server’dan oluşmaktadır. Gömülü sistem sahada 

transformatörün üzerinde bulunmaktadır. Geliştirilen donanımın mimari yapısı şekildeki gibidir. 

 

 
 

Şekil 1. İzleme ve analiz donanımının yapısı [5] 
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Geliştirilen donanım 1000kVA’lık bir transformatör üzerinde uygulanmıştır. Yük akımı, yağ sıcaklığı 

ve ortam sıcaklığı sürekli olarak izlenmektedir. Üç fazın herhangi birinin akım değeri, donanım 

içerisinde tanımlanan eşik değeri aştığı durumda operatöre SMS mesajı gönderilmektedir. 

Çalışmada eşik değer anma akımının %80’i olarak tanımlanmıştır.  

 

[6] no’lu çalışmada, dağıtım transformatörlerinin durumlarının izlenmesi amacıyla geliştirilen 

İzleme ve Analiz Yazılımı (DTMAS) tanıtılmaktadır. Bu yazılıma girdi oluşturan bilgiler 

transformatör üzerinden alınarak GSM şebekesi üzerinden yazılıma aktarılmaktadır.  

 

Oluşturulan donanım dört modülden oluşmaktadır. Bunlar; transdüser ünitesi, GSM modem, GSM 

şebekesi ve PC Server olarak sıralanmakta olup şekilde gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 2. İzleme ve analiz donanımının yapısı [6] 

 

Transdüser ünitesi sahadaki transformatörün üzerinde bulunmakta ve ölçüm değerlerini elde 

etmektedir. GSM modülü ve modem ise Server ile transdüser arasındaki verinin dönüşümü ve 

iletimi amacıyla kullanılmaktadır. 

 

Geliştirilen yazılım (DTMAS) durum izleme katmanı, analiz katmanı ve alarm katmanı olmak üzere 

üç katmandan meydana gelmektedir. Durum izleme katmanı, üç faz gerilimi veya akımı ile yağ veya 

hava sıcaklığını izleyecek şekilde oluşturulmuştur. Analiz katmanında, alınan veriler analiz 

edilmektedir. Server ünitesine gelen veriler analiz edilerek aşırı değerlerin tespit edilmesi 

durumunda alarm katmanı aktive edilmektedir. Gerilim dengesizliği, üç faza ait gerilim değerlerinin 

büyüklük olarak farklı olması, simetrik açı farkının bozulması veya bu iki durumun aynı anda 

meydana gelmesi olayıdır. Bu dengesizliğin analizi, birkaç farklı standart tanımlamaya (CIGRE, 

NEMA, IEEE, IEC) uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.  

 

Sıcaklık, transformatörün ömrünü etkileyen bir diğer önemli parametredir. Hot-spot sıcaklığını 

belirlemek için transformatörün IEEE modeli kullanılmaktadır.  

 

Aşırı yük durumu değerlendirilen bir diğer anormal durumdur. Aşırı yük, faz akımlarından en az bir 

tanesinin nominal değerinin üzerine çıkması olarak ifade edilmektedir. Standart değerlerden daha 

uzun bir süre aşırı yük durumunun gerçekleşmesi transformatörün ciddi boyutta hasar görmesine 

ve kullanım ömrünün azalmasına yol açmaktadır. İzin verilen aşırı yüklenme sürelerinin 

belirlenmesinde ANSI ve IEC standartlarından faydalanılmaktadır.  
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Alarm katmanı ise anormal durumların raporlanması amacıyla kullanılmaktadır. Bu katmanda 

analiz sonucunda elde edilen değerler nominal değerler ile karşılaştırılmakta ve sıra dışı durumlar 

hata mesajları ile raporlanmaktadır. Çalışmada, oluşturulan bu sistemin 350kVA, 600kVA ve 

800kVA güçlerinde üç farklı transformatör için uygulama örnekleri verilmektedir. 

 

[7] no’lu çalışmada Şekilde, geliştirilen transformatör yönetim sisteminin (transformer 

management sytem – TMS) yapısı gösterilmektedir. Terminal birimi; yağ sıcaklığı, akım, gerilim ve 

güç değerlerini elde ederek hibrid iletişim ünitesi üzerinden eşzamanlı oluşturulan veri bankasına 

göndermektedir.  

 

[8] no’lu çalışmada, Kablosuz Algılayıcı Ağ (WSN) kullanılarak güç transformatörlerinin çalışma 

durumunun izlenmesi açıklanmaktadır. 

 

Buna göre, transformatörünün çalışma durumunun izlenmesi amacıyla oluşturulan sistem; veri 

toplama, algılayıcılar, veri analizi ve ölçüm ile arıza durumları arasında ilişki algoritmaları 

bileşenlerinden oluşturulmaktadır. Çeşitli algılayıcılardan gelen kısmi deşarj, çözünmüş gaz, akım, 

yağ sıcaklığı, yağ içerisindeki nem gibi bilgiler değerlendirme katmanına gönderilmekte ve 

oluşturulan algoritmalar ile değerlendirilmektedir.  

 

Sistemin yapısı şekilde gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 3. İzleme sistem yapısı [8] 

 

Algılayıcı katmanı; yağ içerisinde çözünmüş gaz miktarı, nem düzeyi, kısmi deşarj bilgisi ve sıcaklık 

bilgisinin elde edilmesini içermektedir. Gaz miktarının belirlenmesi için H2, CO, C2H2 ve C2H4 

gazlarının ölçümünü yapan Hydran algılayıcısından faydalanılmaktadır. Yağdaki nem düzeyi, ince 

kapasitif film algılayıcı ile elde edilmektedir. Kısmi deşarj bilgisi enerjisiz bir transformatörde temel 

ölçümler ile elde edilebilir iken, bu işlemin eş zamanlı olarak yapılması yüksek maliyet ve sistemin 

karmaşık yapısından dolayı uygulanabilir olmaktan uzaktır. Transformatörün hot-spot sıcaklığı ise 

çoğunlukla yük akımı değeri ve yağ sıcaklığından yola çıkılarak hesaplanabilmekle beraber, 

transformatörün üretimi esnasında sargıların içerisinde fiber algılayıcılar yerleştirilmek suretiyle 

doğrudan olarak da ölçülebilir.  
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[9] no’lu çalışmada iki tane 275/132kV 180MVA değerindeki transformatörün izlenmesi amaçlı 

olarak geliştirilen yapı özetlenmektedir. Buna göre, beş dakikalık zaman periyotları ile yaklaşık elli 

farklı algılayıcının oluşturduğu modüllerden gelen sinyallerin değerlendirilmesi 

gerçekleştirilmektedir.  

 

Çalışmanın amaçları olarak; transformatörlerin sıra dışı davranışlarının tespit edilerek olası 

arızaların erken tespitinin sağlanması, eşdeğer iki transformatör arasındaki yaşlanma 

farklılıklarının izlenmesi ve farklı özellik ve düzeylerdeki algılayıcıların bir arada çalışmasının 

izlenmesi ifade edilmektedir. 

 

Bu doğrultuda; transformatör kazanının ve kademe değiştiriciye harici sıcaklık ve titreşim 

algılayıcıları, soğutucu pompa ve fanlara harici titreşim algılayıcıları ve yük ve yardımcı destek 

sisteminin akımlarını ölçmek amacıyla yerleştirilen algılayıcılar bulunmaktadır. Dahili algılayıcılar 

üst ve alt yağ sıcaklıklarını ve nem bilgisini elde etmektedir. Kelman TRANSFIX cihazı çözünmüş 

sekiz gaz düzeyini, GE HYDRAN cihazı ise hidrojen seviyesini takip etmek amacıyla 

kullanılmaktadır. 

 

Oluşturulan sistem mimarisi şekilde gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 4. İzleme sistemi altyapısı [9] 

 

[10] no’lu çalışmada transformatörlerin durum izlemesi için uygulanan yöntemler güç 

transformatörleri odaklı olarak incelenmekte ve bir demir çelik tesisindeki bir güç 

transformatörüne uygulanması ile elde edilen sonuçlar örneklenmektedir. Bu yöntemler eş 

zamansız (off-line) ve eş zamanlı (on-line) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Eş zamansız 

yöntemlerde transformatörün durumunun belirlenmesi, yüksüz (megger testi, tandelta testi, kısa 

devre empedansı ölçümü, transfer fonksiyonu testi) ve yüklü (yağ testi, ultrasonik test, termal 

gözlem) çalışma esnasında uygulanan testlerde elde edilen sonuçlar ile gerçekleştirilmektedir.  

 

Eş zamanlı yöntemler ile durum izleme ise; sahadaki transformatörden verilerin elde edilmesi için 

kullanılan algılayıcılar, verileri analiz için uygun biçimde depolayan depolama birimi ve analiz 

işlemini gerçekleştiren algoritmalar olarak üç bölüme ayrılmaktadır. 
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Eş zamanlı durum izleme için takip edilmesi faydalı olan parametreler ise; çözünmüş gaz analizi, 

nem analizi, termal görüntüleme, kısmı deşarj tespiti, vibrasyon analizi, akım izleme, akım 

transformatörlerinin ve buşinglerin izlenmesi ve kademe değiştiricinin izlenmesi olarak 

sıralanmaktadır. Akımların izlenmesi sırasında sadece transformatörün primer, sekonder ve 

tersiyer sargılarının akımları değil, aynı zamanda soğutucu ünitede kullanılan pompa ve fanların 

çektiği akımların da izlenmesi sağlanmaktadır. 

 

[11] no’lu çalışmada, güç transformatörlerinin durum izlemesi için geliştirilen TDM (Transformer 

Diagnostics Monitoring) sistemi tanıtılmaktadır. Sistem sekiz alt modülün bir araya gelmesi ile 

oluşturulmaktadır. Sistemin takip ettiği parametreler ise; soğutma sistemi, yağ sıcaklığı, soğutma 

sistemi elemanlarının (pompa ve fanlar) açık-kapalı durumu, soğutma sisteminin otomatik/manuel 

çalışma durumu, sargıların izlenmesi, sargıların maksimum sıcaklığı, sargı deformasyonu, yük ve 

çalışma parametreleri, üç faza ait alçak ve yüksek gerilim sargı akımları, üç faza ait alçak ve yüksek 

sargı gerilimleri, buşingler, ve yük altında kademe değiştiriciye ait çeşitli parametreler olarak 

sıralanmaktadır. 

 

[12] no’lu çalışmada güç transformatörlerinin özellikle kısa devreler sonucunda sargılarına etki 

eden aksiyel ve radyal kuvvetler sebebiyle meydana gelen deformasyonların belirlenmesi 

hedeflenmektedir. Halihazırda transformatörün mekanik durumunun tespiti için transformatörün 

enerjisiz bırakılması gerekmekte ve Frekans Tepki Analizi (Frequency Response Analysis – FRA), 

Alçak Gerilim Darbe (Low Voltage Impulse – LVI) ve Kısa Devre Reaktans (Short Circuit Reactance – 

SCR) yöntemleri uygulanabilmektedir. Bu çalışma ile transformatörün sargılarının durumunun 

takibi için kaçak endüktans değerinin eş zamanlı olarak izlenmesi gerçekleştirilmektedir. İki sargılı 

ve üç sargılı transformatörlerde sargı parametrelerinin belirlenmesi için en küçük kareler yöntemi 

adapte edilmektedir.  

 

 
 

Şekil 5. Sargı benzetim modeli [12] 

 

Geliştirilen yöntemin etkinliği, dört farklı deformasyon senaryosu ile test edilmektedir. Buna göre, 

benzetimi gerçekleştirilmekte olan transformatörün yüksek gerilim ve alçak gerilim sargıları 

parçalı olarak tasarlanmakta (Şekil 5) ve farklı senaryolar kurgulanarak sargılarda meydana gelen 

yer değişimlerinin benzetimi gerçekleştirilmektedir. Elde edilen sonuçların tatmin edici düzeyde 

olduğu vurgulanmaktadır. 
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Şekil 6. Yöntem blok diyagramı [12] 

 

[13] no’lu çalışmada, transformatörün transfer fonksiyonu yardımıyla sargılarında meydana 

gelebilecek bir deformasyon veya sorunun tespitine çalışılmaktadır. Buna göre, transfer 

fonksiyonunun dalga şekli transformatör sargısının yapısına bağlıdır. Bu yöntem ile sargılarda 

meydana gelecek bir deformasyon sargıların elektriksel parametrelerini değiştireceğinden, transfer 

fonksiyonunun çıkışını da değiştirecektir. Yöntemin blok diyagramı Şekil 6’da gösterilmektedir. 

