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1 Giriş 

Günümüzde elektrik enerjisine olan talep hızla artmaktadır. Talep edilen elektrik enerjisinin güvenli ve 

sürekli olarak son kullanıcılara ulaştırılması dağıtım sistemi operatörlerinin sorumlulukları arasındadır. 

Ancak, dağıtım sistemi içerisinde her zaman arızasız bir ortam oluşturulamamaktadır. Çünkü, dağıtım 

sistemi yaşayan bir sistem olduğu için çevresel, elektriksel vb. farklı faktörlerden etkilenerek arıza 

durumları oluşabilmektedir. 

Dağıtım sistemi içerisindeki kısa devre arızaları IEEE 3002.3-2018 standardına göre; bir devrede farklı 

genlikte iki veya daha fazla noktanın bağıl olarak düşük direnç veya empedans üzerinden kazayla ya da 

kasıtlı olarak birbirine temas etmesi olarak tanımlanır. Kısa devre arızalarının oluşmasında iki etken ön 

plana çıkmaktadır. Bunlar iç etkenler ve dış etkenler olarak adlandırılmaktadır. İç etkenler; yalıtım 

bozulmalarına neden olan aşırı yüklenmeler, yıldırım düşmesi, yalıtkan malzemenin eskimesi veya 

üretim aşamasında kusurlu imal edilmesi olarak tanımlanabilir. Dış etkenler; dağıtım sistemi içerindeki 

havai hatlara dal çarpması, uzun kanatlı kuşların iletkenler arasına girmesi, buz yükü ile direklerin 

devrilmesi veya iletkenlerin kopması, yapılan kazılar sırasında iletkenlerin iş makinaları tarafından 

oluşturulan darbeler ile yalıtkan kılıfın zedelenmesi ya da yanlış manevralar olarak tanımlanabilir.  

Bir dağıtım sistemi içerisinde süreklilik ve güvenilirlik endeksleri bazı sayısal veriler ile 

tanımlanmaktadır. “Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde” 

ortalama kesinti süresi endeksi (OKSÜRE,SAIDI), ortalama kesinti sıklığı endeksi (OKSIK,SAIFI), kısa 

süreli kesintiler için ortalama kesinti sıklığı endeksi (OKSIKkısa, MAIFI), toplam kesinti süresi (TKSÜRE) 

gibi değerler tanımlanmaktadır. Güç sistemi içerisinde oluşacak her arıza yönetmelikte belirtilen 

değerleri etkilemektedir. 

Dağıtım sisteminin kalite faktörünün ve güvenirliğinin arttırılması için sistem işletmecileri tarafından 

güç sisteminin elektriksel parametreleri dinamik olarak izlenmelidir. İzlenen elektriksel 

parametrelerden güç sistemi hakkında farklı bilgiler elde edilebiliyorsa elde edilip güç sistemi 

operatörleri tarafından yorumlanmalıdır. 

Güç sistemi içerisinde izlenebilirliğin ve son kullanıcıya sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması için 

ülkemizde Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından 21 Aralık 2012 tarihli ve 28504 sayılı resmi 

gazetede yayımlanan Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği 

yürürlüktedir. Bu yönetmelik içerisinde süreklilik ve güvenilirlik endeksleri ilgili detaylı açıklamalar ve 

bu değerlerin dağıtım sistemi içerisinden alınabilmesi için dağıtım sistemine tahsis edilecek olan kalite 

kaydedicilerin sayısı yer almaktadır.  

Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 24.Maddesine göre; 
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(a) Orta gerilim seviyesinde ölçüm cihazlarının sayısı her 1.000 (bin) transformatör (dağıtım 

transformatörleri ile OG kullanıcı sayısının toplamı) için 1 adet cihaz olacak şekilde elde edilen 

sayıya 10 eklenerek, 

(b) Alçak gerilim seviyesinde ölçüm cihazları sayısı, her 50.000 (elli bin) kullanıcı için 1 adet cihaz 

olacak şekilde elde edilen sayıya 20 eklenerek, bulunur. 

ifadeleri ile ölçü ekipmanlarının sayısı belirtilmiştir. İlgili yönetmelikte kalite kaydedici cihazlarının 

konumları ve elektriksel etki alanlarının analizi hakkında yeterli bilgiye yer verilmemiştir.  

Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen maddelere göre 

geleneksel durum ile gerçekleştirilen uygulamalarda ülkemizdeki dağıtım şirketleri bazı problemler ile 

karşı karşıya kalmaktadır. Bu durumlara örnek olarak; coğrafik koşullar, terör faaliyetleri, ekonomik 

etkenler vb. olarak sıralanabilir.  Karşı karşıya kalınan sorunlar detaylı şekilde alt başlıklar halinde 

açıklanmaktadır. 

Coğrafik zorluklara bağlı olarak kötü hava koşulları; kötü hava koşulları nedeniyle şebekenin 

günlük çalışma koşullarını olumsuz yönde etkileyen, arıza, kesinti veya diğer risklerin ortaya çıkmasına 

olağandır. Kar, fırtına, tipi, buzlanma, kasırga, hortum gibi doğa olayları nedeniyle şebeke işletiminde 

zorluklar meydana gelmektedir. Kötü hava koşulları nedeniyle şebeke üzerinde tasarım sınırlarını aşan 

buz ve/veya rüzgâr yükü oluşumuna bağlı iletken kopması, direk devrilmeleri gibi olaylar kötü hava 

koşullarının sonucunda güç sistemi içerinde istenmeyen arızalar meydana gelebilmektedir. Tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de kötü hava koşullarına bağlı olarak gerçekleşen hat kopmaları, 

izolatör kırılmaları ve direk devrilmeleri sebebiyle kısa veya uzun süreli kesintiler yaşanabilmektedir. 

Kötü hava koşullarının etkilerine bağlı olarak meydana gelen arızalar, dağıtım şebekeleri içerisinde 

meydana geldiğinde arıza genellikle küçük çaplı ve lokal bir alanda gerçekleşmektedir. Ancak iletim 

seviyesinde meydana gelen arızalar çok daha geniş alanları etkilemekte ve sonuçları çok daha ağır 

olmaktadır. Kötü hava koşullarının şebeke elemanlarının ömürlerine etkisinin yanı sıra sistem 

işletmecilerin dağıtım sisteminin durumunun izlemesi içinde zorluklara yol açmaktadır. Dağıtım 

sistemin durumunun izlenebilmesi için sürekli olarak ölçüm alınması ve ölçüm verilerinin kontrol 

merkezine ulaştırılması gerekir. Ancak ölçüm ekipmanlarının sahaya tahsisi ARAS EDAŞ sorumluluk 

bölgesinde kış şartlarında zorlu olmaktadır. Bunun yanı sıra kötü hava muhalefeti nedeniyle 

haberleşme alt yapılarında sorunlarda oluşabilmektedir.  

Başka bir ifade ile zorlu hava koşulları son kullanıcının talep ettiği elektrik enerjisinin sürekliliğini 

etkilemekte ve aynı zamanda sistem operatörlerinin sahaya hâkimiyetini zorlaştırmaktadır. 
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Şekil 1.1 Kötü Hava Koşulları İçerisinde Çalışma Şartları  

Şekil 1.1 üzerinde Erzurum bölgesinde kış mevsimindeki çalışma şartları görülmektedir. Kötü hava 

koşullarının getirdiği bir başka problem ise ölçü ekipmanlarının çalışma sıcaklıkları Erzurum ve 

çevresinde kış aylarında çok fazla sıcaklık düşüşleri meydana gelmektedir. Bu sıcaklık düşüşlerinden 

bazı ekipmanlar etkilenmektedir. Bu durumda sistemin izlenebilirliğini riske atmaktadır. 

Güç sisteminin izlenebilirliğinin arttırılması için sahada karşı karşıya kalınan bir diğer problem ise teknik 

zorluklardır. 

Teknik zorluklar; Ölçüm cihaz konumlandırılacak bölgenin altyapı eksiklikleri ve haberleşme 

eksiklikleri nedeniyle güç sistemi içerisinden sağlıklı şekilde montajlarının yapılamaması göz önünde 

bulundurulmalıdır. Gelişmekte olan ülkemizde her bölgesinde üst düzey teknoloji ile donatılmış altyapı 

bulunmamaktadır ya da uzaktan haberleşme ekipmanları her bölgede çevresel etmenlerden dolayı 

uygun şekilde konumlandırılamamaktadır.  ARAS EDAŞ bölgesi özelinde değerlendirme yapıldığında 

kırsal alanlarda haberleşme ekipmanlarının sinyallerinin zayıfladığı bazı bölgelerde ise haberleşmenin 

kesildiği bilinmektedir. Aynı zamanda her bölgenin elektriksel alt yapısı aynı olmadığından cihazların 

konumlandırılmasında can ve mal güvenliği nedeniyle sisteme ölçü ekipmanları entegre 

edilememektedir.  
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Şekil 1.2 Teknik Zorluklar Haberleşme Problemleri  

Yukarıda ifade edilen zorlukların yanı sıra, ülkemizde elektrik dağıtım şebekesi düşünüldüğünde radial 

bir dağıtım şebekesine sahiptir. Türkiye’deki radial dağıtım şebekelerinde binler ile ifade edilebilecek 

sayıda düğüm bulunabilmektedir. Çok sayıda düğüm içeren bu sistemin gerçek zamanlı izlenebilmesi 

için çok sayıda ölçü aletine gereksinim duyulacağı açıktır. Bunun saha uygulaması ve mühendislik 

çıktısına bakıldığı zaman inanılmaz bir ekonomik kayıp ve iş gücü kaybı ortaya çıkacağı 

söylenebilmektedir. Dağıtım şebekelerinin mevcut yapılarından kaynaklanan bu gibi dezavantajların 

ortadan kaldırılabilmesi için, bu projede kapsamında bir dizi çözümleyici yaklaşım önerilmektedir.   

 

Şekil 1.3 Elektrik Şebekesi    
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2 Literatür Taraması 

Bu başlık altında proje konu başlıkları ile ilgili ulusal ve uluslararası yayımlanan IEEE, IEC, CIGRE 

kapsamındaki çalışmalar incelenmiş ve yapılan çalışmalar hakkında literatür özeti sunulmuştur. 

Güç sistemi bilindiği üzere dinamik bir sistemdir. Örneğin sistemdeki açma kapama elemanlarının 

manevraları, devreye giren ve/veya çıkan yükler, sistem içerisinde oluşan arızalar sürekli olarak 

değişkenlik göstermektedir. Bir dağıtım sistemi özelinde veya güç sistemi içerisinde sistemin çalışma 

koşullarının, sistem operatörleri tarafından değerlendirilebilmesi ve gerekli aksiyonların alabilmesi için 

sistemin durum tahminin yapılması gerekir. Bir güç sistemi Şekil 2.1 üzerinde görüldüğü üzere üç farklı 

duruma sahiptir. Bunlar; normal çalışma durumu; EN 50160 Standardında, IEEE 519 Standardında veya 

ülkemizde kullanılan Elektrik Şebeke Yönetmeliği tarafından tanımlanan sınır değerler içerisine 

kalındığı durum olarak ifade edilebilir. Acil durum ise; ilgili standartlar ve yönetmeliklerde tanımlanan 

limit değerlerin aşıldığı durumdur. Restoratif durum ise geçici kesintilerin meydana gelip daha 

sonrasında sistemin normal çalışma durumuna dönmesi olarak ifade edilebilir. 

 

Şekil 2.1 Güç Sistemi Çalışma Koşulları 

IEEE Durum Tahmini Algoritmaları Çalışma Grubu güç sistemleri için enerjisinin son kullanıcıya kadar 

iletilmesinde enerjinin güvenilirliğinin ve güvenliğinin arttırılması ve sistemin durumunun tahmin 

edilebilmesi için gerekli parametrelerin tahmini araştırmak için kurulmuştur. Çalışma grubunun IEEE 

Transactions on Power Systems dergisinde 2019 yılında “Power System Dynamic State Estimation: 
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Motivations, Definetions, Methodologies and Future Work” yayımlanan çalışmada dinamik durum 

tahmini hakkındaki kavramlar, kilit noktalar ve metodojilere verilmiştir. Dinamik durum tahminin 

sonuçlarının görülebilmesi için bir uygulama sunulmuş ve sonuçları üzerinde tartışılmıştır. Ayrıca ön 

görülmeye dayalı durum tahmini, izleme durum tahmini ve statik durum tahmini ile ilgili önemli 

kavramlar açıklanmıştır. Bu makalede bunların yanı sıra gelecek dönemdeki durum tahmini çalışmaları 

için bazı önemli hususlar önerilmiştir. [1] 

Bir güç sistemi veya dağıtım sistemi içerisinde sistemin statik durum değişkenlerinin bulunabilmesi için 

geliştirilmiş güç akışı analizleri kullanılır. Geliştirilmiş güç akışı analizleri ile hat akışları, bara gerilimleri 

ve/veya gerilim profili, hat kayıpları ve yüklenme oranları gibi sonuçlar elde edilebilir. 

Fred C. ve J.WILDES tarafından IEEE Transactions on Power Systems dergisinde 1970 yılında 

yayımladıkları “Power System Static-State Estimation Part I: Exact Model” adlı çalışmada statik durum 

tahmini için temel ve matematiksel kavramlar tanımlanmıştır. [2] 

Ali ABUR ve Antoino Gomez Exposito tarafından 2004 yılında yayımlanan “ Power System State 

Estimation” adlı kitapta statik durum kestirimi ile ilgili kavramlar ve örneklere yer verilmiştir.  

Statik durum kestirimi için literatürde genellikle ağırlıklı en küçük kareler yöntemi kullanılmaktadır. 

Statik durum kestirimi için farklı yöntemlerin dağıtım sistemi içerisinde performansını değerlendirmek 

için Barry HAYES ve Milan PRODANOVIC tarafından 2015 yılına “IEEE Power and Energy Socitey General 

Meeting” de yayımlanan bildiride dağıtım şebekesinde saha verilerini kullanarak beş farklı yaklaşımın 

performansı değerlendirilmiştir. En küçük ağırlıklı kareler yönteminin belirsizlik oranı düşük olduğu 

değerlendirilmiştir. [3] 

Bir güç sisteminde veya dağıtım sisteminde durum kestirimi için gözlenebilirlik analizi yapılması gerekir. 

Gözlenebilirlik analizi, durum kestirimi yönteminde güç sisteminin durum değişkelerinin (bara gerilimi 

genliği ve açısı) güç sisteminin içerisinden alınan ölçümler ile sistemin diğer kısımlarının durum 

değişkenlerinin tahmin edilebilmesi olarak açıklanabilir.  Eğer güç sistemi, var olan ölçümler ile tahmin 

edilebiliyorsa o güç sistemi için “gözlenebilir sistem”, eğer güç sistemin sadece belirli kısımları tahmin 

edilebiliyorsa, bu kısımlar için ise “gözlenebilir adalar” ifadesi kullanılmaktadır. Dolayısıyla bir şebeke 

modelinin durum kestiriminin yapılabilmesi için gözlenebilir bir sistem olması gerekir.  

Mohammed Amin Elder vd. “IEEE Transaction on Power Delivery” dergisinde 2006 yılında 

yayımladıkları “A Novel Power Quality Monitoring Allocation Algoritm” adlı çalışmada bir güç 

sisteminin gözlenebilir olması için gerekli temel parametreler ve matematiksel denklemleri 

açıklamaktadır. Ayrıca sistemin gözlenebilir sistem olabilmesi için yerleştirecek ölçü ekipmanları için bir 
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algoritma sunmaktadır. Sunulan algoritma IEEE test sistemleri üzerinde denenmiş sonuçları 

paylaşılmıştır. [4] 

Bir sistemin gözlenebilirliği tahmin edilen durum değişkeni sayısının toplam güç sistemi durum 

değişkeni sayısına oranı olarak ifade edilebilir.  Bir güç sistemi içerisinde gözlenebilirlik yüzdesinin 

bulunabilmesi için Mostafa F. SHAABAN vd. 2019 yılında IEEE de yayımlanan “A Multi-Objective 

Allocation Approach for Power Quality Monitoring Devices” adlı yayında gözlenebilirlik yüzdesinin elde 

edilebileceği bir denklem takımı sunulmuştur. [5] 

Bernd BRIKMANN ve Michael NEGNEVISKY 2016 yılında IEEE Power and Energy Society Generel 

Meeting konferansında yayımlanan “A Practical Approach To Observability Analysis and State 

Estimation in Distribution Networks” adlı bildiride durum tahmini yönteminin birçok ölçümün mevcut 

olduğu güç sistemleri için durum kestirimi yönteminin gerçeğe yakın sonuçlar verebileceğinden 

bahsetmektedir. Ancak güç sistemi içerisinde mevcut ölçüm sayısı oldukça az ve sınırlıdır. Bu durumda 

durum tahmini için geçmiş veriler yada tahmini veriler kullanılır bu durumda sistem gözlenebilir olsa 

da gerçek sistemin durumundan oldukça uzaklaşılabilir. Bu çalışmada durum tahmininin doğruluğuna 

odaklanılmıştır. Bunun için yeni bir yaklaşım önerilmiştir. Önerilen yaklaşım IEEE 34 baralı test sistemin 

denenmiştir. [6] 

Güç sistemi içerisinde durum tahmini yapılabilmesi sistemin gözlenebilir olması gerekir gözlenebilir bir 

güç sistemi için sistem içerisine çok sayıda ölçü ekipmanının konumlandırılması gerekir. Birçok 

makalede ve çalışmada maksimum oranda gözlenebilirlik için ve minimum sayıda ölçü cihazı ve ölçü 

cihazlarının güç sistemine konumlandırılması ile ilgi farklı yaklaşımlar ve yöntemler mevcuttur.  

