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GENETİK ALGORİTMA İLE DAĞITIM ŞEBEKELERİNİN OPTİMUM 

TASARIMI 

ÖZET 

Enerji tüketimi artıkça, mevcut enerji üretim ve iletim/dağıtım şebekelerinin 

büyütülmesi ihtiyacı kaçınılmazdır. Tüketimdeki artışı karşılayabilmek için elektrik 

enerji üretim, iletim ve dağıtım şebekelerinin planlanması konusunda birçok çalışma 

yapılmıştır. Yeni bir dağıtım şebekesinin tasarlanması veya mevcut bir şebekenin 

büyütülmesi için yapılan çalışmaların amacı, minimum maliyetle kaliteli elektrik 

enerjisinin tüketicelere ulaştırılmasıdır. 

Geliştirilen genetik algoritma ile optimum dağıtım şebekesi tasarımı yapılmaktadır. 

Gerçekleştirilen modelde hem dağıtım transformatör istasyonu yer ve güç seçimi 

hem de hat güzergah ve kesit seçimi yapılmaktadır. Geliştirilen modelde hat ve 

dağıtım transformatör istasyonları tesis ve kayıp maliyetleri hesaba katılmıştır. 

Model, optimizasyon sonucunda bulunan şebekenin, gerçekte şebekeden beklenen 

özellikleri karşılaması için gerekli koşulları içermektedir. 

Dağıtım şebekelerinin tasarımında, kullanılan algoritma kadar seçilen optimizasyon 

yöntemi de önemlidir. Evrimsel teknikler, doğa veya evrim kurallarına göre 

şekillendirilmiş stokastik metodlardır. Genetik algoritmalarda matematiksel 

programlama yöntemlerinde değişken sayısını azaltmak için yapılan ihmalleri 

yapmak zorunda olmayışımız sayesinde global optimuma yaklaşılabilir. Genetik 

algoritmalarda, matematiksel programlama yöntemlerinde olduğu gibi değişken 

sayısını indirgemek için lineerleştirmelere gerek olmadığı için diğer optimizasyon 

yöntemlerine göre daha gerçekçi bir sonuç vermektedirler ve bu nedenle tezde 

optimum şebeke tasarımında genetik algoritma tercih edilmiştir. 



x 

Dağıtım şebekesi tasarımı için kullanılan model, MATLAB’de geliştirilen genetik 

algoritma ile çözüm yapan program kullanılarak fiziksel koşullar gözönünde 

bulundurularak çözülüp optimum şebeke tasarımı yapılmıştır. 

Model  Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş. (KEDAŞ) den elde edilen “Kocaeli - Yeniköy 

Konutları Enerji Dağıtım Şebekesine” ve daha önce matematiksel programlama 

yöntemiyle çözülmüş olan örnek şebekeye uygulanarak sonuçlar irdelenmiştir. 
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OPTIMAL DISTRIBUTION SYSTEM DESIGN USING GENETIC 

ALGORITHMS 

SUMMARY 

As energy consumption increases, the need to expand energy generetion and 

transmission/distribution is inevitable. To meet the demand in consumption, many 

studies have been made in generation, transmission and distribution planning. The 

goal of designing a new distribution network or the expansion of an existing 

distribution network is to serve consumers with quality electrical energy while 

minimizing the costs. 

Optimal distribution network design is done using the developed genetic algotihm. 

Both distribution transformer station location and size selection and feeder route and 

size selection is evaluated in the thesis. Feeder and distribution transformer station 

investment and losses costs are included in the model. The model used in the design 

of a network through the optimization process includes the realistic rules which is 

expected from real networks. 

In the design of distribution networks, the optimization method selected is as 

important as the algorithm. Evolutionary techniques are stochastic methods modelled 

similar to some of the well-known natural or evolutionary concepts. A nearer result 

to the global optimum can be obtained with genetic algorithms since genetic 

algorithms don’t have to neglect some features that mathematical pogramming 

methods do to lower the variable amount. The ability to compute with a realistic 

result compared to other optimiziaton methods because genetic algorithms don’t 

have to lineerize has led to the selection of genetic algorithms in this thesis. 

Without violating the technical constraints, a genetic algorithm optimization program 

developed in MATLAB which includes the model proposed for distribution network 

design is used for optimum distribution network design. 
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The optimization process will be done using the site plan and load information in 

“Kocaeli - Yeniköy Site Energy Distribution Plan” provided by Körfez Energy 

Distribution Co. (KEDAŞ) and in the sample network. 
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1. GİRİŞ 

Teknolojinin ve endüstrinin gelişmesi sonucu artan elektrik enerji tüketimini 

karşılamak için mevcut elektrik enerji şebekesinin büyütülmesi gerekmektedir. Artan 

enerji ihtiyacını karşılamak için mevcut şebekenin optimum işletilmesi ve optimum 

tasarlanması gerekmektedir. Tezde alçak gerilim dağıtım şebekesinin optimum 

tasarımı yapılmıştır. 

Dağıtım şebekesi tasarımında veya mevcut bir dağıtım şebekesinin büyütülmesi için 

yapılan tasarımlarda optimizasyon yapılmasının amacı en az maliyetle kaliteli 

enerjiyi tüketicilere ulaştırmaktır. Malzeme, montaj ve diğer maliyetlerin artması 

nedeniyle şebekelerin optimum tasarlanmasının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu 

amaçla literatürde değişik algoritmalar geliştirilmiş ve bunlar farklı optimizasyon 

yöntemleriyle çözülmüştür. Optimum dağıtım şebekesi tasarımında sağlanması 

gereken özellikler: 

 Şebekede kesintisiz enerji iletimi sağlanması, 

 Şebeke ısıl dayanım sınırlarını aşmaması, 

 Şebekede oluşan en büyük gerilim düşümünün kabul edilebilir değerler içerisinde 

olması, 

 Şebekede meydana gelen kayıpların kabul edilebilir sınırlar içerisinde olması, 

 Şebeke maliyetinin minimum olmasıdır. 

Dağıtım şebekeleri en genel anlamda elektrik şebekelerinin bölge indirici 

transformatörler merkezleri ile tüketiciler arasında kalan bölümdür. Dağıtım 

şebekesi, bölge indirici transformatör merkezleri ile dağıtım transformatör merkezleri 

arasında kalan orta gerilim dağıtım şebekesi ve dağıtım transformatör merkezleri ile 

tüketiciler arasında kalan alçak gerilim dağıtım şebekesi diye ikiye ayrılmaktadır. 

Tüketicilerin yoğun olduğu bölgelerde hava hatlarının canlıların sağlıkları üzerine 

olumsuz etkilerini ve görüntü kirliğini önlemek, güvenirliği artırmak  ve yük 

yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde hava koşullarının hava hattı şebekesi 
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üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için ekonomik sınırlamalara bağlı olarak 

yeraltı kablo şebekesi tercih edilir. Buradan da anlaşılabileceği gibi, yoğun yerleşim 

bölgelerinde alçak gerilim dağıtım şebekelerinde yeraltı kablo şebekesi tercih 

edilmektedir. Yük yoğunluğunun daha az olduğu bölgelerde ve kırsal kesimlerde ise 

ekonomik nedenlerden dolayı hava hattı şebekesi tercih edilmektedir. 

Optimum dağıtım şebekesi tasarımı yapmak amacıyla geçmişte yapılan 

çalışmalardan bazılarında sadece dağıtım transformatör istasyonu yer seçimi [1-4] 

veya hat güzergah seçimi [3-6] incelenmiştir. Tüm şebeke gözönüne alınmadığından 

yapılan tasarımlar yetersiz kalmıştır. Tüm şebekenin tasarımını içeren çalışmaların 

bazılarında ise önce transformatör istasyonu yer seçimi yapılmakta daha sonra hat 

güzergahı seçilmektedir [7-8]. İki kademeli çözüm nedeniyle global optimuma 

ulaşma olasılığı zayıflamaktadır. Çoğu algoritma bu iki modeli içermekte ve seçilen 

optimizasyon yöntemine göre transformatör modeliyle hat modelinin aynı anda 

çözülmesini mümkün kılmaktadır [9-16]. İki modelinde aynı algoritma içinde 

bulunması global optimuma ulaşma olasılığını yükseltmektedir. Az sayıda algoritma 

ise, bu modele ek olarak güvenirlik modelini de algoritmaya katarak kesintilerden 

doğan kayıpları da dikkate alır [17-20]. Bu sayede daha iyi bir sonuç elde edilir. 

Tasarımı yapılan dağıtım şebekesinin kaliteli elektrik enerjisiyle tüketicileri 

beslemesi gerekir. Fakat güvenirlik analizi için gerekli olan verilerin çoğu bir çok 

ülkede sağlıklı olarak çıkarılmamış olması nedeniyle güvenirlik modelinin 

algoritmaya doğru bir şekilde eklenmesi oldukça zordur.  

Dağıtım şebekelerinin tasarımında, kullanılan algoritma kadar seçilen optimizasyon 

yöntemi de önemlidir. Dağıtım şebekeleri için kullanılan optimizasyon yöntemleri iki 

ana başlık altında toplanabilir: 

 Matematiksel programlama yöntemleri 

 Heuristik yöntemleri (Uzman sistemler ve evrimsel algoritmalar da buna dahildir) 

Geçmiş yıllarda yapılan çalışmaların çoğunda matematiksel programlama yöntemleri 

tercih edilmesine karşın son yıllardaki araştırmalarda  daha çok heuristik yöntemler 

kullanılmaktadır. Yöntemler karşılaştırıldıkları zaman birbirlerine göre üstünlükleri 

ve sakıncaları olduğu görülmektedir. 
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Matematiksel programlama yöntemlerinin global optimuma kabul edilebilir bir 

hatayla ulaştığı görülmüştür. Bu yöntemdeki asıl zorluk, gerçek problemleri 

matematiksel olarak ifade etmek ve hesaplamada karşılaşılan sorunlardır. Çok sayıda 

değişken kullanıldığında matematiksel programlama yönteminin hesaplanmasının 

gereğinden fazla uzun sürdüğü için  değişken sayısını azaltmak için bazı ihmaller 

yapılmaktadır. Değişken sayısını azaltmak için lineer olmayan denklemler 

lineerleştirilmektedir. 

Evrimsel teknikler, doğa veya evrim kurallarına göre şekillendirilmiş stokastik 

yöntemlerdir. Genetik algoritmalarda parametrelerin (nesil, seçim, çaprazlama, 

mutasyon, vs.) global optimumu elde edecek şekilde tanımlanması karşılaşılan en 

büyük sorundur. Genetik algoritmalarının gücü, optimizasyonda matematiksel 

programlama yöntemlerinde ihmal edilen bazı bilgilerin modellenebilmesinde ve 

lineer olmayan ifadelerin lineerleştirilmesine gerek olmamasından gelmektedir. Tüm 

bilgilerin kullanılmasından dolayı, söz konusu algoritmayı kullanarak global 

optimuma daha yakın, daha gerçekçi bir sonuç elde etmek mümkündür. Ayrıca, 

genetik algoritmalarının basit bir sisteme sahip olması sayesinde optimizasyon süreci 

takip edilebilmekte ve hata oluşması halinde müdahele edilebilmektedir. 

Masud, E., [1-2] tarafından yapılan çalışma toplam şebeke maliyetini minimum 

yapan tasarımı bulmak için optimum dağıtım transformatör istasyonu yer seçimi 

problemini ele almıştır. Söz konusu çalışmada optimum hat güzergah seçimi ele 

alınmamıştır. 

Chen, J.L tarafından daha sonra geliştirilen  modelde  [3-4] uzman sistemler 

yardımıyla, dağıtım transformatör yerleşimi  optimizasyonu yapıldıktan sonra, 

sadece hattaki kayıpların minimizasyonu yapılmış ve hat kesiti ile hat tesis maliyet 

optimizasyonu yapılmamıştır. 

Mustafa, Y.G.; Amer, A.H.; Mansour, M.M.; Madkour, [5] önerdikleri modelde, 

şebekeye  dağıtım transformatör merkezi ilave etmek yerine uzman sistemler ile 

hatlarda aşırı yüklenme oluşturmadan mevcut sistemde hat güzergah seçimi 

optimizasyonu yapılmıştır. Ancak yapılan çalışmada dağıtım transformatör merkezi 

yer seçimi ele alınmamıştır. 
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Ramirez-Rosado, I.J.; Bernal-Agustin, J.L., tarafından önerilen modelde genetik 

algoritma ile sadece hat güzergah seçim optimizasyonu yapılmıştır [6].  

Ranjan, R.; Venkatesh, B.; Das, D.; [7]’te hat kesiti ile hat tesis maliyet 

optimizasyonu yapılmıştır. Ancak önce dağıtım transformatör yer optimizasyonunu 

ardından hat güzergah seçimini yapması nedeniyle iki ayrı optimizasyon problemi 

çözüldüğü için çalışmanın global optimuma ulaşma olasılığı azalmıştır. 