 

[14] no’lu çalışmada bir güç transformatörüne ait eş zamanlı izleme sonuçları sunulmaktadır. 

Transformatörün durum bilgisi üç grup ölçüm verisinden faydalanılarak elde edilmektedir. 

 

Bunlar; 

 Çözünmüş gaz analizi, nem ve yağ sıcaklığı 

 Buşinglerdeki kapasitans ve tandelta ölçümleri 

 Sargı ve buşinglerin kısmi deşarj analizi 

 

Kısmi deşarj ölçüm değerleri, buşing kapasitansı ve dielektrik kayıp faktörü, altı transformatör 

buşinginin her birine yerleştirilen cihazlar ile elde edilmektedir (Şekil 1). Elektronik bir filtre 

düzeneği ile kısmi deşarj ve kapasitans/dielektrik kayıp faktörü bilgisi birbirinden ayrı olarak elde 

edilmektedir. Kısmi deşarj bilgisi eş zamanlı olarak elde edildiğinden, sinyal üzerindeki istenmeyen 

gürültülerin temizlenmesi gerekmektedir.  

 

 
 

Şekil 7. Transformatöre monte edilen algılayıcı ve ekipman [14] 
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Eş zamanlı bir çözünmüş gaz analiz cihazı yağ valfi üzerinden kazana bağlanmaktadır. Bu sayede 

yağ içerisinde çözünmüş olan karbon monoksit (CO) ve hidrojen (H2) konsantrasyonları elde 

edilmektedir. 

 

Çalışmada ayrıca, 125MVA gücünde ve 15/240kV gerilimde çalışan bir güç transformatörünün bir 

yıllık sürede gerçekleştirilen gözlem sonucunda elde edilmiş olan veriler sunulmaktadır. 

 

[15] no’lu çalışmada güç transformatörlerinin eş zamanlı olarak izlenmesi ve durum tespiti için 

ölçümü yapılabilecek büyüklükler ve kullanım şekilleri açıklanmaktadır. Buna göre, güç 

transformatörlerinin durum tespiti için; aktif kısım, kazan, buşingler, soğutma ünitesi ve kademe 

değiştirici olmak üzere beş ayrı kısımdan alınan ölçümler kullanılabilmektedir.  

 

Aktif kısım ve kazan içerisinde yağ içerisindeki gaz miktarı, yağ seviye bilgisi, yağdaki nem düzeyi, 

yağ sıcaklığı ve hot-spot sıcaklığı elde edilerek kullanılabilmektedir. Buşinglerde uygun ölçüm 

düzenekleri ve algılayışılar ile gerilimler ve yük akımları elde edilmektedir. Soğutma ünitesinden 

soğutucu içerisindeki yağ sıcaklıkları, hava sıcaklığı, ortam sıcaklığı ve pompa ile fanların çalışma 

durum bilgisi alınabilmektedir. Kademe değiştiricisinden ise kademe pozisyonu ve kademe 

değiştiricinin motor sürücüsünün güç tüketimi bilgileri elde edilebilmektedir.  

 

Çalışmada ayrıca, ALSTOM firmasının MS2000 adlı izleme sisteminin çalışması ve bir uygulama 

örneği özetlenmektedir. Bu sistemin temel yapısı şekilde gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 8. ALSTOM MS2000 yapısı [15] 

 

[16] no’lu çalışmada, güç transformatörlerinin izlenmesi ve ömür tahmini, yıllık yük faktörünün de 

dahil edildiği ve yazarlar tarafından geliştirilen bir algoritma ile gerçekleştirilmektedir. Buna göre, 

geleneksel ömür tahmini yöntemlerinde transformatörün geri kalan ömrü süresince sabit yük 

altında çalışacağı öngörülerek tahmin gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, gerçekte yük faktörü 

sürekli olarak değişmekte, bu da transformatörün geri kalan hizmet ömrünü önemli ölçüde 

etkilemektedir.  

 

Buna göre, transformatörün üst yağ sıcaklığı ve hot-spot sıcaklığına ilişkin termal modeller 

oluşturulmuştur. Geliştirilen ölçüm ve değerlendirme algoritması şekilde verilmektedir. Ek olarak 

izolasyon malzemesinde yaşlanmaya bağlı ömür kaybının modellenmesi de standartlara 

dayandırılarak gerçekleştirilmektedir.  
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Farklı yüklenme karakteristiklerine bağlı olarak 250MVA gücündeki bir transformatör için ömür 

tahmini gerçekleştirilmekte, elde edilen değer standartlarda kabul edilen ömür değerleriyle 

karşılaştırılmakta ve değerlendirilmektedir. 

 

[17] no’lu çalışmada transformatörün durumu çözünmüş gaz analizi ve yağ testlerinden elde edilen 

sonuçlar kullanılarak oluşturulan bulanık mantık teorisi destekli bir algoritma ile 

değerlendirilmektedir. Böylelikle güç transformatörünün durum değerlendirmesi 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Bu amaçla oluşturulan algoritma şekildeki diyagram ile gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 9. Test sistemi yapısı [17] 

 

 

[18] no’lu çalışmada, transformatörden elde edilen ölçüm değerlerine bağlı olarak bir modelleme 

tekniği uygulanmakta ve bu teknik aracılığıyla arıza belirleme algoritması işletilmektedir. Bunun 

için öncelikle sağlıklı transformatörden deneysel olarak alınan primer gerilimi ve primer hat akımı 

kullanılarak transformatörün boşta çalışma modeli oluşturulmaktadır. Ardından, verilen primer 

gerilimine bağlı olarak üretilen değer, sarımlar arası arızaları belirlemek için ölçülen gerçek değer 

ile karşılaştırılmaktadır.  

 

Oluşturulan deneysel sistemin yapısı şekilde verilmektedir. 
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Şekil 10. Deneysel sistem yapısı [18] 

 

Buna göre öncelikle transformatörün boşta çalışma durumunda bir DAQ ve Hall effect algılayıcılar 

ile giriş gerilimi ve uyarma akımı bilgisi elde edilmektedir. Deneysel olarak elde edilen bilgilerden 

yola çıkılarak şekilde verilen eşdeğer devre yardımıyla mıknatıslanma akımı ve halkalama akısı 

belirlenmektedir. 

 

 
 

Şekil 11. Transformatör eşdeğer devresi [18] 

 

Bu değerlerin yardımıyla ise mıknatıslama endüktansı bilgisi hesaplanmakta ve uyarma akımı elde 

edilmektedir. Deneysel sonuçlar ile, önerilen yapının sadece primer ve sekonder sargılardaki 

sarımlar arası arızaları herhangi bir yükleme durumunda belirlemekle kalmadığını, aynı zamanda 

arızanın büyüklüğü hakkında da fikir verdiğini göstermektedir. 

 

[19] no’lu çalışmada, kısa devre akımları sebebiyle transformatör sargılarına etki edecek olan 

kuvvetler sargılarda radyal ve aksiyel yönlerde deformasyona sebep olmaktadır. Kaçak endüktans 

ölçümü ile sargılarda meydana gelen bu deformasyonların etkili biçimde tespit edilebildiği ifade 

edilmektedir. Çalışmada bu deformasyonları belirlemek için geliştirilen WinCE platformu tabanı eş 

zamanlı bir tespit sistemi sunulmaktadır. Transformatörün şekilde verilen eşdeğer devresi esas 

alınarak eş zamanlı olarak kaçak endüktans değerini hesaplayan bir formül geliştirilmiştir. 

Deneysel çalışma sonuçları ile geliştirilen sistemin etkinliği doğrulanmaktadır. 
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Şekil 12. Transformatör eşdeğer devresi [19] 

 

 

[20] no’lu çalışmada üç/tek fazlı dağıtım transformatörleri için oluşturulan bir eş zamanlı test 

sistemi açıklanmaktadır. Oluşturulan sistem akım, gerilim, güç, frekans ve gerilim değerlerinin 

ölçüm, kayıt ve analizini gerçekleştirmektedir. Şekilde test sisteminin basitleştirilmiş blok 

diyagramı gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 13. Test sistemi blok diyagramı [20] 

 

 

[21] no’lu çalışmada üç fazlı 10 kVA gücündeki bir anahtarlanabilir transformatörün uzaktan 

durum izlemesi için geliştirilen gömülü sistem yapısı açıklanmaktadır. Geliştirilen sistem gerilim, 

akım ve sıcaklık değerlerini kullanarak transformatör kademelerinin değiştirilmesini sağlayan 

anahtarlama cihazını kontrol etmektedir. LAN üzerinden uzaktan erişimi sağlamak amacıyla 

yazılım ve protokoller oluşturulmuştur.  

 

Anahtarlama sistemi toplam 18 adet anahtarlama elemanı ve bunları kontrol eden üç adet 

mikrokontrolörden oluşmaktadır.  Uzaktan izleme sisteminin ana yapısı ve ölçümü yapılan 

büyüklükler şekilde gösterildiği gibidir. 
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Şekil 14. Uzaktan izleme sistemi yapısı [21] 

 

 

 
 

Şekil 15. Ölçüm büyüklükleri [21] 
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[22] no’lu çalışmada yük değişimlerini ve röle bilgisini kullanan ve GSM şebekesi üzerinden 

işletilen bir izleme sistemi sunulmaktadır. Akım transdüserleri aracılıyla elde edilen bilgiler GSM 

modülü ile merkez işlem ünitesine aktarılmaktadır.   

 

  

 
 

Şekil 16. Donanım bileşenleri [22] 

 

[23] no’lu çalışmada güç transformatörlerinin arıza takip ve analizleri için yapılan uygulamaların 

güncel durumları özetlenmektedir. Meydana gelebilecek arıza tipleri; yüksek gerilim sargısında 

meydana gelen arızalar,  alçak gerilim sargısında meydana gelen arızalar ve diğer arızalar olmak 

üzere üç alt grupta toplanmıştır.  

 

Transformatörlerin durum izlemesine yönelik olarak güncel konular ise; 

 

 Eş zamanlı kromatografi 

 Ultraviyole yağ testi 

 Süpürme Frekansı Tepki Analizi (SFRA – Sweep Frequency Response Analysis) 

 Furan analizleri 

 Dielectric Dissipation Factor ve TanDelta analizi 

 Yağ içerisindeki su miktarının belirlenmesi 

 Eş zamanlı sıcaklık takibi 

 İnce film kapasitör algılayıcı 

 High Temperature Superconducting (HTS) transformatörlerin kullanımı  

 

olarak sıralanmakta ve açıklanmaktadır.   
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[24] no’lu çalışmada GSM şebekesi kullanarak dağıtım transformatörünün kademe değiştiricisinin 

izleme ve kontrolünü gerçekleştiren bir sistem sunulmaktadır. Sistem; sıcaklık, nem, silikagel rengi, 

Bucholz rölesinin durumu, giriş ve çıkış fazlarının durumları, her bir faza ait akım ve güç bilgisini 

toplamakta ve değerlendirmektedir. Parametrelerin izin verilen sınırı aşması durumunda sistem 

GSM şebekesini kullanarak tüm parametreleri kontrol merkezine göndermektedir. Bu sayede 

transformatörün kullanım ömrünün artmasının yanı sıra, operatör ihtiyacının olmaması gibi diğer 

avantajlar sağlamaktadır.  

 

İzleme sistemi ile bu sistemin yapısı şekillerde gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 17. Kademe değiştirici izleme sistemi [24] 

 

 

 
 

Şekil 18. Geliştirilen gömülü sistem yapısı [24] 

 

 

 
 

Şekil 19. Kontrol sistemi blok diyagramı [24] 

 

 

[25]’te, güç transformatörlerine çözünmüş gaz analizi sonuçlarını kullanan ve bunun için çeşitli 

değerlendirme yöntemlerinden faydalanan bulanık mantık tabanlı bir akıllı sistem tanıtılmaktadır. 

