TEKNİK BAKIŞ AÇISIYLA
ENERJİ ARAŞTIRMALARI
EDİTÖR
Dr. Öğr. Üyesi Murat KIRANŞAN
YAZARLAR
Prof. Dr. Ahmet ÇARHAN
Prof. Dr. Ahmet FERTELLİ
Prof. Dr. Aytunç ATEŞ
Prof. Dr. Güven ÇANKAYA
Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Hale BAKIR
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ADAK
Ali Rıza DEMİRTAŞ
Cihan Serdar ÇALIŞ
Fatma Nur ERDOĞMUŞ
Kemal YILDIZ
Melis ÖDER
Necati GÜVEN
Umut Yusuf KALEM
Süleyman ERTEN

TEKNİK BAKIŞ AÇISIYLA ENERJİ ARAŞTIRMALARI
EDİTÖR
Dr. Öğr. Üyesi Murat KIRANŞAN
YAZARLAR
Prof. Dr. Ahmet ÇARHAN
Prof. Dr. Ahmet FERTELLİ
Prof. Dr. Aytunç ATEŞ
Prof. Dr. Güven ÇANKAYA
Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Hale BAKIR
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ADAK
Ali Rıza DEMİRTAŞ
Cihan Serdar ÇALIŞ
Fatma Nur ERDOĞMUŞ
Kemal YILDIZ
Melis ÖDER
Necati GÜVEN
Umut Yusuf KALEM
Süleyman ERTEN

Copyright © 2022 by iksad publishing house
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
distributed or transmitted in any form or by
any means, including photocopying, recording or other electronic or
mechanical methods, without the prior written permission of the publisher,
except in the case of
brief quotations embodied in critical reviews and certain other
noncommercial uses permitted by copyright law. Institution of Economic
Development and Social
Researches Publications®
(The Licence Number of Publicator: 2014/31220)
TURKEY TR: +90 342 606 06 75
USA: +1 631 685 0 853
E mail: iksadyayinevi@gmail.com
www.iksadyayinevi.com
It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules.
Iksad Publications – 2022©
ISBN: 978-625-8323-00-9
Cover Design: İbrahim KAYA
June / 2022
Ankara / Turkey
Size = 16x24 cm

İÇİNDEKİLER
EDİTÖRDEN / ÖNSÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Murat KIRANŞAN………………………….……..………1
BÖLÜM 1
BİNALAR İÇİN DUYULUR ISI DEPOLAMA SİSTEMLERİNE
GENEL BİR BAKIŞ
Prof. Dr. Ahmet FERTELLİ ………………………….………...………….3
BÖLÜM 2
EL YAPIMI KİTLE İMHA SİLAHLARININ PATLAYICI
MADDELER KULLANARAK ORTAMA YAYILMASI
Ali Rıza DEMİRTAŞ
Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ
Prof. Dr. Güven ÇANKAYA
Prof. Dr. Aytunç ATEŞ
Prof. Dr. Ahmet ÇARHAN ……………….……….………………..…….13
BÖLÜM 3
ELEKTRİK TESİSLERİNDE GÜÇ KATSAYISININ
İYLEŞTİRMESİ VE HARMONİK BİLEŞENLERİN
KOMPANZASYON TESİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ADAK …………………..……..……………..29

BÖLÜM 4
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ODAKLI OTOMATİK KONTROL
TEKNİKLERİNİN SOĞUTMA SİSTEMLERİ PERSPEKTİFİ
İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Süleyman ERTEN
Umut Yusuf KALEM
Fatma Nur ERDOĞMUŞ
Melis ÖDER ………………..…………………………..…………………..57
BÖLÜM 5
TÜRKİYE’DEKİ NÜKLEER TEHLİKELER VE KAZALAR
Kemal YILDIZ
Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ
Prof.Dr. Ahmet ÇARHAN
Prof. Dr. Güven ÇANKAYA
Prof. Dr. Aytunç ATEŞ ……………………..………..………..………….79
BÖLÜM 6
TERMONÜKLEER SİLAH
Cihan Serdar ÇALIŞ
Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ
Prof. Dr. Ahmet ÇARHAN
Prof. Dr. Aytunç ATEŞ
Prof. Dr. Güven ÇANKAYA ……………..…..………………..…………87

BÖLÜM 7
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SÜRECİNDE AVRUPA’NIN EN
BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ ZAPORİJYA NÜKLEER
SANTRALİNİN HASAR GÖRMESİ DURUMUNDA
OLUŞABİLECEK RİSKLER
Necati GÜVEN
Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ
Prof. Dr. Güven ÇANKAYA
Prof. Dr. Aytunç ATEŞ……………………………...……………………..99
BÖLÜM 8
GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE PANELLERDE
OLUŞAN ARIZALARIN TESPİTİ VE TESPİT
YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Öğr. Üyesi Hale BAKIR …………………..………..………………111

ÖNSÖZ
Günümüzde, dünya nüfusunun aşırı artması ve teknolojik gelişmelerin
yaşam standartlarını yükseltmesinden dolayı enerjiye olan ihtiyaç her geçen
gün artmaktadır. Enerji ihtiyacı giderek arttığından farklı ve etkili enerji
üretim yöntemleri tercih edilmektedir. Enerjinin verimli bir şekilde
kullanılması ve depo edilmesi başta ülkemiz ve günümüz dünyası için çok
önemli bir parametredir. Fosil yakıt kaynaklarının dünya üzerinde giderek
azalması ve çevre kirliliğini maksimum seviyeye ulaştırdığından dolayı,
ülkeler enerji ihtiyacını nükleer enerjiden karşılamaya başlamışlardır. Nükleer
enerjinin yaygınlaşması ile enerji ihtiyacı kısmende olsa karşılanmış ve aynı
zamanda nükleer silahların yaygınlaşmasına neden olmuştur. Son 30-40 yıl
içerisinde nükleer santrallerde birçok kazalar ve sızıntılar meydana gelmiştir.
Nükleer santrallerdeki kazalar insanlığa ve çevreye geri dönüşü olmayan izler
bırakmaktadır. Enerji ihtiyacı için yapılan bütün faaliyetler dünya yaşamını
kolaylaştırırken, insanlık için istenmeyen olumsuz olaylara neden olmaktadır.
Bu kitapta, ısı ve enerjinin depolanması, elektrik tesislerinde güç
katsayısının iyileştirmesi, enerji verimliliği odaklı otomatik kontrol teknikleri,
nükleer santraller, nükleer enerji, nükleer tehlikeler ve meydana gelen kazalar,
termonükleer silahlar ve etkileri, kitle imha silahları konularına değinilmiştir.
Teknolojik gelişmeler ve günümüzde enerji ihtiyacı farkındalığını ülkemizde
uygulanabilirliğine yönelik çalışmalar oluşturmak için yol gösterici mahiyette
olduğunu düşündüğüm her bir bölümün özellikle akademik alanda ilgi
uyandıracağı ümidiyle saygılarımı sunarım.
Dr. Öğr. Üyesi Murat KIRANŞAN
Gümüşhane Üniversitesi
Editör

1

2

TEKNİK BAKIŞ AÇISIYLA ENERJİ ARAŞTIRMALARI

BÖLÜM 1
BİNALAR İÇİN DUYULUR ISI DEPOLAMA SİSTEMLERİNE
GENEL BİR BAKIŞ
Prof. Dr. Ahmet FERTELLİ1

1

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Sivas, Türkiye,
fertelli@cumhuriyet.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-2279-1918

3

4

TEKNİK BAKIŞ AÇISIYLA ENERJİ ARAŞTIRMALARI

GİRİŞ
İnsanoğlunun yaşam için temel ihtiyaçlarınınım temininde önemli rol
oynayan enerji üretimi günümüzdeki hem nüfus artışı, yükselen kentleşme
oranı hem de artan sanayileşme ile orantılı artan birincil enerji talebiyle
birlikte en önemli konu olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca, bu enerjinin
karşılanmasında çevre hassasiyeti olan aynı zamanda da ekonomik ve
sürdürülebilen alternatif üretimlerin oluşması gerekmektedir. Tüm dünya
artan enerji talebinin karşılanması ile beraber, bunun üretiminde 2050 yılı için
net sıfır emisyon hedefi elde edebilmek gerekli çalışmaları yürütmektedir.
Toplam enerji üretiminde temiz enerjiye geçişin desteklenmesi, onun alt
bileşenleri olan rüzgâr türbinleri, bataryalar, elektrolizörler ve bir dizi başka
teknolojilerin geliştirilmesi için desteklerin verilmesi gerekliliği de ortaya
çıkmıştır. Ülkemizde de 2021 yılı TEİAŞ Aralık ayı güç raporuna göre toplam
elektrik kurulu güç kapasitesinin 99.819,6 MW’e yükseldiği, toplam santral
sayısının da 10457 olduğu, doğalgazın toplam kurulu güçte birinci sırada
olduğu görülmektedir (Gensed, 2021). Son yıllarda yenilenebilir enerjiye
yapılan yatırımlarla güneş enerjisi kaynaklı kurulu gücün toplam güce göre
%7,80, rüzgâr enerjisinin ise %10,6 oranına kadar arttığı görülmektedir
(Eigm, 2021).
Şekil 1’de görüldüğü gibi doğalgazın şehir tüketiminde
kullanım oranı % 40, enerji santrallerindeki kullanım oranı % 29 ve sanayi de
ise % 31 oranındadır (Eigm, 2021). En büyük tüketim oranının binalarda,
özellikle de ısıtma, sıcak su ve ocak alanında kullanıldığı açıktır. Mevcut
enerji talebinin sağlanması kadar enerji verimliliğinin ve tasarrufunun
uygulanması ile toplam enerji talebindeki artışın azaltılması da önemlidir.
Ülkemizde enerji verimliliği kanunu, binalardaki enerji performansı
yönetmeliği, bina ve işletmeler için enerji yöneticiliği ve düzenlemeleri, enerji
etiketlendirmeleri gibi son 15 yılda yapılan çalışma ve düzenlenen
yönetmeliklerle bu konuda önemli yol alınmıştır. Ancak tüm bu verimlilik ve
performans göstergelerindeki temel çalışma ve noktalar mevcut ısıtma,
soğutma ve enerji sistemlerinin çalışır halde iken enerji tasarrufu ve
verimliliği üzerinedir. Önemli oranda enerji tasarrufu sağlamakla beraber,
mevcut sistemdeki tüketimleri azaltacak diğer bir parametre olan enerji
depolama sistemlerinin de gündeme gelme zamanı gelmiştir.
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Şekil 1: 2021 yılı kümülatif elektrik üretimi ve doğalgaz tüketim dağılımı (Eigm,
2021)

Maksimum talebi karşılayacak miktarda üretilmesi veya temin edilmesi
zorunlu olan enerjinin, maksimum talebin haricindeki zaman dilimlerinde
kullanılmayan enerjinin de değerlendirilmesi içerecek yeni yöntemlerin
kullanılabilmesi de günümüzde zorunlu ve son derece ekonomik bir
gerçekliktir. Bunu sağlayabilecek en temel sistemler enerji depolama
sistemleridir. İleriki bir zamanda kullanılacak enerjiyi, üretimin fazla olduğu
zamanlarda depolanması ya da fiyatı daha ucuz bir zaman dilimde olan
enerjinin depolanarak pahalı olan saatte kullanımını esas almaktadır.

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ
Isıl enerjinin depolanması için duyulur ısı, gizli ısı ve termokimyasal
reaksiyonlar olmak üzere 3 farklı yöntem kullanılmaktadır (Şekil 2). Duyulur
ısı ile depolama, her malzemenin mevcut ısı kapasitesinin değerlendirilmesi
için sıcaklık değişiminin kullanılmasıyla oluşur. Böylece termal enerji, bir
cismin sıcaklığını yükselterek veya azaltarak kolayca depolanabilir.
Depolanan enerji miktarı, depolama ortamının kütlesi, ısı kapasitesi ve
sıcaklık farkına bağlıdır. Sıvılarda su, yağ ve erimiş tuzlar gibi maddelerde,
katılarda ise metal, taş ve beton gibi maddeler içeresinde ısıyı depolamak
mümkündür. Katı malzemelerin en önemli avantajı sıvılar gibi bir depoya
gereksinim duymazlar ve çok yüksek sıcaklıklara ısıtılabilmeleridir.
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Şekil 2: Enerji Depolama Yöntemleri

Metal olan malzemeler hem yüksek ısıl iletkenliğe sahip pahalı
malzemelerdir hem de hızlı şarj ve deşarj yaparlar (Tablo 1). Çakıllar ve
topraklar gibi bol ve ucuz olan doğal malzemeler düşük sıcaklıklarda, granit,
seramik, silis, alümina, magnezyum, manyezit, bazalt ve kuvarsit gibi daha iyi
termomekanik kararlılığa sahip daha malzemeler ise yüksek sıcaklıklarda
kullanılabilirler (Meyers, 2012; Teller ve diğerleri, 2013). Gizli ısı depolama,
bir maddenin sabit sıcaklıkta gerçekleştiği faz değişimi esnasında ısı
depolama ve yayma kapasitesinden dolayı kullanılan diğer bir yöntemdir. Bu
yöntemle duyulur ısı depolama sistemlerine göre gizli ısısı fazla olan
maddelerin kullanılmasıyla birim hacim için daha yüksek miktarda ısı
depolanması mümkündür (Dinçer ve Rosen, 2011). Kullanılan malzemelerin
katı-sıvı, sıvı-gaz, katı-gaz faz değiştirmesinden dolayı faz değişim malzemesi
olarak isimlendirilir. Termokimyasal depolamada zeolit ve silikajel gibi
malzemeler kullanılarak ısı, endotermik bir reaksiyon tarafından oluşturulan
kimyasal bileşikler şeklinde önce depolanır sonra bileşikler ekzotermik bir
reaksiyonda tekrar birleştirilerek geri kazanılır (Teller ve diğerleri, 2013). Bu
sistemler uzun süreli enerji depolama uygulamaları için avantajlıdır (Meyers,
2012).
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Tablo 1: Bazı Katı Malzemelerin Isıl Enerji Depolama Yetenekleri İçin Fiziksel
Özellikleri (Oral A., 2015)

ELEKTRİK İLE ISIL ENERJİ DEPOLAMA
Binalarda bireysel veya merkezi ısıtma düşünüldüğünde ısıl enerji
depolama sistemleri içerisinde duyulur ısı depolama sistemleri ve bunların
içerisinde de yüksek sıcaklık ile depolama yapanlar ön plana çıkmaktadır. Bu
sistemler, yoğunluğu ve özgül ısısı yüksek malzemelerden yapılmış tuğlalar
içerisinde ısının depolanmasını sağlamaktadır. İhtiyaç duyulan ısıtma yüküne
göre tasarlanan radyatörler içerisinde tuğlalar arasındaki boşluğa elektrikli
ısıtıcılar yerleştirilerek tuğlaların elektrik talebinin düşük olduğu gece
döneminde ısıl enerjiyi depolaması, gündüzleri de depolanan enerjinin mahal
ısıtmasını yapabilmesi için bırakılması sağlanmaktadır. İstenmeyen ısı
kayıpları ve sıcak olan tuğlaların radyatör dış yüzeyinde sıcaklık
oluşturmaması için radyatörler iyi bir şekilde yalıtılmalıdır. Bu sistemler
bireysel ve merkezi ısıtma enerji verimliliği ve tasarrufu için önemli katkı
sağlamaktadırlar. Kurulumları çok basit, bakım gerektirmeyen, depolanan
enerjinin tamamını ısıtılmak istenen bölgeye aktarılabilen, kullanımı güvenli
ve CO2 salınımı oluşturmayan sistemlerdir. Ekonomik bir alternatif olabilmesi
için uygun bir elektrik tarifesi ile beraber kullanılma zorunluluğu,
kullanıcıların şarj ve deşarj kullanımları hakkında bilgili olması, elektrik
korunum özellikleri, sistemin gündüz kullanımı için mutlaka gece enerji
depolama gerekliliği gibi parametreler ise dezavantajı olarak belirtilebilir.
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ELEKTRİK TARİFELERİ VE YAKIT KARŞILAŞTIRMA
Elektrik ile ısıl enerji depolamada elektrik fiyatlandırmaları çok
önemlidir. Diğer ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de elektrik
faturalandırmalarında tek zamanlı ve çok zamanlı olmak üzere iki farklı tarife
uygulanmaktadır. Tek zamanlı tarifede günün tüm saatleri aynı fiyat
üzerinden ve 73,93 kr/kWh olarak faturalandırılmaktadır (EPDK, 2021). Çok
zamanlı tarife ise elektrik talebinde gün içerisinde meydana gelen
dalgalanmaları en aza indirebilmek için uygulanan üç zamanlı tarifedir. Bu
tarifede elektrik fiyatı elektriğin en çok kullanıldığı saatlerde maksimum, en
az kullanıldığı saatlerde ise minimum yapılarak, kullanıcıların elektriği bu en
ucuz zaman diliminde kullanmaları teşvik edilmiştir. Bu tarifeye göre gün 3
zaman dilimine bölünmüş ve her dilim için ayrı elektrik fiyatı
uygulanmaktadır. Gündüz saat 06.00-17.00 arası 74,87 kr/kWh, puant saat
17.00-22.00 arası elektriği en pahalı olduğu zaman dilimi 109 kr/kWh ve saat
22.00-06.00 arası elektriğin en ucuz olduğu gece zaman diliminde ise fiyat
47,52 kr/kWh olarak belirlenmiştir (EPDK, 2021). Gece çok ucuz olan
elektrik fiyatı üzerinden üretilen ve depolanan ısı enerjisi gündüz saatleri
boyunca belirlenen bir oda için çok ucuz ısıtmayı gerçekleştirebilmektedir.
Tablo 2’de farklı yakıtlar için 2021 Aralık ayı fiyatlarına (EPDK, Tedaş,
Tppd, İgdaş, 2021) göre 1000 kcal ısı miktarı için maliyet oranlarını
gösterilmektedir.
Tablo 2: Enerji Maliyetlerinin Karşılaştırılması
Isıtma Yakıt
Motorin
Doğalgaz (Konut)

Isıl Değeri

Ortalama
₺/1000kcal
Verim

Fiyat

10200 kcal/kg
3

9,40 ₺/kg

0,86

1,07

3

1,94 ₺/m
3,62 ₺/kg

0,92

0,26

İthal Kömür

8250 kcal/Sm
7200 kcal/kg

0,65

0,77

Fuel Oil

9200 kcal/kg

8,66 ₺/kg

0,82

1,15

Kalorifer Yakıtı

9700 kcal/kg

9,80 ₺/kg

0,84

1,20

Odun

2500 kcal/kg

1,20 ₺/kg

0,60

0,80

860 kcal/kwh

0,74 ₺/kWh

0,99

0,87

860 kcal/kwh

0,47 ₺/kWh

0,95

0,58

Elektrik
Elektrik enerji
depolama

9

Tablodan da görüldüğü gibi en ucuz maliyetli ısınma, enerji depolamalı
sistem ve doğalgaz ile sağlanmaktadır. Sistem hem gece saatlerinde
kullanılmayan enerjiyi kullanarak enerji talebini azaltmakta hem de en
ekonomik seçeneği oluşturmaktadır.