Dağıtım transformatör optimizasyonuna hat tesis maliyetini katarak ve sonrasında 

kablo kesit  seçimi optimizasyonunu yapan Fawzi, T.H.; Ali, K.F.; El-Sobki, S.M., 

[8] dan geliştirilen modelde  hem iki kademeli optimizasyon yapılmış olması hem de 

matematiksel programlama yönteminin kullanılması sebebiyle global optimuma 

ulaşılamamıştır. 

Dağıtım transformatör modeliyle hat modelini aynı algoritmada dinamik 

programlama yöntemiyle optimize eden Gönen, Turan ve Ramirez-Rosado, I.J. [9] 

tarafından yapılan çalışmada gerilim düşümü ve şebekenin dallı olması sınırları 

modelin içine dahil edilmiştir. Ancak değişken sayısını azaltabilmek için 

lineerleştirilmeler yapılmış, bu sebeple bazı bilgiler hesaba katılamamıştır. 

Gönen, Turan and Ramirez-Rosado [10] daha sonra geliştirdikleri modelde, [9]’daki 

modele yük artışı ve yük artışı maliyetini pseudodinamik yöntemiyle tasarıma dahil 

etmişlerdir. 

[9]’daki çalışmayı bulanık mantık yöntemiyle çözen model, Ramirez-Rosado, I.J; 

Dominuguez-Navarro, J.A.; Yusta-Loyo, J.M [11] tarafından geliştirilmiştir. 

Modelde değişken sayısını azaltmak amacıyla lineerleştirmeler yapılmıştır. 

 Sun, D.I.; Farris, D.R.; Cote, P.J.; Shoults, R.R.; Chen, M.S [12] tarafından 

geliştirilen modelde, dağıtım transformatör yer seçimi ile  hat modeli aynı 

algoritmada çözülmüş, fakat matematiksel programlama ile optimizasyon yapılması 

sebebiyle global optimuma ulaşılamamıştır. 

Genetik algoritmaları ile optimizasyon yapan [14-16] makalelerde, genetik 

algoritmaların sağladığı üstünlükler sayesinde diğer çalışmalara göre [1-13] global 

optimuma ulaşma olasılıkları daha fazla olmuştur. 
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[17-20] arasında verilen yayınlarda optimum tasarım modeline şebeke güvenirliliğini 

de ilave edilmiştir. 

Dağıtım şebekelerinin maliyeti tüm şebeke maliyetinin önemli bir bölümünü 

oluşturduğundan, optimum dağıtım şebeke tasarımı konusu giderek artan bir önem 

kazanmıştır. 

Tezde kullanılan model, dağıtım transformatörünün tesis ve kayıp (demir ve bakır 

kayıpları) maliyetleri ile hattın tesis ve kayıp maliyetlerini içermektedir. Geliştirilen 

programda dağıtım transformatörü yer ve güç seçimi ile hat güzergah seçimi ve 

belirlenen şebeke planına göre kesit seçimi yapılmaktadır. Minimum maliyetli 

dağıtım şebekesi tasarımı yapılırken, talep edilen yüklerin karşılanması, kablo akım 

taşıma kapasitesi, gerilim düşümü, hattın dallı olması ve tüm tüketicilerin beslenmesi  

gibi şebekenin doğal yapısından gelen fiziksel sınırlamalar hesaba katılmıştır. 

MATLAB’de geliştirilen genetik algoritma ile optimizasyon yapan program ile 

belirtilen sınırlar içerisinde elde edilen sonuçların bu algoritmaya uygulanması ile 

optimum dağıtım şebekesi tasarımı yapılmıştır. 

Dağıtım şebekesi optimizasyonunda geliştirilen algoritma, Körfez Elektrik Dağıtım 

A.Ş. (KEDAŞ) den elde edilen “Kocaeli - Yeniköy Konutları Enerji Dağıtım 

Şebekesine”  ve [46]’nolu kaynaktaki örnek şebekeye uygulanmıştır. Geliştirilen 

algoritma gerçek bir şebekeye ve daha önce matematiksel programlama yöntemiyle 

çözümlenmiş bir örneğe uygulanarak programın doğruluğu kontrol edilmiştir. 
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2. OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİNİN TANITILMASI 

2.1. GİRİŞ 

Optimizasyon, herhangi bir problemin çözüm kümesi içindeki en iyi çözümün 

belirlenmesi işlemidir. Deneyimli bir sistem tasarımcısı, küçük boyutlu bir enerji 

sistemini iyi bir sonuçla çözmeyi başarabilir. Fakat büyük boyutlu sistemlerde en iyi 

çözüme ancak başarılı sistem modelleri ve güçlü optimizasyon tekniklerinin 

bilgisayar ortamında uygulanması ile ulaşılabilir. 

Tarih boyunca hep en iyiyi arayan insanoğlu bu konuda sürekli çalışmalar yapmış ve 

ilerlemiştir. Bilgisayar teknolojisinin kullanılmaya başlanması ile bu konuda bir 

devrim yaşanmış ve hızlı bir gelişme kaydedilmiştir.  

Dağıtım şebekeleri için kullanılan optimizasyon yöntemleri iki ana başlık altında 

toplanabilir: 

 Matematiksel programlama yöntemleri 

 Heuristik yöntemleri (Evrimsel algoritmalar da buna dahildir) 

Geçmiş yıllarda yapılan çalışmaların çoğunda matematiksel programlama yöntemleri 

tercih edilmesine karşın son yıllardaki araştırmalar global optimuma yaklaşması 

sebebiyle daha çok heuristik yöntemler üzerinde yoğunlaşmıştır. 

2.2. OPTİMİZASYON İLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR 

2.2.1. OPTİMİZASYON 

Genel olarak optimizasyon problemi, sistemin davranışını gösteren fonksiyonun 

minimizasyonu veya maksimizasyonu olarak tanımlanabilir. Optimizasyon işlemi 

fonksiyonun optimal değerini veren değişkenlerin bulunması olarak tanımlanabilir. 
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Başka bir deyişle, bir problemin optimizasyonu konulan tüm sınır denklemlerini 

sağlayan ve amaç fonsiyonunu minimize veya maksimize eden değişkenler 

kümesinin bulunmasıdır. 

Dağıtım şebekelerinde optimizasyon, dağıtım şebeke maliyetinin sınır denklemlerine 

bağlı kalarak minimize edilme işlemidir. 

2.2.2. AMAÇ FONKSİYONU 

Bir tasarımın hedef olarak seçilen amacı sağlayacak bir fonksiyona göre optimize 

edilmesi gerekçesi ile kullanılan fonksiyona amaç fonksiyonu denir. Tezdeki amaç 

fonksiyonu (minZ) dağıtım şebekesinin toplam maliyetinin minimize edilmesidir. 

2.2.3. SABİT PARAMETRELER 

Bir tasarımın optimizasyon formülasyonunda sabit değerlerde bırakılan veya fiziksel 

olarak değiştirilmeyen parametrelerdir. Tezde enerji maliyet fiyatı (Ke), kayıp 

faktörü (Fk), nominal görünür güç (Sn), aktif güç (P), gerilim (V) ve bir yıldaki 

toplam saat (8760) sabit parametreler olarak tanımlanmıştır. 

2.2.4. DEĞİŞKEN PARAMETRELER 

Bir tasarımın optimizasyon formülasyonunda en iyi tasarıma ulaşmak amacıyla 

değişken olarak kabul edilen ve fiziksel olarak değiştirilebilen tasarım 

parametreleridir. Tezde a gücündeki dağıtım transformatör merkezi maliyet fiyatı 

((KT)a), b kesitindeki kablonun maliyet fiyatı ((KF)b), a gücündeki dağıtım 

transformatör demir kayıpları ((Pd)a), a gücündeki dağıtım transformatör bakır 

kayıpları ((Pb)a), b kesitindeki kablonun birim uzunluk başına direnci ((r)b), hattın 

uzunluğu (l) ve görünür güç (S) değişken parametreler olarak tanımlanmıştır. 

2.2.5. SINIR DENKLEMLERİ 

Yapılabilir tasarımı bulmak için sağlanması gereken kısıtlamaların tümüne sınırlar 

denilir. Sınırlar eşitlik veya eşitsizlik (, , , ) olarak ifade edilebilirler. Tezdeki 

sınır denklemlerleri; her yük noktasında tüketici beslenmelidir, hattan geçen akım 

hattın maksimum akım taşıma kapasitesini aşmamalıdır, dağıtım transformatöründen 
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talep edilen güç dağıtım transformatörün güç kapasitesini aşmamalıdır, şebekede 

oluşan bağıl gerilim düşümü kabul edilen maksimum bağıl gerilim düşümünü (emax = 

%3) aşmamalıdır ve hattın dallı olması gerekmektedir kurallarından oluşmaktadır. 

2.2.6. OPTİMİZASYON PROBLEMİNİN FORMÜLASYONU 

Optimizasyon problemi matematiksel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir, 

   

  ini

n

Bxxxxg

xxxxZxZ





,,,...,,,

,...,,,min

321

321
      (2.1) 

Burada,   ii Bxg  ,,  fonksiyonu ile sınır denklemlerini sağlayan amaç 

fonksiyonunun minimize edilmesi ifade edilmiştir. 

Optimizasyon problemi minimizasyon veya maksimizasyon problemi olabilir. 

Herhangi bir Z(x) fonksiyonun maksimum değeri, -Z(x) fonksiyonun minimum 

değeri olduğundan optimizasyon problemini bir minizasyon veya maksimizasyon 

problemine dönüştürmek mümkündür. Bu sebeble optimizasyonda minimizasyon 

veya maksimizasyon dolaylı olarak eş anlamlıdır. Bir problemin optimize edilmesi 

sürecinde en önemli konu amaç fonksiyonun seçimidir. 

2.3. MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA 

Amaç fonksiyonu ve sınırları belirten denklemler kümesi bilindiğine göre herhangi 

bir programlama problemi matematiksel olarak ifade edilebilir. Matematiksel 

programlama yöntemlerinin global optimuma kabul edilebilir bir hatayla ulaştığı 

görülmüştür. Bu yöntemdeki asıl zorluk, gerçek problemleri matematiksel olarak 

ifade etmek ve hesaplamada karşılaşılan sorunlardır. Çok sayıda değişken 

kullanıldığı takdirde, matematiksel programlama yönteminin zorlaşması ve 

hesaplanmasının gereğinden fazla uzun sürdüğü için  değişken sayısını azaltmak için 

bazı değişkenlerin ihmal edilmesi gerekmektedir. Değişken sayısını azaltmak için 

lineer olmayan denklemlerde de lineerleştirme yapılmaktadır. Matematiksel 

programlamada planlamacının arzu ettiği anda müdahale etmesi mümkün değildir. 

Diğer bir karakteristiği ise, tek bir optimal çözüm olmasıdır. 
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Dağıtım şebekelerinde değişken sayısının fazla olması ve birçok gereksinim ve 

şebeke şekli sebebiyle modelde tanımlanması gereken sınırların matematiksel olarak 

ifade edilmesinin zor oluşundan dolayı, matematiksel programlama ile dağıtım 

şebekelerinde optimizasyon oldukça karmaşıkdır. 

2.4. GENETİK ALGORİTMALAR 

Evrim, her canlı organizmayı tarihsel olay zinciri içerisinde birbirine bağlayan 

biyolojik bir kavramdır. Bu zincirdeki her canlı, çevrenin etkisiyle rastlantısal olaylar 

sonucu seçilmiş bir üründür. Zaman içinde bir çok nesilden sonra, rastlantısal 

değişimler ve doğal seçicilik, bireylerin davranışlarını şekillendirir ve türlerin çevre 

koşullarına uymasına yardım eder. Bu uyum olağandışı ve zorlayıcı olabilir; bu da 

evrimin yaratıcı olduğunu gösterir [21]. 

Evrim, geçerli fizik yasalarının topluluklar ve türler üzerindeki etkisini de yansıttığı 

için mühendislik problemlerine akılcı çözümler getirebilir. Bu nedenle, klasik 

algoritmaların çözüm üretmede yetersiz kalabildiği bozucu etkiler, rastlantısallık ve 

lineer olmayan kompleks dinamikler içeren karmaşık problemlerde bilgisayar 

destekli evrim uygulamalarının uygun çözüm vereceği düşüncesine varılabilir [22]. 