Literatürdeki yaklaşımları aslında ikiye ayırmak mümkündür. Bunlardan ilki güç kalitesi problemlerine 

yönelik konumlandırma ikincisi ise maliyet odaklı konumlandırmadır. 

İlk başlığı ele alacak olursak; 

• Hata kaynağının yakınına konumlandırma; 

• Endüstriyel yük bölgelerine konumlandırma; 

• Aşırı yüklü trafolara konumlandırma; 

İkinci başlığı ele alacak olursak maliyet fonksiyonu karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere güç sistemi 

içerisinde kalite kaydedici sayısı oldukça fazladır ve kalite kaydedici fiyatları aşikârdır. İkinci kısımdaki 

her yaklaşım analizör sayısını optimumu indirgemek ve maliyet fonksiyonunun tepe değerini düşürmek 

için farklı yaklaşımlar sunmaktadır.  
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Mohammed Amin Elder vd.’nin yaptıkları çalışmada [4] güç sistemi içerisindeki güç kalitesi 

analizörlerinin konumu için bir algoritma sunmuştur. Bu algoritma IEEE test sistemleri üzerinde 

denenmiştir ve sonuçları paylaşılmıştır. 

Mostafa F. SHAABAN vd. 2019 yılında IEEE de yayımlanan “A Multi-Objective Allocation Approach for 

Power Quality Monitoring Devices” adlı yayında bir optimizasyon algoritması sunulmuştur. Sunulan 

algoritmada amaç fonksiyonu ile güç sistemi içerisine konumlandırılacak olan kalite kaydedicilerin 

(PMUların) sayısını minimuma indirgemek hedeflenmiştir.  Amaç fonksiyonundan kısıtlamaya gidilerek 

cihaz sayıları minimuma indirgenmeye çalışmıştır. Kısıt şebekenin her noktasının izlenebilmesi mi 

isteniyor yoksa sadece önemli noktalar mı izlenecek şeklinde geliştirilmiştir. Buna göre yeni bir yaklaşım 

algoritması oluşturulmuştur. Aynı zamanda makalede maliyet fonksiyonu da değerlendirilmiştir.  

Brinkmann ve Negnevitsky (2017) gözlenebilirlik değerlendirmesi ve tamamıyla gözlenebilir bir sistem 

meydana getirmek için gereken minimum ölçüm cihazlarının sayısını ve sistemdeki en iyi konumlarını 

belirlemek için olasılıksal bir yaklaşım önermiştir. [7] 

Baldwin vd. (1993) yapılan çalışmada, sistem ölçüm modelini gözlenebilir ve böylece lineer hale 

getirecek şekilde minimum sayıda fazör ölçüm birimlerinin yerleştirilmesi ele alınmıştır. Çalışma gerilim 

fazör ölçümlerinin sistemdeki uzak hatlara atanan sözde ölçümlere dönüştürülmesini de içermektedir. 

Sistem gözlenebilirliği için en az sayıda fazör ölçüm birimi ile optimum yerleşimi bulan tekniği içeren 

bir algoritma geliştirilmiştir.  

Rocha vd. (2014) çalışmalarında, güç sistemlerinde verimli, dinamik ve gerçek zamanlı durum kestirimi 

için sensör yerleştirme tasarımı problemini araştırmıştır. Çalışma 2 farklı yaklaşım içermektedir bunlar; 

belirli bir sistem gözlenebilirlik indeksine ulaşan sensörlerin minimum sayısını ve yerleştirilmesini 

belirleyen ayrıca yerleştirilecek sensörlerin sayısını belirleyen ve en düşük sistem gözlenebilirlik 

indeksine ulaşan yerleşimi elde eden bir alt-optimum algoritmayı da ele almaktadır. [8] 

Chakrabarti ve Kyriakides (2008) çalışmalarında yer alan tek hat kesintilerinin yanı sıra normal çalışma 

koşulları için topolojik olarak gözlenebilir bir güç sistemi yapmak için gereken minimum fazör ölçüm 

birimi sayısını belirlemek için bir metodoloji sunmuştur. Sistemi gözlenebilir hale getirebilecek 

minimum fazör ölçüm birimlerinin sayısını belirlemek için bir ikili arama algoritması kullanılır. Arama 

süreci kapsamlıdır ve bu nedenle genetik algoritma gibi evrimsel programlama tekniklerinin 

belirsizliğinin ve ayrıca tamsayı programlama gibi geleneksel optimizasyon yöntemlerinin sınırlarının 

üstesinden gelmektedir. Bu makale, yaygın olarak kullanılan birçok test sistemi için küresel en uygun 

fazör ölçüm birimlerini yerleştirme çözümlerini kıyaslama ve aynı zamanda rakip çözümlerden en iyi 

olanı seçmek için bir strateji oluşturma yöntemini sunmaktadır. Ayrıca, bir dizi geleneksel ölçümlere 

sahip bir sistem için en uygun fazör ölçüm birimlerinin yerleşimlerini de bulmaktadır. Önerilen yöntem 
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IEEE 14, 24, 30 baralı ve New England 39 baralı test sistemlerinde en uygun fazör ölçüm birimlerinin 

optimum yerleşim çözümlerini kıyaslamak için test edilmiştir. Önerilen yöntem, konvansiyonel 

ölçümler mevcut olduğunda fazör ölçüm birimlerinin optimum yerleşimini belirlemek için bir 298 baralı 

bir sistem üzerinde uygulanmıştır. [9] 

Pratik ekipmanların doğrusal olmayan özelliklerini ve dağıtım sistemlerinde gerçek sınırlı ölçümleri 

dikkate alan bir hibrid parçacık sürüsü optimizasyonu yöntemi fazör ölçüm birimlerinin optimum 

yerleşimi hakkında öneride bulunulmuştur. [10] 

Nusrat vd. 2012 yılında yayınladıkları bildiride dağıtım sistemi durum kestiricisinin doğruluğunu 

arttırmak için ölçü aleti yerleştirme problemini üç parçalı bir arıza azaltma işlemi olarak gören yeni bir 

ölçü aleti yerleştirme algoritması halinde sunmaktadır. [11] 

Literatürde yerleşim ve durum kestirimi hakkında birçok çalışma yer almaktadır. Yukarıda sunulan 

makaleler proje kapsamına uygun olarak araştırılan ve özet olarak sunulan çalışmalardır. 

2.1 Durum Kestirimi 

Güç sisteminin çalışma koşullarını belirlemek ve güç sistemi çalışma koşullarına karşın sistem 

işletmecilerinin değerlendirme yapabilmesi için durum kestirimi yöntemleri kullanılır. Bir sistemin 

durumunun belirlenebilmesi için sistem içerisinden ölçüm alınması gerekir. Yani tüm sistemin ölçü 

ekipmanları ile gözlenebilir olması gerekir. Çevresel sorunlar ve teknik zorluklardan kaynaklı olarak tüm 

sistem içerisinde her düğüm noktasından ölçüm almak mümkün değildir. Bu yaklaşım mühendislik ve 

ekonomik açıdan doğru bir yaklaşım değildir.  Güç sistemi içerisinde yer alan ölçü noktaların verileri ile 

sistemin kalan kısmının durum değişkenleri tahmin edilebilir. Sistemin statik durum değişkenlerinin 

bulunması için en yaygın kullanılan yöntemlerden biri güç akışı analizleri ile sistemin durum 

değişkenlerinin bulunmasıdır. Güç akışı analizlerinde Newton Rapson ve Gaus Siedel iteratif yaklaşım 

yöntemleri kullanılır. Bu iteratif yöntemler ile hat akımları, bara gerilimleri ve açısı, hat kayıpları ve 

yüklenme oranları gibi veriler elde edilebilir. Güç akışı analizlerinin temel mantığı kirchoff kanunlarına 

dayanmaktadır.  Kirchoffun akımlar kanunu bir düğüme giren ve çıkan akımlar toplamının sıfır olduğunu 

söyler o halde güç sistemi içerisindeki bir düğüm noktasının n kadar giren ve çıkan akımları mevcut ise 

ve n-1 tanesi biliniyor ise kalan akım bulunabilir. Kirchoffun gerilimler kanunu ise kapalı bir devrede 

uygulanan gerilim, bu devrede yer alan tüketim birimlerinin uçları arasındaki gerilimlerinin toplamına 

eşittir. Yani iki baralı bir sistem ve bu baralar bir hat ile birbirine bağlantılı olduğu düşünülürse bir 

baranın gerilimi ölçülüyor ve hattan akan akım biliniyor ise diğer baranın gerilimi hesaplanabilir.  

Güç akışı analizlerinde denklem 1 kullanılır. Bu matematiksel ifade ile düğüm gerilimleri bulunabilir. 
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 𝑰 = [
𝒊𝟏
⋮
𝒊𝑵

] = [
𝒀𝟏𝟏 … 𝒀𝟏𝑵

⋮ … ⋮
𝒀𝑵𝟏 … 𝒀𝑵𝑵

] [

𝒗𝟏

⋮
𝒗𝑵

] = 𝒀. 𝑽       

                  [1] 

[𝑖𝑁]: hat akımları matrisi; 

[𝑌𝑁𝑁]: bara  admintans matrisi; 

 [𝑣𝑁]: düğüm gerilimleri matrisi; 

Güç sisteminin durum kestirimi için geliştirilmiş yük akışı analizleri kullanılmaktadır. Bunları durum 

kestirimi yöntemleri olarak ifade edebiliriz. Literatürde birçok durum kestirimi yöntemi mevcuttur. 

Bunlar; 

• Ağırlıklı en az ortalamalar yöntemi [Weighted Least Average] (WLAV) 

• Ağırlıklı en küçük kareler yöntemi [Weighted Least Squares] (WLS) 

• Kalman filtresi yöntemi [Exdended Kalman Filter] (EKF) 

Statik durum kestirimi için literatürde genellikle ağırlıklı en küçük kareler yöntemi kullanılmaktadır. 

Statik durum kestirimi için farklı yöntemlerin dağıtım sistemi içerisinde performansını değerlendirmek 

için Barry HAYES ve Milan PRODANOVIC tarafından 2015 yılına “IEEE Power and Energy Socitey General 

Meeting” de yayımlanan bildiride dağıtım şebekesi içerisinde durum kestirimi yöntemleri 

değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre en küçük ağırlıklı kareler yönteminin belirsizlik oranı 

düşük olduğu değerlendirilmiştir. Hiçbir ölçü aleti mükemmel olmadığı için durum değişkenlerinin tam 

olarak bilinebileceği söylenemez; bu aynı zamanda tahmin hatasının da tam olarak bilinemeyeceği 

sonucunu çıkarmamıza neden olur. İşte bu durumda hata miktarının da kestirimi yapılmalıdır. Bu 

sayede sistemin gerçek durumu belirlenebilir. En küçük ağırlıklı kareler yöntemi denklem 2 deki gibi 

ifade edilebilir. 

[

𝒛𝟏

⋮
𝒛𝒎

] = [

𝒉𝟏,𝟏 … 𝒉𝟏,𝒏

⋮ … ⋮
𝒉𝒎,𝟏 … 𝒉𝒎,𝒏

] . [

𝒙𝟏

⋮
𝒙𝒎

] + [

𝜺𝟏

⋮
𝜺𝒎

]       

                  [2] 

Burada m durum değişkeni sayısını, 𝜀 hata kesriminini; z, alınan gerçek ölçüm değerlerini h, alınan 

ölçüm değerlerini durum değişkenleri cinsinden tanımlayan ve temel olarak güç akışı eşitlikleri ile 

belirtilen fonksiyonları; 𝑥 vektörü ise durum değişkenlerinin tahmin değerlerini ifade eder. Kestirim 

hatalarının kareleri toplamı optimize edilmeye yani en aza indirilmeye çalışmaktadır. 
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�̂� = ∑ 𝒘𝒋�̂�𝒋
𝟐 = ∑

�̂�𝒋
𝟐

𝝈𝒋
𝟐

𝑵𝒎
𝒋=𝟏

𝑵𝒎
𝒋=𝟏 = ∑

(𝒛𝒋−�̂�𝒋)
𝟐

𝝈𝒋
𝟐

𝑵𝒎
𝒋=𝟏        

                  [3] 

Burada; 𝑓 hataların ağırlıklı en küçük kareler toplamını; 𝑁𝑚 , alınan toplam ölçüm sayısını; 𝑤𝑗, alınan 

ölçüm hatasına tanımlanan ağırlık değerini; 𝜎, ilgili ölçü aletinin standart sapmasını; �̂� ise z ölçümünün 

kestirilen değerini ifade etmektedir. Böylece yukarıda verilen eşitlik ile durum kestirimi problemi 

tanımlanmış olur. Bundan sonra, doğrusal olmayan bu denklem sistemi Newton-Raphson yöntemi 

kullanılarak çözülecektir.  

∆𝒙(𝒌) = 𝒙(𝒌+𝟏) − 𝒙𝒌 = (𝑯𝒙
𝑻 𝑹−𝟏𝑯𝒙)

−𝟏𝑯𝒙
𝑻 𝑹−𝟏 [

𝒛𝟏 − 𝒉𝟏(𝒙𝟏
𝒌, … 𝒙𝑵𝒔

𝒌 )
⋮

𝒛𝑵𝑴 − 𝒉𝑵𝑴(𝒙𝟏
𝒌, … 𝒙𝑵𝒔

𝒌 )
]          [4] 

Burada; ∆𝑥, durum değişkenlerinin her iterasyondaki düzeltme miktarını ifade etmektedir. Buradaki, 

Jakobiyen 𝐻𝑥 durum kestirimi matrisi ve R varyans matrisinin tersi aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. 

Iurii Mironov’un 2016 yılında yaptığı çalışmada “Effect of Placement of PMUs on State Estimation in a 

Power System” adlı çalışmada ölçü ekipmanlarının optimum yerleştirimi ile durum kestirimi yapılmaya 

çalışılmıştır ve yapılan çalışmada bir model tasarlanmıştır. Matlab üzerinde tasarlanan model 

kullanılarak sayısal simülasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada istenen gözlemlenebilirlik 

düzeyine göre ve dahil edilen geleneksel ölçümlerin miktarına bağlı olarak, güç sistemi durum 

tahminini geliştirmek için PMU ölçümlerini dahil etmenin farklı yollarını değerlendirilmiştir.  [12] 

2.2  Gözlenebilirlik Analizi  

Bir güç sistemin ya da bir şebeke modelinin durum kestiriminin yapılabilmesi için gözlenebilirlik 

analizinin yapılması gerekir. Gözlenebilirlik analizi, durum kestirimi yönteminde güç sisteminin durum 

değişkelerinin (bara gerilimi genliği ve açısı) güç sisteminin içerisinden alınan ölçümler ile sistemin diğer 

kısımlarının durum değişkenlerinin tahmin edilebilmesi olarak açıklanabilir.  Eğer güç sistemi, var olan 

ölçümler ile tahmin edilebiliyorsa o güç sistemi için “gözlenebilir sistem”, eğer güç sistemin sadece 

belirli kısımları tahmin edilebiliyorsa, bu kısımlar için ise “gözlenebilir adalar” ifadesi kullanılmaktadır. 

Sisteme ilave ölçümler ekleyerek gözlenebilir adaların birleştirilmesi ile tüm sistemin gözlenebilir 

olması sağlanabilmektedir. Dolayısıyla şebeke modelinde durum kestirimi yapılmadan önce 

gözlenebilirlik analizi yapılarak sistemin durum kestirimi yapılıp yapılamayacağına karar verilir.  

Güç sisteminin gözlenebilirliği mevcut ölçümler ve şebeke topolojisine bağlıdır. Bu nedenle bir güç 

sisteminin gözlenebilirlik analizi yapılırken düğüm denklemleri ve graph (graf/çizge) teorisi kullanılır. 

Bu bölümde, çizge teorisi ile ilgili matrislere ve denklemlere değinilecektir.  
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2.2.1 Graf Teorisi 

Bir graf, düğümler (node / N) ve kollardan (edge / ) meydana gelir ve aşağıdaki denklem 5 deki gibi 

ifade edilir. 

𝐺 = {𝑁, }                 [5] 

Her kol iki ayrı bağlantı düğümüne sahiptir. Bir grafın kolları izlenerek bir düğümden başka bir düğüme 

ulaşılabiliyorsa, bu grafın tam olarak bağlı olduğu söylenebilir. Tüm kollara yönlerin atandığı bir grafa 

yönlendirilmiş graf denir. Yönlendirilmiş bir grafta, her bir kolun bağlantı düğümleri çıkış ve giriş 

düğümleri olarak belirlenmiştir. Kolun yönü, çıkış düğümünden o kolun giriş düğümüne doğru bir okla 

tanımlanır. 

Bir grafın ağacı, herhangi bir döngü oluşturmayan bağlı kolların bir kümesi olarak tanımlanır. Graftaki 

herhangi bir düğüme, ağacın yalnızca kollarını izleyerek başka bir düğümden erişilebiliyorsa, grafın 

yayılan ağacı olarak adlandırılır. 