 

[26, 27]’de, güç transformatörleri için eşzamanlı olarak aldığı çözünmüş gaz analizi sonuçlarını 

yapay sinir ağları tabanlı olarak geliştirilen bir değerlendirme yapısı ile değerlendirmektedir. 
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[28]’de, yağ içerisindeki rutubet oranını eşzamanlı olarak izlemek için kapasitif nem algılayıcısının 

ve sıcaklık algılayıcısınınn kullanıldığı bir çalışma sunulmaktadır.  

 
[29}’da, sargıların mekanik deformasyonunun belirlenmesi amacıyla FRA ve kısa devre empedans 

ölçümü yöntemlerinin kullanılması açıklanmaktadır. 

 

[30]’da, eş zamanlı olarak gerilim akım ve titreşim sensörlerinden gelen sinyalleri kullanan 

LabVIEW/CompactRIO tabanlı olarak geliştirilen sistem özetlenmektedir. 

 

[31]’de, güç transformatörlerinin sargı ve nüve bileşenleri kaynaklı titreşim bilgilerini kullanan bir 

model açıklanmaktadır. 

 

[32]’de, FRA yönteminin eş zamanlı ve eş zamansız uygulamaları özetlenmektedir. Özel tasarlanan 

deney transformatörünün sıcaklık ve nem değerleri değiştirilerek bu parametrelerin FRA 

sonuçlarına etkileri incelenmektedir.  

 

[33]’te, gaz analizi sonuçlarını kullanarak durum kestirimi yapan sinir ağı ve bulanık mantık tabanlı 

yöntem açıklanmaktadır. 

 

[34]’te, kısa devre reaktansı ve direnci değerlerini elde ederek, sargı deformasyonlarının bu 

değerler üzerinde meydana getireceği değişimleri kullanan ve deformasyonu belirleyen bir yöntem 

açıklanmaktadır. 

 

[35]’de, çözünmüş gaz analizi açıklanarak elde edilen analiz sonuçlarının farklı değerlendirme 

yöntemleri kullanılarak transformatörün durumunun izlenmesi özetlenmektedir. 

 

[36] güç transformatörlerine yönelik olarak gerçekleştirilen bir çalışmadır. Transformatörün 

gerilim, akım, kademe değiştirici konumu, sıcaklık, yağ içerisindeki gaz ve nem miktarı, hava ve yağ 

akış bilgileri, yağ seviye ve basınç bilgileri gibi bilgileri elde eden yaklaşık 45 tane sensörün 

kullanıldığı bir yapı özetlenmektedir. 

 

[37-42]’de ise güç transformatörleri odaklı olarak gaz analizi verileri başta olmak üzere, tandelta 

testi, kısmi deşarj, nem bilgileri gibi veriler kullanılarak transformatörün ve bileşenlerinin durum 

tespitine yönelik incelemeler sunulmaktadır. 
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3.2.2. Yaşlanma analizi ve ömür tahmini 

 

[43], yağa daldırılmış transformatörlere yönelik olarak oluşturulmuş bir kılavuzdur.  

 

Bu kılavuzda; 

 

 anma değerlerinin üzerinde yüklenme etkileri, 

 yalıtım ömrü,  

 ortam sıcaklığı ve yüklenmeye olan etkisi, 

 sıcaklık hesaplanması, 

 dağıtım transformatörlerinin yüklenmesi, 

 güç transformatörlerinin yüklenmesi,  

 

ayrı bölümlerde açıklanmaktadır. Buna göre; 

 

Yaşlanma durumunun belirlenmesi amacıyla kullanılan matematiksel eşitlikler; 

 

Yaşlanma veya yalıtımın bozulması; sıcaklık, nem ve oksijen içeriğinin zamana bağlı bir fonksiyonu 

olarak ifade edilir. Burada sıcaklık değeri, kontrol edilebilir bir büyüklük olmaktadır. 

Transformatör içerisinde sıcaklık dağılımı düzgün olmadığından, yaşlanma analizi çalışmaları en 

yüksek (hottest-spot) sıcaklığa dayanılarak gerçekleştirilir. Burada “ömür” ifadesi transformatör 

ömrünü değil, hesaplanan yalıtım ömrünü ifade etmektedir. 

 

Yalıtımdaki bozulmanın zaman ve sıcaklık ile olan ilişkisi Arrhenius ifadesi ile gösterilir. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡𝐿𝑖𝑓𝑒 = 𝐴𝑒
[

𝐵
𝜃𝐻+273

]
 

 
(1) 

 
 

Burada;  

 

𝜃𝐻  sargının en sıcak nokta (hottest-spot) sıcaklık değeri, °C 

A katsayı 

B  katsayı 

 

olarak yazılır. 

 

Şekil 20’de verilen eğri, transformatörün per-unit yalıtım ömrü sargının en sıcak nokta sıcaklığı 

arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Bu eğrinin matematiksel ifadesi; 

 

𝑃𝑒𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡𝐿𝑖𝑓𝑒 = 9,8.10−18𝑒
[

15000
𝜃𝐻+273

]
 

 
(2) 

 
 

olarak yazılır.  

 

Burada;  

𝜃𝐻  sargının en sıcak nokta (hottest-spot) sıcaklık değeridir, °C. 
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Transformatör per-unit yalıtım ömrü eğrisi (Şekil 20) iki şekilde kullanılabilir.  

 

- Verilen sabit bir yük ve sıcaklık değeri için, 

- 24 saatik bir peryot için var olan değişken yük ve sıcaklık profili için, 

 

yaşlanma hızlanma faktörünün (𝐹𝐴𝐴) hesaplanmasında temel oluşturmaktadır.  

 

Şekil 21’de 𝐹𝐴𝐴 eğrisi, 65°C’lik sıcaklık artışı temel alınarak en yüksek (hottest-spot) sıcaklık 

değerine bağlı olarak gösterilmektedir. Değerler ise Tablo 2’de verilmektedir. Sargı en-sıcak nokta 

sıcaklığının referans sıcaklık olan 110°C’den fazla olduğu durumlar için 𝐹𝐴𝐴 değeri 1’den büyük, 

sargı en-sıcak nokta sıcaklığının referans sıcaklık olan 110°C’den düşük olduğu durumlar için 𝐹𝐴𝐴  

değeri 1’den küçüktür. 

 

 
 

Şekil 20. Transformatör yalıtım ömrü [43] 

 

 
 

Şekil 21. Yaşlanma hızlanma faktörü (110°C’ye göre) [43] 
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Tablo 2. Yaşlanma hızlanma faktörü [43] 
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𝐹𝐴𝐴  eşitliği; 

 

𝐹𝐴𝐴 = 𝑒
[
15000

383
−

15000
𝜃𝐻+273

]
 

 
(3) 

 
 

olarak yazılır.  

 

Burada;  

𝐹𝐴𝐴 yaşlanma hızlanma faktörü,  

𝜃𝐻  sargının en sıcak nokta (hottest-spot) sıcaklık değeridir, °C. 

 

(3) eşitliği transformatörün eşdeğer yaşlanmasını hesaplamak için kullanılabilir. Belli bir zaman 

peryodu için referans sıcaklık değerindeki eşdeğer yaşlanma faktörü, 

 

𝐹𝐸𝑄𝐴 =
∑ 𝐹𝐴𝐴,𝑛∆𝑡𝑛

𝑁
𝑛=1

∑ ∆𝑡𝑛
𝑁
𝑛=1

 
 

(4) 
 

 

olarak yazılır.  

 

Burada;  

𝐹𝐸𝑄𝐴 toplam zaman peryodu için eşdeğer yaşlanma faktörü,  

𝐹𝐴𝐴,𝑛 ∆𝑡𝑛 zaman dilimindeki sıcaklık için yaşlanma hızlanma faktörüdür. 

 

 

Yüzde ömür kaybı ifadeleri 

 

Yalıtımın per unit ömür eğrisi (Şekil 20), yüzde toplam ömür kaybını hesaplamakta da 

kullanılabilir. Bunun için referans sıcaklık değeri için normal yalıtım ömrünü saat veya yıl cinsinden 

belirlemek gereklidir (Tablo I.2). Bunun ardından saat cinsinden toplam zaman peryodundaki ömür 

kaybı, eşitlik (4) ile elde edilen eşdeğer yaşlanma saat cinsinden zaman ile çarpılarak belirlenebilir. 

 

Yalıtımın yüzde ömür kaybı; 

 

%𝐿𝑜𝑠𝑠𝑂𝑓𝐿𝑖𝑓𝑒 =
𝐹𝐸𝑄𝐴. 𝑡. 100

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑓𝑒
 

 
(5) 

 
 

olarak yazılır. Burada; 𝐹𝐸𝑄𝐴 toplam zaman peryodu için eşdeğer yaşlanma faktörü olarak ifade 

edilir. Toplam zaman peryodu genellikle 24 saat olarak alınır.  

 

IEEE Std C57.12.00-2010’un 5.11.3 bölümünde ifade edildiği gibi, anma yükünde çalışan bir 

transformatörde yalıtımın normal koşullarda en düşük ömrü 180000 saat (20.55 yıl) olmalıdır. En 

düşük yalıtım ömrü ifadesi, 

 

𝐿𝐼𝐹𝐸 = 𝑒
[

15000
𝑇+273

−27.064]
 

 
(6) 

 
 

olarak ifade edilir.  

 



 
GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 
3150434 no’lu TUBİTAK Sanayi Ar-Ge Projesi kapsamında hazırlanmıştır.                                Sayfa 35 
 

Burada; 

𝐿𝐼𝐹𝐸 saat cinsinden ömür 

𝑇 en sıcak nokta sıcaklığıdır, °C. 

 

En sıcak nokta sıcaklık artışı 80°C ve ortalama sargı sıcaklığı artışı 65°C için en düşük ömür tahmini 

eğrisi şu şekildedir. 

 

 
 

Şekil 22.En düşük ömür tahmini eğrisi [50] 

 

Normal yüzde ömür kaybı, nominal en-sıcak nokta sıcaklık değerinde 24 saatlik çalışma için 

%0,0133’tür. Farklı sıcaklık değerleri için eşitlik (5) ile hesaplanabilir.  

 

Tablo 3. En sıcak nokta sıcaklığının nominal üstü değerleri için ömür kayıpları [43] 

 

En sıcak 
nokta 

sıcaklığı 
FAA 

Ömür kaybı (%) 

0,0133 0,02 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 

110 1,00 24 - - - - - - 

120 2,71 8,86 13,3 - - - - - 

130 6,98 3,44 5,1 12,9 - - - - 

140 17,2 1,39 2,1 5,2 10,5 20,9 - - 

150 40,6 0,59 0,89 2,2 4,4 8,8 13,3 17,7 

160 92,1 0,26 0,39 0,98 1,96 3,9 5,9 7,8 

170 201,2 0,12 0,18 0,45 0,89 1,8 2,7 3,6 

180 424,9 0,06 0,08 0,21 0,42 0,84 1,27 1,7 

190 868,8 0,028 0,04 0,10 0,21 0,41 0,62 0,82 

200 1723 0,014 0,02 0,05 0,10 0,21 0,31 0,42 

 

 

[44]’te, transformatörün kullanım ömrünü belirleyen en önemli faktör sıcaklık olarak 

belirtilmektedir. Üst sargı sıcaklığını ve top-oil sıcaklığını etkileyen başlıca faktör ise 

transformatörde meydana gelen kayıplardır. Çalışmada, hot-spot sıcaklığının tahmini için 

literatürde mevcut olan model çalışmaları özetlenmiştir. Sonlu elemanlar analizi kullanılarak elde 
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edilen kayıplardan yola çıkılarak yük değeri ve ortam sıcaklığında da bağlı olarak hot-spot ve top-

oil sıcaklıklarının belirlenmesi açıklanmaktadır.  

 

Yağ-hava arasındaki ve sargı-yağ arasındaki ısı transferi için aşağıda gösterilen termal modeller 

kullanılmaktadır. 

 
 

Şekil 23. Yağ-hava arasında ısı transferi için termal model [44] 

 

 
 

Şekil 24. Sargı-yağ arasında ısı transferi için termal model [44] 

 
[45]’te, ortam sıcaklığındaki değişimin dağıtım transformatörlerinin ömrü üzerine olan etkisi 

incelenmektedir. Bu amaçla öncelikle IEEE C.57.91’e göre matematiksel model oluşturulmuştur. 