SONUÇ
Tüm dünya ile beraber ülkemizde de artmaya devam eden enerji
talebinin karşılanması sadece yeni ve maliyetli yatırımlarla değil, mevcut
enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasıyla mümkün olacaktır. Isıtmada,
elektrik ile enerji depolama sistemlerinin kullanılması bu hedefi destekleyici
en önemli unsurlardan birisidir. Mevcut tarifelerle doğalgaz ile ısıtmaya
alternatif olan bu sistemler, hem kullanıcılara tanıtılıp hem de ülkemiz
içerisinde üretimlerinin yapılmasıyla kendilerine özgü farklı elektrik tarifeleri
ile fiyatlandırıldığında çok daha avantajlı alternatif sistemlere
dönüşebilecektir.
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TEKNİK BAKIŞ AÇISIYLA ENERJİ ARAŞTIRMALARI

GİRİŞ
Bu çalışmada, temel olarak el yapımı kitle imha silahı nedir, neden
önemlidirler, etkileri ve sonuçları açısından kısa bir değerlendirme ve
bilgilendirme amaçlanmaktadır. Tercih edilme sebepleri, kullanılmaları
durumunda toplum üzerindeki etkileri ve sonuçlarına kısa bir değinilme
yapılmaya çalışılacaktır. Terörist faaliyetler ulusal, uluslararası, ideolojik,
etnik,
politik,
dini
ve
ekonomik
gibi
farklı
alanlarda
gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca kitlesel ölümlere sebebiyet vermesi
açısından Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) terörizmi
büyük önem arz etmektedir. KBRN başlıklarının önemi son yıllarda oldukça
artmıştır. Bununla birlikte bu başlığa yaşanan olayların neticesinde patlayıcı
maddelerin etkileri ve sonuçları da dikkate alınarak bir ekleme yapılarak
KBRN-P kavramı ortaya çıkmıştır. Savaş veya bir iç karışıklık durumunda
devlet dışı örgütler veya terörist unsurlarca yapılacak olan KBRN-P içerikli
saldırıların sonuçları son derecede zarar verici ve korkutucu olacaktır. Buda
toplum üzerinde oldukça etkili ve olumsuz sonuçlara sebep olabilmektir.
Bu doğrultuda, ülkemizi ve dünyamızı etkileyecek olan KBRN-P tehdit
ve tehlikelerine karşı halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal
kaybının en aza indirilmesi maksadıyla gerekli tedbirlerin alınması
gerekmektedir (AFAD, 2015). Bu tedbirler kapsamında Kitle imha silahları
(KİS) olarak da adlandırılan Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer
(KBRN) maddelerin özellikleri, etkileri, gizlenme ve dağılma/saçılma
yollarının gerek güvenlik kuvvetleri gerek bu konu üzerinde çalışan diğer
birimlerce bilinmesi meydana gelebilecek zarar/ziyanın azaltılması ve
engellenmesi anlamında büyük önem taşımaktadır.
El yapımı silahlar, kolayca üretilebilmesi, kullanılması ve etkileri
dikkate alındığında azımsanmayacak bir öneme sahiptirler (Kibaroğlu, 2002).
Devlet dışı aktörler veya terörist gruplar tarafından basit ve ileri düzey
elektronik ve kimyasal bilgiler kullanılarak piyasadan temin edilebilecek
malzemeler ile El Yapımı Kitle İmha Silahlarını hazırlayabilmektedir.
Tasarımcının bilgi birikimine göre şekillenen bu düzeneklerden bazıları
endüstriyel veya ticari maksatlı üretilmekte olsa da, art niyetli kişilerce kötü
amaçlarda da kullanılabilmektedirler.

1. KİTLE İMHA SİLAHLARI
“Kitle imha silahları (KİS), konvansiyonel silahların defalarca
kullanılması sonucunda ortaya çıkan zararı, sadece bir kez kullanılmaları
sonucunda meydana getirebilen, aynı zamanda konvansiyonel silahların
15

oluşturmadığı, saldırı sonrası olumsuz etkileri de bulunan silahlar olarak da
tanımlanabilir. Konvansiyonel türdeki silahların günümüzde en çok
kullanılanları top, tüfek, nükleer bomba taşımayan balistik füzeler vb. dir”
(Anadolu, 2018).

Resim 1. Konvansiyonel Mühimmat Örneği

1.1. Kitle İmha Silahlarının Tercih Edilme Nedenleri
İnsanlık tarihi boyunca toplumlar, diğer toplumlara karşı üstünlük
sağlamak amacıyla kimi zaman savunma, kimi zamanda saldırı amaçlı olarak,
eldeki mevcut imkânları ve zamanın sağlamış olduğu teknolojileri
kullanmışlardır. Bilim ve teknolojideki gelişme ile birlikte kullanılan silahlar
patlayıcı maddeden, kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlara doğru değişim
göstermiştir.
Devletlerarasındaki güç dengesizliğinin büyümesi ile birlikte,
ekonomik ve askeri anlamda zayıf olan devletler aralarında ki dengeyi
sağlamak için daha ucuz ve kolay üretilebilen kitle imha silahlarına yönelerek
avantajlı duruma geçme arayışına girebilmektedirler. Bu yüzden KİS tercih
edilme nedenlerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır;
• KİS’lerin yapımı nispeten konvansiyonel silahlara göre daha ucuz
ve kolaydır.
• KİS’lerin yapımında kullanılan malzemeler piyasadan çok kolay
temin edilebilmektedir.
• Teknik cihazlar olmadan tespit edilmesi çok güçtür.
16
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• Az miktarda maddelerle bile büyük miktarda zayiata sebebiyet
verebilmektedir.
• Halk ve devletler üzerinde konvansiyonel silahlara göre psikolojik
olarak daha fazla hasara sebebiyet verebilmektedir.

1.2. Kitle İmha Silah Saldırıları ile Elde Edinmek İstenen
Olası Sonuçlar
KİS tercih edilme sebepleri arasında halk ve devletler üzerindeki
psikolojik etkileri büyük önem taşımaktadır (DPhilipp, 2020). Bununla
birlikte aşağıda belirtilen olası sonuçlardan dolayı bu silahların tercih edilme
durumları daha da artmaktadır (IHS, 2012).
•
•
•
•
•
•

Kitlesel olarak zayiat verdirmek,
Ülkelerin müdahale sistemlerini zaafa uğratmak,
Hayatın normal akışını sekteye uğratmak,
Tesisleri kullanılamaz duruma getirmek,
Halkı paniğe sevk etmek,
Halkın devlete karşı güvenini sarmak,

Tüm bunlar toplum üzerinde aşırı baskı, korku ve paniğe sebep
olabilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı KİS büyük bir önem ve etkiye
sahiptirler ve bu yüzden tercih edilmektedirler.

2. KİTLE İMHA SİLAHLARININ KATEGORİLERİ
Kitle İmha Silahlarının herhangi bir standardı olmamakla birlikte
üretim ve kullanım şekilleri açısından sınıflandırmak mümkündür.
•
•
•
•
•

Kimyasal Ajanlar,
Biyolojik Ajanlar,
Radyasyon Yayma Düzenekleri (Kirli Bombalar)
Patlayıcı Maddeler (Araç Bombalar)
El Yapımı Kitle İmha Silahları.

El yapımı kitle imha silahları hakkında farkındalık ve bilinç oluşturma
hedeflenen bu çalışmada; el yapımı kitle imha silahlarının özellikleri,
gizlenme ve yayılma şekilleri konularına değinilecektir.
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2.1. El Yapımı Kitle İmha Silahları
El yapımı kitle imha silahları; tasarımcının istediği herhangi bir şeye
benzeyebilir yani belli bir standardı olmayan kolayca üretebilen, taşınılabilen
ve kullanılabilen silahlar olarak tanımlanabilir (DTRA,2021). Söz konusu
düzeneklerin bazıları yasal yollardan üretilebilir özellikte olabilir. Benzer
özelliklere sahip olmaları erken tespit ve güvenli bir şekilde etkisizleştirme
için bir ipucu ve dezavantaj olabilir.
İçerisinde bulunan patlayıcı ya da KBRN malzemeler katı, sıvı veya
gaz halde bulunabilir, Maddenin yayılımı için; kırılma, infilak etme,
püskürtücü ya da mekanik hareketler ve vektörler gibi etmenler kullanılabilir
(DTRA,2014).

2.1.1. Kırıcı Düzenekler
İçerisine gizlenerek yerleştirilmiş kimyasal, biyolojik veya radyoaktif
maddelerin kırılarak çevreye yayılmasını sağlayan düzeneklerdir. Ampul,
balon, termos, plastik veya kâğıt torba, cam kavanoz, şişe gibi malzemeler bu
amaçla tercih edilebilir ve kullanılabilir (DTRA,2014).

2.1.2. Mekanik Püskürtmeli Düzenekler
Bu düzeneklerde de infilaklı düzeneklerde olduğu gibi maddenin
konulduğu bir dış kap bulunmaktadır ancak bu kapta patlayıcı madde yoktur.
Kimyasal ve biyolojik ajanların ortama yayılması için basınç sistemi bulunan
bir düzenek kullanır (DTRA,2021). Bir aracın egzozuna düzenek eklenerek ya
da ilaçlama aletleri kullanarak gerçekleştirilebilir.
Mekanik püskürtmeli düzenekler, basınçlı hava depoları, yangın
söndürme cihazları, pervane motorları, ticari maksatlı yapılmış süpürgeler,
büyük tarım ilaçları püskürtücüleri gibi endüstriyel maksatlı kullanılan
malzemelerden faydalanılarak kolaylıkla yapılabilir.

2.1.3. Vektörler
“Canlı organizmaların yayılmasını sağlamak içini genellikle vektörler
kullanılır. Vektör, bakteri taşıyıcısı olup bakteri bulaştırılmış böcek türü bir
canlı, giyecek, yiyecek ya da su olabilir. Vektörler hava şartlarına bağımlı
değildir ve bu tip yayma önceden tahmini ve kontrolü en zor olandır”
(Anadolu, 2018).
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2.1.4. Patlayıcı Madde Kullanarak İnfilak Eden Düzenekler
İnfilaklı düzenekler, maddenin konulduğu dış kabın parçalanması ve
içerisinde bulunan maddenin çevreye yayılması için patlayıcı madde
kullanılarak yapılan düzeneklerdir. Genellikle, kullanılacak patlayıcı madde
miktarı, sadece dış kabın parçalanmasını sağlayacak kadardır. Büyük
miktarlarda patlayıcı madde var ise içerisinde kimyasal ve biyolojik
maddeden ziyade radyolojik maddelere karşı alınacak tedbirlere ağırlık
verilmelidir.
İnfilaklı düzeneklerde, içerisinde ortama yayılması istenilen kimyasal,
biyolojik ve radyoaktif maddenin bulunduğu dış kap, patlayıcı maddenin
enerjisini sağlayacak akım kaynağı, patlayıcı maddeyi istenilen yer ve
zamanda patlatabilecek anahtar sistemi, anahtar sisteminden gelecek akımı
faaliyete geçirecek başlatıcı ve istenilen etkiyi sağlayacak patlayıcı madde
bulunur.

Şekil 1. Basit bir EYP Çalışma Prensibi

2.2. El Yapımı KİS’lerde Kullanılan Bazı Anahtar Sistemler
Bir EYP düzeneğinin istenilen yer ve zamanda patlatacak olan
mekanik, elektronik veya kimyasal en az bir ateşleme sistemi bulunması
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gerekmektedir. Ateşleme sistemlerinde başlatma hareketinin yapılması
sağlayan yani devreyi açık tutan/kapayan elemanlara anahtar sistemi denir.
Anahtar sistemleri, düzeneğin etkisiz hale getirilmesinde en önemli
unsurdur. Anahtar sisteminin bilinmesi, zararsız hale getirme faaliyeti
esnasında meydana gelebilecek olan istem dışı patlamaların önüne geçecektir.
Anahtar sistemleri genel olarak üç başlık altında incelenir.
• Hedef tarafından harekete geçirilenler
• Zaman ayarlılar
• Uzaktan komutalılar

2.2.1. Hedef
Sistemler

Tarafından

Harekete

Geçirilen

Anahtar

Basmaya Hassas Düzenekler
İki adet tahta veya plastik parçanın karşılıklı uç kısımları arasına lastik,
sünger gibi esnek malzemeler yerleştirmesi suretiyle yapılan düzeneklerdir.

Resim 2. ve Şekil 2. Basmaya Hassas Düzenek

Baskıdan Kurtulma Düzenekleri
Üzerine konulan ağırlığın kaldırılması ile harekete geçen düzeneklerdir.
Özellikle elektronik cihazlarda kullanılan mikro anahtarlar, basmaya hassas
veya baskıdan kurtulma düzenekler olarak tasarımlanabilir.
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Şekil 3. Baskıdan Kurtulma Düzenek

Çekme ve Gergiden Kurtulma Düzenekleri
Mandal, yay, lup (iki kablonun çekme suretiyle temas etmesi) vb.
malzemelerin arasına konulan yalıtkan maddenin çekme veya gergiden
kurtulmasıyla hareket geçen düzeneklerdir.

Şekil 4. Çekme ve Gergiden Düzenek
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Sarsıntıya Hassas Düzenekler
Düzeneğin konumunun değişmesi, sallanması, kurcalanması sonucu
harekete geçen düzeneklerdir. Cıvalı anahtar, boş şırınga içerisine bilye
konularak hazırlanan düzenekler örnek olarak gösterilebilir.

Resim 5 ve 6. Sarsıntıya Hassas Düzenek (www.devreokulu.com)

Yaklaşmaya Hassas Düzenekler
Alıcıya irtibatlı PIR (Pasif Infrared Sensör) detektörlerinin
kullanılmasıyla hazırlanan EYP anahtar sistemleridir. Söz konusu anahtar
sistemi verici üzerinden gönderilen komut ile PIR detektörünün hedefin
hareketini algılaması ile tetiklenen düzeneklerdir.

Resim 7 ve 8. PIR Detektörü
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2.2.2. Zaman Ayarlı Düzenekler
Yerleştirildiği zamandan itibaren belirli bir zaman geçmesine müteakip
patlayacak şeklide hazırlanan düzeneklerdir.
Saat veya Elektronik Zamanlayıcıların Kullanıldığı Düzenekler
Düzeneğin istenilen yer zamanda infilak etmesi için mekanik/elektronik
saatler, mutfak zamanlayıcıları gibi cihazların üzerlerinde tadilat yapılarak
kullanılan düzeneklerdir.

Resim 9. Zaman Ayarlı Düzenek (www.iha.com.tr)

Fiziksel Gecikmeli Düzenekler
Bir kabın içerisine konulan suyun boşalması veya dolması gibi fiziksel
bir olayın gerçekleşmesine müteakip harekete geçecek şekilde hazırlanmış
düzeneklerdir.
Kimyasal Gecikmeli Düzenekler
Farklı iki veya daha fazla kimyasal maddenin belirli bir süre sonrası
kimyasal tepkimeye girmeleri sonucu ortaya çıkan ısının düzeneği aktif hale
getirmesiyle çalışan düzeneklerdir.

2.2.3. Uzaktan Komutalı Düzenekler
Bizzat olayı gerçekleştirecek fail tarafından harekete geçirilen
düzeneklerdir. Düzeneği istediği yer zamanda ateşlemek failin inisiyatifi
sağlamaktadır.
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Uzaktan Radyo Frekans (RF) Komutalı Düzenekler
Uzaktan RF komutalı düzeneklerde verici cihazdan elektromanyetik
dalgalar vasıtasıyla gönderilen sinyalin alıcı cihaz tarafından alınmasıyla
birlikte, alıcı cihazda daha önce yapılan tadilat ve eklemeler sayesinde, akım
kaynağından gelen akımı, taşıyıcı kablolarla başlatıcı olan fünyeye
aktarmasıyla çalışan düzeneklerdir.
Alıcı ve verici olarak; el telsizleri, cep telefonları, telsiz telefonlar, oto
alarmları, kumandalı oyuncak arabalar gibi radyo frekans ile çalışan
elektronik cihazlar kullanılır.

Resim 10. Uzaktan Radyo Frekans (RF) Komutalı Düzenek (www.tgrthaber.com.tr)

Kablo Komutalı Düzenekler
Patlayıcı düzenek ile ateşleme noktası arasına serilen kablonun bir kişi
tarafından ateşlenmesi ile çalışan düzenektir. Ateşleme kablosu çoğunlukla
toprak altına gömülerek gizlenir.

2.3. El Yapımı KİS’lerin Yayılması
Kullanılan Bazı Düzenek Örnekleri

ve

Gizlenmesinde

El Yapımı Kitle İmha Silahlarının belirli bir standardı bulunmamakta
olup, bu düzenekler tasarımcının bilgisine ve hayal gücüne göre şekillenmekte
olup, aşağıda bazı örnekleri bulunmaktadır.
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Resim 11 ve 12. İkili ve Tekli Kimyasal Püskürtme Düzenekleri
(www.safebombs.com)

Resim 13 ve 14. (19) ve (60) litrelik Yayma Düzenekleri (www.safebombs.com)

Resim 15 ve Şekil 5. Kimyasal Kırıcı Düzenek
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Resim 16 ve 17. Kimyasal ve Biyolojik Patlayıcı Yayma Düzenekleri
(www.safebombs.com)

Resim 18 ve 19. Biyolojik Madde Yayma Düzenekleri

Şekil 6. Vektör Şemsiyesi Düzeneği
26
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Resim 20 ve 21. Sırt Çantası ve İntihar Yeleği Düzenekleri

Resim 22 ve 23. İnsansız Hava Araçlarına İrtibatlı Püskürtme Düzenekleri

SONUÇ
Geleceğin tehdidi olarak görülen kitle imha silahlarının, ilk bakışta ne
olduğu ve etkisinin ne olabileceği ve bu etkinin ne kadar süreceği,
konvansiyonel silahlar kadar kolay anlaşılamamaktadır. Bu sebeple müdahale
edecek ekiplerin, geniş, kapsamlı ve amaca uygun tanımlama yapması, etkili
ve doğru müdahale edilmesi ile mücadele çabalarına yardımcı olacaktır.
Ülkemizde, KBRN içeren maddeler kullanarak meydana gelen olaylar
ile ilgili hukuki zemin oluşturulmuş olsa da işleyişte mevzuatla belirlenmiş ve
konu ile alakalı kurumların görevleri ile imkân ve kabiliyetlerine ilişkin bazı
hususlarda koordinasyon ve eğitim eksiklikleri bulunduğu değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda; kolluk görevlileri, gümrük personelleri, sınırlarda görevli
diğer personeller, AFAD ekipleri ve konu ile ilgili diğer birimlerin mevcut el
yapımı kitle imha silahlarına ait tehditler, gizlenme ve yayılma yolları
hakkında bilgi sahibi olması büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla bu
anlamda düzenlenecek eğitimler ve bu alandaki kaynakların çokluğu büyük
önem arz etmektedir.
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GİRİŞ
Elektrik şebekesinden çekilen endüktif gücün, reaktif güç üreticisi
kondansatörlerden kapasitif yük çekerek dengelenmesine işlemine
kompanzasyon denir. Asenkron motorları, transformatörler, balastlar ve
benzeri yükler elektrik şebekesinden aktif enerji ile birlikte manyetik
alanlarını oluşturmak için reaktif enerji de çekerler. Endüstriyel tesislerde
reaktif güç kullanımı fazlaysa güç katsayısı (Cos φ) oldukça düşer. Bunun
sonucu olarak endüstriyel güç sistemlerinde gerilim düşümleri artar buna
karşılık ısıl kayıplar artar [1-3]. Güş sistemlerinde kompanzasyon, tesisi
reaktif güçten elimine edip tam güçleri ile çalıştırmayı amaçlamaktadırlar.
Güç sistemlerinde ekonomik bir işletme oluşturmak için reaktif güçü
dengelemek gerekir.

