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Dağıtım Şirketi AR-GE Projesi Ara Raporu 

Proje Özeti 
Proje kapsamında şebeke içerisinde kilit görev üstlenen transformatörlerin geliştirilmesi ve günümüzde hem 

literatürde, hem de uygulama adımında oldukça ilgi gören akıllı transformatör yapısına dönüştürülmesi ile 

çağın gereklerine uygun adımların atılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda geliştirilecek transformatörün temel 

elektriksel parametreleri olan gerilim ve akım değerlerinin anlık olarak ölçümünü gerçekleştirecek ölçü 

üniteleri akıllı transformatör yapısı içerisinde yer alacaktır. Transformatör yapısında dahili olarak 

yerleştirilecek olan sensörler ile sıcaklık başta olmak üzere transformatörün işletme ortamındaki çalışma 

koşullarına ilişkin anlık bilgi sağlanacaktır. Gerilim ve akım bilgisi transformatör yapısında yer alan ölçü 

üniteleri ile elde edilecek ve doğrudan izleme yazılımı için kullanılabilir bilgiyi sağlayacaktır. Transformatör 

yapısında mevcut olacak sıcaklık sensörleri ile transformatörün kullanım ömrünü belirleyen ve yaşlanma 

sürecinin gerçekleşmesinde temel parametre olan sıcaklık bilgilerinin en doğru biçimde elde edilerek 

değerlendirilmesi mümkün olacaktır. 

Projenin amacına ve bu amaç doğrultusundaki hedeflerine uygun olarak akıllı transformatör yapısına yönelik 

analizler ve tasarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tasarım ve analiz adımlarının ardından üretim süreci de 

tamamlanmış ve akım, gerilim, sıcaklık, nem değerlerini ölçen yardımcı algılayıcılar transformatör yapısına 

tesis edilmiştir. Bu ara rapor içerisinde yapılan çalışmalar detaylı şekilde anlatılmış ve ilgili transformatöre ait 

fotoğraflar ile gösterilmiştir. 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 

ARGE Proje Kabul #  

Başvuru Sahibi: ARAS EDAŞ A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: 

Şükrüpaşa Mah. TEK Lojmanları Sk. No:57 25050 

Yakutiye/ERZURUM 

Tel: 0850 200 20 20 

Fax: 0442 242 27 80 

Proje Adı: 
Akıllı Dağıtım Transformatörü (Smart Transformer) Pilot 

Uygulaması Projesi 

Proje Bölgesi: ARAS EDAŞ Sorumluluk Bölgesi 

Proje Süresi: 18 ay 

Proje Sorumlusu: Şahin KURTOĞLU 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: 
Mail: sahin.kurtoglu@arasedas.com 

Tel: 0531 101 30 19 

 

B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 

Projenin ikinci 6 aylık dönemi içerisinde, öncelikle, tasarımı oluşturulan 1000 kW nominal güce sahip 

genleşme depolu dağıtım transformatörünün bilgisayar ortamında detaylı modeli hazırlanmıştır. Hazırlanan 

model üzerinde üretim aşamasına geçilmeden önce analiz çalışmaları gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar 

raporlanmıştır. 
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Şekil 1 Geliştirilen Transformatörün Analiz Yazılımı Üzerinde Oluşturulan Üç Boyutlu Modeli 

Hazırlanan detaylı model üzerinde, analiz değişkenleri belirlenmiş ve ağ yapısı oluşturulmuştur. 

 

Şekil 2 Üç Boyutlu Modelin Ağ Yapısı 

Detaylı çalışmalar ile oluşturulan model üzerinde analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Boşta çalışma analizi 

çalışmaları sonucunda elde edilen nüve indüksiyonu aşağıda gösterilmiştir. 

 

Şekil 3 Boşta Çalışma Analizi – Nüve İndüksiyonu 
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Şekil 4 Boşta Çalışma Analizi – Primer Sargı Gerilimleri  

Analiz çalışmalarının ardından tasarım doğrulanmış ve transformatörün üretimine geçilmiştir. 