Ardından bu model yardımıyla beş farklı şehir için geçmiş yaklaşık 50 yıllık süreçte ömür kayıpları 

belirlenmiştir. Son olarak ise geleceğe yönelik için öngörülerde bulunulmaktadır.  

 

[46]’da, transformatör yağının yüzey gerilimi ve asit değerine bağlı olarak kalan transformatör 

ömrünün kestirimi için bulanık mantık tabanlı bir model oluşturulmaktadır. Transformatörlerde 

meydana gelen arızaların temel nedeni yalıtım sıvısının özelliğini kaybetmesi olarak görülmekte ve 

sıcaklık, nem, oksijen miktarı gibi büyüklüklere bağlı olarak yağın bozunması incelenmektedir. 

Şekilde yüzey gerilimine bağlı olarak transformatörün durum kestirimi gösterilmektedir. 
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Şekil 25. Yüzey gerilimi karakteristiği [46] 

 

[47]’de, k ifadesi ile gösterilen ömür kaybı katsayısı eşitliği verilmekte ve bu eşitliğin bileşenleri ile 

bu bileşenlerin yağ içerisinde çözünmüş olan su ve oksijen miktarı ile ilişkisi ifade edilmektedir.  

 

 

3.2.3. Sıcaklık değerlerinin hesaplanması 

 

Transformatör ve temel bileşenlerindeki sıcaklık değerlerinin hesaplanması IEEE C57.91-2011 

kılavuzunda detaylı olarak açıklanmaktadır [43]. 

 

Buna göre; en sıcak nokta sıcaklığı (hottest-spot temperature) aşağıdaki eşitlikte belirtilen üç 

bileşen ile hesaplanır. 

 

𝜃𝐻 = 𝜃𝐴 + ∆𝜃𝑇𝑂 + ∆𝜃𝐻 
 

(7) 

 
 

Burada; 

 

𝜃𝐻 sargının en sıcak nokta (hottest-spot) sıcaklığı, °C 

𝜃𝐴 incelenen yüklenme süresindeki ortalama ortam sıcaklığı, °C 

∆𝜃𝑇𝑂 ortam sıcaklığının üzerine üst-yağ sıcaklık artışı (top-oil rise), °C 

∆𝜃𝐻 üst-yağ sıcaklığı üzerine sargının en sıcak nokta sıcaklık artışı (hottest-spot rise), °C 

 

olarak ifade edilir. 

 

Üst-yağ sıcaklığı (top-oil temperature) aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır. 

 

𝜃𝑇𝑂 = 𝜃𝐴 + ∆𝜃𝑇𝑂 
 

(8) 
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Burada; 

 

𝜃𝑇𝑂 üst-yağ sıcaklığı, °C 

𝜃𝐴 incelenen yüklenme süresindeki ortalama ortam sıcaklığı, °C 

∆𝜃𝑇𝑂 ortam sıcaklığının üzerine üst-yağ sıcaklık artışı, °C 

 

olarak yazılır. 

 

Sıcaklık hesapları yapılırken ortam sıcaklığının sabit olduğu varsayılır. Değişen ortam sıcaklığı şu 

şekilde göz önünde tutulur. 

 

- İncelenen yüklenme süresi boyunca ortam sıcaklığının artması durumunda, anlık ortam 

değerleri kullanılır. 

- Ortam sıcaklığının azalması durumunda, yaklaşık 12 saatlik geçmiş süredeki maksimum 

ortam sıcaklığı kullanılır. 

 

Yük değişiminin ardından meydana gelen üst-yağ sıcaklığı artışı, yağ zaman sabitini de içeren 

aşağıdaki üstel eşitlik ile ifade edilir. 

 

∆𝜃𝑇𝑂 = (∆𝜃𝑇𝑂,𝑈 − ∆𝜃𝑇𝑂,𝑖) [1 − 𝑒
𝑡

𝜏𝑇𝑂] + ∆𝜃𝑇𝑂,𝑖 
 

(9) 

 
 

Burada; 

 

∆𝜃𝑇𝑂 ortam sıcaklığı üzerine üst-yağ sıcaklık artışı, °C  

∆𝜃𝑇𝑂,𝑖  t=0 için ortam sıcaklığı üzerine anlık üst-yağ sıcaklık artışı (initial top-oil rise), °C 

∆𝜃𝑇𝑂,𝑈 L yük değeri için ortam sıcaklığı üzerine en yüksek üst-yağ sıcaklık artışı (ultimate top-oil 

rise), °C 

𝜏𝑇𝑂 yağ zaman sabiti, saat 

 

olarak yazılır. 

 

Anlık üst-yağ sıcaklığı artışı (initial top-oil rise); 

 

∆𝜃𝑇𝑂,𝑖 = ∆𝜃𝑇𝑂,𝑅 [
(𝐾𝑖

2𝑅 + 1)

(𝑅 + 1)
]

𝑛

 
 

(10) 

 
 

Burada 

 

∆𝜃𝑇𝑂,𝑖  t=0 için ortam sıcaklığı üzerine anlık üst-yağ sıcaklık artışı, °C 

∆𝜃𝑇𝑂,𝑅  anma yükünde ortam sıcaklığı üzerine üst-yağ sıcaklık artışı, °C 

𝐾𝑖  anlık yükün anma yüküne oranı, p.u. 

n katsayı 

R anma yükündeki yüklü çalışma kaybının boşta çalışma kaybına oranı 
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İncelenen zaman aralığında çok-adımlı yük değişiminin olması durumunda, (9) eşitliği her bir yük 

adımı için hesaplanır. Önceki yük değeri için hesaplanan üst-yağ sıcaklığı artışı, sonraki çözüm 

adımı için anlık üst-yağ sıcaklığı artış değeri olarak kullanılır.  

 

En yüksek üst-yağ sıcaklık artışı (ultimate top-oil rise); 

 

∆𝜃𝑇𝑂,𝑖 = ∆𝜃𝑇𝑂,𝑅 [
(𝐾𝑖

2𝑅 + 1)

(𝑅 + 1)
]

𝑛

 
 

(11) 

 
 

Burada; 

 

∆𝜃𝑇𝑂,𝑅  anma yükünde ortam sıcaklığı üzerine üst-yağ sıcaklık artışı, °C 

∆𝜃𝑇𝑂,𝑈 ortam sıcaklığı üzerine en yüksek üst-yağ sıcaklık artışı, °C 

𝐾𝑈  en yüksek L yükünün anma yüküne oranı, p.u. 

n katsayı 

R anma yükündeki yükte çalışma kaybının boşta çalışma kaybına oranı 

 

(11) eşitliği, her bir yük adımı için en yüksek yağ sıcaklık artışının hesaplanmasında kullanılır. Çok 

uzun süreli sabit yük değerleri dışında bu eşitlik ile hesaplanan değere erişmek mümkün 

olmayacaktır. 

 

ONAN ve ONAF soğutma biçimleri için ısıl kapasite; 

 

C=0,1323 (kg cinsinden nüve ve sargıların ağırlığı) + 0,0882 (kg cinsinden kazan ve 
donanımın ağırlığı) + 0,3513 (litre cinsinden yağ miktarı) 

 
(12) 

 
 

Zaman sabitinin hesaplanmasında, sadece ısınan yağa temas eden kazan ve donanımın ağırlığı 

kullanılmalıdır.  

 

Anma gücündeki üst-yağ zaman sabiti, 

 

𝜏𝑇𝑂,𝑅 =
𝐶∆𝜃𝑇𝑂,𝑅

𝑃𝑇,𝑅
 

 
(13) 

 
 

Burada, 

 

C transformatörün ısıl kapasitesi, W-h/°C 

𝑃𝑇,𝑅  anma yükündeki toplam kayıp, W 

∆𝜃𝑇𝑂,𝑅  anma yükünde ortam sıcaklığı üzerine üst-yağ sıcaklık artışı, °C 

𝜏𝑇𝑂,𝑅  zaman sabiti, saat 
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Üst-yağ zaman sabiti (top-oil time constant), 

 

 

𝜏𝑇𝑂 = 𝜏𝑇𝑂,𝑅

(
∆𝜃𝑇𝑂,𝑈

∆𝜃𝑇𝑂,𝑅
) − (

∆𝜃𝑇𝑂,𝑖

∆𝜃𝑇𝑂,𝑅
)

(
∆𝜃𝑇𝑂,𝑈

∆𝜃𝑇𝑂,𝑅
)

1
𝑛

− (
∆𝜃𝑇𝑂,𝑖

∆𝜃𝑇𝑂,𝑅
)

1
𝑛

 
 

(14) 
 

 

 

n katsayı 

∆𝜃𝑇𝑂,𝑖  t=0 için ortam sıcaklığı üzerine anlık üst-yağ sıcaklık artışı, °C 

∆𝜃𝑇𝑂,𝑅  anma yükünde ortam sıcaklığı üzerine üst-yağ sıcaklık artışı, °C 

∆𝜃𝑇𝑂,𝑈 ortam sıcaklığı üzerine en yüksek üst-yağ sıcaklık artışı, °C 

𝜏𝑇𝑂 herhangi bir L yükü için yağ zaman sabiti, saat 

𝜏𝑇𝑂,𝑅  zaman sabiti, saat 

 

(9) numaralı eşitlik kullanılarak, üst-yağ sıcaklık artışının ısı kaybı q ile doğrudan orantılı olduğu, 

∆𝜃𝑇𝑂 = 𝐾𝑞𝑛 
 

(15) 

 
biçiminde gösterilir. Burada, 

 

n katsayı 

K L yükünün anma yüküne oranı, p.u. 

q ısı kaybı, W 

∆𝜃𝑇𝑂 ortam sıcaklığı üzerine üst-yağ sıcaklık artışı, °C  

 

 

Eğer n=1 ise, (13) ile verilen zaman sabiti ve denk (9)’daki üstel ifade herhangi bir yük ve herhangi 

bir başlangıç sıcaklığı için doğrudur. Eğer n 1’den küçük ise, eşitlik yanlıştır ve zaman sabiti farklı 

aşırı yükler için (14)’te gösterildiği şekilde modifiye edilmelidir.  

 

Üst-yağ sıcaklığının üzerine gerçekleşecek sargı en sıcak-nokta sıcaklık artışı, 

 

∆𝜃𝐻 = (∆𝜃𝐻,𝑈 − ∆𝜃𝐻,𝑖) [1 − 𝑒
𝑡

𝜏𝑤] + ∆𝜃𝐻,𝑖 
 

(16) 

 
 

olarak yazılır. Burada, 

 

t yük süresi, saat 

∆𝜃𝐻 üst-yağ sıcaklığı üzerine sargının en sıcak nokta sıcaklık artışı, °C 

∆𝜃𝐻,𝑈 L yük değeri için üst-yağ sıcaklığı üzerine en yüksek sargı en sıcak nokta sıcaklık artışı, °C 

∆𝜃𝐻,𝑖  t=0 için üst-yağ sıcaklığı üzerine anlık sargı en sıcak nokta sıcaklık artışı, °C 

𝜏𝑤  sıcak nokta için sargı zaman sabiti (winding time constant), saat 
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Üst yağ sıcaklığının üzerine anlık sıcak nokta sıcaklık artışı, 

 

∆𝜃𝐻,𝑖 = ∆𝜃𝐻,𝑅𝐾𝑖
2𝑚 

 
(17) 

 
 

𝐾𝑖  anlık L yükünün anma yüküne oranı, p.u. 

m katsayı 

∆𝜃𝐻,𝑖  t=0 için üst-yağ sıcaklığı üzerine anlık sargı en sıcak nokta sıcaklık artışı, °C 

∆𝜃𝐻,𝑅  anma yükünde üst-yağ sıcaklığı üzerine sargı en sıcak nokta sıcaklık artışı, °C 

 

Üst yağ sıcaklığının üzerine en yüksek sıcak nokta sıcaklık artışı, 

 

∆𝜃𝐻,𝑈 = ∆𝜃𝐻,𝑅𝐾𝑈
2𝑚 

 
(18) 

 
 

𝐾𝑈  en yüksek L yükünün anma yüküne oranı, p.u. 

m katsayı 

∆𝜃𝐻,𝑈 L yükü için üst-yağ sıcaklığının üzerine en yüksek sargı en sıcak nokta sıcaklık artışı, °C 

∆𝜃𝐻,𝑅  anma yükünde üst-yağ sıcaklığı üzerine sargı en sıcak nokta sıcaklık artışı, °C 

 

Üst yağ sıcaklığının üzerine en sıcak nokta sıcaklık artışının anma değeri, 

 

∆𝜃𝐻,𝑅 = ∆𝜃𝐻 𝐴,𝑅 − ∆𝜃𝑇𝑂,𝑅 
 

(19) 

 
 

Burada; 

 

∆𝜃𝐻 𝐴,𝑅  ortam sıcaklığı üzerine sargı sıcak nokta sıcaklık artışı, anma yükünde sargı sıcak nokta 

sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki fark, °C 

∆𝜃𝐻,𝑅  üst yağ sıcaklığı üzerine sargı en sıcak nokta sıcaklık artışı, °C 

∆𝜃𝑇𝑂,𝑅  anma yükünde ortam sıcaklığı üzerine üst yağ sıcaklığı sıcaklık artışı, °C 

 

olarak yazılır. 

