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B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti: 
Elektrik dağıtım sistemi işletmecilerinin elektrik enerjisini ekonomik olarak kabul edilebilir maliyetlerle ve 

mümkün olan asgari kesinti süresi ve sıklığı ile kullanıcılarına sunması gerekmektedir. Dağıtım şebekelerinde 

yaşanan gerilim düşmesi, şebekenin aşırı yüklenmesi nedeniyle oluşan arızalar elektrik dağıtım şirketlerinin 

yükümlülüğünde olan sorunlardandır. Elektrik abonelerinden kaynaklı harmonik, fliker gibi teknik kaliteyi 

bozucu etkiler sonucu da teknik kalite sınırlarının dışına çıkabilmektedir. Şebekede karşılaşılan tüm bu 

sebeplerden dolayı şebeke ekipmanlarında arızalar, kesintiler yaşanmaktadır. Ortaya çıkan hatalar ve 

arızaların hem şebeke ekipmanlarına etkilerini en aza indirmek hem de insan hayatına ilişkin tehlikeyi 

sınırlamak amacıyla koruma sistemleri kullanılmaktadır. Koruma sistemlerindeki temel elemanlardan olan 

koruma rölelerinin görevi, arızayı ve arıza tipini tespit edip gerekli açma sinyalini üretmektir. Koruma röleleri, 

bu görevi yerine getirirken aynı zamanda oluşan bir arızada arızalı bölgenin sistemden ayrılarak, arızasız 

bölümlerin enerjisiz kalmasını engellemeyi de amaçlamaktadır. Bütün bu görevlerin yerine getirilmesi, sistem 

yapısına uygun koruma röle koordinasyonunu ön plana çıkartmaktadır. Doğru bir röle koordinasyonu, sistem 

güvenilirliği ile birlikte arızadan kaynaklı kayıpların da azaltılmasını sağlamaktadır. 

Bir elektrik dağıtım şebekesinde mevcut koruma röleleri, doğru ayarlanmış değerlerde, uygun bir 

koordinasyona sahip olsalar dahi, işletme sırasında oluşabilen konfigürasyon değişimleri, dağıtım 

sistemindeki yeniden yapılandırmalar, güç akış yönünü değiştiren generatörlerin sisteme ilave edilmesi, yaz-

kış dönemlerinde talep edilen enerji değişimleri vb. nedenlerden dolayı hatalı çalışma yapabilmektedir. Bahsi 

geçen durumlarda, ilgili koruma rölesinde farklı ayar grupları kullanılarak oluşturulacak birden fazla aşırı akım 

kademesi ve/veya açma zamanının bulunması koruma güvenilirliğini artırmaktadır.  

Proje kapsamında geliştirilen “CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Uzaktan Koruma Koordinasyon ve Röle Ayar 

Programı” ile CBS ile tam entegre çalışan, OG şebeke modelini dinamik ve gerçek zamanlı elde edebilen, tüm 

kısa devre hesaplamaları ile koruma koordinasyon analizlerini yapılabilen, sahada haberleşebilen rölelerden 

alınan tüm koruma koordinasyon envanterini üzerinde tutabilen bir kütüphaneye sahip olan ve gerçek 

zamanlı olarak koruma rölelerini uzaktan konfigüre edebilen bir altyapı oluşturulmuştur. Kısa devre 

hesaplama metodolojisi olarak IEC 60909’a, röle konfigürasyonu için ise IEC-SI standardına uyum 

sağlanmıştır. Web tabanlı program için oluşturulan kullanıcı arayüzü ile tüm işlemler kolay anlaşılabilir şekilde 

gerçekleştirilebilmektedir, röle konfigürasyonu yazılım tarafından otomatik olarak gerçekleştirilebildiği gibi 

kullanıcılar tarafından da oluşturulabilmektedir. Yazılım sahip olduğu algoritmalar ile birlikte kısa devre 

analizleri gerçekleştirebilmekte, kısa devre analizlerinden elde edilen değerler doğrultusunda seçilen bir fider 

üzerinde otomatik olarak röle koordinasyonu sağlayabilmekte veya doğrudan kullanıcı planlaması için en iyi 

koordinasyon önerilerini oluşturabilmektedir. Yazılımın şebekedeki röleler ile haberleşme entegrasyonları 

gerçekleştirilerek yeni konfigürasyon bilgilerinin hızla rölelere iletimi sağlanmaktadır. Pilot bölgede 

gerçekleştirilen örnek çalışmalarla röle konfigürasyon yazılımı için gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Projenin 

toplam süresi olan 18 aylık dönem içerisinde 10 ayrı iş paketindeki tüm görevler gerçekleştirilerek sektörde 

kullanılabilecek bir röle konfigürasyon yazılımının oluşturulması sağlanmıştır. 

Proje kapsamında geliştirilen yazılım ile birlikte şebeke analizleri ile tasarlanan veya şebekedeki ihtiyaçlara 

bağlı olarak revize edilen koruma set değerlerinin sahada uygulaması sistematik bir biçimde 

yönetilebilmektedir. Röle ayar ve koruma koordinasyon çalışmalarının neredeyse gerçek zamanlı ve doğru 

veriler üzerinden çalışan bir yazılım üzerinden gerçekleştirilmesi ve tüm sürecin bir sistematiğe 

kavuşturulmasıdır. Bu kapsamda, röle ayarlarından veya hatalı açmalardan kaynaklı kesintilerin en aza 

indirilmesi sağlanacak ve bu sayede gerek arızaya müdahale gerekse kesinti sayı ve sürelerindeki 

iyileştirmeler ile toplam sistem verimliliği ve müşteri memnuniyetinden önemli bir iyileşme sağlanmaktadır.  
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C. Proje Sonuç Değerlendirmesi: 
Ar-Ge projesi kapsamında önerilmiş olan CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ile entegre koruma-koordinasyon sistemi; 

OG şebeke modelinin CBS ile entegrasyon sağlanarak güncel tutulmasına ve Delta Veri Yönetimi’nin 

sağlanmasına olanak sağlayan, CBS’den elde edilen OG şebeke modeli üzerinde IEC 60909 standardına uygun 

biçimde kısa devre analizlerini gerçekleştirebilen ve her anahtarlama/koruma elemanı için kısa devre tiplerine 

bağlı olarak arıza akım değerlerini elde edebilen, bu analizlerden elde ettiği sonuçlar ışığında aynı kaynaktan 

beslenen rölelerin koruma koordinasyonu için IEC-SI standardına göre aşırı yük ve aşırı akım koruma ayar 

değerlerini belirleyebilen, SCADA üzerinden ya da manuel olarak merkezde/sahada manevra yapılması 

durumunda yeni şebeke modeline göre tüm analizlerin güncelleyebilen ve gerçek şebeke durumuna göre 

koruma ayarlarını elde edebilen, haberleşme sağlayan uygun marka-model rölelere ilgili koruma ayarlarını 

uzaktan gönderebilen ve doğrulamasını yapabilen merkezi bir yazılım geliştirilmesidir. Web tabanlı yazılımın 

bilgisayar veya herhangi bir şebeke analiz programına bağlı olmaması sayesinde gerek merkezdeki iş 

istasyonlarında gerekse sahadaki mobil cihazlar üzerinde çalıştırılabilmekte ve saha personeli sahadayken 

şebekenin güncel topolojisine göre kısa devre akımlarını şebekenin coğrafi görüntüsü üzerinde 

okuyabilmektedir. Bu değerlere göre belirlenecek röle parametreleri ile can ve mal ve kayıplarına yol 

açabilecek yanlış röle operasyonlarının önüne geçerek, sistemin doğru şekilde selektif davranmasını 

sağlamaktadır. 

Projede gerçekleştirilen çalışma sonucu ortaya çıkarılan ürün ile birlikte; 

 Koruma ayarlarının optimize edilmesi ve koordinasyonun iyileştirilmesi suretiyle tedarik sürekliliği 

performansının iyileştirilmesi, 

 Sahadaki koruma sistemi verilerinin güncelliğinin gerçek zamanlı olarak sistematik biçimde 

sağlanması, 

 TEİAŞ OG fider çıkışlarındaki kesici rölelerinin ayar değerlerini de içeren bir koruma altyapısı 

sayesinde gereksiz yere TEİAŞ fider kesici açmalarının önüne geçilmesi, 

 Koruma koordinasyon süreçlerinin sistematik bir şekilde yönetilebilmesi ve Koruma ekipmanlarının 

varlık takibinin daha verimli yapılması, 

 Koruma koordinasyonu çalışmaları merkezi bir yazılım ile yönetileceği için şebeke işletmecileri 

tarafından yapılan hatalar azaltılacak, sistem insan bağımsız yapıya doğru dönüştürülmesi, 

Sağlanmıştır. 

CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Uzaktan Koruma Koordinasyon ve Röle Ayar Programının kısa devre analiz 

algoritması temel olarak IEC 60909 Standardına dayanmaktadır. IEC 60909’ a göre kısa devre anında hat başı 

beslemesinden arızanın oluştuğu noktaya kadar işleyen bir devre oluşur. Kısa devreye yönelik analiz 

yapabilmek için bazı değerlerin bilinmesi gereklidir. Bu değerler kullanılarak hesaplamalarda bilinmesine 

ihtiyaç olan başka niceliklerin değerleri hesaplanır. Öncelikle bilinmesi gereken kısa devrenin oluştuğu 

noktada hatlar üzerindeki gerilim değeridir. Örneğin indirici trafodan sonra devam eden alçak gerilim 

seviyesinde bir hatta kısa devre arızası görülmüş olsun, bu durumda sistem için alınacak eş değer gerilim arıza 

noktasının sahip olduğu gerilimdir. Kısa devre anında oluşan devre için doğrudan ohm kanununa yönelik bir 

hesaplama düşünülebilir yani temel olarak akım değerinin bilgisine ulaşmak için gerilim ve empedans bilgisi 

gereklidir. Gerilim değeri anlatıldığı şekilde belirlendikten sonra sistem için eş değer bir empedans oluşturmak 

için tek tek kısa devre akımının yolu üzerinde bulunan elemanların empedans değerleri hesaplanabilmeli veya 

biliniyor olmalıdır. Kısa devre yolu üzerinde işletim yapan elemanlar temel olarak şebeke bağlantısı, trafo ve 

iletim & dağıtım hat iletkenleri olarak düşünülebilir. Bu doğrultuda CBS verilerinden elde edilen bir şebeke 

modeli ile birlikte şebekede bulunan tüm elemanların empedans değerlerinin öğrenilmesi veya hesaplanması 

ve bu değerlerin veri tabanlarına işlenmesi gerçekleştirilmiştir. 
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IEC SI Standardı ise röle konfigürasyonunu sağlamak için kullanılan bir metodolojidir. Yazılım algoritmasında 

matematiksel olarak ifade edilmektedir. Bu değerlerden röle açma akımı ve TMS (zaman ayarı çarpanı) 

ayarlanabilir değerlerdir. Aşırı akım röle koordinasyonundaki temel koruma amacı seçici, güvenli ve istenilen 

zamanda uygun ayarların yapılması ile sağlanır. Aşırı akım rölelerinde zaman ayarı çarpanı (TMS) ve rölelerin 

başlatma akımı (PS) değerlerinin belirlenmesi aşırı akım röle koordinasyonunun temelidir. Bir arıza anında 

sönümlemenin gerçekleşmesi için arıza noktasına en yakın kesicinin devreye girmesi beklenir. Bu nedenle 

arızaya en yakın röle en hızlı çalışmalıdır, arıza noktasından uzaklaştıkça kaynak noktasına doğru diğer röleler 

zamanlamaları çakışmayacak şekilde sinyal üretmelidir. Böyle bir planlamada en uzun çalışma süresine sahip 

röle kaynağa en yakın olan olacaktır, başka bir söylemle fider üzerinde oluşan en büyük arıza en uzun sürede 

sönümlenecektir. Hat başındaki bir arıza durumunda hata akımı yolu kısalacağından, toplam empedans değeri 

azalır ve en yüksek değerli arıza hat başında gerçekleşmiş olur. En kötü ihtimalle sıralamada ardışık bulunan 

rölelerden hat sonuna en yakın olan kendisindeki röleden daha hızlı çalışma göstermelidir, ancak bir sonraki 

röle de kendisinden önceki rölenin çalışma bölgesindeki arızayı tespit edebilmelidir. Sonuç olarak ardışık 

rölelerde bir sonraki rölenin açma akımı değeri bir önceki rölenin bölgesinde gözlemlenebilecek minimum 

arıza akımından daha küçük olmalıdır. Bu durum özetlenecek olursa hattın en sonundaki röle hariç diğer tüm 

röleler en az iki bölgedeki arıza akımlarını tespit edebilecek şekilde çalıştırılmalıdır. Geliştirilmiş olan algoritma 

yukarıda verilmiş olan ifadeleri matematiksel olarak ifade ederek yazılım arayüzü üzerinden seçilen herhangi 

bir fiderde doğrudan uygulanabilmektedir. İş Paketi 4: Sistem İsterlerinin Belirlenmesi ve Tasarım Çalışmaları 

ve İş Paketi 5: Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi Çalışmaları aşamalarında yukarıda belirtilmiş iki 

algoritmayı oluşturmak için gerekli çalışmalar yapılmış, şebeke modelleme programları kullanılarak bu 

algoritmalar için testler oluşturulmuş ve performansları gözlemlenmiştir. 

6. iş paketi kapsamında uygulama arayüzü geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Koruma koordinasyonu 

modülü web tabanlı bir uygulama üzerinde çalışmakta olup, kullanıcılar web browser’ı üzerinden sisteme giriş 

sağlamaktadır. Modül üzerinde rölelerin listelendiği, koruma ayarlarının değiştirildiği, koruma 

koordinasyonunun sağlanması için aynı fider üzerindeki rölelerin zaman ve akım karakteristiklerinin 

görüntülendiği ve yönetildiği ekranlar yer almaktadır. 

CBS ile gerçekleştirilen entegrasyon sayesinde otomatik bir şekilde tüm OG şebeke modeli gerçek zamanlı 

biçimde güncellenebilmektedir. Diğer taraftan SCADA vb. anahtarlama pozisyonu bilgisini veren sistemler ile 

entegrasyonlar sağlanarak ve anahtarlama pozisyonlarındaki değişikliklerden etkilenen şebeke unsurları 

belirlenmekte, OG şebeke modeli buna göre tekrar oluşturulabilmektedir ve analizler tekrarlanmaktadır. 

Gerçekleştirilecek analizlerde sadece konum bilgileri değil, yük bilgileri de alınmakta; kısa devre hesapları ile 

birlikte yük akışı analizleri de gerçekleştirilmektedir. Bu sayede koordinasyon anlamında problem olan 

noktalarda gerçekleştirilecek yük aktarımları ve anahtarlamalar için baz olabilecek bir veri sunulmaktadır. 

Projenin ülkemizdeki belirtilen problemler için kullanılan çözümlere kıyasla getirdiği yenilikler aşağıdaki gibi 

özetlenebilir. 

 CBS ile entegre ve SCADA vb. sistemlerden alınacak gerçek zamanlı verileri kullanan ve yerli 

kaynaklarla üretilen ilk koruma koordinasyon yazılımı olması 

 Web tabanlı çalışan, yük akışı analizi yapabilen bir platformun oluşturulması 

 Yazılımın koruma koordinasyon anlamında, koruma ekipmanlarına ait bir kütüphaneye sahip olması 

 Haberleşme yeteneğine sahip ve projede kurgulanan yapıyı destekleyen EDAŞ envanterindeki tüm 

röleler ile haberleşen ve röle konfigürasyonlarını uzaktan yapabilen bir platform yapısında bulunması 

 Farklı rölelere ait farklı haberleşme protokollerinin tek bir yazılımda toplanması 

 Koruma koordinasyon problemine çözüm getiren yerli kaynaklarla üretilen ilk yazılım ve sistematik 

bir çözüm olması 

 Sürekli güncellenen CBS verisini adaptif şekilde takip edebilen bir şebeke analiz yazılımı olması 
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Proje kapsamında 18 aylık süre boyunca hem elektriksel şebeke hesaplamalarını gerçekleştirebilecek 

algoritmalara sahip web tabanlı yazılım geliştirme süreçleri yürütülmüş olup hem de yazılım-saha birimleri 

entegrasyonları, saha uygulamaları ve testleri gerçekleştirilmiştir. Literatür araştırması aşamasından 

başlayarak Türkiye’de ve benzer şebeke yapısına sahip diğer ülkelerce kabul gören gerekli hesaplama 

standartlarının dikkate alınması ile belirlenen kısa devre hesaplama algoritması ve röle koordinasyon 

algoritması oluşturulmuştur. Algoritmaların çalışma mantığı doğrultusunda kullanıcılar tarafından hesaplama 

yöntemlerinin işleyişlerinin daha kolay anlaşılması için olabilecek en efektif kullanıcı arayüzü tasarımları 

gerçekleştirilmiştir. Gelinen güncel noktada ortaya çıkan ürün doğrudan elektrik dağıtım şirketlerinin şebeke 

koruma ve koordinasyon gibi hassas bir planlama gerektiren iş koluna yönelik çözüm sunmaktadır 

kullanılabilir yapıdadır. Uygulamanın faydalarının dağıtım şirketlerinin ortak ihtiyaçlarına çözüm sunuyor 

olması Türkiye’ deki 21 dağıtım şirketi tarafından kullanılabilir olmasını sağlamaktadır. Aras Elektrik Dağıtım 

A.Ş. bünyesinde gerekli devreye alma işlemleri sağlanarak yazılım ürününün kullanımına geçiş sağlanmıştır. 

Tüm sağladığı faydalar düşünüldüğünde proje kapsamında geliştirilmiş olan ürünün ilerleyen zamanlarda 

sektör içerisinde birçok kullanıcısının bulunması beklenmektedir. Elektrik enerjisi sektöründe gerçekleştirilen 

koruma koordinasyon çalışmalarından farklı olarak süreçlerin otomatik olarak yazılım hesaplaması ile 

gerçekleştirilebilir olması açısından yeni bir örnek oluşturmaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde projenin ilgi 

alanında sektördeki başka yatırımcılarında çalışma göstererek yeni bir iş kolu oluşturması mümkün hale 

gelebilecektir.  
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C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

İş Paketi Başlangıç 
Tarihi 

Bitiş Tarihi Sorumlu 

Süre 

Toplam 
(Gün) 

Geçen 
(Gün) 

Kalan 
(Gün) 

Tamamlanan 
(%) 

No Adı 

1 
Proje Yönetimi ve Başlangıç 
Çalışmaları 

22.07.2019 22.01.2021 
INELSO 
ARAS 

551 551 551 %100 

1.1 
Proje zaman planının 
hazırlanması  

22.07.2019 22.01.2021 
INELSO 
ARAS 

551 551 551 %100  

1.2 
Proje başlangıç sunumunun 
hazırlanması  

22.07.2019 22.01.2021 
INELSO 
ARAS 

551 551 551 %100 

1.3 
Proje iş paketlerinin 
incelenmesi ve 
detaylandırılması 

22.07.2019 22.01.2021 
INELSO 
ARAS 

551 551 551 %100 

1.4 

Projede yer alacak 
personellere ait görev-
sorumluluklarının 
belirlenmesi   

22.07.2019 22.01.2021 
INELSO 
ARAS 

551 551 551 %100 

1.5 
Proje Yönetim Planı’nın 
oluşturulması 

22.07.2019 22.01.2021 
INELSO 
ARAS 

551 551 551 %100 

2 Proje Kalite Temini 22.07.2019 22.08.2019 
INELSO 
ARAS 

32 32 32 %100 

2.1 

Proje kalite temin 
gereksinimlerinin 
belirlenmesi  
 

22.07.2019 22.08.2019 
INELSO 
ARAS 

32 32 32 %100  

2.2 

Proje kalite kontrol ve 
güvence planının 
hazırlanması 
 

22.07.2019 22.08.2019 
INELSO 
ARAS 

32 32 32 %100  

2.3 

Proje kalite kontrol ve 
güvence planının proje 
paydaşlarına bir toplantı ile 
aktarılması ve son halinin 
verilmesi 

22.07.2019 22.08.2019 
INELSO 
ARAS 

32 32 32 %100 

3 
Literatür Taraması ve Pazar 
Araştırması 

22.07.2019 22.10.2019 
INELSO 
ARAS 

93 93 93 %100 

3.1 
Literatür taramasının 
gerçekleştirilmesi 

22.07.2019 22.10.2019 
INELSO 
ARAS 

93 93 93 %100  

3.2 
Pazar araştırmasının 
yapılması 

22.07.2019 22.10.2019 
INELSO 
ARAS 

93 93 93 %100  

3.3 
Kısa devre analizleri 
konusunda eğitim 
düzenlenmesi 

22.07.2019 22.10.2019 
INELSO 
ARAS 

93 93 93 %100  

3.4 
Kısa devre ve yük akışı 
analizleri için akış şemalarının 
oluşturulması 

22.07.2019 22.10.2019 
INELSO 
ARAS 

93 93 93 %100  

4 
Sistem İsterlerinin 
Belirlenmesi ve Tasarım 
Çalışmaları 

22.08.2019 22.12.2019 
INELSO 
ARAS 

123 123 123 %100 

4.1 
Sistem isterlerinin 
belirlenmesi 

22.08.2019 22.12.2019 
INELSO 
ARAS 

123 123 123 %100 

4.2 
Entegrasyon 
gereksinimlerinin 
belirlenmesi 

22.08.2019 22.12.2019 
INELSO 
ARAS 

123 123 123 %100  
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4.3 
Sistem İsterleri Raporu’nun 
oluşturulması 

22.08.2019 22.12.2019 
INELSO 
ARAS 

123 123 123 %100 

4.4 
Sistem tasarım çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi 

22.08.2019 22.12.2019 
INELSO 
ARAS 

123 123 123 %100 

4.5 
Sistem Tasarım Raporu’nun 
oluşturulması 

22.08.2019 22.12.2019 
INELSO 
ARAS 

123 123 123 %100 

5 

CBS Entegrasyon, 
Haberleşme ve Analiz 
Uygulama Yazılımlarının 
Geliştirilmesi 

22.12.2019 22.06.2020 
INELSO 
ARAS 

184 184 184 %100  

5.1 

Entegrasyon, haberleşme veri 
paylaşım araçları ve kısa 
devre/yük akışı analizlerini 
gerçekleştirilecek 
uygulamaların geliştirilmesi  

22.12.2019 22.06.2020 
INELSO 
ARAS 

184 184 184 %100  

5.2 
Uygulamaların birim testleri 
yapılarak entegrasyona hazır 
hale getirilmesi 

22.12.2019 22.06.2020 
INELSO 
ARAS 

184 184 184 %100  

6 
Web Tabanlı Uygulama 
Arayüzünün Geliştirilmesi 

22.01.2020 22.07.2020 
INELSO 
ARAS 

183 183 183 %100 

6.1 
Taslak arayüz tasarımlarının 
çıkarılması 

22.01.2020 22.07.2020 
INELSO 
ARAS 

183 183 183 %100 

6.2 

Paydaş EDAŞ personelleri ile 
tasarımların 
değerlendirilmesi ve 
sonlandırılması 

22.01.2020 22.07.2020 
INELSO 
ARAS 

183 183 183 %100 

6.3 Arayüzlerin geliştirilmesi 22.01.2020 22.07.2020 
INELSO 
ARAS 

183 183 183 %100 

6.4 
Arayüz-uygulama 
yazılımlarının entegrasyonu 
için servislerin geliştirilmesi 

22.01.2020 22.07.2020 
INELSO 
ARAS 183 183 183 %100 

6.5 
Sentetik veriler ile arayüzün 
test edilmesi 

22.01.2020 22.07.2020 
INELSO 
ARAS 

183 183 183 %100 

7 
Pilot Bölgelerin Belirlenmesi 
ve Saha Çalışmaları 

22.04.2020 22.09.2020 
INELSO 
ARAS 

154 154 154 %100 

7.1 
Çalışmaların yapılacağı pilot 
fiderlerin belirlenmesi 22.04.2020 22.09.2020 

INELSO 
ARAS 

154 154 154 %100 

7.2 

Pilot fiderlerde keşif 
çalışmalarının yapılması ve 
değişim gereken rölelerin 
belirlenerek değişimlerinin 
sağlanması 

22.04.2020 22.09.2020 
INELSO 
ARAS 

154 154 154 %100 

7.3 

Saha keşifleri sırasında tüm 
rölelerin marka, model ve 
koruma ayarlarının kayıt 
altına alınması 

22.04.2020 22.09.2020 
INELSO 
ARAS 

154 154 154 %100 

7.4 

Rölelerin haberleştirilmesi ve 
koruma ayarlarının uzaktan 
güncelleneme testlerinin 
yapılması 

22.04.2020 22.09.2020 
INELSO 
ARAS 

154 154 154 %100 

7.5 

Seçilen fiderlerin CBS 
verilerinin incelenmesi ve 
saha ile uyumsuz olanların 
düzelttirilmesi 

22.04.2020 22.09.2020 
INELSO 
ARAS 

154 154 154 %100 
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7.6 
Kesici ve ayırıcıların 
anahtarlama pozisyonlarının 
kayıt altına alınması 

22.04.2020 22.09.2020 
INELSO 
ARAS 

154 154 154 %100 

8 
Entegrasyon ve Yazılım Test 
Çalışmaları 

22.06.2020 22.09.2020 
INELSO 
ARAS 

93 93 93 %100 

8.1 
Geliştirilen uygulamalar ile 
arayüzlerin entegrasyonu ve 
testleri 

22.06.2020 22.09.2020 
INELSO 
ARAS 

93 93 93 %100 

8.2 

Yazılımların entegrasyonunda 
tespit edilen hataların 
giderilmesi ve eksiklerin 
tamamlanması 

22.06.2020 22.09.2020 
INELSO 
ARAS 

93 93 93 %100 

8.3. 

EDAŞ bünyesindeki CBS ve 
diğer veri sağlayan sistemler 
(SCADA vb.) ile 
entegrasyonların sağlanması 
ve testlerin gerçekleştirilmesi 

22.06.2020 22.09.2020 
INELSO 
ARAS 

93 93 93 %100 

8.4 

Sahadan canlı veri akışı 
olmadan sistemdeki tüm 
yazılım testlerinin 
tamamlanması 

22.06.2020 22.09.2020 
INELSO 
ARAS 

93 93 93 %100 

9 Fonksiyonel Test Çalışmaları 22.09.2020 22.12.2020 
INELSO 
ARAS 

92 92 92 %100 

9.1 
Fonksiyon testlerinin 
gerçekleştirilmesi 22.09.2020 22.12.2020 

INELSO 
ARAS 

92 92 92 %100 

9.2 

Gerek arayüz gerekse 
uygulama tarafında hataların 
tespit edilmesi ve eksiklerin 
giderilmesi 

22.09.2020 22.12.2020 
INELSO 
ARAS 

92 92 92 %100 

10 
Saha Uygulama Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi ve 
Raporlanması 

22.11.2020 22.01.2021 
INELSO 
ARAS 

62 62 62 %100 

10.1 
Saha sonuçlarının 
değerlendirilmesi 22.11.2020 22.01.2021 

INELSO 
ARAS 

62 62 62 %100 

10.2 
Projedeki genel eksiklerin 
giderilmesi 22.11.2020 22.01.2021 

INELSO 
ARAS 

62 62 62 %100 

10.3 
Proje sonuç raporunun 
oluşturulması 22.11.2020 22.01.2021 

INELSO 
ARAS 

62 62 62 %100 

Proje süresi toplamda 18 ay olarak planlanmıştır. Projenin tamamlanma tarihi 22.01.2021’dir, proje 

başlangıcında 18 aylık süre planlaması doğrultusunda belirlenmiş olan bitiş tarihinde tüm gerekli çalışmalar 

tamamlanmıştır. 
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C.2. İş Paketleri 

CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Uzaktan Koruma Koordinasyon ve Röle Ayar Programının Geliştirilmesi Projesi 

kapsamında, 18 aylık süreç içerisinde proje başvuru dokümanında belirtilmiş olan tüm iş paketleri 

tamamlanmıştır. Proje süresince gerçekleştirilen faaliyetlerde herhangi bir zaman kayması yaşanmamıştır. İş 

paketleri dahilinde bulunan tüm görevler proje başvuru dokümanında belirtilen zaman aralıklarında 

gerçekleştirilerek paydaşlar arasında paylaşılmıştır.  

İş Paketi No 1 

İş Paketi/ Faaliyet Türü 

X Proje Yönetimi  Hazırlık  Uygulama 

 Kalite Temini  Değerlendirme  Bilgilendirme ve Paylaşım 

İş Paketi Adı Proje Yönetimi ve Başlangıç Çalışmaları 

İş Paketi Lideri ARAS EDAŞ - İNELSO  

İş Paketi Paydaşları 

Paydaş Adı Adam-Ay  Varsa Sağlanacak Diğer Kaynak 

İNELSO 1,5 -- 

ARAS EDAŞ 1 -- 

İş Paketi Takvimi 
Öngörülen Başlangıç Tarihi Öngörülen Bitiş Tarihi 

Proje Başlangıcı 18. Ay 

İş Paketi Detayları 

Bu iş paketinde Proje Yönetim Planı’nın oluşturulması, İş-Zaman Planı’nın 

güncellenmesi ile projede görev alacak paydaşlara bağlı çalışanların alt 

görevlerinin tanımlanması ve görev-sorumluluk alanlarının detaylı şekilde 

belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca proje ilerleme ve sonuç 

raporlamaları da bu iş paketi kapsamında değerlendirilmiştir. 

Tamamlanan Görevler 

- Proje iş paketlerinin incelenmesi 

- Proje iş paketlerindeki çalışmaların detaylı tanımlarının yapılması 

- Proje paydaşlarına bağlı çalışanların görev-sorumluluklarının 

belirlenmesi 

- İş-zaman planının güncellenmesi 

- Proje Yönetim Planı’nın oluşturulması 

İş Paketi Çıktıları 

Çıktı Öngörülen Bitiş Tarihi 

Proje Yönetim Planı 1. Ay 

Proje Zaman Planı 1. Ay 

Proje İlerleme Raporu Her 3 ayda bir 
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İş Paketi No 2 

İş Paketi/ Faaliyet Türü 

 Proje Yönetimi  Hazırlık  Uygulama 

X Kalite Temini  Değerlendirme  Bilgilendirme ve Paylaşım 

İş Paketi Adı Proje Kalite Temini 

İş Paketi Lideri ARAS EDAŞ - İNELSO  

İş Paketi Paydaşları 

Paydaş Adı Adam-Ay  Varsa Sağlanacak Diğer Kaynak 

İNELSO 1,5 -- 

ARAS EDAŞ 1 -- 

İş Paketi Takvimi 
Öngörülen Başlangıç Tarihi Öngörülen Bitiş Tarihi 

Proje Başlangıcı 1. Ay 

İş Paketi Detayları 

Proje dâhilinde gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili kalite kontrolü süreçlerinin 

tanımlanması ve kalite temin planının oluşturulması çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. 

Tamamlanan Görevler 

- Proje kalite temin gereksinimlerinin belirlenmesi  

- Proje kalite kontrol ve güvence planının hazırlanması 

- Proje kalite kontrol ve güvence planının proje paydaşlarına bir toplantı 

ile aktarılması ve son halinin verilmesi 

İş Paketi Çıktıları 
Çıktı Öngörülen Bitiş Tarihi 

Proje Kalite Kontrol ve Güvence Planı 1. Ay 
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İş Paketi No 3 

İş Paketi/ Faaliyet Türü 

 
Proje 

Yönetimi 
X Hazırlık  Uygulama 

 Kalite Temini  Değerlendirme  Bilgilendirme ve Paylaşım 

İş Paketi Adı Literatür Taraması ve Pazar Araştırması 

İş Paketi Lideri ARAS EDAŞ - İNELSO 

İş Paketi Paydaşları 

Paydaş Adı Adam-Ay  Varsa Sağlanacak Diğer Kaynak 

İNELSO 2,5 -- 

ARAS EDAŞ 1 -- 

İş Paketi Takvimi 
Öngörülen Başlangıç Tarihi Öngörülen Bitiş Tarihi 

Proje başlangıcı 3. Ay 

İş Paketi Detayları 

İş paketi kapsamında öncelikle genel bir yaklaşımla kısa devre koruması ve 

koruma koordinasyon konusunda detaylı bir literatür taraması ile projede 

hedeflenen ürüne yakın özellikteki ürünlerin tespit edilip inceleneceği bir pazar 

araştırması yapılmıştır. Gerçekleştirilen araştırmalar doğrultusunda projenin 

sonraki evrelerinde kullanılmak üzere mevcut metodolojiler belirlenmiştir.  

Ayrıca kısa devre hesaplamalarına ilişkin standartlar incelenmiş ve hesap 

parametreleri belirlenmiştir. Kısa devre hesaplamalarında kullanılacak veri 

setleri belirlenerek ve hesaplama metodolojileri oluşturulmuştur. Bu iş paketi 

dâhilinde kısa devre hesaplamaları, analiz ve koruma çalışmaları için EDAŞ 

personellerinin de yer aldığı bir eğitim hizmeti alınmıştır. 

Tamamlanan Görevler 

- Literatür taramasının gerçekleştirilmesi 

- Pazar araştırmasının yapılması 

- Kısa devre analizleri konusunda eğitim düzenlenmesi 

- Kısa devre ve yük akışı analizleri için akış şemalarının oluşturulması 

İş Paketi Çıktıları 
Çıktı Öngörülen Bitiş Tarihi 

Literatür ve Pazar Araştırması Raporu 3. Ay 
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İş Paketi No 4 

İş Paketi/ Faaliyet Türü 

 
Proje 

Yönetimi 
X Hazırlık  Uygulama 

 Kalite Temini  Değerlendirme  Bilgilendirme ve Paylaşım 

İş Paketi Adı Sistem İsterlerinin Belirlenmesi ve Tasarım Çalışmaları 

İş Paketi Lideri ARAS EDAŞ - İNELSO 

İş Paketi Paydaşları 

Paydaş Adı Adam-Ay  Varsa Sağlanacak Diğer Kaynak 

İNELSO 2,5 -- 

ARAS EDAŞ 1 -- 

İş Paketi Takvimi 
Öngörülen Başlangıç Tarihi Öngörülen Bitiş Tarihi 

2. Ay 5. Ay 

İş Paketi Detayları 

Gereksinimlerin belirlenmesinde, Literatür ve Pazar Araştırması Raporu ve 

buna ek olarak EDAŞ personelleri ile yapılan çalıştay ile elde edilen sonuçlar 

değerlendirilerek sistem isterleri dokümanı oluşturulmuştur. 

Sonraki aşamada ise EDAŞ’ların mevcut CBS, SCADA vb. sistemlerinin 

altyapısı incelenerek ve sistem isterlerinde belirtilen fonksiyonların sağlanması 

için gerekli entegrasyon ve tasarımlar belirlenmiştir. Detaylı değerlendirmeler 

sonrasında da sistemin genel tasarımı çıkarılarak ve doküman ile kayıt altına 

alınmıştır. Proje kapsamındaki yazılımın geliştirilmesinde bu tasarımlar 

üzerinden ilerlenmiştir. 

Tamamlanan Görevler 

- Sistem isterlerinin belirlenmesi 

- Entegrasyon gereksinimlerinin belirlenmesi 

- Sistem İsterleri Raporu’nun oluşturulması 

- Sistem tasarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi 

- Sistem Tasarım Raporu’nun oluşturulması 

İş Paketi Çıktıları 

Çıktı Öngörülen Bitiş Tarihi 

Sistem İsterleri Raporu 
5. Ay 

Sistem Tasarım Raporu 
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İş Paketi No 5 

İş Paketi/ Faaliyet Türü 

 
Proje 

Yönetimi 
 Hazırlık X Uygulama 

 Kalite Temini  Değerlendirme  Bilgilendirme ve Paylaşım 

İş Paketi Adı 
CBS Entegrasyon, Haberleşme ve Analiz Uygulama Yazılımlarının 

Geliştirilmesi 

İş Paketi Lideri ARAS EDAŞ - İNELSO 

İş Paketi Paydaşları 

Paydaş Adı Adam-Ay  Varsa Sağlanacak Diğer Kaynak 

İNELSO 4 -- 

ARAS EDAŞ 1 -- 

İş Paketi Takvimi 
Öngörülen Başlangıç Tarihi Öngörülen Bitiş Tarihi 

6. Ay 11. Ay 

İş Paketi Detayları 

İş paketi kapsamında öncelikle CBS entegrasyonunu sağlanarak, OG şebeke 

modelinin “Delta Veri Yönetimi” ile CBS’den otomatik biçimde alınması 

sağlayan uygulama ile anahtarlama ve yük bilgilerini veren diğer dış 

sistemlerden veri alış-verişini sağlayan servis ve uygulamaların geliştirilmesi 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda EDAŞ’ların CBS, SCADA vb. sistemlerini 

işleten birimler ile entegrasyon ve veri düzenlemesi anlamında ortak çalışmalar 

da yürütülmüştür. 

Bununla beraber kısa devre ve yük akışı analizlerinin gerçekleştirileceği ve 

yazılım kalbini oluşturan “engine” ile sahadaki röleler ile haberleşerek veri 

toplayan uygulama da bu iş paketi kapsamında geliştirilmiştir.  