Evrim algoritmaların en çok kullanılanı, genetik algoritmalardır. John Holland ve 

öğrencileri tarafından 1960’larda geliştirilen genetik algoritmaları (GA) [23], doğal 

seçim ve genetik mekaniğine dayalı arama algoritmalarıdır. Bu algoritmalar çözüm 

kümesini kodlayarak, topluluk kümesi içinde, olasılığa bağlı operatörler ile sadece 

amaç fonksiyonu değerlerini kullanarak arama yaparlar. Bu algoritmaların özellikle 

lineer olamayan, çok değişkenli, çok amaçlı optimizasyon problemlerinin 

çözümünde güçlü bir arama yöntemi oldukları kanıtlanmıştır [22-24]. Güç 

sistemlerinde genetik algoritma uygulamaları [21] tarafından belirtildiği gibi, 

ekonomik yük dağıtımı [25-28], arıza yerinin bulunması [29], hidrotermal 

santrallerin optimal işletimi [30], reaktif güç kompanzasyonu [31-33], güç sisteminde 

faz kaydırıcıların optimal yerleşimi [34], güvenirlik indislerinin hesaplanması [35] ve 

güç sistemi modernizasyonu [36] gibi konular üzerinde yaygınlaşmıştır. Bu konulara 

ek olarak, enerji dağıtım sistemlerinin planlanmasında da genetik algoritma 

uygulamaları ile birçok çalışma yapılmıştır [6,14-17]. 
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Evrimsel teori kurallarına bağlı kalan genetik algoritmaları, güçlü stokastik arama ve 

optimizasyon tekniğidir. Goldberg [23], genetik algoritmaları ile diğer arama ve 

optimizasyon teknikleri arasındaki farkı dört madde ile özetlemektedir: 

 Genetik algoritmaları parametre ile değil, kodlanmış parametreler seti ile 

çalışmaktadır. 

 Genetik algoritmaları tek bir noktadan değil, noktalar topluluğundan arama 

yapmaktadır. 

 Genetik algoritmaları, türetilmiş veya başka yardımcı bilgileri değil amaç 

fonksiyonu bilgilerini kullanırlar. 

 Genetik algoritmaları, deterministik kuralları değil olasılık geçiş operatörlerini 

kullanmaktadırlar. 

Yukarıda belirtilen bu özellikler, genetik algortimalar kullanılarak büyük ve 

karmaşık problemlerin (dağıtım şebekesi tasarımı gibi) kısa sürede global optimumu 

ulaşılarak çözülmesini mümkün kılmaktadır. Genetik algoritma kullanırken 

karşılaşılan zorluklar ise aşağıdaki gibi özetlenebilir [31]: 

 Uygun olmayan çözüme (premature) yakınsayabilir. 

 İşlem zamanı uzun sürer. 

 Parametre ayarları çok fazla sayısal deney gerektirir. 

Genetik algoritmaları, topluluk olarak tanımlanan rasgele çözüm setinden 

oluşmaktadır. Herhangi bir genetik algoritmada, topluluk içerisindeki bireyleri 

tanımlamak için kromozom gösterimi gereklidir. Bu gösterim genetik algoritmada 

problemin yapısını ve kullanılan genetik operatörleri belirler. Alfabeden oluşan sıra 

ve çözümü temsil eden topluluk içindeki her bireye kromozom (chromosome) 

denmektedir. Bu alfabe, ikili (binary) düzendeki sayılardan (0 ve 1), gerçel 

sayılardan (kayan nokta), tam sayılardan, sembollerden, matrislerden, vb oluşabilir. 

Kromozomlar nesil (generations) diye adlandırılan başarılı iterasyonlar ile 

evrimleşmektedirler (evaluated). Her nesilde, uygunluğuna (fitness) göre, 

kromozomlar hesap edilir. Bir sonraki nesil döl (offspring) ile oluşturulur. Bunlar, o 

andaki nesil içindeki iki kromozomu çaprazlama (crossover) operatörü ile 

birleştirerek ve/veya bir kromozomu mutasyon operatörü ile değiştirerek elde edilir. 

Uygunluk değerlerine göre ebeveynler (üreme - reproduction) ve döller seçilerek 
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yeni bir nesil oluşturulur [37]. Basit bir genetik algoritmanın işleyişi Şekil 2.1’de 

gösterilmektedir. 

2.4.1. SEÇİM 

Genetik algoritmada, birbirini izleyen nesillerin oluşmasında bireylerin seçimi 

önemli rol oynar. Uygunluk seçim yöntemlerinde bireylerin seçilme olasılıkları 

doğrudan uygunluk fonksiyonu değerlerine bağlıdır. En fazla kullanılan uygunluk 

seçim yöntemi rulet çarkıdır. Rulet çarkı uygunluk fonsiyonlarına göre 

şekillenmektedir. Rasgele yapılan seçimde, uygunluk fonksiyonu yüksek olan 

bireylerin seçilme olasılığı daha fazladır. Turnuva seçiminde topluluktan rasgele 

sayıda birey alınır ve bu bireyler kıyaslanarak daha iyi olan seçilir. Bu yöntem daha 

hızlı bir çözüm sağlarken alt-optimal çözüme ulaşma ihtimali artmaktadır. Tezde 

rulet çarkı ve turnuva seçim yöntemleri kullanılmıştır. Şekil 2.1’deki örnekte rulet 

çarkı ile seçim gösterilmektedir. 

2.4.2. ÇAPRAZLAMA 

Çaprazlama operatörü en önemli operatördür. İki kromozomun özelliklerini 

birleştirerek döl oluşturur. Basit bir çaprazlama rasgele bir kesim noktası 

belirlenmesi ve birinci ebeveynin kesim noktasının sol tarafında kalan bölümü ile 

ikinci ebeveynin sağ tarafında kalan bölümünün birleştirilmesiyle dölün oluşturması 

ile yürütülür. Çaprazlama oranı (pc), her nesilde oluşturulan dölün topluluk boyutuna 

(popb) oranı olarak tanımlanmaktadır. Çaprazlama operasyonuna uğrayacak 

kromozom sayısı (pc*popb) olmaktadır. Yüksek çaprazlama oranı cözüm uzayının 

daha geniş aranmasını sağlayarak yanlış optimum elde edilme olasılığını azaltır. 

Fakat çözüm uzayının umut vaat etmeyen bölümlerinin aranması çözüm zamanını 

büyük oranda artırmaktadır. Şekil 2.1’de basit (tek noktalı) çaprazlama 

gösterilmektedir. 

2.4.3. MUTASYON 

Mutasyon operatörü ise kromozomlarda rasgele değişiklikler yapmaktadır. Üreme ve 

çaprazlama başarılı bir şekilde çözüm uzayında arama yapsalar bile, değerli genetik 

özelliklerinin kaybolma olasılıkları yüksektir. Mutasyon, kaybedilen bu genetik 
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özelliklerin geri kazanılmasını sağlayarak global optimuma ulaşılması olasılığını 

artırır. Mutasyon operasyonu mutasyon oranına göre, rasgele seçilen kromozom 

bitlerinin değiştirilmesi ile yapılır. Mutasyonun genetik algoritmalarda ikincil bir rol 

üstlenmiş olması nedeniyle mutasyon oranı (pm) oldukça düşüktür. Çok düşük ise, 

faydalı olabilecek birçok genler denenmemiş olur; ama eğer çok yüksek ise dölün 

ebeveynlerine olan benzerliklerini kaybetmesi, dolayısıyla kuvvetli kromozomların 

kaybolması tehlikesi ortaya çıkar. Mutasyona uğrayacak kromozom sayısı (pm*popb) 

olmaktadır. Şekil 2.1’de basit mutasyon gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.1   Basit bir genetik algoritmanın işleyişi. 

2.4.4. ÜREME 

Topluluğun yenilenmesinde (üremede) iki temel yaklaşım vardır. Nesilsel 

yaklaşımda her nesilde topluluk; seçim, çaprazlama ve mutasyon operatörleri 

tarafından oluşturulan yeni toplulukla değiştirilir. Bu durumda, her nesildeki bireyler 

sadece kendi nesillerindeki bireylerle üreme yapabilir. Sürekli durum yaklaşımında, 

oluşan toplulukta bireyler hemen yerlerini alır. Yeni topluluk bireyleri ve eski 

topluluk bireyleri aynı ortamda beraber bulunabilir. Genetik algoritmada genellikle 

nesilsel yaklaşım kullanılır. Tezde de nesilsel yaklaşım tercih edilmiştir. 
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Başlangıç topluluğunun oluşturulmasında, topluluktaki birey sayısı önemlidir. 

Topluluktaki birey sayısı tam olarak arama uzayının modelini oluşturabilmeli, fakat 

algoritmanın çalışma süresini fazla uzatmamalıdır. Genelde başlangıç topluluğunun 

birey sayısı denemelerle bulunur. Başlangıç topluluğunun oluşturulmasında 

izlenecek en kolay yol, değişkenlerin sınırları içinde rastlantısal olarak üretilmesidir. 

Bunun yanında var olan mühendislik bilgileri kullanılarak elde edilmiş bir takım iyi 

sonuçlar başlangıç topluluğunun  bir kısmına dahil edilebilir. 

Genetik algoritmanın sona erdirilmesinde kullanılan en basit kriter algoritmayı belli 

bir nesil sayısında durdurmaktır. Başka bir sona erdirme kriteri ise topluluktaki 

ortalama uygunluk değeriyle en iyi uygunluk değerinin karşılaştırıması şeklinde 

alınabilir. Ayrıca, topluluktaki en iyi birey belirli bir nesil sayısı boyunca 

değişmiyorsa bu da algoritmanın durdurulması için bir kriter olarak alınabilir [23]. 
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3. ALÇAK GERİLİM DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE MALİYET ANALİZİ 

3.1. GİRİŞ 

Dağıtım şebekesi tasarımının veya mevcut bir dağıtım şebekesinin büyütülmesi için 

yapılan tasarımların amacı en az maliyetle kaliteli enerjiyi tüketicilere ulaştırmaktır. 

Malzeme, montaj ve diğer maliyetlerinin her geçen gün artması nedeniyle 

şebekelerin optimum tasarlanmasının önemi her geçen gün artmaktadır.  

Uygulamada mühendisler, tecrübelerine ve bilgilerine dayanarak şebeke tasarımı 

yapmaktadırlar. Dağıtım transformatörün gücü toplam şebeke gücünü karşılayacak 

şekilde ve hatların kesitleride ısınma ve gerilim düşümü sınırlarına göre 

seçilmektedir. Doğal olarak bu tür dağıtım şebekesi optimizasyonu, en az maliyetle 

tasarımın gerçekleştirilme olasılığını oldukça azaltmaktadır. Dağıtım şebeke 

maliyetinin tüm enerji şebeke maliyetlerinin yaklaşık olarak %45’i olması sebebiyle 

minimum maliyetli dağıtım şebekesi tasarımı oldukça önem kazanmaktadır.  

Türkiye’de büyümekte olan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için sürekli yeni 

yatırımlar yapılmaktadır. Bu yatırımların optimum olarak tasarlanması sadece 

tasarım mühendisinin kişisel becerisine bağlı olmamalıdır. Optimizasyon teknikleri 

ve bunların bilgisayardan uygulanması ile çok daha başarılı şebeke tasarımları 

yapmak mümkündür. Bu sayede, kaliteden ödün vermeden, daha ucuza enerji 

şebekeleri tasarlanabilir. 

Dağıtım şebekelerinde optimizasyon, konulan tüm sınır denklemlerini sağlayan ve 

toplam şebeke maliyetini minimize eden dağıtım şebekesi planının bulunmasıdır. 

Dağıtım şebekesinde sabit maliyetler, dağıtım transformatör merkezinin yer, 

malzeme, montaj, demir kayıpları vb. ve hatların yer, malzeme, montaj vb. ilk 

yatırım maliyetlerini içermektedir, değişken maliyetler ise dağıtım transformatöründe 

meydana gelen bakır kayıp maliyetini ve hattın kayıp enerji maliyetini içermektedir. 
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3.2. ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE TEMEL KAVRAMLAR 

3.2.1. EŞ ZAMANLILIK 

Tüketicinin belirli bir zaman aralığında çektiği güc yüktür. Sistemdeki kurulu gücün 

tümü aynı anda çekilmediği için, aynı anda çekilen yük değerini belirlemek için 

eşzamanlılık katsayısından yararlanılır [43, 44]. Matematiksel olarak eş zamanlılık 

katsayısı (%g), şebekenin puant gücünün, şebekenin toplam yüküne oranı, 

100
yük toplam

güçpuant 
% g        (3.1) 

olarak tanımlanmaktadır. Şekil 3.1 üç farklı ev tüketicilerinin eş zamanlılığını 

göstermektedir [43]. Transformatörün beslediği ev sayısı artıkça, dikkate alınan ev 

başına ortlama güç değeri azalmaktadır. 

 

Şekil 3.1   Tipik bir eş zamanlılık eğrisi  
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3.2.2. YÜK FAKTÖRÜ 

Yük faktörü (FY), verilen bir süredeki ortalama yükün o süre içindeki puant yüke 

oranıdır [44], 

yükpuant 

yük ortalama
 faktörü Yük        (3.2) 

veya 

Tyükpuant 

yüklerbeslenen 
 F

T puant 

T yük  ortalama
 F YY







    (3.3) 

T : Zaman [h] 

T süresi uzadıkça yük faktörü küçülmektedir. Bunun sebebi, aynı maksimum talep 

için enerji tüketimi daha fazla bir süreyi kapsamakta ve daha düşük bir ortalama yüke 

neden olmaktadır.  