Yayılan ağacın içerisinde olmayan tüm kollara bağlantı denir. N adet düğüme ve L kola sahip olan bir 

şebeke, (N - 1) kolları olan yayılma ağacına sahip olacak ve bu yayılma ağacıyla ilişkili (L - N + 1) 

bağlantılar olacaktır. Yayılan bir ağaçtaki düğüm ve kolların sayısı önceden belirlenmişken, bir ağacı 

oluşturan kolların kümesi genel olarak benzersiz değildir. 

1 2 3

456

e1 e2

e3

e4e5

e8e7e6

Ağaç kolları

Bağlantı

Düğüm

 

Şekil 2.2 Altı Düğümden Oluşan Şebeke Graf Teorisi 

2.2.1.1 Şebeke Matrisi 

Elektrik şebekeleri düğümler ve kollardan oluşmakta ve her kol iki tarafında başka kollarında bağlı 

olduğu baralara bağlı bulunmaktadır. Eğer kolun bağlı olduğu baralardan biri topraklanmış ise referans 

kabul edilir ve bu kola paralel kol denir. Topraklanmamış baralara bağlı bulunan kollar ise seri kollar 

olarak isimlendirilmektedir. Her elektrik şebekesi, baraların düğüm olarak ve iletkenlerin kol olarak 

gösterildiği bir eşdeğer devreye sahiptir. 
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Şebeke içerisinde her Z kolu, Zk empedansına sahiptir. İlave olarak, eğer J ve K kolu manyetik olarak 

birbirinden etkileniyor ise aralarında kuplaj empedansı olan Zjk da dikkate alınmalıdır. 

L sayıda kola sahip, kol akımları Ib ve kol gerilimleri Vb olan sistemin basitleştirilmiş empedans matrisi 

Zb ise; 

𝑍𝑏𝑥𝐼𝑏 = 𝑉𝑏                 [6] 

[

𝑍11 𝑍12 … 𝑍1𝐿

𝑍21 𝑍22 … 𝑍2𝐿

… … … …
𝑍𝐿1 𝑍𝐿2 … 𝑍𝐿𝐿

] [

𝑖1
𝑖2
…
𝑖𝐿

] = [

𝑉1

𝑉2

…
𝑉3

]              [7] 

Zkk değeri k kolunun kendi empedansı iken, Zkm ise k ve m kolları arasındaki karşılıklı empedans 

değeridir. Zb matrisinin tersi basitleştirilmiş kol admitansları matrisidir ve Y𝑏=Zb
-1 olarak gösterilir. 

1 2 3

456

z66

z11

z77

z17

z88 z33

z22

z44z55

 

Şekil 2.3 6 Baralı ve 8 Kollu Bir Sistem 

Yukarıdaki Şekil 2.3 üzerinde gösterilen sistemde her bir kolun empedansının j1.0 per unit olduğu, 1 ve 

7 numaralı kolların da karşılıklı empedanslarının j0.2 per unit olduğu kabul edilsin. Basitleştirilmiş kol 

empedansları matrisi Zp, 8x8 olarak aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 

𝑍𝑏 =

|

|

|

𝑗1 0 0 0 0 0 𝑗0.2 0
0 𝑗1 0 0 0 0 0 0
0 0 𝑗1 0 0 0 0 0
0 0 0 𝑗1 0 0 0 0
0 0 0 0 𝑗1 0 0 0
0 0 0 0 0 𝑗1 0 0

𝑗0.2 0 0 0 0 0 𝑗1 0
0 0 0 0 0 0 0 𝑗1

|

|

|

             [8] 
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2.2.1.2 Düğüm Matrisi 

Her sistemde kollar iki düğüm noktası (bara) arasında bağlı bulunmaktadır. Bir ucu topraklanmış paralel 

kollar ise istisnadır. Kollar için rastgele yönler belirlenerek kolların bağlı olduğu düğümler o kolun giriş 

düğümü ve çıkış düğümü olarak isimlendirilir. Bu noktada artık ele alınan sisteme karşılık gelen graf 

yönlü bir graf halini alacaktır. Bu graf bir “A” matris ile gösterilirse belirlenen yönlere göre aşağıdaki 

şekilde tanımlanacaktır. 

A(i,j)={

eğer j düğümü i kolunun çıkış düğümü ise "1"
eğer j düğümü i kolunun giriş düğümü ise "-1"

diğer koşullarda "0" 
}            [9] 

A matrisinin her sırasında birbirine denk ve zıt işaretli değişkenler mevcuttur ve bu değişkenlerin 

toplamı “0” eder. N düğüm sayısına sahip bir matrisin bir düğümü referans kabul edilerek oluşturulan 

ağacın matrisinde her bir satır bağımsızdır bu da matris çözümünü mümkün kılar. 

Benzer bir matris ağacı oluşturan kollar tarafından da oluşturulabilir. Sistemde oluşturulan her bir ağaç 

ile oluşturulan döngüler saat yönü veya aksi yönde bir akış yönüne sahiptir. Bu yön sonradan 

belirlenebilir ancak çözüm değerlendirmelerinde kritik öneme sahiptir. 

Döngü içerisinde kalan kol için tanımlanan yön ile döngünün yönü arasındaki ilişki L matrisi ile aşağıdaki 

şekilde ilişkilendirilmektedir. 

L(i,j)={

eğer i döngüsü içerisindeki j kolunun yönü ile döngü yönü aynı ise "1"
eğer i döngüsü içerisindeki j kolunun yönü ile döngü yönü ters ise -1

diğer koşullarda "0"
}           [10] 

Aşağıdaki şebeke modeli üzerinde rastgele belirlenen yönler ile incelemek gerekirse; 
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Şekil 2.4 Rastgele Belirlenmiş Kol Yönleri 

Yönlü çizge kullanılarak düğüm (bara) ve kol matrisi aşağıdaki şekilde oluşturulmaktadır. 

 

𝐴 =  

𝑒1
𝑒2
𝑒3
𝑒4
𝑒5
𝑒6
𝑒7
𝑒8

 

|

|

|

1 −1     
 1 −1    
  1 −1   
   1 −1  
    1 −1
1     −1
 1    −1
 1   −1  

|

|

|

           [11]

  

Ayrıca Şekil 5-3 üzerinde gösterilen ağaca karşılık gelen L matrisi rastgele belirlenen yönlere göre 

aşağıdaki denklem 20 oluşturulmuştur. 

𝐿 =  
𝑒6
𝑒7
𝑒8

 |
−1 −1 −1 −1 −1     1   
 −1 −1 −1 −1       1  
 −1 −1 −1         1

|         [12] 

 

2.2.1.3 Döngü Denklemleri 

Kirchoff Gerilim Yasasına göre, bir döngüdeki kol gerilimleri toplamı sıfır olmalıdır.  

Bir yayılan ağaç modeli ve buna karşılık gelen bağlantılar göz önüne alındığında, temel döngü 

denklemleri aşağıdaki gibi yazılabilir. 

𝐿𝑥𝑉𝑏 = 0               [13] 

L: Kol matrisi 

Vb: Kol gerilimi vektörü 
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Bu denklem, yalnızca verilen ağ için “Kirchhoff'un Gerilim Yasasını” belirtir ve bu nedenle bilinmeyen 

gerilimlerin çözümü için yeterli değildir. Bu denklemler ölçüm denklemleriyle desteklenerek tüm 

şebeke denklemleri oluşturulur. Ölçüm denklemleri sonraki bölümde anlatılmaktadır. L matrisi 

oluşturulurken kol gerilimlerinin yönünün doğru olduğundan emin olunmalıdır. A ve L matrisleri için 

kol yönleri aynı olmalıdır. 

2.2.1.4 Gözlenebilirlik Analizi Yöntemleri 

Gözlenebilirlik analizi birleştirilmiş veya birleştirilmemiş ölçüm denklemleri kullanılarak uygulanabilir. 

Analiz, genelleştirme kaybı olmadan doğrusallaştırılmış ölçüm modelinde gerçekleştirilir. Birleştirilmiş 

modelin kullanımında bazı sakıncalar vardır. Bunlardan biri çözümün benzersiz olmamasıdır. 

Bu, tek bir satırın basit bir durumu dikkate alınarak gösterilebilir, Birbirine bağlı iki baranın gerilim 

değerleri ve bir uçta ölçülen reaktif güç akışı Şekil 2.5 gösterilmiştir. Eğer hat empedansı j0.2 p.u., ise 

ölçü değerleri: 

𝑉1 = 1.00 𝑝. 𝑢., 𝑉2 = 0.99 𝑝. 𝑢., 𝑄12 = −0.80 𝑝. 𝑢.          [14] 

Daha sonra ϴ2 durum değişkeni denklem 22 çözülerek tahmin edilebilir: 

𝑄12 = 
𝑉1𝑉2

𝑋
cos 𝜃2 −

𝑉1
2

𝑋
              [15] 

−0.8 = 49.5 cos𝜃2 − 50             [16] 

 

Denklemin çözülerek 𝜃2 = ±6.31 derece bulunur ve iki sonuçta eşit derecede muhtemel çözümdür.

Q12

V1 θ1 V2 θ2

1 2

 

Şekil 2.5 İki baralı sistem ve ölçü değerleri 

Bu örnek, reaktif güç (Q) ve gerilim (V) ölçümleri kullanılarak 𝜃 hesaplanmaya çalışıldığında karşılaşılan 

sorunu göstermektedir. Şebeke gözlenebilirliği analiz yöntemleri genellikle eşleşmiş P, Q ölçümlerini 

alır ve örnekteki sorunlardan kaçınmak için ayrıştırılmış ölçüm modelini kullanır. 
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Şebeke gözlenebilirliği analizi, sayısal veya topolojik yaklaşımlar kullanılarak da gerçekleştirilebilir. 

Topolojik yaklaşımlar ayrıştırılmış ölçüm modelini ve graf teorisini kullanır. Sayısal yaklaşımlarda ise 

birleştirilmiş veya ayrık model kullanılmaktadır. 

Başka bir ifade ile konu başlığı özetlenecek olur ise bir güç sisteminde durum değişkenlerinin ölçüm 

verileri ile belirlenebilmesi için durum kestirimi yöntemi kullanılır. Durum kestirimi yönteminde dağıtım 

sistemi içerisinde ölçüm verisi mevcut olan baralar ile ölçüm verisi olmayan baraların durum 

değişkenlerinin tahmin edilmesi olarak ifade edilebilir. Ancak sistemin durum değişkenlerinin tahmin 

edilebilmesi için gözlenebilir bir sistem olmalıdır. Sistemin gözlenebilirlik analizi graf teorisi ile elde 

edilir. Graf teorisi yukarıda anlatılmaktadır. Elde edilmek istenilen ise bağlantı matrisinin 

oluşturulmasıdır. Eğer bağlantı matrisi oluşturulabilir ve kirchoff yasaları uygulanabilirse sistem 

gözlenebilirdir ve durum değişkenleri ölçüm verileri ile tahmin edilebilir.  

Literatürde verilen durum kestirimi yöntemlerinin sonuç çıktılarının değerlendirilebilmesi için bir analiz 

çalışması gerçekleştirilmiştir. 

57 baralı bir dağıtım fiderinde durum kestirimi için gözlenebilirlik analizi yapılmış ve elde edilen 

sonuçlar Şekil 2.6 üzerinde gösterilmiştir Görüldüğü üzere analizör (PMU) sayısı arttıkça gözlenebilirlik 

oranı artmaktadır. Yapılan analize göre sistemdeki bara sayısının yaklaşık yarısı kadar bir analizör (PMU) 

yerleşimi ile gözlenebilirlik sağlanabilmektedir. 

 

Şekil 2.6 Ölçü Aleti Sayısına Göre Bara Gözlenebilirlik Yüzdesi 
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Bu analizde referans alınan ölçü aleti çok kanallı ölçüm yapabildiği düşünülmüştür. Bu tip analizörlerin 

maliyeti tek kanallı kalite kaydedicilerin üç katı değerinde olabilmektedir. Tek kanallı ölçü aleti 

kullanılması durumunda ise ölçü aleti sayısı artmaktadır.  Projenin temel amacı olan optimum maliyette 

analizör sayısı ile sistem parametrelerin elde edilmesidir. Sistemin gözlenebilirliği açısından ölçü 

ekipmanı maliyetleri arttığından proje kapsamında maliyetin azaltılması ve sistem elektriksel 

parametrelerinin elde edilebilmesi için proje sürecinde farklı bir yöntem önerilmektedir. 

Dağıtım sistemi içerisinde kalite faktörünün hesaplanabilmesi için ölçü ekipmanlarından elde edilen ve 

Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde” belirtilen 

parametrelerden hesaplanmaktadır. Bu parametreler; 

• Ortalama kesinti süresi endeksi (OKSÜRE,SAIDI),  

• Ortalama kesinti sıklığı endeksi (OKSIK,SAIFI),  

• Kısa süreli kesintiler için ortalama kesinti sıklığı endeksi (OKSIKkısa, MAIFI), 

• Toplam kesinti süresi (TKSÜRE) gibi matematiksel değerlerdir.  

Dağıtım sistemi içerisinde oluşacak her arıza bu değerleri etkilemektedir. Ölçü ekipmanlılarının arızayı 

algılaması için bir eşik değerin aşılması gerekir bu yüzden dağıtım sisteminin kalite faktörünün 

hesaplanabilmesi için konumlandırılacak ekipmanların etki alanları dikkate alınmalıdır.  

Güç sistemi içerisinde içerisin de elektrik enerjisinin kalitesini, sistem içerisinde meydana gelen arızalar 

etkilemektedir.  

Uluslararası standartlarda elektriksel arıza, bir elektrik devresi içerisinde anormal bir bağlantı ile 

iletkenin iletken ile teması ya da iletkenin toprak ile teması olarak ifade edilir.  

Güç sistemi içerisinde meydana gelen arızalar, faz-toprak arızaları, faz-faz arızaları, faz-faz-toprak 

arızaları ve üç faz arızaları olarak ifade edilmektedir. Şekil 2.7 üzerine elektriksel arızalar görülebilir. 
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Şekil 2.7 Elektriksel Arızalar A) Faz-Toprak Arızası B) Faz-Faz Arızası 
C) Faz-Faz-Toprak Arızası D) Üç Faz Arızası 

Güç sistemi içerisinde meydana gelecek olan Şekil 2.7 üzerine elektriksel arızalar nominal gerilim 

değerlerini değiştirdiği bilinmektedir.  Nominal gerilimin değerinin limit değer dışında değişmesi 

elektriksel ekipmanların çalışmasını etkilemektedir. EN 50160 Voltage Characteristics of Electricity 

Supplied By Public Electricity Networks standardında gerilim kalitesi ile ilgili parametreler yer 

açıklanmaktadır. EN 50160 Voltage Characteristics of Electricity Supplied By Public Electricity Networks 

standardın da gerilim değişimleri on dakikalık ortalamalar ile RMS nominal gerilim değerinin ±%10 

sınırları dahilinde olması gerektiği belirtilmektedir. Güç sistemi operatörleri tarafından güç sistemi 

içerisinde meydana gelen arızaların kök neden analizlerinin yapılabilmesi ve güç sistemi içerisine 

yapılacak olan yatırımların optimum maliyette düşürülebilmesi için elektriksel parametreler yüksek 

hassasiyette ölçü ekipmanları ile ölçülüp, kaydedilip analizinin sistem operatörleri tarafından yapılması 

gerekir. Güç sisteminin parametrelerinin izlenebilmesi için güç sisteminin doğası gereği sistem içerisine 

konumlandırılacak kalite kaydedici cihazlar tarafından güç sistemi içerisinde meydana gelebilecek olan 

arızalar ve elektriksel parametreler konumlandırılan her kalite kaydedici cihaz tarafından 

algılanamayabilir.  Yani güç sistemi içerisine konumlandırılan her ölçü ekipmanı tarafından her arıza 

algılanamayabilir. Güç sistemi içerisinde kalite kaydediciler tarafından ölçülemeyen alanlar histeresiz 

alan olarak tanımlanabilir.  
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2.3 Kalite Kaydedici Etki Alanı 

Kalite kaydedici etki alanı; güç sistemi içerisine konumlandırılacak olan bir kalite kaydedicinin arıza 

sırasında meydana gelen elektriksel parametrelerdeki değişimleri kaydedebileceği güç sistemi bölgesi 

olarak tanımlanır. Bu bölge güç sistemi içerisinde meydana gelebilecek bir arızanın kalite kaydedicinin 

konumlandırıldığı bara da EN 50160 Voltage Characteristics of Electricity Supplied By Public Electricity 

Networks Standardında verilen gerilim sınır değerlerini aşabilecek etkiyi yaratacak olan güç sistemi 

baralarını ve hatlarını kapsar. Kalite kaydedici etki alanının boyutu, kalite kaydediciye tanımlanan sınır 

değer ile orantılıdır. Şekil 2.8 üzerinde güç sistemi içerisine konumlandırılan bir kalite kaydedici 

tarafından algılanabilecek olan arızaların gerilime bağlı büyüklükleri ifade edilmektedir.  Başka bir ifade 

ile kalite kaydedici konumlandırılacak olan bara da  %10 luk bir gerilim düşümü oluşturabilecek olan 

arızaların etki alanı çok büyük iken %30 veya %60 lık bir gerilim düşümü oluşturabilecek arızaların etki 

alanları daha düşüktür. Kalite kaydedici limit değeri ne kadar düşük olursa, tüm güç sistemini kapsaması 

için kalite kaydedici sayısı arttırılması gerekir. 