Tamamlanan Görevler 

Tasarım dokümanında belirlenen şekilde entegrasyon, haberleşme veri paylaşım 

araçları ve kısa devre/yük akışı analizlerini gerçekleştirilecek uygulamaların 

geliştirilmesi ve birim testlerinin yapılarak entegrasyona hazır hale getirilmesi 

çalışmaları bu iş paketi kapsamında tamamlanan temel görevlerdir.  

İş Paketi Çıktıları 

Çıktı Öngörülen Bitiş Tarihi 

AR-GE I. Ara değerlendirme raporu 6. Ay 

Uygulama Yazılımları 
11. Ay 

İş Paketi Raporu 
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İş Paketi No 6 

İş Paketi/ Faaliyet Türü 

 
Proje 

Yönetimi 
 Hazırlık X Uygulama 

 Kalite Temini  Değerlendirme  Bilgilendirme ve Paylaşım 

İş Paketi Adı Web Tabanlı Uygulama Arayüzünün Geliştirilmesi 

İş Paketi Lideri ARAS EDAŞ - İNELSO 

İş Paketi Paydaşları 

Paydaş Adı Adam-Ay  Varsa Sağlanacak Diğer Kaynak 

İNELSO 4 -- 

ARAS EDAŞ 1 -- 

İş Paketi Takvimi 
Öngörülen Başlangıç Tarihi Öngörülen Bitiş Tarihi 

7. Ay 12. Ay 

İş Paketi Detayları 
İş paketi kapsamında, sistem tasarım dokümanı ile tanımlanan fonksiyonları 

yerine getirecek arayüzlerin geliştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Tamamlanan Görevler 

- Taslak arayüz tasarımlarının çıkarılması 

- Paydaş EDAŞ personelleri ile tasarımların değerlendirilmesi ve 

sonlandırılması 

- Arayüzlerin geliştirilmesi 

- Arayüz-uygulama yazılımlarının entegrasyonu için servislerin 

geliştirilmesi 

- Sentetik veriler ile arayüzün test edilmesi 

İş Paketi Çıktıları 

Çıktı Öngörülen Bitiş Tarihi 

Web Tabanlı Uygulama Arayüzü 
12. Ay 

İş Paketi Raporu  
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İş Paketi No 7 

İş Paketi/ Faaliyet 

Türü 

 
Proje 

Yönetimi 
 Hazırlık X Uygulama 

 
Kalite 

Temini 
 Değerlendirme  Bilgilendirme ve Paylaşım 

İş Paketi Adı Pilot Bölgelerin Belirlenmesi ve Saha Çalışmaları 

İş Paketi Lideri ARAS EDAŞ - İNELSO 

İş Paketi Paydaşları 

Paydaş Adı Adam-Ay  Varsa Sağlanacak Diğer Kaynak 

İNELSO 3 -- 

ARAS EDAŞ 1 -- 

İş Paketi Takvimi 
Öngörülen Başlangıç Tarihi Öngörülen Bitiş Tarihi 

10. Ay 14. Ay 

İş Paketi Detayları 

 

İş paketinde öncelikle uygulamanın test edileceği pilot fiderler seçilmiştir. 

Fiderlerin seçilmesinde sahadaki koruma ekipmanı envanteri, koordinasyon 

problemi zorluğu gibi hususlar dikkate alınmıştır. Seçilen pilot fiderlerde sahada 

keşif çalışmaları yapılarak haberleşme ya da programlanabilme açısından 

problemli röleler tespit edilerek değişimleri sağlanmıştır. Saha çalışmalarında 

ayrıca CBS’den elde edilecek OG şebeke modelinin de sahada doğrulaması 

yapılarak hata ve eksikler CBS üzerinden giderilmiştir. Ayrıca fiderler üzerindeki 

tüm koruma rölelerinin mevcut koruma ayarları da kaydedilerek geliştirilen 

envantere girilmiştir. 

Saha çalışmaları aşamasında seçilen pilot fiderlerdeki tüm rölelerin haberleşmesi 

de sağlanarak merkezden rölelerin okunması ve koruma ayarlarının değiştirilebilir 

olduğu da test edilmiştir. 

 

Tamamlanan 

Görevler 

- Çalışmaların yapılacağı pilot fiderlerin belirlenmesi 

- Pilot fiderlerde keşif çalışmalarının yapılması ve değişim gereken rölelerin 

belirlenerek değişimlerinin sağlanması 

- Saha keşifleri sırasında tüm rölelerin marka, model ve koruma ayarlarının 

kayıt altına alınması 

- Rölelerin haberleştirilmesi ve koruma ayarlarının uzaktan güncelleneme 

testlerinin yapılması 

- Seçilen fiderlerin CBS verilerinin incelenmesi ve saha ile uyumsuz 

olanların düzelttirilmesi 

- Kesici ve ayırıcıların anahtarlama pozisyonlarının kayıt altına alınması 

İş Paketi Çıktıları 

Çıktı Öngörülen Bitiş Tarihi 

AR-GE II. Ara değerlendirme raporu 12. Ay 

Saha Keşif Raporu 
14. Ay 

Saha Uygulama Raporu 
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İş Paketi No 8 

İş Paketi/ Faaliyet Türü 

 
Proje 

Yönetimi 
 Hazırlık X Uygulama 

 Kalite Temini  Değerlendirme X Bilgilendirme ve Paylaşım 

İş Paketi Adı Entegrasyon ve Yazılım Test Çalışmaları 

İş Paketi Lideri ARAS EDAŞ - İNELSO 

İş Paketi Paydaşları 

Paydaş Adı Adam-Ay  Varsa Sağlanacak Diğer Kaynak 

İNELSO 3 -- 

ARAS EDAŞ 1 -- 

İş Paketi Takvimi 
Öngörülen Başlangıç Tarihi Öngörülen Bitiş Tarihi 

12. Ay 14. Ay 

İş Paketi Detayları 

İş paketi kapsamında geliştirilen yazılımların birbiri ve EDAŞ’lar bünyesindeki 

diğer sistemler ile entegrasyonları gerçekleştirilerek tüm testlerin 

gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

Tamamlanan Görevler 

- Geliştirilen uygulamalar ile arayüzlerin entegrasyonu ve testleri 

- Yazılımların entegrasyonunda tespit edilen hataların giderilmesi ve 

eksiklerin tamamlanması 

- EDAŞ bünyesindeki CBS ve diğer veri sağlayan sistemler (SCADA 

vb.) ile entegrasyonların sağlanması ve testlerin gerçekleştirilmesi 

- Sahadan canlı veri akışı olmadan sistemdeki tüm yazılım testlerinin 

tamamlanması 

İş Paketi Çıktıları 

Çıktı Öngörülen Bitiş Tarihi 

Entegrasyon Yönergesi 
14. Ay 

Yazılım Test Raporu 
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İş Paketi No 9 

İş Paketi/ Faaliyet 

Türü 

 
Proje 

Yönetimi 
 Hazırlık X Uygulama 

 
Kalite 

Temini 
 Değerlendirme  Bilgilendirme ve Paylaşım 

İş Paketi Adı Fonksiyonel Test Çalışmaları 

İş Paketi Lideri ARAS EDAŞ - İNELSO 

İş Paketi Paydaşları 

Paydaş Adı Adam-Ay  Varsa Sağlanacak Diğer Kaynak 

İNELSO 3 -- 

ARAS EDAŞ 1 -- 

İş Paketi Takvimi 
Öngörülen Başlangıç Tarihi Öngörülen Bitiş Tarihi 

15. Ay 17. Ay 

İş Paketi Detayları 

Tüm birim testleri ve test sunucularında entegrasyon testleri de tamamlanmış 

sistemin canlıya alınması ve hedeflenen tüm fonksiyonel testler iş paketi 

kapsamında gerçekleştirilmiştir. Testlerde seçilen pilot fiderlerdeki röleler ve 

haberleşme ile alınan veriler kullanılarak dinamik şekilde koruma analizleri 

gerçekleştirilmiştir, anahtarlama pozisyonlarına göre güncellenmesi gereken 

koruma ayarlarının uzaktan güncellenerek koruma koordinasyonunun tam ve 

doğru biçimde yapılabildiği uygulama ile gösterilmiştir. 

Tamamlanan 

Görevler 

- Fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi 

- Gerek arayüz gerekse uygulama tarafında hataların tespit edilmesi ve 

eksiklerin giderilmesi 

İş Paketi Çıktıları 

Çıktı Öngörülen Bitiş Tarihi 

Merkez-Saha Test Sonuç 

Raporları 
17. Ay 
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İş Paketi No 10 

İş Paketi/ Faaliyet 

Türü 

 
Proje 

Yönetimi 
 Hazırlık  Uygulama 

 
Kalite 

Temini 
 Değerlendirme X Bilgilendirme ve Paylaşım 

İş Paketi Adı Saha Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Raporlanması 

İş Paketi Lideri 
ARAS EDAŞ – İNELSO 

 

İş Paketi Paydaşları 

Paydaş Adı Adam-Ay  Varsa Sağlanacak Diğer Kaynak 

İNELSO 2 -- 

ARAS EDAŞ 0.5 -- 

İş Paketi Takvimi 
Öngörülen Başlangıç Tarihi Öngörülen Bitiş Tarihi 

17. Ay 18. Ay 

İş Paketi Detayları 
İş paketi kapsamında saha sonuçları değerlendirilerek yazılımdaki eksiklikler 

giderilmiş gerekli geliştirmeler sağlanarak proje sonlandırılmıştır. 

Tamamlanan 

Görevler 

- Saha sonuçlarının değerlendirilmesi 

- Projedeki genel eksiklerin giderilmesi 

- Proje sonuç raporunun oluşturulması 

İş Paketi Çıktıları 

Çıktı Öngörülen Bitiş Tarihi 

Proje Sonuç Raporu  
18. Ay 

Uygulama Yazılımı 
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C.3 Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

Maliyet Kalemi Maliyet Tutarı Projedeki Yüzdesi 

Yazılım/Donanım Geliştirme 400,000.00 TL 53% 

Eğitim 100,000.00 TL 13% 

EDAŞ Personel Giderleri 50,000.00 TL 7% 

İNELSO Personel Gideri 150,000.00 TL 20% 

Seyahat Giderleri 50,000.00 TL 7% 

TOPLAM 750,000.00 TL 100% 

D. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 
CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Uzaktan Koruma Koordinasyon ve Röle Ayar Programının Geliştirilmesi Projesi 

kapsamında ortaya çıkarılan ürünün kullanıcı kurumlara sağladığı temel faydalar aşağıdaki maddelerce 

özetlenebilmektedir. 

 Proje paydaşı olan ARAS EDAŞ ve proje kapsamında geliştirilen ürünü kullanacak olan diğer EDAŞ’ 

ların röle ayarlarının doğru yapılması ve koruma koordinasyon problemlerinin giderilmesi, 

 Metropol ve kırsal fiderlerdeki koruma koordinasyonuna yönelik alışagelmiş uygulamaların elden 

geçirilmesi (pilot fiderler üzerinde) ve koruma koordinasyon uygulamalarının sistematik bir yapıya 

kavuşması, 

 TEİAŞ ile yaşanan OG fider kesicisi açma probleminin bir bütün olarak elden geçirilmesi ve bu 

problemlerin sebeplerinin koordineli bir şekilde irdelenmesi, 

 TEİAŞ ile koruma koordinasyonunun daha sağlıklı ve sistematik bir biçimde yapılması, 

 Röle ayarlarından veya hatalı açmalardan kaynaklı kesintilerin en aza indirilmesi ve tedarik 

sürekliliğinin iyileştirilerek müşteri memnuniyetinin artırılması, 

 Tedarik sürekliliği performans endekslerinin iyileştirmesinde koruma koordinasyonu probleminin ne 

kadar rol aldığının daha net ortaya çıkması ve bu sayede tedarik sürekliliğinin iyileştirilmesine yönelik 

yatırımların daha net belirlenmesi, 

 Röle ekiplerinin kısa devre analizlerini gerçek OG şebeke modeli üzerinde ve hızlı biçimde 

yapabilmeleri sayesinde koruma ayarlarını (koordinasyon olmadığı durumlarda bile) daha doğru 

belirleyebilmeleri, 

 Geliştirilecek yazılım sayesinde koruma ayarlarının haberleşme ile okunabilmesi ve gerçekleştirilecek 

analizler ile uzaktan güncellenebilmesidir. 

Yukarıda belirtilen projenin sağladığı tüm faydalar arasında öne çıkan en temel katma değer, röle ayar ve 

koruma koordinasyon çalışmalarının neredeyse gerçek zamanlı ve doğru veriler üzerinden çalışan bir yazılım 

üzerinden gerçekleştirilmesi ve tüm sürecin bir sistematiğe kavuşturulmasıdır. Bu kapsamda, röle 

ayarlarından veya hatalı açmalardan kaynaklı kesintilerin en aza indirilmesi sağlanmakta ve bu sayede gerek 

arızaya müdahale gerekse kesinti sayı ve sürelerindeki iyileştirmeler ile toplam sistem verimliliği ve müşteri 

memnuniyetinden önemli bir iyileşme sağlanmaktadır. Diğer taraftan, sürecin bir sistematiğe oturtulması ve 

diğer sistemler ile entegre çalışan bir yazılım üzerinden bu sürecin yürütülmesi ile birlikte genel işgücü 

yönetiminde ve EDAŞ’ lar için önemli olan röle ekiplerinin eğitilmesi ve yetiştirilmesinde önemli bir kazanım 

sağlanmaktadır. Ayrıca proje kapsamında geliştirilmiş olan yazılım şebeke üzerinde kısa devre hesaplamaları 

yapabilen, otomatik olarak röle koordinasyonu oluşturabilen ilk yerli çözüm özelliğini taşımaktadır. 
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E. Projede Yaşanılan Sorunlara Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen 

Deneyimler: 
Proje ile birlikte ortaya çıkarılan röle koordinasyon yazılımı için gerekli hesaplama metodolojileri 

belirlendikten sonra projede en ciddi çalışma gerektiren kısım, sahadaki farklı marka ve modeldeki röleler ile 

geliştirilen platformun arasındaki iletişimi sağlayacak veri aktarım entegrasyonlarının gerçekleştirilmesi 

olmuştur. Bu noktada en önemli risk rölelerin haberleşme yapısına uygun olmama durumunun bulunması ve 

sistemdeki farklı marka – modeldeki çok fazla sayıdaki rölenin birbirinden farklı yapıdaki haberleşme 

protokollerini kullanıyor olma ihtimalinin bulunmasıydı. Gerekli saha keşifleri gerçekleştirildikten ve ARAS 

EDAŞ’ ın sahip olduğu aşırı akım koruma rölesi portföyünde bulunan tüm röle modelleri detaylı olarak 

incelendikten sonra seçilen pilot fiderlerde haberleşme ya da programlanabilme açısından problemli röleler 

tespit edilerek değişimleri sağlanmıştır. Bu doğrultuda yazılım ile oluşturulacak set değerlerinin ARAS EDAŞ’ 

ın sorumluluk bölgesinde kullanılmakta olan tüm röle modellerine sorunsuz bir şekilde iletilmesini sağlayacak 

haberleşme protokollerinin platform ile entegrasyonu sağlanmıştır. 

F. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik 

Öneriler: 
Proje doğrultusunda geliştirilen “CBS ile Entegre, Genelleştirilmiş Uzaktan Koruma Koordinasyon ve Röle Ayar 

Programının” ARAS EDAŞ sorumluluk bölgesi içerisinde uzun kullanım koşulları oluştuktan sonra röle 

ayarlarından veya hatalı açmalardan kaynaklı kesintilerdeki azalma, kesinti sayı ve sürelerindeki düşüş ve 

müşteri memnuniyetinden iyileşme için gerekli değerlendirmeler gerçekleştirilip ve proje uygulama alanı ile 

ilgili bölümlerde çalışan şirket personelinden geri dönüşler alındıktan sonra  bir study case diğer EDAŞ’ lar ile 

paylaşılarak ürünlerin kullanımının yaygınlaştırması sağlanabilir. 

G. Ekler 
EK-1) Literatür Taraması Raporu 

EK-2) Yazılım İsterleri ve Tasarım Raporu 

EK-3) Saha Keşif ve Uygulama Raporu 

EK-4) Yazılım Arayüzleri Dokümanı 
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1. Giriş 

Gelişen dünyamızda, elektrik enerjisine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artarak daha 

önemli bir olgu haline gelmektedir. Bu sebeple elektrik enerjisinin üretimi her geçen gün artan 

kapasitesi ile üretim tesislerinden tüketiciye taşınması, bir başka değişle enerjinin dağıtımı 

konusu daha önemli bir konu haline gelmiştir. Enerjinin üretiminden tüketime olan bu sürecinde 

kararlılık, süreklilik, kalite, koruma vb. gibi kavramlar, son yıllarda araştırmanın ve yatırımın 

yapıldığı gelişmekte olan bir alandır. Büyük yatırımlarla oluşturulan elektrik tesislerinde hem 

insan sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem de yatırımların ve enerjinin devamlılığı, ayrıca 

sürdürülebilirliğini arttırmak için koruma konusu önemli bir güç sistemi mühendisliği 

problemidir. Güç sisteminin güvenilirlik seviyesi güç sistem işletmesinde önemli etkisi olan 

koruma rölelerinin güvenirliği ile yakından ilgilidir. Bu sebeple hem röle seçimi hem de 

rölelerin kendi arasındaki koordinasyonu çok iyi kurgulanmalıdır. 

Elektrik dağıtım sistemi işletmecilerinin elektrik enerjisini ekonomik olarak kabul 

edilebilir maliyetlerle ve mümkün olan asgari kesinti süresi ve sıklığı ile kullanıcılarına sunması 

gerekmektedir. Dağıtım şebekelerinde yaşanan gerilim düşmesi, şebekenin aşırı yüklenmesi 

nedeniyle oluşan arızalar elektrik dağıtım şirketlerinin yükümlülüğünde olan sorunlardandır. 

Elektrik abonelerinden kaynaklı harmonik, fliker gibi teknik kaliteyi bozucu etkiler sonucu da 

teknik kalite sınırlarının dışına çıkabilmektedir. Şebekede karşılaşılan tüm bu sebeplerden 

dolayı şebeke ekipmanlarında arızalar, kesintiler yaşanmaktadır. Ortaya çıkan hatalar ve 

arızaların hem şebeke ekipmanlarına etkilerini en aza indirmek hem de insan hayatına ilişkin 

tehlikeyi sınırlamak amacıyla koruma sistemleri kullanılmaktadır. Koruma sistemlerindeki 

temel elemanlardan olan koruma rölelerinin görevi, arızayı ve arıza tipini tespit edip gerekli 

açma sinyalini üretmektir. Koruma röleleri, bu görevi yerine getirirken aynı zamanda oluşan 

bir arızada arızalı bölgenin sistemden ayrılarak, arızasız bölümlerin enerjisiz kalmasını 

engellemeyi de amaçlamaktadır. Bütün bu görevlerin yerine getirilmesi, sistem yapısına uygun 

koruma röle koordinasyonunu ön plana çıkartmaktadır. Doğru bir röle koordinasyonu, sistem 

güvenilirliği ile birlikte arızadan kaynaklı kayıpların da azaltılmasını sağlamaktadır. 

Elektrik dağıtım sistemleri, yaygın olarak bir kaynaktan beslenen radyal şebeke 

yapısındadır. Artan elektrik enerji talebi ve çevresel etkiler, tüketime yakın noktalardan tesis 

edilen yenilenebilir enerji üretimini artırmıştır. Bu artışın sonucunda, radyal yapıdaki elektrik 

dağıtım sistemleri yerini birden fazla kaynaktan beslenen elektrik dağıtım sistemlerine 

bırakmaktadır. 

Geleneksel elektrik dağıtım sistemlerinin topolojisi, kontrolü ve koruması güç akışının 

transformatör merkezinden yüke doğru olduğu varsayılarak tek yönlü olarak tasarlanmaktadır. 

Bu varsayım ile ayarlamaları yapılmış klasik fider koruma sistemleri standart bir transformatör 

merkezi koruma sisteminin bir parçası olup, önceden belirlenmiş olan bir arıza durumunu tespit 

ettiğinde açma sinyalini üreterek arızalı bölgeyi sistemden ayırmayı sağlamaktadır. 
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Radyal elektrik dağıtım sistemine sonradan bağlanan generatörler, sistemin sahip 

olduğu yapıda değişikliğe yol açarak tek yönlü olan güç akışının çift yönlü değerlendirilmesini 

gerekli kılmaktadır. Akım yönünün ve/veya büyüklüğünün değişmesi aşırı akım koruma 

sistemlerinde seçicilik problemlerine yol açmakta, yüke yakın bir bölgeden elektrik dağıtım 

sistemine bağlanan generatörler, bağlandığı bölgedeki mevcut koruma sisteminin 

koordinasyonunu kaybetmesine neden olabilmektedir. Bu ve benzer problemler hatalı çalışma 

(misoperation) olarak tanımlanmaktadır. 

Ar-Ge projesi kapsamında önerilmiş olan CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ile entegre 

koruma-koordinasyon sistemi kısaca özetlenecek olursa; OG şebeke modelinin CBS ile 

entegrasyon sağlanarak güncel tutulmasına ve Delta Veri Yönetimi’nin sağlanmasına olanak 

sağlayan, CBS’den elde edilen OG şebeke modeli üzerinde standartlara uygun biçimde kısa 

devre analizlerini gerçekleştirebilen ve her anahtarlama/koruma elemanı için kısa devre 

tiplerine bağlı olarak arıza akım değerlerini elde edebilen, bu analizlerden elde ettiği sonuçlar 

ışığında aynı kaynaktan beslenen rölelerin koruma koordinasyonu için aşırı yük ve aşırı akım 

koruma ayar değerlerini belirleyebilen, SCADA üzerinden ya da manuel olarak 

merkezde/sahada manevra yapılması durumunda yeni şebeke modeline göre tüm analizlerin 

güncelleyebilen ve gerçek şebeke durumuna göre koruma ayarlarını elde edebilen, haberleşme 

sağlayan uygun marka-model rölelere ilgili koruma ayarlarını uzaktan gönderebilen ve 

doğrulamasını yapabilen merkezi bir yazılımın geliştirilmesini kapsamaktadır. 

 

Şekil 1.1 Önerilen Sistem Öncesi 

Bu projede gerçekleştirilecek çalışma sayesinde; 

 Koruma ayarlarının optimize edilmesi ve koordinasyonun iyileştirilmesi suretiyle 

tedarik sürekliliği performansının iyileştirilmesi, 
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 Sahadaki koruma sistemi verilerinin güncelliğinin gerçek zamanlı olarak sistematik 

biçimde sağlanması, 

 TEİAŞ OG fider çıkışlarındaki kesici rölelerinin ayar değerlerini de içeren bir koruma 

altyapısı sayesinde gereksiz yere TEİAŞ fider kesici açmalarının önüne geçilmesi, 

 Koruma koordinasyon süreçlerinin sistematik bir şekilde yönetilebilmesi ve Koruma 

ekipmanlarının varlık takibinin daha verimli yapılması sağlanacaktır. 

 Koruma koordinasyonu çalışmaları merkezi bir yazılım ile yönetileceği için şebeke 

işletmecileri tarafından yapılan hatalar azaltılacak, sistem insan bağımsız yapıya doğru 

dönüşecektir. 

 

Şekil 1.2 Önerilen Sistem Sonrası 

Rapor içerisinde temel olarak, güç sistemlerinde geçekleşen arıza tipleri ve arıza 

analizleri, güç sistemlerinde koruma kavramı ve koruma elamanları, koordinasyon kavramı ve 

koruma elamanlarının koordinasyonu, koruma rölesi nitelikleri ve piyasada kullanılan röle 

marka-modelleri, bu rölelerin hafıza haritaları ve son olarak projeyle benzer nitelikte piyasada 

bulunan ürünler incelenmiştir. 
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2. Güç Sistemlerinde Gerçekleşen Kısa Devre Arızaları 

Elektrik tesislerinde, akım kaynaklarından tüketicilere kadar olan herhangi bir işletme 

elemanında, izolasyon bozulması sonucu çıplak iletkenlerin birbirleri ile temas etmesine veya 

harici bir iletken görevi gören bir materyal üzerinden toprak yönlü kaçak akım oluşmasına “kısa 

devre” denir. Bir güç sisteminde enerjinin aktarımını sağlayan, iletim veya dağıtım hatlarında 

çeşitli nedenlerle toprak veya faz kısa devreleri oluşmaktadır. Kısa devreler sonucunda, sorunu 

yaşayan fazlarda ani gerilim sıfırlanmaları gerçekleşir ve hatlar üzerinde nominal akım 

değerinin çok üstünde değerlerde hata akımları oluşur. 

Hatlarda kısa devreye sebebiyet veren yalıtkan hatası, iç ve dış sebeplerden dolayısı ile 

meydana gelebilir. İç sebepler genel olarak elektrikseldir. Bu sebepler: 

 Aşırı akım ve yükleme neticesinde, iletkenlerin aşırı derecede ısınmasıyla yalıtkan madde 

zarar görebilir. 

 Aşırı gerilim derecesinde izolasyonda delinme ve atlama meydana gelebilir. 

 İzolasyon malzemesinin eskimesi ya da hatalı olması sonucu oluşabilir. 

Kısa devrelere sebebiyet verebilecek dış sebepler: 

 Kabloların veya yalıtılmış iletkenlerin tahrip edilmesi veya ezilmesi, 

 Havai hat izolatörlerinin kırılması, 

 Rüzgar yükü, 

 Yıldırım düşmesi, 

 Kar ve buz yükü. 

Kısa devre meydana geldiğinde, mevcut sistemin eşdeğer empedansı jeneratörün iç 

empedansı ve kısa devre yolu üzerindeki empedansın toplamına indirgenir. Bu durumda 

hesaplanan eşdeğer empedans, sistemin çalışması planlanan empedans değerine göre çok küçük 

olacağından, kısa devre akımı nominal akıma göre çok büyük değerler alır ve sisteme ciddi 

zararlar verir. Bu zararlı etkiler; akımın karesiyle artan sisteme kalıcı zarar veren mekanik ve 

ısıl etkiler, kısa devre arkının yakıcı etkisi, nötrü topraklanmış olan sistemlerde faz toprak kısa 

devresinde ölüme yol açabilecek temas ve adım gerilimleri meydana gelmesi olarak 

sıralanabilir. 

Temel olarak 2 kategori altında 4 farklı kısa devre olayının enerji hatları üzerinde 

görülmesi muhtemeldir. Kısa devre olayları simetrik ve asimetrik arızalar olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Simetrik arızalar üç fazın birbirine teması sonucu oluşan sistemi en çok zorlayan 
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ve tahribat gücü en yüksek olan üç faz kısa devresine verilmiş bir diğer isimdir. Şebekeye en 

çok zararı veren kısa devre türü olmasına rağmen oluşum ihtimali diğer kısa devre türleri 

arasında en düşük olandır. Güç sistemleri üzerine yazılmış akademik kaynaklarda, totalde tüm 

kısa devre kaynaklı arızalar arasında üç faz kısa devresinin kapladığı alan %5 ile %10’luk bir 

aralıkta verilmektedir. 

Asimetrik arızalar üç fazda da senkron bir şekilde gerçekleşmeyen arızalar olarak 

tanımlanmaktadır. Bu grup içerisinde tek bir fazda ya da en fazla 2 fazda aynı anda gerçekleşen 

arıza çeşitleri bulunmaktadır. Temel olarak üç farklı simetrik olmayan kısa devre türü vardır. 

Tek Faz – Toprak Arızası, Çift Faz Arızası, Çift Faz – Toprak Arızası simetrik olmayan kısa 

devre çeşitleridir. Tüm kısa devre olayları içersin de sistemde en çok gerçekleşen ve en fazla 

kesinti sıklığı oluşturan kısa devre türü Tek Faz – Toprak Arızasıdır. 

Kısa devrenin elektrik tesislerindeki etkisi çok farklı olabilir. Etki ve şiddeti, hata yeri 

ve tipine bağlıdır. Arıza yerini besleyen elektrik kaynağının gücü ne kadar büyükse ve hatalı 

yerin bu enerji kaynağından beslenme süresi ne kadar uzun olursa; kısa devre akımlarından 

oluşan etki ve zararın büyüklüğü o kadar fazla olur. Kısa devre, ani olarak darbe şeklinde 

başlamışsa; devreden geçen çok büyük darbe kısa devre akımları tesis ekipmanları üzerine 

elektrodinamik kuvvetlerin tesir etmesine ve mekanik zorlamalara yol açar. Kısa devre 

akımının devreden geçişinin uzun süreli olması durumunda, ekipmanlarda ısınma ve termik 

zorlama meydana gelir. Dinamik ve termik zorlamaların etkisindeki elektrik şebekesinde 

bulunan ekipmanlar ve cihazlar tahrip olabilir. Kısa devrenin bu etkileri ile beraber arıza 

yerinde bir ark meydana gelmişse çevresine yaptığı yıkıcı zararlar ihmal edilemeyecek 

boyutlara ulaşabilir. 

Tesislerin projelendirme safhasında kısa devre hesabı yapılarak, kısa devrenin oluştuğu 

durumlarda meydana gelebilecek kısa devre akımlarının değerini bulunmakta, bu değerler esas 

alınarak kısa devre akımlarının meydana getirebileceği termik ve dinamik zorlamaları tespit 

ederek tesis ekipmanları buna göre seçilmektedir. Ayrıca koruma cihazlarının açma akım 

değerlerini ve seçiciliği gerektiren durumlarda açma sürelerinin değerleri tespit edilmektedir. 

2.1. IEC 60909 Standardı 

Bir kısa devre akımının iletken hattı üzerinde oluşması ile Şekil 2.1’ deki gibi bir dalga 

formu oluşur. Bu dalga formu ve hesaplanan ölçüm kriterleri Alman standardı olan VDE 0102 

ile birlikte belirlenmiştir. Daha sonra bu standart Avrupa genelinde kullanılmaya başlayarak 

IEC 60909 olarak isimlendirilmiştir. Ülkemizde de TSE tarafından bu standart kabul edilmiştir 

ve uygulamalar bu standart doğrultusunda gerçekleştirmektedir. IEC 60909 kısa devre 

noktasındaki devrenin eş değer gerilim kaynağı yöntemine göre ele alınmasıyla hesaplamalar 

yapılır. Bu yöntem aktüel işletme konumundan ve gelecekteki yük akışından bağımsız 

olduğundan hesabı kolaylaştırır ve tüm şebeke beslemeleri, genaratörler ve motorlar iç 

reaktanslarından sonra kısa devre edilmiş kabul edilir. Kısa devre anında sistemde oluşan yük 
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akış devresinde tek bir gerilim kaynağı vardır ve bunu da basit bir formülle elde etmek 

mümkündür. 

IEC 60909 standardının amacı, genelde pratik ve özlü işlemler yaparak yeterli 

doğrulukta sonuçlar elde etmektir. Bu nedenle, kısa devre yerinde eşdeğer gerilim kaynağı 

bulunduğu düşünülür. Kısa devre akımları ve kısa devre empedansları, şebeke üzerindeki 

testlerle, şebeke analizörleriyle yapılan ölçümlerle ve bilgisayarla da elde edilebilir.  

IEC 60909 metodu ile maksimum ve minimum kısa devre akımlarının hesaplanmasında 

aşağıdaki kabuller uygulanır; 

 Kısa-devre süreci için, ilgili kısa-devrenin tipinde herhangi bir değişikliğin olmayacağı 

kabul edilir. (Üç-faz kısa devrenin üç-faz, faz-toprak kısa devrenin faz-toprak olarak 

kalacağı öngörülür)  

 Transformatörlerin empedansı, kademe-değiştirici ana pozisyonda iken referans alınır. Bu 

kabul edilebilir, çünkü şebeke transformatörleri için KT empedans düzeltme faktörü ortaya 

konulur. 

 Ark dirençleri hesaba katılmaz. 

 Tüm hat kapasitansları ve şönt admitanslar ve dönmeyen (statik) yükler (sıfır-bileşen 

sistemindekiler hariç) ihmal edilir. 

Göz önünde tutulan güç sistemleri için, bu varsayımların tam anlamıyla doğru 

olmamasına rağmen; hesaplamanın sonucu, genellikle kabul edilebilir hassasiyete sahip 

sonuçları verme amacını yerine getirir. Farklı gerilim seviyelerindeki sistemlerde, kısa-devre 

akımlarını hesaplarken empedans değerlerini bir gerilim seviyesinden diğerine, genellikle kısa 

devre akımının hesaplanacağı gerilim seviyesine, dönüştürmek gerekir. Per-unit (p.u.) veya 

benzer sistemler için bu dönüştürme gerekmez. 

Hesap yönteminde yapılacak işlem serisi ise aşağıdaki sıralamada olduğu gibidir. 

1) Arıza noktasındaki eşdeğer gerilimi hesaplanır. 

2) Arıza noktasının üzerindeki, kaynağa doğru eşdeğer doğru bileşen, ters bileşen ve sıfır 

bileşen empedansları belirlenir ve toplanır. 

3) Simetrik bileşenleri kullanarak başlangıç kısa devre akımını hesaplanır. 

4) Başlangıç kısa devre akımının (Ik’’) r.m.s. Değeri bilindikten sonra; Ip, id.c. ve Ik 

hesaplanabilir. 
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Şekil 2.1 Kısa Devre Akım Dalga Formu 

IEC 60909 standardının ortaya koyduğu dalga formunda üzerinde temel hesaplamalarda 

baz alınan ve arızanın büyüklüğünü ortaya koyan başlangıç simetrik kısa devre akımı ( 𝐼𝑘" ) 

bulunur. Herhangi bir uygulama öncesi gerçekleştirilen analizler başlangıç simetrik kısa devre 

akımını bulmaya yöneliktir. Böylece ilgili sistemle alakalı koruma öngörülerinde bulunulabilir. 

Kısa devre akımının sönümlenme evresine girmesi ile sürekli kısa devre akımı ( 𝐼𝑘 ) oluşur. 

Dalga formunun oluşturduğu ilk pik değer darbe kısa devre akımı ( 𝐼𝑝 ) olarak kabul edilir. Kısa 

devre akımının bir de DC bileşeni bulunmaktadır. DC bileşen akımının başlangıç değeri A ile 

sembolize edilmiştir. 

𝐼𝑘"  : Başlangıç Simetrik Kısa Devre Akımı 

𝐼𝑘  : Sürekli Kısa Devre Akımı (İstikrarlı Hal) 

𝐼𝑝  : Darbe Kısa Devre Akımı 

A : DC Akım Bileşeni Başlangıç Değeri 

𝑖𝑑𝑐  : Kısa Devre Akımının DC Bileşeni 
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2.2. Simetrili Bileşenler 

Güç sistemleri arıza analizinde en sık kullanılan yöntem “Simetrili Bileşen” ‘dir. 

Simetrili bileşenler yöntemi Fortescue tarafından ortaya konmuş şebekede gerçekleşen kısa 

devre olaylarını matematiksel olarak açıklayabilen hesaplama yöntemidir. Diğer bilim 

insanlarının yaptığı çalışmaların aksine döner manyetik alanlı şebeke elemanlarının kısa devre 

anındaki etkilerini açıklayabilmiş tek yöntem olduğundan kullanımı doğru sonuçları elde etmek 

adına önemlidir. IEC 60909’un kabul etmiş olduğu kısa devre formülleri şebekede gerçekleşen 

arıza olaylarının matematiksel ispatlarında simetrili bileşenler yönteminin uygulanması sonucu 

ortaya çıkmış olan formüllerdir. Bu yöntem simetrik ve simetrik olmayan arızaların analizinde 

kullanılabilir. Dengeli üç fazlı sistemlerde bu metod uygulandığında bağımsız eşdeğer devreler 

elde edilir. Dengesiz üç fazlı sistemlerde ise bu devreler bağımsız değildir ve sadece dengesizlik 

noktalarından bağlıdır. Böylece bu sistemleri incelemek basitleşir. Sistemde simetrik olmayan 

bir kısa devre meydana geldiğinde akımlar dengesiz olur. Bu akımlar, üç fazının bileşenlerini 

temsil eden pozitif (doğru), negatif (ters) ve sıfır bileşenler ile çözümlenir. Sıfır bileşen, 

aralarında açı farkı bulunmayan ve eşit genliğe sahip olan 3 adet fazörden oluşur. Pozitif ve 

negatif bileşenler ise genlikleri eşit; fakat aralarında 120 derece faz farkı olan fazörlerden 

oluşur. Pozitif ve negatif bileşen arasında fark şu şekilde özetlenebilir; çift uçlu bir iletken 

düşünülecek olursa pozitif bileşende akım A ucundan B ucuna hareket ediyorsa negatif 

bileşende bu tam tersidir, yani yön olarak pozitif bileşenin -1 ile çarpıldığı düşünülebilir. 