Şekil 1. Kompanzasyonda kullanılan güç kondansatörleri

Kompanzasyonda sistemin güç katsayısını ileştirmek amacıyla
kullanılan güç kondansatörleri; çeşitli gerilim ve güç değerlerinde üretilirler.
Alçak gerilimde kullanılan güç kondansatörleri metalize polypropylene kuru
tipte olup silindirik alüminyum tüplerde veya sac kutu içinde üretilmektedirler
[2-4].

1. GÜÇ SİSTEMİNDE DÜŞÜK GÜÇ KATSAYISININ
OLUŞTURDUĞU SORUNLAR
Dağıtım şebekelerinde enerjinin en uzak tüketiciye kadar dağıtımında
minumum kayıpla iletilmesi gerekmektedir. Teknolojinin gelişmesi
sonucunda evlerde kullanılan elektrikli ev aletlerin kullanımı gün be gün
artmıştır. Elektrik şebekelerine bağlı elektrik motorları, trafolar floresan
lamba balastlarında bobinler bulunmaktadır [5, 6]. Bu çihazlar manyetik
alanlarının oluşması için elektrik şebekelerinde indüktif reaktif bir güç
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çekerler. Kör güç olarak adlandırılan ve iş yapmayan bu güç enerji iletim
hatlarında, transformatörlerde, şalterlerde ve iletkenlerde aşırı yüklenmeye ve
kayıpların oluşmasına neden olmaktadır.
Kompanzasyon sonucunda transformatörler şalterler ve iletkenlerden
çekilen güç miktarı azalır. Bunun sonucunda daha küçük güçte transformatör
şalterler ve küçük kesitte iletken kullanarak maliyetler azaltılır. Reaktif
enerjinin üretim santralleri yerine, elektrik motorlarına en yakın yerde
kompanzasyon sistemleri tarafından temin edilerek gereksiz reaktif enerji
nakillerinden kurtululur [7-9]. Güç faktörü belirli limitin altındaysa güç
sisteminde aşağıdaki problemler oluşur:
• Elektrik enerjisinin üretim iletim ve dağıtımda verimde düşmelerin
gözlenmesi.
• İletim hatlarında gerilim düşümlerinin oluşması.
• İletim hatlarında kayıplar artar.
• Gerilim regülasyonunda yükselmeleler oluşur.
• Şebekede kararsızlıkların oluşması sonucunda işletmesi zorlaşır.
• Kurulacak tesiste transformatörlerin ve koruyucu aygıtların daha
büyük güçlerde seçilmesine neden olur.
• İletken ve şarterler amper değerleri daha yüksek seçilir.
Güç siteminde
olumsuzluklar oluşur:
•
•
•
•

kompanzasyon

yapılmadığı

durumda

aşağıdaki

Elektrik şebekesinde güç kayıpları oluşur.
Dağıtım şebekesinin kapasitesini azaltır.
İletim hatlarının akım taşıma kapasitesi düşer.
Reaktif güç çekilimi engellenmesse elektrik şebekelerinde güç
katsayısı oldukça düşer.

Elektrik şebekesine bağlı elektrik motorları, güç transformatörleri,
floresant lambalar manyetik alanların temini için elektrik şebekeden reaktif
güç çekerler [8-10]. Çekilen bu reaktif güç aktif işe dönüşmez. Güç katsayısı
elektrik şebekelerindeki reaktif gücün miktarı için bir ölçüdür. Bundan dolayı
elektrik tesislerinde güç katsayısının belli sınırlar içinde tutulmalıdır.
Kondansatörler genellikle kompanzasyon sistemlerinde kısa devreye
karşı sigortalar tarafından korunur. Kondansatörün başlangıçta çektiği akımın
büyük olması otomatik bir şekilde ayarlanan güç tesislerde kondansatörlerin
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devreye girip çıkma frekansının oldukça yüksektir. Tristörle ile kumanda
edilen güç tesislerinde oluşan yüksek harmoniklerin etkisi göz önüne alın
sigorta akımları, kondansatör akımından % 70 kadar daha fazla seçilir. Aynı
sebepten dolayı gecikmeli NH tip sigortalar secilir. Sigortanın aynı zamanda
aşırı yükte devreyi kesmesi istenir.

Şekil 2. Kompanzasyonda tesislerinde kullanılan sigortalar

Merkezi kompanzasyonda kısa sürelerle devreye girip çıkan
kondansatör kademelerinin hızlı bir şekilde deşarj olmaları gerekir. Kapasitesi
dolu bir kondansatörün serbest bırakılmasında boşalma, zamanı günler hatta
haftalar alabilir. Bundan dolayı kondansatör deşarj dirençi ve bobinleri ile
deşarj yapılır. Deşarj bobinlerinin değeri kademedeki kondansatör gücüne
göre şeçilir. Deşarj direncinin eğeri,
𝑅=

1
𝐶𝑛

∗

60

(1)

√2𝑈

𝐿𝑛( 50 𝑛

Formülü ile bulunur. Alçak gerilimde kondansatörlerinin uç gerilimleri
devre dışı bırakıldıktan sonra 1 dakika sürede 50 V altına düşürülmesi gerekir.
Hızlı bir şekilde deşarj oluşan sistemlerde kondansatörlerin boşaltılması
sağlayan deşarj bobini bulunur. Derşarj bobinleri kondansatör devreden
çıktığında zaman kondansatör üçlarını kısa devre eder. Bu yolla kondansatör
devreye girmeden kısa devre açılacak şekilde bağlanmalı. Sistemin beyni olan
reaktif güç kontrol rölesinin seçimi önemlidir. Kompanzasyon sitemine ye
yapılacak kompanzasyonun tekniği ile uyumlu olmalıdır. Kompanze edilecek
sistemin özzelliği dengeli olup olmamasına dikkat edilmelidir.

33

Şekil 3. reaktif güç kontrol rölesinin

Daha sonra reaktif güç kontrol rölesinin kademe sayısına dikkat
edilmelidir. Dinamik çalışacak yükü çok değişken olan kompanzasyon
sistemlerinde kademe sayısı fazladan olmalıdır. Banka şubelerind birçok
kesintisiz güç kaynaklarını kullanılmaktadır. Devrede hiç kondansatör yokken
güç sistemi kapasitifte karekterde olur. Bu durumda sistemi dengelemek için
kademelerden birine bobin bağlanmalıdır.
2. GÜÇ SİSTEMLERİNDE KOMPANZASYON GÜCÜNÜN
SECİMİ
Kompanzasyonu yapılacak güç tesisinin tesisin toplam talep gücü
belirlenir. Talep güç belirlendikten sonra tesis için gerekli olan kondansatör
gücü,
𝑄𝑐 = 𝑃𝑇 (𝑡𝑎𝑛𝜑1 − 𝑡𝑎𝑛𝜑2 )

(2)

Burada PT tesisin talep gücünü, 𝜑1 ve 𝜑2 açıları kompanzasyon öncesi
ve sonrası güç katsayılarına ait açıları göstermektedir [11, 12]. Güç tesisinin
mevcut güç katsayısı (Cos𝜑1 ) kosinüsfimetre yardımı ile tüm yükler devrede
olduğu durumda ölçülür.
Endüstriyel tesisler tesisin cinsine bağlı olmak üzere genellikle yüksek
sıcaklıkların bulunduğu ortamlardır. Elektriksel panoların olduğu odalarda
bulunan iklimlendirmenin türüde oldukça önemlidir. Kompanzasyon panoları,
içerisinde kondansatör, baralar, anahtarlama elemanları, çeşitli kesitlerde
kablolar, reaktör ve benzeri elemanlar bulunur. Bu elemanlarda oluşan
kayıplardan dolayı ısınırlar. Oluşan bu ısıyı dışarıya tahliye etmek gerekir
[28- 30], yoksa panolar içindeki ekipmanların ömrü yüksek oranlarda azalır.
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Şekil 4. Kompanzasyon işleminin vektörlerle ifade edilmesi
Kontaktörler yapılan anahtarlamada elektrik şebeke gerilimi ve
kondansatör üzerindeki gerilimi dikkate almadan rastgele bir tetikleme
yaptıldığı için bara üzerinde ani ve hızlı gerilim pikleri meydana gelir [13-15].
Örnek-1:
Talep güçü 40 kW olan bir endüstriyel tesisin ölçülen güç katsayısı 0,7
olarak ölçülmüştür. Bu tesiste güç katsayısı 0.95 değerine çıkarmak için
gerekli kompanzasyon gücünü bulunuz. Bu kompanzasyon tesisi 7 kademeli
olarak tasarlanacaktır.
Çözüm:
𝐶𝑜𝑠𝜑1 = 0.7 𝑑𝑒𝑛

𝜑1 = 45.57

𝐶𝑜𝑠𝜑2 = 0.7 𝑑𝑒𝑛

𝜑2 = 18.19

(2) denkleminden kompanzasyon için gerekli reaktif güç miktarı,
𝑄𝑐 = 28 𝑘𝑉𝐴𝑟 . Bu değerin bir üst standart değeri 32,5 kVAr alınır.
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Tablo 1. Kompanzasyon panosu ve kademe güçleri

Kademe sayısı

Kademe güçü (kVar)

1

2.5

2

5

3

5

4

5

5

5

6

5

7

5

Güç sisteminde otomatik kompanzasyonun duyarlılığı belirleyen
kademe sayısının çokluğundan ziyade doğru ayarlanmış bir kademe dizini
önemlidir. Kademe miktarını belirleyen maksimum gücün büyüklüğüdür [1416]. Elektrik tesislerinde otomatik kompanzasyonun kademeleri belirli
dizinlere göre yapılır. Minumum anahtarlamayla hedeflenen güce en kısa
sürede ulaşabilmeyi hedeflenmelidir.
Örnek -2:
Güç sisteminde otomotik güç kompanzasyonu için 80 kVAr reaktif
güçe ihtiyacı bulunmaktadır. Bu tesiste 5 kVAr kademe hassasiyeti ile
kompanzasyon panosu yapılması tasarlanmaktadır. Bu panoda 16 kademeli
reaktif güç kontrol rölesinin kullanılması düşünülmektedir. 16 adet 5
kVAr’lık kademenin toplam güçü, 16 x 5 = 80 kVAr değerini buluruz. Bu
planlamada gerçekleştirilen dizi (1:1:1:1:1:…...:1) şeklindedir [17-19].
Bu tasarımda güç sisteminde 5 kVAr hassasiyet ile 0 kVAr ve 80 kVAr
arasındaki güçlerin hepsi kompanze edilir.
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Üsteki dizin yerine, (1:2:4: 8) dizinini kullanırsak kompanzasyon
sistemini gerçekleştirelim. Kademe hassasiyeti 5 kVAr olsun. Kademe
planlamamız 4 kademeden oluşun. Bu durumda (5kVAr + 10 kVAr + 20
kVAr + 40 kVAr) bir dağılım elde edilir. Bu dağılımda 5 kVAr hassasiyet
adımı olup 0 kVAr ile 80 kVAr arasındaki güçleri şebekeye aktarır [1820]. Doğru bir dizin seçerek 15 kademe yerine 4 kademeden oluşan bir dizin
ile çözüme rahatlıkla ulaşılabilir. Dört kademe dizini ile gereksiz yere
birçok kademe kullanılmadan sonuca ulaşılabilir. Daha az miktarda sigorta,
kablo, kontaktör kullanırız. Bu yolla yatırım maliyetini oldukça azalır.
Kompanzasyon sisteminde amaç kademelerin güç sistemini görmesi
herzaman devrede olmasıdır [21, 22].
Kondansatörler devreye alınma sırasında 1 ile 15 kHz arasında yüksek
frekans değerleri ile nominal akımlarının 180 katına kadar akım çeker. Bu
akımları limitlemek için kondansatörün bağlandığı her faza deşarj dirençleri
eklemek gerekir. Pratik olarak bu zor olduğundan, sadece bu amaçla
tasarlanan kompanzasyon kontaktörleri kullanılır.
Kompanzasyon
kontaktörleri yapılarında fabrikasyon deşarj dirençleri bulunur [23].

Şekil 5. Kompanzasyon kontaktörlerinin görünüşü
Kompanzasyon kontaktörleri kompanzasyon tesislerinin en önemli
aksamlarından biridir. Güç sistem kompanzasyonunda kullanılan aksamlar
standartlara ve teknik ihtiyaçlara elverişli olmalıdır. Yanlış bir ürün seciminde
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sistemin hatalı çalışmasına sebeb olur. Her yük başına yapılacak
kompanzasyon, güç sisteminde kullanılan kablo, bara yüklenmesi ve ısıl
kayıplar bakımından en doğru çözümdür. Yannız birçok transformatörün
bulunduğu sanayi tesislerinde yüzlerce farklı reaktif güç tüketen cihazlar
bulunur. Bu çihazlarda ayrı, ayrı kompanzasyon uygulamak hem maliyet, hem
de bakım ve işletme açısından ekonomik değildir [24]. Bu nedenle, tesiste yük
değişimini merkezden görecek ve her transformatör sekonderine uygulanacak
merkezi bir kompanzasyon sistemi yapmak, uygulanabilir bir çözümdür.

Şekil 6. Kompanzasyon panosunun görünümü
Pano sistemlerinde verimli bir soğutma sistemi tasarımı, mekanik
tasarımla sağlanabilir. Kompanzasyon panolarındaki cihazların ısıl kayıpları,
panelin boyutuna, ortamın sıcaklığına, IP koruma sınıfına, deniz seviyesinden
olan yüksekliğine bağlıdır. Kullanılacak fan/klima sistemlerinin güçü bu
kriterler göz önünde bulundurularak seçilir. Elektrik güç sistemlerinde
bulunan elektrik motorları, transformatörler ve bobin içeren çihazların faz
akımlarının geri faz açılı olmalarından dolayı şebeke üzerinde
oluşturdukları indüktif reaktif gücü dengelemek için kompanzasyon tesisi
kurulur. Kompanzasyon akımın gerilime göre geri kaymış faz acısı ideale
yakın konuma getirme işlemidir. Kompanzasyon tesislerinde kritik rezonans
frekansı aşağıdaki formül ile hesaplanır.
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𝑛𝑓𝑅 = √

𝑆
𝑢𝑘 𝑄 𝑇

(3)

Burada, S, transformatörün gücünü, Q T güç tesisinde toplam
kompanzasyon kondansatörlerinin gücünü (kVAr), u k, transformatörün kısa
devre bağıl değerini göstermektedir.
Örnek -3:
Transformatör güçü 1600 (kVA) olan bir tesiste merkezi
kompanzasyon güçü 675 (kVAr) tir. Transformatörün kısa devre bağıl değeri
uK=0.06 dır. Transformatörün kritik rezonan frekansı nedir.
(3) denkleminde nfr=6.285 olarak bulunur. Transformatörün kritik
rezonans frekansı =50*nfr=314.27 (Hz) olarak bulunur. Kullanacağımız
harmonik filtrelerin kritik rezonans frekansı bu değerin altında olmalıdır. Güç
sisteminde paralel rezonans frekansı eş değer empedansın maksimum değer
olduğu frekanstır. Kompanzasyon ile transformatörün paralel rezonansa
girmesiyle oluşur. Yük tarafından üretilen harmonik bileşen akımları
kompanzasyon üzerinde yüksek gerilimlerin oluşmasına ve neticede
kondansatörlerin delinmesine sebep olur.
3.1. GÜÇ SİSTEMLERİNDE TRİSTÖR ANAHTARLAMALI
KOMPANZASYON
Güç elektroniği sistemlerinde kullanılan tristör yarı iletkenden temelli
bir anahtarlama elemanıdır. Tristör çok hızlı açma-kapama özelliğine sahip
olup 25.000 defa/saniye açma kapama işlemini gerçekleştirebilir. Tristör dört
yarıiletken tabakadan
(PN-P-N) oluşur. Kapı (gate) ucu ile iletime
sokulabilir.

Şekil 7. Dört yarıiletken tabakadan oluşan tristör
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Tristörün anot, katot ve gate olmak üzere üç uçlu bir devre elemanıdır.
Yüksek amperli tristörlerde anot geniş bir taban üzerine montelenir. Bu
tristörün hem kolay soğutulmasını hem de daha kolay tabana montesini sağlar.
Katot kalın bir kablo ile dışa aktarilmasına karşı gate ucu ise ince bir kablo ile
uçu dışarı aktarılır. Tristörlerde besleme gerilimi kesilmezse bir kere iletken
olduktan sonra devamlı olarak iletken kalır. Özel metodlar kullanılarak
tristörler kesime sokulabilir.