 

Şekil 2.8 IEEE 9 Baralı Sisteminde Kalite Kaydedici Etki Alanı Sembolik Gösterimi 
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Şekil 2.9 Örnek Dağıtım Sistemi 

[
 
 
 
 (1 −

𝑆𝐵𝑎𝑟𝑎(1)

𝑆Ö𝑙ç.𝑁𝑜𝑘1
)𝑋𝑈𝑁 … (1 −

𝑆𝐵𝑎𝑟𝑎(1)

𝑆Ö𝑙ç.𝑁𝑜𝑘(𝑛)
)𝑋𝑈𝑁

⋮ ⋮ ⋮

(1 −
𝑆𝐵𝑎𝑟𝑎(𝑛)

𝑆Ö𝑙ç.𝑁𝑜𝑘3
)𝑋𝑈𝑁 … (1 −

𝑆𝐵𝑎𝑟𝑎(𝑛)

𝑆Ö𝑙ç.𝑁𝑜𝑘(𝑛)
)𝑋𝑈𝑁]

 
 
 
 

            [17] 

𝐾𝐾𝐸𝐴(𝑗, 𝑘) = {
1, 𝐵𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖 ≤ 0.9 𝑝𝑢  
0, 𝐵𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖 > 0.9 𝑝𝑢  

           [18] 

[
 
 
 
 
 
 
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1]

 
 
 
 
 
 

𝑥 𝑝𝑢 

Matris de sıfır ile belirtilen baralar 0 ile gösterilmiş yani gözlenemez baralardır.  

Gerilim düşümünün büyüklüğünün hesaplanabilmesi kısa devre analizleri sonucunda elde edilen bara 

empedans matrisi ve gerilim bölme kuralı ile bulunabilir.  

Elektrik dağıtım şebekesi içerisinde bir bölgenin gözlenebilir olması için kaç adet güç kalitesi 

analizörüne ihtiyaç olduğu ve analizörlerin etki alanlarının ne kadar bölgeyi kapsadığı ve histeresiz alan 

oluşup oluşmadığı detaylı analiz yapılmalıdır. Ülkemizde güç sistemi radial bir yapıya sahiptir. Dağıtım 

şebekesi özelinde güç sistemi düşünüldüğünde bir indirici transformatör merkezi, orta gerilim dağıtım 

şebekesi, dağıtım transformatör merkezi, alçak gerilim şebekesi ve son kullanıcı şeklindedir. Elektrik 

dağıtım şebekesi içerisinde indirici transformatör merkezine konumlandırılan bir kalite kaydedicinin 
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etki alanı güç sistemi parametrelerine göre değişkenlik gösterdiğinden güç sistemi modeline göre analiz 

edilmesi gerekir.  

 

Şekil 2.10 Kalite Kaydedici Etki Alanı 

IEC 61000-4-30 Ed.3  Class A ya göre geliştirilen güç kalitesi analizörleri EN 50160 standardında yer alan 

±%10 gerilim limitlerini referans alarak limit değerin aşılması durumda olay kaydı almaktadır. Güç 

sistemi içerisinde değişkenlik gösteren elektriksel parametrelerden dolayı (hat, tipi, uzunluğu vb.) kalite 

kaydedicilerin etki alanları değişkenlik göstermektedir. Bir güç sistemi içerisinde meydana gelebilecek 

arızaların ölçüm noktasında ne kadarlık bir gerilim düşümü oluşturacağı denklem 19’da verilen gerilim 

bölme kuralına göre hesaplanabilir.  

𝑉𝑝𝑐𝑐 =
𝑍𝑆

𝑍𝐹+𝑍𝑆
. 𝐸               [19] 

𝑉𝑝𝑐𝑐: 𝑃𝐶𝐶 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑔𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑚 

𝑍𝑠: Ş𝑒𝑏𝑒𝑘𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑠𝚤  

𝑍𝐹 + 𝑍𝑆: 𝐴𝑟𝚤𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤𝑛𝑎 𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑜𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑒𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑠 

Şekil 2.10 üzerinde görüldüğü üzere güç sistemi içerisinde oluşabilecek arızalarda EN 50160 Voltage 

Characteristics of Electricity Supplied By Public Electricity Networks Standardında göre ±10 nominal 

gerilim seviyesinin sınırları dışına çıkıp çıkmayacağı ve ne kadarlık bir etki oluşturacağı ve kalite 

kaydedici tarafından olay kaydı olarak algılanıp algılanmayacağı hesaplanabilir. Bu formül her arıza tipi 

için farklı varyasyonlara sahiptir ancak temel olarak denklem 19’un farklı varyasyonları olarak 

kurgulanmıştır. 
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2.3.1 Faz-Toprak Arızası 

[𝑉𝑎 𝑉𝑏 𝑉𝑐] = [1 −
𝑍𝑆

𝑍𝐹+𝑍𝑆
𝑎2 −

𝑎2𝑍𝑆1+𝑎𝑍𝑆2+𝑍𝑆0

𝑍𝐹+𝑍𝑆
𝑎 −

𝑎𝑍𝑆1+𝑎2𝑍𝑆2+𝑍𝑆0

𝑍𝐹+𝑍𝑆
]       [20] 

faz-toprak arızasında faz gerilimlerimim hesaplanması için Deklem 20 deki formüller kullanılır. 

Burada; 

[𝑉𝑎 𝑉𝑏 𝑉𝑐] : faz gerilimleri 

𝑍𝑆 = 𝑍𝑆1 + 𝑍𝑆2+𝑍𝑆0 : Şebeke empedansı 

𝑍𝑆 = 𝑍𝐹1 + 𝑍𝐹2+𝑍𝐹0 : Arıza empedansı 

İlgili formüllerde verilen arıza dengesiz bir arıza olduğu için mutlaka simetrili bileşenler matrisindeki 

diğer parametrelerin kullanılmasını gerektirmektedir. 

2.3.2 Faz-Faz Arızası 

[𝑉𝑎 𝑉𝑏 𝑉𝑐] = [1 −
𝑍𝑆1−𝑍𝑆2

(𝑍𝑆1+𝑍𝑆2)+(𝑍𝐹1+𝑍𝐹2)
𝑎2 −

𝑎2𝑍𝑆1−𝑎𝑍𝑆2

(𝑍𝑆1+𝑍𝑆2)+(𝑍𝐹1+𝑍𝐹2)
𝑎 −

𝑎𝑍𝑆1−𝑎2𝑍𝑆2

(𝑍𝑆1+𝑍𝑆2)+(𝑍𝐹1+𝑍𝐹2)
]        [21] 

2.3.3 Üç-Faz Arızası 

Vpcc =
ZS

ZF+ZS
                                          [22] 

Yukarıda açıklanan matematiksel ifadelere göre farklı arıza tiplerine göre gerilim düşümü değerleri 

belirlenebilir ve kalite kaydedicinin etki alanı gözlemlenebilir.  
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3 Test Modelinin Kurulması ve Yöntemlerin Sınanması 

Bu başlık altında literatür taraması sonucunda dağıtım sistemi içerisine durum değişkenlerinin 

belirlenebilmesi (durum kestirimi), gözlenebilirlik analizi ve kalite kaydedicinin etki alanı konu başlıkları 

IEEE test sistemleri üzerinde uygulanmış ve uygulama sonucunda elde edilen değerler bu başlık altında 

paylaşılmıştır. 

3.1 Test Modelleri Üzerinde Durum Kestirimi Yöntemlerinin 

Değerlendirilmesi 

3.1.1 IEEE 6 Baralı Test Sistemi Üzerinde Gözlenebilirlik Analizi 

 

Şekil 3.1 IEEE 6 Baralı Test Sisteminde Durum Kestirimi Analizi 

Şekil 3.1 üzerinde 6 baralı test sistemi üzerinde %100 gözlenebilirlik analizi için IEC 61000-4-30 Ed.3 

göre klas A olan enerji analizörlerinin optimum konumları verilmektedir. Şekilde görüldüğü üzere 1, 3 

ve 4. baraya tek kanallı enerji analizörü yerleştirilmiştir. 

 Ölçülen Değerler Hesaplanan Değerler 

Gerilim V1, V3, V4 V2, V5, V6 

Akım I16, I23, I45 I12, I26, I34, I35, I56 

Tablo 3.1 Ölçülen ve Hesaplanan Değerler 

Yukarıdaki tabloda ; 

Vi Bara gerilimi 

Iij Hat akımı 
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Sistemde ölçülen değerler ile bara gerilimleri ve hat akımları bulunabilir. 

𝑉1ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 − 𝑍ℎ𝑎𝑡. 𝐼16ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 = 𝑉6ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑉3ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 − 𝑍ℎ𝑎𝑡 . 𝐼23ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 = 𝑉2ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑉4ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 − 𝑍ℎ𝑎𝑡 . 𝐼45ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 = 𝑉5ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑉1ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 − 𝑉2ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 = 𝑍ℎ𝑎𝑡. 𝐼12ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑉2ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 − 𝑉6ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 = 𝑍ℎ𝑎𝑡. 𝐼26ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑉3ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 − 𝑉4ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 = 𝑍ℎ𝑎𝑡 . 𝐼34ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑉3ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 − 𝑉5ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 = 𝑍ℎ𝑎𝑡 . 𝐼35ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛  

𝑉5ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 − 𝑉6ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 = 𝑍ℎ𝑎𝑡. 𝐼56ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 

Sistem üzerine üç adet tek kanallı yerleştirildiğinde sistemdeki durum değişkenlerinin tümü gözlenebilir 

hale gelmektedir. Yani sistem %100 gözlenebilirdir.  Güç sistemi içerisine birinci kategoriye sahip enerji 

analizörü konumlandırılsaydı tek kanallı olduğu için ve sistemin %100 gözlenebilmesi için Şekil 3.1 

üzerinde görüldüğü gibi konumlandırılmalıdır. Ancak birinci kategoriye sahip enerji analizörleri 

gözlenebilirlik için uygun olsa da teknik özelliklerinden dolayı güç sistemi içerisinde kullanılması bazı 

yetkinliklerden kısıtlılık oluşturmaktadır. Güç sistemi içerisinde kalite raporu oluşturulamamaktadır. 

Bunun yanı sıra sistemde meydana gelecek haberleşme arızalarına karşın kayıt özelliğinin olmaması 

ve/veya hafızalarının yetersiz olmasından ve ölçüm sınıflarının IEC 61000-4-30 Ed. Klas A olmaması 

sistem gözlenebilirliğine etki etmektedir. 

 

Şekil 3.2 IEEE 6 Baralı Test Sisteminde Sahip Analizörler İle Gözlenebilirlik Analizi 
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Şekil 3.2 üzerinde 6 baralı test sistemi üzerinde %100 gözlenebilirlik analizi için çok kanallı enerji 

analizörlerinin optimum konumları verilmektedir. Şekilde görüldüğü üzere 1 ve 4 baraya çok kanallı 

enerji analizörü yerleştirilmiştir. 

Bu sistemde ölçülen değerler; 

 Ölçülen Değerler Hesaplanan Değerler 

Gerilim V1, V4 V2, V3, V5, V6 

Akım I16, I12, I43, I45 I23, I26, I35, I56 

Tablo 3.2 Gözlenebilirlik Analizinde Ölçülen ve Hesaplanan Değerler 

Burada; 

Vi Bara gerilimi 

Iij Hat akımı 

Sistemde ölçülen değerler ile bara gerilimleri ve hat akımları bulunabilir. 

𝑉1ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 − 𝑍ℎ𝑎𝑡. 𝐼16ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 = 𝑉6ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑉1ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 − 𝑍ℎ𝑎𝑡. 𝐼12ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 = 𝑉2ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑉4ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 − 𝑍ℎ𝑎𝑡 . 𝐼43ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 = 𝑉3ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑉4ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 − 𝑍ℎ𝑎𝑡 . 𝐼45ö𝑙çü𝑙𝑒𝑛 = 𝑉5ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑉2ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 − 𝑉3ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 = 𝑍ℎ𝑎𝑡. 𝐼23ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑉2ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 − 𝑉6ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 = 𝑍ℎ𝑎𝑡. 𝐼26ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑉3ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 − 𝑉5ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 = 𝑍ℎ𝑎𝑡. 𝐼35ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑉5ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 − 𝑉6ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 = 𝑍ℎ𝑎𝑡. 𝐼56ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 

Sistem üzerine iki adet çok kanallı yerleştirildiğinde sistemdeki durum değişkenlerinin tümü 

gözlenebilir hale gelmektedir. Yani sistem %100 gözlenebilirdir. 

  



 

  

 

Bu doküman, GENETEK tarafından ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş için hazırlanmış olup her hakkı saklıdır. Bu dokümanın bir kısmı 
veya tamamı önceden izin almaksızın çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz veya kullanılamaz. 

35 / 104 
 

3.1.2 IEEE 14 Baralı Test Sistemi Üzerinde Gözlenebilirlik Analizi 

Bu başlık altında IEEE tarafından geliştirilen 14 baralı test sisteminin özellikleri ve tek hat şeması 

verilmiştir.  

C

G

G

CG

1

2

3

4

5

6

8

9

14

10

11

13

12

7

 

Şekil 3.3 IEEE 14 Baralı Test Sistemi 

IEEE 14 baralı test sisteminin tek hat şeması Şekil 3.3 ‘te verilmiştir. Yük akışı analizleri, gözlenebilirlik 

analizi için uluslararası standartlarca kabul edilen IEEE 14 baralı test sistemi kullanılmıştır. Bu sisteme 

ait elektriksel parametreler aşağıdaki tablolarda mevcuttur. IEEE 14 baralı sistemde 1, 2 ve 3 baralar 

gerilim kontrollü baradır. Diğer baralar yük barasıdır. 

Tip Bilinen Büyüklükler 
Yük Akışı Analizi Sonucu 
Elde Edilen Büyüklükler 

Salınım Barası Vi,ϕi Pi,Qi 

Yük Barası Pi,Qi Vi,ϕi 

Gerilim Kontrollü Bara Pi, Vi Qi,ϕi 

Tablo 3.3 Yük Akışı Analizleri Sonucunda Elde Edilen Büyüklükler 
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Hat 
Sayısı 

Bara i Bara j 
Hat Empedansı (p.u.) 

Süseptans (p.u.) 
MVA 

rating Direnç Reaktans 

1 1 2 0.01938 0.05917 0.02640 120 

2 1 5 0.05403 0.22304 0.02190 65 

3 2 3 0.04699 0.19797 0.01870 36 

4 2 4 0.05811 0.17632 0.02460 65 

5 2 5 0.05695 0.17388 0.01700 50 

6 3 4 0.06701 0.17103 0.01730 65 

7 4 5 0.01335 0.04211 0.00640 45 

8 4 7 0 0.20912 0 55 

9 4 9 0 0.55618 0 32 

10 5 6 0 0.25202 0 45 

11 6 11 0.09498 0.1989 0 18 

12 6 12 0.12291 0.25581 0 32 

13 6 13 0.06615 0.13027 0 32 

14 7 8 0 0.17615 0 32 

15 7 9 0 0.11001 0 32 

16 9 10 0.03181 0.0845 0 32 

17 9 14 0.12711 0.27038 0 32 

18 10 11 0.08205 0.19207 0 12 

19 12 13 0.22092 0.19988 0 12 

20 13 14 0.17093 0.34802 0 12 

Tablo 3.4 IEEE 14 Baralı Test Sistemi Hat Elektriksel Parametreleri 

Bara  i Bara  j Kademe Değeri (p.u.) 

4 7 0.978 

4 9 0.969 

5 6 0.932 

Tablo 3.5 IEEE 14 Baralı Test Sistemi Transformatör Elektriksel Parametreleri 

Generatör Pwmin Pwmax 

                          G1                             10                          160 

                          G2 
 

                            20                          80 

                          G3                             20                         50 

Tablo 3.6 IEEE 14 Baralı Test Sistemi Generatör Elektriksel Parametreleri 
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Bara 

Sayısı 

Bara Gerilimi Üretim Güçleri             Yük 
Reaktif Güç 

Değeri  
Genlik 

 (p.u.) 

Faz açısı 

(derece) 

Aktif 
Güç 

(MW) 

Reaktif 

Güç 

(MVAr) 

Aktif Güç 
(MW) 

Reaktif 

Güç 

(MVAr) 
Qmin  

(MVAR) 
Qmax 

(MVAR.) 

1       1.060 0 114.17 -16.9                         10 

2 1.045 0 40.00 0 21.7 12.7 -42.0 50.0 

3 1.010 0 0 0 94.2 19.1 23.4 40.0 

4 1 0 0 0 47.8 -3.9 – – 

5 1 0 0 0 7.6 1.6 – – 

6 1 0 0 0 11.2 7.5 – – 

7 1 0 0 0   – – 

8 1 0 0 0   – – 

9 1 0 0 0 29.5 16.6 – – 

10 1 0 0 0 9.0 5.8 – – 

11 1 0 0 0 3.5 1.8 – – 

12 1 0 0 0 6.1 1.6 – – 

13 1 0 0 0 13.8 5.8 – – 

14 1 0 0 0 14.9 5.0 – – 

Tablo 3.7 IEEE 14 Baralı Test Sistemi Bara Elektriksel Parametreleri 
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3.1.2.1 IEEE 14 Baralı Test Sistemi Ait Güç Akışı Analiz Sonuçları  

Bu başlık altında paket analiz yazılımları ile iteratif yöntemlerle elde edilen güç akışı sonuçları 

verilmiştir.  