 

Şekil 2.2 Simetrili Bileşenler 

Dengesi bozulmuş bir sistemde o anki değerlere bağlı olarak simetrili bileşenlerin uç 

uca eklenerek vektörel olarak toplanması ile dengesi bozulmuş sistemin modellemesi 

gerçekleştirilir. Hesaplamalar gerçekleştirilirken matrisel çarpım yoluna gidilerek işlemler 

gerçekleştirilir bu noktada fazlar arasındaki 120 derecelik farktan ortaya çıkan bir dönüş yönü 

operatörü (a) belirlenir. Bu operatör fazların birbirleri cinsinden ifadesini sağlamak amacıyla 

kullanılmaktadır. Hesaplamalar yapılırken her bir fazöre ait akım ve gerilim değerleri o fazörün 
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akım ve gerilim simetrili bileşenleri cinsinden ifade edilir. Şekil 2.3’ de kısa devre anında 

oluşan bir sistemin simetrili bileşenleri kullanılarak modellenmesi gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.3 Simetrili Bileşenlerin Vektörel Toplamı ile Dengesi Bozulmuş Bir Sistemin 

Modellenmesi 

 

Şekil 2.4 Senkron Genaratöre Ait Simetrili Bileşen Devreleri 

2.3. Kısa Devre Analizinde Yapılması Gereken Öncül Hesaplamalar 

Kısa devre anında hat başı beslemesinden arızanın oluştuğu noktaya kadar işleyen bir 

devre oluşur. Kısa devreye yönelik analiz yapabilmek için bazı değerlerin bilinmesi gereklidir. 
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Bu değerler kullanılarak hesaplamalarda bilinmesine ihtiyaç olan başka niceliklerin değerleri 

hesaplanır. 

Öncelikle bilinmesi gereken kısa devrenin oluştuğu noktada hatlar üzerindeki gerilim 

değeridir. Örneğin indirici trafodan sonra devam eden alçak gerilim seviyesinde bir hatta kısa 

devre arızası görülmüş olsun, bu durumda sistem için alınacak eş değer gerilim arıza noktasının 

sahip olduğu gerilim yani 400V’tur. 

Kısa devre anında oluşan devre için doğrudan ohm kanununa yönelik bir hesaplama 

düşünülebilir yani temel olarak akım değerinin bilgisine ulaşmak için gerilim ve empedans 

bilgisi gereklidir. Gerilim değeri anlatıldığı şekilde belirlendikten sonra sistem için eş değer bir 

empedans oluşturmak için tek tek kısa devre akımının yolu üzerinde bulunan elemanların 

empedans değerleri hesaplanabilmeli veya biliniyor olmalıdır. Kısa devre yolu üzerinde işletim 

yapan elemanlar temel olarak şebeke bağlantısı, trafo ve iletim & dağıtım hat iletkenleri olarak 

düşünülebilir. Belirtilen elemanlar için tek tek reaktans ve rezistans hesaplama işlemleri yapılır. 

Elemanlara göre yapılacak işlemler hat başından itibaren eleman sırasına göre aşağıdaki şekilde 

verilebilir; 

Şebeke bağlantısının oluşturduğu kısa devre empedansı formülü; 

𝑍ş =  
𝑐.𝑈ş

2

𝑆ş.𝑡𝑟
2 = 𝑅ş + 𝑗𝑋ş                                                                                                                                 (2.1) 

Şeklindedir. Burada trafo dönüştürme katsayının kullanılmasının sebebi şebeke 

bağlantısının değerlerini arıza noktasının değerlerine indirgeyerek arıza anında şebekenin hangi 

değerlerle etki ettiğinin doğru olarak hesaplanması içindir. C bağıl gerilim katsayısı ise 

hesaplamanın yapıldığı ilgili elemanın nominal gerilim kademesine göre belirlenen bir 

katsayıdır. Yüksek gerilim kademesinde çalışma gösteren elemanlar için 1.1, alçak gerilim 

kademesinde çalışma gösteren elemanlar için ise 1.05 olarak kabul edilir. Ülkemiz için yüksek 

ve orta gerilim kademelerinde çalışan elemanlar için 1.1, alçak gerilim kademesinde çalışan 

elemanlar için 1.05 kullanılmaktadır. 

Sistem için tüm eleman değerlerini içeren eş değer bir empedans hesaplanacağından tek 

tek her elemanın reaktans ve rezistans değerleri bilinmelidir. Şebekenin oluşturduğu reaktans 

ve rezistans değerleri eğer Rş/Xş oranı biliniyorsa doğrudan hesaplanabilir aksi takdirde 

hesaplamayı yapmak için pratikte kullanılabilecek ampirik formüller bulunmaktadır. Pratikte 

uygulanan kabul oranları Xş = 0,995.Zş ve Rş = 0,1.Xş olarak ele alınır. 

Transformatörlerin parametrelerini hesaplamak için izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir; 

𝑍𝑡 = %𝑈𝑘.
𝑈𝑡𝑠

2

𝑆𝑡
                                                                                                                                 (2.2) 
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Verilmiş olan formülle birlikte transformatörün empedansı hesaplanmış olur. Formülde 

gerilim değeri olarak kısa devre transformatörün hangi uç tarafında gerçekleşmişse o ucun 

nominal değeri alınır. Örneğin verilmiş olan formüle göre kısa devre arızasının transformatörün 

sekonder uç tarafından sonra devam eden hatlardan birisinde bulunduğu varsayılmıştır. 

Transformatöre ait rezistans değerini elde etmek için sargılardaki bakır kaybından yola 

çıkılarak hesaplama yapılır. Rezistansı bulduktan sonra empedans içerisinden reaktans değerini 

çekmek kolaydır. 

𝑅𝑡 =
𝑈𝑡𝑠

2 .𝑃𝑡𝑘

𝑆𝑡
2                                                                                                                                  (2.3) 

𝑋𝑡 = √𝑍𝑡
2 − 𝑅𝑡

2                                                                                                                                 (2.4) 

Yukarıda verilmiş formüllerle birlikte ilgili değerler hesaplanmış olur. 

Transformatörlerin kısa devre noktasına göre gösterdiği reaktans ve rezistans değerlerini 

bulabilmek için bir düzeltme katsayısı bu değerler ile çarpılır düzeltme katsayısının 

bulunabilmesi için aşağıdaki formüller izlenir. 

𝑢𝑟 =
𝑃𝑡𝑘

𝑆𝑡
. 100                                                                                                                                 (2.5) 

𝑢𝑥 = √𝑢𝑘
2 − 𝑢𝑟

2                                                                                                                                 (2.6) 

𝐾𝑡 = 0,95.
𝑐𝑚𝑎𝑥

1+0,6.𝑢𝑥
                                                                                                                                 (2.7) 

Cmax değeri arızanın gerçekleştiği noktadaki gerilim kademesine göre belirlenmelidir. 

Trafolar faz-toprak ve çift faz-toprak arızalarında bir de sıfır sistem empedansı 

oluştururlar hesapların yapılabilmesi için bu değere de ihtiyaç vardır. Sıfır sistem reaktans ve 

rezistans değerleri eğer trafo datasheetinde bulunuyorsa buradan alınarak doğrudan işleme 

eklenebilir. Değerlerin bilinmediği durumda yine pratikte kullanılan bazı ampirik formüller 

bulunmaktadır, hesaplamalar bu formüllerle yapılır ayrıca düzeltme katsayısı sıfır sistem 

empedans bileşenlerine de uygulanmalıdır. Hesaplamalar aşağıdaki şekildedir; 

𝑅𝑡0 = 𝑅𝑡                                                                                                                                 (2.8) 

𝑋𝑡0 = 0,95. 𝑋𝑡                                                                                                                                 (2.9) 

𝑍𝑡0 = 𝐾𝑡(𝑅𝑡 + 0,95. 𝑋𝑡)                                                                                                                     (2.10) 
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Parametreleri hesaplanacak son eleman iletim & dağıtım hat iletkenleridir. Doğrudan 

iletkenin sahip olduğu uzunlukla, km başına reaktans/rezistans değerlerinin çarpımından iletken 

parametreleri hesaplanmış olur. 

𝑋𝑙 = 𝑙. 𝑥𝑙                                                                                                                                  (2.11) 

𝑅𝑙 = 𝑙. 𝑟𝑙                                                                                                                                  (2.12) 

𝑍𝑙 =  𝑅𝑙 + 𝑗𝑋𝑙                                                                                                                                  (2.13) 

İletkenler için de sıfır sistem empedans bileşeni hesaplanmalıdır. Sıfır sistem bileşenleri 

biliniyorsa doğrudan kullanılabilir eğer bilinmiyorsa diğer elemanlarda olduğu gibi pratikte 

uygulanan ampirik kabuller bulunmaktadır. Bunlar aşağıda bulunan formüllerdeki gibidir. 

𝑅𝑙0 = 2. 𝑅𝑙                                                                                                                                 (2.14) 

𝑋𝑙0 = 3. 𝑋𝑙                                                                                                                                  (2.15) 

Gerekli sistem parametrelerinin hesaplanması ile enerji hattının istenen bir noktasında 

istenen kısa devre tipinin akım büyüklüğü hesaplanabilmektedir. Kısa devre akımları 

hesaplanmadan önce oluşan kısa devre sistemine yönelik eş değer empedans hesaplanmalıdır. 

Örnek olarak şebeke bağlantısı, trafo ve iki iletim hattından oluşan bir sistemde iletim hattının 

sonunda oluşan bir arıza için oluşacak eş değer empedans aşağıdaki gibi hesaplanır. 

𝑍𝑒ş = √(𝑅ş + 𝑅𝑡𝑘 + 𝑅𝑙1 + 𝑅𝑙2)2 + (𝑋ş + 𝑋𝑡𝑘 + 𝑋𝑙1 + 𝑋𝑙2)2                                           (2.16) 

Eğer sistemde görülen arıza tipi faz-toprak veya çift faz-toprak gibi bir arıza ise sıfır 

sistem empedansı için de eş değer empedans bulunmalıdır. Yine aynı örnekte bulunan 

elemanlar için hesaplama şekli aşağıdaki gibidir. 

𝑍0𝑒ş = √(𝑅𝑡0𝑘 + 𝑅𝑙01 + 𝑅𝑙02)2 + (𝑋𝑡0𝑘 + 𝑋𝑙01 + 𝑋𝑙02)2                                              (2.17) 

Eş değer empedans hesaplamaları yapıldıktan sonra kısa devre tipine göre uygun formül 

seçilerek arıza akımı hesaplanabilmektedir. 

2.4. Simetrik Arızalar 

Simetrik arıza terimi tüm fazlarda aynı anda kısa devre görülmesine işaret eden bir 

söylemdir. Bu noktada açıklanmak istenen üç faz arızalarıdır. Simetrik arızalar sırasında ters 

sistem ve sıfır sistem bileşenlerinin kısa devre akımı üzerinde etkisi yoktur. Bir sistemde 

oluşacak üç faz arızasına yönelik hesaplamalarda doğrudan pozitif bileşen üzerinden 

hesaplamalar gerçekleştirilir. 
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2.4.1. Üç Faz Arızası 

Üç fazlı bir sistemde her üç faz iletkeninin birbiri ile temas etmesi halinde oluşan hata 

şeklidir. Hata yerinde iletkenler arası gerilim sıfır olur. Üç faz arızası simetrik arızadır ve 

arızanın toprağa direk ya da direnç üzerinden teması hata akımını etkilemez. En yüksek kısa 

devre akımı bu arıza tipinde oluşmaktadır. Genellikle oluşma sebepleri iletkenleri taşıyan 

direklerin yıkılmasına sebep olan nedenlerden ortaya çıkmaktadır. Özellikle buz yükü ve rüzgar 

yükü hem direklerin yıkılmasına neden olabilmekle birlikte hem de kısa devrelere sebebiyet 

vermektedir. 

 

Şekil 2.5 Üç Faz Kısa Devresi 

Kısa devre formüllerinin oluşturulmasında fazör değerleri simetrili bileşenler cinsinden 

ifade edilerek çözüme gidilir. Denklem 2.18’ de simetrili bileşen hesap matrisi yer almaktadır. 

[
𝑉0

𝑉1

𝑉2

] =
1

3
[
1 1 1
1 𝑎 𝑎2

1 𝑎2 𝑎
] [

𝑉𝑎

𝑉𝑏

𝑉𝑐

] = [
0
0
0

]                                                                                        (2.18) 

Denklem 2.19’ da ise gerilim simetrili bileşenleri ile simetrili bileş akımları arasındaki 

ilişki verilmiştir.  

[
𝑉0

𝑉1

𝑉2

] = [
0
𝐸
0

] − [
𝑍0 0 0
0 𝑍1 0
0 0 𝑍2

] [
𝑉0

𝑉1

𝑉2

]                                                                                        (2.19) 

Üç faz kısa arızasının, kısa devre akımı hesap formülü Denklem 2.20’ de verilmiştir. 

Denklem 2.21’ de ise kısa devre gücü formülü verilmiştir. Kısa devre gücü sanal bir değerdir, 

normal şartlarda kısa devre anında gerilim 0’ a indiği için bir güç hesabı yapmak mümkün 

değildir ancak Denklem 2.21’ de verilen formül ile literatürde kısa devre akımının yıkıcılığını 

belirtmek için kullanıldığı söylenmektedir. 
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𝐼𝑘
" =

𝑐.𝑈𝑛

√3.𝑍1
                                                                                                                                 (2.20) 

𝑆𝑘
" = √3. 𝑈𝑛. 𝐼𝑘

"
                                                                                                                                 (2.21) 

2.5. Asimetrik Arızalar 

Asimetrik arızalar şebekede dengesiz bir yapı oluşmasına neden olan problemlerdir. 

Adından da anlaşılacağı üzere şebekeyi oluşturan 3 fazörün gerilim–akım parametrelerinin 

birbirlerinden fark göstermesine dayanır. Böyle bir durumda fazörler arasında denge kalmaz. 

En az bir fazörün diğer fazlardan farklılık göstermesi sonucu oluşan arızalara asimetrik arızalar 

denir. 3 farklı kısa devre türü asimetrik arızalar içerisinde yer alır. 

2.5.1. Tek Faz-Toprak Arızası 

Yıldız noktası doğrudan topraklanmış olan tesislerde fazlardan herhangi birinin toprak 

ile temas etmesi sonucu bir fazlı toprak kısa devresi oluşur. Eğer trafonun veya jeneratörün 

fazlarından birinin ucu yıldız noktası ile köprülenirse buna ‘bir fazlı kısa devre’ denir. En sık 

rastlanan arıza tipidir. Tek fazın toprakla teması sonucu oluşmaktadır. Tek Faz – Toprak kısa 

devresinde, arıza akımı tek bir fazdan akan akımdır. 

 

Şekil 2.6 Tek Faz Toprak Arızası 

Tek Faz – Toprak arızasında kısa devrenin yaşandığı fazda gerilim sıfır yönüne doğru 

düşüş gösterirken sağlam fazlarda akım sıfıra gider. Denklem 2.22 sağlam faz akımlarının 0 

olduğu görülmektedir. Denklem 2.23’ de ise gerilim ilişkisi verilmiştir, burada da arızanın 

yaşandığı fazın geriliminin sıfır olduğu görülmektedir.  
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[
𝐼𝑎0

𝐼𝑎1

𝐼𝑎2

] =
1

3
[
1 1 1
1 𝑎 𝑎2

1 𝑎2 𝑎
] [

𝐼𝑎

0
0

]                                                                                        (2.22) 

[
𝑉0

𝑉1

𝑉2

] =
1

3
[
1 1 1
1 𝑎 𝑎2

1 𝑎2 𝑎
] [

0
𝑉𝑏

𝑉𝑐

]                                                                                        (2.23) 

Eşdeğer kısa devre arızası bileşen gösterimi aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. 

 

Şekil 2.7 Tek Faz-Toprak Arızası Devre Gösterimi 

 

Şekil 2.8 Tek Faz-Toprak Arızası 

 

Üç faz kısa arızasının, kısa devre akımı hesap formülü Denklem 2.24’ de verilmiştir. 

𝐼𝑘
" =

𝑐.𝑈𝑛

√3.[𝑍1+𝑍2+𝑍0]
                                                                                                                                 (2.24) 
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2.5.2. Çift Faz Arızası 

Toprak temassız faz-faz kısa devre durumunda, iki faz arasındaki gerilim sıfır olur. Kısa 

devrede yıldız noktasının bir önemi yoktur. Her iki fazdan geçen hata akımı birbirine eşit fakat 

ters yöndedir. Başka bir söylemle bir fazdan akan akım diğer faza geçerek devresini ters yönlü 

hareket edip devresini tamamlamaya çalışır dolayısıyla iki faz üzerinde akan akım aynı akımdır. 

Yüksek gerilim havai hatlarında nadiren rastlanır. 

 

Şekil 2.9 Çift Faz Arızası 

 

Şekil 2.10 Çift Faz Arızası Devre Gösteri 

Fazör akımları ile simetrili bileşen akımları arasındaki ilişki Denklem 2.25’ de ifade 

edilmiştir.  
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[
𝐼𝑎0

𝐼𝑎1

𝐼𝑎2

] =
1

3
[
1 1 1
1 𝑎 𝑎2

1 𝑎2 𝑎
] [

0
𝐼𝑏

−𝐼𝑏

] = [

0
1

3
(𝑎 − 𝑎2)𝐼𝑏

1

3
(𝑎2 − 𝑎)𝐼𝑏

]                                                                 (2.25) 

Denklem 2.26’ da Çift Faz Arızası sonucunda oluşan kısa devre akımını hesaplamaya 

yönelik kullanılan ifade verilmiştir. 

𝐼𝑘
" =

𝑐.𝑈𝑛

√3.[𝑍1+𝑍2]
                                                                                                                                 (2.26) 

2.5.3. Çift Faz-Toprak Arızası 

Bu hatanın sebebi hatasız faz iletkenlerinde gerilim yükselmesi ile izolasyonun 

zorlanmasıdır. Genellikle basit bir toprak teması şeklinde başlar ve toprak temasının derhal 

açılmasına gerek görülmez. Nötrü doğrudan topraklanmayan şebekede, toprak teması 

durumunda, şebeke faz-toprak gerilimlerindeki kayma bilhassa büyüktür. Böyle bir durumda, 

toprağa karşı gerilimi yükselen hatasız fazın izolasyonunda delinme ve atlama meydana 

geldiğinde çift toprak teması meydana gelir. Her iki temas yeri birbirinden ne kadar uzaksa 

arızanın şiddeti o kadar az olur. Çift toprak teması, iki fazlı kısa devreye göre şiddeti daha az 

olmakla birlikte tesir tarzı bakımından aynıdır. 

 

Şekil 2.11 Çift Faz Toprak Arızası 

Çift Faz Toprak Arızasının hesaplanmasına yönelik eşitlik Denklem 2.27’ de verilmiştir. 

𝐼𝑘
" =

𝑐.𝑈𝑛

√3.[𝑍1+𝑍2+𝑍0.
𝑍1
𝑍2

]
                                                                                                                                 (2.27) 
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Şekil 2.12 Kısa Devre Tipleri ve Arıza Akımı Hesap Denklemleri 
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3. Koruma Sistemleri ve Sistem Elemanlarının Koordinasyonu 

Elektrik güç sistemlerinin işletilmesi genel olarak 3 yönlü olarak ele alınır. Bunlar; 

 Normal çalışma durumu 

 Elektriksel arızalarının önlenmesi 

 Elektriksel arızaların etkilerinin azaltılması 

Normal çalışma durumu; hiçbir ekipman arızasının ve personel hatasının olmadığı 

işletme durumudur. Normal çalışmanın mevcut olmadığı aksi durumlar, koruma rölelerinin 

devreye girmesi anlamına gelmektedir. Bu şartlarda koruma röleleri devreye girer ve sistem 

yönetimini gerçekleştirir. Burada koruma rölelerinin temel fonksiyonu ortaya çıkmaktadır. Bu 

fonksiyon, sistemde meydana gelen kısa devrelerde ya da tesise ve tesis elemanlarına zarar 

verebilecek herhangi bir anormal durumda, elektrik şebekesinin geri kalan kısmının etkin bir 

şekilde çalışmasını etkilemeyecek şekilde, arızalı olan bölgenin mümkün olan en kısa sürede 

servis dışı edilmesini sağlamaktır. 

3.1. Koruma Sistemi Elemanları 

Koruma sistemleri kesiciler, koruma röleleri, akım ve gerilim trafoları olmak üzere üç 

temel elamandan oluşmaktadır. 

 

Şekil 3.1 Koruma Sistemi Elemanları 
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3.1.1. Kesiciler 

Elektrik güç sistemlerini otomatik veya manuel işletim altında; devreye alıp-çıkartma 

işlemlerini yapan, aynı zamanda üzerlerinden belli bir yük taşıyan ekipmanlara kesici 

denilmektedir. Bu ekipmanlar; yük taşıyan kapalı pozisyonda veya elektrik izolasyonu sağlayan 

açık pozisyonda bulunurlar. Bir durumdan diğerine geçiş belli şartlar altında ya da belli bir 

operasyon sonucunda meydana gelir. Kapalı pozisyondan açık pozisyona geçme durumu, genel 

olarak herhangi bir kısa devre ya da anormal durum neticesinde meydana gelir ve koruma 

rölesinden gelen sinyal sonucunda kesici açma işlemi yaparak arızalı kısmı devreden çıkarmış 

olur. Bu nedenle, kesicilerden beklenen en önemli özellik, normal çalışma koşullarında 

güvenilir olmak ve arıza durumlarında koruma rölesinden gelen sinyali mümkün olan en yüksek 

hızda algılayarak açma operasyonunu yapabilmektir. 

1) Yağlı Tip Kesiciler: Yağın ark söndürme özelliği iyi olduğundan ve farklı bir alternatif 

bulunmadığından dolayı eski yapılarda sıkça mevcuttur. Ancak içerisinde fazla miktarda 

yağ bulunduğundan yangın tehlikeleri bulunmakta ve bu nedenle günümüzde kullanımı 

fazla olmamaktadır. 

 

Şekil 3.2 Yağlı Tip Kesici 

2) Vakumlu Kesiciler: Bu tip kesicilerde arkı söndürme işlemi; yüksek vakuma sahip, 

silindirik biçimi olan seramik bir yapı kullanılarak yapılır. Arkı söndürmek için herhangi 

bir özel madde yoktur. Bu nedenle yüksek gerilim uygulamalarında sık tercih 

edilmemektedir. 
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Şekil 3.3 Vakumlu Kesici 

3) SF6 Gazlı Kesiciler: Son yıllarda en sık kullanılan kesici tipidir. Hacimleri küçüktür, bu 

nedenle kapalı mekanlarda kullanılabilmektedir. Çalışma prensibi, sabit basınçtaki SF6 

gazının (sülfür hekza florür veya kükürt hekza florid) piston vasıtasıyla sıkıştırılarak ark 

üzerine üflenmesi ve arkın koparılması esasına dayanır. SF6 gazının yalıtım özelliğinden 

dolayı kontaklar arasında açılma mesafesi çok küçüktür. 

 

Şekil 3.4 SF6 Gazlı Kesici 

3.1.2. Ölçü Transformatörleri 

Koruma, ölçü ve kontrol ekipmanlarının yüksek gerilim ve akıma maruz kalmamaları 

için kullanılan ekipmanlardır. Ölçü transformatörlerinin primer kısmı nominal akım ve gerilim 

geçen bölüme, sekonder kısmı ise ölçü veya koruma ekipmanlarına bağlanır. Ölçü 

transformatörlerinde, tedbir olarak sekonderler topraklanır. Ölçü transformatörlerinin genel 

kullanılış amaçları aşağıdaki gibidir.  

 Ölçü ve koruma cihazlarını primer devreden izole ederek, personel ve tesis güvenliğini 

sağlamak.  
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 Tesislerin akım ve gerilim değerlerini standart değerler olan 5A ve 100V’a indirmek.  

 Ölçü transformatörlerini çeşitli şekillerde bağlayarak akım veya gerilimleri fazör olarak 

toplayıp, çıkartmak.  

Ölçü transformatörleri akım ve gerilim transformatörleri olarak 2 çeşittir. 

Gerilim Transformatörleri: Ölçü ve koruma ekipmanlarını direkt olarak yüksek gerilim 

hattına bağlamak mümkün değildir. Bu cihazların yüksek gerilime dayanacak şekilde imal 

edilebilmeleri hem maliyet açısından hem de can güvenliği düşünüldüğünde pek mümkün 

gözükmemektedir. Bu nedenle gerilim transformatörleri kullanılmaktadır. Elektrik tesislerinde 

kullanılan gerilim seviyeleri genel olarak belli olduğundan ve anma gerilimleri 

değişmediğinden, bu transformatörlerin kullanıldıkları değer aralığı dardır. Ayrıca kısa devre 

anlarında gerilim sıfıra indiğinden, bu transformatörler akım transformatörleri gibi 

zorlanmalara maruz kalmazlar. Bu transformatörleri korumak amacıyla primer ve sekonder 

devrelerine sigortalar eklenir. Ancak akım transformatörlerine sigorta eklemek mümkün 

değildir. Çünkü akım transformatörleri devreye seri bağlandığından, sigorta attığında tüm hattın 

akımı kesilir. Gerilim transformatörleri standart olarak 100 V gerilim çıkışından ve 15, 30, 45, 

60, 90, 120, 150 ve 180 VA anma güçlerinde üretilirler. 

 

Şekil 3.5 Gerilim Trafosunun Devreye Bağlanışı 

Akım Transformatörleri: Primerlerinden geçen anma akımını, 5 A veya 1 A seviyesine 

düşüren cihazlara akım transformatörü denilmektedir. Bu trafonun seçiminde, akım trafosuyla 

cihazlar arasındaki mesafeye göre değerlendirmeler yapılarak sekonder akım belirlenir. 

Mesafenin fazla olduğu yerlerde güç kaybının daha az olması amacıyla sekonderi 1 A olan akım 

trafoları tercih edilir. Akım transformatörlerinin sekonder uçlarına herhangi bir ekipman bağlı 

olmadığında, şebekeye seri olarak bağlı olduğundan primer sargısından akım geçmeye devam 

edecektir. Bu akım, sekonder kısma 5 A civarında yansır ve RFE (demir kayıplarını temsil eden 

direnç) ve Xm‘ in (mıknatıslanma akımını oluşturan bobinin reaktansı) üzerinden devresini 

tamamlar. Burada eşdeğer empedans yüksek olduğundan sekonder uçlarda yüksek değerli 

gerilimler oluşur. Bu gerilimler işletme açısından tehlike arz etmektedir. Ayrıca bunun yanında 

demir çekirdek ısınarak doymaya girer ve hasar görür. Bu durumu engellemek için akım 



 

                                                                                      

 

ARAS EDAŞ                                                                       31  Kasım 2019                                                                                  

CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Koruma Koordinasyon ve Röle Ayar Programının Geliştirilmesi Projesi 

trafolarının sekonder uçları hiçbir zaman boş bırakılmaz ve kullanılmayacaksa bile kısa devre 

edilir. 

 

Şekil 3.6 Akım Trafosunun Devreye Bağlanışı 

3.2. Fider Aşırı Akım Koruma Röleleri ve Çalışma Prensipleri 

Koruma cihazları arızaları gerçekleşmeden önce engelleyemez, ancak arıza meydana 

geldikten sonra harekete geçebilir. Rölelerin görevleri, arızalı elemanın beslemeyle ilişkisini 

keserek daha fazla zarar görmesini engellemek, geri kalan güç sisteminin işlevine devam 

etmesini sağlamak, elektrik kesintisinin önüne geçmek ve insanı, hayvanları ve çevreyi güç 

sistemi kaynaklı tehlikelerden korumak olarak özetlenebilir. Geçmişten günümüze kadar en sık 

kullanılan koruma röleleri ters zaman-aşırı akım ve ani-aşırı akım röleleridir. Bu röleler hem 

ana koruma hem de yedek koruma olarak kullanılabilir ve sistemde her koruma bölgesinde 

uygulanabilir. Zaman-aşırı akım röleleri hattan geçen akıma karşılık zaman gecikmesi 

karakteristiğine bağlı olarak istenilen bir zaman gecikmesinde açma yapması için seçilirken, 

ani aşırı akım röleleri hızlı şekilde açma yapması için seçilir. Aşırı akım röleleri iletim ve 

dağıtım sistemlerini, bu sistemlerde meydana gelebilecek kısa devre veya aşırı yükleme 

sonucunda oluşan büyük genlikli akımların etkilerinden korurlar. Bu röleler ayrıca 

generatörlerin, transformatörlerin ve elektrik motorlarının korumasında da kullanılırlar. 

Arızaların sisteme verdiği hasarı minimuma indirebilmek için rölelerin hızlı, güvenilir 

ve seçici bir şekilde çalışması beklenir. Bu beklentiyi karşılayabilmek için modern rölelerde 

yeni nesil mikroişlemcilerin yüksek iletişim, veri depolama ve işleme kapasitesi kullanılır. 

Aşırı akım koruması en temel koruma rölesi prensiplerinin başında gelir ve dağıtım 

sistemleri için neredeyse bütün koruma stratejilerinin belkemiğini oluştururlar. Aşırı akım 

röleleri, kendi koruma bölgelerinden rölenin ayar değerinden daha yüksek bir akım geçtiğini 

tespit ettiklerinde ani olarak veya belirli bir zaman gecikmesiyle kesiciye açma sinyali 

gönderirler. Bu gecikme, çalışma zamanı olarak da bilinir ve rölenin işlemcisindeki koruma 

algoritması tarafından hesaplanır. 

Rölenin çalışma akımı, normal koşullarda maksimum akımdan büyük olmalıdır. Röle 

güvenli açma için ya da sonraki hatta arka plan koruması için belirli akım ayarlarına sahip 

olmalıdır. Ayrıca tetikleme zamanını kısaltmak için röle yüke yakın bağlanır. Büyük hata 

akımlarına sahip kısa devreler, küçüklere göre daha uzun sürecektir. 
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Aşırı akım röleleri sahip oldukları akım zaman karakteristiklerine göre 3 farklı 

kategoride incelenebilirler: 

 Ani: Ani aşırı akım rölesi, kendi koruma bölgesinde ayar değerinden yüksek seviyede bir 

akım tespit ettiği zaman kesiciye hiçbir gecikme uygulamadan açma sinyalini gönderir. Bu 

karakteristik genellikle arıza akımlarının maksimum yük akımından çok daha yüksek 

olduğu yerlerde kullanılır. 

Sabit Zamanlı: Sabit zamanlı aşırı akım rölesinin zaman karakteristiği tespit edilen aşırı 

akımın değerinden bağımsızdır ve t = Csabit olarak ifade edilebilir. Bu denklemde t çalışma 

zamanını, Csabit ise sabit bir saniye değerini gösterir. Bu süre içerisinde eğer akım ayar 

değerlerindeki sınırın altına düşerse kesiciye açma sinyali gönderilmez. 

 Ters Zamanlı: Ters zamanlı aşırı akım rölesinde çalışma zamanı arıza akımının değerine 

bağlı olarak değişir, daha yüksek akımlarda çalışma süresi daha kısa olur. Ters zamanlı 

aşırı akım rölelerinin akım zaman karakteristiği Elektrik ve Elektronik Mühendisleri 

Enstitüsü'nün (IEEE) C37.112-1996 numaralı standardı ve Uluslararası Elektroteknik 

Komisyonu'nun (IEC) 255-3 numaralı standardına göre Denklem 3.1'deki gibi 

belirlenmiştir. 

𝑡 =
𝐴

(
𝐼𝐿
𝐼𝑆

)𝑝−1
∗ 𝑇𝑀𝑆                                                                                                                   (3.1) 

Bu denklemde A ve p zaman sabitlerini, IL arıza meydana gelmesi halinde geçecek olan 

kısa devre akımının değerini, IS rölenin ayarlarındaki izin verilen maksimum akım değerini, 

TMS zaman ayarı çarpanını göstermektedir. 

A ve p zaman sabitlerine bağlı olarak IEC 60255 standardında farklı çeşitlerde akım-

zaman karakteristikleri belirlenmiştir. Bu standart çeşitlerden bazılarını Tablo 3.1'de 

görebilirsiniz. 

Tablo 1: Çeşitli Ters Zamanlı Akım Koruması Karakteristikleri 

Karakteristik A Değeri p Değeri 

Standart 0,14 0,02 

Çok 13,5 1 

Aşırı 80 2 
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Uzun Gecikmeli 120 1 

Aşırı akım rölesinin işlemcisinde bulunan programın başlatılmasının ardından rölenin 

akım girişinden akım verisi okunur. Bu veri üzerinde Fourier dönüşümü kullanılarak IL 

hesaplanır. IL hesaplandıktan sonra IL/IS hesaplanır ve sonraki aşamaya geçilir. Bu diyagramda 

IS rölenin ayar değerini göstermektedir. Eğer IL, IS'ten büyük ise arıza olduğu anlaşılır ve sayaç 

başlatılır, aksi halde akım bilgisi ile IS karşılaştırılmaya devam edilecektir. IS her zaman için 

maksimum yük akımı ile minimum arıza akımı arasında bir değerde seçilmelidir. 

Sayaç başlatıldıktan sonra akımın genliğine göre röle karakteristiği belirlenir. Çok 

yüksek akım değerleri için röle sabit zamanlı olacak şekilde çalışacaktır, diğer akım değerleri 

için ise standart ters zamanlı karakteristiğe uygun açma zamanı hesaplanır. 

Açma zamanının sonunda akım hala sınır değerin üstünde ise açma sinyali kesiciye 

gönderilir ve açma işlemi gerçekleştirilir. 

Eğer aşırı akım rölesinde yön fonksiyonu mevcut ise akımın genliği ile ayar değeri 

karşılaştırılırken akımın yönü de kontrol edilecektir. Eğer akımın yönü rölenin operasyon 

bölgesinde ise röle açma sinyalini gönderecektir, eğer değil ise bu sinyal engellenir ve röle 

çalışmaz. 

 

Şekil 3.7 Aşırı akım ters-zaman eğrisi 
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Şekil 3.8 Aşırı Akım Rölesi Akış Diyagramı 
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3.2.1. Rölelerin Sahip Olması Gereken Nitelikler 

Rölelerin sahip olması beklenen özellikleri 5 ana başlıkta inceleyebiliriz; 

 Seçicilik: Yalnızca arızalı kısmın tespit edilmesi ve sistemden ayrılmasıdır. Rölenin arızalı 

bölgeyi doğru bir biçimde tespit etmesi gerekir. 

 Güvenilirlik: Röleler gerçekleşen bütün arızaları tespit edebilmeli ve arıza olmadığı zaman 

açma sinyali göndermemelidir. Röle, bu özelliğini çalışma ömrü boyunca korumalıdır. 

 Hassasiyet: Sistemdeki en ufak arıza belirtilerini dahi tespit edebilmelidir. 

 Çalışma Hızı: Röle, önceden belirlenmiş gecikmeler hariç, arızayı en kısa sürede tespit edip 

gereken işlemi uygulamalıdır. 

 Tüketim: Oldukça az bir tüketimi olmalıdır. Bu özellik rölelerin şebekeye bağlantısını 

sağlayan transformatörler üzerinde büyük etkileri vardır. 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektromekanik ve elektronik röleler yerlerini dijital 

rölelere bırakmışlardır. Dijital rölelerin diğer eski tip rölelere göre birçok avantajı 

bulunmaktadır. Bunları özetleyecek olursak; 

 Maliyet: Bütün diğer şartların eşit olduğu düşünülse bile dijital röleler maliyet açısından 

daha uygun durumdadır. Her ne kadar piyasaya ilk çıkan röleler konvansiyonel rölelerin 

10 - 20 katı fiyata sahip olsalar da zaman içinde dijital röle fiyatları düşmüş ve hesaplama 

güçleri artmıştır. 

 Kendini denetleme: Dijital röleler kendi alt sistemlerini kontrol etmek için 

programlanabilirler, bu sayede meydana gelebilecek işlev arızalarını da tespit ederler. 

Uygun şekilde tasarlanmış bir röle arıza durumunda kendini devre dışı bırakıp merkez 

sisteme servis istemi için alarm gönderebilir. 

 Sistem entegrasyonu: Dijital teknoloji zamanla bütün elektrik sistemlerinin temeline 

yerleşmektedir. Ölçüm, haberleşme, uzaktan ölçme, kontrol gibi işlemlerin çoğu 

bilgisayarlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sistemlerde dijital transdüserler ve fiber 

optik kablolar kullanılmaktadır. Bu ortamların dijital hale dönüşmesi sonucunda dijital 

rölelerin kullanımı da kaçınılmaz olacaktır. 

 İşlevsel esneklik: Gerekli sinyaller iletildiği sürece röleler birçok farklı işlemi yerine 

getirebilirler. Örnek olarak, ölçüm cihazlarından gelen verileri okuyabilir, bunları 

değerlendirip kesiciye sinyal gönderebilir, ardından merkez sistemi durumla ilgili 

bilgilendirebilirler. 
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 Programlama ve iletişim kabiliyetine sahip dijital rölelerin eski tip elektromekanik 

rölelerin sahip olamayacağı önemli bir avantajı daha bulunmaktadır. Dijital rölelerin 

karakteristikleri sistemin durumuna göre otomatik olarak değişebilir, bu özellikteki koruma 

adaptif koruma olarak adlandırılır. 

3.3. Mesafe Rölesi 

Mesafe röleleri, iletim ve dağıtım hatlarında ana ve yedek koruma olarak geniş bir 

kullanıma sahiptirler. Mesafe rölesi selektif bir koruma yapan sekonder tipte bir röledir ve 

iletim hatlarını korumak için çok tercih edilir. Temel olarak mesafe koruma röleleri gerilim ve 

akım değerlerini karşılaştırarak hattın empedansını Z=V/I eşitliğine göre belirlemektedir. 