Şekil 8. Tristörün perspektif görünüşü

Bu iki davranışı özetlersek tristör ya iletimde yâda kesimdedir denir.
Tristörler güç elektroniğinin önemli bir devre elemanı olup güç elektroniği
alanın gelişmesinde çok önemli rol oynamıştır. Günümüzde 2000 Volt ve
3300 Ampere kadar akım taşıyan tristörler üretilmiştir. Tristörlerde sadece
iletime girmeleri kontrol edilebilmektedir. Kontrol edilebilirliği yükseltmek
için kapı ucuna uygulanan akım pikiyle kesime girebilen Kapı Sönümlü
Tristör (Gate Turn Off thyristor) GTO’ lar geliştirilmiştir. Tristörlerde açmakapama esnasında oluşan ısıyı ve enerji birikimini dağıtmak oldukça
önemlidir. Bunun için çok çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Tristör kapı
ucundan tetiklemesi her an yapılabilir.
Tristörlerle yapılan hızlı kompanzasyon ani olarak kısa süreli devreye
girip çıkan endüstriyel tesislerin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılır. Bu
tesisler; vinçler, izabe fabrikaları, ark kaynağı, punto kaynağı, gibi yüklerden
oluşur. Bu kompanzasyondan hedeflenen güç faktörünü 0,95 - 1,00 arasında
tutmaktır. Klasik reaktif güç kompanzasyonunda sistemin ani olarak devreye
girme ve çıkmalarında kondansatörlerde ani olarak başlangıç akımı oluşur.
Devreye girip, çıkma sıklaştıkça arklar ve ani başlangıç akımı etkisi
kondansatörler delinirler. Bu arklar aynı zamanda kondansatörün
yıpranmasına ve ömürlerinin kısalmasına da sebebiyet vermektedir
Yüksek güçlü tristörler yardımıyla, reaktörlerde akım kontrolü
yapılmaktadır. Buna ek olarak büyük kondansatör grupları devreye alınıp
çıkarılmaktadır. Tristör kontrollü reaktörlerle birlikte sabit kondansatörlerin
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ya da tristör anahtarlamalı kondansatörlerin kullanılmasıyla kapasitif ve
endüktif bölgede sürekli çalışmaları şağlanmaktadır.

Şekil 9. Tristör anahtarlamalı kompanzasyon

Güç akışının kontrolü, sistem kararlılığının sağlanması için reaktif güç
kontrolünün hızlı olması lazımdır. Harmonik bileşenlerin elimine edilmesi
için darbe genişlik modülasyonlu kompanzasyon sistemleri kullanılabilir.
Reaktif güç, darbe genişlik modülasyonlu kompanzasyon sistemlerinde
doluluk, boşluk oranının ayarlanarak sağlanır. IEC standartlarına uygun
üretilen tristör kontrollü dengesiz faz kompanzasyon sistemleri dengesiz
yüklerin eş zamanda gecikmesiz kompanzasyonu sağlar.
Güç sisteminde tristörlü hızlı kompanzasyonda, anahtarlama elemanı
olarak kontaktör yerine tristör kullanılır. Tristörü kullanılarak gerçekleştirilen
kompanzasyon işleminde kondansatörler 10 ms içinde devreye girmesi
sağlanmakta ve ani başlangıç akımı da dengellenir. Gruptan nominal
kondansatör akımı geçer. Bu yöntemle merkezi kompanzasyonda 40-200 ms
süreler içinde hızlı kompanzasyon gercekleştirilir. Tristör anahtarlamalı
kompanzasyon faydaları:
• Gercekleştirilen hassas ve hızlı kompanzasyon sayesinde reaktif
güç bedeli ödenmez.
• Punto ve ark kaynağı ile gercekleştirilen imalatlarda üretilen ürünün
kalitesi artar.
• Kompanzasyonda kullanılan kondansatörlerin ömrü uzar.
• Kompanzasyonda kontaktör kullanılmadığı için bakım maliyeti çok
düşüktür.
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• Güç sisteminde ısıl kayıplar azaltılır.
• Sistem
modüllerden
oluştuğu
için
ihtiyaç
durumunda
kompanzasyonunda güç arttırımı yapılabilir.
• Kondansatör anahtar uçlarındaki sıfır gerilim durumunda devreye
alınacağı için anahtarlamadan oluşacak dalgalanmalar engellenir.
Sonuçta alçak gerilim barasından beslenen elektronik cihazlarda
parazitler oluşmayacaktır.
• Kondansatörün devreden çıkması akımın sıfır anında olduğu için
akım kesmesinden kaynaklanan paralel endüktif yükler üzerinde yan
etkiler oluşmaz.
• Tristör anahtarlamalı kompanzasyon sisteminde yük tarafında
ihtiyaç duyulması durumunda tristör bir periyot içinde cevap
verebilir.
• Tristörlü anahtarlamalı kompanzasyon ile kaynak makinesi, vinç,
asansör ve benzeri reaktif güç ihtiyacı olan endüktif yüklerin reaktif
güç ihtiyacını anlık olarak karşılanabilir.
• Kontaktör anahtarlamalı kompanzasyon sistemlerdeki akım ve
gerilimde dalgalanmalar ile beraber mekanik kısımların
hareketinden kaynaklı kayıplar oluşur. Tristör anahtarlamalı
kompanzasyonda bu kayıplar olmayacağı için kondansatörlerin
ömrü uzar.
Enerji sisteminin güç kalitesi problemleri; gerilim düşmeleri ve enerji
kesintileri, harmonikler bileşenler, aşırı gerilimler, Enerjideki gerilim
dalgalanmaları, dengesizlikler ve iletim-dağıtım hatlarını bulunan reaktif
enerji olmak üzere bu başlıklar altında toplanabilir.
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Tablo 1. Kontaktör anahtarlamalı ile tristör anahtarlamalı kompanzasyon
sistemlerinin karşılaştırılması

Özellikler

Anahtarlamada secilen
metod
Anahtarlamada oluşan
Dalgalanmaları
Çevap verme süresi
Açma/kapama yapma
sayısı
Uygulanacak
anahtarlama tipi

Bakım maliyetleri
bakımından
karşılaştırma

Kontaktör
Anahtarlamaile
gercekleştirilen
Kompanzasyon
Kontrolsüz bir
şekilde
anahtarlama
Oldukça yüksek

Tristör Anahtarlamalı
ile gercekleştirilen
Kompanzasyon

Çok uzun
(dakikalar
seviyesinde)
Sınırlı adette

Çok hızlı bir şekilde
(milisaniyeler_seviyesinde)

Elektro-mekanik.
Çok aşınma ve
bozulmaya sebeb
olma. Kısa
ömürlüdür
Çok yüksektir

Yarı-iletken anahtarlama
gercekleştirilir. Aşınma ve
bozulma çoktur. Uzun
ömürlüdür.

Sıfır gerilimde sağlanan
anahtarlama
İhmal edilecek kadar azdır.

Sınırsız adette

İhmal edilebilecek kadar
azdır.

Kontaktör anahtarlamalı kompanzasyon sistemleri elektrik
şebekesinde bozucu etkilere sahip aşırı akım ve gerilim oluşmasına neden
olur. Tristör anahtarlamalı kompanzasyon sistemleri ise elektrik tesislerinde
herhangi bir güç kalitesi ile ilgili problemler oluşturmamaktadırlar. Yarıiletken teknolojisinin günbegün ucuzlaması ve yaygınlaşması bir sonucu statik
anahtarlamalı kompanzasyon sistemleri yaygınlaşmaktadır.
4. HARMONİK BİLEŞENLERİN BULUNDUĞU GÜÇ
SİSTEMLERİNDE KOMPANZASYON
Güç sisteminde harmonik bileşenler yarıiletken devre elemanların
kullanımının yaygınlaşması ile artan bir problem olmuştur. Elektrik tesislerde
tüm cihazları etkileyen harmonik bileşenler kompanzasyon sistemini de ciddi
bir şekilde etkilemektedir. Harmonik bileşenler konusunda önleyici önlemler
almak elektrik tesislerinin arızasız br şekilde çalışması için gereklidir.
Kondansatörler normalde lineer bir devre elemanı olup elektrik şebekesinden
harmonik bileşenli akım çekmezler. Ancak, nonlineer devre elemanlarının
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bulunduğu sistemlerde harmonik bileşenler oluşur. Harmonik akım ve
gerilimlerinin bulunduğu güç sisteminde bulunan kondansatör harmonik
bileşenlerden en çok etkilenen devre elemanlarıdır.
Güç sistemlerinde temel dalga dışındaki sinüsoidal formundaki
dalgalara harmonikler denir. Harmonikli akım ve gerilimin bileşenlerin güç
sistemlerinde bulunması sinüsoidal dalganın sinüs olan formunun bozulması
neden olur. Elektrik tesislerinde bulunan doğrusal olmayan yükler ve
nonsinüsoidal kaynaklar devrede sinüs formundaki akımının dalga şeklinin
bozarlar. Bunun sonucunda güç sisteminde harmonik bileşenler
oluşur. Kondansatör düşük reaktanslı bir devre elemanıdırlar.
Harmonik filtreli devreler otomatik olarak ayarlanırlar. Gene bu
bağlamda güç kat sayısında istenilen değere ulaşmak için kondestörleri
devreye alıp çıkarırlar. Bu işlemi sağlayan cihazlar gösterge kıyaslama ünitesi
ve çıkış röle devre katlarından oluşurlar.

Şekil 10. Harmonik filtreli kompanzasyon panosu

Harmonik filtreli kompanzasyon performans değerleri yüksek
sistemlerdir. Harmonik filtreli kompanzasyonda daha iyi neticeler almak için
Tristör kontrollü reaktörlerin kullanımı gerekir. Filtreli kompanzasyon
sistemlerinde kademedeki güç kondansatörleri ile elektrik şebekesi arasında
harmonik filtre reaktörleri vardır. Kondansatör ve reaktörden oluşan
kompanzasyonun reaktansı, harmonik frekanslarında sadece kondansatör
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kullanıldığında elde edilen reaktanstan değerinden daha yüksektir. Yükselen
reaktanstan dolayı kondansatörlerin şebekeden çektikleri akımlar sınırlanır.
Kondansatör ve reaktörün seri rezonans frekansı elektrik tesisindeki yüklerin
ürettikleri harmonikler dikkate alınarak güvenli bir noktaya ayarlanır. Bundan
dolayı kompanzasyon sistemi ile şebeke arasında hiçbir harmonik frekansında
rezonans oluşamaz. Harmonik filtreli kompanzasyon sistemleri aşağıdaki
işkollarında kurulur:
• Kendi transformatörü üzerinden beslenen her türlü tesislerde.
• Güçlü elektrik motor sürücülerin veya bir çok küçük güçlü motor
sürücülerin bulunduğu tesislerde.
• Güçlü kesintisiz güç kaynaklarının bulunduğu endüstriyel tesisler
• Demir-çelik tesisleri izabe ocaklarında.
• Tekstil fabrikalarında
• Büyük matbaalarda
• Alışveriş merkezlerinde
• Çok katlı holding merkezleri ve benzeri rezidanslarda
Güç sistem frekansının artması sonucunda kondansatör reaktansında
düşüşler oluşur. 50 Hz elektrik şebeke frekansında 10Ω olan kondansatör
reaktansı, 5. harmonik bileşen frekansında yeni değeri degeri 250 Hz frekans
değerinde beş kat azalır ve yeni reaktans değeri 2Ω düşer. Buna göre
kondansatörler, yüksek frekanslı harmonik bileşenlerde düşük empedans
değeri gösterirler. Kondansatörler harmonik bileşenler bulunduğu tesislerde
empedansları nedeniyle en çok etkilenen devre elemanıdırlar.

Şekil 11. Harmonik filtreli kompanzasyonda kullanılan şönt reaktör

Temel şebeke frekansında harmonik bileşen akımlarını çeken
kondansatörün efektif akımı artar. Bu artış miktarı için IEC 60831
standardı bir limit sınırı belirtmişler. Kondansatör üretici firmaları
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kondansatörleri nominal akımlarının %30 fazlasına dayanacak bir şekilde
üretmektedirler. Kondansatörler hem elektriksel hemde mekanik olarak
zorlanırlar. Kondansatörler nonlineer yükler tarafından oluşturulan harmonik
bileşenlerden dolayı yalıtkanlıkları bozulur ve devre dışı kalırlar.
Elektronik komponentlerin artışı ile ilişkili olarak kondansatörle
gercekleştirilen kompanzasyon tesisleri yetersiz kalmıştır. Reaktif enerjiyi
kompanze etmek ve enerjiyi kontrol etmek için reaktörlerin devreye
sokulması gerekir. Şönt reaktörler tesisteki kapasitif reaktif enerjiyi
karşılayabilmek için güç sistemine endüktif yük şeklinde bağlanmalıdır.
Endüstriyel tesislerde genellikle 6- darbeli sürücüler kullanılır, 3 ve
3’ün katı harmonikler bileşenler trafo bağlantı grubundan dolayı görülmezler.
Bu sürücülerde yapıları gereği 5. ve 7. Harmoniklerden başlayarak 11.,
13., 17., 19. harmonik bileşenleri üretirler. Sonuç olarak, en düşük harmonik
bileşen olan 5. harmonik frekansı olan 250Hz ve üzerindeki harmonik
bileşenleri kondansatörün üzerine çekmemek için düşük ayarlı (de-tuned)
filtre kullanılmalıdır. Bu uygulama hem kondansatör ömrü açısından hem de
rezonans riskini kaldırması açısından faydalı olur.
Güç elektroniğindeki hızlı gelişme elektrik tesislerinde harmonik
bileşenlerin artmasına sebep olur. Güç elektroniği tabanlı çihazlar elektrik
tesislerinde önemli harmonik kaynağıdırlar. Doğrultucular, inverterler,
frekans konverterleri, AC kıyıcılar birer harmonik kaynağıdırlar. Elektronik
anahtarlama prensibiyle göre çalışan bu çihazlar güç sistemlerinde harmonik
bileşenlerin oluşmasına neden olmaktadırlar. Elektrik tesislerinde önemli
harmonik kaynakları şunlardır:
• Çıkık kutuplu senkron makinelerde hava aralığı makinede eşit
değildir. Oluşan relüktansın dalga formu sinüsten farklıdır buda
harmonik bileşenlerin oluşmasına neden olur.
• Ani yük değişimlerinin senkron generetörlerde oluşturduğu
manyetik akı dalga formunda oluşan bozulmalar.
• Transformatörlerin ilk devreye alınmaları enerjilenmesi.
• Asenkron motorların yol alma akımları.
• Pompa, ateşleyici ve fanları sürmede kullanılan elektronik kartlar.
• Motorların hız ayarlarında kullanılan frekans konverterleri.
• İndüksiyonla ile ısıtma.
• Demir çelik endüstrisinde kullanılan haddehaneler.
• Endüstride kullanılan kaynak makineleri.
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• Elektrik Motorlarında kullanılan hız kontrol düzenleri, ısıtıcılarda ısı
regülasyon düzenleri.
• Güç sistemlerinde reaktif gücün hızlı ve ani değişmesi.
• Kompanzasyonda kullanılan tristör anahtarlamalı statik VAr
kompanzasyonu.
• UPS’ler (Kesintisiz güç kaynakları).
• Anahtarlama prensibine göre çalışan güç kaynakları.
• Bilgisayar.
• Doğru akım ile enerji nakli.
• Elektrikli ulaşım sistemleri.
• Elektrikli taşıtlarda kullanılan akü şarj devreleri.
• Fuzzy kontrollü çamaşır ve bulaşık makineleri, mikro dalga
fırınları.
• Güç sistemlerinde kullanılan statik dönüştürücüler.
• Yenilenebilir enerji kaynaklarında kullanılan dönüştürücüler. Non-

lineer akım dalgasına ait deklen aşağıda verildiği gibidir.
𝑖(𝜔𝑡) = 14.88𝑆𝑖𝑛(𝜔𝑡 − 0.16) + 2.98𝑆𝑖𝑛(5𝜔𝑡 + 178) + 2.12𝑆𝑖𝑛(7𝜔𝑡 −
179) + 1.35𝑆𝑖𝑛(11𝜔𝑡 − 0.88) + 1.15𝑆𝑖𝑛(13𝜔𝑡 − 0.49) +
0.87𝑆𝑖𝑛(17𝜔𝑡 + 179) + 0.78𝑆𝑖𝑛(19𝜔𝑡 + 179)
(4)
(4) denkleminde verilen non-lineer dalga formuna ait grafik aşağıda verildiği
gibidir.