Bara Sayısı Bara Gerilimleri 

1 (1.060000)+j(0.000000) 

2 (1.041071)+j(-0.090419) 

3 (0.985314)+j(-0.221865) 

4 (1.002309)+j(-0.181984) 

5 (1.008447)+j(-0.155282) 

6 (1.037393)+j(-0.261998) 

7 (1.033411)+j(-0.244615) 

8 (1.060686)+j(-0.251088) 

9 (1.020843)+j(-0.271512) 

10 (1.015241)+j(-0.273020) 

11 (1.022244)+j(-0.269053) 

12 (1.019093)+j(-0.273569) 

13 (1.014097)+j(-0.273800) 

14 (0.995706)+j(-0.285303) 

Tablo 3.8 Bara Gerilimleri  

Barai Baraj Aktif Güç Reaktif Güç 

1 2 156.317898 MW -20.255152 MVAr 

2 1 -152.051712 MW 27.431249 MVAr 

2 3 73.087538 MW 3.578016 MVAr 

3 2 -70.773582 MW 1.545299 MVAr 

2 4 55.967986 MW -2.296184 MVAr 

4 2 -54.301066 MW 3.371402 MVAr 

1 5 75.313365 MW 3.492425 MVAr 

5 1 -72.567026 MW 2.519567 MVAr 

2 5 41.385188 MW 0.749092 MVAr 

5 2 -40.488427 MW -1.637334 MVAr 

3 4 -23.397752 MW 2.785299 MVAr 

4 3 23.770984 MW -5.392707 MVAr 

4 5 -61.046827 MW  15.619484 MVAr 

5  4 61.560360 MW -15.330086 MVAr 

5 6 43.904029 MW 12.856263 MVAr 

6 5 -43.904029 MW -8.455568 MVAr 

4 7 27.926820 MW -9.401528 MVAr 

7 4 -27.926820 MW 11.075128 MVAr 

7 8 0.010177 MW -16.900100 MVAr 

8 7 =-0.010177 MW 17.346207 MVAr 

4 9 16.024493 MW -0.309868 MVAr 

9 4 -16.024493 MW 1.602588 MVAr 

7 9 28.061205 MW 5.825814 MVAr 

9 7 -28.061205 MW -5.024598 MVAr 

9 10 5.244181 MW 4.309034 MVAr 

10 9 -5.231047 MW -4.274147 MVAr 



 

  

 

Bu doküman, GENETEK tarafından ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş için hazırlanmış olup her hakkı saklıdır. Bu dokümanın bir kısmı 
veya tamamı önceden izin almaksızın çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz veya kullanılamaz. 

39 / 104 
 

Barai Baraj Aktif Güç Reaktif Güç 

6 11 7.332290 MW 3.470636 MVAr 

11 6 -7.277693 MW -3.356303 MVAr 

6 12 7.769332 MW 2.503193 MVAr 

12 6 -7.697799 MW -2.354312 MVAr 

6 13 17.727774 MW 7.175947 MVAr 

13 6 -17.516427 MW -6.759739 MVAr 

9 14 9.452723 MW 3.661815 MVAr 

14 9 -9.335661 MW -3.412809 MVAr 

10 11 -3.748790 MW -1.536134 MVAr 

11 10 3.760975 MW 1.564657 MVAr 

12 13 1.612438 MW 0.733450 MVAr 

13 12 -1.606212 MW 0.727817 MVAr 

13 14 5.628515 MW 1.689408 MVAr 

14 13 -5.575015 MW -1.580481 MVAr 

Tablo 3.9 Bara Güç Akışı Sonuçları  
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3.1.3 IEEE 38 Baralı Radial Test Sistemi Üzerinde Etki Alanı Analizi 

 

Şekil 3.4 IEEE 38 Baralı Test Sistemi 
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Şekil 3.5 IEEE 38 Baralı Test Sistemi 

Şekil 3.4 üzerinde IEEE 38 baralı radial test sistemi üzerinde kalite kaydedici cihazların etki alanı 

araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar göre işaretli bölgedeki arızalar kalite kaydedici cihaz tarafından 

gözlenemediği analiz edilmiştir.   



 

  

 

Bu doküman, GENETEK tarafından ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş için hazırlanmış olup her hakkı saklıdır. Bu dokümanın bir kısmı 
veya tamamı önceden izin almaksızın çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz veya kullanılamaz. 

42 / 104 
 

Sistem empedans değerleri büyüdüğünde gözlenemeyen bara sayısının arttığı analiz çalışmalarında 

görülmüştür. Aynı zamanda dağıtım sistemi içerisinde en büyük empedans değişimi sağlayan 

parametre hat uzunluğudur. Hat uzunlukları arttırıldığında gözlenemeyen bara sayısı artmıştır. Kalite 

kaydedicinin yeri değiştirildiğinde ise gözlenemeyen bara sayısının azaldığı analiz edilmiştir.  
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4 Pilot Bölge Seçimi ve Modellenmesi 

Bu başlık içerisinde 2018 yılının ikinci yarısında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kabul 

edilen “Dağıtım Şebekesinin Optimum İzlenebilmesi İçin Durum Kestirimi Yöntemi İle Kalite Kaydedici 

Cihazların Konumlarının Belirlenmesi İçin Algoritma Oluşturulması Projesi” kapsamında projenin 

uygulanacağı dağıtım fiderlerinin ve kalite kaydedici cihazlarının konumlandırılacağı dağıtım 

merkezlerinin belirlenmesi için yapılan değerlendirmeler sunulmaktadır. Dağıtım Şebekesinin 

Optimum İzlenebilmesi İçin literatürde yapılan çalışmalar referans alınarak ve enerji sürekliliği 

bakımından etkilenen abone sayıları gözetilerek pilot uygulama fiderleri belirlenmiştir. Aynı zamanda 

giriş kısmında belirtilen zorluklar için çözüm oluşturulabilmesi adına pilot bölge fiderlerinin seçiminde 

bu problemlerin ağırlıklı olarak yaşandığı bölgeler  göz önünde bulundurularak pilot bölge seçimi 

gerçekleştirilmiştir.  

Projenin bu kısmında ARAS EDAŞ sorumluluk bölgesindeki tüm fiderlerin kaydedicilerin optimum 

yerleşimi esnasında farklı elektriksel ve coğrafik koşullar değerlendirilmesi için aşağıdaki elektriksel 

parametrelerinden yararlanılmıştır.  

Fider Belirleme Veri Seti 

Transformatör Gücü 

Fiderdeki Toplam Transformatör Sayısı 

Fiderin Pik Aktif Gücü (Kış Mevsimi İçin) 

Fiderin Pik Reaktif Gücü (Kış Mevsimi İçin) 

Fiderin Ortalama Aktif Gücü (Kış Mevsimi İçin) 

Fiderin Ortalama Reaktif Gücü (Kış Mevsimi İçin) 

Fiderin Pik Aktif Gücü (Yaz Mevsimi İçin) 

Fiderin Pik Reaktif Gücü (Yaz Mevsimi İçin) 

Fiderin Ortalama Aktif Gücü (Kış Mevsimi İçin) 

Fiderin Ortalama Reaktif Gücü (Kış Mevsimi İçin) 

Fiderin Ortalama Aktif Gücü (Sonbahar Mevsimi İçin) 

Fiderin Ortalama Reaktif Gücü (Sonbahar Mevsimi İçin) 

Fiderin Ortalama Aktif Gücü (İlkbahar Mevsimi İçin) 

Fiderin Ortalama Reaktif Gücü (İlkbahar Mevsimi İçin) 

Fiderde Üretim Birimi Mevcut Mu 

Fiderdeki OG Havai Hat uzunluğu 

Fiderdeki OG Yeraltı Hat uzunluğu 

Fiderdeki Kapasitör Sayısı 

Fiderdeki Reaktör Sayısı 

Fiderdeki OG Abone Sayısı 

Fiderdeki AG Abone Sayısı 

Fiderdeki Havai Hat Tipi 

Fiderdeki Yeraltı Kablosu Tipi 

Fiderin Kesinti Süresi 

Tablo 4.1 Fiderlerin Elektriksel Parametreleri 
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Ortalama kesinti süresi endeksi (OKSÜRE,SAIDI), ortalama kesinti sıklığı endeksi (OKSIK,SAIFI), kısa 

süreli kesintiler için ortalama kesinti sıklığı endeksi (OKSIKkısa, MAIFI), toplam kesinti süresi (TKSÜRE) 

gibi kalite parametreleri değerlendirebilmek ve farklı bölge yapılarındaki yerleşimi tasnifleyebilmek için 

iki farklı bölge seçimi yapılmıştır. 

Projenin uygulanacağı pilot transformatör merkezi 154/34.5 kV gerilime 50 MVA güce Yyn0 bağlantı 

grubuna ve 154/33.6 kV 80 MVA Yyn0 bağlantı gruba sahip iki adet transformatör üzerinden beslenen 

Erzurum II transformatör merkezidir. Projenin uygulanacağı fiderler ise kırsal bölgede “Tekederesi 

Fideri ve şehir içinde Fider 9 (AYM 1 - AYM 3 arası)  pilot bölge seçim kriterlerine göre belirlenmiştir.  

4.1 Fider 11- Tekederesi 1 Fideri 

Tekke deresi fideri “Erzurum II Transformatör Merkezi” üzerinden beslenmekte olan bir fiderdir. Fider 

elektriksel olarak köylerin yükleri bağlanmaktadır. Başka bir ifadeyle Tekederesi fideri kırsal bölge 

fideridir ve ağırlıklı olarak yükü tarımsal yüktür. İfade edildiği üzere farklı yük sınıflarının ve farklı 

coğrafik özelliklere sahip fidelerde mobil kalite kaydedici cihazlarının etki alanlarının incelenmesi için 

bu fider pilot uygulama fideri olarak belirtilmiştir.  

Tekederesi fiderinde 1307 adet alçak gerilim abonesi 12 adet orta gerilim abonesi bulunmaktadır.  Şekil 

4.1 üzerine ARAS EDAŞ çalışanlarından alınan Tekederesi abone sayısı istatistiki verisi yer almaktadır.  

  

Şekil 4.1 Tekederesi Fider Abone Sayısı  
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Tekederesi 

Fideri

Transformatör

 

Şekil 4.2  Tekederesi Fideri Coğrafik Modeli 
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Erzurum II TM

Tekederesi 

Fideri

Transformatör

 

Şekil 4.2 üzerinde paylaşılan coğrafik model elektriksel tek hat şemasına dönüştürülmüştür. PSS Sincal 

13.5 paket analiz yazılımında oluşturulan matematiksel model Şekil 4.3 paylaşılmıştır
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Şekil 4.3 Tekederesi Fideri PSS Sincal Matematiksel Modeli
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4.2 Fider 9 AYM 1 Fideri 

AYM 1 fideri “Erzurum II Transformatör Merkezi” üzerinden beslenmekte olan bir fiderdir. Fider 

elektriksel olarak konutsal yükleri beslemektedir. Başka bir ifadeyle AYM 1 fideri şehiriçi yüklerin 

olduğu fideridir. Ağırlıklı olarak yükü konut yüktür. İfade edildiği üzere farklı yük sınıflarının ve farklı 

coğrafik özelliklere sahip fidelerde mobil kalite kaydedici cihazlarının etki alanlarının incelenmesi için 

bu fider pilot uygulama fideri olarak belirtilmiştir. AYM 1 fiderinde 22.793 adet alçak gerilim abonesi 

81 adet orta gerilim abonesi bulunmaktadır.  Şekil 4.4 üzerine ARAS EDAŞ çalışanlarından alınan AYM 

1 fideri abone sayısı istatistiki verisi yer almaktadır.  

  

Şekil 4.4 AYM 1 Fider Abone Sayısı  

Şekil 4.5 üzerinde “AYM 1 fiderine” ait coğrafik gösterim paylaşılmıştır. 

ERZURUM II
FİDER 9 AYM 1 FİDERİ

 

Şekil 4.5 Fider 9 AYM 1 Fideri Coğrafik Modeli  

Şekil 4.5 üzerinde paylaşılan coğrafik model elektriksel tek hat şemasına dönüştürülmüştür. PSS Sincal 

13.5 paket analiz yazılımında oluşturulan matematiksel model Şekil 4.6 üzerinde paylaşılmıştır. 
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Şekil 4.6 AYM 9 Fideri Sayısal Modeli
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5 Pilot Bölge Uygulaması 

Bu başlık altında Bölüm 4 ‘de pilot bölge kriterlerine göre pilot fider olarak belirlenen fiderler de 

literatür taramasında elde edilen yaklaşımların gerçek sonuçlarının görülebilmesi adına proje 

kapsamında alınan kalite kaydediciler saha entegre edilmiş ve ölçüm sonuçları değerlendirilmiştir. Bu 

başlık altında sahaya tahsis edilen mobil güç kalitesi analizörlerinin özellikleri ve sahadan alınan ölçüm 

sonuçları alt başlıklar halinde paylaşılmıştır.  

5.1 Pilot Bölge Uygulamasında Kullanılacak Ölçüm Cihazları ve Yardımcı 

Ekipmanları  

Bir güç sistemi içerisinde sistemin kalite faktörünün belirlenebilmesi için sistem verilerinin ölçülmesinin 

önemini daha önceki bölümlerde vurgulamıştık. Güç sisteminde ölçülen verilerin doğrulu son derece 

önemlidir. Güç sistemi içerisinden alınan ölçümler sistemin durum tahminini etkileyeceğinden ve 

sistem operatörleri tarafından yanlış manevralara hatta yanlış yatırımlara neden olacağından dolayı 

hassas ölçümlerin yapılması güç sistemi işletmecileri için önemli bir konudur. Güç sistemi içerisinde 

elektriksel parametrelerin ölçülebilmesi için birçok ölçü aleti yer almaktadır. Ancak bu ölçü aletlerinin 

hassasiyetleri ve doğrulukları sorgulanması gerekir. Çünkü ölçülen büyüklüklerin değerleri güç 

sistemini doğrudan etkilemektedir. Uluslararası standartlara uygun ölçü ekipmanların güç sistemi 

içerisinde elektriksel büyüklüklerin ölçümünde kullanılması gerekir. Güç sistemi içerisinde kullanılacak 

olan ölçü aletleri IEC tarafından Klass A sınıfı olarak belirlenen ölçü aletleri olması gerekir. Klass A sınıfı 

ölçü aletleri son derece hassas ve yüksek doğrulukta ölçüm gerçekleştirebilen ekipmanlardır. Elektrik 

şebekesi içerisindeki güç kalitesi ve elektriksel parametrelerin ölçümü için Klass A sınıfı analizörler 

kullanılmalıdır. Proje kapsamında elektriksel büyüklüklerin hassas bir şekilde ölçülebilmesi için A-eberle 

PQI-DA Smart Klass A sınıf güç kalitesi analizörü kullanılmıştır. 
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Şekil 5.1 A-eberle PQI-DA Smart Güç Kalitesi Analizörü 

Şekil 5.1 A-eberle PQI-DA Smart Güç Kalitesi Analizörü üzerinde klass A sınıfı güç kalitesi analizörü 

paylaşılmıştır. Dağıtım sistemi içerisinde alınacak ölçümler yılın her zamanında yapılacağı için ve Bölüm 

1 de ölçü ekipmanlarının sahaya entegrasyonu için zorluk olarak belirtilen mevsim şartlarına dayanaklı 

olması gerekir. Proje kapsamında kullanılacak ölçü aletinin muhafazalı yapısı sayesinde çevresel 

etkilerden etkilenmemesi için muhafazalı yapıda tahsis edilmiştir.  

Sistem sürekliliğinin kesilmeden sisteme ölçü aletlerin entegrasyonu doğru bir ölçümün yanı sıra 

oldukça önemlidir. Sistemde oluşturacak kesintiler son tüketici ve sistem operatörleri için sorun teşkil 

etmektedir. Bundan dolayı sistem işletmecileri enerjinin sürekliliği için çaba göstermektedirler. Güç 

sistemi içerisine ölçü ekipmanı tahsis edilmesi enerji sürekliliğini etkilememesi önemlidir. Sistemde 

temel elektriksel büyüklükler olan akım ve gerilim ölçümü için devre yolunu kesmeden temel 

büyüklüklerin ölçümü gerçekleştirilmelidir. Güç sistemine tahsis edilecek ölçü aletlerinin devre yolunu 

etkilememesi için yardımcı ekipmanlarla donatılması gerekir. 

Güç sistemi üzerindeki temel elektriksel büyüklükler doğrudan veya bir transformatör üzerinden 

ölçülürler. Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesinde kullanılan akım ve gerilim transformatörleri can ve 

mal güvenliği için önemlidir. Ölçü için kullanılan akım ve gerilim transformatörleri genellikle büyük 

elektriksel parametreleri daha aza indirgemek için kullanılır. Dağıtım sistemi içerindeki ölçü aletlerine 

gerilim bilgisi için bağlantısı yapılacak olan gerilim uçları devreye paralel olduğu için kolaylıkla yapılır. 

Ancak akım ölçümü bu kadar kolay değildir. Çünkü güç sistemi içerisinde akım ölçümü için ölçü aletleri 

şebekeye seri olarak bağlanmalıdır. Sisteme seri olarak bağlanan akım ölçü aletleri sistemin devre 

yolunu böleceğinden enerji sürekliliğini etkileyecektir. Bundan dolayı sistemdeki ölçü aletleri sisteme 
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etki etmeyecek ancak hassas ve yüksek doğrulukta ölçüm yapmasını sağlayacak yardımcı ekipmanlar 

ile donatılmalıdır.  

 

Şekil 5.2 Akım Klampi 

Şekil 5.2 üzerinde verilen akım klampleri sayesinde akım yolu üzerine takılarak devreyi bölmeden akım 

ölçümü gerçekleştirilebilir.  