Rölenin ölçtüğü empedans değeri daha önceden röleye girilen ayar değerinden küçük ise röle 

çalışmaktadır. Rölenin sağlıklı koruma yapabilmesi için başlatma, yön ve ölçme ünitelerinin 

zincirleme olarak devreye girip görevlerini yapmasına bağlıdır. Bu rölelerin en önemli özelliği, 

arıza halinde açma zamanının, arıza yerinin besleme noktasından olan uzaklığı ile doğru orantılı 

olmasıdır. Mesafe koruma rölelerinin Empedans, Reaktans, Mho, Quadrilateral gibi farklı 

karakteristiklere sahip çeşitleri mevcuttur. 

Kısa devre arızasında hattın gerilim değeri azalır, akım değeri artar. Yani kısa devre 

empedansı normal işletme değerlerine göre daha küçüktür. Rölenin ölçtüğü empedans değeri, 

arıza noktası ile röle arasındaki mesafeye bağlıdır ve hattın uzunluğu ile doğru orantılıdır. 

Mesafe rölesi koruma işlevini gerçekleştireceği hattın önceden tanımlanmış olan bölgelerinde 

çalışacak şekilde ayarlanır. Röle ile arıza noktası arasında kalan ve hattın/hatların farklı 

kısımlarını izleyen arıza bölgeleri mesafe rölesi içinde ayarlanmaktadır. Şekil 3.9’te kademeli 

mesafe koruma mantığı verilmiştir. 

 

Şekil 3.9 Kademeli Mesafe Koruması 
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3.4. Koruma Sistemlerinde Olması Gereken Şartlar ve Kullanılan 

Yöntemler 

Koruma elemanlarının arızaları algılayabilmesi için sistemdeki birtakım değişkenleri 

analiz etmesi gerekmektedir. Koruma elemanının çeşidine bağlı olarak bu değişkenler farklılık 

gösterir. Bu değişkenleri ve onları baz alan röle tiplerini şu şekilde özetleyebiliriz; 

1) Aşırı Akım: Aşırı akım durumu şebeke elemanlarında izin verilen maksimum akımdan 

daha yüksek bir akım tespit edildiği zaman meydana gelir. Aşırı akım rölesi koruduğu 

cihazın veya hattın akım değerinin, ayarlarındaki akım seviyesini aştığını belirlediği zaman 

ilgili kesiciye açma sinyali gönderir. Çalışma sürelerine bağlı olarak farklı tiplerde aşırı 

akım röleleri bulunmaktadır. 

2) Aşırı veya Düşük Gerilim: Elektriksel cihazların hepsi belli bir gerilim aralığında sağlıklı 

bir şekilde çalışabilirler. Bu gerilimin altına düşüldüğünde cihazlar çalışmayı durdururlar, 

üstüne çıkıldığında ise izolasyon problemleri sebebiyle hasar görebilirler. Aşırı ve düşük 

gerilim röleleri cihazlardaki ve hatlardaki gerilim seviyesini inceleyerek, gerilimin istenen 

aralıkta olup olmadığını denetlerler. 

3) Yüksek veya Düşük Frekans: Şebekedeki frekansın sınır değerlerin dışına çıkacak şekilde 

değişmesi, sistemdeki güç dengesizliğine işarettir. Frekans röleleri sistem frekansını analiz 

ederler, eğer frekans belirlenen aralıkta değilse bu durumu arıza olarak algılayıp harekete 

geçerler. 

4) Diferansiyel: Bir noktaya giren ve çıkan akımlar daima eşittir. Korunan cihazın veya hattın 

terminallerindeki akımın miktarındaki veya açısındaki değişimler arızanın açık bir 

göstergesidir. 

5) Empedans: Bir hattan veya cihazdan alınan gerilim ve akım verisinin birbirine göre oranı 

bize empedans değerini verecektir. Empedanstaki aşırı değişimler kısa devre veya 

senkronizasyon sorunlarının tespitinde kullanılabilir. 

6) Gücün Yönü: Arızaların doğru olarak tespit edilmesi kadar rölelerin seçiciliği de koruma 

sistemi için önem taşır. Sadece akımın genliğinin bilinmesi arızanın yerinin tespiti için 

yeterli olmayabilir, bu durumda güç akışının yönünün de bilinmesi gerekmektedir. 

7) Diğer Kriterler: Simetrik olmayan arızaların tespit edilmesi için bazı durumlarda akımın 

negatif veya sıfır faz sırasının incelenmesi gerekebilir. Sıcaklık, yağ akış hızı, gaz miktarı 

gibi cihazların kendilerine ait özelliklerin incelenmesi, cihazlardaki arızaların tespiti için 

kullanılabilir. Endüktif olarak topraklanmış sistemlerde nötr hattındaki akım ve gerilimin 

içerdiği harmoniklerden arıza algılanabilir. 
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3.4.1. Adaptif ve Entegre Koruma Röleleri 

Adaptif koruma değişen sistem koşullarına ayak uydurmak amacıyla koruma 

fonksiyonlarında çeşitli ayarlamalar yapabilen bir koruma felsefesidir. 

Bu koruma felsefesinin temelini güç sisteminde yük değişimi, anahtarlama olayları veya 

arızalar sonucunda oluşan değişimlere röle ayarlarını değiştirerek cevap vermesi 

oluşturmaktadır. 

Adaptif koruma kullanıldığı zaman koruma ve kontrol fonksiyonlarının arasındaki 

ayrım da azalmaktadır. Bu durumda kontrol sisteminin görevi olabilecek uygulamalar koruma 

sistemi tarafından da gerçekleştirilmeye başlanır, kesicilerin tekrar kapanması buna bir örnektir. 

Adaptif koruma için aynı zamanda geri beslemeli bir kontrol sistemi de denebilir. 

Adaptif koruma sisteminde röleler değişen sistem koşullarına göre ayarlandığından, 

röleler arasındaki değişen hiyerarşi de haberleşme hatları tarafından bildirilmelidir. 

Adaptif koruma sistemlerinde büyük miktarda gerçek zamanlı verinin iletilmesi ve 

işlenmesi gerekmektedir. Bu durumda adaptif korumanın hızını destekleyebilecek tek 

haberleşme tipi fiber optik ile haberleşmedir. Fiber optik hatların güç sistemlerine uygulanması 

son zamanlarda gittikçe kabul görmeye başlamıştır. Bu hatların daha da yaygınlaşması, adaptif 

korumanın daha çok uygulanmasını sağlayacaktır. 

1960'ların sonunda, merkezi bir bilgisayar sistemi tarafından korumanın 

gerçekleştirilmesi fikri Rockefeller tarafından önerilmişti. Bu sistem sadece santralin 

ekipmanlarını korumayacak, aynı zamanda hattın da belirli bir kısmının korunmasını 

sağlayacaktı, bu açıdan modern entegre korumalara oldukça benzemekteydi. 

Ancak bu fikir uzun bir süre boyunca uygulamaya konamadı, bilgisayarların yazılım, 

donanım ve iletişim teknolojileri henüz bu fikri gerçekleştirmeye yetecek kadar gelişmemişti. 

Mikroişlemcilerin koruma sistemlerinde kendini göstermesiyle beraber 1980'lerin sonunda 

entegre koruma sistemleri yedek koruma olarak uygulanmaya başlandı. 

Zaman içerisinde gelişen bilgisayar ve iletişim teknolojisiyle birlikte bu fikir daha 

uygulanabilir hale geldi. Önceden yedek koruma olarak tasarlanan entegre koruma şemaları 

daha sonraları birçok sistemde birincil koruma olarak kullanılmıştır. 

Bu koruma yöntemine göre herhangi bir baraya bağlı bütün ölçüm noktaları bir röle 

tarafından değerlendirilir. Bu röleler kendileri arasında ve bir merkezle iletişim halindedir, 

mümkün olan en çabuk yolu kullanarak arızayı tespit edip gidermeye çalışırlar. Sürekli olarak 

sistem takip edildiği için hatalı karar verme ihtimalleri oldukça düşüktür. 
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3.5. Koruma Koordinasyonu 

Koordinasyon işlemleri yükten güç beslemesine kadar seri bağlı tüm koruma 

cihazlarının seçimini ve ayarlarını kapsar. Seçimde ve ayarda sistemde kullanılacak cihazların 

aşırı akımın çeşitli seviyelerinde cevap sürelerini karşılaştırmaktır. Burada dikkat edilecek en 

önemli özellik koruma sisteminin güvenirliliği açısından bir koruma sisteminde kullanılacak 

cihazların aynı imalatçı firmasından hatta aynı imalat tipinde olması gerekir. Yeni veya koruma 

sistemi değiştirilecek mevcut sistemlerinin koordinasyon işlemlerinde olabilecek kısa devre 

akımlarının maksimum ve minimum değerlerinin bilinmesi gerekmektedir. 

Elektrik güç sistemlerinde koruma röleleri koordinasyonundaki problem uygun 

ayarların seçiminde olur. Öyle ki bunların temel koruma fonksiyonu hassasiyet, seçicilik, 

güvenilirlik ve hız gereksinimlerine uygun olmalıdır. 

Koruma işleminde öncelikli işlemlerin basında kullanılacak koruma cihazlarına ait 

açtırma eğrilerinin aynı logaritmik kağıda çizilerek koordinasyonun hazırlanmasıdır. 

1) Akım-Zaman karakteristik eğrileri: Logaritmik koordinat ve skala sisteminde zaman düşey 

eksene yani ordinat eksenine, akım ise yatay eksene yani apsis eksenine islenir. 

Karakteristik eğrinin alt ve sol tarafına düsen akım değerlerinde koruma sistemi çalışmaz, 

karakteristik eğrinin sağ veya üst  tarafına düşen akım değerlerinde koruma sistemi çalışır. 

2) Koordinasyon sistemi için gerekli veriler aşağıda belirtilen verilerin sağlanması 

koordinasyon işlemi için mutlaka sağlanmalıdır. 

 Koordinasyonu yapılacak sistemin tek hat diyagramı 

 Sistemdeki gerilim seviyesi 

 Giris güç verileri 

a) Şebeke ve besleme sistemine ait empedans ve kısa devre güç değerleri (MVA) 

b) X/R oranı 

c) Mevcut sisteme ait rölelerin cinsleri ve ayar değerleri 

d) Generatör güçleri ve empedans değerleri 

e) Transformatör güçleri ve empedans değerleri 

3.5.1. Koruma Koordinasyonu için Gerekli Veriler 

1) Transformatörün değerleri (gerilimler ve güç değerleri) ve empedansları, 
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2) Sistemin bağlanacağı şebekenin kısa devre güçleri ve gerilim değerleri, 

3) Motor değerleri ve empedansları, 

4) Koruma cihazlarının açtırma ve kesme değerleri, 

5) Koruma cihazlarına ait akım-zaman karakteristik eğrileri, 

6) Akım transformatörlerinin çevirme oranları, uyarma karakteristik eğrileri, sargı 

dirençleri ve kayıp değerleri, 

7) Döner makineler ve kabloların I 2t eğrileri, 

8) İletken kesit ve uzunlukları, 

9) Kısa devre ve yük akımı değerleri. 

Kısa devre ve yük akımı değerleri ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde verilmiş 

parametrelerin değerlerinin bilinmesi gereklidir. 

 İlk periyoddaki yani geçici toplam maksimum ve minimum kısa devre akım değerleri 

 5 periyot ve yukarısı geçen süre için maksimum ve minimum (geçici) kısa devre akım 

değerleri 

 Ana baralarda oluşabilecek arklı veya metalik toprak hata akımlarının maksimum ve 

minimum değerleri 

 Maksimum yük akımları 

 Motorların yol alma akımları ve yol alma süreleri 

 Transformatör koruma noktaları 

3.5.2. Koruma Koordinasyon Prosedürü 

1) Uygun bir gerilim baz gerilimi seçilerek koruma akım zaman eğrisindeki akımlar ve diğer 

akımlar baz gerilimdeki değerlerine çevrilir. Normal olarak sistemdeki en düşük gerilim 

seviyesi baz gerilimi olarak seçilir. Fakat bu uygulama bir kural değil kolaylıktır. 

2) Kısa devre akımları logaritmik kağıdın yatay eksenine işaretlenir. 

3) En büyük yük akımları (motorların yol alma esnasında sistemden çekilen toplam akımlar) 

işaretlenir. 

4) Koruma noktaları işaretlenir, bunlara büyük transformatörlerin yol alma akımları dahildir. 
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5) Koruma rölelerinin çekme aralıkları işaretlenir. 

3.6. Koruma Sistemlerinde Seçicilik 

Elektrik tesislerinde seçicilik (selektivite); sistemdeki arızalı bölgenin, diğer bölümlerin 

enerji durumunu engellememek adına devreden çıkarılmasıdır. Bu işlem yapılırken, kesicilerin 

açma yapması için koruma rölelerine ayarlanacak süre, arızalı olan bölüme en yakın kesiciden 

en uzak kesiciye doğru artış gösterecek ve bu durumda arıza noktasına en yakın kesici bu 

bölgeyi izole ederek, diğer bölümlerin enerji durumunun devamlılığını sağlayacaktır. 

 

Şekil 3.10 Koruma Sistemlerinde Seçicilik 

Şekil 3.10’da görülen güç sistemi temsilinde üç adet koruma rölesi gözükmektedir. 

Burada gerçekleşebilecek senaryolara bakıldığında;  

1) F3 noktasında gerçekleşen bir kısa devrede, ilk olarak R5 rölesi devreye girmeli ve 

hükmettiği kesiciye komut göndererek açma yapmasını sağlamalıdır. Eğer açma işlemiyle 

ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşanır ve açma yapılamazsa, R3 rölesi devreye girmeli 

ve hükmettiği kesiciye açma göndermelidir. Son olarak bu durumda da bir aksilik yaşanırsa 

R1 rölesi devreye girmeli ve açma yaptırarak sistemi izole etmelidir.  

2) Benzer bir şekilde F2 noktasında gerçekleşen bir kısa devrede, R3 rölesi devreye girmeli 

ve hükmettiği kesiciye komut göndererek açma yapmasını sağlamalıdır. Eğer açma 

işlemiyle ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşanır ve açma yapılamazsa, R1 rölesi 

devreye girmeli ve hükmettiği kesiciye açma göndererek sistemi izole etmelidir.  

3) Son olarak F1 noktasında gerçekleşen bir kısa devrede, R1 rölesi hükmettiği kesiciye 

komut göndererek açma yaptırmalı ve sistemi izole etmelidir. Sonuç olarak, koruma 

sisteminin seçiciliği, bahsedilen senaryolara göre sağlanmalıdır. 

3.6.1. Koordinasyon Zaman Aralıkları 

Genel olarak röle koordinasyon problemleri bir parametrik optimizasyon problemi 

olarak ifade edilir. Birincil rölelerin uygulama sürelerinin hedef fonksiyonu yardımcı röle 

koordinasyonunun işletme korumasına bağlılığını minimize etmektir.  Koruma sistemlerinin 
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karakteristikleri logaritmik kağıda çizilirken koruma cihazlarına ait akım-zaman 

karakteristikleri arasında yeterli seviyede zaman aralıkları bulunmalı ve söz konusu 

karakteristik eğriler birbirlerine teğet olmamalı veya kesişmemelidir. 

1) Koordinasyon alçak gerilim sistemlerinde çalışma hızı yüksek olan akım sınırlandırıcı 

sigortalarla kolayca yapılabilir. İmalatçı tarafından verilen akım-zaman eğrileri ve seçicilik 

oranlarını veren karakteristik eğrileri herhangi bir zaman hesabı yapmaya gerek kalmadan 

hem aşırı yük hem de kısa devre şartları altında koordinasyon için kullanılırlar. 

2) Ters akım-zaman karakteristikli aşırı akım röleleri ile koordinasyon yapıldığında bunların 

zaman aralığının yaklaşık olarak 0,3 -0,4 saniye olması gerekir. Zaman aralığı aşağıda 

verilen bileşenleri kapsar 

 Kesicinin açılma süresi (5 periyot) 0,08 saniye 

 Rölenin hareket süresi 0,10 saniye 

 Akım transformatörün doymasına ve ayar hatalarından dolayı emniyet faktörü 0,22 

saniye 

3) Zaman aralığı bileşenlerinden emniyet faktörü sahada gerekli ayar, kalibrasyon ve testler 

yapılarak azaltılabilir. 

4) Elektronik röle kullanıldığında zaman bileşenlerinden röle hareket süresi ortadan kalkar ve 

bu süreden ibaret olan gecikme kadar çalışma süresi azalır. Söz konusu röleler de zaman 

aralığı dikkatli bir kalibrasyon yapıldığında 0,25 saniyeye kadar düşer. 

3.6.2. Zaman Karakteristiğine Bağlı Seçicilik 

Şekil 3.11’de görüldüğü gibi güç sistemi boyunca aşırı akım koruma ünitelerinin açma 

sürelerini, gereken şekilde farklı değerlere ayarlama esasına dayanır. 

İşletme Tarzı:  

Şekil 3.11’de görülen hata A-B-C-D aşırı akım koruma üniteleri tarafından aynı anda 

algılanır. Ancak koruma ünitelerinin harekete geçme süreleri sistemde aşağıdan yukarıya doğru 

geciktirerek ayarlandığından en önce D ünitesi açma yaptırır ve A-B-C üniteleri stand-by 

pozisyonuna geri döner. 

Her iki ünitenin arasında isleme süresi arasındaki farklılık seçicilik aralığı olarak 

tanımlanır ve ∆𝑡 = 𝑡𝑐 + 𝑡𝑟 + 2. 𝑑𝑡 + 𝑡𝑚 ifadesi ile belirlenir. ∆𝑡 genellikle 300 msn alınır. 

𝑡𝑐  : Alt kesiciye ait cevap süresi ve ark sönme süresi dahil toplam kesme süresi 

𝑑𝑡  : Gecikme toleransı 
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𝑡𝑟  : Üst kesicinin harekete geçme süresi 

𝑡𝑚  : Emniyet payı 

 

Şekil 3.11 Zaman Karakteristikli Seçicilik 

Avantajları: 

Koruma sistemi kendi kendini yedekler. Koruma sistemi arızadan dolayı aktif hale geçemeyip 

açtırma yapamazsa ∆𝑡 süre sonra C ünitesi aktif hale geçerek arızalı bölümü devreden çıkartır. 

Sakıncaları: 

Kademe sayısı fazla olduğunda en üst kademedeki koruma ünitesi en uzun süreye sahip 

olacağından arıza temizleme süresi ekipmanın kısa devre dayanımı açısından uygun 

olmayabilir. 

Uygulama:  

Zaman karakteristikli, seçici sistemde sistemden geçen akım rölenin ayarlanan akım 

esik değerini astığında zaman rölesinin zaman mekanizması aktif hale geçer. İki tip zaman 

karakteristikli röle vardır. 

Sabit zamanlı rölelerde uygulama şartları, ISA>ISB>ISC ve tA>tB>tC dır. Seçici zaman 

aralığı ise genellikle 300 milisaniye alınır. 
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Ters zamanlı rölelerin esik değerleri In nominal akım değerlerine ayarlanırsa bu tip aşırı 

yük röleleri aynı zamanda kısa devre koruması da sağlar. Zaman gecikmeleri alt taraftaki 

koruma rölesinde görülen maksimum akım için ∆𝑡 seçici zaman aralığı göz önüne alınarak 

yapılacaktır. Eğrilerin çakışmaması için aynı tip zaman eğrileri kullanılacaktır. 

3.6.3. Akım Karakteristiğine Bağlı Seçicilik 

Akım karakteristikli seçicilik güç sistemi içinde kaynaktan uzaktaki hatada yani 

kaynakla hata yeri arasında hata akımının değerini ayarlanabilir bir şekilde azaltacak 

empedansların (transformatör, uzun enerji tasıma hatları gibi.) bulunması durumunda 

uygulanır. 

  

Şekil 3.12 Akım Karakteristikli Seçicilik 

İşletme Tarzı:  

Akım koruma üniteleri her bir bölümün başlangıcına yerleştirilir. Açtırma akım esik 

değeri izlenen bölümün yani üst bölümün minimum kısa devre akımından büyük değere alt 

bölümde meydana gelen maksimum kısa devre akımından büyük değere ayarlanır. 
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Avantajları: 

 Ayarlanan açtırma akım esik değerlerinde her bir koruma cihazı kendi koruduğu bölümde 

hata meydana geldiğinde aktif hale geçer. Koruduğu bölümün dışında meydana gelen 

hatalara karsı duyarlı değildir. 

 Transformatör tarafından ayrılmış hatların bölümleri için bu sistemi kullanmak basitliği 

yanında, hızlı açmayı sağladığı gibi maliyetlerinde düşük olmasını sağlar 

Sakıncaları: 

 Şekil 3.12’ deki A ünitesi altta bulunan B ünitesi için yedek koruma sağlamaz. Alt ünitenin 

koruma sistemi çalışmadığı durumlarda A ünitesi söz konusu bölüm için koruma yapmaz. 

 Pratikte seri bağlı iki ünite için ayar değerleri belirlemek zordur. Arada transformatörün 

bulunmadığı orta gerilim sistemlerinde kullanılması çok zordur. 

Uygulama:  

Aşırı akım değerleri ayarlaması için 1,25. 𝐼𝑠𝑐𝐵𝑚𝑎𝑥 < 𝐼𝑠𝐴 < 0,8. 𝐼𝑠𝑐𝐴𝑚𝑖𝑛 şartının 

sağlanması iki ünite arasında seçici ayırmayı gerçekleştirebilir. 

3.6.4. Lojik Seçicilik 

Bu sistem zaman karakteristikli seçici sistemin sakıncalarını ortadan kaldırmak için 

geliştirilmiştir. Bu metot hata giderilme süresi ne kadar olacağı belirlendikten sonra kullanılır. 

İşletme Tarzı: Koruma üniteleri arasındaki lojik dataların düzenlenmesi seçici zaman 

aralıklarına ihtiyaç duyulmasını ortadan kaldırır. Böylece kaynağa yakın kesicinin açma 

süresinde dikkate değer bir azalma olur. Radyal güç sistemlerinde, sadece hata yerinin üst 

tarafına yani besleme tarafına yerleştirilen kesici aktif hale gelir hata yerinin altındaki kesici 

aktif hale gelmez. Hata nedeniyle aktif hale gelen kesici aşağıda belirtilen kontrol sinyallerini 

gönderir. 

 Kendisinden üst seviyede bulunan kesiciye açtırma süresini bu kesicinin açtırma süresini 

artırmak için blokaj sinyali gönderir. 

 Alt seviyedeki kesiciden blokaj sinyali almamışsa ilgili kesiciye açtırma kumandası 

gönderir. 
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Şekil 3.13 Lojik Seçici Açtırma Çalışması 

 B alt tarafta hata meydana geldiğinde B deki koruma ünitesi A’daki koruma ünitesini bloke 

eder. 

 Sadece B deki koruma ünitesi tB gecikmesini müteakip açtırmayı tetikler 

 Aradaki açtırma ünitesi için blokaj sinyalinin süresi tB+t3 ile sınırlandırılmıştır. T3 ≥ tB 

kesicisine ait çalışma ve ark sönme süresi olup tipik olarak 200 milisaniyedir. 

 Eğer B kesicisi herhangi bir nedenle açtırma yaptırmazsa A kesicisi TA süresi sonunda ait 

olduğu kesicide açtırma yaptırır. 

 A ve B arasında hata meydana geldiğinde A kesicisi ta süresi sonunda açtırma yapar. 

Avantajları:  

 Açtırma süreleri seçicilik zinciri içinde hatanın yeri ile ilgili değildir. Bunun anlamı şudur; 

seçiciliğin sağlanması kısa süre gecikmeli üst taraftaki koruma ünitesi ile uzun süre 

gecikmeli alt taraftaki koruma ünitesi arasında gerçekleştirebilir. 

 Sistem destek yani artı koruma yapar. 
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Sakıncaları:  

 Koruma ünitelerinin farklı seviyeleri arasında lojik sinyallerin gönderilmesi gerektiğinden 

ilave bağlantı hatları tesis edilmelidir. Bu ise kontrol üniteleri birbirinden uzaksa dikkate 

değer zorluklar meydana gelir. 

Uygulama:  

Bu prensip birden fazla seçicilik seviyeli ve radyal branşmanları haiz orta gerilim güç 

sistemlerinde sıklıkla kullanılır. 

3.6.5. Yönlü Koruma Seçiciliği 

Gözlü güç sistemlerinde, her iki taraftan beslenen hatalarda hata akımının akış yönüne 

duyarlı olan bir koruma ünitesi gereklidir. Hata yerini seçici olarak belirleme ve hatalı kısmı 

ayırmak için yönlü aşırı akım koruma üniteleri kullanılır. 

Basit problemlerde koordinasyon problemi için mesafe rölelerini hesaba katmaksızın 

yönlü aşırı akım rölelerinin kurulumunda daha basit hesaplara ihtiyaç duyulur ve daha 

uygundur. Yani çözümü mümkündür. Fakat bu durumda röle kurulumunun hesapları ile koruma 

seması rölelerinin her ikisi de etkidiği için seçici olmayabilir. Yönlü aşırı akım röleleri ve 

mesafe röleleri koordine edilmez. 

 

Şekil 3.14 Yönlü Koruma Seçiciliği 
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İşletme Tarzı:  

Yönlü aşırı akım röleleri genellikle güç sistemleri koruması için ekonomiklik anlamında 

kullanılır. Bu tip rölelerin uygulamasında seçicilik güç sistemlerindeki hata etkisini azaltmada 

önemli bir rol oynar. Şekil 3.13’ deki D1 ve D2 kesicileri baradan kabloya akım akısı halinde 

aktif hale gelen yönlü koruma üniteleri ile donatılmıştır. 

 1 noktasında hata meydana geldiğinde sadece D1 ünitesi aktif hale gelir. D2 ünitesi akım 

yönünü algıladığından D2 ünitesi hatayı algılamaz. Sadece D1 ünitesi açtırma yaptırır. 

 2 noktasında hata meydana gelmesi durumunda her iki durumda hata algılanmaz ve D1, 

D2 kesicileri kapalı kalır. Diğer koruma üniteleri baraya koruma açtırması yaparlar 

3.6.6. Diferansiyel Koruma Seçiciliği 

Bu koruma üniteleri Sekil 3.8’de görüldüğü gibi güç sisteminin her iki ucundaki giris 

ve çıkış akımlarının karsılastırılma esasına dayanır. 

 

Şekil 3.15 Diferansiyel Koruma Prensibi 

Korunan bölgede hata meydana geldiğinde giriş ve çıkış akımları arasında farklılıklar 

görülür. Bu akım farkından dolayı diferansiyel koruma ünitesi harekete geçer ve bu koruma 

ünitesi korunana bölgenin dışında meydana gelen hatalara karsı hassas olmadığından 

diferansiyel koruma yapısı itibarıyla seçici bir korumadır. 

Diferansiyel korumanın düzgün çalışması ve dış hatalardan dolayı yanlış açma 

yapmaması ve şebeke davranışından etkilenmemesi için her iki uçtaki akım transformatörleri 

özel boyutlandırılır. 

Diferansiyel koruma sisteminde ani açma 𝐼𝐴 − 𝐼𝐵 ≠ 0olduğunda meydana gelir. 

Aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı diferansiyel koruma sistemi hata olmadığı halde 

yanlış açma yapar: 
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 Transformatörün mıknatıslama akımı. Özellikle transformatörü devreye alırken akım 

darbeleri meydana getirir. 

 Hat kapasitif akımları özellikle nötrü yalıtılmış veya yüksek direnç üzerinden topraklanmış 

şebekelerde şebekenin herhangi bir yerinde toprak hatası oluştuğunda ortaya çıkar. 

 Akım transformatörlerinin farklı satürasyona uğraması sonucu ortaya çıkan durumdur. 

Diferansiyel koruma sistemlerinde yukarda sayılar nedeniyle hatalı açmayı önlemek ve 

stabil çalışmayı sağlamak için iki metot vardır: 

 Yüksek empedanslı diferansiyel koruma ünitesi kullanmak. Sekil – 1.8’de görüldüğü gibi 

diferansiyel röle seri olarak S R stablizasyon direncine bağlanır. 

 % oransal diferansiyel koruma sistemi 𝐼𝐴 ve 𝐼𝐵 akımları arasındaki fark oransal olarak 

belirlenir ve nominal akım değerine bağlı bir blokajla sağlanır. 

 

Şekil 3.16 Diferansiyel Koruma Çalışma Şekli 

Avantajları: 

 Hata akımı koruma hassasiyeti korunan akımın nominal değerinden küçüktür. Rölenin 

açtırma akım esik değeri korunan ekipmanın nominal akımının değerinden düşük değere 

ayarlanır. 

 Koruma ani açma olarak gerçekleştirilebilir. 

Sakıncaları: 

 Tesis edilme maliyeti yüksektir. 

 Aşırı akım koruması tarafından desteklenmelidir. 

Uygulama:  

Yüksek güç değerlerine sahip önemli motorlar, genaratörler, transformatörler, baralar, 

kablolar ve hatlar için kullanılırlar. 
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3.7. Orta Gerilim Hatları Kısa Devreye Karşı Korumak için Uygulanan 

Koruma Sistemleri 

Üç fazlı koruma devrelerinde akım trafoları ve akım rölelerinin sargıları tam yıldız 

bağlıdır. Sekil 3.17’ deki koruma şeması incelenecek olursa; 

 

Şekil 3.17 Radyal Şebekelerde Tek Taraflı Beslemeli Aşırı Akım Koruması 

Kısa devre akımı korumanın isi bırakma elemanı olan 1 akım rölesini ve 2 zaman 

rölesini çalıştırır. Kısa devre zamanı kısa devre akımının geçtiği fazın akım rölesi çalışır ve 2 

zaman rölesinin elektrik devresi kapanır. Sunu söylemeliyiz ki; faza akım röleleri paralel 

bağlandığından akım rölelerinin herhangi birinin çalışması sonucunda 2 zaman rölesi de 

çalışacaktır. Önceden ayarlanmış süreden sonra zaman rölesi kapanır ve 3 aralık rölesini 

çalıştırır. Bu röle ani çalışır ve akımın 6 açma bobinine verilmesini sağlar. Zaman rölesinin 

kontakları büyük akıma göre zayıf olduğundan 3 aralık rölesi kullanılır. Açma bobini ile aynı 

anda 4 gösterge rölesi de çalışmaya baslar ve göstergesi iner. Böylelikle açma bobini devresine 

akımın verilmesini ve aşırı akım korumasının ise başlamasını belirler. Açıcının 5 nolu blokaj 

kontağı açma bobininin akımının kesilmesini sağlamak içindir. Çünkü aralık rölesinin 

kontakları bu elektrik devresinin açılması için hesaplanmamaktadır. Blokaj kontağı aralık 

rölesinin geri dönmesinden önce ayrılmalıdır. İncelenen korumanın çalışma süresi zaman 

rölesinin yardımı ile belirlenir. Bunlar bağımsız karakteristikli korumalardır. 

Şekil 3.18’ de gösterilen üç fazlı aşırı akım koruma semaları her türlü kısa devreye tepki 

gösterdiği için bir fazlı ve fazlar arası kısa devrenin mümkün olduğu nötrü topraklanmış 

şebekelerde de kullanılır. 
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Şekil 3.18 Akıma Bağlı Zaman Beklemeli 3 Fazlı Akım Koruması 

3.7.1. Faz Aşırı Akım Koruması 

 Ani açtırmalı koruma 

 Sabit zaman açtırmalı koruma 

 Akıma bağlı açma gecikmeli koruma (ters akım-zaman karakteristikli koruma) 

 Ani açtırmalı, sabit zamanlı ve ters zamanlı korumaların herhangi bir kombinasyonu 

 Yönlü /yönsüz koruma 

3.7.2. Fark Akım Koruması 

 Fazları ayırarak 

 Faz ayırmasız (yardımcı toplam akım transformatörü ile) 

3.7.3. Mesafe Koruması 

 Faz-faz kapalı devresinin ölçümü 

 Faz-toprak kapalı devresinin ölçümü 

3.7.4. Zaman Karakteristikleri 

Seçici hata açmasını gerçekleştirebilmek için farklı koruma sistemleri ve kademeler 

değişik zaman gecikmelerine sahip olmalıdır. Birçok farklı zaman gecikmeleri vardır. 
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Genel kural; eğer gerekli değilse aynı sistem içinde değişik zaman karakteristikleri 

kullanılmamalıdır. 

3.7.5. Sabit Zaman Karakteristiği 

İşleme süresi hata akımının büyüklüğüne bağlı olmayıp işletme akım esik değerini asan 

büyüklüğü ne olursa olsun her hata akımında ayarlanan sürede çalışır. Seri bağlı röleler 

arasındaki zaman koordinasyonu ters zamanlı rölelerden daha kolaydır. Ancak birkaç koruma 

rölesinin seri bağlandığı durumlarda koordinasyonda gecikme süreleri gereksiz olarak 

uzayabilir. Sabit zamanlı röleler kullanıldığında kısa devre gücü çok fazla değişmemelidir. Zira 

Hat akımı kısa devre gücünün azaldığı durumlarda meydana gelebilecek hata akımının röle 

açtırma akım esik değerinin altında değere sahip olma riski vardır. Böyle durumlarda rölenin 

çalışmama riski ortaya çıkar. 

3.7.6. Ters Akım Zaman Karakteristiği 

Burada çalışma zamanı hata akımının büyüklüğüne bağlıdır. Röleler arasındaki 

koordinasyonu için ters akım-zaman karakteristiği yararlıdır. IEC standartlarında normal, ters, 

çok ters ve çok fazla ters olmak üzere 3-tip ters akım zaman karakteristiği belirlenmiştir. 

IEC 60255’e uygun olarak akım ve zaman arasındaki bağlantılar aşırı akım rölesi 

bölümünde verilmiş ifade ile birlikte belirlenir. 
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4. Yaygın Kullanılan Röle Markaları ve Piyasadaki Benzer 

Ürünler 

4.1. Yaygın Kullanılan Röle Markaları 

Elektrik dağıtım sektöründe en yaygın olarak kullanılan röleler Thytronic markasının NA011 

modeli, PNC markasının PAC-E100 modeli, Fanox markasının SIL A modeli ve Microelettrica 

markasının MC30-R ve MC20-R modelidir. Bu literatür taraması raporunda, bu marka ve 

modeller baz alınarak teknik ve haberleşme özellikleri incelenmiştir. 

4.1.1. THYTRONIC NA011 Koruma Rölesi 

Thytronic NA011 koruma rölesi ModBus iletişim protokolünü kullanır. Bu iletişim metodu 

master-slave ilişkisini içerir. Sadece master cihaz sorgu başlatabilir. Bu sorgu direkt olabileceği 

gibi özel olarak seçilen slave cihazlar bazında da gerçekleştirilebilir. Koruma rölesi ağı 247 

slave cihaz destekler. Her bir slave cihaz 1-247 arasında farklı adrese sahip olmalıdır. Cihazın 

teknik özellikleri aşağıdaki gibidir; 

Koruma Fonksiyonları 

 Faz aşırı akım (50/51) 

 Kalıntı aşırı akım (50N/51N) 

 Otomatik yeniden kapama (79) 

 Kesici Hatası (BF) 

Görüntüleme ve Kontrol Fonksiyonları 

 Donuk yük alma (CLP) 

 Dijital hata kaydı (DFR) 

 Hat ve Olay kaydı (SER & SFR) 

 Otomatik test 

İletişim 

 ModBus RTURS232 protokolü 

 ModBus RTURS485 / IEC 870-5-103 / DNP3 protokolü 

Röleyle haberleşmek için Master cihazın seri port ayarları aşağıdaki gibi olmalıdır. 