Puant yük, sistem kapasitesini belirler. Bir yükü veya bir grup yükü karşılamak için 

sistem yatırımı gerekir ve ortalama yük bu yükün karşılanması sonucu elde edilecek 

kwh fatura gelirini belirler. Bu nedenle yüksek yük faktörü arzu edilir. Ev tipi, ticari 

tip ve endüstri tipi tüketicilere ait tipik yük faktörü değerleri Tablo 3.1’de 

verilmektedir [44]. 

Tablo 3.1   Tipik yıllık yük faktör değerleri 

Yük tipi Yük Faktörü

Ev 0.48

Ticari 0.66

Endüstri 0.72  

3.2.3. KAYIP FAKTÖRÜ 

Kayıp faktörü (FK), belirtilen bir süredeki ortalama kayıpların aynı süredeki 

maksimum kayıplara oranıdır [44]. Yük faktörünü belirlemek kolayken, ortalama 

sistem kayıpları kolayca belirlenemediği için kayıp faktörünü belirlemek zordur. 
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kaybı güç yüktekipuant 

kaybı güç ortalama
FK        (3.4) 

Aşağıda gösterileceği üzere kayıp faktörü yük faktörünün bir fonksiyonu olarak 

değişmektedir. 

3.2.4. YÜK VE KAYIP FAKTÖRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Normalde kayıp faktörü, yük faktöründen belirlenemez. Fakat aralarında birbirlerini 

sınırlayan bir ilişki mevcuttur [44]. Şekil 3.2’de bir yük eğrisi mevcuttur. Minimum 

yük P1’de minimum kaybın PK,1 ve puant yük P2’de de maksimum kaybın PK,2 

olduğunu kabul edelim. Yük faktörü, 

 
P

P

P

P
F

2

ort

maks

ort
Y          (3.5) 

Şekil 3.2’den görüleceği gibi, 

 
T

tTPtP
P 12

ort


        (3.6) 

bağıntısı verilebilir. Denklem (3.5) ve (3.6)’dan, 

 
T

tT

P

P

T

t
F

TP

tTPtP
F

2

1
Y

2

12
Y







     (3.7) 

Şekilde, 

Port : ortalama güç   [kW] 

PK,ort  : ortalama güç kaybı  [kW] 

PK,maks : maksimum güç kaybı [kW] 

t : maksimum yük süresi [h] 

T – t : minimum yük süresi  [h] 
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olarak tanımlanmıştır. Kayıp faktörü, 

K,2

ortK,

maksK,

ortK,
K

P

P

P

P
F         (3.8) 

 

Şekil 3.2   Yük eğrisi 

Şekil 3.2’deki yük eğrisinin ortalama değeri, 

T

t)(TPtP
P

K,2K,1
ortK,


       (3.9) 

olarak bulunmaktadır. Denklem (3.7)ve (3.8)’den 

TP

t)(TPtP
F

K,2

K,2K,1
K




        (3.10) 

Bakır kayıpları, yükün karesiyle orantılıdır. Minimum ve maksimum yük aşağıdaki 

gibi ifade edilebilir, 

2
1K,1 PkP           (3.11) 
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2
2K,2 PkP           (3.12) 

Burada k bir sabittir. Denklem (3.11) ve (3.12)’yi denklem (3.10)’a eklersek, 

     

  TPk

tTPktPk
F

2
2

2
1

2
2

K



       (3.13) 

veya 

T

tT

P

P

T

t
F

2

2

1
K










        (3.14) 

Denklem (3.7) ve (3.14)’den yük faktörü ile kayıp faktörü, üç değişik durum için 

ilişkilendirilebilir. 

Durum 1: minimum yük P1 sıfır ise, PK,1 sıfır olduğuna göre denklem (3.7) ve 

(3.14)’den 

T

t
FF KY           (3.15) 

Durum 2: Maksimum değer çok kısa süreli ise, t  0 kabulu yapılır ve denklem (3.7) 

ve (3.14)’den 
T

tT 
 teriminin yaklaşık olarak 1.0 alınabileceği kabulu ile, 

 2YK FF           (3.16) 

Durum 3: Yük sabitse t  T dir. Maksimum yük ile minimum yük arasındaki fark 

ihmal edilebilir. (3.7) ve (3.14)’den, 

YK FF           (3.17) 

Kayıp faktörünün değeri yük faktörüne yaklaşmaktadır. Genelde kayıp faktörü 



20 

YK
2
Y FFF           (3.18) 

değerleri arasında bulunmaktadır. Bundan dolayı, kayıp faktörü doğrudan yük 

faktöründen belirlenebilir. Bunun nedeni, kayıp faktörü kayıplardan zamanın bir 

fonksiyonu olarak belirlenir ve bu da yükün karesinin zaman fonksiyonu ile 

orantısıdır. Buller ve Woodrow tarafından şehirler için geliştirilen kayıp faktörü ile 

yük faktörü arasındaki ilişkiyi belirleyen denklem,  

2
YYK F0,7F0,3F         (3.19) 

dir [45]. Bu yaklaşık ifade gerçeğe oldukça yakın değerler vermektedir. 

3.3. DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE HAT MALİYETLERİ 

Dağıtım şebeke maliyetinin önemli bir kısmını oluşturan hat maliyetleri iki kısımdan 

oluşmaktadır [41]: 

 Hattın yer, malzeme, montaj, vb. maliyetlerinden oluşan sabit maliyetler (CFF), 

 Hatta meydana gelen kayıp enerji maliyetlerinden oluşan değişken maliyetler 

(CVF). 

Toplam hat maliyeti (TFC), 

FF CVCFTFC    [TL]      (3.20) 

olarak tanımlanmaktadır. 

3.3.1. HATTIN SABİT MALİYETİ 

Seçilen kablo kesiti ve kablonun uzunluğu hattın sabit maliyetini belirler. Gerilim 

düşümü, hat kayıpları ve hattın ısıl sınırı seçilen hat güzergahını ve kablo kesitini 

belirler. Hattın sabit maliyeti, 

  lK bF FCF   [TL]      (3.21) 
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olarak ifade edilmektedir. Burada, 

 
bFK   : b kesitindeki kablonun maliyet fiyatı [TL/m] 

l   : hattın uzunluğu    [m] 

olarak tanımlanmaktadır. 

3.3.2. HATTIN DEĞİŞKEN MALİYETİ 

Alçak gerilim dağıtım şebekesinde kablo (I) akımı ile yüklendiğinde, kablo 

direncinden dolayı (I2R) (Joule) kaybı meydana gelmektedir. Frekansa bağlı olarak 

kabloda ek kayıplarda oluşmaktadır. Çok damarlı kablolarda ek kayıplara, deri ve 

yakınlık olayı ile metal kılıflardaki girdap akımları ve zırhtaki magnetik histerisiz 

olayları neden olur. Bir damarlı kablolarda ek kayıpları, metal kılıfta ve magnetik 

olmayan zırhta (eğer bunlar kablo ekliklerinde ve başlıklarında ortak 

topraklanmışlarsa) endüklenen akım oluşturur. Ek kayıplar iletkenin kesidi 

büyüdükçe artar. Ek kaypların çok küçük olması sebebiyle ihmal edilmektedirler 

[42]. 

Joule kaybının enerji maliyet fiyatı ile çarpımı bize bir yılda meydana gelen değişken 

maliyetleri vermektedir, 

  3

2

2

F 108760CV  Kbe F
V

P
lrK  [TL]    (3.22) 

Burada, 

eK  : enerji maliyet fiyatı  [TL/kWh] 

 br  : b kesitindeki kablonun birim uzunluk başına direnci [/m] 

2

2

V

P
 : hattan akan akımın karesi [A] 

KF  : kayıp faktörü  
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olarak tanımlanmaktadır. Denklemden de görüldüğü gibi hattın değişken maliyeti 

kablonun direncine, başka bir deyişle kablo kesitine, kablo uzunluğuna ve kablodan 

akan akıma bağlıdır. Bu değişkenler, tanımlanan sınırları aşmadan değiştirilerek 

hattın değişken maliyeti minimize edilir. 

3.3.3. HATTIN ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLERİ 

Tablo 3.2’de YVV (NYY) TS 212 tipi kablo için gerekli veriler verilmiştir. Hatta 

ilişkin direnç ve akım taşıma kapasitesi imalatçı firmalar tarafından verilmektedir. 

Tezde kullanılan maliyet bilgileri ise TEDAŞ’ın 2002 yılı maliyet  bedelleri 

kılavuzundan elde edilmiştir. Maliyet tutarları malzeme, montaj ve nakliyat 

giderlerini kapsamaktadır. 

Tablo 3.2   Hatta kullanılan kablonun teknik özellikleri ve maliyetleri 

Kesit
Direnç

(ohm/km)

Akım Kapasitesi

(A)

Maliyet

(TL/m)

3*50/25 0.387 185 15.587.960

3*70/35 0.268 228 19.154.000

3*95/50 0.193 275 23.779.000

3*120/70 0.153 313 28.593.000

3*150/70 0.124 353 33.528.000

3*185/95 0.0991 399 39.752.000

3*240/120 0.0754 464 49.970.000

Kablo 

 

Tablo 3.2’deki bilgiler kullanılarak farklı kesitler için hattın yıllık toplam maliyet 

eğrileri Şekil 3.3’de verilmiştir. Aynı güç değerinde küçük kesitli kablolarda sabit 

maliyet büyük kesitli kablolara göre düşükken, değişken maliyetler daha fazladır. 
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Şekil 3.3   Alçak gerilim  kVUn 4.0  yeraltı kablosunun birim uzunluk başına 

hattın yıllık toplam maliyet eğrisi 

 

Şekil 3.4   3*120/70 mm2 kesitli kabloda sabit, değişken ve toplam hat maliyetinin 

güce göre değişimi  kVUn 4.0  
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Sabit hat maliyeti ile değişken hat maliyetin toplam hat maliyetini nasıl etkilediğini 

3*120/70mm2 kesittindeki kablo için Şekil 3.4’de incelenmiştir. Şekilden sabit hat 

maliyetinin toplam hat maliyetinin büyük bir kısmını oluşturduğu açıkça 

görülmektedir. Kablodan geçen gücün artması ile değişken hat maliyetleri de gücün 

karesi ile orantılı olarak hızla artmakta ve toplam hat maliyetini gözardı 

edilemeyecek oranda etkilemektedir. Her nekadar toplam hat maliyetinin büyük bir 

kısmını sabit hat maliyetleri oluştursa da, kablo kesitinin seçimi yapılırken değişken 

hat maliyetlerinin göz ardı edilemeyeceği şekilden görülmektedir. 

3.4. DAĞITIM TRANSFORMATÖR MERKEZİNİN MALİYETİ 

Gerilimi 34.5/0.4 kV’luk gücü 1600 kVA’lik transformatörler dağıtım şebekelerinde 

kullanıldıklarından, bu transformatörlere dağıtım transformatörleri denmektedir. 

Dağıtım transformatörlerinin nominal güç değerleri Tablo 3.3’de verilmektedir [42]. 

Tablo 3.3   Dağıtım transformatörlerinin nominal güç değerleri 

Üst Gerilim

[kV]

Alt Gerilim 

[V]

15, 34.5 400 / 231
25  40  50  63  80  100  125  160  200  250  

315  400  500  630  800  1000  1250  1600

Nominal Gerilimler 

(50 Hz) Nominal Güçler

[kVA]

 

Geçmişte, bir dağıtım şebekesi tasarlanırken enerji maliyetlerinin düşük ve ekonomik 

faktörlerin sabit olması nedeniyle dağıtım transformatör kayıpları ihmal 

edilebiliyordu. Fakat günümüzde bu tablonun tam tersi bir durum ortaya çıkmıştır. 

Enerji ve yatırım maliyetleri önemli boyutlarda artmıştır. Bu maliyetleri azaltmak 

amacıyla kayıplar azaltılarak ekonomik olan dağıtım transformatörü seçimi dikkatle 

yapılmalıdır. 

Dağıtım trasnformatör kayıpları, dağıtım şebekesindeki kayıpların önemli bir kısmını 

oluşturmaktadır. Barns, P.R., Van Dyke, J.W., McConnell, B.W. and Das, S. [45] 

tarafından 1996 yılında yapılan çalışmaya göre ABD’de enerji dağıtımında, dağıtım 

transformatörleri yaklaşık yıllık 140 trilyon kWh enerji kaybına neden olmaktadırlar.  
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Transformatör kayıplarını azaltmak için transformatörün tasarımını değiştiren 

çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla daha az kayıplı donanım kullanılmaktadır ve 

kullanılan donanım sayısı azaltılmaktadır. Mesela, sarım başına gerilimi azaltarak 

daha az bir akı yoğunluğunda  çalışıldığında boştaki kayıplar azalmakta, fakat daha 

fazla iletken gerektiğinden yük kayıpları artmaktadır. Benzer şekilde  iletkendeki 

akım yoğunluğunu azaltırsak yük kayıpları azalmakta fakat daha fazla çekirdek 

malzemesi  gerektiğinden veya daha yüksek bir akı yoğunluğunda çalıştığından 

boştaki kayıplar artmaktadır. Boyutlardaki kısıtlamalar seçenekleri iyice 

azaltmaktadırlar. Az kayıplı bir transformatör  optimum şekilde tasarlanmış az 

kayıplı elemanlara ihtiyaç duyar. Seçilen malzemeler, tasarım ve kurulum masrafı o 

transformatörün maliyetini tanımlar [45]. 