İletişim Kaynak ve alıcı arasındaki bilgi alışverişi, bilgi aktarma ve iletiye ortak bir anlam kazandırma 

süreci olarak tanımlanır. Güç sistemi içerisinde iletişim son derece önemli bir konudur. Çünkü insan-

ekipman, ekipman-ekipman arası iletişim elektrik sistemi içerisinde kullanılmaktadır. Sistem 

operatörleri tarafından güç sistemi içerisindeki büyüklüklerin kendilerine aktarılması ancak insan-

ekipman arası iletişim yoluyla sağlanır. Sistem operatörleri yaptıkları sistem değerlendirmesi ve 

analizler sonucunda sistem ekipmanlarıyla haberleşmesi gerekir. Ya da sistem içerisindeki olası 

olumsuz koşular sırasında anahtarlama ve koruma ekipmanları çalışabilmesi için sistem büyüklükleri 

ölçülmeli ve ekipmanlar arası iletişim sağlanmalıdır. Proje kapsamında kullanılan ölçü aleti bir gsm 

modem yardımıyla internet ara yüzüne açılarak sistem operatörlerinin sürekli olarak verileri izlemesine 

olanak sağlanmıştır. Kullanılacak ölçü aleti ayrıca olası sistem arızalarında dijital çıkış vererek koruma 

ekipmanlarının devreye girmesini sağlayabilmesi projenin yaygınlaşmasında önem kazanacaktır. Bunun 

yanı sıra sistem operatörleri tarafından detaylı analiz için ek tetikleme ile ölçümler istenirse dijital 

girişleri sayesinde yapabilecek yapıya bir güç kalitesi analizörü pilot bölge fiderlerine 

konumlandırılmıştır. 
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Şekil 5.3 Değerlendirme ve Sürekli İzleme Yazılımı 

WinPQ değerlendirme ve sürekli izleme yazılımı sayesinde sistem işletmecileri sistem verilerini sürekli 

olarak izleyebilmesi sağlanmıştır. 

Güç sistemi içerisinde zaman içerisinde milyonlarca ölçüm verisi oluşmaktadır sistemin sürekli olarak 

izlenebilmesi ve kalite faktörünün hesaplanabilmesi için bu veriler bir depolama alanı içerisinde 

toplanmalıdır. Bu depolama alanları bir harici bellek ya da bilgisayar belleği olabilir. Ancak bu belleklere 

verilerin kaydedilebilmesi için ekipman-ekipman arası iletişimin mutlaka olması gerekir. Güç sistemi 

içerisindeki olası olumsuz çevresel koşullar ve ekipman arızaları nedeniyle olası iletişim kopmalarının 

önüne geçilmesi ve veri kayıplarının yaşanmaması için ölçü aletlerinin verileri depolama hafızasının 

olması gerekir. Pilot bölge fiderlerine konumlandırılan PQI-DA smart güç kalitesi analizörü 1 GB dahili 

hafıza ile donatılmıştır. Güç sistemi içerisindeki iletişim kopmalarından kaynaklı veri kayıpları bu sayede 

yaşanması engellenmiştir. Ancak belirttiğimiz üzere Erzurum bölgesinin coğrafik konumu nedeniyle 

zorlu geçen kış koşullarından dolayı olası iletişim kopmalarında uzun süreli kesintiler yaşanabilir. Bu 

durumda yani uzun süreli kesintiler meydana geldiğinde veri kayıplarının yaşanmaması için güç kalitesi 

analizörlerinin hafızlarının arttırılabilmesi gerekir. Pilot bölge fiderlerine konumlandırılan güç kalitesi 

analizörlerinin hafızası 32 GB kadar arttırılabilir yapıya sahiptir. 
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Şekil 5.4  Ekipman-Ekipman ve Ekipman-İnsan Arası İletişim, 

Belirtildiği üzere güç sistemi içerisinde zaman içerisinde çok sayıda veri elde edilmektedir. Ancak bu 

veriler sistem operatörleri tarafından verilerin analiz edilip olası aksiyonların belirlenmesi gerekir. 

Dağıtım sistemi içerisinden elde edilen kadar fazla verinin işlenmesi zaman kayıplarına yol açacağından 

dolayı sistem operatörlerine yardımcı ekipmanlar veya yazılımlar geliştirilmelidir. WinPQ 

değerlendirme ve sürekli izleme yazılımı ile birlikte sistemden alınan veriler sistem operatörlerinin 

değerlendirebilmesi için işlenir ve rapor haline getirilir. Bu rapor uluslararası standart olan EN 50160 

standardı referans alınarak oluşturulur. Bunun yanı sıra yazılımın sunduğu çok farklı görsel raporlama 

seçenekleri ile sistem operatörleri için olası olumsuz koşulların kolaylıkla değerlendirilmesine olanak 

sağlar. 

  



 

  

 

Bu doküman, GENETEK tarafından ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş için hazırlanmış olup her hakkı saklıdır. Bu dokümanın bir kısmı 
veya tamamı önceden izin almaksızın çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz veya kullanılamaz. 

55 / 104 
 

 

Şekil 5.5 Sistem Verilerinin Görselleştirilmesi  

Bunlara ek olarak sistemde oluşan arızaların anlık olarak sistem operatörlerinin iletişim kanallarına 

dijital kopya ya da yazılı kopya olarak göndererek kolaylık sağlar. Güç sistemi içerisindeki ölçümlerin 

doğru olması gerektiği belirtilmişti. Ancak bir güç sistemi içerisinde ölçülen veriler zaman damgası ile 

kaydedilir ve birçok veri sistemin durum tahmininin yapılabilmesi için eş zamanlı gerçekleştirilmelidir. 

Bir güç sisteminde aynı anda birçok olay meydana gelmektedir ölçümlerde meydana gelen zaman 

kaymalarından dolayı analizleri zorlaşmaktadır. Bunun zaman kaymalarının önüne geçilebilmesi için 

harici sistemler kullanılmaktadır. Bunların en önemlilerinden bir tanesi GPS bir diğeri ise NTP zaman 

protokolüdür. GPS: Küresel konumlama sistemi (GPS) uyduları Amerika Birleşik Devleti tarafından 

yönetilirler. Dünya çapında zaman ve konum bilgileri dağıtırlar. Askeri amaçlı başlayan bu uygulama 

sonradan sivil kullanıma da açılmıştır. Her yörüngede dört uydu olmak üzere, dünyanın 20.200 km 

yukarısındaki altı yörüngede yaklaşık en az 24 uydu dolanır. Bu 24 uydulu düzenleme, dünyanın 

herhangi bir noktasından en az dört uydunun görülebilir olmasını sağlar. Yörüngede bulunan ilave 

uydular, bazı asıl uydular bakıma girdiğinde, kapsamanın düşmesini engeller. 

Her uyduda doğruluğu en az 10-12 saniye olan atomik saat bulunur. Uydu sürekli bir şekilde   konumunu, 

UTC zaman bilgisi (eski GMT) ile beraber 1.57542 GHZ frekansında yeryüzüne gönderir. Yeryüzündeki 

bir GPS alıcısı görüş alanına giren uyduların sinyallerini toplar. NTP zaman protokolü; NTP, ağ zaman 

protokolü kelimelerinin (Network Time Protocol) baş harfleridir. Bilgisayarların saatlerinin Internet 

protokolü ile bir zaman kaynağına göre eşzamanlı olmasını sağlar.  Bu tip yardımcı ekipmanlar 

sayesinde senkron ölçüm verileri elde edilir ve sağlıklı veri analizi yapılması sağlanır. Pilot bölge dağıtım 

fiderlerine konumlandılan güç kalitesi analizörleri bir NTP server ile eşleşerek ölçümlerini 

gerçekleştirmiştir.  
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5.2 Pilot Bölge Uygulamasında Yerleştirilen Analizörlerin Etki Alanı Analizi 

Bu başlık altında pilot bölge fiderlerine yerleştirilen analizörlerin etki alanlarının analizi PSS Sincal 13.5 

ve matematiksel analiz yazılımında gerçekleştirilmiştir.  

5.2.1 Farklı İletken Tiplerine Göre Ekti Alanı Değişimi 

Güç sistemi içerisine konumlandırılacak olan bir kalite kaydedicinin EN 50160 standardına göre olay 

kaydı alabilmesi için etki alanın hesaplanması gerekir. Bir kalite kaydedicinin etki alanının 

hesaplanmasında en büyük etken güç sistemi içerisindeki empedans değişimidir.  

Gerilim bölme kuralına göre ölçüm noktasındaki gerilim seviyesi empedans değerleri ile hesaplanabilir.  

Paket hesaplama yazılımı yardımıyla kalite kaydedicilerin etki alanın iletken uzunluğu ile (empedans 

değişimi) değişimi gözlemlenmiş ve güç sistemi içerinde kritik mesafe değerinin bulunabilmesi için elde 

edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.  

Tablo 5.1 üzerinde dağıtım sisteminde yaygın kullanılan iletkenlerin empedans karakteristikleri 

paylaşılmıştır. 

İletken Tipi R+ X+ R0 X0 

477 MCM 0.1194 Ω/km 0.348214 Ω/km 0.2701 Ω/km 1.4838 Ω/km 

3/0 0.3366 Ω/km 0.352175 Ω/km 0.494 Ω/km 1.5175 Ω/km 

1/0 0.5362 Ω/km 0.366743 Ω/km 0.6987 Ω/km 1.532 Ω/km 

240 mm2 Cu 0.0754 Ω/km 0.166818 Ω/km 0.698 Ω/km 0.313 Ω/km 

400 mm2 Al 0.0788 Ω/km 0.103044 Ω/km 0.559 Ω/km 0.195 Ω/km 

Tablo 5.1 İletken Tipleri  

Güç sistemi içerisine konumlandırılacak olan bir kalite kaydedicinin EN 50160 standardına göre olay 

kaydı alabilmesi için etki alanın hesaplanması gerekir. Bir kalite kaydedicinin etki alanının 

hesaplanmasında en büyük etken güç sistemi içerisindeki empedans değişimidir.  Gerilim bölme 

kuralına göre ölçüm noktasındaki gerilim seviyesi empedans değerleri ile hesaplanabilir.  Paket 

hesaplama yazılımı yardımıyla kalite kaydedicilerin etki alanın iletken uzunluğu ile (empedans değişimi) 

değişimi gözlemlenmiş ve güç sistemi içerinde kritik mesafe değerinin bulunabilmesi için elde edilen 

sonuçlar değerlendirilmiştir.  

Güç sistemi içerisinde kullanılan farklı iletken tiplerin uzunluk-empedans değişimlerine göre farklı arıza 

tiplerinde ölçüm noktasındaki gerilim değişimi grafiksel olarak verilmiştir. Elde edilen grafikler 

sonucunda güç kalitesi analizörlerinin etki alanının uzunluk ile değişimi gözlemlenmiştir.  Yapılan analiz 

çalışmalarında güç sistemi içerisinde en çok meydana gelen faz-toprak arızaları ve en kötü koşul olan 

üç faz arıza karşılaştırıldığında PCC noktasına konumlandırılan bir güç kalitesi analizörünün etki alanının 

iletken tipi-uzunluk değişimi ve yaklaşık mesafe değeri elde edilmiştir.  
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5.2.2 Üç Faz Arızası Uzaklık-Etki Alanı Değişimi 

  

 

Şekil 5.6 Üç-Faz Arızası İletken Tipi ve Uzunluğa Göre Gerilim Çökmesi Değerlerinin Değişimi (a)477 
MCM İletken (b) 3/0 İletken (c) 1/0 İletken (d) 240 mm2 Cu İletken (e) 400 mm2 Al iletken 
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5.2.3 Faz-Faz Arızası Uzaklık-Etki Alanı Değişimi 

  

 

 

Şekil 5.7 Faz-Faz Arızası İletken Tipi ve Uzunluğa Göre Gerilim Çökmesi Değerlerinin Değişimi (a)477 
MCM İletken (b) 3/0 İletken (c) 1/0 İletken (d) 240 mm2 Cu İletken (e) 400 mm2 Al iletken 
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5.2.4 Faz-Toprak Arızası Uzaklık-Etki Alanı Değişimi 

 

 

 

Şekil 5.8 Faz-Toprak Arızası İletken Tipi ve Uzunluğa Göre Gerilim Çökmesi Değerlerinin Değişimi 
(a)477 MCM İletken (b) 3/0 İletken (c) 1/0 İletken (d) 240 mm2 Cu İletken (e) 400 mm2 Al iletken 
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Yapılan analiz çalışmalarında şebeke içerisinde en çok meydana gelen faz-toprak arızaları ve en kötü 

koşul olan üç faz arıza karşılaştırıldığında PCC noktasına konumlandırılan bir güç kalitesi analizörünün 

faz-toprak arızalarını algılayamaması için 100 km uzunluk gerekirken üç faz arızalarında bu değer 20 km 

uzunluğa sahip olması analiz çalışmaları sonucunda elde edilmiştir. Ancak kullanılan hat tipi ve 

empedans değerine göre bu grafiklerin değişkenlik göstereceği unutulmamalıdır. Buna ek olarak sistem 

içerisinde empedans değerini etkileyen birçok parametre mevcuttur. Bunlar şebeke empedansı 

transformatör empedansı hat empedansı arıza empedansı vb. bu empedans değerleri her şebeke için 

farklı gerilim değerleri olarak değişkenlik gösterecektir. Yapılan analiz çalışmaları belirli kabuller 

doğrultusunda yapılmıştır. Bu analiz çalışmaları dağıtım şirketi özelinde yapılması tavsiye edilir. 

Empedans değişimlerine bağlı olarak mesafe değerlerinin değişkenlik göstereceği aşikardır. Buna ek 

olarak sistemde en kötü koşulların dahi güç kalitesi analizörleri tarafından algılanması gerektiğini için 

analiz çalışmaları büyük önem teşkil etmektedir.  

Elektrik dağıtım şebekesi düşünüldüğünde radial bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir. Elektrik dağıtım 

şebekesi içerisinde işletme operatörlerinin sorumluluk bölgelerinde indirici transformatör 

merkezinden son kullanıcıya kadar iletilmesinde tek tip iletken kullanılmamaktadır. 

Arızanın güç kalitesi analizörleri tarafından algılanabilmesi için genelleştirilmiş formül kullanılmalıdır. 

𝑽𝒑𝒄𝒄 = 𝟏 −
𝑺𝑨𝒓𝚤𝒛𝒂

𝑺𝑷𝑪𝑪
          [23] 

= 𝑆𝐴𝑟𝚤𝑧𝑎𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘 = 0,1. 𝑆𝑃𝐶𝐶 

Kritik uzaklık ve kritik kısa devre gücü üç faz arızaları için genelleştirilmiştir. Bu formüller diğer arıza 

tipleri için geliştirilmelidir. 

Erzurum TM 2 referans alındığında; 

= 𝑆𝐴𝑟𝚤𝑧𝑎𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘 = 0,1. 𝑆𝑃𝐶𝐶 

= 0.1𝑥676.161𝑀𝑉𝐴 

= 67.16  𝑀𝑉𝐴 olarak hesaplanır. 
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5.3 Pilot Bölge Fiderleri Etki Alanı Analizi 

Bu başlık içerisinde pilot bölge fiderlerinde yerleştirilen analizörlerin etki alanları araştırılmıştır. Yapılan 

analiz çalışmaları PSS Sincal 13.5 analiz yazılımında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar alt başlıklar 

halinde görülebilir.  

5.3.1 Tekederesi Fideri Etki Alanı Analizi  

Şekil 5.10 üzerinde Erzurum 2 TM üzerinden beslenen Tekederesi fideri yer almaktadır. Yapılan analiz 

çalışmasında kalite kaydedici cihazlarının optimum yerleşimi hedeflenmiştir. PSS Sincal yazılımı ile 

sayısal modeli oluşturulan fiderde farklı baralarda farklı tipte arızalar oluşturularak kalite kaydedici 

cihazların sınırları dahilin de olup olmadığı araştırılmıştır.  

Yapılan analiz sonucunda PCC noktasında bulunan kalite kaydedici bir cihazla fider üzerindeki kısa 

devre gücünün  𝑆𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘 = 67.16 𝑀𝑉𝐴 düşmesi durumunda arıza noktası kalite kaydedici tarafından 

gözlenemez. Bu yapılan analiz çalışmaları ile gösterilmektedir. 

Şekil 5.10 üzerinde arıza noktaları belirtilmiştir. Belirtilen arıza noktalarında analiz yazılımı üzerinde 

arıza oluşturulup PCC noktasına konumlandırılan bir kalite kaydedicinin olay kaydı için sınır değerleri 

içerisinde olup olmadığı analiz edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçları Tablo 5.2 üzerinden paylaşılmıştır.  