Address 

1 

Baud Rate 

19200 

Parity 

Hayır 

Stop bits 

1 

Data bits 

8 

Şekil 4.1 NA011 Şeması 
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Şekil 4.2 NA011 Koruma Rölesi 

NA011 Koruma Rölesi, dört temel ModBus data tipine sahiptir. Her tip 1024 data ve 

fonksiyonlarına erişebilir. Bu data tipleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 2: NA011 ModBus Data Tipi Tablosu 

Data Tipi Referans Bilgi Ulaşım Okuma için 

Fonksiyon 

Kodu 

Yazma için 

Fonksiyon 

Kodu 

Coils 0X 1 bit Read/Write 0x01 0x05 

Discrete Inputs 1X 1 bit Read only 0x02 - 

Input Registers 3X 16 bit Word Read only 0x04 - 

Holding 

Register 

4X 16 bit Word Read/Write 0x03 0x06, 0x10 

NA011 koruma rölesinin desteklediği fonksiyonları ve fonksiyon kodlarını içeren tablo 

aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 3: NA011 Desteklenen Fonksiyonlar 

Fonksiyon Kodu Fonksiyon Adı 

0x01 Read Coil Status 

0x02 Read Input Status 

0x03 Read Holding Registers  

0x04 Read Input Registers 

0x05 Force Single Coil 

0x06 Preset Single Registers 

0x0F Force Multiple Coil 

0x10 Preset Multiple Registers 

NA011 koruma rölesinde iki tipte 16 bitlik register yapısı vardır; 

RREG: Read only registers 

WREG: Read/Write registers 

ModBus genel mesaj formatı aşağıdaki gibidir; 

|  Adres  |  Fonksiyon  |  Gövde  | CRCH  |  CRCL  | 

|----------|----------------|-----------|----------|-----------| 

 bayt 1        bayt 2                       bayt n-1    bayt n 

Fonksiyon = 04  RREG registerlarını okuma 

Fonksiyon = 03  WREG registerlarını okuma 

Fonksiyon = 06  WREG registerlarını yazma 

Fonksiyon = 16  Bir ya da daha fazla WREG registerı yazma 
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Röle üzerinden hangi değerlerin okunup hangi değerlerin yazılabileceği, rölenin hangi 

şekillerde konfigüre edilebileceği konusunda önemli fikirler vermektedir. Bu değerlere ait 

tablolar aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4: NA011 RREG ve WREG Tabloları 

RREG: Read Only Registers   WREG: Write Registers 

RREG NUM=1 Identification   WREG NUM=1 RESERVED 

RREG NUM=2 Information   WREG NUM=2 Comando Config PAR 

RREG NUM=3 RESERVED   WREG NUM=3 Comando Config REE 

RREG NUM=4 RESERVED   WREG NUM=4 Reset commands 

RREG NUM=5 Self-test diagnostics   WREG NUM=5 Test commands 

RREG NUM=6 Clock   WREG NUM=6 CB commands 

RREG NUM=7 Oscillo info   WREG NUM=7 R79 commands 

RREG NUM=8 Oscillo state   WREG NUM=8 Set clock  

RREG NUM=9 Fault info   WREG NUM=9 Modbus slave address 

RREG NUM=10 Fault   WREG NUM=10 Protocol RS485 

RREG NUM=11 Event info   WREG NUM=11 Baudrate RS485 

RREG NUM=12 Event   WREG NUM=12 Modbus delay 

RREG NUM=13 Protections trip   WREG NUM=13 Oscillo set 

RREG NUM=14 IL1   WREG NUM=14 Fault read 

RREG NUM=15 IL2   WREG NUM=15 Event read 

RREG NUM=16 IL3   WREG NUM=16 IL line data 

RREG NUM=17 IE   WREG NUM=17 IE line data 

RREG NUM=18 IN1 input   WREG NUM=18 Measures reading 

RREG NUM=19 IN2 input   WREG NUM=19 K1 configuration 

RREG NUM=20 IN3 input   WREG NUM=20 K2 configuration 

RREG NUM=21 Position   WREG NUM=21 K3 configuration 

RREG NUM=22 Counter start I>   WREG NUM=22 K4 configuration 

RREG NUM=23 Counter start I>>   WREG NUM=23 I> curve 

RREG NUM=24 Counter start I>>>   WREG NUM=24 ICLP> 

RREG NUM=25 Counter start IE>   WREG NUM=25 tCLP> 

RREG NUM=26 Counter start IE>>   WREG NUM=26 t>RES 

RREG NUM=27 Counter trip I>   WREG NUM=27 I>def 

RREG NUM=28 Counter trip I>>   WREG NUM=28 ICLP>def 

RREG NUM=29 Counter trip I>>>   WREG NUM=29 t>def 

RREG NUM=30 Counter trip IE>   WREG NUM=30 I>inv 

RREG NUM=31 Counter trip IE>>   WREG NUM=31 ICLP>inv 

RREG NUM=32 Counter trip EXT   WREG NUM=32 t>inv 

RREG NUM=33 Counter 79 RR   WREG NUM=33 ICLP>> 

RREG NUM=34 Counter 79 SR   WREG NUM=34 tCLP>> 

RREG NUM=35 Counter 79 DR   WREG NUM=35 t>>RES 

RREG NUM=36 Counter 79 FR P   WREG NUM=36 I>>def 

RREG NUM=37 Counter 79 FR E   WREG NUM=37 ICLP>>def 
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RREG NUM=38 Counter 79 FR X   WREG NUM=38 t>>def 

RREG NUM=39 AutoReclose read   WREG NUM=39 ICLP>>> 

    WREG NUM=40 tCLP>>> 

    WREG NUM=41 t>>>RES 

    WREG NUM=42 I>>>def 

    WREG NUM=43 ICLP>>def 

    WREG NUM=44 t>>>def 

    WREG NUM=45 IE>curve 

    WREG NUM=46 IECLP> 

    WREG NUM=47 tECLP> 

    WREG NUM=48 tE>RES 

    WREG NUM=49 IE>def 

    WREG NUM=50 IECLP>def 

    WREG NUM=51 tE>def 

    WREG NUM=52 IE>inv 

    WREG NUM=53 IECLP>inv 

    WREG NUM=54 tE>inv 

    WREG NUM=55 IECLP>> 

    WREG NUM=56 tECLP>> 

    WREG NUM=57 tE>>RES 

    WREG NUM=58 IE>>def 

    WREG NUM=59 IECLP>>def 

    WREG NUM=60 tE>>def 

    WREG NUM=61 BF Enable 

    WREG NUM=62 tBF 

    WREG NUM=63 IN1 select 

    WREG NUM=64 IN2 select 

    WREG NUM=65 IN3 select 

    WREG NUM=66 AutoReclose set 

    WREG NUM=67 AutoReclose trigger 

4.1.2. FANOX SIL-A Aşırı Akım ve Toprak Hata Koruma Rölesi 

SIL-A aşırı akım ve toprak hat koruma rölesi primer ve sekonder dağıtım için geliştirilmiş olup 

24-220 Vdc/ 48-230 Vac yardımcı güç kaynağına sahiptir. Akım ölçümleri standart akım 

transformatörleriyle yapılabileceği gibi düşük güç akım transformatörleriyle de yapılabilir. 

SIL-A 50_1, 50N/G_1, 50/51, 50/51N/G, 52, 46, 79, 74TCS, CLP, 86, 49T, 68, 50_2, 50N/G_2, 

50BF, 49 74CT, 37, 46BC, TB ve SHB gibi birçok koruma fonksiyonuna sahiptir. RS485 portu 

aracılığıyla IEC60870-5-103, ModBus RTUve DNP3.0 protokollerini, RJ45 portuyl IEC 

61850, ModBus TCP/IP, DNP3.0 TCP/IP ve 60870-5-104 protokollerini desteklemektedir. 
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Şekil 4.3 FANOX SIL-A 

4.1.2.1. ModBus Çerçevesi Örnekleri 

1 nolu cihaza erişim kodu olan “5555” yazılması 

 

Ve SIL-A OK yanıtı verecektir: 

 

1 nolu cihazın birincil sargısından 4 ölçümün okunması 

 

Ve SIL-A IA, IB, IC ve IN ölçümleri ile FLOAT formatında yanıt verecektir 

 

1 nolu cihazın koruma durumunun okunması 

 

Adres İşlev
H başlangıç 

adresi

L başlangıç 

adresi

H kaydı 

sayısı

L kaydı 

sayısı
Bayt sayısı Şifre

H sağlama 

toplamı

L sağlama 

toplamı

01 10 00 A8 00 02 04 35,35,35,35 30 F4

Adres İşlev
H başlangıç 

adresi

L başlangıç 

adresi

H kaydı 

sayısı

L kaydı 

sayısı
Bayt sayısı

H sağlama 

toplamı

L sağlama 

toplamı

01 10 00 A8 00 02 04 29 93

Adres İşlev
H başlangıç 

adresi

L başlangıç 

adresi

H kaydı 

sayısı

L kaydı 

sayısı

H sağlama 

toplamı

L sağlama 

toplamı

01 03 05 79 00 08 95 19

Adres İşlev Bayt sayısı IA Ölçümü IB Ölçümü IC Ölçümü IN Ölçümü
H sağlama 

toplamı

L sağlama 

toplamı

01 03 10 00,00,00,00 00,00,00,00 00,00,00,00 00,00,00,00 E4 59

Adres İşlev
H başlangıç 

adresi

L başlangıç 

adresi

H kaydı 

sayısı

L kaydı 

sayısı

H sağlama 

toplamı

L sağlama 

toplamı

01 03 01 F5 00 3D 95 D5
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Ve SIL-A şöyle yanıt verecektir: 

 

SIL-A’nın erişilebilir hafıza komutlarını içeren tablo aşağıda verilmiştir. 

Tablo 5: SIL A Röle Hafıza Haritası 

Fonksiyon Açıklama 
Pickup 
Adresi 

Register 
Numarası 

Format 

03 Model ve Versiyon Bilgisi Okuma 100 44 ASCII88 

03 Ekipman Durumu Okuma 160 2 BIT32 

03 Erişim Seviyesi Okuma 162 4 UCHAR8 

16 Erişim Kodu Yazma 168 2 UCHAR4 

03 Gün ve Tarih Okuma 170 5 FH 

16 Tarih ve Zaman Yazma 170 5 FH 

16 Counter Kütüphanesi Yazma 175 1 UINT 

03 Counter Okuma 176 13 CONT 

16 Counter Yazma 176 13 CONT 

16 Komut Seçimi 200 1 UINT 

16 Komut Doğrulama 201 1 UINT 

16 Olay Kütüphanesi Yazma 400 1 UINT 

03 Olay Okuma 401 10 EVENT 

03 Eski Olayı Okuma ve Silme 433 9 EVENT 

16 Bütün Olayları Silme 465 1 Dummy 

16 Koruma Kriter Kütüphanesi Yazma 500 1 UINT 

03 Koruma Durumu Okuma 501 61 PEST 

03 
Röleye Hangi Koruma Kriteri 
Verildiğini Okuma 

561 6 PCRIT 

03 
Koruma Kriter Karakteristiğini 
Okuma 

681 1 CCRIT 

16 Ölçüm Kütüphanesi Yazma 1000 2 UINT 

03 Sekonder Ölçüm Okuma 1001 2 FLOAT 

03 Primer Ölçüm Okuma 1401 8 FLOAT 

03 Ölçüm Karakteristiği Okuma 1801 1 CMED 

16 Ayar Listesi Sayısı Yazma 3000 2 UINT 

03 Ayar Okuma 3001 2   

16 Ayar Yazma 3001 2   

16 Ayar Doğrulama Yazma 5001 2   

03 
Her Koruma Kriterinin İlk Ayar 
Konumunu Okuma 

7001 61 GAJU 

SIL-A koruma rölesi genel durum haritası aşağıdaki gibidir. 

Adres İşlev Bayt sayısı
51P 

Durumu

50N 

Durumu

51N 

Durumu

Genel 

Durum

Giriş 

Durumu

Çıkış 

Durumu

İLET 

Durumu

01 03 7A 00,09 00,00 00,00 00,00,00,D2 80,21 00,00 00,03
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Tablo 6: Genel Durum Haritası 

bit-0 Trip bit-16 Hazır 

bit-1 
External Trip Input 
Active bit-17 Koruma Hatası 

bit-2 Ayrılmış bit-18 Ayar Değişikliği 

bit-3 Ayrılmış bit-19 Ayrılmış 

bit-4 Yerel Güç Kaynağı bit-20 Gün ve Tarih Senkronizasyonu 

bit-5 Ayrılmış bit-21 Telekontrol Yok 

bit-6 50 Hz Frekans bit-22 Varsayılan Ayar Hatası 

bit-7 Ayrılmış bit-23 E2prom Hatası 

bit-8 Ayrılmış bit-24 Ayrılmış 

bit-9 Ayrılmış bit-25 Ayrılmış 

bit-10 Ayrılmış bit-26 Ayrılmış 

bit-11 Ayrılmış bit-27 E2prom Değişikliği Değişikliği 

bit-12 Ayrılmış bit-28 Olay Kaydı Hatası 

bit-13 Ayrılmış bit-29 Ayrılmış 

bit-14 Ayrılmış bit-30 Ayrılmış 

bit-15 Ölçüm Hatası bit-31 Yeni Olaylar Var 

SIL-A rölesine ait koruma kriteri haritası aşağıdaki gibi gibidir. 

Tablo 7: Koruma Kriteri Haritası 

Kriter 
Numarası 

Kriter Kuralı Kriter Sınıfı 

1 12805 =50*256+5 50P_1 

2 50*256+5+32 50P_2 

3 51*256+7 50/51P 

4 150*256+5 50N/G_1 

5 150*256+5+32 50N/G_2 

6 151*256+7 50/51N/G 

7 203*256+1 COLD LOAD PICKUP (CLP) 

8 24*256+1 50BF 

9 46*256+1 46 (Negatif Sekans) 

10 49*256+1 49 (Termal Resim) 

11 200*256+3 Genel Durum 

12 255*256+4 Ölçümler 

13 253*256+8 Inputlar 

14 254*26+14 Outputlar 

15 79*256+1 79 (Auto-recloser) 

16 52*256+1  52 (Breker)  

17 74*256+1 74TCS 

18 252*256+2 Osilografi Kayıtları 

19 249*256+2 Uzak ModBus Protokolü 
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20 
240*256+2 

Uzak IEC 60870-5-103 
Protokolü 

21 249*256+1 Yerel ModBus Protokolü 

4.1.3. Microelettrica MC20-R Aşırı Akım ve Toprak Hata Koruma Rölesi 

ModBus RTU / IEC870-5-103 Protokolünü destekleyen MC20-R koruma rölesi 50/51, 

50N/51N, 51BF ve 79 kriterlerinde koruma sağlamaktadır. Zaman etiketli olay kaydı, otomatik 

yeniden kapama, programlanabilir çıkış rölesi, üç faz-hata ve üç toprak-hata elementi ve 

kullanıcı tarafından seçilebilir zaman akım eğrileri özelliklerini sunmaktadır. Toplamda dört 

programlanabilir çıkış rölesi, üç dijital giriş rölesi bulundurmaktadır. 

Tablo 8: MC20-R Fonksiyonlar 

 

 

 

 

 

 

 

Fonksiyon 
Numarası 

Fonksiyon 

1 I> 

2 I>> 

3 IH 

4 Io> 

5 Io>> 

6 IoH 

7 BF 

8 LoadP 

9 OpMd 

10 IRF 

11 RCL 

12 Osc 

13 MC20H 

14 Comp2 

15 Comm 

16 LCD 
Şekil 4.4 MC20-R Röle Görünümü 
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Tablo 9: MC20-R Sayaç Adresleri 

Adres 
(Desimal) 

Adres 
(Heksadesimal) 

Sayaç 
Tipi 

12288 3000 I> 

12289 3001 I>> 

12290 3002 IH 

12291 3003 Io> 

12292 3004 Io>> 

12293 3005 IoH 

12294 3006 BF 

12295 3007 IRF 

12296 3008 RCL1 

12297 3009 RCL2 

12298 300A RCL3 

12299 300B RCL4 

12300 300C RCLF 

12301 300D HR 

4.1.4. PNC PAC-E100 Aşırı Akım ve Toprak Hata Rölesi 

PAC-E100 aşırı akım ve toprak koruma rölesi, dağıtım hatlarının yönetimi ve korunması 

amacıyla dizayn edilmiş bir sayısal röledir. Temel fonksiyonları Aşırı Akım (OCR), Toprak 

Aşırı Akım (OCGR), Termik Aşırı Yük, Düşük Akım, Negatif Bileşen Aşırı Akım korumadır. 

Dört adet standart IEC akım zaman eğrisi (Normal Ters, Çok Ters, Aşırı Ters, Uzun-Zaman 

Ters), yedi adet standart ANSI akım zaman eğrisi seçenekleri mevcuttur. Ayrıca 3 faz akımları, 

bileşen akım, üç fazda ikinci harmonik ölçümü, frekans ölçümü ve devre kesicisi için kontrol 

fonksiyonları içerir. 48 adet ayarlanabilir mantık komponenti sayesinde giriş çıkış kontaklarının 

ayarlanması programlanabilir. Röle tekrar kapama fonksiyonu, kendi kendini teşhis ve röle iç 

arıza denetimi, açma devresi denetimi, soğuk yük üzerine kapatabilme, lokal ve SCADA 

üzerinden kesiciye açma kapama komutu verebilme, RS232 ve RS485 bağlantı ve ModBus 

protokolü desteği sağlamaktadır. 

 

Şekil 4.5 PAC-E100 Koruma Rölesi 
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Röleye ait kontrol ayarlarına dair, hafıza haritası aşağıdaki gibidir. 

Tablo 10 Kontrol Ayarları Hafıza Haritası 

Adres 
Fonksiyon 

Kodu 
Açıklama Aralık Erişim 

0500 0x06 
Kesici 1 
Aç/Kapa 

Aç(H'FF00)/Kapa(0000) W/O 

0501 0x06 Ayrılmış     

0502 0x06 Sinyal Reset FF00 W/O 

0503 0x06 
Olay Verisini 

Temizle 
FF00 W/O 

0504 0x06 
Dalgaformu 

Bilgisini 
Temizle 

FF00 W/O 

0505 0x06 Ayrılmış FF00 W/O 

0506 0x06 
Ayar 

Yükle(SG0) 
FF00 W/O 

0506 0x06 
Ayar 

Yükle(SG1) 
FF01 W/O 

0506 0x06 
Ayar 

Yükle(SG2) 
FF02 W/O 

0506 0x06 
Ayar 

Yükle(SG3) 
FF03 W/O 

0507 0x06 
Sıcaklık Bilgisi 

Temizle 
    

0508 0x06 Ayrılmış     

0509 0x06 Ayrılmış     

0510 0x06 
Ayar Grubu 

Aktifleştir(SG0) 
FF00 W/O 

0510 0x06 
Ayar Grubu 

Aktifleştir(SG1) 
FF01 W/O 
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0510 0x06 
Ayar Grubu 

Aktifleştir(SG2) 
FF02 W/O 

0510 0x06 
Ayar Grubu 

Aktifleştir(SG3) 
FF03 W/O 

0511 0x06 
CB MON Bilgisi 

Temizle 
FF00 W/O 

0512-
0599 

0x06 Ayrılmış     

0600 0x06 Panel Testi FF00 W/O 

0507-
0599 

0x06 Ayrılmış     

4.2. Piyasadaki Benzer Ürünler 

Piyasada koruyucu eleman koordinasyon programı olarak kullanımı revaçta olan dört temel 

ürün bulunmaktadır. Bu programlar DIgSILENT StationWare, ETAP Star, Siemens PSS CAPE 

ve Cyme TCC olarak öne çıkmaktadır. Programlar özellikler bakımından bir birlerine çok 

yakındır. Dört yazılım içerisinde Siemens PSS CAPE dışında diğer hepsi doğrudan koruma 

koordinasyona yönelik programlardır. PSS CAPE ise koordinasyon tooluna sahip bir şebeke 

analiz yazlımı olarak ortaya çıkmaktadır, içerisinde şebeke analizine yönelik bir çok farklı araç 

bulundurmaktadır. 

4.2.1. DIgSILENT StationWare 

DIgSILENT StationWare, koruma elemanları için özelleşmiş bir varlık yönetim 

sistemidir, hem çeşitli kontrol parametrelerini yönetmek hem de trafo merkezi ile ilgili bilgileri 

merkezi olarak depolamak ve tüm güç sistemi için güvenilir merkezi koruma ayarları 

oluşturabilmek için kullanılmaktadır. Günümüzde sayısal röleler için çok sayıda birimsel 

ayarın, güvenilir bir şekilde çalışması dikkatli bir yönetim gerektirir ve her üreticinin kendi 

ürününe özgü bir yazılım ile kullanılma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. StationWare ile 

birlikte röle ayarları gerçekleştirilebilir ve tüm ayarlar üreticiden bağımsız bir formatta saklanır, 

ayar değişikliklerinin izlenebilirliği sağlanır, belge yönetimi işlevselliği gerçekleştirilir. 

StationWare, koruma cihazlarıyla ilişkili tüm ayarları saklar ve kaydeder. Fazla sayıda 

cihaz modelli desteklenmektedir. Kullanıcı tanımlı cihaz modelleri kolaylıkla oluşturulabilir ve 

aktarılabilir. Cihaz modellerinde birden fazla ayar grubu, aralık kontrolü, açıklama ve ölçüm 

birimleri bulunur. Ayar değerlerinin test işlemleri program üzerinde gerçekleştirilebilir. 
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Şekil 4.6 StationWare Data İstasyon Ağı 

 

Şekil 4.7 StationWare Röle Ayarı Atama Döngüsü 

4.2.2.  ETAP Star 

ETAP Star temel olarak aşağıdaki niteliklere sahiptir. 

 Zaman Akımı Karakteristiği (TCC) Eğrisi Görüntüleme 

 Koruyucu Cihaz Koordinasyonu ve Seçicilik işlemlerinin sağlanması ve doğrulanması 

 Açma Kapama Aralığı Seçimi 
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 Koruma Bölgesi Seçimi ve Görüntüleyici 

 Otomatik Koruma ve Koordinasyon 

 Alan Seçimi ile Koruyucu Ekipman Şemasının Oluşturulması 

 Koruyucu Cihaz Kütüphaneleri 

Diğer tüm yazılımlarda olduğu gibi ETAP Star’da da röle koordinasyon bilgisi 

doğrulaması, sistemdeki hatalı elemanın tespiti, sistem elemanlarının dayanım eğrilerinin 

oluşturulması, tek hat şeması oluşturulması gibi işlevlerin tümü gerçekleştirilmektedir. 

 

Şekil 4.8 ETAP Star Röle Grafiği Görüntüleme 

4.2.3.  Siemens PSS CAPE 

Siemens PSS CAPE programının sahip olduğu koordinasyon aracı ile birlikte, koruyucu 

elemanların koordinasyonuna yönelik yapılan seçimlerin şebeke ve cihaz parametrelerine göre 

analizi gerçekleştirilir. Program içerisinde koordinasyon dışında birçok farklı işleve yönelik 
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araçlar da bulunmaktadır. Program ara yüzünde koruma sisteminin tek hat yapısı çizilerek 

uygun marka model atamasından sonra koordinasyon analizi gerçekleştirilir. 

Koordinasyon yapısının analizinde bir hata ortaya çıkması durumunda sisteme uyumu 

olmayan elemanlar yazılım tarafından belirttirilir. Sistemin sahip olması gereken akım zaman 

eğrileri kullanıcıya sunulur. Programın tanımlanan sisteme göre oluşturduğu zaman – mesafe 

diyagramları ile mesafe rölesinin koordinasyonu belirlenebilir. Koordinasyon işlemlerinin yanı 

sıra modellenmiş sistemdeki herhangi bir noktada arıza empedansı hesaplanabilir veya herhangi 

bir arızadaki akım ve empedans değerlerine göre arıza mesafesi belirlenebilir ayrıca açma 

kapama işlemleri ve arızalar nedeniyle sistem elemanlarında oluşabilecek hasar eğrileri 

program tarafından oluşturulabilmektedir. 

 

Şekil 4.9 PSS CAPE Örnek Zaman – Aşırı Akım Eğrisi ve Sonuç Görüntüleme Ekranı 

4.2.4. Cyme TCC 

CYMTCC yazılımı, endüstriyel, ticari ve elektrik dağıtım sektörleri için zaman / aşırı 

akım korumasına yönelik röle koordinasyon programıdır. Program, Akım-Zaman eğrisi 

çizimleri, cihaz ayarları ve sistem raporları oluşturmak için kolayca erişilebilen 100'den fazla 
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farklı üreticiden 15000'den fazla koruma cihazından oluşan kapsamlı bir veritabanını 

kullanmaktadır. Ayrıca, transformatör ve kabloları korumasına yardımcı toollara ve rapor 

formatlarına sahiptir. 

 

Şekil 4.10 Cyme TCC Çalışma Ekranı – Örnek Koruma Sistemi ve Sistem Eğrilerinin 

Görüntülenmesi 

Yazılım ile birlikte doğrudan kendi içerisindeki ürün simgelerini kullanarak tek hat 

şemalarının oluşturulması sağlanmaktadır, kütüphaneden seçilecek koruma elemanı ve marka 

bilgisi ile elemana ait akım – zaman karakteristik eğrileri görüntülenip raporlanabilir. Çalışma 

dosyalarında kullanılmak üzere; 

 Kablo / İletken hasar eğrileri 

 Motor çalıştırma eğrileri 

 Trafo dayanım eğrileri 

 İlgili elemanların kritik ısıl değerleri 

Gibi bilgilere ulaşım sağlanarak koordinasyon yapısının oluşturulması ve gerekli testleri 

sağlanabilmektedir. Ayrıca Arc – Flash analizi gerçekleştirilebilmektedir. 

Programın sahip olduğu yetenekler aşağıdaki gibi özetlenebilir; 
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 Koordinasyonu ayarlamak için eğri uydurma seçeneği 

 Yüksek kaliteli grafik ekranı ve çıktı 

 Delta-Y bağlantılı transformatörlerde faz – faz ve faz – toprak arızaları için hesaplar 

 Kullanıcı tanımlı kriterlere göre koruma koordinasyon sisteminin doğrulanması 

 Etkileşimli analiz raporları 

 Her bir cihaz çifti arasındaki ayrılma süresinin ölçümü 

 Cooper, Schweitzer, S&C, ABB ve daha fazlası gibi çeşitli üreticilerin elektronik recloser 

sistemlerinin simülasyonu  

 İstenilen çalışma süresine bağlı olarak otomatik röle zaman kadranı seçimi 

 Her türlü cihaza sayısal denklemler girebilme 

 Cihazları hızla bulmak ve oluşturmak için geliştirilmiş arama aracı, favori cihazların bir 

listesini oluşturmak da mümkündür. 
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1. Giriş 

Elektrik dağıtım sistemi işletmecilerinin elektrik enerjisini ekonomik olarak kabul edilebilir 

maliyetlerle ve mümkün olan asgari kesinti süresi ve sıklığı ile kullanıcılarına sunması 

gerekmektedir. Dağıtım şebekelerinde yaşanan gerilim düşmesi, şebekenin aşırı yüklenmesi 

nedeniyle oluşan arızalar elektrik dağıtım şirketlerinin yükümlülüğünde olan sorunlardandır. 

Elektrik abonelerinden kaynaklı harmonik, fliker gibi teknik kaliteyi bozucu etkiler sonucu da 

teknik kalite sınırlarının dışına çıkabilmektedir. Şebekede karşılaşılan tüm bu sebeplerden 

dolayı şebeke ekipmanlarında arızalar, kesintiler yaşanmaktadır. Ortaya çıkan hatalar ve 

arızaların hem şebeke ekipmanlarına etkilerini en aza indirmek hem de insan hayatına ilişkin 

tehlikeyi sınırlamak amacıyla koruma sistemleri kullanılmaktadır. Koruma sistemlerindeki 

temel elemanlardan olan koruma rölelerinin görevi, arızayı ve arıza tipini tespit edip gerekli 

açma sinyalini üretmektir. Koruma röleleri, bu görevi yerine getirirken aynı zamanda oluşan 

bir arızada arızalı bölgenin sistemden ayrılarak, arızasız bölümlerin enerjisiz kalmasını 

engellemeyi de amaçlamaktadır. Bütün bu görevlerin yerine getirilmesi, sistem yapısına uygun 

koruma röle koordinasyonunu ön plana çıkartmaktadır. Doğru bir röle koordinasyonu, sistem 

güvenilirliği ile birlikte arızadan kaynaklı kayıpların da azaltılmasını sağlamaktadır. 

Elektrik dağıtım sistemleri, yaygın olarak bir kaynaktan beslenen radyal şebeke yapısındadır. 

Artan elektrik enerji talebi ve çevresel etkiler, tüketime yakın noktalardan tesis edilen 

yenilenebilir enerji üretimini artırmıştır. Bu artışın sonucunda, radyal yapıdaki elektrik dağıtım 

sistemleri yerini birden fazla kaynaktan beslenen elektrik dağıtım sistemlerine bırakmaktadır. 

Geleneksel elektrik dağıtım sistemlerinin topolojisi, kontrolü ve koruması güç akışının 

transformatör merkezinden yüke doğru olduğu varsayılarak tek yönlü olarak tasarlanmaktadır. 

Bu varsayım ile ayarlamaları yapılmış klasik fider koruma sistemleri standart bir transformatör 

merkezi koruma sisteminin bir parçası olup, önceden belirlenmiş olan bir arıza durumunu tespit 

ettiğinde açma sinyalini üreterek arızalı bölgeyi sistemden ayırmayı sağlamaktadır. 

Radyal elektrik dağıtım sistemine sonradan bağlanan generatörler, sistemin sahip olduğu yapıda 

değişikliğe yol açarak tek yönlü olan güç akışının çift yönlü değerlendirilmesini gerekli 

kılmaktadır. Akım yönünün ve/veya büyüklüğünün değişmesi aşırı akım koruma sistemlerinde 

seçicilik problemlerine yol açmakta, yüke yakın bir bölgeden elektrik dağıtım sistemine 

bağlanan generatörler, bağlandığı bölgedeki mevcut koruma sisteminin koordinasyonunu 

kaybetmesine neden olabilmektedir. Bu ve benzer problemler hatalı çalışma (misoperation) 

olarak tanımlanmaktadır. 

Projede geliştirilmesi planlanan “CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Uzaktan Koruma 

Koordinasyon ve Röle Ayar Programı” ile CBS ile tam entegre çalışan, OG şebeke modelini 

dinamik ve gerçek zamanlı elde edebilen, tüm kısa devre hesaplamaları ile koruma 

koordinasyon analizlerini yapılabilen, sahada haberleşebilen rölelerden alınan tüm koruma 
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koordinasyon envanterini üzerinde tutabilen bir kütüphaneye sahip olan ve gerçek zamanlı 

olarak koruma rölelerini uzaktan konfigüre edebilen bir altyapı oluşturulacaktır. 

1.1. Amaç 

Fonksiyonel gereksinim dokümanı ile birlikte proje kapsamında geliştirilecek, aşırı akım ve 

toprak kaçağı korumasına yönelik kullanılacak, röle koordinasyon ve ayar yazılımı için gerekli 

ister bilgileri ve metodoloji ortaya konulmaktadır.  

Elektrik dağıtım şirketleri ve diğer kullanıcıların rölelerin kullanımına yönelik sahip oldukları 

alışkanlıkları değiştirmeden, röle markalarının kendi ürünleri için tasarlamış olduğu yazılımlar 

ile veri alışverişinde bulunabilen, kullanıcıların kendi şebekelerine uygun röle 

konfigürasyonlarını CBS verisi üzerinde görüntüleyebileceği bir röle koordinasyon ve ayar 

programının oluşturulması amaçlanmaktadır. 

• Koruma ayarlarının optimize edilmesi ve koordinasyonun iyileştirilmesi suretiyle 

tedarik sürekliliği performansının iyileştirilmesi, 

• Sahadaki koruma sistemi verilerinin güncelliğinin gerçek zamanlı olarak sistematik 

biçimde sağlanması, 

• TEİAŞ OG fider çıkışlarındaki kesici rölelerinin ayar değerlerini de içeren bir 

koruma altyapısı sayesinde gereksiz yere TEİAŞ fider kesici açmalarının önüne 

geçilmesi, 

• Koruma koordinasyon süreçlerinin sistematik bir şekilde yönetilebilmesi ve Koruma 

ekipmanlarının varlık takibinin daha verimli yapılması sağlanacaktır. 

• Koruma koordinasyonu çalışmaları merkezi bir yazılım ile yönetileceği için şebeke 

işletmecileri tarafından yapılan hatalar azaltılacak, sistem insan bağımsız yapıya 

doğru dönüşecektir. 

1.2. Kapsam 

Doküman ile birlikte proje kapsamında oluşturulacak ürüne ilişkin metodoloji, gereksinimler 

ve arayüz tasarımları belirlenerek yazılım tasarımı için planlama gerçekleştirilmiştir.  

Elektrik dağıtım şebekesindeki koruma röleleri, doğru ayarlanmış değerlere uygun bir 

koordinasyona sahip olsalar dahi, işletme sırasında oluşabilen konfigürasyon değişimleri, 

dağıtım sistemindeki yeniden yapılandırmalar, güç akış yönünü değiştiren generatörlerin 

sisteme ilave edilmesi, yaz-kış dönemlerinde talep edilen enerji değişimleri vb. nedenlerden 

dolayı hatalı çalışma yapabilmektedir. Bahsi geçen durumlarda, ilgili koruma rölesinde farklı 

ayar grupları kullanılarak oluşturulacak birden fazla aşırı akım kademesi ve/veya açma 

zamanının bulunması koruma güvenilirliğini artırmaktadır. 

 Proje kapsamında geliştirilecek yazılım Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile entegre edilerek OG 

şebeke modelleri elde edilecektir. Projede hedeflenen sistemin gerçek zamanlı sistemlerden ve 

CBS’ den dinamik bir şekilde veri alması sağlanacaktır. Bu kapsamda CBS ile 
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gerçekleştirilecek entegrasyon sayesinde otomatik bir şekilde tüm OG şebeke modeli gerçek 

zamanlı biçimde güncellenecektir. Diğer taraftan SCADA vb. anahtarlama pozisyonu bilgisini 

veren sistemler ile entegrasyonlar sağlanacak ve anahtarlama pozisyonlarındaki 

değişikliklerden etkilenen şebeke unsurları belirlenerek OG şebeke modeli tekrar oluşturulacak 

ve analizler tekrarlanacaktır. Gerçekleştirilecek analizlerde sadece konum bilgileri değil, yük 

bilgileri de alınacak; kısa devre hesapları ile birlikte yük akışı analizleri de gerçekleştirilecektir. 

Bu sayede koordinasyon anlamında problem olan noktalarda gerçekleştirilecek yük aktarımları 

ve anahtarlamalar için baz olabilecek bir veri sunulmuş olacaktır.  

Koruma koordinasyon ve röle ayar yazılımı, koruma koordinasyon konusunda analiz yapan ve 

sahada uygulama yapan personelin kullanımına yönelik olacaktır, bu yüzden web tabanlı bir 

platform olacaktır. Bu da dağıtım şirketlerinde çalışan personellere erişim kolaylığı 

sağlayacaktır. 

1.3. Arka Plan 

Fonksiyonel gereksinim dokümanı “CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Uzaktan Koruma 

Koordinasyon ve Röle Ayar Programının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında ARAS EDAŞ’ a 

yazılım geliştirme danışmanlığı sağlamak amacıyla İNELSO tarafından hazırlanmıştır. 

2. Fonksiyonel Talepler 

2.1. Sistem Genel Görünümü 

 

Şekil 2.1 Sistem Genel Şeması 
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Proje kapsamında web ve mobil tabanlı yazılımlar oluşturularak Elektrik Dağıtım Şirketinin 

ihtiyaçlarına dönük olarak bütünleşik, uçtan uca entegre İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim 

platformu geliştirilecektir. 

Geliştirilecek olan koruma koordinasyonu yazılımı, sahadaki RTU cihazları ile haberleşerek 

rölelerin koruma değerlerinin okunması ve yeni set değerlerinin yazdırılması sağlanacaktır.  

2.2. Web Tasarımı 

Koruma koordinasyonu modülü web tabanlı bir uygulama üzerinde çalışacak olup, kullanıcılar 

web browser’ı üzerinden sisteme giriş sağlayabilecektir. Modül üzerinde rölelerin listelendiği, 

koruma ayarlarının değiştirildiği, koruma koordinasyonunun sağlanması için aynı fider 

üzerindeki rölelerin zaman ve akım karakteristiklerinin görüntülendiği ve yönetildiği ekranlar 

yer alacaktır. 

2.2.1. Koruma Koordinasyonu 

Tanım: Röle koordinasyonuna ilişkin işlemler temelde iki ekran üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Bu iki ekran yazılımın açılış sayfası olan Koruma Koordinasyonu Paneli ve röle 

konfigürasyonlarının gerçekleştirildiği Röle Koordinasyon Arayüzüdür. 

Kullanıcı, koruma koordinasyon paneli üzerinden dağıtım şebekesinde bulunan tüm rölelere 

ilişkin durum ve bilgi görüntüleme, farklı formatlarda rapor edinme ve röle koordinasyon 

arayüzüne erişim işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. 

Röle koordinasyon arayüzü kullanıcının ana kontrol panelinden seçmiş olduğu röle özelinde 

standart bilgilerin görüntülenmesi, konfigürasyon parametrelerinin görüntülenmesi ve rölenin 

istenilen farklı koordinasyon değerlerine set edilmesi, seçilen röle ile aynı fider üzerinde 

bulunan diğer röle bilgilerine ve röle eğrilerine erişim, gerekli tüm alanların farklı dosya 

formatlarında raporlanması işlemlerini gerçekleştirebilecektir. 

2.2.1.1. Koruma Koordinasyon Paneli – Röle Listesi 

Girdi: Kullanıcının sisteme giriş yaptıktan sonra karşılaştığı ilk sayfadır. 

Tanım: Kullanıcı sayfada yer alan röle listesi üzerinden sistemdeki aşırı akım koruma röleleri 

ile ilgili olarak lokasyon, çalışma durumu ve konfigürasyon parametreleri bilgilerine ulaşabilir. 

Bu listenin excel formatında çıktısını alabilir. Seçimini yaptığı rölenin konfigürasyon sayfasına 

erişebilir. 

 

Şekil 2.2 Koruma Koordinasyon Modülü – Röle Litesi 
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Tablo 1  Röle Liste Alanları 

ALAN ADI AÇIKLAMA 

ID Rölenin ID numarası belirtilir. 

İl Röle lokasyonu için bilgi içerir. 

İlçe Röle lokasyonu için bilgi içerir. 

Mahalle Röle lokasyonu için bilgi içerir. 