Dağıtım transformatör merkezi yer seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar 

aşağıda verilmiştir: 

 Dağıtım transformatör merkezi yük merkezine mümkün olduğu kadar yakın 

olmalıdır, 

 Hatlarda oluşan en büyük gerilim düşümü ve kayıplar belirlenen sınırlar içinde 

olmalıdır, 

 Transformatör merkezi için seçilen yerin bu amaçla kullanımı uygun olmalıdır. 

Dağıtım transformatör merkezi maliyetleri de iki kısımdan oluşmaktadır: 

 Dağıtım transformatör merkezi yer, malzeme, montaj, vb. maliyetlerden oluşan 

sabit maliyetler (CFT), 

 Dağıtım transformatör merkezinde meydana gelen kayıp enerji maliyetlerinden 

oluşan değişken maliyetler (CVT). 

Toplam dağıtım transformatör merkezi maliyeti (TTC), 

TT CVCFTTC    [TL]      (3.23) 

olarak tanımlanmaktadır. 
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3.4.1. DAĞITIM TRANSFORMATÖR MERKEZİNİN SABİT MALİYETİ 

Dağıtım transformatör merkezi sabit maliyetleri yer, malzeme, montaj, demir 

kayıpları vb. maliyetlerden oluşmaktadır. Dağıtım transformatör merkezinin 

maliyetinin büyük bir kısmını sabit maliyeti oluşturmaktadır. Talep edilen yük 

dağıtım transformatörün gücünü, dolayısı ile maliyetini belirlemektedir.  

Bir dağıtım transformatörünün sekonder sargıları açık devre iken yani yüksüzken 

çalıştırılmasına boşta çalışma, bu durumda primer sargılardaki akıma boştaki akım ve 

bu akım sebebiyle meydana gelen kayıplara da boştaki kayıplar denir. Boştaki 

kayıpların ana bileşeni çekirdekte oluşan histerisiz ve fuko kayıplarıdır ve bu kayıba 

literatürde demir kayıpları denmektedir. Dağıtım transformatöründe demir kayıpları 

sadece primer sargılardaki akıma bağlıdır ve bu sebeple sekonder sargılarda oluşan 

yüke bağlı değildir. Normal işletmede gerilim, frekans ve çekirdek sıcaklığı 

değişmediği sürece boştaki kayıplar değişmez. Çekirdek kayıpları, zamanla değişen 

manyetik gücün çekirdek malzemelerinde histerisiz ve sirkülasyon akımları 

oluşturması nedeniyle ortaya çıkar. 

Transformatör çekirdek malzemesinde histerisiz kayıpları, çekirdek malzemenin 

manyetik dizilimin değiştirilmesine karşı koymasından kaynaklanmaktadır. Bu 

relüktansı yenmek ve manyetik dizilişi değiştirmek için gerekli olan güç; işletme 

frekansına, çekirdek malzeme tipine ve sayısına ve manyetik akı yoğunluğunun 

açısına bağlıdır [45]. 

Fuko akım kayıpları ise manyetik aksamın manyetik alan değişirken meydana gelen 

kuvvet çizgileri tarafından halkalanması neticesinde doğan endüksiyon akımlarının, 

manyetik aksamın direnci nedeniyle sebep oldukları kayıplardır 

Dağıtım transformatör merkezi sabit maliyeti, 

    8760CFT 
adeaT PKK  [TL]     (3.24) 

olarak ifade edilmektedir. Burada, 

 
aTK  : a gücündeki dağıtım transformatör merkezi maliyet fiyatı [TL] 
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eK  : enerji maliyet fiyatı  [TL/kWh] 

 (Pd)a : a gücündeki dağıtım transformatör merkezi demir kaybı  [kW] 

olarak tanımlanmaktadır. 

3.4.2. DAĞITIM TRANSFORMATÖR MERKEZİNİN DEĞİŞKEN 

MALİYETİ 

Dağıtım transformatör merkezindeki değişken maliyet yüke bağlı kayıplara bakır 

kayıpları denir. Bakır kayıpları yük akımının karesi ile değişmektedir ve yük akımı 

ve fuko kaybı nedeniyle oluşan sarımlardaki ısınma (I2R) kayıplarını, kaçak akı 

nedeniyle sarımlarda ve diğer parçalarda oluşan kayıpları ve paralel sarımlardaki 

sirkülasyon akımları nedeniyle oluşan kayıpları içermektedir. Dağıtım 

transformatörleri için en önemli kayıp, sarımlardaki ısınma (I2R) kayıplarıdır [45]. 

Yüke bağlı kayıplar, yük akımının karesiyle orantılı olduğundan, transformatör 

verimi yüke bağımlıdır. Maksimum verim yüke bağlı kayıplar ile boştaki kayıpların 

eşit olduğu yük noktasında elde edilir. 

Dağıtım transformatörünün bakır kayıpları yüke bağlıdır ve plakada verilmektedir. 

Fakat bu değer nominal yükteki bakır kaybı değeridir, 

  trnabn RIP 23   [W]      (3.25) 

ve herhangi bir yükteki bakır kaybına 

  trabn RIP 23   [W]      (3.26) 

oranlanarak işletme sırasında oluşan bakır kaybı değeri hesaplanır. 

   
2













n
abnab

S

S
PP  [W]      (3.27) 

Dağıtım transformatöründe bir yıl boyunca meydana gelen bakır kayıp maliyeti, 
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  8760CVT  Kabe FPK    [TL]    (3.28) 

olarak ifade edilmektedir. (3.27) denkleminin (3.28) denklemine konulması ile, 

  8760CV

2

T 









 K

n
abne F

S

S
PK  [TL]    (3.29) 

dağıtım transformatöründe gerçekleşen bakır kayıp maliyeti, plakada verilen bakır 

kayıp değeri ile ifade edilir. Burada, 

(Pbn)a : a gücündeki dağıtım transformatör merkezi nominal bakır kaybı [kW] 

 (Pb)a : a gücündeki dağıtım transformatör merkezi bakır kaybı  [kW] 

olarak tanımlanmaktadır. 

3.4.3. DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİNİN ELEKTRİKSEL 

KARAKTERİSTİKLERİ 

Dağıtım transformatörün elektriksel özellikleri ile maliyet bilgileri Tablo 3.4’de 

verilmektedir. Dağıtım transformatörüne ait elektriksel büyüklükler imalatçı firmalar 

tarafından verilmektedir. Tezde kullanılan maliyet bilgileri için TEDAŞ’ın 2002 yılı 

maliyet  bedelleri kılavuzundan yararlanılmıştır. Maliyet bilgileri malzeme, montaj 

ve nakliyat bilgilerini içermektedir.  

Tablo 3.4   Dağıtım transformatörün teknik özellikleri ve maliyetleri 

ALÇAK GERİLİM: 

400/231 V

Boşta

(kW)

Yükte

(kW)

500 1.250 6.750 8.490.428.000

600 1.350 8.000 9.655.358.000

850 1.520 9.700 12.539.548.000

1000 1.600 12.200 13.968.871.000

YÜKSEK GERİLİM : 30kVA'e kadar

Güç

(kVA)

KAYIPLAR
Maliyetler

[TL]

 



29 

 

Şekil 3.5   Dağıtım transformatör merkezlerinin toplam maliyet eğrileri 

 kVUU 4.05.3421   

 

Şekil 3.6   Sabit ve değişken maliyetlerin toplam maliyete etkisi 

 kVUU 4.05.3421   
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Dağıtım transformatör merkezinin yıllık toplam maliyetleri Şekil 3.5’da 

verilmektedir. Küçük güçlü dağıtım transformatörün sabit maliyeti büyük güçlü 

dağıtım transformatörüne göre düşükken, değişken maliyeti daha fazladır. 

Şekil 3.6’da ise 630kVA gücünde dağıtım transformatör merkezinde tesis maliyeti, 

demir (boşta) ve bakır (yükte) kayıplarının maliyeti incelenmiştir. Toplam dağıtım 

transformatör merkezi maliyetinin büyük bir kısmını sabit maliyetlerin oluşturduğu 

açıkça görülmektedir. Değişken maliyetler toplam dağıtım transformatör merkezi 

maliyetinin küçük bir bölümünü oluştursa da, yine de ihmal edilemeyecek kadar 

büyüktür. 

3.5. DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE OLUŞAN TOPLAM MALİYET 

Dağıtım şebekesinin toplam maliyeti, hattın toplam maliyeti ve dağıtım 

transformatör merkezinin toplam maliyetinden oluşmaktadır. Dağıtım transformatör 

merkezinin toplam maliyeti; yer, malzeme, montaj, vb. ilk yatırım maliyetleri ile 

demir ve bakır kayıp enerji maliyetlerini içermektedir. Hattın toplam maliyeti ise yer, 

malzeme, montaj, vb. ilk yatırım maliyetlerini ve hattın kayıp enerji maliyetlerini 

içermektedir. Dağıtım şebeke optimizasyonunda, amaç fonksiyonu hat ile dağıtım 

transformatör merkezi maliyetlerinin toplamıdır: 

TTCTFCminZ   [TL]       (3.30) 

Denklem (3.20) ile (3.23)’ün, (3.30) denklemine eklenmesi ile, 

TTFF CVCFCVCFminZ    [TL]    (3.31) 

amaç fonksiyonunun genel ifadesi bulunur. Denklem (3.31)’ye (3.21), (3.22), (3.24) 

ve (3.29) denklemlerinin eklenmesi sonucu, 
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(3.32) 

tezde kullanılan (3.32) denklemi elde edilir. Burada, 

m : hat güzergah sayısı 

Nb : kablo kesitleri 

n : dağıtım transformatör sayısı 

Na : dağıtım transformatör güçleri 

olarak tanımlanmaktadır. Bu denklem bazı sınırlamalara tabidir. 

3.6. DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE SINIR DENKLEMLERİ 

Dağıtım şebekelerinde toplam maliyeti minimumlaştırırken bölgenin fiziksel 

yapısından ileri gelen sınırlamaları göz önünde bulundurmak gerekir. Fiziksel 

gerçekler dikkate alınmazsa, yapılan optimizasyon gerçekçi olmaz. Amaç 

fonksiyonu; kablo akım taşıma kapasitesi, dağıtım transformatör güç kapasitesi, 

gerilim düşümü, hattın dallı olması ve tüm tüketicilerin beslenmesi sınırlamaları 

sağlanacak şekilde minimize edilir. 

a) Tüketicilerin talep ettikleri yük şebeke tarafından karşılanmalıdır, 

 




p

i

jjiij PPP

1

 (j=1,2,…,n)     (3.33) 

b) Hattan geçen akım, hattın maksimum akım taşıma kapasitesini aşmamalıdır. 
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j

j

j

j

V

P

V

P max

   (j=1,2,…,n)     (3.34) 

c) Dağıtım transformatöründen talep edilen güç, dağıtım transformatörünün 

nominal güçünden daha büyük olmamalıdır. 

max
tt PP           (3.35) 

d) Şebekede oluşan bağıl gerilim düşümü, kabul edilen maksimum bağıl gerilim 

düşümünden daha büyük olmamalıdır. Dağıtım şebekelerinde maksimum bağıl 

gerilim düşümü Türkiye’de %5, dünyada ise %3 olarak kabul edilmektedir. 

Tezde maksimum bağıl gerilim düşümü (emax = %3) olarak kabul edilmiştir. Bu 

sınır, 

maxUUl    (l=1,2,…,n)     (3.36) 

denklemi ile ifade edilmektedir. Alçak gerilim şebekesinde boyuna gerilim 

düşümü 

cos IlrUl  [V]      (3.37) 

ifadesi ile bulunur. 

e) Tasarlanan şebekenin dallı şebeke olması gerekmektedir. 

 




p

i

jiij PP

1

1   (j=1,2,…,n)     (3.38) 

Dağıtım şebekelerinde toplam maliyeti veren (3.32) denklemi, (3.33) - (3.38)  

denklemlerine göre minimumlaştırılmaktadır. Bu sınır denklemleri sayesinde, 

oluşturulan matematiksel modelin şebekeye ait özelliklerin önemli bir bölümünü 

içermesi sağlanmıştır.  
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Yapılan çalışmaların çok azı gerilim düşümü sınırını içermektedir. Daha çok, elde 

edilen sonuç tasarımında gerilim düşümünün kabul edilen değerler içerisinde olup 

olmadığı kontrol edilmekte ve eğer yapılan çözüm gerilim düşümü sınırını 

sağlamıyor ise bütün işlemler baştan yapılmaktadır. Gerilim düşümü sınırını 

matematiksel modellerin içine dahil eden bazı çalışmalar ise gerilim düşümü 

problemini lineerleştirmektedirler. Bu da çözümde hata olmasına neden olmaktadır. 