Arıza Noktası 
PCC Noktası 

Gerilim Değerleri 
MGCK 2 MGCK 3 

Arıza Noktası 1 16.164 kV 0 kV 7.558 kV 

Arıza Noktası 2 17.278 kV 9.227 kV 13.101 kV 

Arıza Noktası 3 17.738 kV 15.142 kV 10.341 kV 

Arıza Noktası 4 17.326 kV 12.880 kV 4.748 kV  

Arıza Noktası 5 16.992 kV 6.668 kV    12.450 kV 

Tablo 5.2 Gerilim Değerleri 

Tablo 5.2 üzerinde de görüleceği üzere arıza noktası 2, 3, 4, 5 için PCC noktasına konumlan arıza noktası 

2, 3, 4, 5 kalite kaydedicinin sınır değerlerinin dışına çıkmadığı analiz edilmiştir. Arıza noktası 1’de 

meydana gelen bir arızanın PCC noktasında konumlandırılan bir kalite kaydedici güç kalitesi analizörü 

tarafından kayıt altına alınabileceği görülebilir.  Denklem 23 üzerinde ifade edilen formüle göre kritik 

kısa devre gücü belirlenmiştir. Belirlenen kritik kısa devre gücünün altında kalan arıza noktası 2, 3, 4, 

ve 5. arıza noktalarıdır. Birinci arıza noktası ise belirlenen kritik kısa devre gücünün üzerinde bir 

değerdedir. PCC noktasında konumlandırılan kalite kaydedici tarafından algılanamayacak arızalar 

noktaları analiz yazılımı tarafından bulunabilir. Buna ek olarak MGCK 2 ve MCGK3 tarafından 

gözlenemeyen arızalar gözlenebilir hale getirilebilir. Aras dağıtım şirketi bünyesinde birçok elektrik 

kullanıcısına hizmet verilmektedir. Aras dağıtım şirketinin coğrafi konumu dikkate alındığında çok uzun 

hatlarla son kullanıcıya elektrik enerjisinin iletildiği bilinmektedir. Bu noktada empedans değerleri 
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değişkenlik gösterdiği unutulmamalıdır. Aynı zamanda kritik mesafe hesaplanma istese bazı kabuller 

yapılarak ve hat empedansları bilinerek bu analiz çalışması yapılabilir. Tekederesi fideri üzerinde ağırlık 

olarak 3/0 hat kullanılmaktadır. Kritik Mesafenin hesaplana bilmesi için; 

𝑍ℎ.𝑙

𝑍ℎ.l+ZS
> 0.9 ise kalite kaydedici cihaz tarafından arıza esnasında oluşan gerilim düşümü algılamaz. Bu 

denklemden uzunluk (L) elde edilirse kritik uzaklık bulunabilir. 

Analiz yazılımı yardımıyla kritik uzaklık kolayca bulunabilir. Erzurum TM-2 sekonder barasında yaklaşık 

20 km hat uzunluğu sonunda PCC noktasındaki kalite kaydedici tarafından oluşan arıza kaydedilemez. 

 

Şekil 5.9 Teke Deresi Fideri Üç Faz Arızası Kritik Uzaklığı 

Şekil 5.9 üzerinde analiz yazılımı yardımıyla kritik mesafe iteratif olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan 

uzunluk grafiksel olarak paylaşılmıştır. Şekil 5.9 üzerinde gösterilen grafikte tek tip iletken tipi 

kullanılarak elde edilen uzaklık paylaşılmıştır. Ancak dağıtım sistemi içerisinde iletken tipleri değişkenlik 

göstermektedir. Analiz çalışması yapılan fider özelinde çok farklı iletken tipi kullanılmadığından benzer 

sonuçlar elde edilmiştir. Dağıtım şirketlerinin master planları kapsamında sorumlu oldukları bölgelerin 

elektriksel tek hat şemaları coğrafik olarak paket programlara aktarılmıştır. Etki alanı analizi paket 

programlar yardımıyla kolaylıkla hesaplanabilir. 
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Şekil 5.10 Erzurum TM-2 Tekederesi Fideri

Arıza noktası 3 

Arıza noktası 5 

Arıza noktası 2 

Arıza noktası 4 

Arıza noktası 1 
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5.3.2 Şehir Merkezi Fider 9 AYM 1 Fideri Etki Alanı Analizi  

Bu başlık altında Fider 9 AYM 1 fideri için etki alanı analizi PSS Sincal 13.5 paket programı yardımıyla 

yapılmıştır. Şekil 5.11 üzerinde verilen elektriksel tek hat modelinde kısa devre gücü şehir merkezi 

olduğu için empedansa bağlı olarak değişim çok az göstermektedir.  Şekil 5.11 üzerinde yapılan analiz 

çalışmasında sarı olarak işaretlenen kısımlarda empedans üzerinden meydana gelecek arızalarda PCC 

noktasına konumlandırılan kalite kaydedici tarafından gerilim sınır değerleri ihlal edilmeyeceğinden 

kayıt altında tutulamayacaktır.  Şekil 5.11 üzerine yapılan analiz çalışması buna örnek olarak verilebilir. 

Buna ek olarak Şekil 5.11 üzerinde gözlenemeyen noktaların gözlenebilmesi için analizör yerleşimleri 

de gösterilmiştir. 

Ancak burada kalite kaydediciler fideri yapısına bağlı olarak daha üst noktalara konumlandırılmıştır. 

Buradaki amaç ise daha fazla noktanın konumlandırılan kalite kaydediciler tarafından 

gözlemlenmesidir. Bir dağıtım şirketi operatörü bakımından daha fazla sayıda şebeke fiderinin 

izlenebilmesi önem teşkil etmektedir. Şebekede faz-toprak arızalarının sıklıkla yaşandığı bilinmektedir 

ancak faz toprak arızalarına göre konumlandırma yapılır ise orta gerilim seviyesinde uzun hat 

mesafeleri ortaya çıkmaktadır ve sistemde en kötü koşul olan üç faz arızaları etki alanı dışında 

kalmaktadır. 
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Şekil 5.11   Fider 9 AYM 1 Fideri Etki Alanı
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Şekil 5.12 Erzurum TM-2 Etki Alanı Değişimi
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Şekil 5.13 Fider 9 AYM 1 Fideri Etki Alanı Değişimi 
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Şekil 5.12 ve  Şekil 5.13 üzerinde analizörlerin yerleşimi hakkında bilgi edinebilir. PCC noktasına 

konumlandırılan bir analizörün etki alanın dışında kaldığı kısımlar sarı işaretlenmiştir. Ancak Yeşil alan 

ve mavi alana konumlandırılacak analizörler fiderin tamamını gözlenebilir hale getirmektedir. Yeşil alan 

ise tüm alt dalları kapsadığı için uygun olacağı düşünülmüştür. 
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6 Pilot Bölge Saha Elektriksel Ölçüm Verileri  

Bu başlık altında proje kapsamında saha çalışmaları sonucunda güç kalitesi analizörlerinden elde edilen 

çeşitli olay kayıtları paylaşılmıştır. Proje esnasında güç kalitesi analizörlerinin yerleri değiştirilmiş olay 

kaydı üzerindeki etki alanı gözlemlenmiştir. Şekil 6.1, Şekil 6.17 üzerinde ölçüm cihazlarının konumları 

tek hat şeması üzerinde gösterilmiştir. Olay kayıtlarına ilişkin 10ms RMS değerleri alt başlıklar halinde 

paylaşılmıştır.   
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Şekil 6.1 Tekederesi Fideri 1. Ölçüm Versiyonu  
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6.1 Olay Kaydı 1 

Şekil 6.2, Şekil 6.3 ve Şekil 6.4üzerinde pilot bölge fiderinde proje kapsamında 15.08.2019 saat 08.17 

de kaydedilen olay kaydı paylaşılmıştır.  EN 50160 ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından 

yayımlanan Şebeke yönetmeliğine göre nominal gerilim değerinin ±% 10’u gerilimsel olay olarak ifade 

edilmektedir. Şekil 6.2 üzerinde görüldüğü üzere ölçüm noktası 1’de olay esnasında nominal gerilim 

değerinin %10’unun altına düşmediği ve mobil kalite kaydedici cihazın etki alanına girmediği 

gözlemlenebilir.     
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10ms RMS Değerleri

15.08.2019

 

Şekil 6.2 Ölçüm Noktası 1 Gerilim Değerleri [ULL] 



 

  

 

Bu doküman, GENETEK tarafından ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş için hazırlanmış olup her hakkı saklıdır. Bu dokümanın bir kısmı 
veya tamamı önceden izin almaksızın çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz veya kullanılamaz. 

72 / 104 
 

 

Şekil 6.3 Ölçüm Noktası 2 Gerilim Değerleri [ULL] 

 

Şekil 6.4 Ölçüm Noktası 3 Gerilim Değerleri [ULL] 
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6.2 Olay Kaydı 2 

Şekil 6.6 üzerinde görüldüğü üzere pilot bölge fiderin de bir faz toprak arızası meydana gelmiştir. Faz 

toprak arızası sırasında ölçüm 2 noktasının faz-toprak gerilim değeri %10’un altına düşmüştür ve kalite 

kaydedici ile bu değer kaydedilmiştir. Ancak diğer ölçüm noktalarında gerilimleri kalite kaydedicinin 

etki alanı içerisine girmediği ve kalite kaydedicilerin olay kaydı almadığı gözlemlenmiştir. A-eberle PQI-

DA smart güç kalitesi analizörleri ölçüm periyodu boyunca minimum değer kaydı almaktadır. Diğer 

ölçüm noktaları için bu değerler paylaşılmıştır. 

 

Şekil 6.5 Ölçüm Noktası 1 Gerilim Değerleri [UL] 
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Şekil 6.6 Ölçüm Noktası 2 Gerilim Değerleri [UL] 

 

Şekil 6.7 Ölçüm Noktası 3 Gerilim Değerleri [UL] 
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6.3 Olay Kaydı 3 

Şekil 6.9  üzerinde görüldüğü üzere pilot bölge fiderin de bir faz toprak arızası meydana gelmiştir. Faz 

toprak arızası sırasında ölçüm 2 noktasının faz-toprak gerilim değeri nominal gerilim değerinin yaklaşık 

-%15’ine düştüğü gözlemlenmiştir ve kalite kaydedici ile bu değer kaydedilmiştir. Ancak diğer ölçüm 

noktalarında gerilimleri kalite kaydedicinin etki alanı içerisine girmediği ve kalite kaydedicilerin olay 

kaydı almadığı gözlemlenmiştir. A-eberle PQI-DA smart güç kalitesi analizörleri ölçüm periyodu 

boyunca minimum değer kaydı almaktadır. Diğer ölçüm noktaları için bu değerler paylaşılmıştır. 

 

Şekil 6.8 Ölçüm Noktası 1 Gerilim Değerleri [UL] 
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6.4 Olay Kaydı 4 

Şekil 6.9  üzerinde görüldüğü üzere pilot bölge fiderin de bir faz arızası meydana gelmiştir. Faz faz arızası 

sırasında ölçüm 2 ve 3 noktasının faz-faz  gerilim değeri nominal gerilim değerinden düştüğü 

gözlemlenmiştir ve kalite kaydedici ile bu değer kaydedilmiştir. Ancak diğer ölçüm noktalasında 

gerilimleri kalite kaydedicinin etki alanı içerisine girmediği ve kalite kaydedicilerin olay kaydı almadığı 

gözlemlenmiştir. A-eberle PQI-DA smart güç kalitesi analizörleri ölçüm periyodu boyunca minimum 

değer kaydı almaktadır. Etki alanına girilmeyen ölçüm noktası için bu değer paylaşılmıştır. 
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Şekil 6.12 Ölçüm Noktası 2 Gerilim Değerleri [ULL] 

 

Şekil 6.13 Ölçüm Noktası 3 Gerilim Değerleri [ULL] 
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6.5 Olay Kaydı 5 

Olay 5 de görüldüğü üzere bir faz toprak arızası meydana gelmiştir ve gerilim çökmesi oluşturmuştur. 

Ölçüm verileri incelendiğinde tüm ölçüm ekipmanların da olay kaydı alındığı görülmektedir. Olay kaydı 

incelendiğinde ölçüm noktalarının üst noktalarında olduğu söylenebilir.  

 

Şekil 6.14 Ölçüm Noktası 1 Gerilim Değerleri [UL] 
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Şekil 6.15 Ölçüm Noktası 2 Gerilim Değerleri [UL] 

 

 

Şekil 6.16 Ölçüm Noktası 3 Gerilim Değerleri [UL]  
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Şekil 6.17     Tekederesi Fideri 2. Ölçüm Varyasyonu
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6.6 Olay Kaydı 6 

 

Şekil 6.18 Ölçüm Noktası 2 Gerilim Değerleri [UL] 

 

Şekil 6.19 Ölçüm Noktası 3 Gerilim Değerleri [UL] 

Ölçüm 3 noktasının altında bir arıza oluşmuş ölçüm 1 noktasında olay kaydı alınmamıştır. Ölçüm 1 

noktasının olay tetiği aralığına girmediği yani gerilim değeri %10’un altına düşmediği gözlemlenmiştir.  
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6.7 Olay Kaydı 7 

Olay 7 esnasında bir faz-toprak arızası meydana gelmiştir. Ölçüm 3 noktasının altında bir arıza oluşmuş 

ölçüm 1 noktasında olay kaydı alınmamıştır. Ölçüm 1 noktasının olay tetiği aralığına girmediği yani 

gerilim değeri %10’un altına düşmediği gözlemlenmiştir.  

 

Şekil 6.20 Ölçüm Noktası 2 Gerilim Değerleri [UL] 
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6.8 Olay Kaydı 8 

 

Şekil 6.22 Ölçüm Noktası 3 Gerilim Değerleri [UL] 

Olay 8 esnasında ölçüm noktası üç üzerinde bir olay kaydına rastlanmıştır. Diğer Ölçüm Noktalarında 
olay kaydı alınmamıştır. Yani diğer ölçü ekipmanlarının etki alanına girmediği gözlemlenmiştir.  
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6.9 Olay Kaydı 9 

Olay 9 esnasında bir faz toprak arızası meydana geldiği görülebilir. Oluşan faz-toprak arızasında gerilim 

değerleri aşağıdaki grafikler üzerinde paylaşılmıştır. Olay kaydı incelendiğinde Ölçüm noktası 2 ve 

Ölçüm noktası 3 üzerinde bir noktada ya da farklı bir ifade ile empedans değeri küçük bir noktada olay 

kaydı yaşandığı analiz edilebilir.  

 

Şekil 6.23 Ölçüm Noktası 1 Gerilim Değerleri [UL] 
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Şekil 6.24 Ölçüm Noktası 2 Gerilim Değerleri [UL] 

 

Şekil 6.25 Ölçüm Noktası 3 Gerilim Değerleri [UL] 

  

G
e

ri
lim

 [
V

o
lt]

Zaman

10ms RMS Değerleri

25.09.2019

L1

L2

L3

G
e

ri
lim

 [
V

o
lt]

Zaman

10ms RMS Değerleri

25.09.2019

L1

L2

L3



 

 

Bu doküman, GENETEK tarafından ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş için hazırlanmış olup her hakkı saklıdır. Bu dokümanın bir kısmı veya tamamı önceden izin almaksızın çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz 
veya kullanılamaz. 

87 / 104 
 

 

  



 

 

Bu doküman, GENETEK tarafından ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş için hazırlanmış olup her hakkı saklıdır. Bu dokümanın bir kısmı 
veya tamamı önceden izin almaksızın çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz veya kullanılamaz. 

88 / 104 
 

6.10 Olay Kaydı 10 

 

Şekil 6.26 Ölçüm Noktası 3 Gerilim Değerleri [UL] 

Şekil 6.26 üzerinde şehir merkezi fiderinde ölçüm noktası 3 de alınan olay kaydı paylaşılmıştır. Diğer 

ölçü cihazlarında olay kaydına rastlanmamıştır. Yani diğer cihazların etki alanına girmediği söylenebilir. 

Yapılan analiz çalışmalarına göre histerisiz alanda bir olay kaydı olduğu söylenebilir.  
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6.11 Olay Kaydı 11 

Olay 11 esnasında dağıtım şebekesinde bir faz toprak arızası meydana geldiği söylenebilir. Ölçüm 

verilerinden de analiz edildiğinde tüm ölçüm nokralarında olay kaydı aldığı görülmüştür.  

 

Şekil 6.27 Ölçüm Noktası 1 Gerilim Değerleri [UL] 
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G
e

ri
lim

 [
V

o
lt]

Zaman

10ms RMS Değerleri

13.10.2019

L1

L2

L3



 

  

 

Bu doküman, GENETEK tarafından ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş için hazırlanmış olup her hakkı saklıdır. Bu dokümanın bir kısmı 
veya tamamı önceden izin almaksızın çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz veya kullanılamaz. 

90 / 104 
 

 

Şekil 6.29 Ölçüm Noktası 3 Gerilim Değerleri [UL] 
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6.12 Olay Kaydı 12 

Olay 12 esnasında bir gerilim çökmesi meydana gelmiştir. Ölçüm noktalarındaki olay kayıtları 

incelendiğinde tüm analizörlerin olay kaydı aldığı gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 6.30 Ölçüm Noktası 1 Gerilim Değerleri [ULL] 
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Şekil 6.31 Ölçüm Noktası 2 Gerilim Değerleri [ULL] 
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Şekil 6.32 Ölçüm Noktası 3 Gerilim Değerleri [ULL] 
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7 Geçmiş Dönem Kalite Kaydedici Konumlandırılan Fiderlerin Etki Alanı 

Analizi 

Bu başlık altında ARAS EDAŞ sorumluluk bölgesinde geçmiş dönemlerde konumlandırılan enerji 

analizörlerinin etki alanları ve fider üzerinde histeresiz bölgeleri araştırılmıştır. Bu araştırma özelikleri 

birbirinden farklı üç fider üzerinde yapılmıştır. 

 

Şekil 7.1 Etki Alanı  

Şekil 7.2 üzerinde geçmiş dönemde kalite kaydedici konumlandırılan OLTU TM Şenkaya fideri üzerinde 

etki alanı analizi yapılmıştır. Fider çıkışına bağlanan kalite kaydedici tarafından Şekil 7.2 üzerinde sarı 

işaretli alanın histeresiz alan olduğu bu alanda oluşacak olan arızaların kalite kaydedici tarafından 

algılanamayacağı dolayısıyla kalite faktörü içerisinde yer alamayacağı söylenebilir.  