Dağıtım Merkezi Röle lokasyonu için bilgi içerir. 

Fider Adı Rölenin hangi fiderin kontrolünden sorumlu olduğu belirtilir.                     

CBS ID Rölenin CBS ID numarası beliritilir. 

Röle Marka Röle marka bilgisi gösterilir. 

Röle Model Röle model bilgisi gösterilir. 

Akım Trafosu 

Oranı 
Rölenin akım trafosu oranını belirtir. 
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SCADA Durumu Rölenin SCADA’ ya dahil olup olmadığı bilgisi verilir. 

Haberleşme 

Durumu 
Rölenin haberleşme sağlayıp sağlamadığı bilgisi verilir. 

Son Haberleşme 

Zamanı 
Rölenin en son haberleşme sağladığı zaman bilgisi gösterilir. 

TMS 
Röle koordinasyonunda değiştirilebilir parametrelerden olan TMS 

zaman katsayısının ilgili röle için atanmış anlık değer görüntülenir. 

Tablo 2 Kullanıcı Yönetimi Sayfası Butonları ve Açıklamaları 

Semboller Sembol Adı İşlev 

 
Arama 

Herhangi bir röle parametresine 

göre arama yapar. 

 Çıkış 
Yazılım arayüzünden çıkış 

sağlanır. 

 
Excel Listeyi excel dosyasına aktarır. 

 

Dropbox 
Listede gösterilecek kayıt sayısı 

seçilir. 

 
Kolon Filtreleri 

Kolonlarda filtre alanları açılır / 

kapatılır. 

 
Link Bar 

Tablo üzerinde diğer liste 

sayfalarına geçiş sağlanır. 

 
Koordinasyon 

Butonu 

Seçilen rölenin koordinasyon 

sayfasını açar 
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 Ayarlar Butonu 
Seçilen rölenin ayar sayfasını 

açar 

İşlemler; 

1. Search Box ile kullanıcı girdiği bilgi ile herhangi bir kolondaki veriyi 

sınırlandırabilecek ve sonuç olarak listede görüntüleyebilecektir. 

2. Kolon filtresi ile kolonlarda arama sağlanabilecektir.  

3. Dropbox ile listede gösterilecek element sayısı seçilir. 

4. Excel butonu ile liste Excel formatında indirilebilir. 

5. Röle seçimi yapılarak Ayarlar butonuna basıldığında Röle Ayarları sayfası yeni 

sekmede açılır. 

6. Log Out butonu ile oturum kapatılır. 

7. Röle seçimi yapılarak Koordinasyon butonuna basıldığında Röle Koordinasyon sayfası 

yeni sekmede açılır. 

2.2.1.2. Röle Ayar Arayüzü 

Girdi: ‘Röle Liste’ sayfasında listeden seçilen rölenin ardından ‘Ayarlar’ butonuna basıldıktan 

sonra açılan arayüz. 

Tanım: Giriş ekranındaki listeden bir röle seçiminin gerçekleştirilmesinin ardından ‘Ayarlar’ 

butonuna basılması ile kullanıcı röle ayar sayfasına ulaşmaktadır. Bu sayfada üzerinden 

kullanıcı seçmiş olduğu röle için farklı ayar kombinasyonlarını oluşturabilir, röleye 

tanımlanmış tüm ayar setlerini sayfa üstünde görüntüleyebilir, seçtiği ayarı röleye gönderebilir. 

Ayar setlerinde ve parametrelerde yapılan değişiklikler, değişikliği yapan kullanıcı hakkında 

bilgiler oluşturulan takip tabloları üzerinden edinilebilir. Ayar kısmında bulunan röle 

parametreleri uygun ayar seçeneğinin altında görüntülenir bu ayar seçenekleri kullanıcı 

tarafından aktif ve pasif olarak ayarlanabilir. Gerçekleşen arzalar için oluşturulan alarmlarla 

arıza takibi yapılabilir. 
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Şekil 2.3 Röle Ayar Arayüzü 

Tablo 3 Röle Koordinasyon Arayüzü Tablo Alanları 

Alan No Alan Adı Açıklama  

1 Röle Bilgileri 
Röle ile ilgili olarak temel bilgilerin listelendiği 

alandır. 

 

2 
Röle Ayar 

Grupları 

Kaydedilmiş röle ayar kombinasyonlarının 

listelendiği tablodur. Tablo üzerinden oluşturulma 

zamanı ve kombinasyonu planlayan kullanıcı 

bilgisine erişilebilir. Röle gönderilecek ayar grubu 

bu tablo üzerinden seçilerek röle parametrelerinde 

görüntülenir ve röleye iletilebilir. 

 

3 
Röle Parametre 

Ayar Logları 

Seçilmiş olan röle için kullanılan tüm ayar 

kombinasyonunun görülebildiği tablodur. 

Kullanıcı belirlediği ayar kombinasyonunu 

kaydettiğinde isimlendirme, tarih ve işlemi 
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gerçekleştiren kullanıcı bilgisi ile bu tabloda 

görüntülenir. Kullanıcı seçilmiş olan röleye ayar 

grubunu göndermek için bu tablo üzerinden seçim 

yapabilir. 

4 Alarmlar 

Rölenin belirlediği arızaların listelendiği tablodur. 

Arıza bilgisi, arızanın başlangıç ve sonlanma 

zamanları tablo üzerinde yer alır. 

 

5 Röle Parametreleri 

Röle konfigürasyonunda etkili olan parametrelerin 

kullanıcıya listelendiği alandır. Değişken 

parametrelerin kontrolü bu alan üzerinden 

sağlanarak farklı ayar kombinasyonları elde 

edilebilir. 

 

 

Şekil 2.4 Röle Ayar Sayfasında Bulunan Takip Tabloları 

Tablo 4 Röle Ayar Grup Tablosu DB Karşılıkları 

Tablo Alan İsmi DB Karşılığı 

ID relay_coordination_group.id 

Grup İsmi relay_coordination_group.name 

Açıklama relay_coordination_group.description 
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Oluşturma Zamanı relay_coordination_group.created_at 

Oluşturan relay_coordination_group.created_by 

Tablo 5 Röle Parametre Değişiklik Logları Tablosu için DB Karşılıkları 

Tablo Alan İsmi DB Karşılığı 

ID relay_coordination_log.id 

Parametre relay_coordination_log.parameter 

Değişiklik Tipi relay_coordination_log.change_type_id 

Eski Değer relay_coordination_log.old_value 

Yeni Değer relay_coordination_log.new_value 

Zaman relay_coordination_log.created_at 

Kullanıcı relay_coordination_created_by 

Tablo 6 Röle Bilgileri Tablosu DB Karşılıkları 

Tablo Alan İsmi DB Karşılığı 

ID component.id 

İl location.name(location_type_id = 3) 

İlçe location.name (location_type_id = 4) 

Mahalle location.name (location_type_id = 7) 

Dağıtım Merkezi unit.name (unit_type_id = 2101) 
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Fider Adı component.name 

CBS ID component.gis_id 

Marka device_model.brand_name 

Model device_model.name 

SCADA’ ya Dahil 

Mi? 

mapping.unit_id (Tabloda var ise 1, yok 

ise 0) 

Haberleşme 

Durumu 
device.is_communicated (0: Yok, 1: Var) 

Son Haberleşme device.last_communicated_at 

Röle parametreleri alanı tek bir röle için koordinasyon parametreleri için girdi oluşturmayı ve 

giriş değerleri ile farklı ayar kombinasyonları yapmayı mümkün kılar. Bu alan üzerinde 

kullanıcı tek bir röle için koordinasyon sağlayabilir, koordinasyon bilgilerini bir ayar grubu 

olarak kaydedebilir. Röle ayarları için yapılan değişiklikler log alanında saklanır. Değişiklik 

tipi (sistem üzerinde yapıldığı veya röle gönderildiği), değişiklik yapılan parametre, eski değer, 

yeni değer, değişikliği yapan kullanıcı bilgisi ve zamanı ile beraber sistem üzerinde tutulur. 

Röle parametreleri kısmında değiştirilebilir ve değiştirilemez parametreleri görüldüğü bir liste 

bulmaktadır. Aşırı akım rölelerinin I>, I>> ve I>>> olmak üzere toplamda üç tane koordinasyon 

logu bulunmaktadır. Bu ayar alanlarının çalışma tipi ters invers, sabit zamanlı, ani zamanlı 

olmak üzere kullanıcı tarafından atanabilir. Atanan çalışma tipine göre girdi oluşturulacak 

parametreler değişmektedir. Ayar değerlerini girmeden önce kullanıcının bilmesinde fayda 

olacak değerler aşağıdaki gibidir; 

 Maksimum yüklenme akımı 

 Minimum hata akımı 

 Maksimum hata akımı 
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Şekil 2.5 Röle Parametreleri 

Ters invers çalışmanın seçilmesi durumunda kullanıcıdan aşağıdaki değerler için girdi 

oluşturması istenmektedir; 

 TMS 

 Röle Açma Akımı (I>) 

 Gecikme Zamanı (tk) 

Röle açma akımı, gecikme zamanı ve TMS değeri rölenin konfigürasyonunu sağlayan 

değiştirilebilir parametrelerdir. Gecikme zamanı kesicilerden kaynaklanan zaman kaymasına 

karşı bir önceki röle ile çalışma durumunda çakışma olmaması için güvenlik amacıyla 

belirlenen zaman aralığıdır. Bu parametreler dışında rölenin ters invers çalışmada kendi bölgesi 

için olan olası arızalara karşı oluşturacağı minimum ve maksimum açma süreleri kullanıcıya 

gösterilir. 

Sabit zamanlı çalışma karakteristiğinin seçilmesi durumunda kullanıcıdan aşağıdaki değerler 

için girdi oluşturması istenir. 

 Açma Zamanı (ta) 

 Açma Akımı (I>>) 

 Gecikme Zamanı (tk) 

Açma zamanı rölenin arızayı tespit ettikten kaç saniye sonra kesiciye açma sinyalini 

göndermesi gerektiğinin belirlemek için gerçekleştirilecek saniye cinsinden girdi değeridir. 

Kesicinin açma sinyalini alacağı zamanlama ise açma zamanı ve gecikme zamanının toplamına 

eşittir. Sabit zamanlı çalışmada belirlenen akım değeri ve üstündeki değerlerde röleler hep aynı 

sürede açma sinyalini kesiciye iletir, belli bir değerden sonra gerçekleşebilecek tüm arızalarda 

aynı sürede açma sağlanır. 
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Ani zamanlı çalışmada sadece açma akımı (I>>>) değeri kullanıcıdan istenir. Bu değer ve bu 

değerin üstündeki arızalarda röle gerçekleştirebileceği minimum sürede kesiciye açma sinyalini 

göndermektedir. Bu süre röle markaları arasında farklılık gösterebilir.  

Tablo 7 Röle Parametreleri için DB Karşılıkları 

Parametre DB Karşılığı 

TMS relay_coordination.tms 

Röle Açma Akımı (I>) relay_coordination.trip_firstcurrent 

Röle Açma Akımı (I>>) relay_coordination.trip_secondcurrent 

Röle Açma Akımı (I>>>) relay_coordination.trip_thirdcurrent 

Nominal Akım (Maksimum Yüklenme) (In) relay_coordination.nominal_current 

Maksimum Arıza Akımı (Imax) relay_coordiation.fault_current_max 

Minimum Arıza Akmı (Imin) relay_coordiation.fault_current_min 

Maksimum Arıza Akımı Açma Süresi 

(Tmax) 
relay_coordination.trip_time_max 

Minimum Arıza Akımı Açma Süresi (Tmin) relay_coordination.trip_time_min 

Gecikme Süresi (tk) relay_coordination.circuitbreaker_delay 

Tablo 8 Fider Koordinasyon Arayüzü Buton ve Açıklamaları 

Semboller Sembol Adı Açıklama 

 Çıkış Yazılımdan çıkış yapılır. 
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Detay 

Röle Ayar Grubu yeni sekmede 

açılır. 

 
Grup Olarak Kaydet 

Ayar grupları relay_coordination. 

group_id bilgisi ile kayıt edilir. 

Yeni bir grup eklendiğinde 2 

olarak kayıt edilir, yeni eklenen 

her bir ayar grubu incremental 

artarak devam eder. 

 
Gönder 

Parametreler röleye gönderilir. 

Gönder Butonuna basıldıktan 

sonra sayfa merkezinde bir alert 

butonu oluşturularak kullanıcıya 

yaptığı işlemde kararlı olup 

olmadığı sorulur. 

 

2.2.1.3. Röle Koordinasyon Arayüzü 

Girdi: Kullanıcının röle koordinasyonunu gerçekleştirip koordinasyon grafiğini görüntülediği 

sayfadır. 

Tanım: Giriş ekranındaki listeden bir röle seçiminin gerçekleştirilmesinin ardından 

‘Koordinasyon’ butonuna basılması ile kullanıcı röle koordinasyon sayfasına ulaşmaktadır. Bu 

sayfada üzerinden kullanıcı seçmiş olduğu röle ve seçmiş olduğu röle ile aynı fiderde bulunan 

tüm diğer röleler için toplu konfigürasyon sağlayabilir, konfigürasyon sonucunu sayfada 

bulunan koordinasyon eğri grafiğinden takip edebilir.  

 

Şekil 2.6 Fider Koordinasyon Arayüzü 

Koordinasyon arayüzünde de ayar arayüzüne benzer olarak röle parametrelerinin 

değiştirilebildiği bir panel bulunmaktadır, ancak bu kez panel aynı fiderde bulunan tüm 

rölelerin koordine edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu panelin altında hat sonundan hat 

başına sıralanacak şekilde aynı fiderdeki tüm rölelerin listelendiği bir tablo bulunmaktadır. 

Kullanıcı bu tablo üzerinden röleleri seçerek koordinasyon parametrelerini değiştirip oluşan 

eğrileri takip edebilir. Sayfanın en altında yine röle ayar sayfasına benzer olarak röle parametre 

değişiklik loğları tablosu bulunmaktadır.  
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Tablo 9 Röle Koordinasyon Arayüzü Buton İşlevleri 

Semboller Sembol Adı Açıklama 

 Çıkış Yazılımdan çıkış yapılır. 

 
Tümüne Uygula 

Sadece Röle Listesinde en son röle 

seçillince gösterilir. Otomatik 

olarak röle parametrelerinin 

ayarlanması sağlanır 

 
Kaydet 

Buton ile deşitrilen değerlerin 

DB'ye kaydedilmesi sağlanır. 

 
Uygula 

Buton ile rölenin değiştirilen 

değerlerinden sonra oluşacak 

durumun grafik üzerinde 

görüntülenmesi sağlanır. Uygula 

butonuna basıldıktan sonra sayfa 

altında bir sonuç ekranı oluşur ve 

rölenin yeni değerler ile 
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çalışmasının uygun olup olmadığı 

kullanıcıya gösterilir. 

 
Gönder 

Buton ile ayarlanan değerlerin 

röleye gönderilmesi sağlanır. 

Gönder Butonuna basıldıktan 

sonra sayfa merkezinde bir alert 

butonu oluşturularak kullanıcıya 

yaptığı işlemde kararlı olup 

olmadığı sorulur. 

Tümüne Uygula butonu bir otomatik koordinasyon seçeneğidir. Kullanıcı sadece hat sonundaki 

röleye koordinasyon parametrelerini girip bu butona basması durumunda hattın geri 

kalanındaki tüm röleler program içerisindeki algoritmayla hesaplanacak parametreler ile 

çalıştırılacaktır. Kullanıcının diğer röleler için değer girmesine gerek kalmadan doğru 

koordinasyon sağlanmış olacaktır. 
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3. Metodoloji 

3.1. IEC-60909’a Göre Kısa Devre Akımlarının Hesaplanması 

Tablo 10 Kısa Devre Hesabı için Gerekli Parametreler ve DB Karşılıkları 

Parametre DB’deki karşılığı Durum 

Sş GeoTransformer.GridPower Eklenecek 

Uş GeoCircuitbreaker.Voltage Mevcut 

Rş Hesaplama Sonucu - 

Xş Hesaplama Sonucu - 

Zş Hesaplama Sonucu - 

St GeoTransformer.RatedPower Mevcut 

%Uk GeoTransformer.Uk Eklenecek 

%ur Hesaplama Sonucu - 

%ux Hesaplama Sonucu - 

Utp GeoTransformer.PrimaryVoltage Mevcut 

Uts GeoTransformer.SecondaryVoltage Mevcut 

td GeoTransformer.TransformFactor Utp / Uts 

Ptk GeoTransformer.Loss Eklenecek 

Rt Hesaplama Sonucu - 

Xt Hesaplama Sonucu - 

Zt Hesaplama Sonucu - 

Kt Hesaplama Sonucu - 

Rtk Hesaplama Sonucu - 

Xtk Hesaplama Sonucu - 

Ztk Hesaplama Sonucu - 

Rt0k Hesaplama Sonucu - 

Xt0k Hesaplama Sonucu - 

Zt0k Hesaplama Sonucu - 

l GeoLine.Length Mevcut 

r GeoLineType.Resistance Mevcut 

x GeoLineType.Reactance Mevcut 

Rl Hesaplama Sonucu - 

Xl Hesaplama Sonucu - 

Zl Hesaplama Sonucu - 

Rl0 Hesaplama Sonucu - 

Xl0 Hesaplama Sonucu - 

Zl0 Hesaplama Sonucu - 

c GeoComponent.RelativeVoltageFactor Sabit 1.1 

Un GeoCircuitbreaker.Voltage Mevcut 

Zeş Hesaplama Sonucu - 

Z0eş Hesaplama Sonucu - 

I"k1 Hesaplama Sonucu - 

I”k2-t Hesaplama Sonucu - 

I”k3 Hesaplama Sonucu - 
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Kısa devre anında hat başı beslemesinden arızanın oluştuğu noktaya kadar işleyen bir devre 

oluşur. Kısa devreye yönelik analiz yapabilmek için bazı değerlerin bilinmesi gereklidir. Bu 

değerler kullanılarak hesaplamalarda bilinmesine ihtiyaç olan başka niceliklerin değerleri 

hesaplanır. 

Öncelikle bilinmesi gereken kısa devrenin oluştuğu noktada hatlar üzerindeki gerilim değeridir. 

Örneğin indirici trafodan sonra devam eden alçak gerilim seviyesinde bir hatta kısa devre 

arızası görülmüş olsun, bu durumda sistem için alınacak eş değer gerilim arıza noktasının sahip 

olduğu gerilim yani 400V’tur. 

Kısa devre anında oluşan devre için doğrudan ohm kanununa yönelik bir hesaplama 

düşünülebilir yani temel olarak akım değerinin bilgisine ulaşmak için gerilim ve empedans 

bilgisi gereklidir. Gerilim değeri anlatıldığı şekilde belirlendikten sonra sistem için eş değer bir 

empedans oluşturmak için tek tek kısa devre akımının yolu üzerinde bulunan elemanların 

empedans değerleri hesaplanabilmeli veya biliniyor olmalıdır. Kısa devre yolu üzerinde işletim 

yapan elemanlar temel olarak şebeke bağlantısı, trafo ve iletim & dağıtım hat iletkenleri olarak 

düşünülebilir. Projenin pilot uygulamasının yapılacağı bölge için de bu elemanlar geçerlidir. 

Belirtilen elemanlar için tek tek reaktans ve rezistans hesaplama işlemleri yapılır. Elemanlara 

göre yapılacak işlemler hat başından itibaren eleman sırasına göre aşağıdaki şekilde verilebilir; 

Şebeke bağlantısının oluşturduğu kısa devre empedansı formülü ve database formülü; 

 

𝑍ş =
1.1 𝑋(𝐺𝑒𝑜𝐺𝑟𝑖𝑑. 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒)2

𝐺𝑒𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟. 𝐺𝑟𝑖𝑑𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟𝑋(𝐺𝑒𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟. 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟)2
 

veya 

𝑍ş =
1.1 𝑋(𝐺𝑒𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟. 𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒(𝑉))

2

𝐺𝑒𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟. 𝐺𝑟𝑖𝑑𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟(𝑉𝐴)
(𝑜ℎ𝑚) 

 

Şeklindedir. Burada trafo dönüştürme katsayının kullanılmasının sebebi şebeke bağlantısının 

değerlerini arıza noktasının değerlerine indirgeyerek arıza anında şebekenin hangi değerlerle 

etki ettiğinin doğru olarak hesaplanması içindir. C bağıl gerilim katsayısı ise hesaplamanın 

yapıldı ilgili elemanın nominal gerilim kademesine göre belirlenen bir katsayıdır. Yüksek 

gerilim kademesinde çalışma gösteren elemanlar için 1.1, alçak gerilim kademesinde çalışma 

gösteren elemanlar için ise 1.05 olarak kabul edilir. Ülkemiz için yüksek ve orta gerilim 

kademelerinde çalışan elemanlar için 1.1, alçak gerilim kademesinde çalışan elemanlar için 

1.05 kullanılmaktadır. 
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 Sistem için tüm eleman değerlerini içeren eş değer bir empedans hesaplanacağından tek tek 

her elemanın reaktans ve rezistans değerleri bilinmelidir. Şebekenin oluşturduğu reaktans ve 

rezistans değerleri eğer Rş/Xş oranı biliniyorsa doğrudan hesaplanabilir aksi takdirde 

hesaplamayı yapmak için pratikte kullanılabilecek ampirik formüller bulunmaktadır. Bunlar ile 

ilgili hesaplamalar. 

 

Formülleri kullanılarak yapılabilir. 

Transformatörlerin parametrelerini hesaplamak için izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir; 

 

𝑍𝑡 = 𝐺𝑒𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟. 𝑈𝑘𝑋
(𝐺𝑒𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟. 𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒)2

𝐺𝑒𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟. 𝑅𝑎𝑡𝑒𝑑𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟
 

Verilmiş olan formülle birlikte transformatörün empedansı hesaplanmış olur. Formülde gerilim 

değeri olarak kısa devre transformatörün hangi uç tarafında gerçekleşmişse o ucun nominal 

değeri alınır. Örneğin verilmiş olan formüle göre kısa devre arızasının transformatörün 

sekonder uç tarafından sonra devam eden hatlardan birisinde bulunduğu varsayılmıştır. 

Transformatöre ait rezistans değerini elde etmek için sargılardaki bakır kaybından yola 

çıkılarak hesaplama yapılır. Rezistansı bulduktan sonra empedans içerisinden reaktans değerini 

çekmek kolaydır. 

 

𝑅𝑡 =
𝐺𝑒𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟. 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑋(𝐺𝑒𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟. 𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒)2

(𝐺𝑒𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟. 𝑅𝑎𝑡𝑒𝑑𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟)2
 

 

Yukarıda verilmiş formüllerle birlikte ilgili değerler hesaplanmış olur. Transformatörlerin kısa 

devre noktasına göre gösterdiği reaktans ve rezistans değerlerini bulabilmek için bir düzeltme 

katsayısı bu değerler ile çarpılır düzeltme katsayısının bulunabilmesi için aşağıdaki formüller 

izlenir. 
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𝑢𝑟 =
𝐺𝑒𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟. 𝐿𝑜𝑠𝑠

𝐺𝑒𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟. 𝑅𝑎𝑡𝑒𝑑𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟
𝑋100 

 

 

𝐾𝑡 = 0,95𝑋
1.1

1 + 0,6. 𝑢𝑥
 

 

Cmax değeri arızanın gerçekleştiği noktadaki gerilim kademesine göre belirlenmelidir. 

Trafolar faz-toprak ve çift faz-toprak arızalarında bir de sıfır sistem empedansı oluştururlar 

hesapların yapılabilmesi için bu değere de ihtiyaç vardır. Sıfır sistem reaktans ve rezistans 

değerleri eğer trafo datasheetinde bulunuyorsa buradan alınarak doğrudan işleme eklenebilir. 

Değerlerin bilinmediği durumda yine pratikte kullanılan bazı ampirik formüller bulunmaktadır, 

hesaplamalar bu formüllerle yapılır ayrıca düzeltme katsayısı sıfır sistem empedans 

bileşenlerine de uygulanmalıdır. Hesaplamalar aşağıdaki şekildedir; 

 

Parametreleri hesaplanacak son eleman iletim & dağıtım hat iletkenleridir. Doğrudan iletkenin 

sahip olduğu uzunlukla, km başına reaktans/rezistans değerlerinin çarpımından iletken 

parametreleri hesaplanmış olur.  

 

𝑋𝑙 = 𝐺𝑒𝑜𝐿𝑖𝑛𝑒. 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑋𝐺𝑒𝑜𝐿𝑖𝑛𝑒𝑇𝑦𝑝𝑒. 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 

𝑅𝑙 = 𝐺𝑒𝑜𝐿𝑖𝑛𝑒. 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑋𝐺𝑒𝑜𝐿𝑖𝑛𝑒𝑇𝑦𝑝𝑒. 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 



 

                                                                                      

 

ARAS EDAŞ                                                                       26  Haziran  2020                                                                                   

CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Koruma Koordinasyon ve Röle Ayar Programının Geliştirilmesi Projesi 

 

İletkenler için de sıfır sistem empedans bileşeni hesaplanmalıdır. Sıfır sistem bileşenleri 

biliniyorsa doğrudan kullanılabilir eğer bilinmiyorsa diğer elemanlarda olduğu gibi pratikte 

uygulanan ampirik kabuller bulunmaktadır. Bunlar aşağıda bulunan formüllerdeki gibidir. 

 

𝑋𝑙0 = 3. 𝐺𝑒𝑜𝐿𝑖𝑛𝑒. 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑋𝐺𝑒𝑜𝐿𝑖𝑛𝑒𝑇𝑦𝑝𝑒. 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 

𝑅𝑙0 = 2. 𝐺𝑒𝑜𝐿𝑖𝑛𝑒. 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑋𝐺𝑒𝑜𝐿𝑖𝑛𝑒𝑇𝑦𝑝𝑒. 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 

Gerekli sistem parametrelerinin hesaplanması ile enerji hattının istenen bir noktasında istenen 

kısa devre tipinin akım büyüklüğü hesaplanabilmektedir. Kısa devre akımları hesaplanmadan 

önce oluşan kısa devre sistemine yönelik eş değer empedans hesaplanmalıdır. Örnek olarak 

şebeke bağlantısı, trafo ve iki iletim hattından oluşan bir sistemde iletim hattının sonunda oluşan 

bir arıza için oluşacak eş değer empedans aşağıdaki gibi hesaplanır. 

𝑍𝑒ş = √(𝑅ş + 𝑅𝑡𝑘 + 𝑅𝑙1 + 𝑅𝑙2)2 + (𝑋ş + 𝑋𝑡𝑘 + 𝑋𝑙1 + 𝑋𝑙2)2 

Eğer sistemde görülen arıza tipi faz-toprak veya çift faz-toprak gibi bir arıza ise sıfır sistem 

empedansı için de eş değer empedans bulunmalıdır. Yine aynı örnekte bulunan elemanlar için 

hesaplama şekli aşağıdaki gibidir. 

𝑍0𝑒ş = √(𝑅𝑡0𝑘 + 𝑅𝑙01 + 𝑅𝑙02)2 + (𝑋𝑡0𝑘 + 𝑋𝑙01 + 𝑋𝑙02)2 

Eş değer empedans hesaplamaları yapıldıktan sonra kısa devre tipine göre uygun formül 

seçilerek arıza akımı hesaplanabilmektedir. Kısa devre tipine göre akım hesaplama formülleri 

aşağıdaki gibidir. 

Üç faz arızası için; 

 

𝐼"𝑘3 =
1.1𝑋𝐺𝑒𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘𝑒𝑟. 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒

√3𝑋𝑍𝑒ş
 

Faz-toprak arızası için; 
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𝐼"𝑘1 =
√3 𝑋 1.1 𝑋𝐺𝑒𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘𝑒𝑟. 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒

2𝑋𝑍𝑒ş + 𝑍0𝑒ş
 

Çift faz-toprak arızası için; 

 

𝐼"𝑘2 − 𝑡 =
√3 𝑋 1.1 𝑋𝐺𝑒𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘𝑒𝑟. 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒

𝑍𝑒ş + 2𝑋𝑍0𝑒ş
 

formülleri kullanılır. 

 

Şekil 3.1 Örnek Kısa Devre Verisi 

Yukarada verilmiş sistem için tüm kısa devre tiplerinin hesapları aşağıdaki gibi yapılmalıdır. 

Bu örnekte verilen sistem baz alınarak yazılacak olan programın işleyişi adım adım açıklanacak 

olursa, hat-2’nin sonunda oluşan bir kısa devre arızası için kısa devrenin izlediği yol üzerinde 

AGC-1 ve AGC-2 alarm verecektir. Hat başına en uzakta bulunan AGC-2 belirlendikten sonra 

ilk olarak AGC-2’ye kadar olan hat üzerinde bulunan elemanların kısa devre hesaplarında 

kullanılacak parametreleri için işlemler yapılmalıdır. 

Şebeke için yapılacak hesaplamalar; 

𝑡𝑟 =
𝑈𝑡𝑝

𝑈𝑡𝑠
=

20000

410
= 48,78 
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𝑍ş =
1,1. (20000)2

346000000. (48,78)2
= 0,534𝑚Ω 

𝑋ş = 0.995.0,534 = 0,531𝑚Ω 

𝑅ş = 0,1.0,531 = 0,0531𝑚Ω 

Trafo için yapılacak hesaplamalar; 

𝑍𝑡 = %𝑈𝑘.
𝑈𝑡𝑠2

𝑆𝑡
=

4

100
.

4102

630000
= 10,673𝑚Ω 

𝑅𝑡 =
𝑃𝑡𝑘. 𝑈𝑡𝑠2

𝑆𝑡2
=

6500. (410)2

(630000)2
= 2,753𝑚Ω 

𝑋𝑡 = √(10,673)2 − (2,753)2 = 10,312𝑚Ω 

𝑢𝑟 =
𝑃𝑡𝑘

𝑆𝑡
. 100 =

6500

630000
. 100 = 1,032 

𝑢𝑥 = √(%𝑈𝑘)2 − 𝑢𝑟2 = 3,865 

𝐾𝑡 = 0,95.
𝑐𝑚𝑎𝑥

1 + 0,6. 𝑢𝑥
= 0,95.

1,05

1 + 0,6.3,865
= 0,975 

𝑅𝑡𝑘 = 0,975.2,753 = 2,684𝑚Ω 

𝑋𝑡𝑘 = 0,975.10,312 = 10,053𝑚Ω 

𝑍𝑡𝑘 = 10,405𝑚Ω 

𝑅𝑡0𝑘 = 𝑅𝑡𝑘 = 2,684𝑚Ω 

𝑋𝑡0𝑘 = 0,95. 𝑋𝑡𝑘 = 9,55𝑚Ω 

𝑍𝑡0𝑘 = 9,92𝑚Ω 

Hatlar için yapılacak hesaplamalar; 

𝑅𝑙1 = 𝑟𝑙1. 𝑙1 = 0,004.0,077 = 0,308𝑚Ω 

𝑋𝑙1 = 𝑥𝑙1. 𝑙1 = 0,004.0,079 = 0.316𝑚Ω 

𝑍𝑙1 = 0,441𝑚Ω 

𝑅𝑙01 = 2. 𝑅𝑙1 = 0.616𝑚Ω 
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𝑋𝑙01 = 3. 𝑋𝑙01 = 0,948𝑚Ω 

𝑍01 = 1,131𝑚Ω 

𝑅𝑙2 = 𝑟𝑙2. 𝑙2 = 0,05.0,271 = 13,55𝑚Ω 

𝑋𝑙2 = 𝑥𝑙2. 𝑙2 = 0,05.0,082 = 4,1𝑚Ω 

𝑍𝑙2 = 14,157𝑚Ω 

𝑅𝑙02 = 2. 𝑅𝑙2 = 27,1𝑚Ω 

𝑋𝑙02 = 3. 𝑋𝑙2 = 12,3𝑚Ω 

𝑍02 = 29,761𝑚Ω 

Üç faz kısa devresi için yapılacak hesaplama aşağıdaki gibidir. 

𝑍𝑒ş = √(𝑅ş + 𝑅𝑡𝑘 + 𝑅𝑙1 + 𝑅𝑙2)2 + (𝑋ş + 𝑋𝑡𝑘 + 𝑋𝑙1 + 𝑋𝑙2)2 

𝑍𝑒ş = √(0,0531 + 2,684 + 0,308 + 13,55)2 + (0,531 + 10,053 + 0,316 + 4,1)2 = 22,37 

𝐼"𝑘3 =
𝑐. 𝑈𝑛

√3. 𝑍𝑒ş
=

1,05.410

√3. 22,37
= 11,11𝑘𝐴 

Tek faz kısa devresi için yapılacak hesaplamalar aşağıdaki gibidir. 

𝑍𝑒ş = 22,37𝑚Ω 

𝑍0𝑒ş = √(𝑅𝑡0𝑘 + 𝑅𝑙01 + 𝑅𝑙02)2 + (𝑋𝑡0𝑘 + 𝑋𝑙01 + 𝑋𝑙02)2 

𝑍0𝑒ş = √(2,684 + 0,616 + 27,1)2 + (9,55 + 0,948 + 12,3)2 = 37,99𝑚Ω 

𝐼"𝑘1 =
√3𝑐. 𝑈𝑛

2𝑍𝑒ş + 𝑍0𝑒ş
=

√3. 1,05.410

2.22,37 + 37,99
= 9,01𝑘𝐴 

Çift faz-toprak kısa devresi için yapılacak hesaplamalar aşağıdaki gibidir. 

𝐼"𝑘2 − 𝑡 =
√3𝑐. 𝑈𝑛

2𝑍0𝑒ş + 𝑍𝑒ş
=

√3. 1,05.410

22,37 + 2.37,99
= 7,58𝑘𝐴 
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3.2. IEC-SI Standardına Göre Röle Koordinasyonu 

Röleler zaman standardına göre sabit zamanlı ve ters zamanlı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Sabit zamanlı röleler akım büyüklüğüne göre zaman aralığında sabit çalışma veya belirli zaman 

noktalarında anlık çalışma gösterebilirler.  Aşırı akım koruma röleleri iki zaman karakteristiğine 

de sahip yapıdadırlar. Ülkemizde güç sisteminde fider aşırı akım koruma röleleri genel olarak 

faz-faz arızalarına karşı ters zamanlı, faz-toprak arızalarına ise ani zamanlı olarak 

ayarlanmaktadır. Rölelerde üç aşamalı koruma yapısı uygulanmaktadır. Bu yapı dahilinde 

rölede akım büyüklüğüne göre üç farklı zaman karakteristiğinde koruma sağlanması planlanır. 

Planlama doğrultusunda akım seviyesine göre invers çalışma, anlık çalışma ve sabit çalışma 

konumları atanabilmektedir. 

 3I> → Low Set → Rölenin zaman karakteristiği ters invers veya farklı bir karakteristiğe 

atanabilir. 

 3I>> → High Set → Belirli zaman karakteristiğine sahiptir, şiddetli arıza durumlarında 

çalışmayı hızlandırır. 

 3I>>> → Anlık Set →Belirli zaman karakteristiğine sahiptir, şiddetli arıza durumlarında 

çalışmayı hızlandırır. 

 

Şekil 3.2 Röleler ve Zamansal Bazda Çalışma Modları 

Ani zaman karakteristiğinde çalışma gösteren bir röle herhangi bir kısa devre durumu ile 

karşılaştığında doğrudan doğruya arıza sinyalini göndermektedir. Bu çalışma karakteristiği 

genellikle arıza akımının, maksimum yüklenme akımından çok yüksek olduğu durumlarda hızlı 

bir reaksiyon sağlayabilmek amacı ile kullanılır. Ters zaman karakteristiği ise çalışma süresinin 

oluşan arıza akımının büyüklüğüne göre değiştiği bir yapıya sahiptir. Akım büyüklüğü arttıkça 

rölenin çalışma süresi kısalmaktadır.  
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Röle konfigürasyonunda yapılan iş ters zamanlı çalışma durumunda tüm rölelerin zamansal 

çakışma yaşamadan sinyal üretebilmesini sağlamaktır. Doküman ile birlikte sadece ters invers 

çalışma modu (3I>) için koordinasyona yönelik formülasyon verilecektir.  

 

Şekil 3.3 Ters İnvers Çalışma Durumu için Rölelerin Akım-Zaman Eğrileri 

Şekil 3.3’de ters zamanlı çalışma gösteren röleler için örnek bir akım zaman grafiği 

verilmektedir. Grafik incelenecek olursa ölçülen akım (I) ve röleye atanmış açma akımı (I>) 

arasındaki oran değeri arttıkça rölelerin gösterdiği çalışma süresi kısalarak daha hızlı sinyal 

oluşturacağı görülmektedir. Grafiğin t ekseninde verilen zaman değerleri rölenin bir arıza 

akımını gördükten kaç saniye sonra kendi kesicisine açma sinyali gönderebildiğini ifade 

etmektedir. Bu süreler rölenin çalışma zamanı olarak adlandırılır. Koordinasyon 

gerçekleştirilirken rölelere atanacak açma akımı değerleri çalışma zamanının en önemli 

belirleyicisidir. Bu I> değerleri rölenin kontrol ettiği aralıkta gerçekleşebilecek arıza akımı 

büyüklüklerinden ne kadar küçük olursa arıza o kadar sönümlendirilir. Bu noktada önemli bir 

etken röle zinciri içerisinde ardışık rölelerin açma akımları arasındaki farktır. En kötü ihtimalle 

sıralamada ardışık bulunan rölelerden hat sonuna en yakın olan kendisindeki röleden daha hızlı 

çalışma göstermelidir, ancak bir sonraki röle de kendisinden önceki rölenin çalışma 

bölgesindeki arızayı tespit edebilmelidir. Sonuç olarak ardışık rölelerde bir sonraki rölenin 

açma akımı değeri bir önceki rölenin bölgesinde gözlemlenebilecek minimum arıza akımından 
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daha küçük olmalıdır. Bu durum özetlenecek olursa hattın en sonundaki röle hariç diğer tüm 

röleler en az iki bölgedeki arıza akımlarını tespit edebilecek şekilde çalıştırılmalıdır.   