Tezdeki çalışmaya gerilim düşümü sınırının, denklem (3.37), uygulanması ile hem 

daha gerçekçi bir şebeke modeli elde edilmiştir, hem de şebekenin güvenirliği 

arttırılmıştır. 

Çoğu çalışmada kesit seçimi yapılmaması nedeniyle hattın maksimum akım taşıma 

kapasitesi sınırı program yürütülürken ihmal edilmiş ve ancak program optimum 

çözümü elde ettikten sonra kablo kesitleri seçilmiştir. Tezdeki modelde ise kesit 

seçimi algoritmaya dahil edilerek daha gerçekçi bir sonuç elde edilmektedir. Kesit 

seçiminin algoritmaya dahil edilmesi nedeniyle hattın maksimum akım taşıma 

kapasitesi sınırı da, denklem (3.34), algoritmaya dahil edilmektedir. 

3.7. OPTİMAL TASARIM İÇİN GELİŞTİRİLEN GENETİK ALGORİTMA 

Global optimuma ulaşma üstünlüğü sebebi ile, tezde toplam dağıtım şebeke maliyeti 

genetik algoritmalar ile minimize edilmektedir. Geliştirilen algoritma MATLAB ile 

çalıştırılmıştır. İkili sistemle kodlanmış başlangıç topluluğu rasgele üretilmektedir. 

Kod içinde seçilen dağıtım transformatör tesisi yeri ve gücü ile hat güzergahı ve 

kablo kesiti bulunmaktadır. Kod çözülerek sınır ihlalleri düzeltilir ve amaç 

fonksiyonu ile topluluktaki bireylerin uygunlukları hesaplanır. Sınır ihlallerinin 

düzeltilmesi, daha büyük kablo kesiti veya daha güçlü dağıtım transformatörü 

seçilmesi ve dallı şebeke sınırını veya tüm yüklerin beslenmesi sınırını bozan hat 

güzergah kodunun değiştirilmesi ile yapılır.  

Bireylerin uygunluğuna göre doğrudan oluşturulan rulet çarkı ile ebeveynler seçilir. 

Daha sonra topluluktan rasgele sayıda birey alınır ve turnuva seçimi yapılarak daha 

iyi olan sonuçlar süzülür. Ebeveynler, çaprazlama oranına göre rasgele çaprazlanırlar 

veya oldukları gibi aktarılırlar. Bir sonraki aşama olan mutasyonda, ebeveynlerin 

bitleri, çaprazlamaya uğramış olanlar da dahil, mutasyon oranına bağlı olarak rasgele 
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değiştirilmektedir. Tezde geliştirilen mutasyon oranına göre, yüksek sayılabilecek ilk 

mutasyon oranı, MATLAB’in eksponansiyel integral fonksiyona bağlı olarak 

azalmakta ve daha sonra logaritmik olarak artmaktadır. Bunun sebebi, ilk nesillerde 

yüksek mutasyon oranının toplulukta hızlı bir gelişimi sağladığı fakat ilerleyen 

nesillerde güçlü kodların kaybedilmesine neden olduğu gözlemlenmiştir. Mutasyon 

oranının logaritmik olarak artmasının sebebi ise, optimuma yaklaşan nesillerde 

topluluktaki bireylerin birbirlerine benzemeye başlamalarını engellemek içindir.  

Her nesilde rasgele denemeyle nesilin vebaya tabi olup olmadığına bakılır. Eğer veba 

söz konusu ise, nesil veba oranına göre öldürülerek rasgele olarak yeni bir nesil 

üretilir. Sınır ihlalleri düzeltilir ve yeni nesilin uygunluk fonksiyonu hesaplanır. Bu 

sayede topluluğun baskın birey tarafından ele geçirilmesi (bireylerin neredeyse 

tamamının baskın bireye benzemesi) önlenir. Elit operatörü uyarınca yeni nesildeki 

en kötü sonuç, bir önceki nesildeki en iyi sonuçla değiştirilir ve bu sayede en iyi 

sonucun diğer operatör işlemleri sonucunda kaybedilmesi önlenir. Nesil sayısı kadar 

iterasyon devam eder. Şekil 3.8’de tezdeki genetik algoritmanın akış diyagramı 

verilmektedir. 
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Şekil 3.7   Tezde MATLAB’de geliştirilen GA akış diyagramı 
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Şekil 3.7   Tezde MATLAB’de geliştirilen GA akış diyagramı (devam) 



37 

4. ALÇAK GERİLİM DAĞITIM ŞEBEKELERİNİN GENETİK 

ALGORİTMA İLE OPTİMİZASYONU 

4.1. GİRİŞ 

Tezde geliştirilen genetik algoritma iki örnek şebekede uygulanmıştır. İlk olarak 

Şekil 4.1 ve Şekil 4.2’deki Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş.’a (KEDAŞ) ait Kocaeli - 

Yeniköy Konutları alçak gerilim dağıtım şebekesi optimum olarak tasarlanmıştır. 

Burada tek bir dağıtım şebekesi planı iki bölümden oluşmaktadır. Bunun sebebi, iki 

bölümün aralarından otoyol geçmesi ve ikinci bölümdeki yüklerin birinci bölümdeki 

transformatörlerden beslenmesinin, veya tersinin, ekonomik olmadığının açıkca 

görülmesidir. İki bölüm birlikte optimize edilmiştir. Ayrıca geliştirilen algoritma ile 

[46]’da matematiksel programlama yöntemine göre çözülmüş olan örnek şebekenin 

optimizasyonu yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

4.2. BİRİNCİ ÖRNEK ŞEBEKENİN TASARIMI 

Tablo 3.2 ve Tablo 3.4’de, sırasıyla, seçilmesi olası olan kablo ve dağıtım 

transformatör teknik özellikleri ile maliyetleri verilmiştir. Tablo 4.1 alçak gerilim 

dağıtım şebekesine ait genel veriler içermektedir. Ek A, Tablo A.1’de ise alçak 

gerilim dağıtım şebekesinin beslemesi gereken yük değerleri, olası hat güzergahı ve 

mesafeleri verilmektedir. Optimum tasarımı yapılacak alçak gerilim dağıtım 

şebekesinin yük noktaları ve değerleri, olası hat güzergah ve olası dağıtım 

transformatör merkezi planı Şekil 4.1 ve Şekil 4.2’de verilmiştir. Yük faktörü, 

beslenen ev ve ticari yüklere ait Tablo 3.1’de verilen tipik yük faktörlerine göre 

hesaplanmıştır. Kayıp faktörü de, denklem (3.19)’a göre yük faktörüne bağlı olarak 

hesaplanmaktadır. İzin verilen maksimum bağıl gerilim düşümü seviyesi Avrupa 

standartlarına göre belirlenmiştir. Buradaki veriler, alçak gerilim dağıtım 

şebekesinde optimizasyon yapmamıza yetecek verileri içermektedir. Enerji fiyatı ise 

TEDAŞ’ın 2002 yılına ait fiyat değeridir. 
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Tablo 4.1   Birinci örnek şebeke için genel veriler 

Enerji fiyatı Ke 107.500  [TL/kWh]

Yük faktörü Fy 0.5067

Kayıp faktörü Fk 0.3317

Gerilim değeri U 0.4  [kV]

Güç faktörü cos 0.9

İzin verilen maksimum 

bağıl gerilim düşümü
emax %3

 

 

Şekil 4.1   Alçak gerilim dağıtım şebekesinin yük noktaları ve değerleri, olası hat 

güzergah ve olası dağıtım transformatör merkezi planı - 1. bölümü 
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Şekil 4.2   Alçak gerilim dağıtım şebekesinin yük noktaları ve değerleri, olası hat 

güzergah ve olası dağıtım transformatör merkezi planı - 2. bölümü 
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4.2.1. GENETİK ALGORİTMA OPERATÖRLERİNİN DEĞERLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Ek 1’de verilen, alçak gerilim dağıtım şebekesinin optimum tasarımını yapan genetik 

algoritma programının operatörlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu işlem, 

operatörler için farklı değerler seçerek ve bu operatörlerin başarısını karşılaştırarak 

yapılır. Tablo 4.2’de en iyi işleyen genetik algoritma operatörleri verilmiştir. Tezde, 

sabit mutasyon oranı ( sabit
mp ) denemeler ile belirlenmekte ve mutasyon oranı (pm), 

)int(exp)log(* nesilnesilpp sabit
mm       (4.1) 

denklemine bağlı olarak değişmektedir. Bunun sebebi, ilk nesillerde yüksek 

mutasyon oranının toplulukta hızlı bir iyileşme sağladığı gözlemlenmesidir. Genetik 

algoritmaların klasik özelliklerinden birisi ilk nesillerde hızlı bir iyileşme olmasıdır. 

Tezde geliştirilen değişken mutasyon oranı sayesinde ilk nesillerde yüksek mutasyon 

oranı söz konusudur ve bu sayede iyileşme daha da hızlı olmakta ve Şekil 4.6’da da 

görülebileceği gibi ilk nesillerde minimum maliyette keskin bir düşüş yaşanmakta, 

bu sayede optimizasyon sürece kısalmaktadır. Mutasyon oranının nesile bağlı 

değişimi Şekil 4.3’de gösterilmektedir. Şekil 4.3’te ilk mutasyon oranı 0.0503 dir ve 

bu değer beşinci nesilde 0.0039 olmaktadır. Bunun sebebi yüksek mutasyon oranı ilk 

nesillerde elde edilen ve illerki nesillere temel teşkil eden güçlü kromozomların 

kaybedilmesine neden olmasıdır ve bu yüzdende yüksek mutasyon oranı sadece ilk 

nesillerde söz konusudur. Beşinci nesilde mutasyon oranı en düşük değerine 

ulaşmakta ve bu sayede ilk nesillerde elde edilen, illerki nesillere temel teşkil eden 

(building blocks) kromozomların mutasyon sonucu bozulması engellenmektedir.  

Tablo 4.2   Birinci örnek şebeke için seçilen genetik algoritma operatör değerleri 

Topluluktaki 

birey sayısı
30

Çaprazlama 

oranı
0.7

Sabit mutasyon 

oranı
0.002

Veba oranı 0.005

Nesil sayısı 1000  
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Şekil 4.3   Mutasyon oranının nesile bağlı değişimi 

Mutasyon oranının logaritmik olarak artmasının sebebi ise, optimuma yaklaşan 

nesillerde topluluktaki bireylerin birbirlerine benzemeye başlamalarını engelemek 

içindir. Bin nesil söz konusu olduğunda son mutasyon oranı 0.0138 olmaktadır. 

4.2.2. BULUNAN OPTİMUM SONUÇ 

Ek 1’de verilen genetik algoritma programının çalıştırılması sonucunda bulunan 

optimum alçak gerilim dağıtım şebeke planı Şekil 4.4 ve Şekil 4.5’de verilmiştir. 

Şekil 4.6’da en iyi sonucun nesile bağlı değişimi gösterilmektedir. Şekil 4.6’da da 

görülebileceği gibi, 230.ncu nesilden sonra en iyi sonuçta herhangi bir değişiklik 

olmamakta, bu da optimum sonucun bulunduğunu bize göstermektedir. 

Programın çalışma süresi yaklaşık olarak 20 dakikadır ve optimum tasarımın 

maliyeti 102.230.000.000 TL olarak bulunmuştur. Bu maliyetin 50.915.000.000 

TL’sini hat maliyetleri, 51.311.000.000 TL’sini dağıtım transformatör merkezi 

maliyetleri oluşturmaktadır. Elde edilen optimum kablo kesitleri ve dağıtım 

transformatör güçleri, sırasıyla, Tablo A.2 ve Tablo A.3’de verilmektedir.  
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Şekil 4.6’da genetik algoritmanın gücü açıkca görülmektedir. Genetik algoritmanın 

içindeki popülasyonlar başlangıç nesillerinde hızla iyileşme göstermektedirler. 

Maliyet daha yüzüncü nesile gelinmeden optimum sonuca yaklaşmıştır. Bu genetik 

algoritmaların klasik bir özelliğidir. Çok hızlı bir minimizasyondan sonra gözle 

görülür bir yavaşlama yaşanmakta, yine de 230.ncu nesilde optimum sonuca 

ulaşılmaktadır. Genetik algoritmalarda hızlı bir iyileşmeden sonra, en iyi sonuçta 

değişim çok yavaş olmakta ve programın erken nesillerde durdurulması halinde 

yanlış optimuma neden olmaktadır. Bu sebep nedeniyle 230.ncu nesilde optimum 

sonucun elde edilmesine rağmen optimizasyon süreci birkaç nesil sonra 

kesilmemekte, bin nesil boyunca sürmektedir. 