Şekil 7.3 üzerinde İSPİR TM de bulunan ispir fider 1 ve Çamlıkaya fideri paylaşılmıştır. Görüldüğü üzere 

pcc noktasına yerleştirilen bir analizör durumunda histeresiz alan oluşmaktadır. 2019 yılında Çamlıkaya 

fiderine takılan mobil güç kalitesi analizörü üst noktalara takılsaydı etki alanı daha çok artıp arıza 

akımının fiderden geçip geçmediğinin de değerlendirmesin imkan sağlamış olacaktı. 
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Şekil 7.2 Oltu TM Şenkaya Fideri Etki Alanı Analizi 

 

Şekil 7.3Çamlıkaya ve İspir Fider 1 Sayısal Modeli Etki Alanı Analizi  
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8 Kalite Kaydedici Yerleşim Algoritmasının Oluşturulması 

Şekil 8.1 üzerinde konumlandırılma algoritması paylaşılmıştır. Literatürde ve yapılan bu çalışmada iki 

farklı yaklaşımın hibrit algoritması kullanılmıştır. Konumlandırmada ilk yaklaşım güç kalitesi 

problemlerinin kök neden analizi ve şebeke yatırımlarının planlanabilmesi için probleme yakın 

noktalara konumlandırılması önerilmiştir.  

Bu başlığı detaylandıracak olursak; 

• Arıza kaynağının yakınına konumlandırma; 

• Endüstriyel yük bölgelerine konumlandırma; 

• Aşırı yüklü trafolara konumlandırma; 

• Kesinti fazla yaşanan bölgelere konumlandırma; 

Olarak ifade edilebilir. Burada amaç arızanın kök nedeni araştırma ve problemin çözümüne yönelik 

ekipmanları şebekeye entegre etmeyi planlamadır. 

Örneğin ARAS EDAŞ bölgesinde dağıtık üretim birimlerinin yoğun olduğu bölgelerde gün içinde gerilim 

yükselmesi problemlerinin olduğunu biliyoruz. Burada gerilimin hangi mertebelere çıktığı hakkında 

bilgi sahibi olunabilmesi için bu tip bölgelere enerji analizörü konumlandırılması gerekmektedir. 

İkinci yaklaşım ise analizörlerin etki alanı; ölçüm cihazları güç sistemi içerisine optimum şekilde 

konumlandırılmaz ise sistemin bütünü hakkında bilgi edinilemeyecektir. Sistemde takılı analizörümü 

olsa bile gözlemlenemeyen karanlık bölgeler kalacaktır. Burada oluşan arızalarda kalite kaydedici 

cihazın olay kaydı aralığına girmediği için kayıt altında tutulamaz. Bunun için en kötü koşul olan üç faz 

arızaları referans alınarak bir yerleştirme yaklaşımı benimsenmiştir. Ölçüm noktasının kısa devre 

gücünün 0.1 katından düşük kısa devre gücüne sahip baralarda arıza olması durumunda kalite 

kaydedici tarafından olay kaydı algılanamamaktadır. Bunun için fider özelinde konumlandırma 

yapılmadan önce paket programlar yardımıyla kısa devre güçleri bulunmalı ve matematiksel formül ile 

bu alanlar işaretlenerek, kalite kaydedici bu bölgenin üst noktalarında fiderde dal var ise kapsayacak 

şekilde olmalıdır.  Burada da yaklaşımımız ölçüm noktasının PCC noktası kısa devre gücü 0.3 ile 0.1 

arasında optimum yaklaşım olacağı düşünülmektedir. Bir dağıtım sistemi içerisinde bu hibrit yaklaşım 

benimsenirse kalite faktörünün hesaplanması ve şebekedeki tüm olayların kayıt altında tutulması adına 

yardımcı olacaktır.  
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Şekil 8.1 Kalite Kaydedici Konumlandırma Algoritması  
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9 Sonuç 

Günümüzde elektrik enerjisine olan ihtiyaç, her ne kadar daha önceki yıllara kısayla çok daha verimli 

cihazlar çıkmasına rağmen çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Özellikle ülklerin karbon emisyonarını 

azaltma gayretleri, yenilebilir enerji desteklerinin arttırılmasıyla dağıtık üretim santrallerinin şebekeye 

entegre olması, gelişen teknoloji ile birlikte depolama birimlerine ve elektrikli araçlara rağbetin 

artmasıyla güç sisteminin yapısı günümüz gerekliliklerine uygun yapıda genişlemektedir.  Güç siteminin 

dağıtım seviyesinde sürekli olarak izlenmesi ve kontrolü enerji sürekliliği açısından büyük önem arz 

etmektedir. Uzun yıllardır süre gelen elektrik şebekesinin izlenmesi ve kontrolü için yapılan çalışmaların 

iletim seviyesinde çok büyük oranda tamamladığı söylenebilir. Fakat dağıtım sisteminin genişleyen 

yapısı ve çeşitli zorluklar nedeniyle iletim seviyesindeki kadar ilerleme kaydedmemiştir. 

Elektrik dağıtım sistemi içerisinde, son kullanıcı tarafından, talep edilen elektrik enerjisi tedarik 

sürekliliği; “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 28504 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 

Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin” 7.Maddesinde dağıtım 

sistemi kullanıcılarına ekonomik olarak kabul edilebilir maliyetlerle ve mümkün olan asgari kesinti 

süresi ve sıklığı ile elektrik enerjisi sunabilme kapasitesi olarak tanımlanmıştır. Talep edilen elektrik 

enerjisinin güvenli ve sürekli olarak iletilmesi dağıtım sistemi operatörlerinin sorumlulukları arasında 

yer almaktadır.  

Dağıtım şirketleri her yıl ilgili yönetmeliğin 14. maddesine göre tedarik sürekliliği kalite göstergesi 

raporlarını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna sunmaktadır. Sunulan bu raporda süreklilik ve 

güvenilirlik değerleri bazı sayısal veriler ile açıklanmaktadır. İlgili yönetmelik içerisinde yer alan sayısal 

veriler; ortalama kesinti süresi endeksi (OKSÜRE,SAIDI), ortalama kesinti sıklığı endeksi (OKSIK,SAIFI), 

kısa süreli kesintiler için ortalama kesinti sıklığı endeksi (OKSIKkısa, MAIFI), toplam kesinti süresi 

(TKSÜRE) gibi gibi sayısal verilerdir. Dağıtım sistemi içerisinde her zaman arızasız bir ortam 

oluşturulamamaktadır. Çünkü dağıtım sistemi yaşayan bir sistem olduğu için çevresel, elektriksel vb. 

faktörlerden etkilenebilir ve arızalar oluşabilir. Dolayısıyla dağıtım sistemi içerisinde her oluşacak arıza 

bu değerleri etkilemektedir. 

Dağıtım şirketleri tarafından tedarik sürekliliğinin sağlanması ve son kullanıcının talep ettiği elektrik 

enerjisinin güvenli olarak iletilmesi için dağıtım sistemi içerisine yenilikçi ve problemlere çözüm 

sunabilecek ürünlerin yatırım planına alınmasında ve hizmet bu sayede kalitesinin arttırılmasında ilgili 

yönetmelikte ifade edilen sayısal değerler ve bu sayısal değerlere karşılık dağıtım şebekesi içerisinden 

elde edilen veriler sistem işletmecileri açısından çok önemli bir değere sahiptir. 
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Bu değerlerin dağıtım sistemi içerisinden elde edilebilmesi için dağıtım sistemi içerisine tahsis edilecek 

olan mobil kalite kaydedici cihazlarının sayılarına ilişkin bilgi Enerji Piyasası denetleme kurulu 

tarafından yayımlanan ilgili yönetmeliğin 24.maddesinde yer almaktadır. 

(a) Orta gerilim seviyesinde ölçüm cihazlarının sayısı her 1.000 (bin) transformatör (dağıtım 

transformatörleri ile OG kullanıcı sayısının toplamı) için 1 adet cihaz olacak şekilde elde edilen 

sayıya 10 eklenerek, 

(b) Alçak gerilim seviyesinde ölçüm cihazları sayısı, her 50.000 (elli bin) kullanıcı için 1 adet cihaz 

olacak şekilde elde edilen sayıya 20 eklenerek, bulunur. 

Buna ek olarak her yıl kalite faktörünün hesaplanabilmesi adına dağıtım şirketlerin sorumluluk 

bölgesindeki fiderler de ilgili yönetmelikte ifade edilen sayıda konumlandırılması ve yıllara göre mobil 

kalite kaydedicilerin yerlerinin değiştirilmesi istenmektedir. 

Dağıtım sistemi içerisinde sistemin tamamının durumunun anlık olarak izlenebilmesi ve kontrol 

edilebilmesi için yapılan analiz çalışmalarının sonucunda çok fazla sayıdaki bara sayısı göz önüne 

alındığında ilgili yönetmelikte ilgili fider üzerindeki kullanıcı sayılarına göre belirlenen oran ile 

sağlanamadığı görülmektedir.   

Şekil 2.6’da pilot bölge fideri üzerinde tüm baraların gözlenebilir ve sistemin durumunun anlık olarak 

izlenebilir halde olması için gerekli olan phase measurement unit (PMU) tipi güç kalitesi analizör 

sayısının analizi yer almaktadır. 57 baralı bir sistemin yüzde yüz gözlenebilir olması için gerekli olan sayı 

yaklaşık olarak 22 adet olması gerektiği analiz edilmiştir. Türkiye’deki dağıtım şebekesi içerisinde 

binlerce düğüm noktası bulunmaktadır. Çok sayıda düğüm noktası içeren bu güç sisteminin gerçek 

zamanlı olarak izlenebilmesi için gereksinim duyulacak olan ölçü aleti sayısına saha uygulaması ve 

mühendislik çıktısına bakıldığında inanılmaz bir oranda ekonomik ve iş kaybı ortaya çıkaracağı açıktır. 

Aynı zamanda dağıtım sisteminin tedarik sürekliliğinin ve hizmet kalitesinin izlenebilmesi için mobil 

kalite kaydedicilerin konvansiyonel konumlandırma yaklaşımında verim kayıplarının yaşanabileceği ve 

dağıtım şirketi operatörleri gerek teknik zorluklarla gerekse coğrafik zorluklar ile karşılaştığı 

görülmektedir. Karşı karşıya kalınan problemler rapor içerisinde detaylı olarak ifade edilmiştir. 

Ulusal ve uluslararası literatürde, ifade edilen zorlukların aşılabilmesi için farklı yaklaşımlar yer 

almaktadır. Literatürde yer alan çalışmaların konu başlıkları maliyet ve güç kalitesi probleminin 

tanımlanmasına yönelik konumlandırma sınıflandırılabilir. Literatürde yapılan çalışmalarda sistemin 

gözlenebilir hale getirilmesi için kullanılacak olan teknolojiye sahip phase measurement unit (PMU) 

ölçüm birimlerinin güç sistemi içerisine konumlandırılmasıdır. Phase measurement unit (PMU) ölçüm 
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birimlerinin fiyatları incelendiğinde teorik olarak doğru bir yaklaşım olsa da dağıtım sistemi yatırımların 

da ekonomik etkilerinin büyük olacağı ifade edilebilir.  

Literatürdeki konumlandırma yaklaşımlarının odak noktası minimum maliyet maksimum gözlenebilirlik 

ve problemin kaynağının bulunmasına yöneliktir. Maliyetin minimuma indirilmesi için optimizasyon 

teknikleri kullanılmıştır. Problemin kaynağına yönelik ise problem kaynaklarına yakın konumlandırma 

yaklaşımları benimsenmiştir. 

• Problem oluşan noktanın yakınına konumlandırma; 

• Endüstriyel yük bölgelerine konumlandırma; 

• Aşırı yüklü trafolara konumlandırma; 

Gerçekleştirilen Mobil GKC Konumlarının Optimizasyonu Ve Durum Kestirimi İle Güç Kalitesi 

Parametrelerinin Tespiti başlıklı proje içerisinde dağıtım sistemi operatörlerinin karşı karşıya kaldığı 

problemler ele alınmış ve kalite kaydedicilerin optimum yerleşimi ile etki alanlarının arttırılması 

hedeflenmiştir. 

Yapılan çalışmalarda orta gerilim şebekesi için analizler yapılmış ve uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bir 

kalite kaydedicinin etki alanı güç sisteminin her gerilim seviyesinde aynı hesaplanabilir. Ülkemizde alçak 

gerilim seviyesinde fider sayıları düşünüldüğünde sayılarının on binler ile ifade edilecektir. Maliyetin 

azaltılması sistemin tamamının izlenebilmesi adına alçak gerilim seviyesinde maliyetleri yüksek olan 

kalite kaydediciler yerine sadece gerilime bağlı olayları kayıt altında tutabilen arıza algılama cihazları 

ve hatta sistem içerisinde koruma rölelerinin kayıtlarının da işleneceği bir tedarik sürekliliği izleme ve 

takip etme sistematiği kurulması uygun olacaktır.  

Dağıtım bölgelerine kalite kaydedici yerleşimi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önemlidir: 

a. Öncelikle cihaz seçimlerinin TM altındaki dağıtım bölgesinin sayısal analiz modeli kullanılarak 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İlgili sayısal analiz modelinde TM noktasında bulunan kalite 

kaydedici cihaz birçok olayın gerilim kaydını tutabilecektir.  

b. Daha sonra rapor içerisinde de açıklandığı üzere çok uzun fiderlerde veya farklı kesitteki 

hatların bulunduğu OG fiderlerde hat sonuna doğru kısa devre akımı çok fazla düşmektedir. 

Kısa devre akımının 0.1 katından daha fazla düştüğü fiderlerde ikinci bir kalite kaydedici 

kullanılmalıdır. 

c. İkinci kalite kaydedici kullanılacak fiderlerde daha etkin kullanımı sağlamak için bu cihazın 

fiderin daha yukarısına (kısa devrenin 0.3 katı olduğu kısımlara) konulması daha fazla bir alanın 

güvenilir şekilde kullanılmasına yardımcı olabilecektir. 
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d. Bir çok dağıtım şirketi dağıtım sistemi içerisine gömülü olarak çalışan yenilebilir enerji 

entegrasyonları için (Res, Ges, Biogaz, Hes vb) kalite kaydedici cihaz bağlantısını yatırmaktadır. 

Bu tür fiderlerinde kalite kaydedici olan fiderlerin yapılacak değerlendirmeye göre tekrar 

izlenmesi gerekmediğini düşünmekteyiz. 

e. Bu çalışmada OG sistem içerisinde kalite kaydedicilerin konumları ve değerlendirmesi detaylı 

olarak gerçekleştirilmiştir. AG sistem içinde benzer yaklaşımlar kullanabilecektir. Ancak, bu 

durumda çok fazla cihaz yatırımın çıkacağı aşikardır. Bunun yerine AG seviyesinde sadece 

gerilim çökmesi ve artması değerlerini kayıt edebilen cihazların kullanılması uygun olacaktır. 

Eğer AG fiderden çok fazla şikâyet veya OG fidere yansına olay kaydı gelir ise Mobil kalite 

kaydediciler ile bu noktada belli süreler ile ölçüm yapılması uygun olacaktır. Yurt dışında birçok 

dağıtım şirketi ve literatür bu yönde bir çalışma tarzını benimsemiş durumdadır. 

f. Bu çalışmada uluslararası standartlarda yer alan sadece gerilim artışı ve azalışına göre kalite 

kaydedici yerlerinin bulunması yönünde bir değerlendirme yapılmıştır. Bunun yanında kalite 

parametrelerinden olan dengesizlik, harmonik bileşen ve filiker etkilerine göre cihaz yerleşimi 

hususu değerlendirilmemiştir.  Özellikle, barada oluşan harmonik ve fliker seviyesinin hangi 

kullanıcılardan geldiğinin belirlenmesi şu anda literatürde güncel olarak değerlendirilen ve 

çözümü henüz bulunamamış bir konudur. 

g. Cihaz etkinliklerinin arttırılması için kalite kaydedicilerden alınan verilerin. Rölelerden alınan 

olay, başlatma ve osilo kayıtları ile değerlendirilmesi, elde edilen verinin anlamlandırılması ve 

çözümün bulunması adına oldukça yararlı olacaktır. 

h. İlgili kalite kaydedicilerden alınan verilerin belli sürelerde mutlaka değerlendirilmesi, 

değerlendirme sonucuna ilgili fiderde iyileştirme yapılması ve belli süre sonunda yapılan 

iyileştirmenin ne oranda düzelme sağladığı kontrol edilmelidir. Aksi takdirde yapılan ölçümler 

sadece elimizde data olarak kalacaktır.  

Kalite kaydedici cihazlarının etki alanlarının arttırılması hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen bu 

projede içerisinde geliştirilen algoritmanın test sistemleri üzerinde etkinliği gözlemlenmiş ve saha 

uygulamaları ile uygulanabilirliği test edilmiştir. Sahadan elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilen 

algoritmada iyileştirilmeler yapılmıştır ve proje sonucunda hibrit bir konumlandırılma algoritması 

oluşturulmuş ve önerilmiştir. Yapılan önerideki algoritma her dağıtım bölgesi özelinde 

değerlendirilmeli ve geliştirilmelidir. 

Saygıyla sunulur.  
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