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AR-GE Çalışmaları 

Proje Adı:

Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Kuşlar Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin ve Kuşlar Kaynaklı
Elektrik Kesintilerinin Azaltılmasına İlişkin Yöntemlerin Araştırılması

Proje Amacı:

Bu araştırma projesindeki temel amaç elektrik dağıtım hatları ile özellikle kuşlar
temelinde doğal yaşam, göç yolları arasındaki etkileşimde ortaya çıkan sorunların en
aza indirilmesine yönelik, ülkemize uygun bir metodoloji geliştirilmesidir.
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Kuşlar Projesi 



AR-GE Çalışmaları 

• Trakya bölgesinde üreyen kuş
türleri, habitat türleri ve Tablo
1 kesinti verileri incelenerek
raporlanmıştır.

• Ak leylek türüne ait GPS tabanlı
göç yolu verisi Almanya - Max
Planck Enstitüsü’nden temin
edilerek “Google Earth”
ortamına aktarılmış ve
raporlanmıştır.

• Şebeke bileşenlerinin kuş
çarpılmalarına karşı teşkil ettiği
potansiyel riskin
belirlenebilmesi için “Risk
Değerlendirme Metodolojisi”
geliştirilmiştir.

Kuşlar Projesi



AR-GE Çalışmaları 

• Macaristan’da bölgesel dağıtım şirketi RWE, MW Company ve BirdLife
Derneği ortak çalışmasıyla geliştirilmiş, kuş güvenlikli tasarımlar ve
çeşitli yenilikçi ürünlerin saha uygulamaları yerinde incelenmiştir.

• Yazgan Enerji ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kuş kaynaklı
olayların enerji nakil hatları üzerinde kuvvet etkileri araştırılmıştır. Yeni
kuş güvenlikli travers tasarımı gerçekleştirilerek mekanik dayanım
hesaplamaları yapılmıştır.

Kuşlar Projesi



AR-GE Çalışmaları 

• ADM ve GDZ EDAŞ bölgelerinde AG direklere yerleştirilen yuva platformları
incelenmiş, “Yuva Platformu Yerleştirme Kriterleri” oluşturulmuştur.

• Yapay Yuva Platformlarının direklere getirmiş olduğu munzam tepe kuvveti
hesapları yapılmıştır.

• Sürü halinde bulunan küçük kuş sürülerinin iletkenler üzerinde meydana
getirdiği kamçılanma etkisinin direk aralıkları için analizi yapılmıştır.
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Kuşlar Projesi 



AR-GE Çalışmaları 

• IManEE 2016 uluslararası konferansında proje çıktıları ile ilgili olarak
bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir.

• TREDAŞ şebekesine özel Kuş Koruma Planı (KKP) geliştirilmiş ve
raporlanmıştır.

• Kuş kaynaklı arızaları önleyici çözümler ve değerlendirmeler
araştırılmış, uygulama için pilot bölgeler belirlenmiştir.
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Kuşlar Projesi 



AR-GE Çalışmaları 

Proje Adı:
Ark-Flaş Analiz ve Simülasyon Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Enerjili Durumda Elektrik
Dağıtım Şebekesinde Bakım ve Onarım Çalışmalarının Uygulanabilirliğinin Araştırılması

Proje Amacı:
Elektrik arklarının uluslararası standartlar ve bilimsel veriler ışığında hesaplanması,
hesaplanan değere göre arkla ilgili kişisel koruyucu donanımların(KKD) (başlık, eldiven,
elbise veya palto) objektif olarak belirlenmesini sağlayacak altyapının oluşturulması,
dağıtım sektöründe enerji altında çalışmanın uygulanabilirliği konusunda teknik altyapı
ve mevcut çalışan profili de dikkate alınarak fizibilite raporu hazırlanması.
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AR-YA Projesi 



AR-GE Çalışmaları

ARYA Projesi
Ark-flaş Analiz Metodolojisi 
Ark-flaş analizi yapılarak önlemlerin geliştirilmesi ve uyarı etiketlerinin hazırlanması 
sağlanmıştır. 

             DİKKAT

              Ark Flaş Tehlikesi

             Uygun KKD Gerekli

Gerilim Seviyesi: 31.50 kV

Ekipman Tipi: Bara

Topraklama: Topraklı

Çalışma Mesafesi: 460.0 mm

3 Faz Kısa Devre Akımı: 12.025 kA

Ark Flaş Koruma Sınırı: 950.925 cm

Ark Flaş Enerjisi: 510.346 Cal/cm2

KKD Seviyesi: Kategori Belirlenemedi - İzin Yok

!



AR-GE Çalışmaları

ARYA Projesi

Ultra Hızlı Topraklama Şalteri (UFES)
Ark-flaş analizleri sonucunda uygulanabilecek önlemler arasında ülkemizde ilk defa 
TREDAŞ şebekesinde (Gazioğlu DM) UFES cihazının montajı yapılıp devreye alınmıştır. 