 

Ortam sıcaklığı üzerine sargı sıcak nokta sıcaklığı artış değeri şu şekilde bulunabilir. 

- Test ile algılayıcılar kullanılarak  

- Üreticinin test raporundan faydalanılarak, 

- 65°C ortalama sargı artışı için 80°C, 55°C ortalama sargı artışı için ise 65°C olarak alınarak. 

 

Ortam sıcaklığı üzerine üst-yap sıcaklık artış değeri ise, 

- IEEE Std C57.12.90 a göre test ile, 

- Üreticinin test raporundan faydalanılarak, 

 

hesaplanabilir. 
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Yukarıda verilen sıcaklık artışı eşitliklerinde kullanılan katsayılar ise; 

 

Tablo 4. Sıcaklık formülasyonlarında kullanılan katsayılar 

 

Soğutma tipi m n 

ONAN 0,8 0,8 

ONAF 0,8 0,9 

OFAF veya OFWF 0,8 0,9 

ODAF veya ODWF 1,0 1,0 

 

olarak verilmektedir. 
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3.2.4. Kayıp/Maliyet analizi 

 

Transformatörlerin toplam işletme maliyetinin belirlenmesi konusunda [48]’de, maliyet 

değerlendirme yöntemi endüstriyel/ticari kullanıcılar ve şebeke işleticileri için iki ayrı formülasyon 

ile verilmektedir. Ayrıca, [49]’da, kayıpların değerlendirilmesi için kullanılan formülasyonlar 

mevcuttur.  

 

Farklı transformatör seçenekleri arasında en düşük maliyetli transformatör, toplam sahip olma 

maliyeti (TOC – Total Owning Cost) en az olan transformatör olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

[48]’e göre;  

 

Toplam sahip olma maliyeti; 

𝑇𝑂𝐶 = 𝐵𝑃 + 𝐴 ∗ 𝑁𝐿𝐿 + 𝐵 ∗ 𝐿𝐿 
 

(20) 
 

şeklinde hesaplanır. Burada; BP transformatörün satın alma maliyetini, NLL boşta çalışma kaybnıı, 

LL yüklü çalışma kaybını, A boşta çalışma durumundaki kayıp faktörünü ve B yüklü çalışma 

durumundaki kayıp faktörünü göstermektedir. 

 

Bu formülasyon; 

𝑇𝑂𝐶 = 𝐵𝑃 + 𝐶𝐿 
 

(21) 
 

olarak da ifade edilebilir. Burada; CL transformatörün kullanım ömrü boyunca meydana gelen 

kayıpların toplam maliyetini göstermektedir. Buna göre transformatörün toplam sahip olma 

maliyeti, satın alma maliyeti ile kullanım ömrü boyunca meydana gelen kayıpların toplam 

maliyetinin toplamıdır.  

 

Kayıpların toplam maliyeti; 

𝐶𝐿 = 𝐶𝑁𝐿𝐿 + 𝐶𝐿𝐿 

 
(22) 

 
şeklinde hesaplanmaktadır. Burada; 

𝐶𝑁𝐿𝐿 = 𝐴 ∗ 𝑁𝐿𝐿 
 

(23) 
 

ve 

𝐶𝐿𝐿 = 𝐵 ∗ 𝐿𝐿 
 

(24) 
 

olup, CNLL transformatörün kullanım ömrü boyunca meydana gelen boşta çalışma kayıplarının 

toplam maliyetini, CLL ise kullanım ömrü boyunca meydana gelen yüklü çalışma kayıplarının 

toplam maliyetini göstermektedir. 

 

Endüstriyel/ticari kullanıcılar için; 

 

Transformatörün çalışması esnasında ortaya çıkan toplam güç kayıpları PT, 

 

𝑃𝑇 = 𝑃0 + 𝑃𝐶𝑢,𝛼 
 

(25) 
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olarak ifade edilmektedir. Burada; P0 boşta çalışma kayıpları, PCu,α ise yüklenme oranının α olması 

durumunda transformatörün yükte çalışma kayıplarını göstermektedir.  Buna göre yükte çalışma 

kayıpları; 

 

𝑃𝐶𝑢,𝛼 = 𝑃𝐶𝑢,𝑛. 𝛼2                                     
 

(26) 
 

 

şeklinde yazılır. Burada; PCu,n transformatörün anma yükündeki güç kaybıdır.  

 

MkWh birim enerji fiyatı (¨/kWh) ve t transformatörün yıllık çalışma süresi (saat) olacak şekilde, güç 

kayıplarının neden olacağı toplam maliyet; 

 

𝑀𝑘,𝑦𝚤𝑙 = (𝑃0. 𝑀𝑘𝑊ℎ. 𝑡. 10−3) + (𝑃𝐶𝑢,𝛼 . 𝑀𝑘𝑊ℎ. 𝑡. 10−3) 
 

(27) 
 

 

olarak ifade edilir. Burada eşitliğin sağ tarafındaki iki terim sırasıyla boşta çalışma ve yükte çalışma 

kayıplarının maliyetine karşılık gelmektedir.  

 

Kayıpların transformatörün öngörülen kullanım ömrü boyunca sebep olacağı toplam maliyet (¨), bu 

günkü eşdeğer karşılığı hesaplanarak değerlendirilmektedir.  Buna göre anlık değer çarpanı βm; d 

değer kaybı oranını ve N transformatörün öngörülen kullanım ömrünü ifade edecek şekilde; 

 

𝛽𝑚 = ∑
1

(1 + 𝑑)i
=

(1 + 𝑑)𝑁 − 1

𝑑. (1 + 𝑑)𝑁−1

𝑁

i=1

 

 
(28) 

 

 

olarak yazılır. Buna göre; transformatörün öngörülen kullanım ömrü boyunca ortaya çıkacak 

kayıpların bu günkü eşdeğer maliyeti; 

 

𝑀𝑘,𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 = 𝑀𝑘,𝑦𝚤𝑙 . 𝛽𝑚 
 

(29) 
 

 

olarak hesaplanır. Bu ifade; A boşta çalışma kayıp katsayısı (¨/W) ve B yükte çalışma kayıp katsayısı 

(¨/W) olacak şekilde;  

 

𝑀𝑘,𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 = 𝐴. 𝑃0 + 𝐵. 𝑃𝐶𝑢,𝑛 
 

(30) 
 

 

biçiminde de ifade edilebilir. Burada; 

 

𝐴 = 𝛽𝑚. 𝑀𝑘𝑊ℎ. 𝑡. 10−3 
 

(31) 
 

𝐵 = 𝐴. 𝛼2 
 

(32) 
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olarak yazılır. Transformatörün toplam sahip olma maliyeti ise, Milk satın alma bedeli (¨) olacak 

şekilde; 

 

𝑀𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 = 𝑀𝑖𝑙𝑘 + 𝑀𝑘,𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 
 

(33) 
 

 

olarak belirlenir [48]. 

 

 

Şebeke işleticileri için ise; 

 

A ve B kayıp faktörleri ANSI/IEEE Standard C57.120-1991’e göre, 

 

𝐴 =
𝐿𝐼𝐶 + 𝐿𝐸𝐶𝑁

𝐸𝑇 ∗ 𝐹𝐶𝑅 ∗ 𝐼𝐹
 

 
(34) 

 

𝐵 =
𝐿𝐼𝐶 ∗ 𝑃𝑅𝐹2 ∗ 𝑃𝑈𝐿2 + 𝐿𝐸𝐶𝐿 ∗ 𝑇𝐿𝐹2

𝐸𝑇 ∗ 𝐹𝐶𝑅 ∗ 𝐼𝐹
 

 
(35) 

 
 

şeklinde yazılmakta olup,  

 

LIC  levelized yıllık üretim ve iletim sistemi yatırım maliyetini ($/kW-yıl),  

LECN  transformatörün boşta çalışma kayıplarının levelized yıllık enerji ve işletme maliyetini 

($/kW-yıl),  

ET  iletim verimini,  

FCR  sahip olma maliyetini gösteren fixed charge rate’i,  

IF  artış faktörünü (kullanıcının transformatörü elde etmek için ödediği toplam bedel, satın 

alma bedeli, vergi vs),  

PRF  peak responsibility factor (güç sisteminin tepe yük değerinde iken transformatör yükünün 

transformatörün tepe yüküne bölümü ile elde edilen değer),  

PUL  tepe per-unit transformatör yükünü (transformatörün kullanım ömrü boyunca yıllık tepe 

değerlerinin ortalaması),  

LECL  transformatörün yüklü çalışma kayıplarının levelized yıllık enerji ve işletme maliyetini 

($/kW-yıl),  

TLF  transformatörün yüklenme faktörünü,  

 

göstermektedir. 

 

A ve B kayıp katsayılarının basit şekilde elde edilmesi için bu katsayılar talep kısmı ve enerji kısmı 

olarak iki kısımda ifade edilir (ANSI/IEEE 1992). 

 

𝐴 = 𝐴𝐷 + 𝐴𝐸  
 

(36) 
 

𝐵 = 𝐵𝐷 + 𝐵𝐸  
 

(37) 
 

 

 



 
GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 
3150434 no’lu TUBİTAK Sanayi Ar-Ge Projesi kapsamında hazırlanmıştır.                                Sayfa 46 
 

Burada AD ve BD sırasıyla kayıp katsayılarının talep kısımları, AE ve BE ise enerji kısımlarıdır. Talep 

kısmı ($/W) dağıtım transformatöre 1W tepe güç artış kapasitesi sağlamak amacıyla gereken ilave 

üretim, iletim ve primer dağıtım kapasitesinin maliyetidir ($). Enerji kısmı ($/W) ise 

transformatörün kullanım ömrü boyunca transformatör kayıplarının 1W değeri için gereken 

enerjinin bu günkü değeridir ($) (ANSI/IEEE 1992). 

 

8.31’deki ifadedeki AD ve AE kısımları ayrı ayrı; 

 

𝐴𝐷 =
𝐿𝐼𝐶

𝐸𝑇 ∗ 𝐹𝐶𝑅 ∗ 𝐼𝐹
 

 
(38) 

 
  

𝐴𝐸 =
𝐿𝐸𝐶𝑁

𝐸𝑇 ∗ 𝐹𝐶𝑅 ∗ 𝐼𝐹
 

 
(39) 

 
 

olarak yazılır. 

 

(35)’deki ifadedeki BD ve BE ise ayrı ayrı; 

 

𝐵𝐷 =
𝐿𝐼𝐶 ∗ 𝑃𝑅𝐹2 ∗ 𝑃𝑈𝐿2

𝐸𝑇 ∗ 𝐹𝐶𝑅 ∗ 𝐼𝐹
 

 
(40) 

 

  

𝐵𝐸 =
𝐿𝐸𝐶𝐿 ∗ 𝑇𝐿𝐹2

𝐸𝑇 ∗ 𝐹𝐶𝑅 ∗ 𝐼𝐹
 

 
(41) 

 
 

olarak yazılır. 