Şekil 12. Non-lineer akım dalgası ile harmonik bileşenleri
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Harmonik bileşenler kondasatörün dielektrikriğin zorlanmasına ve
dielektrik kayıplarının artmasına yol açmaktadır. Harmonik bileşenler içeren
klasik kompanzasyon sistemlerinde harmonik bileşenlerin mertebelerinin
oldukça artar. Bunun sebepleri, kompanzasyon sistemlerinde kullanılan
kondansatörlerin yüksek frekanslardaki harmonikli akımlarına karşı oldukça
düşük empedans gösterir. Bu da harmonik akımların genliklerinin artmasına
ve güç sistemde rezonans olaylarının oluşmasına neden olur. Artan harmonikli
akım ve gerilimler kompanzasyon tesislerinde ısınma ve dielektrik
zorlanmaya sebeb olarak kondansatörlerin ömürlerinin azalmasına ve
kondansatörlerin patlamasına neden olurlar.
Güç sistemlerinde harmonik bileşenlerin etkileri reaktans değerlerinin
küçük olması nedeni ile en fazla kompanzasyon tesislerinde hissedilir.
Harmoniki bileşenler güç sisteminde aşağıda belirtilen olumsuzluklara sebeb
olmaktadırlar:
• Güç sisteminde enerji kalitesindeki düşüşler.
• Kompanzasyon tesislerinin aşırı yüklenmeleriyle kondansatör
dielektriğin delinmesi.
• Harmonik bileşenlerle rezonans oluşturma riskleri.
• Güç sisteminde aşırı akım ve gerilim oluşması.
• Elektromekanik prensiplere göre çalışan cihazlarda ve kablolarda
ısınması.
• Kondansatör bataryalarında koruyucu sigortalarının atması.
• Termik magnetik şalterler ile kesicilerde zamansız açmalar.
• Elektronik kartların sık, sık arızalanması.
• Güç kondansatörlerinde oluşan kayıplar.
• CAD/CAM terminallerinde görülen hafızaların silinmesi.
• Röle sinyallerinin anormal çalışması.
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Şekil 13. Kondansatörsüz ve kondansatörlü güç sisteminde harmoniklerin akış
güzergâhı
Ark fırınları, endüksiyonla ısıtma, kaynak makineleri gibi düzeneklerde
arkın oluşturması sonucunda harmonik bileşenleri üretirler. Tristörler, Kapı
Sönümlü Tristör (Gate Turn Off thyristor), MOS Kontrollü Tristör (MOS
Controlled Thyristor) veya İzole Kapılı Bipolar Transistör (Insulated Gate
Bipolar Transistor)’ler sinüs formundaki akımı keserken sinüsoidal dalga
formu bozulur. Bunun sonucunda güç sisteminde yine harmonik bileşenler
oluştururlar. Transformatörlerde olduğu gibi demir çekirdek üzerine sarılan
bobinlerden meydana gelen çihazlar gibi doyma özelliğine sahiptirler. Bu
çihazlarda demir çekirdeklerinde oluşan mıknatıslanma akım karakteristiği
non-lineer karakteristiklidir. Bundan dolayı harmonik bileşenler üretirler.
Güç elektriği devre elemanlarından IGBT’lerin kullanılması ile yüksek
gerilim seviyelerinde bile kendinden komütasyonlu çeşitli topolojiler
geliştirilmekte ve statik VAR kompanzasyonu sistemlerinin kullanımı
artırılmaktadır.
Statik VAR kompanzasyonu sistemlerinde Darbe Genişlik
Modülasyonu’nun (PWM) tekniğinin kullanılması ve doluluk ve boşluk
oranının uygun düzenlenmesi ile reaktif gücün kompanzasyonu
sağlanmaktadır. Statik VAR kompanzasyonu yükün reaktif gücünü kompanze
eder. Bununla birlikte gerilim dalgalanmalarının minimize edip kaynak güç
faktörünün yükseltir. Kontaktör ve röle anahtarlamalı yavaş, güvensiz, sık
bakım gerektiren kompanzasyon sistemi yerine yüksek güçlü yarı iletken
elemanların kullanıldığı kompanzasyonun kullanılması gerekir. Elektrik
kesintisinin olmaması gereken endüstriyel proseslerde, elektriğin kalitesi çok
önemlidir. Reaktif gücün kontrol edilememsi ve gerilim dalgalanmalarından
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kaynaklanan enerji kalitesi problemlerinin çözülmesi bir zorunluluk haline
gelmiştir.
Hızlı değişen aktif veya reaktif yüklerden ya da kısa süreli devreye
girip çıkan elektrikli ark fırınları hadde tezgahları gibi yüklerden dolayı güç
sisteminde harmonik bileşenler oluşur. Bazen elektrik tesislerinde faz
dengesizliği ve gerilim flickerleri gibi bozukluklar da oluşabilir.
Bu tip bozuculara karşı orta gerilim tesislerinde SVC uygulaması en uygun
çözümdür. Bu yolla güç sisteminde reaktif güç kompanzasyonu yanında
gerilim kararlılığıda sağlanır. Ek olarak harmonik distirsiyonu ile flicker
olayları standartlara uygun hale getirilir. Bu sayede enerji tasarrufu sağlanır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Elektrik tesislerinde kullanılan elektriksel cihazların büyük bir kısmı
çalışmaları sırasında şebekeden çektikleri aktif enerjinin yanısıra reaktif
enerjide çekerler. Bu çekilen reaktif enerji, yükün cinsine bağlı olarak
endüktif veya kapasitif karakterli olabilir Asenkron motorlar,
transformatörler, kapasitif yüklere örnek olarak ise kondansatörler düşük
yüklenmiş kesintisiz güç kaynakları endüktif karakterlidir. Endüstriyel
tesislerde ve fabrikalarda yük karakteristiği büyük çoğunlukla endüktif-reaktif
karakterdedir. Fabrikalarda bulunan cihazların büyük kısmı elektrik motorları
veya transformatör gibi cihazlardan oluşmaktadır. Bunlara ek olarak balastlı
deşarj lambaları, endüksiyon fırınları şebekeden endüktif reaktif güç çekerler.
Sanayi tesislerinde ağırlıklı olarak tüketilen endüktif reaktif güçtür. Bu gücün
kompanzasyonu kapasitif reaktif güç tüketen kondansatörler ile sağlanır.
Kapasitif reaktif güç karaktesitiği sahip tesislerde işlemi endüktif reaktif yük
tüketen reaktörler yardımı ile yapılır. Devrenin indüktif ve kapasitif
özelliklerinden dolayı akım ve gerilim büyüklükleri arasında bir faz kayması
oluşur. Bu faz kaymasını düzelterek ideal duruma yakın (sıfır derecede) sabit
tutma işlemine kompanzasyon denir. Bu çalışmanın sonucunda aşağıdaki
öneri ve tavsiyelerde bulunulabilir:
• Kompanzasyon tesislerinde anahtarlama tipinin belirlenmesinde
yükün devreye girip çıkış hızına göre belirlenir. Kontaktör veya
tristör kumandalı kompanzasyon sistemleri yaygın olarak
endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır. Hangi anahtarlama tipinin
kullanılacağını, yük değişim hızı belirler. Yük değişim hızı
saniyeler içinde oluşuyorsa
vinçler, punta makineleri, kaynak
makinaları ve izabe fabrikalarında olduğu gibi kısa süreli ise
50

TEKNİK BAKIŞ AÇISIYLA ENERJİ ARAŞTIRMALARI

•

•

•

•

•

tristör anahtarlaması tercih edilmelidir. Ancak yükün devredeki
değişim hızı dakikalarca sürüyorsa kontaktörlü anahtarlamalı
sistemler tercih edilmelidir.
Transformatör, elektrik motorları gibi endüktif reaktif özelliğe
sahiptirler. Bu yükler güç sistemlerinde kullanılan kompanzasyon
amaçlı kondansatörler ile seri ve paralel rezonans oluşturabilirler.
Tesisin analizi yapılıp rezonan oluşma ihtimali ortadan kaldıracak
çözümler üretilmelidir. Seri reaktörler ile donatılmış kondansatörler
kullanmak oluşacak rezonansı engellemek bakımından daha isabetli
olacaktır.
Kompanzasyon tesisi her yönü iyi bir şekilde tasarlanmalıdır.
Kompanzasyon güçü iyi bir şekilde hesaplanmalıdır. Yanlış
hesaplama veya hatalı ürün seçiminde sisteminin verimi etkiler.
İşletmeler harcanan endüktif enerji, aktif enerjinin en fazla %33'ü
kadar olmalı bununla birlikte kapasitif enerji de aktif enerjinin en
fazla %20'si kadar olmalıdır. Bu oranların aşılması durumunda
işletmeler reaktif güç bedeli öderler.
Kompanzasyon tesislerinde koruyucu teçhizat olarak otomatik
sigorta kullanmak yapılan hatalardandır. Kompanzasyonda
kullanılacak sigorta NH sigorta olmalıdır. Bu sigortanın yüksek
tepki hızı ve kısa devre akımı kesme kapasitesi (ortalama 75kA –
100kA) olduğundan daha verimli ve aynı zamanda uzun
ömürlüdürler. Kondansatörlerin sık devreye girip çıkması ve aynı
zamanda yüksek kalkış akımından ötürü klasik sigortalarda kontak
bozulması sık sık atma sorunları görülmektedir.
Kompanzasyon tesislerinde kullanılan kondansatörler harmonik
bileşenlerden en fazla etkilenen devre elemanlarıdır. Kaliteli bir
enerji için, güçlü non-lineer elemanlar içeren kesintisiz güç
kaynakları, değişken frekanslı motor sürücüleri gibi cihazlara ait
yılda birkaç kez harmonik distorsiyonu ölçümü yapılmalıdır. Bu tür
tesislerin yıllık harmonik bileşenlerine ait yük eğrileri çıkarılmalı ve
bu tesislerde harmonik bileşenlerin genlikleri düşük seviyede
olmaları sağlanmalıdır. Güç sistemlerinde aktif veya filtre harmonik
filtre kullanımı mucbur tutulmalıdır. Darbe sayısı yüksek
doğrultucular ile çok seviyeli inverterleri kullanılmalıdır.
Güç sisteminde harmonik bileşenlerin derecesi artıkça kondasatörler
olumsuz yönde etkilerler. İki harmonik bileşenin temel bileşen
içindeki yüzdesi aynı olsa bile büyük dereceli harmonik bileşenin
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oluşturacağı aşırı akım değeri ile aşırı reaktif güç değeri küçük
dereceli harmoniklere göre daha fazladır. Kompanzasyonunun
temel amaçlarından güç katsayısını düzeltme ve gerilim düşümü ile
güç kaybını azaltılmaktır.
• Kompanzasyonun getirdiği büyük avantajlara karşılık işletmelerde
bazı problemlerin oluşmasına sebeb olmaktadır. Tristör kontrollu
doğrultucular, ark fırınları, kaynak makineleri gibi harmonik üreten
cihazların bulunduğu tesislerde kompanzasyon tesisini kurmadan
önce gerekli harmonik analizlerinin yapılması ve gerekli tedbirlerin
alınması gerekir. Aksi durumda güç sisteminde rezonans olayları
görülür.
• Kondansatörler bağlı oldukları güç sisteminde gerilim
yükselmelerine neden olcaklarından yüklerin az olduğu zaman
diliminde transformatörleri doyma bölgesine sokarak sistemdeki
harmonik bileşenlerin artmasına neden olurlar. Harmonik
bileşenlerin kompanzasyon sistemine etkilerini azaltmada ve
harmonik bileşenleri bastırmada en ekonomik yol kompanzasyon
sistemine seri endüktans bağlaması ve kompanzasyon tesisi
kurulmalıdır. Filtreler güç sistemdeki harmonik bileşenleri
bastırmada yeterli olmuyorsa pasif, aktif, hybrid filter türlerinden
etkin olanı uygulanmalıdır.
• Kompanzasyonun elektrik enerji sisteme faydası olduğu derecede,
dengesiz tasarlanmış kompanzasyon sistemininde o derecede zararı
vardır. Enerji tesislerinde yükler devamlı fazlara dengeli dağılmaz.
Bir fazdan çekilen akım çok yüksek iken, buna karşılık diğer
fazlardan az akım çekilir. Dengesiz yüklü bir enerji sistemi dengeli
ve üç fazlı kondansatör gruplarıyla kompanze edilmesinde fazların
her birinin ait güç faktörü farklı olur. Fazlardan bazıları endüktif
yüklü iken buna karşılık bazıları ise kapasitif yüklüdür. Bunun
sonucunda endüktif yüklenen fazda gerilim düşümü gözlenirken
kapasitif yüklenen fazın gerilim değeri yükselir. Bu durumda
elektrik şebekesinin kalitesi düşer.
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GİRİŞ
Gıdaların üretimi ile başlayıp tüketiciye ulaşana kadarki her süreçte
sıcaklık ve nemden kaynaklı bozulmaların önüne geçmek için gıdaların
soğukta muhafazası gerekmektedir. Soğuk hava depolarında stoklanan
gıdalar, nakliye aşamasında, marketlerde satışa çıktığında hatta son tüketiciye
ulaştığında dahi soğukta muhafaza edilmesi önemli bir husustur. Bu süreçte
endüstriyel soğutuculara ihtiyaç duyulmaktadır. Endüstriyel soğutucuların
soğutma veriminin yüksek ve enerji verimli olması gerekmektedir. Enerji
maliyetlerinin giderek artması ve birincil enerji kaynaklarının azalması
nedeniyle enerji tüketen sistemlerin özellikle soğutma sistemlerinin
optimizasyonu popüler ve önemli bir konu haline gelmiştir. Soğutma
sisteminin istenilen şartlar altında çalışması için bir kontrol sistemine ihtiyacı
vardır ve gıdanın özelliklerine göre belirlenmiş olan saklama sıcaklık aralığı
bulunmaktadır. Üretimden tüketime kadar gıdaların özelliğini kaybetmeden
son kullanıcıya ulaşabilmesi için belirli sıcaklıklılarda muhafazası
gerekmektedir. Bu aşamalarda soğutmaya her an ihtiyaç duyulmaktadır.
Kontrolörler ile yapılan yönetimler sayesinde soğutma çevriminde enerji
verimliliği sağlanmaktadır. Kompresörün sürekli çalışması engellenerek
kompresörün enerji tüketiminin azalmasına bu sayede enerji etiketinde
iyileşme sağlanmasına neden olmaktadır. Sistemde kullanılan aydınlatmaların
kontrolü ile enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
Yapılan düzenlemelerle birlikte 1 Ekim 2019’da yayınlanmış olan
Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım
Gereklilikleri Tebliği’nde belirtilen enerji verimliliği endeksi (EVE) değeri; 1
Mart 2021 tarihinden sonra EVE<100 ve 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren ise
EVE<80 olması gerekmektedir (Commission Regulation (EU) 2019/2024).
Bu sınırlamalar ülkemizde ise 25 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir
(Aktaş ve ark., 2021).
Bu çalışmanı amacı soğutma sistemleri perspektifinde enerji verimliliği
odaklı otomatik kontrol teknikleri ile ilgili bilgiler vermektir. Bu bağlamda
son yıllarda soğutma sistemleri üzerinde otomatik kontrol tekniklerini içeren
kontrolörlerin verimlilik ve performansa yönelik yapılan çalışmalar
araştırılarak okuyuculara sunulmuştur.
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1. KONTROLÖR İLE SOĞUTUCU YÖNETİMİ
Soğutucularda muhafaza edilen gıdaların standartlarda belirtilen
sıcaklık aralığında tutulması kontrolörler (Şekil 1) ile sağlanır. Kontrolörler
endüstriyel soğutucularda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kontrolöre
girilmiş olan sıcaklık aralığında kompresör, defrost ve evaporatör fanı kontrol
edebilir. Sıcaklık sensörü olarak pozitif sıcaklık katsayısı (PTC) veya negatif
sıcaklık katsayısı (NTC) problar kullanılır. Her termostat kendine uygun
prob’da doğru sonuç verir. Kontrolörler üzerinde bulunan problar sayesinde
ortamın sıcaklığını algılar. Ortam sıcaklığı, belirlenen sıcaklık değerine
ulaştığında kompresörü devreden çıkarır. Günümüzün ticari soğutma
uygulamaları gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış, çok amaçlı
soğutma kontrolörleri bulunmaktadır. Bu kontrolörler, doğal, elektrik ve sıcak
gaz defrost uyumlulukları ile yüksek, orta ve düşük sıcaklık uygulamalarında
kullanılmaktadır.

Şekil 1. Kontrolör

Sözü edilen kontrolörler soğutma uygulamaları için dört röle çıkışına ve
dört girişe sahiptir. Bu 4 çıkış genel olarak kompresör/solenoid valf kontrolü,
buz çözme kontrolü, fan kontrolü ve hafif veya harici olan alarm sistemidir.
Giriş olarak kontrolörlerde genel olarak 2-4 arası giriş bulunmaktadır. Bu
girişlerde sıcaklık ölçümü yapacak olan ısıl çiftler bulunmaktadır. Bu ısıl
çiftler ile teşhir tipi soğutucuda kabin içi sıcaklık, evaporatör sıcaklığı ve
kondenser sıcaklığı gibi sıcaklık ölçümleri yapılır.

1.1 Kontrolör ile Kompresör Yönetimi
Endüstriyel soğutucularda, sistemdeki en fazla enerjiyi tüketen ekipman
kompresörlerdir. Mekanik buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin ana
elemanlarında birisi olan kompresörlerin uzun süre veya sürekli çalıştırılması
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enerjinin gereğinden fazla enerji tüketimine neden olmaktadır. Kompresörün
çalışma süresinin kontrol altına alınabilmesi için kontrolör kullanılır.
Kompresör set sıcaklık değerine gelene kadar çalışır ve set değerine
ulaştığında kontrolör kompresöre sinyal göndererek kompresörün devreden
çıkmasını sağlar. Diferansiyel sıcaklık aralığı bittiğinde kompresör tekrardan
devreye girer ve soğutma çevrimi devam eder.

1.2 Kontrolör ile Defrost Yönetimi
Evaporatöre gelen sıcak ve nemli hava soğuk evaporatör yüzeyine
temas ettiğinde havanın içerisindeki su buharı yoğuşarak evaporatör
yüzeyinde karlanma veya buzlanma meydana getirmektedir. Bu durumda
evaporatör kanatçıklarının arası kar veya buz ile kaplandığında ısı transferi
azalır ve soğutma performansı düşer. Belirli aralıklarda kar veya buzun eritilip
sistemden uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu buz çözdürme işlemine
literatürde defrost adı verilir. Defrost işleminin tipi, aralığı ve süresi
kontrolörler ile seçilebilmektedir. Kontrolörün içerisinde bulunan parametre
ayarlarından defrost süreci yönetilmektedir.
Kontrolörlerde bulunan defrost yöntemlerinden elektrikli ısıtıcı, sıcak
gaz ve doğal defrost (sıcak hava akımı ile defrost işlemi) yöntemlerinden biri
seçilebilir. Yapılan seçime uygun zaman ve\veya sıcaklık parametreleri ile
defrost işlemi sürdürülür. Kontrolör hafızasına girilen sıcaklık ya da zaman
değeri geldiğinde kompresör devreden çıkar ve defrost işlemi başlatılır.
Defrost işleminin bitişi ise belirlen defrost bitirme sıcaklığı veya süre
dolduğunda kompresör tekrardan devreye girer ve defrost işlemi tamamlanır.

1.3 Kontrolör ile Evaporatör Fan Yönetimi
Kontrolör ile evaporatör fanlarının yönetimi de yapılabilmektedir.
Fanların sürekli çalışması, kompresör çalışırken fanın çalışması ya da defrost
sırasında çalıştırmayı veya durdurmayı kontrolör ile yönetilmektedir.
Bahsedilen kontrolörlerde akıllı evaporatör fan yönetimi, gündüz/gece
modu ve isteğe bağlı defrost özellikleri gibi enerji verimliliği sağlayan
seçenekler bulunmaktadır. Dahili hafızasında minimum ve maksimum
soğutucu sıcaklıkları ile soğutucu kapısının açılma sayısını sayabilir ve
hafızasında depolayabilir. Birçok kontrolörlerde ön tanımlama ayarı
mevcuttur. Bir soğutucuyu 3 paket sıcaklık sınıfında (M0 (-1, +4°C), M1 (-1,
+5°C), M2 (-1, +7°C)) kullanılabilmek mümkündür. Bu sayede soğutucu
içerisindeki ürün çeşitliliği artırılabilir.
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1.4 Kontrolör ile Uyarı ve Aydınlatma Yönetimi
Kontrolörler ile teşhir tipi soğutucularda ürünlerin sergilenmesinde
gerekli olan aydınlatma yönetimi de sağlanmaktadır. Aydınlatmaların sürekli
olarak açık kalması enerji tüketimini artırmaktadır. Basit kontrolörlerde
aç/kapa anahtar ile aydınlatma yönetimi manuel olarak yapılmaktadır.
Gelişmiş kontrolörler de ise gerçek zaman algısı ile mağazaların
kapanma zamanında ve açılma zamanına göre kontrolöre girilen saat
aralığında aydınlatmayı otomatik olarak açma/kapama yapmaktadır.
Kontrolörler de ayrıca uyarı alarm sistemi de mevcuttur. Kontrolörün
yönettiği soğutma sisteminde oluşabilecek belirli durumlarda kullanıcıya
uyarı vermektedir. Bu sorunlara soğutma çevriminin ana elemanlarından
kondenser sıcaklığının çok fazla yükselmesi ve/veya çok fazla düşmesi
durumunda kullanıcıya uyarı vermesi örnek olarak verilebilir. Kapalı teşhir
tipi soğutucularda kapı açık konumunda kullanıcıya uyarı vermektedir.
Kontrolörün giriş bilgilerini aldığı kabin içi, evaporatör ve kondenser
sensörlerinde arıza durumunda uyarı verebilmektedir.