𝑡𝑅, röle çalışma süresinin hesaplanması için rölelerin kontrol alanlarında oluşabilecek 

maksimum ve minimum arıza akımlarının ve çalışma bölgesindeki nominal akım değerinin 

bilinmesi gereklidir. Hesaba yönelik formülasyonda rölenin zaman karakteristiğine göre invers 

katsayıları kullanılmaktadır.  Röle çalışma süresi ifadesi Denklem 3.1’de verilmiştir. 

tR =
k.β

(
I

I>
)α−1

                                                                                                                                         (3.1) 

 k(TMS): Zaman çarpanı (Kısa devre akımları birbirine yakın olan faklı röleler tarafından 

kontrol edilen noktalarda röleler arasında zaman çakışması olmaması için seçilen 

çarpandır.) 

 β: Ters invers çalışma modu sabitidir. 

 α: Ters invers çalışma modu sabitidir. 

 I: Ölçülen akım değeridir. 

 I>: Röle için belirlenen açma akımı değeridir. 

Zaman sabiti k ve I/I> oranı için farklı isimler de kullanılmaktadır. Farklı kaynaklarda k sabiti 

için TMS, I/I> oranı için ise PMS olarak isimlendirme yapılabilmektedir. Ters invers çalışma 

modu için sabitler olan α ve β değerleri için invers karakteristiğine göre değişen farklı sabit 

değerler kullanılmaktadır. Bu değerler Tablo 6’ da verilmektedir. 

Karakteristik β Değeri (sn) α Değeri 

Standart 0,14 0,02 

Çok 13,5 1 

Aşırı 80 2 

Uzun Gecikmeli 120 1 

Tablo 11 Ters Zamanlı Rölelerde A ve p Değerleri 

𝑡R zamanının kararlaştırılmasında etkili olan temel beş parametre bulunmaktadır. Bu 5 

değerden 2 tanesi değişken şeklinde iken diğer 3 değer üzerinden değişken değerlerine karar 

verilir. Bu parametreler aşağıdaki gibidir; 

 Röle Maks. Yüklenme Akımı 

 Röle Min. Hata Akımı 

 Röle Maks. Hata Akımı 

 Röle Açma Akımı 

 TMS 
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Bu değerlerden röle açma akımı ve TMS (zaman ayarı çarpanı) ayarlanabilir değerlerdir. aşırı 

akım röle koordinasyonundaki temel koruma amacı seçici, güvenli ve istenilen zamanda uygun 

ayarların yapılması ile sağlanır. Aşırı akım rölelerinde zaman ayarı çarpanı (TMS) ve rölelerin 

başlatma akımı (PS) değerlerinin belirlenmesi aşırı akım röle koordinasyonunun temelidir. 

    

Şekil 3.4 Örnek Röle ve Sorumluluk Alanı Gösterimi 

Şekil 3.4’ de bir tek hat şeması üzerinde röleler ve sorumluluk alanları gösterilmektedir. Bir 

arıza anında sönümlemenin gerçekleşmesi için arıza noktasına en yakın kesicinin devreye 

girmesi beklenir. Bu nedenle arızaya en yakın röle en hızlı çalışmalıdır, arıza noktasından 

uzaklaştıkça kaynak noktasına doğru diğer röleler zamanlamaları çakışmayacak şekilde sinyal 

üretmelidir. Böyle bir planlamada en uzun çalışma süresine sahip röle kaynağa en yakın olan 

olacaktır, başka bir söylemle fider üzerinde oluşan en büyük arıza en uzun sürede 

sönümlenecektir. Hat başındaki bir arıza durumunda hata akımı yolu kısalacağından, toplam 

empedans değeri azalır ve en yüksek değerli arıza hat başında gerçekleşmiş olur. 

Şekil 3.4’ deki örnek durumlar üzerinden incelenecek olursa, F3 noktasında gerçekleşecek bir 

arıza için ilk önce R5 rölesinin sinyal üretmesini sağlayacak konfigürasyon 

gerçekleştirilmelidir, her röle kendisinin bir önündeki röleye kadar olan fider kesitinden 

sorumludur, bu ifade rölenin ana sorumluluk bölgesini tanımlar. F3 noktasındaki arızada R5 

rölesi kendi kesicisinin arızayı sönümlemesinden önce diğer rölelere sinyal gönderirse veya 

arıza sönümlenmeden R3 ve R1 röleleri sinyal üretip kendi kesicilerinin hattı devreden 

çıkarmasına sebep olursa normalde arızadan etkilenmemesi gereken Yük 1 ve Yük 2 için 

gereksiz bir kesintiye gidilmiş olur. Böyle bir durumun yaşanmaması için rölelerin sorumlu 

oldukları kesicilerin açma süreleri bilinmelidir. Eğer her rölenin çalışma süresi arasında bir 

öndeki rölenin kontrol ettiği kesicinin açma süresi kadar (𝑡𝐾) boşluk bırakılırsa röleler arasında 

zaman çakışması önlenecektir. Şekil 3.4’deki diğer arıza durumları için, F2 noktasındaki bir 

arıza için R3 rölesi ilk sinyali oluşturmalıdır, daha sonra R1 rölesi harekete geçmelidir. Bu 

sinyal üretim zamanlarının belirlenmesi için sistemdeki tüm röleler için açma akımı değerleri 

ve hattın en sonundaki rölenin TMS değeri koordinasyonu gerçekleştiren kişi tarafından 

belirlenmelidir. Bu değerler seçildikten sonra diğer rölelerin alabileceği minimum TMS 

değerleri hesaplamalar ile belirlenebilir. Kullanıcı diğer röleler için minimum TMS değerini 

göz önünde bulundurarak çalışma hızını ayarlamak için farklı değerler de seçebilir. 

Röle açma akımı belirlenirken ilk önce maksimum ve minimum hata akımı değerleri ve hat 

akımına bakılır. Açma akımı değeri her zaman için hat akımı ve minimum hata akımının 
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arasında kalacak şekilde seçilmelidir, konfigürasyonu gerçekleştiren kişi bu kurala uyarak 

istediği değeri verebileceği gibi genellikle uygulamalarda açma akımı için hat akımının 1,25 

katına ayarlama kuralını uygulanmaktadır. Başka bir kural ise açma akımını, bir önceki rölenin 

okuduğu minimum hata akımının 2/3’üne sınırlamaktır. Böylece her röle kendinden bir önceki 

alanda gerçekleşebilecek arızalara karşı açma sinyali oluşturabilecektir. Bu kurallar diğer 

röleler ile olan uyumu sağlamak için tercih edilebilir. TMS bir zaman çarpanıdır, diğer röleler 

ile olan koordinasyonu sağlamak için kullanılır, arıza anında üretilen sinyallerin zamansal 

olarak çakışmadan elde edilebilmesi için gereklidir. 

3.2.1. Örnek Fider Aşırı Akım Koruma Rölesi Koordinasyonu 

Kısaltmalar ve semboller; 

Hn: n. hat 

Rn n. röle 

Ln n. yük 

𝐼𝑛𝑁:  n. hattın nominal akım değeri 

𝐼𝑛𝑀𝐼𝑁:  n. hattın minimum arıza akımı değeri 

𝐼𝑛𝑀𝐴𝑋:  n. hattın maksimum arıza akımı değeri 

𝐼𝑛 >:  n. rölenin seçilmiş açma akımı değeri 

𝑡𝑛𝐿
′ : n. rölenin TMS=1 durumuna göre sorumluluk bölgesindeki minimum arıza 

akımına karşı çalışma süresi 

𝑡𝑛𝐻
′ : n. rölenin TMS=1 durumuna göre sorumluluk bölgesindeki minimum arıza 

akımına karşı çalışma süresi 

𝑡𝑛𝐿(𝑛−1)
′ : 

n. rölenin TMS=1 durumuna göre kendisinden bir önceki rölenin sorumluluk 

bölgesindeki minimum arıza akımına karşı çalışma süresi 

𝑡𝑛𝐻(𝑛−1)
′ : 

n. rölenin TMS=1 durumuna göre kendisinden bir önceki rölenin sorumluluk 

bölgesindeki maksimum arıza akımına karşı çalışma süresi 
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𝑡𝑛𝐿:  n. rölenin kendi sorumluluk bölgesindeki minimum arıza akımına karşı çalışma 

süresi 

𝑡𝑛𝐻:  n. rölenin kendi sorumluluk bölgesindeki maksimum arıza akımına karşı çalışma 

süresi 

𝑡𝑛𝐿(𝑛−1)
: n. rölenin kendinden bir önceki rölenin sorumluluk bölgesindeki minimum arıza 

akımına karşı çalışma süresi 

𝑡𝑛𝐻(𝑛−1)
: n. rölenin kendinden bir önceki rölenin sorumluluk bölgesindeki maksimum 

arıza akımına karşı çalışma süresi 

𝑡𝑛𝐾: n. rölenin kontrol ettiği kesicinin çalışma süresi 

𝑡𝑆𝑛𝐿: n. rölenin sorumluluk bölgesindeki minimum arızanın sönümlenme süresi 

𝑡𝑆𝑛𝐻: n. rölenin sorumluluk bölgesindeki maksimum arızanın sönümlenme süresi 

𝑇𝑀𝑆𝑛𝐶: n. röle için seçilmiş olan zaman sabiti  

𝑇𝑀𝑆𝑛𝑀𝐼𝑁: n. röle için seçilebilecek minimum zaman sabiti 

β: Ters invers çalışma modu sabitidir. 

α: Ters invers çalışma modu sabitidir. 

Şekil 3.5’de örnek 4 röleli bir zincirin tek hat şeması verilmektedir. Her bir röleden sonra bir 

sonraki baraya kadar iletken hattı bulunmaktadır. Sistemde A, B, C, D baraları ve bunlara bağlı 

hatların koruması gerçekleştirilmektedir. 

 

Şekil 3.5 Örnek Tek Hat Şeması 
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Şekil 3.5’de hat sonundan hat başına doğru sırasıyla, kesici 1’den hat sonundaki 50A’lik yük 

1’e kadar olan kısım hat 1, kesici 2’den B barasına kadar olan kısım hat 2, kesici 3’den C 

barasına kadar olan kısım hat 3, kesici 4’ den D barasına kadar olan kısım ise hat 4 olarak 

isimlendirilecektir.  

A barasına bağlı yük 1’in değeri 50A, B barasına bağlı yük 2’nin değeri 50A, C barasına bağlı 

yük 3’ün değeri 100A ve D barasına bağlı yük 4’ün değeri 50A’dir. 

Tablo 6’da tüm hatların koordinasyon için gerekli akım değerleri verilmektedir. İşlemler tüm 

rölelerin standart ters zamanlı çalışması kabulüne göre yapılacaktır. Sistemdeki tüm kesicilerin 

açma süresi ( 𝑡𝐾) 0,03 saniye olarak kabul edilmiştir. 

Tablo 12 Örnek Tek Hat Şeması ile İlgili Parametreler 

Hat 

Parçasından 

Sorumlu Röle 

Hat Parçası 
Nominal Akım 

Değeri 

Minimum 

Arıza Akımı 

Değeri 

Maksimum 

Arıza Akımı 

Değeri 

Röle 1 Hat 1 50A 250A 500A 

Röle 2 Hat 2 100A 650A 1200A 

Röle 3 Hat 3 200A 1100A 2000A 

Röle 4 Hat 4 250A 1600A 3500A 

Koordinasyon için gerçekleştirilecek olan ilk işlem hat sonundan başlanarak her bir röle için 

açma akımının (I>) belirlenmesidir. Burada dikkat edilecek nokta Ölçülen Akım/Açma Akımı 

değeri büyüdükçe rölelerin çalışma süresinin kısalmasıdır. 

Röle 1’in açma akımının seçiminde uygulanacak kural açma akımını en az hat akımının 1,25 

katına eşitlemek olacaktır. Bunun nedeni kendisinden önce başka bir röle olmamasından dolayı 

daha önce belirtilmiş kurallardan sadece birinci olanın uygulanabilmesidir. Bu nedenle röle 1 

için seçilen değer minimum 62.5 A’dir. 

Röle 2 ve diğer tüm röleler için açma akımları bir önceki rölenin kontrol ettiği alanda 

gerçekleşen minimum arıza akımının 2/3’ü olarak alınabilir. Bu kurala göre sırası ile rölelerin 

alabileceği açma akımı değerleri, röle 2 için 167A, röle 3 için 433A, röle 4 için ise 733A 

değerleri doğrudan seçilebilir. Aşağıda Tablo 7’ de tüm röleler için açma akımını seçmek için 

değer aralıkları ve örnek hesaplama için seçilen değerler verilmiştir. 
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Tablo 13 Örnek Çözüm için Seçilebilecek Akım Aralıkları 

 Seçim Aralığı 

Kural 2’ye Göre 

Hesaplanan Değer 

(I> =2*𝑰𝑴𝑰𝑵/3) 

 

Röle 

Kural 1’e Göre 

Açma Akımı Alt 

Sınırı (I> =I*1,25) 

Minimum 

Arıza Akımı 

Değeri 

Doğrudan 

Seçilebilecek 

Açma Akımı 

Değeri 

Hesaplama 

için Seçilen 

Değerler 

Röle 1 63A 250A - 75A 

Röle 2 125A 650A 167A 167A 

Röle 3 250A 1100A 433A 433A 

Röle 4 313A 1600A 733A 733A 

Akım seçimine hat sonundaki rölenin açma akımı değeri seçilerek başlanır, daha sonrasında 

sırasıyla diğer rölelerin açma akımları hat sonundan hat başına büyüyecek şekilde seçilir. Hattın 

en sonundaki rölenin açma akım değerini küçük seçmekte fayda vardır bunun sebebi hızlı açma 

sağlayarak kendinden sonraki rölenin herhangi bir yanlış değer seçiminde daha hızlı 

çalışmasından etkilenmemektir. Diğer rölelerde açma akım değerini bir önceki rölenin kontrol 

alanındaki minimum arızanın 2/3’üne eşitlemek pratik bir yöntemdir. Böylece kesin olarak her 

röle kendisinden bir önceki rölenin kontrol alanındaki minimum arızaya karşı açma sinyali 

üretebilecektir. Böyle bir seçimin yapılması koordinasyonu kolaylaştırmaktadır. Açma 

akımının seçilmesinden sonra TMS=1 şartıyla oluşacak çalışma süreleri hesaplanır. Aynı 

arızayı ölçebilen rölelerin çalışma sürelerinin hat sonundan hat başına doğru arttığının kontrolü 

yapılmalıdır. Eğer sıralama doğru gerçekleşiyorsa seçilmiş olan açma akımı değerlerinin 

kullanılmasında sorun yoktur. 

TMS=1 kabulü ile her bir kontrol bölgesindeki minimum arızalara karşı oluşturulan çalışma 

süreleri; 

 250A’lik Hat 1 arızasını Röle 1 ve Röle 2 ölçebilmektedir. Her iki rölenin çalışma süreside 

hesaplanmalıdır.  
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𝑡1𝐿
′ =

β

(
I

I >)α − 1
=

0,14

(
250
75

)
0,02

− 1

= 5,74𝑠𝑛 

𝑡2𝐿1

′ =
0,14

(
250
167)

0,02

− 1

= 17,3𝑠𝑛 

𝑡1𝐿
′  Röle 1’in, 𝑡2𝐿1

′  Röle 2’nin 250A’lik arıza akımına karşı ürettikleri çalışma süreleridir. 

 650A’lik Hat 2 arızasını Röle 2 ve Röle 3 ölçebilmektedir. Her iki rölenin de çalışma süresi 

hesaplanmalıdır. 

𝑡2𝐿
′ =

0,14

(
650
167)

0,02

− 1

= 5,08𝑠𝑛 

𝑡3𝐿2

′ =
0,14

(
650
433)

0,02

− 1

= 17,2𝑠𝑛 

 1100A’lik Hat 3 arızası Röle 3 ve Röle 4 tarafından ölçülebilmektedir. Her iki rölenin de 

çalışma süresi hesaplanmalıdır. 

𝑡3𝐿
′ =

0,14

(
1100
433 )

0,02

− 1

= 7,44𝑠𝑛 

𝑡4𝐿3

′ =
0,14

(
1100
733 )

0,02

− 1

= 17,2𝑠𝑛 

 1600A’lik Hat 4 arızası Röle 4 tarafından ölçülmektedir. Röle 4’ün bu arızaya karşı 

oluşturduğu çalışma süresi aşağıdaki gibidir. 

𝑡4𝐿
′ =

0,14

(
1600
733 )

0,02

− 1

= 8,9𝑠𝑛 

TMS=1 kabulü ile her bir kontrol bölgesindeki maksimum arızalara karşı oluşturulan çalışma 

süreleri; 

 500A’lik Hat 1 arızası Röle 1, Röle 2 ve Röle 3 tarafından ölçülebilmektedir, bu rölelerin 

arızaya karşı oluşturdukları çalışma süreleri hesaplanmalıdır. 
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𝑡1𝐻
′ =

0,14

(
500
75

)
0,02

− 1

= 3,62𝑠𝑛 

𝑡2𝐻1

′ =
0,14

(
500
167)

0,02

− 1

= 6,31𝑠𝑛 

𝑡3𝐻1

′ =
0,14

(
500
433)

0,02

− 1

= 48,6𝑠𝑛 

 1200A’lik Hat 2 arızası Röle 2, Röle 3 ve Röle 4 tarafından ölçülebilmektedir, bu rölelerin 

arızaya karşı oluşturdukları çalışma süreleri hesaplanmalıdır. 

𝑡2𝐻
′ =

0,14

(
1200
167 )

0,02

− 1

= 3,48𝑠𝑛 

𝑡3𝐻2

′ =
0,14

(
1200
433 )

0,02

− 1

= 6,8𝑠𝑛 

𝑡4𝐻2

′ =
0,14

(
1200
733 )

0,02

− 1

= 14,13𝑠𝑛 

 2000A’lik Hat 3 arızası Röle 3 ve Röle 4 tarafından ölçülebilmektedir, bu rölelerin arızaya 

karşı oluşturdukları çalışma süreleri hesaplanmalıdır. 

𝑡3𝐻
′ =

0,14

(
2000
433 )

0,02

− 1

= 4,5𝑠𝑛 

𝑡4𝐻3

′ =
0,14

(
2000
733 )

0,02

− 1

= 6,9𝑠𝑛 

 3500A’lik Hat 4 arızası Röle 4 tarafından ölçülebilmektedir, bu rölenin arızaya karşı 

oluşturduğu çalışma süresi hesaplanmalıdır. 

𝑡4𝐻
′ =

0,14

(
3500
733 )

0,02

− 1

= 4,4𝑠𝑛 

Tüm röleler için TMS=1 şartında oluşacak açma değerleri bulunduktan sonra koordinasyonun 

en başında seçilmiş olan açma akımı değerlerinin uygunluk kontrolü hesaplanmış olan bu 
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zaman değerlerinin karşılaştırması ile gerçekleştirilir. Doğruluğun belirlenmesi her hata 

durumu için arızayı gören rölelerin çalışma sürelerinin hat sonundan hat başına doğru artması 

şartıyla sağlanır. 

Tablo 14 Açma Akımları Doğruluk Kontrolü 

Arıza 

Noktası 

Arıza 

Değeri 

Arızayı Tespit 

Eden Röleler 

Röle çalışma sürelerinin 

büyük-küçük kontrolü 
Sonuç 

H1 250A R1, R2 𝑡1𝐿
′ < 𝑡2𝐿1

′  
Hat sonundaki röle daha hızlı sinyal 

oluşturmakta akım seçimi doğru 

H1 500A R1, R2, R3 𝑡1𝐻
′ < 𝑡2𝐻1

′ < 𝑡3𝐻1
′  

Çalışma süreleri hat başına yaklaştıkça 

büyüyor akım seçimi doğru  

H2 650A R2, R3 𝑡2𝐿
′ < 𝑡3𝐿2

′  
Çalışma süreleri hat başına yaklaştıkça 

büyüyor akım seçimi doğru  

H2 1200A R2, R3, R4 𝑡2𝐻
′ < 𝑡3𝐻2

′ < 𝑡4𝐻2
′  

Çalışma süreleri hat başına yaklaştıkça 

büyüyor akım seçimi doğru 

H3 1100A R3, R4 𝑡3𝐿
′ < 𝑡4𝐿3

′  
Çalışma süreleri hat başına yaklaştıkça 

büyüyor akım seçimi doğru 

H3 2000A R3, R4 𝑡3𝐻
′ < 𝑡4𝐻3

′  
Çalışma süreleri hat başına yaklaştıkça 

büyüyor akım seçimi doğru 

H4 1600A R4 - Sadece bir değer var 

H4 3500A R4 - Sadece bir değer var 

Tablo 8’de tüm bir fider üzerindeki arıza noktaları, bu noktalardaki minimum ve maksimum 

arıza değerleri, arızaları tespit edebilen röleler ve rölelerin çalışma sürelerinin karşılaştırılması 

yapılmıştır. Sonuç sütunu incelenecek olursa tüm arızalar için gerçekleşen çalışma sürelerinin 

hat sonundan hat başına doğru büyüdüğü görülmektedir. Bu sayede rölelere atanmış olan açma 

akımı büyüklüklerinin doğru olduğu anlaşılmaktadır. Eğer tek bir noktada bile çalışma 

sürelerinde sıra sapması olsaydı, bu ilgili rölenin açma akımı değerinin gereğinden büyük veya 

gereğinden küçük seçilmiş olduğuna işaret edecekti. 

Bir sonraki aşamada rölelerin gerçek TMS değerlerinin belirlenmesi gerçekleştirilmelidir. Bu 

işlem için ilk olarak hat sonundaki röle için işlem yapılır. Daha sonraki rölelerde istenilen 

çalışma süresine göre TMS değerleri hesaplanır. 
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 R1 için maksimum ve minimum çalışma sürelerinin belirlenmesi; 

R1 hattın en sonundaki röle olduğu için en hızlı çalışma göstermesi gereken röledir. Bu nedenle 

TMS katsayısını minimum seçmek mantıklıdır. TMS katsayısı röle markasına göre 

değişebilmekle birlikte 0,025 – 3,2 değerleri arasında kullanıcının seçebileceği bir zaman 

sabitidir. 

𝑇𝑀𝑆1𝐶=0,025 olarak kabul edilsin. 

𝑡1𝐿 = 𝑇𝑀𝑆1𝐶 .
β

(
I

I >)α − 1
= 𝑇𝑀𝑆1𝐶 . 𝑡1𝐿

′ = 0,025 ∗ 5,74 = 0,14𝑠𝑛 

𝑡1𝐻 = 𝑇𝑀𝑆1𝐶 .
β

(
I

I >)α − 1
= 𝑇𝑀𝑆1𝐶 . 𝑡1𝐻

′ = 0,025 ∗ 3,62 = 0,09𝑠𝑛 

𝑡1𝐿 H1 üzerinde gerçekleşen 250A’lik minimum arız akımı için R1’in gerçekleştirdiği çalışma 

süresidir, 𝑡1𝐻 ise H1 üzerinde gerçekleşen maksimum arıza değeri olan 500A’lik hatada R1’in 

gerçekleştirdiği çalışma süresidir. 

 R2 için maksimum ve minimum çalışma sürelerinin belirlenmesi; 

R2 rölesi hem kendi bölgesi hem de R1 rölesinin sorumluluk alanındaki arızaları 

ölçebilmektedir. Bu nedenle H1 üzerinde gerçekleşen arızalarda R1’in rölesi açma 

gerçekleştirdikten sonra çalışma göstermelidir. Ölçülen akım büyüklüğü, açma akımından ne 

kadar yüksek olursa röleler o kadar hızlı çalışır. Bu nedenle H1 bölgesinde gerçekleşen 

maksimum arıza R2’nin hızlı çalışmasına neden olabilecek konumdadır. R2’nin alabileceği 

minimum TMS değeri kendinden bir önceki rölenin sorumluluk alanında (H1) ortaya 

çıkabilecek maksimum arızanın (500A) koşullarında belirlenir. Röle çalışma süreleri arasında 

bir önceki rölenin kesicisinin çalışma süresi (𝑡𝐾) kadar boşluk bulunması gerekir. Sistemdeki 

tüm kesicilerin çalışma süresi 0,3sn’dir. 

𝑡2𝐻1
= 𝑡1𝐾 + 𝑡1𝐻 = 0,3 + 0,09 = 0,39𝑠𝑛 

𝑇𝑀𝑆2𝑀𝐼𝑁 =
((

I
I >)α − 1). 𝑡2𝐻1

β
= 𝑡2𝐻1

/𝑡2𝐻1

′ =
0,39

6,31
= 0,062 

Koordinasyonu sağlamak için seçilebilecek minimum TMS değeri hesaplanmıştır. 𝑇𝑀𝑆2𝐶=0,07 

alarak işlemlere devam edilsin. Bu aşamadan sonra R2’nin tespit edebildiği tüm maksimum ve 

minimum arıza değerleri için ürettiği çalışma süreleri hesaplanır. 

𝑡2𝐿1
= 𝑇𝑀𝑆2𝐶 . 𝑡2𝐿1

′ = 0,07 ∗ 17,2 = 1,2𝑠𝑛 
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𝑡2𝐻1
= 𝑇𝑀𝑆2𝐶 . 𝑡2𝐻1

′ = 0,07 ∗ 6,31 = 0,44𝑠𝑛 

H1 bölgesinde oluşan maksimum ve minimum arızalar için R2, R1’den sonra çalışmaktadır, 

TMS değerleri uygundur. 

𝑡2𝐿 = 𝑇𝑀𝑆2𝐶 .
β

(
I

I >)α − 1
= 𝑇𝑀𝑆2𝐶 . 𝑡2𝐿

′ = 0,07 ∗ 5,08 = 0,36𝑠𝑛 

𝑡2𝐻 = 𝑇𝑀𝑆2𝐶 .
β

(
I

I >)α − 1
= 𝑇𝑀𝑆1𝐶 . 𝑡2𝐻

′ = 0,07 ∗ 3,48 = 0,24𝑠𝑛 

𝑡2𝐿 H2 üzerinde gerçekleşen 650A’lik minimum arız akımı için R2’nin gerçekleştirdiği çalışma 

süresidir, 𝑡2𝐻 ise H2 üzerinde gerçekleşen maksimum arıza değeri olan 1200A’lik hatada 

R2’nin gerçekleştirdiği çalışma süresidir. 

 R3 için maksimum ve minimum çalışma sürelerinin belirlenmesi; 

R2 için yapılan işlemlerin aynısı R3 için gerçekleştirilecektir. Öncelikle R2’nin çalışma bölgesi 

olan H2 üzerindeki maksimum arızaya göre R3’ün alabileceği minimum TMS değeri 

belirlenecektir. 

𝑡3𝐻2
= 𝑡2𝐾 + 𝑡2𝐻 = 0,3 + 0,24 = 0,54𝑠𝑛 

𝑇𝑀𝑆3𝑀𝐼𝑁 =
((

I
I >)α − 1). 𝑡3𝐻2

β
= 𝑡3𝐻2

/𝑡3𝐻2

′ =
0,54

6,8
= 0.079 

𝑇𝑀𝑆3𝐶, 0,079’dan küçük seçilirse 1200A’lik H2 arızasında R2’nin kesicisi arızayı 

sönümlemeden çalışmaya başlar ve hataya sebebiyet verir. 𝑇𝑀𝑆3𝐶 = 0,083 alınarak işlemlere 

devam edilecek. Değer 0.079’dan büyük seçildiği için önceki rölelerin ölçtüğü arızalardaki 

çalışma süreleri ile karşılaştırma yapmaya gerek yoktur. Doğrudan R3’ün kendi sorumluluk 

bölgesindeki arızalara karşı gerçekleştirdiği çalışma süreleri hesaplanabilir. 

𝑡3𝐿 = 𝑇𝑀𝑆3𝐶 .
β

(
I

I >)α − 1
= 𝑇𝑀𝑆3𝐶 . 𝑡3𝐿

′ = 0,083 ∗ 7,44 = 0,62𝑠𝑛 

𝑡3𝐻 = 𝑇𝑀𝑆3𝐶 .
β

(
I

I >)α − 1
= 𝑇𝑀𝑆3𝐶 . 𝑡3𝐻

′ = 0,083 ∗ 4,5 = 0,37𝑠𝑛 

𝑡3𝐿 H3 üzerinde gerçekleşen 1100A’lik minimum arız akımı için R3’ün gerçekleştirdiği çalışma 

süresidir, 𝑡3𝐻 ise H3 üzerinde gerçekleşen maksimum arıza değeri olan 2000A’lik hatada R3’ün 

gerçekleştirdiği çalışma süresidir. 
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 R4 için maksimum ve minimum çalışma sürelerinin belirlenmesi; 

𝑡4𝐻3
= 𝑡3𝐾 + 𝑡3𝐻 = 0,3 + 0,37 = 0,67𝑠𝑛 

𝑇𝑀𝑆4𝑀𝐼𝑁 =
((

I
I >)α − 1). 𝑡4𝐻3

β
= 𝑡4𝐻3

/𝑡4𝐻3

′ =
0,67

6,9
= 0.097 

Zaman çakışmasına neden olmamak için 𝑇𝑀𝑆4𝐶, 0,097 değerinden büyük olmalıdır. Buna göre 

𝑇𝑀𝑆4𝐶 = 0,11 alınarak işlemlere devam edilsin. 

𝑡4𝐿 = 𝑇𝑀𝑆4𝐶 .
β

(
I

I >)α − 1
= 𝑇𝑀𝑆4𝐶 . 𝑡4𝐿

′ = 0,11 ∗ 8,9 = 0,98𝑠𝑛 

𝑡4𝐻 = 𝑇𝑀𝑆4𝐶 .
β

(
I

I >)α − 1
= 𝑇𝑀𝑆4𝐶 . 𝑡4𝐻

′ = 0,11 ∗ 4,4 = 0,48𝑠𝑛 

𝑡4𝐿 H4 üzerinde gerçekleşen 1600A’lik minimum arız akımı için R4’ün gerçekleştirdiği çalışma 

süresidir, 𝑡4𝐻 ise H4 üzerinde gerçekleşen maksimum arıza değeri olan 3500A’lik hatada R4’ün 

gerçekleştirdiği çalışma süresidir. 

Son kontrol olarak rölelerin ardışık çalışma gösterdiği arıza akımı değerlerinde çalışma 

sürelerinin artışının hat sonundan hat başına doğru artıp artmadığı kontrol edilir. Ayrıca Röle 

4’ün çalışma değerlerinin 1sn’nin altında kalıp kalmadığına bakılır. Bu iki şart da sağlanıyorsa 

gerçekleştirilen koordinasyon doğrudur. 
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3.2.2. Röle Koordinasyonu Yazılım Formülasyon Parametreleri ve DB’de ki 

Karşılıkları  

Tablo 15 Röle Koordinasyonu Parametreleri ve DB’deki Karşılıkları 

Parametrelerin 

İndisli 

Gösterimi 

Açıklama DB Karşılığı Gereklilik 

𝑡𝑛𝐾 
Kesici 

gecikmesi 
relay_coordination.circuitbreaker_delay 

DB’de kayıtlı 

bulunmalı 

𝑡𝑛𝐿 
Hesaplama 

Sonucu (L) 
relay_coordination.trip_time_min 

DB’ye Kayıt 

Edilmeli 

𝑡𝑛𝐻 
Hesaplama 

Sonucu (H) 
relay_coordination.trip_time_max 

DB’ye Kayıt 

Edilmeli 

𝑇𝑀𝑆𝑛𝑀𝐼𝑁 

Hesaplama 

Sonucu Ara 

Değer (TL) 

 Ara Değer 

𝑇𝑀𝑆𝑛𝐶 

Hesaplama 

Sonucu veya 

Kullanıcı 

Seçimi 

(TMS) 

relay_coordination.trip_firstcurrent 
DB’ye Kayıt 

Edilmeli 

β Çarpan Sabiti  
Formül 

İçinde 

Bulunacak 

α Çarpan Sabiti  
Formül 

İçinde 

Bulunacak 

𝐼𝑛 > 
Kullanıcı 

seçimi (IS) 
relay_coordination.trip_firstcurrent 

DB’ye Kayıt 

Edilmeli 

𝐼𝑛𝑁 
Sistem 

Bilgisi (IN) 
relay_coordination.nominal_current 

DB’de 

Bulunmalı 

𝐼𝑛𝑀𝐴𝑋 
Hesaplama 

Sonucu (IH) 
relay_coordiation.fault_current_max 

DB’ye Kayıt 

Edilmeli 

𝐼𝑛𝑀𝐼𝑁 
Hesaplama 

Sonucu (IL) 
relay_coordiation.fault_current_min 

DB’ye Kayıt 

Edilmeli 

I 
Rölenin 

ölçüm Değeri 
 

Anlık 

Hesaplama 

Parametresi 

Aşağıda standart invers çalışma gösteren rölelerde otomatik koordinasyon için algoritma 

şeması verilmiştir. 
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Şekil 3.6 Standart İnvers Röleler için Otomatik Röle Koordinasyonu Algoritma Akış 

Şeması 

Aşağıdaki açıklamalarda hem otomatik koordinasyon hem de kullanıcı inisiyatifi durumlarında 

algoritmanın takip etmesi gereken matematiksel işlemler ifade edilmiştir. İşlemler ile ilgili 

açıklamalara dikkat edilmelidir. 

Herhangi bir röle için çalışma zamanı maksimum ve minimum arıza değerlerine göre incelenir. 

Bu kısımda maksimum arıza rölenin sorumluluk bölgesinde gerçekleşebilecek üç faz arızasıdır. 
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Minimum arızayı belirlemek için ise tek faz arızası ve çift faz-toprak arızası karşılaştırılmalıdır. 

Bu arıza akımlarının değerlerini hesaplama yöntemi Bölüm 3.1’de verilmiştir. İşlemlerde arıza 

akımları ile ilgili semboller 𝐼𝑛𝑀𝐴𝑋 (IH) üç faz arızası akımını, 𝐼𝑛𝑀𝐼𝑁 (IL) tek faz veya çift faz 

toprak arızası akımını temsil etmektedir. 

Herhangi bir rölenin kendi bölgesinde gerçekleşebilecek minimum ve maksimum arızalara 

karşı zaman aralığı aşağıdaki iki formül ile hesaplanır. Matematiksel formüllerin altında 

birimlerin DB’deki karşılıklarına göre formül tekrar verilmiştir. 

𝑡𝑛𝐿 = 𝑇𝑀𝑆𝑛𝐶 .
β

(
𝐼𝑛𝑀𝐼𝑁

𝐼𝑛 > )α − 1
 

𝐿 = 𝑇𝑀𝑆.
𝛽

(
𝐼𝐿
𝐼𝑆)

𝛼

− 1

 

𝑡𝑛𝐻 = 𝑇𝑀𝑆𝑛𝐶 .
β

(
𝐼𝑛𝑀𝐴𝑋

𝐼𝑛 > )α − 1
 

𝐻 = 𝑇𝑀𝑆.
𝛽

(
𝐼𝐻
𝐼𝑆 )

𝛼

− 1

 

Seçme akımı değeri her bir röle için kullanıcıdan alınır. Otomatik hesaplamada sadece sonuncu 

röle için kullanıcıdan girdi almak yeterlidir. Kullanıcı inisiyatifindeki koordinasyonda tür 

röleler için seçme akımının alabileceği minimum değer kullanıcıya gösterilmelidir. Hat 

sonundaki röle dışında optimum değer önerisi de verilebilir.  

Röleler için minimum açma akımı değeri; 

𝐼𝑛 >= 1,25. 𝐼𝑛𝑁 

𝐼𝑆 = 1,25. 𝐼𝑁 

Röleler için kullanıcıya gösterilecek optimum açma akımı değeri aynı zamanda otomatik 

hesaplama durumunda doğrudan kullanılacaktır. Optimum değer aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

𝐼𝑛 >=
2. 𝐼(𝑛−1)𝑀𝐼𝑁

3
 

𝐼𝑆 >=
2. 𝐼𝐿

3
 



 

                                                                                      

 

ARAS EDAŞ                                                                       47  Haziran  2020                                                                                   

CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Koruma Koordinasyon ve Röle Ayar Programının Geliştirilmesi Projesi 

 

Kullanıcı inisiyatifine bırakılmış koordinasyon hesaplamasında rölelerin alabilecekleri 

minimum TMS değerleri açma akımları kullanıcıdan alındıktan sonra hesaplanarak kullanıcıya 

gösterilmelidir. Otomatik koordinasyon içinde bu hesaplama kullanılacaktır. 