 

Sınıflandırılmış maliyetler LECN ve LECL; 

 

𝐿𝐸𝐶𝑁 = 𝐶𝑅𝐹 ∗ 𝐻𝑃𝑌 ∗ 𝐴𝐹 ∗ ∑ 𝐶𝑌𝐸𝐶 ∗
(1 + 𝐸𝐼𝑅)𝑗

(1 + 𝑑)𝑗

𝐵𝐿

𝑗=1

 
 

(42) 
 

  

𝐿𝐸𝐶𝐿 =
𝐿𝐸𝐶𝑁

𝐴𝐹
 

 
(43) 

 
 

Burada;  

 

CRF  (46) kullanılarak hesaplanan anapara geri kazanım faktörü,  

HPY  transformatörün yıllık kullanım saati (8760 olarak alınır),  

AF  transformatör uygunluk faktörü (transformatörün enerjili olduğu sürenin oranı),  

BL  transformatörün kullanım ömrü (yıl olarak), 

EIR  (%) enerji maliyetinin yıllık escalation oranı (elektriğin maliyeti),  

d  (%) discount rate (interest rate),  

CYEC  anlık yıllık enerji maliyetidir ($/kWh). 
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∑
(1 + 𝐸𝐼𝑅)𝑗

(1 + 𝑑)𝑗
= (

1 + 𝐸𝐼𝑅

𝑑 − 𝐸𝐼𝑅
) ∗ [1 − (

1 + 𝐸𝐼𝑅

1 + 𝑑
)

𝐵𝐿

]

𝐵𝐿

𝑗=1

 
 

(44) 
 

 

(42) eşitliği şu şekilde basitleştirilebilir. 

 

𝐿𝐸𝐶𝑁 = 𝐶𝑅𝐹 ∗ 𝐻𝑃𝑌 ∗ 𝐴𝐹 ∗ 𝐶𝑌𝐸𝐶 ∗ (
1 + 𝐸𝐼𝑅

𝑑 − 𝐸𝐼𝑅
) ∗ [1 − (

1 + 𝐸𝐼𝑅

1 + 𝑑
)

𝐵𝐿

] 

 
(45) 

 
 

Anapara geri kazanım faktörü (CRF) şu şekilde hesaplanır. 

 

𝐶𝑅𝐹 =
𝑑 ∗ (1 + 𝑑)𝐵𝐿

(1 + 𝑑)𝐵𝐿 − 1
 

 
(46) 

 
 

Tepe per-unit yük değeri PUL şu şekilde hesaplanır. 

 

𝑃𝑈𝐿 = 𝐼𝑃 ∗ √[
(1 + 𝑔)2∗𝐵𝐿 − (1 + 𝑑)𝐵𝐿

(1 + 𝑔)2 + (1 + 𝑑)
] ∗ [

𝑑

(1 + 𝑑)𝐵𝐿 − 1
] 

 
(47) 

 

 

IP (%) transformatörün anlık (sıfırıncı yıl) tepe yükü (nominal gücüne oranı) ve g(%) levelized 

yıllık compound tepe yük artış oranıdır. IP ve g transformatörün yük eğrisinden hesaplanabilir. 

 

Transformatörün yüklenme faktörü TLF şu şekilde hesaplanır. 

𝑇𝐿𝐹 = 𝑃𝑈𝐿 ∗ √𝐿𝑆𝐹 

 
(48) 

 
Burada LSF yük faktörü LDF’den türetilen kayıp faktörüdür.  

𝐿𝑆𝐹 = 0,15 ∗ 𝐿𝐷𝐹 + 0,85 ∗ 𝐿𝐷𝐹2 
 

(49) 
 

A ve B ‘nin hesaplanması için şu 14 parametrenin belirlenmesi gereklidir: AF, HPY, BL, CYEC, EIR, 

FCR, d, IP, g, PRF, LDF, IF, ET, LIC. 

 

 

Gerek endüstriyel/ticari kullanıcılar, gerekse şebeke işleticileri için, dağıtım şebekesinde kullanılan 

transformatörlerin boşta çalışma ve yükte çalışma kayıp değerlerinin, toplam maliyet üzerinde 

birincil düzeyde etkisi olduğu görülmektedir.   

 

Bu sebeple, dağıtım şebekesine yeni dahil edilecek transformatörlerin seçiminde kayıp değerleri 

düşük transformatörlerin tercih edilmesi, transformatörün ömrü boyunca ortaya çıkacak olan 

işletme maliyetlerinin de düşük olmasını sağlayacaktır.  

 

Ayrıca, mevcut dağıtım şebekesinde yer alan transformatörlerin de kayıp/maliyet analizinin 

gerçekleştirilmesi ile, transformatör lokasyonlarının değiştirilmesi (relocation) ve işletme 

maliyetlerinin azaltılması mümkün olacaktır. 

 

Güncel uluslararası ve ulusal standartlar, dağıtım transformatörlerini boşta ve yüklü çalışma 

durumundaki en yüksek kayıp değerlerine göre sınıflandırmaktadır. 
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Transformatör kayıplarının azaltılmasına yönelik olarak standardizasyon çalışmaları 1992 yılında 

CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) tarafından oluşturulan 

HD428 ve HD538 düzenlemeleri ile başlamış olup, HD428 düzenlemesi yağlı tip, HD538 

düzenlemesi ise kuru tip transformatörleri kapsamaktadır. HD428 düzenlemesi ile, 

transformatörlerin boşta çalışma kayıpları A’, B’ ve C’; yükte çalışma kayıpları ise A, B ve C olarak 

ifade edilecek şekilde sınıflandırmaktadır. Buna göre transformatörler; CC’ en düşük kaybı, AA’ ise 

en yüksek kaybı gösterecek şekilde dokuz ayrı kombinasyonla gösterilmektedir [51]. HD538 

düzenlemesinde ise farklı kombinasyonlar olmayıp, kayıp değerleri tek bir kombinasyonla ifade 

edilmektedir [52] (Tablo 5). Bu düzenlemelerin oluşumunda amorf malzeme kullanılan nüveler de 

göz önünde bulundurulmamaktadır. 

 

Tablo 5. HD428 / HD538 

 

Anma 
gücü 

Yükte kayıplar Boşta kayıplar 

Yağa daldırılmış (HD428), 
24kV 

Kuru tip 
(HD538) 

Primer gerilimi 
12kV 

Yağa daldırılmış (HD428), 
24kV 

Kuru tip 
(HD538) 

Primer gerilimi 
12kV A B C A’ B’ C’ 

(kVA) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) 

50 1100 1350 875 N/A 190 145 125 N/A 

100 1750 2150 1475 2000 320 260 210 440 

160 2350 3100 2000 2700 460 375 300 610 

250 3250 4200 2750 3500 650 530 425 820 

400 4600 6000 3850 4900 930 750 610 1150 

630 / %4 6500 8400 5400 7300 1300 1030 860 1500 

630 / %6 6750 8700 5600 7600 1200 940 800 1370 

1000 10500 13000 9500 10000 1700 1400 1100 2000 

1600 17000 20000 14000 14000 2600 2200 1700 2800 

2500 26500 32000 22000 21000 3800 3200 2500 4300 

 

 

Enerji verimliliği üzerine yapılan çalışmaların ardından gelinen güncel nokta ise, 2007 tarihli CEI 

EN 50464-1 [53] ve 2011 tarihli EN 50541-1 [54] düzenlemeleridir. Buna göre; amorf nüvelerin 

ulaşabildiği kayıp değerleri de göz önünde tutularak kayıp sınıflandırmaları yeniden 

düzenlenmektedir. 

 

EN 50464-1’e göre; 24 kV primer gerilimine kadar olan transformatörler için, A sınıfı en verimli 

kategoriyi gösterecek şekilde transformatörün primer gerilimine bağlı olarak boşta çalışma 

kayıpları beş ayrı kategoride, yükte çalışma kayıpları ise dört ayrı kategoride sınıflandırılmaktadır.  

 

Buna göre, HD428 ile eşleştirildiğinde; boşta çalışma kayıp değerleri için E0, D0 ve C0 sınıfları 

sırasıyla A’, B’ ve C’ sınıflarına; yükte çalışma kayıp değerleri için ise DK, CK ve BK sınıfları sırasıyla A, 

B ve C sınıflarına karşılık gelmektedir. Bu sınıflara göre kayıplar Tablo 6 ve Tablo 7’de 

verilmektedir. 
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Tablo 6. EN 50464-1, boşta çalışma kayıp değerleri, 24 kV 

 

Anma 
gücü 

(kVA) 

Boşta kayıplar 
(W) Uk 

(%) 

A0 B0 C0 D0 E0 

50 90 110 125 145 190 

4 

100 145 180 210 260 320 

160 210 260 300 375 460 

250 300 360 425 530 650 

315 360 440 520 630 770 

400 430 520 610 750 930 

500 510 610 720 880 1100 

630 600 730 860 1030 1300 

630 560 680 800 940 1200 

6 

800 650 800 930 1150 1400 

1000 770 940 1100 1400 1700 

1250 950 1150 1350 1750 2100 

1600 1200 1450 1700 2200 2600 

2000 1450 1800 2100 2700 3100 

2500 1750 2150 2500 3200 3500 

 

 

Tablo 7. EN 50464-1, yükte çalışma kayıp değerleri, 24 kV 

 

Anma 
gücü 

(kVA) 

Yükte kayıplar 
(W) Uk 

(%) 

AK BK CK DK 

50 750 875 1100 1350 

4 

100 1250 1475 1750 2150 

160 1700 2000 2350 3100 

250 2350 2750 3250 4200 

315 2800 3250 3900 5000 

400 3250 3850 4600 6000 

500 3900 4600 5500 7200 

630 4600 5400 6500 8400 

630 4800 5600 6750 8700 

6 

800 6000 7000 8400 10500 

1000 7600 9000 10500 13000 

1250 9500 11000 13500 16000 

1600 12000 14000 17000 20000 

2000 15000 18000 21000 26000 

2500 18500 22000 26500 32000 
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36 kV gerilim sınıfındaki transformatörler için ise; A sınıfı en verimli kategoriyi gösterecek şekilde 

transformatörün primer gerilimine bağlı olarak boşta ve yükte çalışma kayıpları üç ayrı kategoride 

sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflara ait kayıp güçlerin üst sınırları Tablo 8’de verilmektedir. 

 

 

Tablo 8. EN 50464-1, kayıp güç değerleri, 36 kV 

 

Anma 
gücü 

(kVA) 

Boşta kayıplar  
(W) 

Yükte kayıplar  
(W) 

A036 B036 C036 AK36 BK36 CK36 

50 160 190 230 1050 1250 1450 

100 270 320 380 1650 1950 2350 

160 390 460 520 2150 2550 3350 

250 550 650 780 3000 3500 4250 

400 790 930 1120 4150 4900 6200 

630 1100 1300 1450 5500 6500 8800 

800 1300 1500 1700 7000 8400 10500 

1000 1450 1700 2000 8900 10500 13000 

1250 1750 2100 2400 11500 13500 16000 

1600 2200 2600 2800 14500 17000 19200 

2000 2700 3150 3400 18000 21000 24000 

2500 3200 3800 4100 22500 26500 29400 

 

 
Ülkemizde ise Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) teknik şartnameleri, dağıtım şebekesine yeni 
entegre edilecek transformatörler için temel düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu şartnameler 
2013 yılında revize edilmiş olup, yeni transformatörlerden talep edilen en yüksek boşta ve yükte 
çalışma kayıp değerleri yeniden düzenlenerek EN 50464-1 ile paralellik sağlanmıştır.  
 