1.5 Kontrolörler ile Yoğuşma Önleyici Isıtıcı Yönetimi
Kapılı teşhir tipi soğutucularda, kabinin iç ve dış sıcaklık farkından
dolayı cam kapılarda buğu oluşumu gerçekleşir. Oluşan buğunun ortadan
kaldırılması için elektrikli ısıtıcılar kullanılmakta ve ısıtıcıların bilinçsizce
çalıştırılması enerji tüketimini ciddi oranda etkilemektedir. Bu ısıtıcıları belirli
zaman aralıklarıyla periyodik olarak açıp kapatan kontrolün olması ile enerji
tasarrufu sağlanabilmektedir. En yaygın olanı ise nem kontrolü ile ayarlanan
dış ortam nemine göre ısıtıcılar açılır veya kapatılır. Daha ileri kontrol
yöntemlerinde ise ölçülen bağıl nem değerine göre ısıtıcılar farklı sürelerde
açılıp kapatılabilir. Eğer nem seviyesi dış ortamda düşük ise ısıtıcılar
tamamen kapalı tutulabilir. Ayrıca yoğuşma önleyici elektrikli ısıtıcıların
yerine kapı çerçevesinde dolaşan sıcak gaz hattı uygulaması da kullanılan
yöntemlerden birisidir.
Bu çalışmada, soğutma sistemleri perspektifinde kontrolörlerin genel
bir bakış açısıyla araştırılması ve enerji verimliliği odaklı değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Böylece önemli otomatik kontrol bilgileri irdelenerek elde
edilen bilgilerin araştırmacı ve tasarımcılara ışık tutması da hedeflenmiştir.
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2. KONTROLÖRLERDE EMNİYET KRİTERLERİ
Günümüzde endüstriyel soğutucularda kullanılan kontrolörlerin voltaj
koruması ve yüksek yoğuşma sıcaklığı koruma özellikleri sayesinde ünitenin
güvenli çalışması sağlanır.

2.1 Voltaj Koruma Özelliği
Voltaj koruma, sistemi kompresörün çalışmasını belirlenen voltaj
aralığı içerisinde tutarak yüksek ve düşük voltaja karşı koruma sağlamaktadır.
Besleme voltajı, tanımlanan voltaj koruma limitlerini aştığında kontrolör
kompresörü kapalı konuma getirir ve LED ekrana alarm sinyali gönderir.
Voltaj değeri kompresörün etiketinde bulunan çalışma aralığının altına
düştüğünde kontrolör kompresörü açık konuma getirmektedir (Şekil 2)
(Danfoss, ERC 21X, user manuel, 2015).

Şekil 2. Kontrolörlerde Voltaj Koruma Kompresör Voltaj Sınır Grafiği (Danfoss,
ERC 21X, User Manuel, 2015).

2.2 Kompresör Koruması
Kontrolörlerin sistem koruma özellikleri kompresör voltaj koruması ile
sınırlı değildir. Kompresörü minimum açık ve kapalı zamanı tanımlayarak
kompresörü kısa döngü/ani açma ve kapatma ile korur.

2.3 Yüksek
Koruması

Yoğuşma

Sıcaklığına

Karşı

Kompresör

Kontrolör girişlerinden biri olan kondenser sensörü tarafından ölçülen
sıcaklık, ayarlanan "ön alarm sınırına" ulaşırsa kontrolör alarm verir. Bu,
kullanıcıya kondenserde bir sorun oluştuğunu bildirmek için kullanılır. Çoğu
zaman nedeni, kondensere giden hava akışının kısıtlanması (kirlenme) veya
kondenser fanının arızalanmasıdır (Danfoss, ERC 21X, user manuel, 2015).
Kondenser yüzeyinde zaman içinde kirlenme gerçekleşir ve bu kirlilik
kondenserin kanatçıklarında birikerek bir tabaka oluşturur. Bu tabaka hava
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geçişini engelleyerek kondenserde hava fark basıncını yükseltir ve
kondenserin ısı atmasını zorlaştırır (Aktaş ve ark., 2022). Bu nedenle
kondenser yüksek bir yoğuşma sıcaklığına ulaştığında, kontrolör kondenser
alarmı ile kullanıcıya erken uyarı verir ve sıcaklığın yükselmeye devam
etmesi halinde kompresör kapalı konuma getirilir.
Bu durum yüksek yoğuşma sıcaklığına karşı kompresör koruması
sağlamaktadır. Ölçülen kondenser sıcaklığı artmaya devam ederse ve
ayarlanan “Blok limitine” ulaşırsa, kompresör durdurulur ve alarm manuel
olarak sıfırlanana kadar tekrar başlaması kısıtlanır (Danfoss, ERC 21X, user
manuel, 2015).

2.4 Evaporatör Drenaj Hattı Arızası
Evaporatörde buz çözme işlemi esnasında ve işleminden sonra ortaya
çıkan defrost suyu bir drenaj hattı ile evaporatörden uzaklaştırılır. Bu hattın
işlevini yapamaması durumunda kontrolör uyarı sinyali vermektedir.

2.5 Yüksek ve Düşük Sıcaklık Alarmı
Sıcaklığın belirlenen sıcaklık değerinden çok düşmesi ve yükselmesi
durumunda kontrolör uyarı sinyali gönderir, sıcaklık değeri azalmaya veya
artmaya devam etmesi halinde kompresör devreden çıkar ve soğutma çevrimi
devam etmez. Sıcaklık değerleri belirlenen seviyelere ulaştığında kompresör
tekrardan devreye alınır.

2.6 Kondenser Fanı Arızası
Kondenser fanının arızalanması durumunda kondenser dış ortama ısı
atamaz ve kondenser yüzey sıcaklığı yükselir. Sıcaklık çok yükseldiğinde
kontrolör kondenser fan arızası uyarısı vererek kompresörü devreden çıkarır.

3. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Yapılan literatür araştırmasında yaygın olarak kullanılan kontrol
teknikleri, bu tekniklerin sistem ve özellikle soğutma sisteminin
performansına etkileri incelenmiştir.
Franco ve ark. (2022) mekanik buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde
kullanılan genleşme valfini daha verimli bir şekilde kontrol edebilmek için
oransal-integral-türevsel (PID) denetleyici kontrol döngüsü yöntemi için
kontrolörün uygun şekilde ayarlanması gerekmektedir. Oransal-integral (PI)
kontrolünü ayarlamak için Matlab yazılımını kullanan bir modelini
kullanılırken, genleşme cihazının PID kontrolünü ayarlamak için ZieglerNichols yöntemini kullanmışlardır. PI ve PID kontrol modelleri, soğutma
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sisteminin enerji verimliliği oranı (EER) sırasıyla %21 ila %32 ve fabrika
ayarlı PI kontrolünü %28 oranında iyileştirdiğini belirtmişlerdir.
Beghi ve ark. (2010), ticari soğutma uygulamalarında kuru genleşmeli
evaporatörlerin aşırı ısınmasını önlemek için elektronik genleşme valflerinde
basit bir otomatik ayarlı kontrol algoritması kullanmışlardır. Sistemde
Zhaung–Atherton yöntemi kullanılmış daha sonrasında ise geliştirilen kontrol
algoritması kapalı döngü sistem performansını etkileyen yeni bir PID
parametre seti türetmek için kullanmışlardır. Kontrol algoritması, sanal bir
prototipleme yazılım ortamında değerlendirilmiştir. Algoritma, röle geri
beslemesine dayalı bir yaklaşımdır. Otomatik ayarlama yaklaşımlarından daha
iyi sonuç vermektedir. Performans, integral kare hatası (ISE) ve integral kare
zaman hatası (ISTE) gibi standart endekslere başvurularak değerlendirilmiştir.
Hem yerleşme süresi (yaklaşık 200'ün %5'ine) hem de ISE (16.36)
açısından iyileştiği belirtilmiştir.
Henry ve ark. (2014), programlanabilir mantıksal denetleyici (PLC) ve
termostat ile kontrol edilebilen buzdolabı sisteminin analizini yapmışlardır.
PLC’ye yazılan kod sayesinde kompresörde invertör kullanılarak soğutma
yüküne göre kompresör hızı ayarlanmaktadır. Yapılan deney sonuçlarına göre
PLC kontrollü buzdolabının termostat kontrollü buzdolabına göre %4,45 ile
%6,79 daha az enerji tükettiği görülmüştür.
Ekren ve ark. (2010), invertörlü kompresör ve elektronik genleşme valfi
için farklı kontrol tekniklerini karşılaştırmışlardır. Sistem PID, Yapay Sinir
Ağlar (YSA) ve Fuzzy denetleyiciler ile çalıştırılmış ve karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırma sonucunda YSA denetleyicinin, sırasıyla Fuzzy ve PID
denetleyicilerinden %6,6 ve %8,1 daha az güç tükettiğini belirtmişlerdir.
Al -Badri ve ark. (2020), değişken hızlı kompresör ve elektronik
genleşme valfi içeren su soğutma sistemi için verimli kontrol yöntemlerini
araştırmışlardır. Uyarlanabilir elektronik genleşme valfi açıklığına sahip tek
kontrol çevrimi, uyarlanabilir kızgınlık derecesi ayarına sahip iki kontrol
çevrimi ve sabit dereceli kızgınlık ayarı olmak üzere üç kontrol yöntemi
kullanmışlardır. Kızgınlık derecesi ve evaporatör suyunun sıcaklığı açısından
sistemin tepkisi incelenmiştir. PI ve PID kontrolöre ek olarak bir de orantılı
bulanık kontrolör test edilmiştir. Performans katsayısı (COP) iyileştirilmesi
açılarından diğer yöntemler ile karşılaştırılmıştır. Tek kontrol döngüsü
metodunda orantılı bulanık kontrolör ile %27.5, PI kontrolör ile %19.7 ve PID
kontrolör ile de %18.3 oranında COP iyileştirilmiştir.
Zendehboudi ve ark. (2017), buhar enjeksiyonlu değişken hızlı scroll
kompresörler için akıllı tahmin modelleri ve bu modellerin parametre tahmini
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üzerinde çalışmışlardır. Bunun için yapay sinir ağı ve uyarlanabilir nörobulanık çıkarım sistemi olmak üzere iki akıllı yaklaşım kullanmışlardır.
Çalışma sonucunda, değişken hızlı scroll kompresörler için uyarlanabilir
nöro-bulanık çıkarım sistemi ile tahmin edilen parametrelerin doğruluğu ve
hassasiyeti yapay sinir ağına göre daha iyi sonuçlar vermiştir. Kompresörün
elektrik gücünün tahmin etmedeki en büyük bağıl sapma, uyarlanabilir nörobulanık çıkarım sistemi %1,7 iken, yapay sinir ağı ile %2.4 olarak
hesaplanmıştır.
Malik ve ark. (2021), enerji tasarrufu sağlamak için gerçek zamanlı don
kalınlığına dayalı, taleple harekete geçirilen yeni bir buz çözme tekniğini test
etmişlerdir. Enerji verimliliği açısından değerlendirildiğinde defrost
başlangıcı 2 mm buz kalınlığına ayarlandığında çok sık defrost yaptığı için
enerji tüketimi yüksek orandadır.
Daha sonrasında ise 4-5-6-7 mm buz kalınlığında defrost metodu
denenmiş ve en verimli olanının 6 mm buz kalınlığı olduğu tespit edilmiştir.
Yoon ve ark. (2017), ısı eşanjörünün yüzeyinde bulunan buzu eritmek
için gereken ısı miktarından daha fazla defrost ısısının içeri girmesi ile
dondurucuda sıcaklık artışı meydana gelmektedir. Bu sıcaklık artışını
önlemek için üç defrost yöntemi kullanılmıştır. Birinci yöntem aynı anda iki
ısıtıcıyı kontrol eden basit titreşimli mod, her ısıtıcıyı ayrı ayrı kontrol eden
bireysel titreşimli mod ve kademeli olarak kılıflı bir ısıtıcıya (radyasyon
ısıtıcısı) güç beslemesi ile yapılan defrost yöntemleri kullanılmıştır.
Uygulanan 3 yöntemde dondurucunun iç sıcaklık artışını önlemede ve defrost
verimini iyileştirmede etkili olduğu görülmüştür. Bu üç yöntemden en iyi
performans, bireysel titreşimli mod ile elde edilmiştir. Bu modda sıcaklık
değişimi 5,0 °C ve buz çözme verimliliği %15 artmıştır.
Yu ve ark. (2007), değişken hızlı kondenser fan kontrollü hava
soğutmalı soğutma sistemlerinin kısmi yük performansını tespit etmek için
gelişmiş bir termodinamik model kullanılmıştır. Değişik yük ve ortam
koşullarında çalışan mevcut bir soğutma sisteminin çalışma verileri
kullanılarak doğrulanmıştır. En yüksek COP’nin, dış ortam sıcaklığına ve
yoğuşma sıcaklığını kontrol etme algoritmasına bağlı olarak 0.71-0.84'lük bir
kısmi yükte meydana geldiği belirlenmiştir.
Koşan ve ark. (2021), yaptıkları çalışmada sabit devirli kompresör ve
değişken devirli kompresör yapılarını ve kontrol tekniklerini incelemişlerdir.
Kullanılacak kontrol algoritmalarının yapay sinir ağları ve diğer akıllı
algoritmalar ile oluşturulması, sistem girdilerinin daha verimli takip edilmesi
ve kararlılığın sağlanması açısından faydalı olacağını belirtmişlerdir.
66