Çözüm uzayında arama yaparken Ortalama değer kalp ritmine benzer, en iyi çözüme 

yakın bir değerde değişmektedir. Bu, en iyi bireyin topluluk içinde hakim olduğunu 

ve topluluğun diğer üyelerinin bu doğrultuda geliştiğini, yani en iyi bireyin 

çevresindeki çözüm uzayında arama yapıldığını göstermektedir. Bu durum hızlı ve 

etkili bir sonuca ulaşılmasını sağlasa da, topluluğun en iyi birey tarafından tamamen 

hakimiyet altına alınmasına neden olabilmektedir. Başka bir deyişle, topluluktaki 

bireylerin genetik kodları en iyi bireyle aynı veya çok benzer olmakta ve bu da çok 

dar bir çözüm uzayında arama yapılmasına neden olmakta, yani lokal optimuma 

takılı kalma tehlikesini doğurmaktadır. Bu sorunu oratadan kaldırmak için veba 

operatörü ve nesiller artıkça artan mutasyon operatörü kullanılmıştır. 

Ortalama değerdeki keskin yükselişler bize topluluğun vebaya tabi olduğunu ve 

rasgele yeni bireylerin oluşturulduğunu göstermektedir. Rasgele yeni bireylerin 

oluşturulması ile farklı genetik kodlara sahip bireyler oluşturulmakta, bu sayede 

topluluğun genetik havuzuna yeni genler girmektedir. Şekil 4.6’da 100.ncü nesile 

gelindiğinde en iyi çözümün değişmediği veya çok az değiştiği gözlenmektedir. 

Birkaç nesil sonra veba olmuş, bunu takiben daha geniş bir çözüm uzayı aranmaya 

başlanmış ve ortalama değerin en iyi değere yaklaşmasının ardından en iyi değerde 

iyileşme gözlenmiştir. Başka bir deyişle, daha geniş bir çözüm uzayının aranması 

neticesinde lokal optimuma takılı kalınması önlenmiştir. 
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Şekil 4.4   Birinci örnek dağıtım şebekesi planının 2. bölümünün optimum tasarımı 
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Şekil 4.5   Birinci örnek dağıtım şebekesi planının 1. bölümünün optimum tasarımı 

 

Şekil 4.6   Birinci örneğin minimum ve ortalama toplam maliyet eğrileri 
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4.3. İKİNCİ ÖRNEK ŞEBEKENİN TASARIMI 

İkinci örnek şebeke, karma değişkenli programlama yöntemi ile alçak gerilim 

dağıtım şebekelerinin tasarımı yapan [46] numaralı referanstan alınmıştır ve Tablo 

4.3 dağıtım şebekesine ait güncelleştirilmiş genel verileri içermektedir. Tablo B.1 ve 

Tablo B.2’de, sırasıyla, muhtemel dağıtım transformatör ve kablo teknik özellikleri 

ile maliyetleri verilmiştir. Şekil 4.7’de ise optimum tasarımı yapılacak alçak gerilim 

dağıtım şebekesinin olası hat güzergah ve olası dağıtım transformatör merkezi planı 

verilmektedir. Bu şebekedeki yük bilgileri Tablo B.3’de, olası hat güzergahları da 

Tablo B.4’de verilmektedir. 

Tablo 4.3   İkinci örnek şebeke için genel veriler 

Enerji fiyatı Ke 107.500  [TL/kWh]

Yük faktörü Fy 0.380

Kayıp faktörü Fk 0.215

Gerilim değeri U 0.4  [kV]

Güç faktörü cos 0.9

İzin verilen maksimum 

bağıl gerilim düşümü
emax %3
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Şekil 4.7   İkinci örnekteki dağıtım şebekesinin planı 
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4.3.1. GENETİK ALGORİTMA OPERATÖRLERİNİN DEĞERLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Ek 1’de verilen, alçak gerilim dağıtım şebekesinin optimum tasarımını yapan genetik 

algoritma programının operatörlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu işlem, 

operatörler için farklı değerler seçerek ve bu operatörlerin başarısını kıyaslayarak 

yapılır. Tablo 4.4’de en iyi işleyen genetik algoritma operatörleri verilmiştir. Tezde, 

sabit mutasyon oranı ( sabit
mp ) denemeler ile belirlenmekte ve mutasyon oranı (pm), 

)int(exp)log(* nesilnesilpp sabit
mm  *7     (4.2) 

denklemine bağlı olarak değişmektedir. Bunun sebebi, ilk nesillerde yüksek 

mutasyon oranının toplulukta hızlı bir iyileşme sağladığı gözlemlenmesidir. Genetik 

algoritmaların klasik özelliklerinden birisi ilk nesillerde hızlı bir iyileşme olsa da, 

tezde geliştirilen değişken mutasyon oranı sayesinde ilk nesillerde yüksek mutasyon 

oranı söz konusudur ve bu sayede iyileşme daha da hızlı olmakta ve Şekil 4.9’da da 

görülebileceği gibi ilk nesillerde minimum maliyette keskin bir düşüş yaşanmakta, 

bu sayede optimizasyon sürece kısalmaktadır. İlk mutasyon oranı 0.3451 dir ve bu 

değer yedinci nesilde 0.0086 olmaktadır. Bunun sebebi yüksek mutasyon oranı ilk 

nesillerde elde edilen ve illerki nesillere temel teşkil eden güçlü kromozomların 

kaybedilmesine neden olmasıdır ve bu yüzdende yüksek mutasyon oranı sadece ilk 

nesillerde söz konusudur. Yedinci nesilde mutasyon oranı en düşük değerine 

ulaşmakta ve bu sayede ilk nesillerde elde edilen, temel teşkil eden (building blocks) 

kromozomların mutasyon sonucu bozulması engellenmektedir. 

Tablo 4.4   İkinci örnek şebeke için seçilen genetik algoritma operatör değerleri 

Topluluktaki 

birey sayısı
40

Çaprazlama 

oranı
0.7

Sabit mutasyon 

oranı
0.004

Veba oranı 0.005

Nesil sayısı 2000  
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Şekil 4.8   İkinci örnekteki dağıtım şebekesinin optimum tasarımı 
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Mutasyon oranının logaritmik olarak artmasının sebebi ise, optimuma yaklaşan 

nesillerde topluluktaki bireylerin birbirlerine benzemeye başlamalarını engelemek 

içindir. İkibin nesil söz konusu olduğunda son mutasyon oranı 0.0304 olmaktadır. 

4.3.2. BULUNAN OPTİMUM SONUÇ 

Ek 1’de verilen genetik algoritma programının MATLAB’de çalıştırılarak 

sonucundan optimum alçak gerilim dağıtım şebekesi tasarımı bulunmuştur. 

Programın çalışma süresi yaklaşık 60 dakikadır ve optimum tasarımın maliyeti 

103.310.000.000 TL olarak elde edilmiştir. Bu maliyetin 66.351.000.000 TL’sini hat 

maliyetleri, 36.950.000.000 TL’sini dağıtım transformatör merkezi maliyetleri 

oluşturmaktadır. Elde edilen optimum şebeke planı ve optimum kablo kesitleri Şekil 

4.8’da verilmektedir. Dağıtım transformatör güçleri ise, birinci transformatör için 

1000kVA ve ikinci transformatör için 1250kVA olarak bulunmuştur. 

 

Şekil 4.9   İkinci örneğin minimum ve ortalama toplam maliyet eğrileri 
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İlk örnekteki dört dağıtım transformatör istasyonuna karşın burada iki dağıtım 

transformatör istasyonu olması, daha az dağıtım transformatör istasyonu maliyeti ile 

sonuçlanmıştır. Buna karşılık, hat sayısının ve toplam hat mesafesinin ilk örneğe 

göre daha fazla olması sebebiyle hat maliyetlerinde artış olmuştur.  

Olası hat sayısının ilk örneğe göre çok daha fazla olması, değişken sayısını arttırmış 

ve bu da hesaplama süresini oldukça uzatmıştır. Hesaplama süresini azaltmak 

amacıyla her nesilde yapılan turnuva seçimi sayısı arttırılmıştır. En iyi değerin 

ortalama değere oranının 0.9’un altına inmesi halinde turnuva seçimi dört kere 

yapılarak ortalama değerde hızlı bir iyileşme sağlanmış ve bu sayede en iyi değer 

daha hızlı bir şekilde azalmıştır. Bu, optimuma ulaşma süresinde kısalmayı 

sağlamıştır. 

Topluluk üzerinde en iyi sonuca doğru baskının artırılması, arama uzayını 

daralmasına neden olmaktadır. Bu da topluluğun lokal optimuma takılı kalma oranını 

artırmaktadır. Bu sorunun üstesinden, veba operatörü ve ilk örnekteki mutasyon 

oranına kıyasla daha yüksek bir mutasyon oranı ile gelinmektedir. 

Şekil 4.6’da topluluğun ortalama değerinin değişimi ile Şekil 4.9’daki topluluğun 

ortalama değerinin değişimi arasında fark vardır. Şekil 4.9’de ortalama değerde daha 

fazla dalgalanma söz konusudur. Bir başka deyişle daha geniş bir çözüm uzayı 

taranmaktadır. Bu, ikinci örnek şebekenin birey sayısının ve değişken sayısının 

birinci örnek şebekeye göre daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Dağıtım 

şebekesinin boyutu büyüdüğü zaman çözüm uzayının boyutu büyümekte ve global 

optimumu elde etmek için çözüm uzayında daha geniş bir arama yapma zorunluluğu 

doğmaktadır. Büyük bir çözüm uzayı optimizasyon işlemini oldukça 

yavaşlatmaktadır. Bu sebeble birinci örnek şebekede bin nesil boyunca optimizasyon 

yapılırken ikinci örnek şebekede iki bin nesil boyunca yapılmaktadır. Burada dikkat 

çekici husus şudur ki, çözüm uzayındaki büyüme genetik algoritmaya yeni 

operatörlerin eklenmesi ile optimizasyon sürecinde süreyi uzatması haricinde 

herhangi bir soruna (lokal optimumda takılı kalması gibi) neden olmamaktadır. 

Süreyi kısaltmak için genetik algoritmalara yeni operatörler de eklenebilir veya 

gerekli görülürse lineerleştirme de yapılabilir. Diğer optimizasyon teknikleri genetik 

algoritmalara göre aynı çözüm uzayında, aynı değişken ve sınırlamalara tabi iken 

daha fazla işlem süresine ihtiyaç duymaktadırlar. 
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Tezde elde edilen optimum tasarım ile [46]’nın elde ettiği optimum tasarım benzer 

bir dağıtım şebekesi tasarlamakla birlikte, aralarında 29-33, 6-8 ve 44 numaralı yük 

noktalarının hat bağlantılarında bir fark bulunmaktadır. Bu fark Şekil 4.8 ile Şekil 

4.10’un kıyaslanması ile rahatlıkla görülebilir. Tezde yapılan çalışmanın [46]’daki 

çalışmaya göre üstünlükleri aşağıda verilmektedir: 

  [46] tarafından yapılan çalışmada dağıtım transformatör merkezi ile hat 

kesitlerinin güce göre maliyet eğrileri ve gerilim düşümü lineerleştirilmektedir. 

Tezde ise lineerleştirme yapılmamakta ve bu sayede lineerleştirme nedeniyle 

oluşan hatadan sakınılmaktadır.  

 Bağıl gerilim düşümü değeri [46]’da %5 seçilirken, tezde %3 seçilerek tasarımda 

güvenirlik artırılmaktadır.  

 Matematiksel programlama yöntemiyle matematiksel modeli çözen [46]’dan 

farklı olarak, tezde genetik algoritma ile çözüm yapılmaktadır. Bu sayede daha 

geniş bir çözüm uzayında arama yapılarak lokal optimumlardan sakınılmakta, 

global optimum elde edilmektedir.  

Tezde yapılan çalışmanın [46]’daki çalışmaya göre dezavantajı ise: 

 [46]’da yapılan çalışmanın matematiksel modeline yıllık güç kayıp maliyetlerinin 

de eklenmesidir. 
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Şekil 4.10   Karma değişkenli programlama yöntemi ile ikinci örnek dağıtım 

şebekesinin tasarımı 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dağıtım şebekesi planlanmasının veya mevcut bir dağıtım şebekesinin büyütülmesi 

için yapılan çalışmaların amacı en az maliyetle kaliteli ve talep edilen enerjiyi 

tüketicilere ulaştırmaktır. Malzeme, montaj ve diğer maliyetlerinin artması nedeniyle 

şebekelerin optimum tasarlanmasının önemi her geçen gün artmaktadır. Çağımızın 

bilgi çağı olması, özellikle büyük boyutlu şebekelerin optimum tasarımının sonuca 

oldukca yüksek hızla ulaşabilen optimizasyon teknikleri ve bilgisayar desteğiyle 

yapılmasına olanak sağlamaktadır. Literatürde çeşitli konulara uygulanabilen birçok 

optimizasyon tekniği bulunmaktadır. Şebeke tasarımı için uygun bir algoritma seçimi 

yapılması durumunda global optimuma ulaşma olasılığı artmakta, başka bir deyişle, 

daha az maliyetle kaliteli enerjiden ödün vermeden şebeke tasarımı yapmak mümkün 

olmaktadır. Tezde, son yıllarda öne çıkan optimizasyon tekniklerinden birisi olan 

genetik algoritmaları ile dağıtım şebekesi optimizasyonu yapılarak söz konusu 

algoritmaların dağıtım şebekelerindeki etkinliği ve başarısı irdelenmiştir. 