Adı geçen şartnamelerin önceki versiyonlarında belirtilen kayıp değerleri, 36 kV gerilim seviyesi 

için EN 50464-1’in C036BK36 sınıflandırmasına karşılık gelmekte iken, güncel versiyonlar ise A036AK36 

sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir. Buna göre, adı geçen TEDAŞ şartnamelerinin güncel ve 

önceki versiyonlarında belirtilen kayıp değerleri Tablo 8 ve Tablo 10’da gösterilmektedir. 
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Tablo 9. Yağlı tip transformatörler için kayıp sınıflandırması 

 

Primer 
gerilimi 

(kV) 

Anma 
gücü 

(kVA) 

[57], [59] [58], 60] 

Boşta 
kayıplar 

(W) 

Yükte 
kayıplar 

(W) 

Boşta 
kayıplar 

(W) 

Yükte 
kayıplar 

(W) 

<15,8 

50 190 1100 90 750 

100 320 1750 145 1250 

160 460 2350 210 1700 

250 650 3250 300 2350 

400 930 4600 430 3250 

630 1300 6500 600 4600 

800 1500 8500 650 6000 

1000 1700 10500 770 7600 

1250 2100 13000 950 9500 

1600 2600 17000 1200 12000 

33 

50 230 1250 160 1050 

100 380 1950 270 1650 

160 520 2550 390 2150 

250 780 3500 550 3000 

400 1120 4900 790 4150 

630 1450 6650 1100 5500 

800 1750 8700 1300 7000 

1000 2000 10500 1450 8900 

1250 2250 13000 1750 11500 

1600 2800 17000 2200 14500 

 

 

Tablo 10. Kuru tip transformatörler için kayıp sınıflandırması 

 

Primer 
gerilimi  

(kV) 

Anma 
gücü 

(kVA) 

[61] 

Boşta 
kayıplar 

(W) 

Yükte 
kayıplar 

(W) 

<15,8 

400 750 4500 

630 1100 7100 

800 1300 8000 

1000 1550 9000 

1250 1800 11000 

1600 2200 13000 

33 

400 1200 5000 

630 1400 7000 

800 1650 8400 

1000 1900 10000 

1250 2200 12000 

1600 2550 14000 
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Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, 2009 yılında enerji kullanan ürünlere yönelik eko-tasarım 

(çevreye duyarlı tasarım) koşullarını belirleyen bir direktife [55] onay vermiştir. Çok sayıda farklı 

ürününü verimlilik seviyeleri için yüksek standartlar belirleyen Direktif’in amacı, Avrupa Birliği 

genelindeki enerji kaynaklarını koruma altına almak ve enerji tüketimini azaltmaktır. 

 

Transformatörler için Direktif koşulları ve gerekleri (Adım-1) Avrupa’da Temmuz 2015 tarihinden 

itibaren geçerlilik kazanmıştır. 2021 yılından itibaren bu kriterlerin daha da ileri düzeye (Adım-2) 

taşınması öngörülmektedir [56]. 

 

Buna göre, üç fazlı ve 3150 kVA güce kadar olan dağıtım transformatörleri için kayıp sınırları Tablo 

11 ve Tablo 12’de verilmektedir.  

 

 

Tablo 11. Yağlı tip dağıtım transformatörleri (bir sargısı ≤ 24 kV ve bir sargısı ≤ 1.1 kV için) 

 

Güç 
(kVA) 

Adım-1 (Temmuz 2015’ten itibaren) Adım-2 (Temmuz 2021’den itibaren) 

Yükte kayıplar 
(W) 

Boşta kayıplar 
(W) 

Yükte kayıplar 
(W) 

Boşta kayıplar 
(W) 

≤ 25 CK (900) A0 (70) AK (600) A0 -%10 (63) 

50 CK (1100) A0 (90) AK (750) A0 -%10 (81) 

100 CK (1750) A0 (145) AK (1250) A0 -%10 (130) 

160 CK (2350) A0 (210) AK (1750) A0 -%10 (189) 

250 CK (3250) A0 (300) AK (2350) A0 -%10 (270) 

315 CK (3900) A0 (360) AK (2800) A0 -%10 (324) 

400 CK (4600) A0 (430) AK (3250) A0 -%10 (387) 

500 CK (5500) A0 (510) AK (3900) A0 -%10 (459) 

630 CK (6500) A0 (600) AK (4600) A0 -%10 (540) 

800 CK (8400) A0 (650) AK (6000) A0 -%10 (585) 

1000 CK (10500) A0 (770) AK (7600) A0 -%10 (693) 

1250 BK (11000) A0 (950) AK (9500) A0 -%10 (855) 

1600 BK (14000) A0 (1200) AK (12000) A0 -%10 (1080) 

2000 BK (18000) A0 (1450) AK (15000) A0 -%10 (1305) 

2500 BK (22000) A0 (1750) AK (18500) A0 -%10 (1575) 

3150 BK (27500) A0 (2200) AK (23000) A0 -%10 (1980) 
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Tablo 12. Kuru tip dağıtım transformatörleri (bir sargısı ≤ 24 kV ve bir sargısı ≤ 1.1 kV için) 

 

Güç 
(kVA) 

Adım-1 (Temmuz 2015’ten itibaren) Adım-2 (Temmuz 2021’den itibaren) 

Yükte kayıplar  
(W) 

Boşta kayıplar  
(W) 

Yükte kayıplar  
(W) 

Boşta kayıplar  
(W) 

≤ 50 BK (1700) A0 (200) AK (1500) A0 -%10 (180) 

100 BK (2050) A0 (280) AK (1800) A0 -%10 (252) 

160 BK (2900) A0 (400) AK (2600) A0 -%10 (360) 

250 BK (3800) A0 (520) AK (3400) A0 -%10 (468) 

400 BK (5500) A0 (750) AK (4500) A0 -%10 (675) 

630 BK (7600) A0 (1100) AK (7100) A0 -%10 (990) 

800 AK (8000) A0 (1300) AK (8000) A0 -%10 (1170) 

1000 AK (9000) A0 (1550) AK (9000) A0 -%10 (1395) 

1250 AK (11000) A0 (1800) AK (11000) A0 -%10 (1620) 

1600 AK (13000) A0 (2200) AK (13000) A0 -%10 (1980) 

2000 AK (16000) A0 (2600) AK (16000) A0 -%10 (2340) 

2500 AK (19000) A0 (3100) AK (19000) A0 -%10 (2790) 

3150 AK (22000) A0 (3800) AK (22000) A0 -%10 (3420) 
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4.  SONUÇLAR 

 

 

Bu proje ile, 

 

1.  Başta elektriksel büyüklükler olmak üzere dağıtım transformatörlerinden alınacak 

çeşitli ölçümler sayesinde transformatörlerin eşzamanlı olarak izlenmesi, 

2.  Ölçülen büyüklüklerden yola çıkarak arıza belirtilerinin önceden kestirimi ve 

önleyici bakım çalışmalarının dinamik olarak programlanabilmesi ve 

gerçekleştirilmesi, 

3.  Transformatörün yaşlanma sürecinin izlenmesi, 

4.  Dağıtım bölgesi içerisindeki transformatörlerin yüklenme profillerinin elde 

edilerek, mevcut transformatörlerin başta kayıpları ve kayıp maliyetlerinin en aza 

indirecek şekilde yerleşimlerinin yeniden düzenlenmesi ve yenilenmesi, 

5.  Bu amaçlara uygun bir veri toplama ve aktarım birimi ile merkezi izleme-analiz 

yazılımı geliştirilmesi, 

6.  İzleme yazılım ve donanımının en düşük maliyetle elde edilmesi, 

 

amaçlanmaktadır 

 

 

4.1. Literatür Araştırması  

 

Literatür araştırması ile elde edilen bilimsel dergi ve sempozyum yayınları, uluslar arası ve ulusal 

standartlar ile diğer dokümanların değerlendirilmesi sonucunda elde edilen sonuçlar şu şekilde 

sıralanmaktadır.  

 

1. Transformatörlerin durum değerlendirmesine ilişkin yapılan çalışmaların, eş-zamansız ve 

eş-zamanlı olarak iki grupta incelendiği görülmektedir. Eş-zamansız incelemeler, 

transformatörlerin zamana dayalı bakımları esnasında uygulanan test ve ölçüm verilerine 

dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Eş-zamanlı incelemeler ise, anlık olarak 

transformatörden elde edilmekte olan bilgilerin değerlendirilmesine dayanmaktadır. 

 

Eş zamanlı inceleme ve transformatörün durum takibine yönelik olarak gerçekleştirilen 

çalışmaların tamamına yakın bir kısmının güç transformatörleri odaklı olduğu 

belirlenmiştir. Bunun başlıca sebepleri olarak; güç transformatörü arızalarının dağıtım 

transformatörü arızalarına kıyasla çok daha büyük ölçekte meydana gelmesi, ciddi 

sonuçlara yol açması, eş zamanlı ölçüm ve analiz süreçlerinde kullanılan cihazların 

maliyetlerinin yüksek olmasıdır. 

 

Eş zamansız olarak veri toplanması ve değerlendirme yapılması ise transformatörlerin 

periyodik bakımları esnasında uygulanan test ve ölçümlerden elde edilen veriler sayesinde 

gerçekleştirilmektedir. Bu test ve ölçüm sonuçlarının bazıları tek başına transformatörün 

mevcut durumu hakkında bilgi verirken, bazıları ise geniş bir zaman boyunca elde edilen 

verilerin yorumlanmasını gerektirmektedir.  
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2. Eş zamanlı izleme çalışmaları esnasında özellikle transformatör yağına yönelik olarak 

uygulanan inceleme ve ölçümlerden elde edilen verilerin, transformatörün 

değerlendirilmesi noktasında büyük önem taşıdığı görülmektedir. Özellikle güç 

transformatörleri için sağlanan çözünmüş gaz analizi sonuçları, transformatörün durum 

takibi ve ömür tahmini konusunda önemli bilgiler içermektedir.  

 

Bununla birlikte, güç transformatörlerinde bu analizi eş zamanlı olarak gerçekleştiren 

cihazların maliyeti, bu cihazların dağıtım transformatörlerinde kullanımını imkansız 

kılmaktadır.  

 

Eşzamanlı izleme çalışmalarının güç transformatörleri odaklı olarak gerçekleştirilmesinin 

başlıca sebebi de budur. HYDRAN benzeri cihazlar sayesinde sürekli olarak yağ analiz 

sonuçlarının elde edilmesi mümkün olabilmektedir. Sahadaki binlerce dağıtım 

transformatörü için ise ne HYDRAN benzeri cihazın uygulanma şansı, ne de düzenli olarak 

yağ örneğinin analiz edilmesi şansı bulunmamaktadır. 

 

3. Transformatörlerin durumunu, yaşlanma sürecini ve kullanım ömrünü belirleyen temel 

parametre, transformatörün yapısında kullanılan kağıt esaslı yalıtım malzemeleridir. 

Özellikle transformatörün aşırı yüklenmesi sonucu meydana gelen yüksek sıcaklık, bu 

malzemelerin yıpranmasını ve bozunmasını hızlandırmaktadır. Bunun sonucu olarak 

ortaya çıkacak nem ve ‘sludge’ olarak ifade edilen ‘çamurlaşma’ gibi faktörler, kazan 

içerisindeki yağın yapısını bozacak ve dielektrik dayanımını azaltacaktır. Dolayısıyla 

yaşlanmanın analiz edilmesi ve yüksek doğruluklu bir ömür tahmini yapılması için gerekli 

olan başlıca parametre yağ analiz sonuçları olarak görülmektedir. 

 

4. Dağıtım transformatörlerinin eş zamanlı olarak elde edilebilecek büyüklükler;  

 

- faz akımları,  

- faz gerilimleri, 

- ortam sıcaklığı  

- transformatörün plaka değerleri, 

 

ile sınırlı olacaktır. Bu bilgiler kullanılarak anlık güç, yüklenme oranı vs gibi diğer 

büyüklükler hesaplanabilecektir.  

 

5. İlgili uluslar arası standart ve düzenlemelerde ifade edilen ve Bölüm x.x.x’te özetlenen 

matematiksel hesaplamalar ile, gerekli büyüklüklerin kullanılması sayesinde 

transformatörün sargı, yağ vs sıcaklıklarının hesaplanması mümkün olacaktır. 

 

 Hesaplanan bu büyüklüklerin kullanılması sayesinde, transformatörün yaşlanma durumu 

izlenebilecek ve ömür tahmini gerçekleştirilecektir.  

 

Bununla birlikte, dış aşırı gerilimler, kısa devreler vb gibi anormal durumlar beklenmedik 

şartlardır. Bu durumların transformatörün arıza yapmasına ve/veya devre dışı kalmasına 

neden olabileceği dikkate alınmalıdır. 