Transformatörün, ilgili TEDAŞ MYD. şartnamesine uygun olacak şekilde üretilmesinin ardından akıllı 

transformatör konsepti içerisinde akım, gerilim ve nem sensörlerinin montajları gerçekleştirilmiştir. Sıcaklık 

sensörleri ise üretim anında transformatör içerisinde önceden belirlenen noktalara tesis edilmiştir. 

 

Şekil 5 Proje Kapsamında Tasarlanarak Üretilen Akıllı Transformatör Ürününün Genel Görünümü 
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Şekil 6 Transformatör ve Üzerine Tesis Edilen Sensörler 

Transformatör üzerinde akım bilgisinin ölçülebilmesi için esnek tipte akım sensörleri her bir fazın buşinginin 

etrafına tesis edilmiştir. Gerilim verisi ise benzer şekilde buşin üzerinden doğrudan temas ederek 

ölçülmektedir. Nem ve yağ üst sıcaklık değeri transformatör kazanının üstüne tesis edilen sensör aracılığı ile 

ölçülmektedir. 

 

Şekil 7 Transformatör Üzerine Tesis Edilen Sensörlerin Farklı Açıdan Gösterimi 

Özellikle akım ve gerilim değerlerinin yüksek örnekleme frekansı ile kayıt edilmesi ve bir güç kalitesi olayı 

anında sonradan incelemek üzerine detaylı olay kayıtlarının oluşturulabilmesi adına geliştirilen Akıllı 

Transformatör yapısı üzerine EN50160’a göre ölçüm gerçekleştirebilen ve IEC 61000-4-30 standardına göre A 

sınıfı (Class A) bir güç kalitesi analizörü tesis edilmiştir. Ayrıca sıcaklık ve nem değerlerinin okunarak kayıt 

edilmesini de sağlayabilmek amacıyla pano içerisinde ayrı bir ünite düşünülmüştür. Pano içerisinde bulunan 

modem ile transformatörün sahada tesis edilmesinin ardından ölçülecek değerlere uzaktan erişim mümkün 

olacaktır. 

Geliştirilen sistem üzerinde bulunan pano içerisinde, ölçülen değerler toplanarak proje kapsamında 

tasarlanan kullanıcı arayüzüne aktarılmaktadır. Bu arayüz üzerinde transformatöre ait akım ve gerilim 

değerleri ile birlikte güç ve harmonik değerleri de hem anlık olarak izlenebilmekte hem de istenirse detaylı 

bir çalışma için geçmiş verilere erişilebilmektedir. 
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Şekil 8 Proje Kapsamında Geliştirilen Akıllı Transformatör Kullanıcı Arayüzü 

Projenin ikinci altı aylık dönemi içerisinde gerçekleştirilen tasarım, üretim ve test aşamalarının ardından akıllı 

transformatör hazır hale getirilmiştir. 

B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Projenin orijinal zaman planı üzerinde ilk on iki aylık dönem ve bu dönemin kapsadığı iş paketleri aşağıda şekil 

üzerinde gösterilmiştir. Plana uygun şekilde gerçekleşen iş planı, zaman planı üzerinde yeşil boyalı olarak 

gösterilmiştir. 
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Proje Yönetimi ve 
Sorumlulukların Belirlenmesi 

 √                                   

Kalite Temininin Sağlanması  √                                   

Transformatör Ömür ve Bakım 
Periyodu Tayini ve İşletme 
Optimizasyonuna Yönelik 
Literatür ve Algoritma 
Araştırması 

   √  √                               

Aras EDAŞ Bölgesi ve Ülke 
Coğrafi ve Mevsimsel Şartlara 
Göre Özelleştirilmiş Ömür 
Tayini ve İşletme 
Optimizasyonu İçin 
Algoritmaların Geliştirilmesi 

      √  √                            
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Prototip Akıllı Dağıtım 
Transformatörü İçin Dahili 
Sensör ve Ölçü 
Transformatörlerini İçeren 
Tasarımının Gerçekleştirilmesi 
ve Manyetik Analizlerin 
Yapılması 