Tezde kullanılan modelde, dağıtım transformatörünün tesis ve kayıp (demir ve bakır 

kayıpları) maliyetleri ile hattın tesis ve kayıp maliyetleri gözönüne alınmıştır. 

Geliştirilen programda dağıtım transformatörü yer ve güç seçimi ile hat güzergah ve 

kesit seçimi yapılmıştır. Minimum maliyetli dağıtım şebekesi tasarımı yapılırken, 

talep edilen yüklerin karşılanması, kablo akım taşıma kapasitesi, gerilim düşümü, 

hattın dallı olması ve tüm tüketicilerin beslenmesi  gibi şebekenin doğal yapısından 

gelen fiziksel koşullar hesaba katılmıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmaların çok azı 

bütün bu değişkenleri ve sınırları kapsamaktadır. Tezde yapılan tasarımın sınırlara 

bağlı kalarak bütün bu değişkenleri kapsaması sayesinde daha gerçekçi bir sonuç 

elde edilmiştir.  

Hesaplama sonuçlarından da görülebileceği gibi genetik algoritmalar çok sayıda 

değişkenin söz konusu olduğu dağıtım şebekeleri tasarımlarını, sınır denklemlerine 

sadık kalarak, başarıyla optimize edebilmektedir. Matematiksel programlama 

yöntemi ile [46] tarafından planlaması yapılmış dağıtım şebekesi, genetik algoritma 



54 

ile çözülerek sonuçları kıyaslanmıştır. Bu sayede genetik algoritmaların etkinliği 

gösterilmiştir. Lineerleştirmeye ihtiyaç duymaması sayesinde çok başarılı ve 

gerçekçi sonuca ulaşan bir optimizasyon tekniği olduğu kanıtlanmıştır. 

Genetik algoritmalarının bir başka özelliği ise değişken sayısı ve sınırlamalar 

artığında, yani problem daha karmaşık bir hal aldığında, esnek yapısı sayesinde yeni 

operatörlerin eklenmesi veya mevcut operatörlerin etkinliğinin artırılması ile global 

optimuma ulaşma olasılığında herhangi bir azalma olmamasıdır. Bu sayede çok 

büyük ve fiziksel koşullara tabi şebekeler bile genetik algoritmalarla sayesinde 

başarıyla optimum olarak tasarlanabilmektedir. Hesaplamaları takip etmenin 

mümkün olması, programdaki hataları ve aksaklıkları düzeltmede büyük bir kolaylık 

sağlamaktadır. 

Tezde kullanılan modelde yük artışının ve güvenirliğin hesaba katılması ile çok daha 

gerçekci bir sonuç elde etmek mümkündür. 
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EK A 

Tablo A.1   Birinci örnek dağıtım şebekesi yük değerleri, olası hat güzergahı ve 

mesafeleri 

Hat No.
Beslenen 

Yük

Beslendiği 

Nokta

Mesafe

[m]

Yük Değeri

[kW]

TR4 200

R2 85

H2 R2 TR4 115 88.5

H3 R3 TR4 75 105

H4 C1 TR4 100 95

TR3 - A 220

TR3 - B 290

R6 65

R5 100

TR3 - A 120

TR3 - B 170

R7 85

TR3 - A 155

TR3 - B 225

R5 75

R7 120

TR3 - A 35

TR3 - B 105

TR3 - A 210

TR3 - B 140

R9 140

TR3 - A 135

TR3 - B 65

TR3 - A 215

TR3 - B 145

R9 80

R13 110

R15 140

R16 170

C2 136.85

H10 R9 78

H11

H6 R5 117

H7 R6 99

H1 R1 78

H5 R4 117

H8 R7 99

H9 R8 78
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Tablo A.1   Birinci örnek dağıtım şebekesi yük değerleri, olası hat güzergahı ve 

mesafeleri (devam) 

Hat No.
Beslenen 

Yük

Beslendiği 

Nokta

Mesafe

[m]

Yük Değeri

[kW]

TR3 - A 110

TR3 - B 180

TR3 - A 140

TR3 - B 210

R10 110

R12 130

TR2 100

R11 130

TR2 195

R15 80

C2 110

TR2 275

R13 60

R15 120

TR2 115

R16 35

H18 R16 TR2 80 60

H19 R17 TR2 60 70.5

TR2 70

İ1 55

TR2 125

R18 70

H22 İ1 TR2 70 75

TR1 - A 170

TR2 - B 260

R21 60

TR1 - A 110

TR2 - B 200

TR1 - A 175

TR2 - B 265

R23 65

TR1 - A 110

TR2 - B 200

TR1 - A 110

TR2 - B 200

25

H14 R12

H25 R22 78

69

H16 R14 69

H12 R10 69

69H24

H13 R11

78

H15 R13

H17 R15 79.5

C3H27 271

H21 R19 78

H23

H20 R18 69

H26 81R23

R20 84

R21
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Tablo A.2   Birinci örnek dağıtım şebekesi optimum kablo kesitleri 

Hat No.
Beslenen 

Yük

Beslendiği 

Nokta

Mesafe

[m]

Yük 

Değeri

[kW]

Kablo 

Kesiti

[mm
2
]

H1 R1 R2 85 78 3*50/25

H2 R2 TR4 115 88.5 3*70/35

H3 R3 TR4 75 105 3*50/25

H4 C1 TR4 100 95 3*50/25

H5 R4 R6 65 117 3*50/25

H6 R5 TR3 120 117 3*50/25

H7 R6 R7 120 99 3*95/50

H8 R7 TR3 35 99 3*185/95

H9 R8 R9 140 78 3*50/25

H10 R9 TR3 135 78 3*150/70

H11 C2 R9 80 136.85 3*50/25

H12 R10 TR3 110 69 3*50/25

H13 R11 R10 110 25 3*50/25

H14 R12 TR2 100 78 3*50/25

H15 R13 R15 80 69 3*50/25

H16 R14 R13 60 69 3*50/25

H17 R15 R16 35 79.5 3*95/50

H18 R16 TR2 80 60 3*150/70

H19 R17 TR2 60 70.5 3*50/25

H20 R18 TR2 70 69 3*50/25

H21 R19 R18 70 78 3*50/25

H22 İ1 TR2 70 75 3*50/25

H23 R20 R21 60 84 3*50/25

H24 R21 TR1 110 69 3*70/35

H25 R22 R23 65 78 3*50/25

H26 R23 TR1 110 81 3*70/35

H27 C3 TR1 110 271 3*120/70  

Tablo A.3   Birinci örnek dağıtım şebekesi optimum dağıtım transformatör güçleri 

Dağıtım 

Transformatör No.

Transformatör Boyutu

[kVA]

1 630

2 630

3 800

4 500  
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EK B 

Tablo B.1   İkinci örnek dağıtım şebekesinde dağıtım transformatörünün teknik 

özellikleri ve maliyetleri 

Boşta Yükte

800 1.520 9.700 12.539.548.000

1000 1.600 12.200 13.968.871.000

1250 1.950 14.000 15.720.859.000

1600 2.350 16.500 18.951.672.000

Kayıplar [kW]Güç

[kVA]

Maliyet

[TL]

 

Tablo B.2   İkinci örnek dağıtım şebekesinde hatta kullanılan kablonun teknik 

özellikleri ve maliyetleri 

No. Kesiti
Direnç

(ohm/km)

Akım Kapasitesi

(A)

Maliyet

(TL/m)

I 3*70/35 0.268 228 19.154.000

II 3*95/50 0.193 275 23.779.000

III 3*120/70 0.153 313 28.593.000

IV 3*150/70 0.124 353 33.528.000

V 3*185/95 0.0991 399 39.752.000

VI 3*240/120 0.0754 464 49.970.000

VII 2*(3*150/70) 0.0620 706 67.056.000

VIII 3*(3*240/120) 0.02513 1392 149.910.000  
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Tablo B.3   İkinci örnek dağıtım şebekesinde yük bilgileri 

Yük 

noktası

Yük

[kW]

Yük 

noktası

Yük

[kW]

Yük 

noktası

Yük

[kW]

3 45.8 21 36.64 39 20

4 36.64 22 36.64 40 36.64

5 36.64 23 36.64 41 45.8

6 36.64 24 36.64 42 52

7 36.64 25 40 43 47.8

8 45.8 26 25 44 55

9 20 27 36.64 45 25

10 29.872 28 36.64 46 36.64

11 29.872 29 47.8 47 36.64

12 37.340 30 36.64 48 10

13 10 31 45.8 49 36.64

14 36.64 32 36.64 50 36.64

15 36.64 33 36.64 51 36.64

16 10 34 10 52 45.8

17 36.64 35 36.64 53 36.64

18 36.64 36 36.64 54 10

19 52 37 52 55 36.64

20 47.3 38 45.3 56 36.64

57 10  
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Tablo B.4   İkinci örnek dağıtım şebekesinde olası hat güzergahları ve mesafeleri 

1. Yük 2. Yük 1. Yük 2. Yük

1 1 3 10 39 32 31 40

2 3 4 60 40 31 30 30

3 4 5 50 41 30 29 30

4 5 60 20 42 29 61 30

5 60 6 60 43 61 2 10

6 6 7 40 44 61 28 20

7 7 8 30 45 28 27 50

8 8 2 76 46 27 26 40

9 60 37 75 47 2 19 20

10 37 38 40 48 19 18 60

11 38 67 28 49 18 17 60

12 1 49 10 50 17 63 40

13 49 50 60 51 63 64 40

14 50 51 50 52 63 13 40

15 51 52 50 53 63 14 20

16 49 58 20 54 14 15 20

17 58 35 10 55 15 16 20

18 58 34 40 56 2 62 80

19 34 65 20 57 62 22 40

20 65 58 20 58 22 21 40

21 35 36 60 59 21 20 40

22 36 59 40 60 20 66 40

23 59 39 30 61 55 56 30

24 59 45 60 62 56 57 30

25 45 46 30 63 26 47 80

26 59 40 50 64 47 48 40

27 40 41 30 65 62 53 30

28 41 42 30 66 53 54 30

29 42 43 30 67 62 25 30

30 43 67 35 68 25 24 40

31 67 44 27 69 24 23 40

32 1 10 50 70 16 66 20

33 10 11 50 71 66 55 20

34 11 12 50 72 66 23 40

35 12 9 10 73 58 3 20

36 9 64 50 74 58 10 20

37 60 33 40 75 19 61 30

38 33 32 40

Bağlantı Mesafe

[m]
Bağ no.

Bağlantı Mesafe

[m]
Bağ no.
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Tablo B.5   İkinci örnek dağıtım şebekesinde optimum kablo kesitleri 

1. Yük 2. Yük 1. Yük 2. Yük

1 1 3 3*120/70 39 32 31 3*70/35

2 3 4 3*95/50 40 31 30 3*70/35

3 4 5 3*70/35 41 30 29 3*95/50

4 5 60 3*70/35 42 29 61 3*120/70

5 60 6 - 43 61 2 2*(3*150/70)

6 6 7 3*70/35 44 61 28 3*70/35

7 7 8 3*70/35 45 28 27 3*70/35

8 8 2 3*70/35 46 27 26 3*70/35

9 60 37 3*70/35 47 2 19 3*120/70

10 37 38 3*70/35 48 19 18 3*95/50

11 38 67 - 49 18 17 3*70/35

12 1 49 3*(3*240/120) 50 17 63 3*70/35

13 49 50 3*70/35 51 63 64 -

14 50 51 3*70/35 52 63 13 3*70/35

15 51 52 3*70/35 53 63 14 3*70/35

16 49 58 2*(3*150/70) 54 14 15 3*70/35

17 58 35 2*(3*150/70) 55 15 16 3*70/35

18 58 34 3*70/35 56 2 62 2*(3*150/70)

19 34 65 - 57 62 22 3*70/35

20 65 58 - 58 22 21 3*70/35

21 35 36 2*(3*150/70) 59 21 20 3*70/35

22 36 59 2*(3*150/70) 60 20 66 -

23 59 39 3*70/35 61 55 56 3*70/35

24 59 45 3*70/35 62 56 57 3*70/35

25 45 46 3*70/35 63 26 47 3*70/35

26 59 40 3*150/70 64 47 48 3*70/35

27 40 41 3*120/70 65 62 53 3*70/35

28 41 42 3*95/50 66 53 54 3*70/35

29 42 43 3*70/35 67 62 25 3*120/70

30 43 67 3*70/35 68 25 24 3*95/50

31 67 44 3*70/35 69 24 23 3*70/35

32 1 10 3*70/35 70 16 66 -

33 10 11 3*70/35 71 66 55 3*70/35

34 11 12 3*70/35 72 66 23 3*70/35

35 12 9 3*70/35 73 58 3 -

36 9 64 - 74 58 10 -

37 60 33 - 75 19 61 3*70/35

38 33 32 3*70/35

Bağlantı Kablo Kesiti

[mm
2
]

Bağ 

no.

Bağlantı Kablo Kesiti

[mm
2
]

Bağ 

no.
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