TEKNİK BAKIŞ AÇISIYLA ENERJİ ARAŞTIRMALARI

Erten ve ark. (2020), endüstriyel soğutma sistemlerinde bulanan
fanların soğutma sistemine etkilerini analiz etmişlerdir. Fan performansının
test edilmesi için aynı özellikte ancak fan teknolojileri farklı olan iki ayrı
endüstriyel soğutucu test edilmiştir. Birinci sistemde kondenser ve evaporatör
de aksiyel, gölge kutuplu asenkron motor (GKAM) tip, %24 verimli fanlar
kullanılmıştır. İkinci sistemde ise kondenser ve evaporatörde aksiyel,
elektronik komitasyonlu motor (EKM) tip, yaklaşık %70 verimli fanlar
kullanılmıştır. Birinci sistem 45,76 kWh/24h enerji tüketirken ikinci sistem
42,12 kWh/24h enerji tüketmiştir. Analiz edilen sistemlerde, ikinci sistemin
birinci sisteme göre %7,95 daha az enerji harcadığı belirlenmiştir.
Hermoza ve ark. (2020), ev tipi soğutma sisteminde enerji verimliliği
elde etmek için değişken hızlı kompresör kullanan bir ev tipi soğutma
sisteminin kontrol tasarımını yapmışlardır.
Konvansiyonel sistemler ile invertör teknolojisi arasında yapılan
karşılaştırmalar sonucunda invertör sistemin konvansiyonel sisteme göre %27
daha verimli olduğunu tespit etmişlerdir
Wei ve ark. (2021), buhar enjeksiyonlu hava kaynaklı ısı pompası
defrost işlemi sırasında uzun defrost süresi ve düşük buz çözme verimliliği
gibi sorunları araştırmışlardır. Bu sorunları çözmek için defrost işlemi
sırasında kompresöre orta basınçlı soğutucu akışkan enjekte edilerek yeni bir
defrost modeli tasarlamışlardır. Bu defrost modelinin etkisini araştırmak için
farklı enjeksiyon elektronik genleşme valflerine sahip beş grup deney
tasarlanmış ve test edilmiştir. Bu testler sonucunda; buhar enjeksiyonlu
defrost işlemi sırasında enjeksiyon elektronik genleşme valfinin optimal
açıklığının %50 olduğu belirlenmiştir. Enjeksiyon elektronik genleşme
valfinin optimum açılışında %50, defrost süresi ve güç tüketimi sırasıyla
%20,61 ve %17,98 azalırken, defrost verimliliği %6,22 oranında artış
göstermiştir.
Aktaş ve ark. (2022), Kondenser kirliliğinin kontrol edilmesine yönelik
akıllı fan yönetim algoritması geliştirmişlerdir. Geliştirilen algoritmada
kondenser çıkışındaki soğutucu akışkan sıcaklığı dikkate alınarak buradaki
sıcaklık değerine göre fan devri değişken hızlı olarak ayarlanması ve aynı
zamanda algoritma, kondenserin hava fark basınç değeri ile fanın ters yönde
çalıştığı durumda çalışma süresini belirlemektedir.
Güngör (2011) Süpermarketler de kullanılan enerjinin birçoğu soğutma
amaçlı kullanılmaktadır. Tüm dünyada enerjinin tasarruflu kullanılması önem
arz etmektedir. Avrupa ülkeleri, Amerika, Kanada gibi birçok ülkede
süpermarketlerde kullanılan enerjinin azaltılması, daha verimli hale
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getirilmesi için geliştirilen teknolojiler mevcuttur. Ülkemizin ve dünyanın
karşılaştığı iklim değişikliğinin başlıca sebeplerinden biri yüksek küresel
ısınma ve ozon delme potansiyeline sahip soğutucu akışkanların kullanımıdır.
Daha az soğutucu akışkan kullanılan sistemlerinin geliştirilerek, soğutma
sistemlerinin toplam eşdeğer ısınma etkisi (TEWI) değerlerinin düşürülmesi
üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu teknolojilere örnek verilecek olursa
ikincil kapalı devreli tip sistemler, dağıtılmış kompresör grubuna sahip
soğutma sistemi, düşük soğutucu akışkan şarjlı çoklu kompresör gruplu
soğutma sistemi gibi sistemler süpermarketlerde uygulanarak enerji tasarrufu
yapılabilmektedir.
Pedersen ve ark. (2017), bir soğutma sistemindeki aşırı ısıtmanın
kontrolü için üç yöntem karşılaştırmışlardır. Bunlar geleneksel kazanç
programlı PI tabanlı bir kontrolör, bir tahmine dayalı fonksiyonel kontrolör
(PFC) ve bir sinir ağı modeline (PFCNN) sahip tahmine dayalı fonksiyonel
kontrolördür. Aşırı ısı sapması ve genleşme valfinin çalıştırılmasında üç
kontrolörün performansı laboratuvar ortamında incelenmiştir. Üç
kontrolöründe performansı birbirine çok benzer olduğu görülmüştür.
Kontrol stratejisinin seçimi, ayarlanabilirlik ve hesaplama talepleri gibi
parametrelerin kullanıcılar tarafından ayarlanabileceği ifade edilmiştir.
Yang ve ark. (2009), soğutucu kompresörlerin hacimsel ve izantropik
verimliliğini tahmin etmek için iki YSA modeli geliştirilmiştir. İlk modelde,
giriş katmanındaki iki nöron, hacimsel verimliliği tahmin etmek için yoğuşma
sıcaklığı ve basınç oranını temsil eder. İkinci modelde ise giriş katmanındaki
iki nöron, izantropik verimi tahmin etmek için yoğuşma ve evaporatör
sıcaklığını temsil eder. Hacimsel verimliliği ve izantropik verimi tahmin
etmek için gizli katmanda transfer fonksiyonu kullanılmıştır. Hacimsel ve
izantropik verimliliklerin ağ tahminleri, üretici verilerine karşı %0,4 standart
sapmadan daha az ve %±1,3 maksimum sapma dahilinde olduğunu
belirtmişlerdir.
Khayyam ve ark. (2011), otomobil klima sistemini kontrol etmek için
bir sinir ağı ayarlı PID denetleyicisi geliştirmişlerdir. Geliştirilen bu PID
kontrol sistemi, minimum enerji tüketimi ile optimum konfor sıcaklığı, iç
hava kalitesi sağlamak için evaporatör, üfleyici, taze hava ve kapıların
çalışmasını yönetir. Bu kontrol sistemi çok katmanlı ileri beslemeli ağlar
(MLFFN)
ile geliştirilmiştir. Otomobil iklimlendirme sisteminin güç
tüketiminin geleneksel kontrol yöntemlerine göre yaklaşık %14 oranında
azaldığı belirlenmiştir.
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Salazar ve ark. (2014), CO2 ile çalışan soğutma çevriminin kapalı
çevrim termal kontrol analizi yapmışlardır. Gaz soğutucu ve evaporatör için
birinci dereceden diferansiyel denklem türetmek için toplu bir enerji dengesi
modeli diğer iki soğutma çevrimi elemanı olan kompresör ve genleşme valfi
basitleştirilmiş ilişkilerle modellenmiştir. İki yarı kontrol yöntemi
gerçekleştirilmiştir. Birinci kontrol tekniği olarak PID kontrol tekniği
kullanılmıştır. İkinci, doğrusal olmayan sistem, kontrolün genel özelliklerini
geliştirmek için ticari bir sayısal kod kullanılarak analiz edilmiştir. Her iki
yöntem karşılaştırıldığında evaporatörün termal kontrolü daha kolay olsa da
sistemin kararlı çalışması için gaz soğutucusunun kontrolüne bağlı olması
gerekmektedir. Her iki kontrol yöntemi de benzer bir davranış gösterir, ancak
sıcaklık aşımları daha az belirgin olduğundan ikinci yöntemle kararlı koşula
ulaşmak daha kolaydır. Ayrıca her iki teknik arasındaki karşılaştırma, kararlı
koşula ulaşma sürelerinin yaklaşık %20 oranında arttığını göstermiştir.
Rodríguez ve ark. (2018), buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin
kontrolü için Benchmark süreç zorluğu göz önüne alınarak uygulanan PID
kontrolünün tasarımına birleşik bir yaklaşım önermişlerdir. Temel kontrolör,
kompresör hızını ve genleşme valfini ayarlayarak evaporatör ikincil sıvısının
sıcaklığını ve aşırı ısıtmayı kontrol etmeyi amaçlayan iki merkezi olmayan
PID'den oluşur. Üç ayrı kontrolör ayarı önerilmiştir. Kontrolörlerin
performansı, Benchmark süreç zorluğunun formüle edilmesini sağlayan
kontrol cihazının performansıyla karşılaştırılarak daha iyi performans
indeksleri elde edilmiş ve kontrol edilen değişkenlerin genel dinamik
davranışı iyileştirilmiştir.
Bejarano ve ark. (2015), tek kademeli soğutma sisteminin sağlam
kontrolü S/KS/T Karışık Duyarlılık Problemi yaklaşımı kullanılarak çok
değişkenli H∞ kontrolörü tasarlanarak ele alınmaktadır. Sistemin ana
dinamiklerini ele almak için lineer modeller, farklı çalışma noktalarında
tanımlanmıştır. Nominal model üzerinde gerçekleştirilen kontrol edilebilirlik
analizi, kapalı döngü performansı üzerinde bazı kısıtlamaları ortaya
çıkarmıştır. Referans izleme, kuplaj ölçümü ve bozulma reddini içeren H∞
kontrolörü ve merkezi olmayan bir PID tarafından sağlanan simülasyon
sonuçları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Kontrol edilebilirlik analizinden
elde edilen sonuçlar incelendiğinde, H∞ kontrol cihazının sadece nominal
çalışma noktasında değil, aynı zamanda diğer nominal olmayan noktalarda ve
sorunlu çalışma durumundaki eşzamanlı değişiklikleri daha hızlı, daha etkili
ve daha düşük kuplaj ile sonuç verdiği görülmüştür.
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Kagami ve ark. (2019), endüstriyel soğutucularda PID kontrolör
kullanmışlardır. Bir buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi problemini çözmek
için meta sezgisel optimizasyon algoritmasını dikkate alan ve ideal çözüme
benzerlik ile tercih sıralaması tekniği (TOPSIS) yöntemine dayalı PID
kontrolörlerini ayarlamak ve maliyet fonksiyonlarını tek bir değerde toplamak
ve optimizasyon problemini orijinalliğini değiştirmeden çözmek mümkün
olmuştur. İki PID kontrolör parametresinin seçimini basitleştirmek için
önerilen yaklaşım, %68.39 orijinal kontrolörlerden daha iyi bir performans
indeksi sağlayarak, temel hat kontrolörlerinden daha iyi performans
gösterdiğini söylemişlerdir.
Beghi ve ark. (2017), bir süpermarket soğutma sisteminin sürekli
kontrolü için bir makine öğrenimi ortaya koymuştur. Bir CO 2 booster soğutma
sisteminin yönetimi için modelsiz bir Q-öğrenme kontrolörü tasarlamak ve
test etmek için süpermarket soğutma sistemleri için “SRSim” Matlab tabanlı
simülasyon aracından yararlanılmıştır. Takviye öğrenme denetleyicisi ve
süpervizör, bir modele başvurmadan doğrudan çevre ile etkileşime dayalı
olarak soğutma sistemini çalıştırmayı öğrenmiş ve yapılan analiz sonucunda
uygun bir kontrol stratejisi bulmak için öğrenme kontrolünün uygulanabilir,
modelsiz bir teknik olduğunu göstermiştir. Simülasyonların sonuçları, Q
öğrenmenin sistem giriş gücü, istenen bir referansı takip etme problemi ve bir
kontrol politikası türetmek için uygun bir teknik olduğunu doğrulamıştır.
Yapılan çalışmada soğutma sistemlerinde bulunan sistem üzerinde
kontrolörün sistemde yönettiği ekipmanlar ve süreçler açıklanmıştır. Genel
hatları ile soğutma sisteminde kullanılan kontrolörler kompresör, fan,
aydınlatma ve defrost sürecini yönetmektedir.
Kontrolörde belirlenmiş olan set sıcaklık değeri mevcuttur. Soğutma
sistemi çalıştığı sürece kabin içi sıcaklık düşer ve belirlenen set değerine
ulaştığında kompresörü devreden çıkar.
Kullanıcının belirlemiş olduğu dif değeri kadar sıcaklık yükselir bu
sıcaklığa ulaştığında kompresör tekrar devreye girer. Belirlenen dif değeri
yüksek olursa kabin içi sıcaklık yükselir ve kompresör tekrar set sıcaklık
değerini yakalayana kadar sürekli olarak çalışır. Bu durum enerji tüketiminin
artmasına sebep olur.
Kontrolörler ile fan yönetimi ise; fanların defrost sırasında kompresör
ile eş zamanlı çalışması sağlanabilir. Ayrıca kompresör durduğunda fanların
çalışmaya devam etmesi de bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Kondenser
fanların defrost esnasında ve sonrasında sürekli olarak çalışmasının kondenser
sıcaklığının önemli ölçüde düşmesini sağlamaktadır.
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Kontrolörler ile aydınlatma kontrolü kullanıcının belirlemiş olduğu saat
aralığında soğutucuda bulunan aydınlatmaların enerjisi kesilerek soğutucunun
müşteri yoğunluğunun olmadığı süre boyunca (genellikle akşam ve gece
saatlerinde) kapalı kalan aydınlatmalar enerji tüketiminde tasarruf
sağlamaktadır.
Aşağıda verilen Şekil 3’te ile bu kontrol süreçleri özetlenmiştir.
Kompresör, kondenser fanları, evaporatör fanları, defrost süreci vb. kontrolör
tarafından yönetilmektedir. Bunlara ek olarak soğutucunun çeşitli noktalarına
problar konumlandırılmıştır. P1 (üfleme probu) sayesinde üfleme havasının
sıcaklığı, P2 (defrost probu) sayesinde evaporatör yüzey sıcaklığı ve P3 probu
(emiş probu) sayesinde ise emiş havasının sıcaklığı ölçülmektedir. Kontrolör
P2 probundan veri alarak, soğutucu defrost bitirme sıcaklığına veya defrost
bitirme süresine ulaştığında kontrolör defrost sürecini bitirmekte ve soğutma
işlemine devam edilmektedir. P1 ve P3 problarından ölçülen sıcaklık verileri
set değerine ulaştığında kompresör devreden çıkmaktadır.
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Şekil 3. Kontrolörün Yönetim Süreci
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Gün geçtikçe enerji kaynaklarının verimli kullanılması hem maliyet
hem de çevresel açıdan daha fazla önemli hale gelmiştir. Enerjiyi daha verimli
kullanabilmek için soğutma sistemlerinde birçok kontrol yöntemi ve teknikleri
geliştirilmektedir. Bu çalışmada, soğutma sistemleri perspektifinde
kontrolörlerin genel bir bakış açısıyla sunulması ve enerji verimliliği odaklı
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu anlamda aşağıdaki kriterler enerji
verimliliğinde önemli rol oynamaktadır.
• Kontrolördeki kompresör kontrolü sayesinde set sıcaklığına gelene
kadar çalışmasını, set değerini yakaladığında ise devreden çıkmasını
sağlamaktadır. Bu durumda kompresörün kontrolü enerji
tüketiminde önemli olup, çok sık devreye girip çıkmasını engelleyen
bir kontrol algoritması fayda sağlayacaktır.
• Kontrolör içerisinde bulunan defrost kontrolü sayesinde defrost tipi,
aralığı ve süresi belirlenerek bu süreç kontrol altına alınmıştır.
Defrost aralığı ve süresinin belirlenmesindeki önemli faktörler
mevcuttur. Bu önemli faktörler; defrost aralığı belirlenirken
evaporatör yüzeyinde oluşan kar veya buz miktarının ısı transferini
hangi seviyede olumsuz etkilediğini tespit ederek optimum aralığın
belirlenmesi, evaporatör yüzeyinde biriken buzun ne kadar sürede
eritileceğini ve bu süre zarfında soğutma duracağı için ürünlerin bu
sürede ne kadar ısınacağı tespit edilerek en uygun defrost süresinin
belirlenmesi gereklidir. Soğutucunun sık sık defrost yapması veya
uzun çalışma süresi sonunda defrost yapması enerji tüketimini
olumsuz etkilemektedir. Bu süreçlerde hem buzu eritebilmek için
tüketilen enerji hem de defrost sürecinde ürünler ısındığı için
ürünlerin tekrardan soğutmak için yüksek miktarda enerji
harcanmaktadır. Bunun önüne geçilebilmesi için ideal defrost aralığı
ve süresi seçilmelidir. Erten ve ark. (2022), defrost sürecinin etkileri
değerlendirmiş ve evaporatördeki buzlanmanın hem hava akışı
açısından hem de evaporatörün soğutma gücü açısından önemli
oranda etkili olduğunu görmüştür. Evaporatördeki buz kalınlığı
arttıkça defrost süresinin uzamasının, soğutma performansını da
düşürdüğü gözlemlemişlerdir.
• Evaporatör fan kontrolü sayesinde fanların sürekli çalışması,
kompresör çalışırken fanın çalışması ya da defrost sırasında çalışma
durumu kontrolör ile kontrol edilmektedir. Bu sayede enerji
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verimliliği sağlanabilir. Kontrolörler ile kondenser fan kontrolünde
ise; fanların kompresör ile eş zamanlı çalışması ya da kompresörden
bağımsız çalıştığında da fanlar kontrol edilebilir. Kondenser fanların
sürekli çalışması kondenser sıcaklığını düşürerek soğutma verimini
artırabilir.
• Uyarı ve aydınlatma kontrolü sayesinde aydınlatmanın sürekli
olarak açık kalmaması sağlanır ve enerji tüketimi azaltılmaktadır.
Ayrıca uyarı alarm sistemi de mevcuttur. Kontrolörün yönettiği
soğutma sisteminde oluşacak belirli olumsuz durumlarda kullanıcıya
uyarı verilerek ve uyarı sistemleri geliştirilerek fayda artırılabilir.
• Yoğuşma önleyici ısıtıcı kontrolünde elektrikli ısıtıcıların kontrolsüz
olarak kullanımından doğan enerji tüketiminin özellikle atık ısı geri
kazanımı teknolojilerinin kullanılması ile önüne geçilebilir,
özellikle kondenserden atılan ısıdan ve kompresör ısısından
faydalanılabilir.
Sonuç olarak endüstriyel soğutucularda kullanılan kontrolörün,
ekipmanları ve süreçleri doğru teknik ve yöntemlerle yönetmesi sonucu
önemli oranda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.
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GİRİŞ
Bu bölümün yazılması genel olarak nükleer tehlikelerin tanımlanması
farkındalık ve sonucunda oluşabilecek nükleer kazlara karşılık bir farkındalık
oluşturmak amacı taşımaktadır. Ülkemizde ki nükleer süreçler dikkate
alındığında bu anlamda ülkemizin bu süreçte çok fazla bir deneyime ve bilgi
birikimine sahip olduğu söylenemez. Bu yüzden bu anlamda oluşturulacak
kaynaklar büyük bir önem arz etmektedir. Bu kaynaklar ilgililerin ve
toplumun eğitim düzeyine büyük katkılar sağlayacaklardır. Nükleer kelimesi
toplumumuzda çok fazla bir geçmişe sahip olmasa da taşıdığı riskler dikkate
alındığında oldukça önemli ve ihmali düşünülemeyecek bir husustur.
Uranyum maddesinin 19. yüzyılın sonlarına doğru 1879 yılında keşfedilmesi
ile başlayan süreçte, teknolojik gelişmeler ile birlikte 19.yüzyılın ortalarına
gelindiğinde (1934) harbe hazırlık sahasında yapılan çalışmalar, ilerleyen
zamanlarda ülkeleri ticari alanda da çalışmalara sevk etmiştir. Radyoaktif
maddeler teknolojinin gelişmesiyle beraber tıp, sanayi ve nükleer tesislerde
kullanılmaya başlanmıştır. Kullanım alanlarının artmasıyla beraber
operatörlerin dikkatsizliği kazaların ve vakaların
meydana gelmesine
sebebiyet vermiştir. Meydana gelen bu kazaların ciddiyetini belirtmek
maksadı ile ‘’Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’’ (IAEA) tarafından ölçek
oluşturulmuştur. Bu ölçek ‘’Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeği
(INES) ’’ olarak tanımlanır ve birden (1) yediye (7) kadar ölçeklendirilir. Bir
ile üç arası olay diye tanımlanır iken dört ile yedi arası kaza diye
tanımlanmaktadır.

1. NÜKLEER TEHDİTLER
Nükleer tehditler; nükleer maddelerin (uranyum, plütonyum vb.)
atomlarının bölünerek kütle numarası küçük iki çekirdek meydana gelmesi
(fisyon-parçalanma) veya iki hafif radyoaktif maddenin birleşerek ağır bir
madde oluşturması (füzyon-birleşme) esnasında meydana gelen enerjiden
kaynaklı, blast, sıcaklık ve radyasyon etkisidir.
Nükleer bir patlama; nükleer maddelerin çekirdeklerinde meydana
gelen değişim sonucu ortaya çıkan enerjinin etrafa ısı, ışık ve basınç olarak
doğaya salınmasıyla radyoaktif kirlenmeye neden olan patlamadır.
Nükleer silah, terör örgütü mensupları veya dost olmayan ülkeler
tarafından kullanılabilecek kadar büyük çapta olabileceği gibi tek kişi
seviyesinde kullanılabilecek kadar da küçük çapta portatif silah olabilir.
Atom çekirdeğinde meydana gelen fisyon ve yahut füzyon
değişimlerinin sonucunda ortaya çıkan enerjinin denetimsiz olarak
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dağılmasıyla doğayı kirletmesi olarak adlandırılan nükleer tehditler,
radyoaktif maddelerin depolandığı veya kullanıldığı tesislerde meydana
gelebilecek kazalar nedeniyle radyasyonun çevreye yayılması ile ortaya
çıkmaktadır. Bu tür tesislerde oluşabilecek kazaların nedenleri arasında
kullanıcı personel hatası, yetkisiz personel hatası, bilinçsizlik ve eğitimsiz
personel hataları olabileceği gibi doğal afetler de (deprem, sel, tsunami vb.)
olabilmektedir.
Nükleer tehdit oluşturabilecekler arasında,
•
•
•
•

Nükleer santraller,
Nükleer araştırma merkezleri,
Nükleer yakıtla çalışan gemiler ve denizaltılar,
Nükleer bomba denemeleri sonucu meydana gelen nükleer
serpintiler,
• Nükleer silahlar olarak sayabiliriz.