          √ √                       

Uzaktan İzleme, Sürekli Kayıt 
ve Mevcut Şebeke İzleme 
Yazılımlarına Entegre 
Olabilecek Haberleşme ve 
Kayıt Sisteminin Tasarlanması 
ve Ekipmanların Temin 
Edilmesi 

          

  

√ √ 

  

                  

Web Tabanlı Transformatör 
İzleme ve Değerlendirme 
Yazılımının Geliştirilmesi 

              

  

√ √ √               

Prototip Akıllı Dağıtım 
Transformatörü Üretimi ve 
Testlerinin Gerçekleştirilmesi 

              

    

√ √ √       

Pilot Uygulama Bölgesinin 
Belirlenmesi ve Pilot 
Uygulama İçin Montajın ve 
Devreye Almanın 
Gerçekleştirilmesi 

                    

   

X X     

Gerçekleştirilen Pilot 
Kurulumun İzlenmesi, 
Oluşturulan Algoritmaların 
Performansının Ölçülmesi 

                       

  

X X   

Projenin Elde Edilen Gözlem 
Sonuçlarının ve Nihai Revize 
Tasarımları ve Algoritmaları 
İçeren Nihai Sonuçların 
Raporlanması 

                           X X 

 

Projenin ikinci altı aylık döneminde İP1, İP2, İP3 iş paketlerine ilave olarak İP4, İP5, İP6, İP7 ve İP8 iş paketleri 

tamamlanmıştır. Akıllı transformatör hazır hale getirilmiş ve sahaya sevki tamamlanmıştır. Tesis edilmesi için 

yoğun kış şartları altında saha ekiplerinin uygunluğu gözetilmektedir ve planlama çalışmaları sürmektedir. 

Projenin geçen on iki aylık süresi boyunca iş planı ve zaman takviminden sapma olmamıştır. İkinci altı aylık 
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süreç boyunca gerçekleştirilen çalışmalar, projenin planlanan süresinin aşılmasına neden olacak bir duruma 

sebebiyet vermemiştir. 

B.3. İş Paketleri 

Proje kapsamında IP1, IP2, IP3,  IP4, İP5, İP6, İP7 ve İP8 iş paketleri proje başvurusunda gerçekleştirilen 

öngörülere uygun olarak zamanında başarıyla tamamlanmıştır. Proje paydaşlarının her bir iş paketi için 

öngörülen adam-ayları proje bütçesinde belirtilen değerler ile aynı doğrultuda gerçekleştirilmiştir. Proje 

kapsamında zaman planını kapsayan çalışma planına uygun olarak iş paketleri tamamlanmıştır. 

Tamamlanması gereken görevler ya da elde edilecek çıktılar zaman bazında sapma oluşturmamış ve 

yapılamamazlık durumu ortaya çıkmamıştır. 

B.4. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

Projenin süreci dahilinde danışman kuruluşa iş paketleri içerisindeki adam-saati ile gerçekleştirdiği çalışmalar 

kapsamında 239.250,00 TL tutarında ödeme gerçekleştirilmiştir. 

C. Sonuç ve Değerlendirme: 

C.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  

Projenin, tamamlanan ilk on iki aylık döneminde iş ve zaman planında projenin amacını, beklenen sonucunu 

ya da beklenen katma değerini etkileyebilecek bir sapma yaşanmamıştır. İkinci altı aylık süreç boyunca 

gerçekleştirilen çalışmalar, projenin öngörülen bütçesinde, süresinde ve bitiş tarihinde değişikliğe gidilmesine 

yönelik bir ihtiyaç meydana getirmemiştir. 

Akıllı transformatör ürününün tasarımı, üretimi ve testleri sürecinde Covid-19 pandemisinin etkisi minimum 

olmuştur. Kış mevsiminde ağırlaşan Covid-19 pandemisine bağlı endişeler ile bölgeyi etkileyen ağır kış 

şartlarına karşılık projenin ilerleyişinde bir aksaklık yaşanmamıştır. Mevcut durumda projenin, belirlenen süre 

içerisinde tamamlanması hedeflenmekte ve herhangi bir gecikme ile karşılaşılması beklenmemektedir. 