AR-GE Çalışmaları

ARYA Projesi
Gerilim Altında Çalışma Yönergesi ve GaÇ Ekibi
Ülkemiz dağıtım şebekesinde gerilim altında çalışmanın yapılabileceğine dair fizibilite
raporu hazırlanmış olup, pilot 7 iş kolu için Gerilim Altında Çalışma Yönergesi
hazırlanmıştır. 14 kişilik KKD tasarlanarak manevraya özel ilk gerilim altında çalışma
ekipleri kurulmuştur.



AR-GE Çalışmaları 

Proje Adı:
Elektrik Dağıtım Şebekesinde Yaşanan Gerilim Çökmelerinin Tespit Edilerek Karakterize
Edilmesi, Gerilim Çökmelerini Giderecek Yöntemlerin Araştırılarak En Uygun
Çözümlerin Belirlenmesi ve Pilot Saha Uygulaması

Proje Amacı:
Elektrik şebekesinde gerilim çökmesine neden olan olayların tespiti ve tüketiciye olan
etkilerinin incelenerek gerilim çökmesini engelleyecek tedbirler oluşturarak bu sebeple
oluşan ekonomik kayıpların azaltılması hedeflenmektedir.
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Voltage-Sag Projesi 



AR-GE Çalışmaları 

• Proje kapsamında tüm şebeke için
analizler yapılmış, kalan gerilim ve
olay süresi histogramı
oluşturulmuştur ayrıca endüstriyel
tesisler incelenmiş ve gerilim
çökmelerine ait ölçümler alınmıştır.
Histograma göre en sık yaşanan
olayların genliği düşük çökmeler
olduğu belirlenmiştir.

• Ölçüm çalışmalarının ardından
gerilim çökmeleri sebepleri,
sonuçları, önleyici faaliyetler ve
şebeke iyileştirme çalışmaları
raporlanmıştır. Bunlara göre
şebekedeki arıza sayılarının
azaltılması, temizleme süresinin
düşürülmesi ve elektrik güç
sisteminin yapısının değiştirilmesi
gerilim çökmesi olay sayısını,
süresini ve derinliğini
etkilemektedir.

İl Adı Yıl

Ortalama 

Ölçüm 

Periyodu

[Hafta]

Gerilim Çökmesi Olay Sayısı

[Adet]

AG OG Toplam

Edirne
2015 47,2 446.950 5.570 452.520

2016 38,6 55.520 2.423 57.943

Kırklareli
2015 44,3 41.068 2.943 44.011

2016 35 196.362 2.373 198.735

Tekirdağ
2015 43,5 333.343 10.942 344.285

2016 37,3 39.892 5.879 45.771

Tüm Şebeke
2015 45 821.361 19.455 840.816

2016 36,97 291.774 10.675 302.449

Kalan gerilim – Olay süresi histogramı

Voltage-Sag Projesi 



• Şebeke iyileştirme çalışmalarıyla beraber
kullanıcı tarafından uygulanabilecek ve hassas
ekipmanları korumak amaçlı ekipman
araştırması yapılmıştır.

• Gerilim çökmelerini azaltmak amacıyla pilot
uygulama sahası seçilmiş, pilot sahada gerilim
çökmelerini azaltıcı yöntemler ve ekipmanlar
değerlendirilmiştir. Gelinen aşamada incelenen
endüstriyel tesislerden seçilen pilot bölgeye
uygun Dinamik Gerilim Düzenleyici cihazı
seçilmiştir. Cihaz temin edilmiş olup, gerilim
çökmeleri üzerindeki etkisi incelenip fayda
maliyet hesabı yapılarak raporlanacaktır.

Voltage-Sag Projesi 

İzolasyon ile iyileştirme uygulamaları

Dinamik Gerilim Düzenleyici
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Proje Adı:
Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Meydana Gelen Geçici Aşırı Gerilim Dalgalanmalarının
Analizi ve Önlenmesi için Gerekli Çözümlerin Sunulması

Proje Amacı:
Şebekedeki geçici aşırı gerilimlerin araştırılması, şebekede sebep olduğu arızaları
gidererek tedarik sürekliliğinin arttırılması ve bu konuda şirket personelinin teknik
yetkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.
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Transient Projesi 



AR-GE Çalışmaları 

• Proje kapsamında öncelikle güç sisteminde 
oluşan geçici olaylar açıklanmıştır. Geçici 
olaylar genel olarak atmosferik durum ve 
anahtarlama kaynaklı olaylar olarak 
incelenmiştir. Bunlar yıldırım olayları, 
anahtarlama olayları ve ferrorezonans
olaylarıdır. Geçici aşırı olaylar (transient) 
kavramı, güç sistemleri analizinde istenmeyen 
ve anlık olaylar için kullanılan bir terimdir. 

• Transientler frekans  gruplarına göre 
sınıflandırılmıştır.