𝑇𝑀𝑆𝑛𝑀𝐼𝑁 =

((
𝐼(𝑛−1)𝑀𝐴𝑋

𝐼𝑛 > )
α

− 1) . (𝑡(𝑛−1)𝐻 + 𝑡(𝑛−1)𝐾)

β
 

𝑇𝐿 =
((

𝐼𝐻
𝐼𝑆 )

α

− 1) . (𝐻 + 𝑇𝑘)

β
 

Otomatik hesaplamada bulunmuş olan minimum TMS değeri 1.1 ile çarpılarak röleye 

kaydedilir. 

𝑇𝑀𝑆𝑛𝐶 = 1.1. 𝑇𝑀𝑆𝑛𝑀𝐼𝑁 

𝑇𝑀𝑆 = 1.1. 𝑇𝐿 

 

 

 

  

 

 



 

 

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

 

CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Koruma 

Koordinasyon ve Röle Ayar Programının 

Geliştirilmesi Projesi 

Saha Keşif Raporu 

 

 

 

 

 
 

Hazırlayan: Yiğit Kuba Gidir 

Kontrol Eden: Mehmet SEVİMLER 

Onaylayan:  

Versiyon: 1.0 

 

Ekim, 2020  



 

                                                                                      

 

ARAS EDAŞ                                                                       2  Haziran  2020                                                                                   

CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Koruma Koordinasyon ve Röle Ayar Programının Geliştirilmesi Projesi 

 

İÇİNDEKİLER 

REVİZYON GEÇMİŞİ .............................................................................................................. 2 

ŞEKİLLER LİSTESİ .................................................................................................................. 3 

TABLOLAR LİSTESİ ............................................................................................................... 4 

1. Giriş ..................................................................................................................................... 5 

2. Pilot Bölge .......................................................................................................................... 6 

2.1. Pilot Bölgede Kullanılan Röleler ve Özellikleri .......................................................... 8 

2.1.1. THYTRONIC NA011 Koruma Rölesi ................................................................. 8 

2.1.2. FANOX SIL-A Aşırı Akım ve Toprak Hata Koruma Rölesi ............................. 12 

2.1.2.1. ModBus Çerçevesi Örnekleri ...................................................................... 13 

2.1.3. Microelettrica MC20-R Aşırı Akım ve Toprak Hata Koruma Rölesi ................ 16 

2.1.4. PNC PAC-E100 Aşırı Akım ve Toprak Hata Rölesi ......................................... 17 

3. Sonuç ve Değerlendirme ................................................................................................... 19 

 

 

 

REVİZYON GEÇMİŞİ 

Tarih Yazar Versiyon Bölüm Değişiklik Açıklaması 

10.10.2020 Yiğit Kuba Gidir İlk Versiyon     

       

          

          

          

  



 

                                                                                      

 

ARAS EDAŞ                                                                       3  Haziran  2020                                                                                   

CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Koruma Koordinasyon ve Röle Ayar Programının Geliştirilmesi Projesi 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 2.1 Fider Koordinasyon Arayüzü ...................................................................................... 7 

Şekil 2.2 NA011 Şeması ............................................................................................................ 8 

Şekil 2.3 NA011 Koruma Rölesi ................................................................................................ 9 

Şekil 2.4 FANOX SIL-A .......................................................................................................... 13 

Şekil 2.5 MC20-R Röle Görünümü .......................................................................................... 16 

Şekil 2.6 PAC-E100 Koruma Rölesi ........................................................................................ 17 

 

 

  

file:///C:/Users/Mehmet/Desktop/İNELSO/2.%20AR-GE/2.%20Aras%20-%20Koruma%20Koordinasyon/3.%20Saha%20Keşif%20Raporu/20201105_Aras_Arge_Röle_Koordinasyon_Saha_Keşif_Raporu_v1.0.docx%23_Toc55557621
file:///C:/Users/Mehmet/Desktop/İNELSO/2.%20AR-GE/2.%20Aras%20-%20Koruma%20Koordinasyon/3.%20Saha%20Keşif%20Raporu/20201105_Aras_Arge_Röle_Koordinasyon_Saha_Keşif_Raporu_v1.0.docx%23_Toc55557624


 

                                                                                      

 

ARAS EDAŞ                                                                       4  Haziran  2020                                                                                   

CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Koruma Koordinasyon ve Röle Ayar Programının Geliştirilmesi Projesi 

 

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 1  Kars TM Fiderleri ........................................................................................................ 6 

Tablo 2  Pilot Bölgede Bulunan Röle Marka Modelleri ............................................................ 8 

Tablo 3: NA011 ModBus Data Tipi Tablosu ............................................................................. 9 

Tablo 4: NA011 Desteklenen Fonksiyonlar ............................................................................. 10 

Tablo 5: NA011 RREG ve WREG Tabloları ........................................................................... 11 

Tablo 6: SIL A Röle Hafıza Haritası ........................................................................................ 14 

Tablo 7: Genel Durum Haritası ................................................................................................ 15 

Tablo 8: Koruma Kriteri Haritası ............................................................................................. 15 

Tablo 8: MC20-R Fonksiyonlar ............................................................................................... 16 

Tablo 10: MC20-R Sayaç Adresleri ......................................................................................... 17 

Tablo 11 Kontrol Ayarları Hafıza Haritası............................................................................... 18 

 

  



 

                                                                                      

 

ARAS EDAŞ                                                                       5  Haziran  2020                                                                                   

CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Koruma Koordinasyon ve Röle Ayar Programının Geliştirilmesi Projesi 

 

1. Giriş 

Projede geliştirilmesi planlanan “CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Uzaktan Koruma 

Koordinasyon ve Röle Ayar Programı” ile CBS ile tam entegre çalışan, OG şebeke modelini 

dinamik ve gerçek zamanlı elde edebilen, tüm kısa devre hesaplamaları ile koruma 

koordinasyon analizlerini yapılabilen, sahada haberleşebilen rölelerden alınan tüm koruma 

koordinasyon envanterini üzerinde tutabilen bir kütüphaneye sahip olan ve gerçek zamanlı 

olarak koruma rölelerini uzaktan konfigüre edebilen bir altyapı oluşturulacaktır. Yazılım iki ana 

modülden oluşmakta olup; birincisi kısa devre hesapları le koruma koordinasyon analizlerinin 

yapıldığı Analiz modülü, ikincisi ise röleler ile haberleşme sağlayarak koruma parametrelerinin 

okunmasını ve yazdırılmasını sağlayan Haberleşme modülüdür. Analiz modülü formüller 

üzerinden sağlama yapılarak ve diğer şebeke analiz programlarının çıktıları ile karşılaştırılarak 

test edilirken, Haberleşme modülünün çıktıları gerçek saha koşulları üzerinde denenecektir. 

Bu kapsamda Aras EDAŞ dağıtım bölgesi içerisinde pilot bölge seçilerek SCADA kapsamında 

yer alan dağıtım merkezi veya KÖK’lerde bulunan rölelerin koruma parametreleri uzaktan 

okunacak ve doğru ayarlar ile değiştirilecektir. SCADA kapsamında yer almayan merkezler 

için röle parametreleri temin edilerek sistem üzerinde manuel olarak tanımlanacaktır.  

Röle koordinasyon hesaplamalarında maksimum ve minimum arıza akımlarının hesaplanması 

için kısa devre arıza akımlarının hesaplanması büyük önem taşımaktadır. Kısa devre akımları 

hesaplanırken kaynak tarafındaki (İletim tarafı) empedans, hat ve trafo empedanslarının 

bulunması gerekmektedir. Bu sebeple hatların tipi, trafoların Uk değerleri gibi parametrelerin 

CBS sisteminde sağlıklı olarak yer alması, bulunmayan verilerin tespit edilerek sistem tarafına 

aktarımı büyük önem taşımaktadır. Proje kapsamında uygulama alanı seçilerek eksik verilerin 

tamamlanması ve SCADA sistemine dahil olmayan rölelerin koruma parametrelerinin manuel 

olarak sahadan alınması planlanmıştır. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                      

 

ARAS EDAŞ                                                                       6  Haziran  2020                                                                                   

CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Koruma Koordinasyon ve Röle Ayar Programının Geliştirilmesi Projesi 

 

2. Pilot Bölge 

SCADA merkezi yoğunluğunun yüksek olması, sahadan temin edilecek verilerin daha hızlı ve 

doğru alınacağı düşünülerek pilot bölge olarak Kars TM seçilmiştir. Kars TM’den enerji alan 

fiderler aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır. 

Tablo 1  Kars TM Fiderleri 

 

Kars ilinde toplam 229 dağıtım merkezi / KÖK SCADA sistemine dahil edilmiştir. SCADA 

merkezlerinin yoğunluğu göz önüne alındığında en uygun fider FIDER-6 KAGIZMAN 

477_1H05 olduğuna karar verilmiştir. Kars TM’ye bağlı ve SCADA sistemine dahil edilmiş 

merkezlere ait bilgiler Ek-1’de paylaşılmıştır. 

AssetID: 3000083610 

İstasyon Adı: KARS TM TR-A0406 

Etkilenen Trafo: 184 

Etkilenen Abone: 12154 

Etkilenen Güç: 70249 

Hücre/Kol: FİDER-6 KAĞIZMAN 477_1H0 

 

AssetID TM SwitchgearID Hücre

4000037051 KARS TM TR-A0406 5000112584 FIDER-1 SEHIR-1_2H04

4000037050 KARS TM TR-A0406 5000112585 FIDER-2 SEHIR-2_2H05

4000037060 KARS TM TR-A0406 5000112591 FIDER-3 ÇIMENTO_2H11

4000038806 KARS TM TR-A0406 5000112601 FIDER-4 KAGIZMAN ESKI_1H08

4000037059 KARS TM TR-A0406 5000112598 FIDER-5 SELIM_1H11

4000037045 KARS TM TR-A0406 5000112604 FIDER-6 KAGIZMAN 477_1H05

4000037047 KARS TM TR-A0406 5000112602 FIDER-7 ÇAGLAYAN KÖY GRUPLARI_1H07

4000037056 KARS TM TR-A0406 5000112599 FIDER-8 GELIRLI KÖYLER_1H10

4000037049 KARS TM TR-A0406 5000112586 FIDER-9 SEHIR-3_2H06

4000037046 KARS TM TR-A0406 5000112603 FIDER-10 SARIKAMIS 477_1H06

4000037048 KARS TM TR-A0406 5000112587 FIDER-11 SEHIR-4_2H07

4000037065 KARS TM TR-A0406 5000112595 FIDER-12 SUSUZ 477_1H14

4000037063 KARS TM TR-A0406 5000112597 FIDER-13 OSB-1_1H12

4000037064 KARS TM TR-A0406 5000112596 FIDER-14 OSB-2_1H13
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Şekil 2.1 Fider Koordinasyon Arayüzü 

Kars TM bölgesinde bulunan merkezlerine ait aşağıdaki bilgiler Ek-2’de paylaşılmıştır; 

 SwitchgearID 

 Dağıtım Merkezi 

 Hücre 

 Fider Kodu 

 SCADA’ya dahil olma durumu 

 Akım-GerilimTrafo Oranı 

 Röle Markası 

 Röle Modeli  

 Röle Versiyonu 

 Rölenin Haberleşme Özelliği 

 Röle Haberleşiyor mu? 

 Slave Adress 

 Baudrate 

Pilot bölgede bulunan rölelerin marka, model ve versiyon bilgileri aşağıdaki tabloda 

paylaşılmıştır. Rölelerin marka ve modelleri haberleşme yapılması ve röle parametrelerinin set 

değerlerinin uzaktan gönderilmesi açısından önemlidir. Pilot bölgedeki röleler incelendiğinde 

uzaktan kontrol ve parametre ayarı için uygun oldukları tespit edilmiştir. 
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Tablo 2  Pilot Bölgede Bulunan Röle Marka Modelleri 

Röle Markası Röle Modeli  Röle  Versiyonu 

THYTRONİC NA011  1.16 

THYTRONİC NA011 1.2 

THYTRONİC NA011 1.4 

PNC PAC-E100 1.10 

PNC PAC-E100 1.21 

MICROELETTRICA MC30-R 740.8.1B 

MICROELETTRICA MC20-R   

MICROELETTRICA MC30-R   

FANOX SIL A   

 

2.1. Pilot Bölgede Kullanılan Röleler ve Özellikleri 

Pilot bölgede kullanılan röleler Thytronic markasının NA011 modeli, PNC markasının PAC-

E100 modeli, Fanox markasının SIL A modeli ve Microelettrica markasının MC30-R ve MC20-

R modelidir. 

2.1.1. THYTRONIC NA011 Koruma Rölesi 

Thytronic NA011 koruma rölesi ModBus iletişim protokolünü kullanır. Bu iletişim metodu 

master-slave ilişkisini içerir. Sadece master cihaz sorgu başlatabilir. Bu sorgu direkt olabileceği 

gibi özel olarak seçilen slave cihazlar bazında da gerçekleştirilebilir. Koruma rölesi ağı 247 

slave cihaz destekler. Her bir slave cihaz 1-247 arasında farklı adrese sahip olmalıdır. Cihazın 

teknik özellikleri aşağıdaki gibidir; 

Koruma Fonksiyonları 

 Faz aşırı akım (50/51) 

 Kalıntı aşırı akım (50N/51N) 

 Otomatik yeniden kapama (79) 

 Kesici Hatası (BF) 

Görüntüleme ve Kontrol Fonksiyonları 

 Donuk yük alma (CLP) 

 Dijital hata kaydı (DFR) 

 Hat ve Olay kaydı (SER & SFR) 

 Otomatik test 

İletişim 

Şekil 2.2 NA011 Şeması 
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 ModBus RTURS232 protokolü 

 ModBus RTURS485 / IEC 870-5-103 / DNP3 protokolü 

Röleyle haberleşmek için Master cihazın seri port ayarları aşağıdaki gibi olmalıdır. 

Address 

1 

Baud Rate 

19200 

Parity 

Hayır 

Stop bits 

1 

Data bits 

8 

 

Şekil 2.3 NA011 Koruma Rölesi 

NA011 Koruma Rölesi, dört temel ModBus data tipine sahiptir. Her tip 1024 data ve 

fonksiyonlarına erişebilir. Bu data tipleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 3: NA011 ModBus Data Tipi Tablosu 

Data Tipi Referans Bilgi Ulaşım Okuma için 

Fonksiyon 

Kodu 

Yazma için 

Fonksiyon 

Kodu 

Coils 0X 1 bit Read/Write 0x01 0x05 

Discrete Inputs 1X 1 bit Read only 0x02 - 

Input Registers 3X 16 bit Word Read only 0x04 - 

Holding 

Register 

4X 16 bit Word Read/Write 0x03 0x06, 0x10 
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NA011 koruma rölesinin desteklediği fonksiyonları ve fonksiyon kodlarını içeren tablo 

aşağıdaki gibidir. 

Tablo 4: NA011 Desteklenen Fonksiyonlar 

Fonksiyon Kodu Fonksiyon Adı 

0x01 Read Coil Status 

0x02 Read Input Status 

0x03 Read Holding Registers  

0x04 Read Input Registers 

0x05 Force Single Coil 

0x06 Preset Single Registers 

0x0F Force Multiple Coil 

0x10 Preset Multiple Registers 

NA011 koruma rölesinde iki tipte 16 bitlik register yapısı vardır; 

RREG: Read only registers 

WREG: Read/Write registers 

ModBus genel mesaj formatı aşağıdaki gibidir; 

|  Adres  |  Fonksiyon  |  Gövde  | CRCH  |  CRCL  | 

|----------|----------------|-----------|----------|-----------| 

 bayt 1        bayt 2                       bayt n-1    bayt n 

Fonksiyon = 04  RREG registerlarını okuma 

Fonksiyon = 03  WREG registerlarını okuma 

Fonksiyon = 06  WREG registerlarını yazma 

Fonksiyon = 16  Bir ya da daha fazla WREG registerı yazma 
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Röle üzerinden hangi değerlerin okunup hangi değerlerin yazılabileceği, rölenin hangi 

şekillerde konfigüre edilebileceği konusunda önemli fikirler vermektedir. Bu değerlere ait 

tablolar aşağıda verilmiştir. 

Tablo 5: NA011 RREG ve WREG Tabloları 

RREG: Read Only Registers   WREG: Write Registers 

RREG NUM=1 Identification   WREG NUM=1 RESERVED 

RREG NUM=2 Information   WREG NUM=2 Comando Config PAR 

RREG NUM=3 RESERVED   WREG NUM=3 Comando Config REE 

RREG NUM=4 RESERVED   WREG NUM=4 Reset commands 

RREG NUM=5 Self-test diagnostics   WREG NUM=5 Test commands 

RREG NUM=6 Clock   WREG NUM=6 CB commands 

RREG NUM=7 Oscillo info   WREG NUM=7 R79 commands 

RREG NUM=8 Oscillo state   WREG NUM=8 Set clock  

RREG NUM=9 Fault info   WREG NUM=9 Modbus slave address 

RREG NUM=10 Fault   WREG NUM=10 Protocol RS485 

RREG NUM=11 Event info   WREG NUM=11 Baudrate RS485 

RREG NUM=12 Event   WREG NUM=12 Modbus delay 

RREG NUM=13 Protections trip   WREG NUM=13 Oscillo set 

RREG NUM=14 IL1   WREG NUM=14 Fault read 

RREG NUM=15 IL2   WREG NUM=15 Event read 

RREG NUM=16 IL3   WREG NUM=16 IL line data 

RREG NUM=17 IE   WREG NUM=17 IE line data 

RREG NUM=18 IN1 input   WREG NUM=18 Measures reading 

RREG NUM=19 IN2 input   WREG NUM=19 K1 configuration 

RREG NUM=20 IN3 input   WREG NUM=20 K2 configuration 

RREG NUM=21 Position   WREG NUM=21 K3 configuration 

RREG NUM=22 Counter start I>   WREG NUM=22 K4 configuration 

RREG NUM=23 Counter start I>>   WREG NUM=23 I> curve 

RREG NUM=24 Counter start I>>>   WREG NUM=24 ICLP> 

RREG NUM=25 Counter start IE>   WREG NUM=25 tCLP> 

RREG NUM=26 Counter start IE>>   WREG NUM=26 t>RES 

RREG NUM=27 Counter trip I>   WREG NUM=27 I>def 

RREG NUM=28 Counter trip I>>   WREG NUM=28 ICLP>def 

RREG NUM=29 Counter trip I>>>   WREG NUM=29 t>def 

RREG NUM=30 Counter trip IE>   WREG NUM=30 I>inv 

RREG NUM=31 Counter trip IE>>   WREG NUM=31 ICLP>inv 

RREG NUM=32 Counter trip EXT   WREG NUM=32 t>inv 

RREG NUM=33 Counter 79 RR   WREG NUM=33 ICLP>> 

RREG NUM=34 Counter 79 SR   WREG NUM=34 tCLP>> 

RREG NUM=35 Counter 79 DR   WREG NUM=35 t>>RES 
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RREG NUM=36 Counter 79 FR P   WREG NUM=36 I>>def 

RREG NUM=37 Counter 79 FR E   WREG NUM=37 ICLP>>def 

RREG NUM=38 Counter 79 FR X   WREG NUM=38 t>>def 

RREG NUM=39 AutoReclose read   WREG NUM=39 ICLP>>> 

    WREG NUM=40 tCLP>>> 

    WREG NUM=41 t>>>RES 

    WREG NUM=42 I>>>def 

    WREG NUM=43 ICLP>>def 

    WREG NUM=44 t>>>def 

    WREG NUM=45 IE>curve 

    WREG NUM=46 IECLP> 

    WREG NUM=47 tECLP> 

    WREG NUM=48 tE>RES 

    WREG NUM=49 IE>def 

    WREG NUM=50 IECLP>def 

    WREG NUM=51 tE>def 

    WREG NUM=52 IE>inv 

    WREG NUM=53 IECLP>inv 

    WREG NUM=54 tE>inv 

    WREG NUM=55 IECLP>> 

    WREG NUM=56 tECLP>> 

    WREG NUM=57 tE>>RES 

    WREG NUM=58 IE>>def 

    WREG NUM=59 IECLP>>def 

    WREG NUM=60 tE>>def 

    WREG NUM=61 BF Enable 

    WREG NUM=62 tBF 

    WREG NUM=63 IN1 select 

    WREG NUM=64 IN2 select 

    WREG NUM=65 IN3 select 

    WREG NUM=66 AutoReclose set 

    WREG NUM=67 AutoReclose trigger 

2.1.2. FANOX SIL-A Aşırı Akım ve Toprak Hata Koruma Rölesi 

SIL-A aşırı akım ve toprak hat koruma rölesi primer ve sekonder dağıtım için geliştirilmiş olup 

24-220 Vdc/ 48-230 Vac yardımcı güç kaynağına sahiptir. Akım ölçümleri standart akım 

transformatörleriyle yapılabileceği gibi düşük güç akım transformatörleriyle de yapılabilir. 

SIL-A 50_1, 50N/G_1, 50/51, 50/51N/G, 52, 46, 79, 74TCS, CLP, 86, 49T, 68, 50_2, 50N/G_2, 

50BF, 49 74CT, 37, 46BC, TB ve SHB gibi birçok koruma fonksiyonuna sahiptir. RS485 portu 

aracılığıyla IEC60870-5-103, ModBus RTUve DNP3.0 protokollerini, RJ45 portuyl IEC 

61850, ModBus TCP/IP, DNP3.0 TCP/IP ve 60870-5-104 protokollerini desteklemektedir. 
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Şekil 2.4 FANOX SIL-A 

2.1.2.1. ModBus Çerçevesi Örnekleri 

1 nolu cihaza erişim kodu olan “5555” yazılması 

 

Ve SIL-A OK yanıtı verecektir: 

 

1 nolu cihazın birincil sargısından 4 ölçümün okunması 

 

Ve SIL-A IA, IB, IC ve IN ölçümleri ile FLOAT formatında yanıt verecektir 

 

1 nolu cihazın koruma durumunun okunması 

 

Adres İşlev
H başlangıç 

adresi

L başlangıç 

adresi

H kaydı 

sayısı

L kaydı 

sayısı
Bayt sayısı Şifre

H sağlama 

toplamı

L sağlama 

toplamı

01 10 00 A8 00 02 04 35,35,35,35 30 F4

Adres İşlev
H başlangıç 

adresi

L başlangıç 

adresi

H kaydı 

sayısı

L kaydı 

sayısı
Bayt sayısı

H sağlama 

toplamı

L sağlama 

toplamı

01 10 00 A8 00 02 04 29 93

Adres İşlev
H başlangıç 

adresi

L başlangıç 

adresi

H kaydı 

sayısı

L kaydı 

sayısı

H sağlama 

toplamı

L sağlama 

toplamı

01 03 05 79 00 08 95 19

Adres İşlev Bayt sayısı IA Ölçümü IB Ölçümü IC Ölçümü IN Ölçümü
H sağlama 

toplamı

L sağlama 

toplamı

01 03 10 00,00,00,00 00,00,00,00 00,00,00,00 00,00,00,00 E4 59

Adres İşlev
H başlangıç 

adresi

L başlangıç 

adresi

H kaydı 

sayısı

L kaydı 

sayısı

H sağlama 

toplamı

L sağlama 

toplamı

01 03 01 F5 00 3D 95 D5
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Ve SIL-A şöyle yanıt verecektir: 

 

SIL-A’nın erişilebilir hafıza komutlarını içeren tablo aşağıda verilmiştir. 

Tablo 6: SIL A Röle Hafıza Haritası 

Fonksiyon Açıklama 
Pickup 
Adresi 

Register 
Numarası 

Format 

03 Model ve Versiyon Bilgisi Okuma 100 44 ASCII88 

03 Ekipman Durumu Okuma 160 2 BIT32 

03 Erişim Seviyesi Okuma 162 4 UCHAR8 

16 Erişim Kodu Yazma 168 2 UCHAR4 

03 Gün ve Tarih Okuma 170 5 FH 

16 Tarih ve Zaman Yazma 170 5 FH 

16 Counter Kütüphanesi Yazma 175 1 UINT 

03 Counter Okuma 176 13 CONT 

16 Counter Yazma 176 13 CONT 

16 Komut Seçimi 200 1 UINT 

16 Komut Doğrulama 201 1 UINT 

16 Olay Kütüphanesi Yazma 400 1 UINT 

03 Olay Okuma 401 10 EVENT 

03 Eski Olayı Okuma ve Silme 433 9 EVENT 

16 Bütün Olayları Silme 465 1 Dummy 

16 Koruma Kriter Kütüphanesi Yazma 500 1 UINT 

03 Koruma Durumu Okuma 501 61 PEST 

03 
Röleye Hangi Koruma Kriteri 
Verildiğini Okuma 

561 6 PCRIT 

03 
Koruma Kriter Karakteristiğini 
Okuma 

681 1 CCRIT 

16 Ölçüm Kütüphanesi Yazma 1000 2 UINT 

03 Sekonder Ölçüm Okuma 1001 2 FLOAT 

03 Primer Ölçüm Okuma 1401 8 FLOAT 

03 Ölçüm Karakteristiği Okuma 1801 1 CMED 

16 Ayar Listesi Sayısı Yazma 3000 2 UINT 

03 Ayar Okuma 3001 2   

16 Ayar Yazma 3001 2   

16 Ayar Doğrulama Yazma 5001 2   

03 
Her Koruma Kriterinin İlk Ayar 
Konumunu Okuma 

7001 61 GAJU 

SIL-A koruma rölesi genel durum haritası aşağıdaki gibidir. 

Adres İşlev Bayt sayısı
51P 

Durumu

50N 

Durumu

51N 

Durumu

Genel 

Durum

Giriş 

Durumu

Çıkış 

Durumu

İLET 

Durumu

01 03 7A 00,09 00,00 00,00 00,00,00,D2 80,21 00,00 00,03
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Tablo 7: Genel Durum Haritası 

bit-0 Trip bit-16 Hazır 

bit-1 
External Trip Input 
Active bit-17 Koruma Hatası 

bit-2 Ayrılmış bit-18 Ayar Değişikliği 

bit-3 Ayrılmış bit-19 Ayrılmış 

bit-4 Yerel Güç Kaynağı bit-20 Gün ve Tarih Senkronizasyonu 

bit-5 Ayrılmış bit-21 Telekontrol Yok 

bit-6 50 Hz Frekans bit-22 Varsayılan Ayar Hatası 

bit-7 Ayrılmış bit-23 E2prom Hatası 

bit-8 Ayrılmış bit-24 Ayrılmış 

bit-9 Ayrılmış bit-25 Ayrılmış 

bit-10 Ayrılmış bit-26 Ayrılmış 

bit-11 Ayrılmış bit-27 E2prom Değişikliği Değişikliği 

bit-12 Ayrılmış bit-28 Olay Kaydı Hatası 

bit-13 Ayrılmış bit-29 Ayrılmış 

bit-14 Ayrılmış bit-30 Ayrılmış 

bit-15 Ölçüm Hatası bit-31 Yeni Olaylar Var 

SIL-A rölesine ait koruma kriteri haritası aşağıdaki gibi gibidir. 

Tablo 8: Koruma Kriteri Haritası 

Kriter 
Numarası 

Kriter Kuralı Kriter Sınıfı 

1 12805 =50*256+5 50P_1 

2 50*256+5+32 50P_2 

3 51*256+7 50/51P 

4 150*256+5 50N/G_1 

5 150*256+5+32 50N/G_2 

6 151*256+7 50/51N/G 

7 203*256+1 COLD LOAD PICKUP (CLP) 

8 24*256+1 50BF 

9 46*256+1 46 (Negatif Sekans) 

10 49*256+1 49 (Termal Resim) 

11 200*256+3 Genel Durum 

12 255*256+4 Ölçümler 

13 253*256+8 Inputlar 

14 254*26+14 Outputlar 

15 79*256+1 79 (Auto-recloser) 

16 52*256+1  52 (Breker)  

17 74*256+1 74TCS 

18 252*256+2 Osilografi Kayıtları 

19 249*256+2 Uzak ModBus Protokolü 
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20 
240*256+2 

Uzak IEC 60870-5-103 
Protokolü 

21 249*256+1 Yerel ModBus Protokolü 

2.1.3. Microelettrica MC20-R Aşırı Akım ve Toprak Hata Koruma Rölesi 

ModBus RTU / IEC870-5-103 Protokolünü destekleyen MC20-R koruma rölesi 50/51, 

50N/51N, 51BF ve 79 kriterlerinde koruma sağlamaktadır. Zaman etiketli olay kaydı, otomatik 

yeniden kapama, programlanabilir çıkış rölesi, üç faz-hata ve üç toprak-hata elementi ve 

kullanıcı tarafından seçilebilir zaman akım eğrileri özelliklerini sunmaktadır. Toplamda dört 

programlanabilir çıkış rölesi, üç dijital giriş rölesi bulundurmaktadır. 

Tablo 9: MC20-R Fonksiyonlar 

 

 

 

 

 

 

 

Fonksiyon 
Numarası 

Fonksiyon 

1 I> 

2 I>> 

3 IH 

4 Io> 

5 Io>> 

6 IoH 

7 BF 

8 LoadP 

9 OpMd 

10 IRF 

11 RCL 

12 Osc 

13 MC20H 

14 Comp2 

15 Comm 

16 LCD 
Şekil 2.5 MC20-R Röle Görünümü 
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Tablo 10: MC20-R Sayaç Adresleri 

Adres 
(Desimal) 

Adres 
(Heksadesimal) 

Sayaç 
Tipi 

12288 3000 I> 

12289 3001 I>> 

12290 3002 IH 

12291 3003 Io> 

12292 3004 Io>> 

12293 3005 IoH 

12294 3006 BF 

12295 3007 IRF 

12296 3008 RCL1 

12297 3009 RCL2 

12298 300A RCL3 

12299 300B RCL4 

12300 300C RCLF 

12301 300D HR 

2.1.4. PNC PAC-E100 Aşırı Akım ve Toprak Hata Rölesi 

PAC-E100 aşırı akım ve toprak koruma rölesi, dağıtım hatlarının yönetimi ve korunması 

amacıyla dizayn edilmiş bir sayısal röledir. Temel fonksiyonları Aşırı Akım (OCR), Toprak 

Aşırı Akım (OCGR), Termik Aşırı Yük, Düşük Akım, Negatif Bileşen Aşırı Akım korumadır. 

Dört adet standart IEC akım zaman eğrisi (Normal Ters, Çok Ters, Aşırı Ters, Uzun-Zaman 

Ters), yedi adet standart ANSI akım zaman eğrisi seçenekleri mevcuttur. Ayrıca 3 faz akımları, 

bileşen akım, üç fazda ikinci harmonik ölçümü, frekans ölçümü ve devre kesicisi için kontrol 

fonksiyonları içerir. 48 adet ayarlanabilir mantık komponenti sayesinde giriş çıkış kontaklarının 

ayarlanması programlanabilir. Röle tekrar kapama fonksiyonu, kendi kendini teşhis ve röle iç 

arıza denetimi, açma devresi denetimi, soğuk yük üzerine kapatabilme, lokal ve SCADA 

üzerinden kesiciye açma kapama komutu verebilme, RS232 ve RS485 bağlantı ve ModBus 

protokolü desteği sağlamaktadır. 

 

Şekil 2.6 PAC-E100 Koruma Rölesi 
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Röleye ait kontrol ayarlarına dair, hafıza haritası aşağıdaki gibidir. 

Tablo 11 Kontrol Ayarları Hafıza Haritası 

Adres 
Fonksiyon 

Kodu 
Açıklama Aralık Erişim 

0500 0x06 
Kesici 1 
Aç/Kapa 

Aç(H'FF00)/Kapa(0000) W/O 

0501 0x06 Ayrılmış     

0502 0x06 Sinyal Reset FF00 W/O 

0503 0x06 
Olay Verisini 

Temizle 
FF00 W/O 

0504 0x06 
Dalgaformu 

Bilgisini 
Temizle 

FF00 W/O 

0505 0x06 Ayrılmış FF00 W/O 

0506 0x06 
Ayar 

Yükle(SG0) 
FF00 W/O 

0506 0x06 
Ayar 

Yükle(SG1) 
FF01 W/O 

0506 0x06 
Ayar 

Yükle(SG2) 
FF02 W/O 

0506 0x06 
Ayar 

Yükle(SG3) 
FF03 W/O 

0507 0x06 
Sıcaklık Bilgisi 

Temizle 
    

0508 0x06 Ayrılmış     

0509 0x06 Ayrılmış     

0510 0x06 
Ayar Grubu 

Aktifleştir(SG0) 
FF00 W/O 

0510 0x06 
Ayar Grubu 

Aktifleştir(SG1) 
FF01 W/O 
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0510 0x06 
Ayar Grubu 

Aktifleştir(SG2) 
FF02 W/O 

0510 0x06 
Ayar Grubu 

Aktifleştir(SG3) 
FF03 W/O 

0511 0x06 
CB MON Bilgisi 

Temizle 
FF00 W/O 

0512-
0599 

0x06 Ayrılmış     

0600 0x06 Panel Testi FF00 W/O 

0507-
0599 

0x06 Ayrılmış     

 

3.  Sonuç ve Değerlendirme 

Sahada yapılan incelemeler ve keşifler sonrasında pilot bölgesinin uygulamanın denenmesi için 

uygun olduğu görülmüştür. Pilot bölgede SCADA’ya dahil merkez sayısının fazla olması 

sayesinde röle koordinasyon sonuçlarının sahaya uzaktan gönderimi sağlanacaktır. Pilot 

bölgede bulunan haberleşme özellikleri yanı sıra röle parametrelerinin set edilmesine olanak 

sağlaması ekstra röle değişimi vb. olmaması açısından saha işleri konusunda avantaj 

sağlamaktadır. 

Pilot bölgenin CBS verileri güncellenerek hat tipleri konusunda eksik veya belirsizlik olan 

alanlar güncellenmiştir. Bu sayede kısa devre hesaplarında büyük önem taşıyan kısa devre 

hesaplarının doğruluğu sağlanmıştır. 
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1. WEB Arayüzleri 

1.1. WEB Tabanlı Yazılımın Açılış Ekranı 

 

Şekil 1 Mobil Aplikasyon Açılış Ekranı 
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Kullanıcıların web uygulamasına erişim sağladıklarında karşılarına ilk çıkan sayfadır. Sayfanın sol kısmında elektrik dağıtım şirketinin sorumluluk 

bölgesindeki merkezler arasında arama yapılmasını sağlayan liste şablonu bulunmaktadır. Kullanıcı bu kısımdan röle listesine erişmek istediği 

merkezin seçimini sağlamaktadır. Merkez seçimi gerçekleştirildikten sonra merkez listesinin hemen sağ tarafında seçilen merkeze ait bilgiler 

ekrana gelmektedir. Bu bilgilerin altında fider listesi yer almakta, liste içerisinde o fiderden sorumlu olan rölenin marka, model, durum bilgileri 

verilmektedir. 

 

Şekil 2 Merkez Listesi 

Merkez seçimi sonrası kullanıcının karşısına gelen sayfada sol üst köşede merkeze ait bilgi kartı bulunmaktadır. Bu kart üzerinden merkezle 

kurulan son haberleşme zamanı görülebilmektedir. Sağ üst köşede ise Harita, Aktif Alan, Pasif Alarm, Notlar ve Komut Log’u butonları 

bulunmaktadır. Kullanıcı bu butonlarla birlikte seçili merkezi haritada görüntüleyebilir, aktif alarmları görüntüleyip yeni bir alarm tanımlayabilir. 
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Pasif alarmlar kısmından eski alarmları inceleyebilir. Notlar kısmında kullanıcıların merkeze ilişkin paylaştıkları bilgiler bulunmaktadır. Komut Log’ 

undan ise oluşturulan komut listesine erişim sağlanır. 

 

Şekil 3 Merkez Seçimi Sonrası Fider Listesi 
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Şekil 4 Komut Log Arayüzü 

1.2. Röle Konfigürasyon Arayüzü 

Kullanıcıların fider listesi üzerinden röle seçimi yapması ile erişim sağlanan sayfadır. Şekil 5’ de sayfa yapısı görülebilmektedir. Sayfanın sol 

tarafında rölenin Akım – Zaman eğrisi bulunmaktadır. Röle ayarlarının değiştirilmesi ile oluşacak yeni eğri bu alan üzerinden 

görüntülenebilmektedir. Akım – Zaman eğrisinin sağ tarafında ise röle ayar parametreleri yer almaktadır. Kullanıcı bu kısımda listelenmekte olan 

değerleri değiştirerek kendisi bir konfigürasyon oluşturabileceği gibi sayfanın sağ üst köşesinde bulunan otomatik hesapla butonu ile tamamen 

konfigürasyon algoritması tarafından hesaplanmış değerler ile oluşturulan parametre ayarlarını elde edebilir. Sayfanın alt kısmında ise seçilmiş 

olan röle ile aynı fider üzerinde bulunan diğer rölelerin listesi verilmektedir. Bu liste hat sonu – hat başı sıralı olarak düzenlenmiştir. Tablo 

içerisinden rölelerin CBS ID, Akım Trafosu Oranı, Marka, Model, SCADA Bağlantısı, Haberleşme Durumu, Son Haberleşme, Koordinasyon 

Uygunluğu bilgileri görüntülenebilmektedir. 
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Şekil 5 Röle Konfigürasyonu 

 