 

6. Transformatörden elde edilen elektriksel büyüklükler kullanılarak belirlenen yüklenme 

değeri ve plaka değerlerinden yola çıkılarak transformatörde meydana gelen kayıpların 

hesaplanması mümkün olacaktır.  
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7. Transformatör modelinin oluşturulması, transformatörün yapısal parçalarının 

stabilitesinin izlenmesi için önem taşımaktadır. Sahadan ölçüm ile elde edilen elektriksel 

büyüklüklerin eşdeğer transformatör modeline uygulanması sonucunda devre 

parametrelerinin hesaplanması ile özellikle sargıların durumu hakkında bilgi edinilmesi 

mümkün olmaktadır.  

 

8. Geliştirilmesi hedeflenen modüllerden biri olan dinamik bakım programı oluşturma 

modülü için, hesaplanan sıcaklık değerleri başlıca girdiyi oluşturacaktır. Literatürde 

incelenen çalışmalarda, özellikle güç transformatörlerinin izlenmesinde faydalanılan 

girdilerden bir tanesi de fan/pompalardır. Bu cihazlar transformatörün sıcaklığının kontrol 

edilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte dağıtım transformatörleri için bu 

verinin elde edilmesi olası değildir. Bu sebeple, sıcaklık değerleri temel veri olarak ortaya 

çıkmakta ve yüksek doğrulukla hesaplanmasının önemli olduğu sonucunda varılmaktadır. 

 

9. Kayıp/maliyet analizi modülü algoritmalarının oluşturulmasında, Bölüm 3.2.4.’te verilen 

matematiksel ifadeler ve ilgili IEEE düzenlemelerinden faydalanılacaktır. Bu modülün 

girdileri; transformatörün yüklenme oranı başta olmak üzere, boşta ve yükte çalışma kayıp 

değerleri vs parametreler olmalıdır. 

 

10. Değerlendirme sisteminin çıktılarından bir tanesinin, kayıpları ve dolaylı olarak işletme 

maliyetlerini en aza indirecek şekilde bölge içerisinde alternatif transformatör yerleşim 

düzenlemesi olacağı hedeflenmektedir. Bu amaçla da, Bölüm 3.2.4.’te verilen ve güncel 

olarak takip edilecek olan kayıp sınıflandırmaları ve ilgili standartlarda yer alan sayısal 

verilerden faydalanılmalıdır. 

 

 

4.2. Benzer Ürün Araştırması 

 

Dağıtım transformatörleri için eşzamanlı izleme ve ömür kestirimi amaçlı benzer ürün araştırması 

gerçekleştirilmiş olup, proje konusu ile örtüşen özelliklerde herhangi bir benzer ürüne 

rastlanmamıştır. 

 

Ayrıca, transformatörlerin eşdeğer devre parametreleri başta olmak üzere ilgili büyüklüklerinin de 

eşzamanlı olarak belirlenmesine yönelik herhangi bir ürün veya mobil ölçüm cihazı tespit 

edilememiştir. Piyasada ticari olarak yer bulan bazı ölçüm cihazları (YOKOGAWA WT3000, FLUKE 

Norma 5000 vb), transformatörün şebekeden ayrılarak deneysel ortamda boşta çalışma ve kısa 

devre çalışma testleri gibi test ve ölçümleri gerçekleştiren ve elde edilen sonuçlar ile 

transformatörün eşdeğer devre parametrelerinin elde edildiği cihazlardır. Ayrıca bu cihazların 

bahsi geçen test parametrelerini belirleyebilmeleri için mutlaka bir güç kaynağına da ihtiyaç 

duymaktadırlar. 

 

Bunun yanında literatürde bazı çalışmalarda özellikle güç elektroniği devrelerinde kullanılan küçük 

transformatörler için frekansa cevabına dayanan parametre belirleme çalışmalarının da olduğu 

görülmektedir. 
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4.3. Ömür kestirimi 

 

Transformatörün kullanım ömrünü belirleyen başlıca parametrenin sıcaklık olduğu literatür 

araştırması sonucunda belirlenmiştir. Bu nedenle, transformatörde mümkün olabildiği kadar 

sıcaklık değerinin ölçümü veya hesaplanması gerekmektedir.  

 

Bu doğrultuda, ölçüm yolu ile elde edilmesi öngörülen başlıca büyüklük ortam sıcaklığının kayıt 

altına alınması gerekliliğidir. 

 

Ayrıca, transformatör kazanı üzerine üç farklı noktaya (alt, orta, üst) sıcaklık algılayıcıları 

yerleştirilerek bu noktalardaki sıcaklık değerlerinin ölçülecektir. Bu ölçümler sonucunda elde 

edilecek değerlerin, Bölüm 3.2.2. ve 3.2.3.’te verilen matematiksel ifadeler yardımıyla sargı 

sıcaklığının belirlenmesinde ve ömür tahminine yönelik hesaplamalarda fayda sağlaması 

öngörülmektedir.  

 

Şu ana kadar literatürde bu şekilde bir yöntem bulunmamaktadır. Proje süresinde alınan bu 

değerlerden bir yaklaşımla sargı sıcaklığının bulunması yoluna gidilecektir. 

 

4.4. Eşdeğer Devre Modelinin Çıkartılması 
 

Dağıtım transformatörlerinin durum takibi ve ömür kestirimi için geliştirilecek çalışmaların, 

transformatörün eşdeğer devre modeline dayandırılması öngörülmektedir. Bu sebeple 

transformatörün eşdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi önem taşımaktadır. 

 

Deneysel çalışmalarda, transformatörlerin eşdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi için boşta 

çalışma ve kısa devre çalışma testleri gerçekleştirilmektedir. Bu testler esnasında transformatörün 

hem primer hem de sekonder devrelerine bağlanan hassas akım ve gerilim ölçü cihazları ile 

ölçümler alınmakta ve hesaplamalar ile eşdeğer devre parametreleri elde edilmektedir. 

 

Bununla birlikte, sahada çalışmakta olan transformatörlerin tamamı için bu gibi ölçüm cihazlarının 

mevcudiyeti veya tesis edilmesi mümkün değildir.  

 

Sahada çalışmakta olan transformatörler için üç farklı senaryo oluşturularak değerlendirmeler 

yapılmaktadır. 

 

400kVA ve daha düşük güçteki transformatörler; 

 

Direk tipi olan bu gruptaki transformatörlerin primer devrelerinde mevcut gerilim ve akım ölçü 

donanımları mevcut değildir. Transformatör eşdeğer devre parametrelerinin hesaplanmasında, 

primer devreye ait elektriksel büyüklüklere ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

Bu doğrultuda;  

 primer devresinin akım büyüklüğünün ölçülmesi için Flex akım problarından 

faydalanılması, 

 Boşta çalışma akımında akım çok küçük olacağı için ikinci bir akım probu kullanılması 

uygun olacaktır. (oranı en küçük akım probu kullanılacaktır.) 

 primer gerilim bilgisinin ise, transformatörün dönüştürme oranı kullanılarak sekonder 

geriliminden türetilmesi, 

öngörülmektedir (Şekil 26). 
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Sekonder elektriksel büyüklükler ise, sekonder devreye bağlı olan gerilim ve akım ölçü 

transformatörleri üzerinden elde edilecektir. 

 

I

V*

Flex akım 

probu

Orta gerilim seviyesi Alçak gerilim seviyesi

1) 400 kVA ve altı için(direk tipi)

*Sekonderden dönüştürme oranı ile gelecek

I

V

 
 

Şekil 26. 400kVA ve daha düşük güçteki transformatörler için öngörülen bağlantı – Senaryo 1 

 

 

400 kVA üzeri güçteki transformatörler; 

 

Bina tipi olarak sınıflanan bu transformatörler için iki senaryo öngörülmektedir. 

 

Primer devresinde mevcut bir akım transformatörü bulunması durumunda (Şekil 27), bu 

transformatör üzerinden primer akım değerinin elde edilmesi mümkündür. Bununla birlikte, anma 

akımı ile karşılaştırıldığında çok küçük olan boşta çalışma akım değeri, akım ölçü 

transformatörünün dönüştürme oranı da hesaba katıldığında daha da küçülecektir. Bu durumda 

elde edilen ölçüm değerinin kullanımı mümkün olmayacaktır. Bu sebeple, transformatörün boşta 

çalışma ölçümleri esnasında primer akım bilgisinin elde edilmesi için Flex akım problarından 

(oranı en küçük akım probu kullanılacaktır.) faydalanılmasının kaçınılmaz olduğu 

öngörülmektedir.  

 

Primer gerilim bilgisinin ise, transformatörün dönüştürme oranı kullanılarak sekonder 

geriliminden türetilmesi öngörülmektedir. 

 

Sekonder elektriksel büyüklükler ise; sekonder devreye bağlı akım ölçü transformatörü üzerinden 

akım ve direk olarak sekonder gerilimi şeklinde elde edilecektir. 
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Şekil 27. 400kVA üstü güçteki transformatörler için öngörülen bağlantı – Senaryo 2 

 

Transformatörün primer devresinde mevcut bir akım ve gerilim ölçü transformatörü bulunması 

durumunda ise (Şekil 28), primer geriliminin doğrudan ölçüm yoluyla elde edilmesi mümkün olup, 

dönüştürme oranı ile sekonder gerilim değerinden türetilmesine gerek duyulmayacaktır. 

 

Bununla birlikte, önceki senaryoda açıklandığı gibi, primer akım ölçü transformatörünün düşük 

akım değerlerindeki hassasiyeti ve ölçüm doğruluğu yeterli olmayacağından, primer akım bilgisinin 

yine Flex akım probları (oranı en küçük akım probu kullanılacaktır.)  yardımıyla elde edilmesi 

öngörülmektedir. 

 

I

V
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3) 400 kVA üstü için(bina tipi)
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Şekil 28. 400kVA üstü güçteki transformatörler için öngörülen bağlantı – Senaryo 3 
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Şekil 29. Transformatörün T tip eşdeğer devresi 

 

 

Dağıtım transformatörlerinin Şekil 29’da verilen eşdeğer devresi için, eşdeğer devre 

parametrelerinin elde edilmesinde izlenecek yöntemin şu şekilde olması öngörülmektedir. 

 

ADIM1.  Gerçekleştirilecek boşta çalışma deneyi ile, transformatörün boşta çalışma akımı 

ve primer gerilimi elde edilecek, faz farkı ve boşta çalışma gücü hesaplanarak 

transformatörün boşta çalışma eşdeğer devre parametreleri (RFe, Xm) elde 

edilecektir.  

 Bu çalışma tarzında sahada en büyük problemlerden bir tanesi boşta çalışma akımının 

küçük olması nedeni ile ölçüm zorlukları olacaktır. Bunun için oranı küçük olan ikinci 

bir Flex kullanılacaktır.  

 

ADIM 2.  Primer devrede gerilim ölçümü yapılamayan durumlar için dönüştürme oranı 

bilgisine ihtiyaç duyulduğundan, transformatöre dönüştürme oranı (TTR – 

Transformer Turns Ratio) testi uygulanacak ve dönüştürme oranı bilgisi elde 

edilecektir. 

 Bu ölçüm geliştirilecek cihaz ile yapılmayacaktır. Ayrı bir kaynak ile bu ölçümler 

yapılıp bizim cihaza veya veri tabanına aktarılacaktır. 

 

ADIM 3.  Primer ve sekonder sargı direnç değerlerinin belirlenmesi için sargı direnç ölçümü 

gerçekleştirilecektir. Hesaplanan sargı sıcaklığı değeri de göz önünde tutularak 

ölçülen direnç değerlerinde (R1, R2) gerekli düzeltmeler gerçekleştirilecektir. 

 Bu ölçüm de dışardan bir kaynak ile gerçekleştirilecektir. Bunun için trafo sıcaklığının 

ölçümlerde dikkat edilmesi gerekecektir. 

 

ADIM 4.  Transformatörün işletme koşullarında çalışması esnasında eşzamanlı olarak 

elektriksel büyüklüklerin ölçümleri gerçekleştirilecektir. Birden fazla zaman değeri 

için alınan ölçümlerden faydalanılarak, eşdeğer devre denklemlerinde bilinmeyen 

büyüklükler olan primer ve sekonder kaçak reaktansların hesaplanarak elde 

edilecektir. 
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