Geçici Olayların Olaylarının 

Çeşitleri
Zaman

Yıldırım 0.1 μs–1.0 ms

Tüm Anahtarlama

Kategorileri

10 μs ‘den 1 saniyeye

kadar

Subsenkron Rezonans 0.1 ms–5 s

Transient 1 ms–10 s

Dinamik Kararlılığı 0.5–1000 s

Grup Frekans Aralığı Belirtimi Başlıca Temsil Edilmesi

I 0.1 Hz–3 kHz Düşük Frekanslı Salınımlar Geçici Aşırı Gerilimler

II 50/60 Hz–20 kHz Yavaş Ön Dalgalanmalar
Anahtarlama Aşırı 

Gerilimleri

III 10 kHz–3 MHz Hızlı Ön Dalgalanmalar Yıldırım Aşırı Gerilimleri

IV 100 kHz–50 MHz Çok Hızlı Ön Dalgalanmalar
Tekrarlanan Aşırı 

Gerilimler, GIS

Transient Projesi 
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• Proje kapsamında orta gerilim dağıtım 
şebekelerinde uygulanabilir olan geçici ve 
geçici aşırı gerilimlerden oluşan gerçek 
uygulama vakaları incelenmiş ve modeller, 
simülasyon sonuçları ve dosyalama verileri, 
kaydedilmiş veriler gösterilerek 
açıklanmıştır. Ayrıca oluşan geçici ve geçici 
aşırı gerilimleri azaltmak için çözümler ve 
sonuçlar açıklanarak raporlanmıştır. 

• Anahtarlama yerinden uzaklığın transientin
(çok hızlı geçici aşırı gerilimin) tepe 
büyüklüğüne etkileri grafiklerle 
incelenmiştir.

• Enerji kalite analizörleriyle şebekede 
ölçümler yapılmıştır. Transiente sebep olan 
durumlar ve bunların çözümleri 
raporlanmıştır. 

Anahtarlama yerinden uzaklığın transientin
(çok hızlı geçici aşırı gerilimin) tepe 
büyüklüğüne etlileri grafiği

Transient Projesi 
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Proje Adı:
Ses Sinyallerinin Dinlenmesi ve Analiz Edilmesine Dayalı Olarak Arızalı Dağıtım Şebekesi
Elemanlarının Tespit Edilmesine Yönelik Yöntem ve Cihaz Geliştirilmesi.

Proje Amacı:
Proje ile arızaların ortaya çıkmadan engellenmesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin
iyileştirilmesi, teknik ve ticari kalitenin, tedarik sürekliliğinin arttırılması, şebekedeki
teknik kayıpların azaltılması, yapılan yatırımların kullanım ömürlerinin arttırılması,
yurtdışı teknolojilerinin yerlileştirilmesi ile elektrik dağıtım sektörüne ve ülkemiz
ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
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Şebeke Kulağı Projesi 
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• Piyasada bulunan kısmi deşarj tespit cihazları
incelenmiş ve UltraTEV Plus2 Kit 3 cihazı tedarik
edilmiştir.

• Şebeke elemanlarının elektriksel kısmi boşalma ve
anormal çalışma durumları değerlendirilmiştir.

• Sahadaki kritik cihazların seslerinin kaydedilebilmesi
için, piezo mikrofon ve DSP ses kayıt cihazı
geliştirilmesi ve 1 adet prototip üretilmesi
sağlanmıştır.
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Şebeke Kulağı Projesi 
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• Geliştirilen mikrofon-ses kayıt
cihazı ve tedariki gerçekleşen ses
analiz cihazını sahada kullanarak,
anormal çalışma ve kısmi
elektriksel boşalma durumları
tespit edilen ekipmanların örnek
ses verileri kaydedilmiştir.

• Proje kapsamında geliştirilecek
olan yerli kısmi elektriksel
boşalma tespit ve ses analizörü
cihazının ara modüllerinin ve bu
modüllerde kullanılacak olan
kullanılacak teknolojiler,
ekipmanlar belirlenmiş, tedarik
süreci başlatılmıştır.
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Şebeke Kulağı Projesi 
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Proje Adı:
Meteorolojik Veri Kullanılarak Elektriksel Arıza Kestirimi Yapılması ve Proaktif Onarım
Faaliyetleri için Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi.

Proje Amacı:
Dağıtım bölgemizde geçmişte yaşanan meteorolojik olaylar ile arıza kayıtlarının
ilişkisini belirleyecek bir model geliştirilerek, kısa dönemli hava tahminleri sonucunda
ortaya çıkabilecek olası elektriksel arızaların önceden kestirimi ile gerek kısa vadeli
gerekse orta vadeli bakım, onarım, işletme ve yatırım faaliyetlerinin buna uygun
biçimde planlanması ve yönlendirilmesini sağlayacak bir karar destek sisteminin
geliştirilmesidir.
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MAKPRO Projesi 



AR-GE Çalışmaları 

Veri Madenciliği ve Disiplinler

Veri madenciliği ve disiplinlerin kullanılarak karar destek siteminin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
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MAKPRO Projesi 