2. NÜKLEER KAZA
IAEA tarafından INES ölçeğine göre sınıflandırılan nükleer kazalar,
nükleer maddelerden kaynaklı vakalardır. Nükleer kazalar, radyoaktif
elementler ile çalışan veya çalışılan her türlü tesis, cihaz ile silahların
bulunduğu her ortamda meydana da gelebilir.
Bir atom, elektronlarla çevrelenmiş proton ve nötronları içeren bir
çekirdeğe sahiptir. Protonlar pozitif, elektronlar da negatif elektrik yükü taşır.
Nötronlar ise yüksüzdür. Atom çekirdeğini bir arada barınmasını sağlayan
kuvvette önemli büyüklükte enerji bulunmaktadır. Nükleer enerji, bu bağlar
kırıldığında ortaya çıkabilir. Atomun bölünmesi ile serbest kalan enerjiden
elektrik üretimi veya bomba üretiminde istifade edilirler.
Nükleer elektrik santrallerinde ve atom bombasında hammadde olarak
uranyum
kullanılır. Uranyumun parçalanması sonucu açığa çıkan
enerjisinden istifade edilir.
Nükleer parçalanma zinciri nötronun atoma çarpması sonucu çekirdeği
oluşturan bağları koparır, kopma sonucunda radyasyon ve ısı olarak enerji
meydana gelir. Bu bölünme ile her seferinde fazladan nötron açığa çıkar ve
uranyum atomları ile çarpışmaya devam ederler. Çarpışmalar tekrar ederek
sürer. Tekrarlanan sürece, nükleer bozunma reaksiyonu denir. Bu reaksiyon
zinciri sonucunda reaktörlerde enerji elde ederiz. Parçalanmanın dışında
çekirdeklerin birleşmesiyle de enerji ortaya çıkmaktadır. Nükleer füzyon
güneşte ve yıldızlarda ki enerji kaynağıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte atomu
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birleştirme yöntemine ağırlık verilse de şu ana kadar yapılan çalışmalarda
uygulama zorlukları nedeniyle ticari alanda kullanmak risklidir. Atom
çekirdeğindeki parçalanma veya birleştirme ile ortaya çıkan enerjiye
“çekirdek enerjisi” ya da “nükleer enerji” denmektedir.
Nükleer enerjiye, teknolojik gelişmeler ile birlikte her alanda ilgi gün
geçtikçe artmaktadır. Öncelikle askeri alanda gelişen ve faydalanılan bu
teknoloji, gerekli alt yapıların sağlanması sonrası ticari amaçlar için de
kullanılmıştır. Nükleer enerjiyi elektrik enerjisine çevirecek nükleer santraller
inşa edilmiştir. Özellikle 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi ile fosil yakıt
kaynaklarına sahip olmayan ülkeler, dışa bağımlılıklarını minimum seviyede
tutmak için nükleer enerji santrallerine öncelik vermişlerdir.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte atom bombasının kullanımından
sonra, nükleer enerjinin insancıl amaçlarla içinde kullanılabileceği ortaya
çıkmıştır. Öncelikli olarak enerji santralleri ile başlayan bu süreç, bu alandaki
gelişmeler ile birlikte günümüzde nükleer tıpla devam etmiştir.
Nükleer enerjiyi kontrollü ve emniyetli olarak ısıya dönüştüren sisteme
reaktör, bu sistemlerin barındığı tesislere ise nükleer santral denmektedir.
Nükleer santrallerde meydana gelebilecek kazalara karşı reaktörlerin en dış
katmanında koruma kabuğu ile emniyete alındığından radyasyon etrafa
yayılmaz. Nötron yutan kontrol çubukları veya sıvıları ile de denetim altında
tutulmaktadır. Eski teknoloji ürünü olan nükleer santrallerin de koruma
kabuğu olmadığından radyasyonun etrafa yayılması engellenemez. Tarihte
yaşanan Çernobil felaketinin en önemli faktörü koruma kabuğu
bulunmayışıdır.

3. ÜLKEMİZDEKİ RADYASYON KAZALARI
3.1. İstanbul/İkitelli
Türkiye’nin ilk nükleer kazası, 1998 yılında İstanbul’da gerçekleşmiştir
Bu kaza, hastanelerde kullanılan Kobalt 60 radyoaktif elementinin emniyet
kurallarına göre toplama, saklama işlemlerinin yerine getirilmemesinden
kaynaklanmıştır. Yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan hastane personeli
tarafından kobalt 60 kaynağının hurdacılara satılması sonucunda hurdacıların
radyoaktif elementin zırhını parçalara ayırmasını müteakip etrafa radyasyonun
yayılmasına sebep olmuşlar ve bu kazaya sebebiyet vermişlerdir. Hurdacılar
ile birlikte radyasyona maruz kalan on sekiz kişiden sekiz kişi hariç hepsinin
radyasyondan etkilendiği tespit edilmiştir. İkitelli radyasyon kazası olarak
bilinen bu kazada ölüm saptanmamıştır. Radyasyona maruz kalan hastalar,
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muayene eden doktor tarafından yetkili kurumlara bildirim yapılarak kayıtlara
geçmiştir.

3.2. Sakarya/Kızılcıklı Köyü
18 Ekim 2019 tarihini gösterdiğinde Türkiye/Sakarya’da bir diğer bir
nükleer kaza ile karşılaşılmıştır. Kızılcıklı köyünde baraj yapımında
kullanılan malzemelerde ki kusurları incelemede kullanılan Gamagrafi
(Gamagrafi aygıtında kullanılan radyoaktif madde olarak Iridium 19’dir.)
cihazının emniyet kilidinde oluşan arıza nedeniyle gelmiştir. Şantiyede
bulunan yetkisiz personelin radyoaktif elementle birlikte toplu taşıma aracı ile
evine gitmesiyle bu kaza meydana gelmiştir. İl AFAD birimleri tarafından
gerekli önlemler alınarak radyasyon kaynağı kontrol altına alınmıştır.

SONUÇ
Ülkemizde Atom Enerjisi Kurumu’na bildirilen kayıtlara geçmiş
kazalar radyolojik radyasyon kazalarıdır. Hastanelerde kullanılan nükleer
kaynaklar ile meydana gelen kazalara ait istatistik bilgilere erişim sağlamak
bildirim eksikliği nedeniyle güçtür. Ülkemizdeki kayıtlı nükleer kazalar
incelendiğinde yetkisiz, eğitimsiz, bilgisiz ve emniyet kurallarına uymayan
personel hatalarından kaynaklandığı görülmektedir. Dünyada çıkabilecek bir
nükleer savaş dışında ülkemizde nükleer kazaların meydana gelebilmesinde
en büyük risk olarak endüstriyel alanda ki yaşanabilecek kazalar olarak
değerlendirilmektedir.
Türkiye’de nükleer tesis bulunmadığı için herhangi bir kaza ile
karşılaşılmamıştır. Fakat komşu ülkelerdeki nükleer santrallerin varlıkları bizi
bu risklerle hep karşı karşıya bırakmaktadır. Dünyada ve ülkemizde inşa
edilen/edilecek nükleer tesisler yeni teknoloji ile tesis edildiğinden risk oranı
az olsa da herhangi bir kaza durumunda büyük riskler taşımaktadır. Nükleer
tesis haricinde meydana gelen radyoaktif element kazaları önemli boyutta
olmakla beraber her devlet kendi koruyucu tedbirlerini maksimum seviyede
almalıdır. Tüm bu hususlar dikkate alındığında bu süreçlerin tamamında ki en
önemli nokta olarak eğitim ve bu anlamdaki eksiklikler olarak
değerlendirilebilir.
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GİRİŞ
Hidrojen bombası veya füzyon bombası, kontrolsüz termonükleer enerji
sağlayabilen yıkıcı bir nükleer silah olarak kabul edilmektedir.
Termonükleer bomba, ayrıca hidrojen bombası veya H-bombası olarak
da adlandırılan, muazzam patlayıcı gücü, hidrojen izotoplarının nükleer
füzyon olarak bilinen bir süreçte helyum oluşturmak üzere aşırı yüksek
sıcaklıklarda birleştiği, kontrolsüz, kendi kendini idame ettiren bir zincir
reaksiyonundan kaynaklanan silahtır. Reaksiyon için gerekli olan yüksek
sıcaklıklar, bir atom bombasının patlamasıyla üretilir.

Şekil 1 Termonükleer Silahın Basit Yapısı

TERMONÜKLEER SİLAH VE YAPISI
Bir termonükleer bomba, iki hafif atom çekirdeği birleştiğinde veya
daha ağır bir çekirdek oluşturmak için birleştiğinde açığa çıkan enerjiyi
kullanması bakımından atom bombasından temel olarak farklıdır. Buna
karşılık bir atom bombası, ağır bir atom çekirdeği bölündüğünde veya iki daha
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hafif çekirdeğe bölündüğünde açığa çıkan enerjiyi kullanır. Olağan koşullar
altında atom çekirdekleri, diğer çekirdekleri güçlü bir şekilde iten ve
birbirlerine yaklaşmalarını engelleyen pozitif elektrik yükleri taşır. Pozitif
yüklü çekirdekler, yalnızca milyonlarca derecelik sıcaklıklarda, karşılıklı
elektrik itmelerinin üstesinden gelmek için yeterli kinetik enerji veya hız
kazanabilir ve kısa menzilli nükleer kuvvetin çekimi altında birleşecek kadar
birbirine yaklaşabilir. Hidrojen atomlarının çok hafif çekirdekleri, zayıf
pozitif yükler taşıdıkları ve dolayısıyla üstesinden gelmek için daha az dirence
sahip oldukları için bu füzyon işlemi için ideal adaylardır.
Daha ağır helyum çekirdekleri oluşturmak üzere birleşen hidrojen
çekirdekleri, daha büyük tek bir atomda "bir araya gelmek" için kütlelerinin
küçük bir kısmını (yaklaşık yüzde 0,63) kaybetmek zorundadır. Albert
Einstein'ın ünlü formülüne göre bu kütleyi tamamen enerjiye çevirerek
kaybederler: E = mc2. Bu formüle göre, üretilen enerji miktarı dönüştürülen
kütle miktarının ışık hızının karesiyle çarpımına eşittir. Bu şekilde üretilen
enerji, bir hidrojen bombasının patlayıcı gücünü oluşturur.
Hidrojenin izotopları olan döteryum ve trityum, füzyon işlemi için ideal
etkileşimli çekirdekler sağlar. Her biri bir proton ve bir nötron içeren iki
döteryum atomu veya bir proton ve iki nötron içeren trityum, füzyon işlemi
sırasında birleşerek iki protonu ve bir veya iki nötronu olan daha ağır bir
helyum çekirdeği oluşturur. Mevcut termonükleer bombalarda, füzyon yakıtı
olarak lityum-6 döteryum kullanılır; füzyon sürecinin başlarında trityuma
dönüştürülür.
Bir termonükleer bombada, patlayıcı süreç, birincil aşama olarak
adlandırılan atom bombasını patlamasıyla başlar. Bu, nispeten az miktarda
geleneksel patlayıcılardan oluşur; bunların patlaması, bir fisyon zinciri
reaksiyonu oluşturmak için yeterli miktarda bölünebilir uranyumu bir araya
getirir, bu da başka bir patlama ve birkaç milyon derecelik bir sıcaklık üretir.
Bu patlamanın gücü ve ısısı, çevreleyen bir uranyum kabı tarafından geri
yansıtılır ve lityum-6 döteryumu içeren ikincil aşamaya yönlendirilir.
Muazzam ısı füzyonu başlatır ve ikincil aşamanın ortaya çıkan patlaması
uranyum kabını parçalara ayırır. Füzyon reaksiyonu tarafından salınan
nötronlar, uranyum kabının fisyona uğramasına neden olur, bu da genellikle
patlama tarafından salınan enerjinin çoğunu oluşturur ve aynı zamanda
süreçte serpinti (atmosferden radyoaktif maddelerin birikmesi) üretir. Diğer
taraftan, Nötron bombası, içinde uranyum kabının bulunmadığı termonükleer
bir cihazdır, bu nedenle çok daha az patlama üretir, ancak nötronların
öldürücü bir "arttırılmış radyasyonu" üretimi de vardır. Bir termonükleer
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bombadaki tüm patlama serilerinin gerçekleşmesi bir saniyenin çok küçük bir
bölümünü alır.
Şekil 2’de iki aşamalı bir termonükleer silahın tasarım aşamaları
verilmektedir.

Şekil 2 İki Aşamalı Termonükleer Silah Tasarımı

Bir termonükleer patlama, ışık, ısı ve değişen miktarlarda serpinti
üretir. Patlamanın sarsıcı kuvveti, patlama noktasından süpersonik hızlarda
yayılan ve birkaç mil yarıçapındaki herhangi bir binayı tamamen yok edebilen
bir şok dalgası şeklini alır. Patlamanın yoğun beyaz ışığı, patlamaya onlarca
kilometre uzaktan bakan insanlarda kalıcı körlüğe neden olabilir. Patlamanın
yoğun ışığı ve ısıyla sertleşen odunu ve diğer yanıcı malzemeleri,
kilometrelerce mesafede yakarak, birleşerek bir ateş fırtınasına dönüşebilecek
devasa yangınlar yaratır. Radyoaktif serpinti havayı, suyu ve toprağı
kirletmesi ile patlamadan yıllar sonra da devam edebilmekte ve bu etki
küresel boyuta erişebilmektedir.
Termonükleer bombalar, atom bombalarından yüzlerce hatta binlerce
kat daha güçlü olabilir. Atom bombalarının patlayıcı verimi, her birimi 1000
ton TNT'nin patlayıcı gücüne eşit olan kiloton cinsinden ölçülür. Buna
karşılık, hidrojen bombalarının patlayıcı gücü, her birimi 1.000.000 ton
TNT'nin patlayıcı gücüne eşit olan megatonlarla ifade edilir. Bu güne kadar
50 megatondan fazla hidrojen bombası patlatıldı. Stratejik füzelere monte
edilen silahların patlayıcı gücü genellikle 100 kiloton ile 1.5 megaton arasında
değişmektedir ( TNT Kilogramı 4.184x106 J enerji açığa çıkarırken TNT
Megagramı 4.184x109 J enerji açığa çıkarır). Termonükleer bombalar,
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kıtalararası balistik füzelerin savaş başlıklarına sığacak kadar küçük (birkaç fit
uzunluğunda) yapılabilir; bu füzeler 20 veya 25 dakikada dünyanın neredeyse
yarısını dolaşabilir ve belirlenmiş bir hedefin birkaç yüz yarda yakınına
inebilecek kadar hassas bilgisayarlı yönlendirme sistemlerine sahiptir.

Şekil 3 Termonükleer Savaş Başlığının Kesiti

1. TERMONÜKLEER SİLAHIN TARİHÇESİ
Edward Teller, Stanislaw M. Ulam ve diğer Amerikalı bilim adamları,
1 Kasım 1952'de Enewetak Mercan Adalarında test edilen ilk hidrojen
bombasını geliştirdiler. SSCB ilk olarak 12 Ağustos 1953'te bir hidrojen
bombası denedi, ardından 1957 Mayıs'ta Birleşik Krallık , 1967’de Çin ve
1968 yılında ise Fransa gerçekleştirdi. 1998'de Hindistan, hidrojen bombası
olduğuna inanılan bir "termonükleer cihazı" test etti. 1980'lerin sonlarında,
dünyanın nükleer silahlı uluslarının cephaneliklerinde depolanan yaklaşık
40.000 termonükleer silahlarının olduğu söyleniyordu. Bu sayı 1990'larda
azaldı. Bu silahların devasa yıkıcı tehdidi, 1950'lerden beri dünyanın ve devlet
adamlarının başlıca kaygısı olmuştur.
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2. TERMONÜKLEER SİLAH KAZALARI
ABD Ordusu, nükleer silahları veya nükleer silah bileşenlerini içeren
ancak nükleer savaş riski oluşturmayan bir kazayı ifade etmek için “Kırık Ok”
terimini kullanır. Kırık Ok, olası bir nükleer patlamaya veya savaşa yol
açabilecek diğer ciddi bir olaya atıfta bulunan "Nucflash" dan farklıdır.
ABD ve Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş sürecinde silahlanma yarışı
sırasında cephaneliklerini geliştirirken, her ikisi de bir dizi nükleer kaza
yaşadı. Termonükleer silahları içeren en dikkate değer ABD olaylarından üçü
aşağıda detaylandırılmıştır.
2.1. Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü (1957)
22 Mayıs 1957'de yerel saatle 11:50'de, bir B-36 uçağı, New Mexico,
Albuquerque üzerinde 10 megatonluk Mark 17 isimli hidrojen bombasını
fırlattı. 42.000 pound ağırlığındaki termonükleer silahın, Teksas'taki Biggs
Havaalanından Albuquerque'nin sadece birkaç kilometre güneyindeki
Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü'ne nakli gerçekleşiyordu.
Olaya neyin sebep olduğuna dair açıklamalar değişiklik gösteriyor,
ancak bomba bölmesindeki bir mürettebat üyesinin ani bir türbülansla
sarsıldığı öne sürülmüştü. Bu olayda mürettebat kendini sabitlemek için
manuel bomba serbest bırakma kolunu tutmuş ve silahın kapalı bomba
bölmesinden yere düşmesine neden olmuştur.
Bombanın bölünebilir plütonyum bileşeni uçakta ayrı olarak
depolanması sonucu bombayı patlatmak için gerekli nükleer zincirleme
reaksiyon gerçekleşmedi. Bununla birlikte, silahın geleneksel patlayıcıları
patladı ve New Mexico Üniversitesi'ne ait ıssız bir arazide 12 fit derinliğinde
ve 25 fit genişliğinde bir krater oluştu. Silahlı Kuvvetler Özel Silahlar
Projesi'nin kurtarma ve temizleme operasyonlarından sorumlu Saha
Komutanlığı bölümü, olayın tek zayiatının yakınlarda otlayan bir inek
olduğunu ve radyoaktif maddenin kraterin bir mil ötesine yayılmadığını tespit
etti.
Olay, Hava Kuvvetleri'nin Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA)
kapsamında gizliliği kaldırılan belgeleri yayınlamasının ardından ilk kez
1980'lerde kamuoyuna açıklanmıştır.
2.2. Goldsboro, Kuzey Carolina'da B-52 Kazası (1961)
24 Ocak 1961 sabahının erken saatlerinde, iki Mark 39 nükleer silah
taşıyan bir B-52 bombardıman uçağı, Kuzey Carolina, Goldsboro yakınlarında
düştü. Uçak, önemli sayıda bombardıman uçağını her zaman havada tutmak
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için tasarlanmış bir Stratejik Hava Komutanlığı (SAC) görevinin bir
parçasıydı. Böylece Sovyetler Birliğinin ilk saldırıyı yapması durumunda
hasar görmeyecekler veya yok olmayacaklardı. Operasyon, uçağa havada
yakıt ikmali yapılmasını gerektirdi.
23-24 Ocak gece yarısı, B-52 yakıt ikmali için bir tankerle buluştu.
Tanker mürettebatı, uçağın sağ kanadından yakıt sızdırdığını gözlemledi,
bunun üzerine uçağın yakıtının çoğu kaybolana kadar bekleme pozisyonunda
kalması ve acil iniş için hazırlanması talimatı verildi. Ancak sızıntı hızla
kötüleşti ve uçak alçaldıkça pilotlar uçağın kontrolünü kaybetmeye başladı.
Mürettebat dışarı çıkarmaya çalıştı. Uçaktaki sekiz mürettebattan beşi
emniyetli bir şekilde paraşütle atlamayı başardı. Üçü ise hayatlarını kaybetti.
Düşme gerçekleştiği esnada iki adet 3-4 megaton hidrojen bombasının
serbest bırakıldı. Bombalardan biri dümdüz düştü ve 700 mil hızla çamurlu bir
alana çarptı. Kuyruğu yüzeyin 20 metre altında bulundu. Silahın bazı
bölümleri olay yerinde de bırakılsa , nükleer malzemesinin çoğu kurtarıldı.
Bir miktar uranyum, ABD Hava Kuvvetlerinin radyoaktif kontaminasyonu
ekibi tarafından düzenli olarak test edilmek üzere teftiş kaza yerinde kalıyor.
Olay yerinde şu ana kadar radyasyon tespit edilmedi.
İkinci silahın inişi bu güne kadar tartışmalı olmaya devam ediyor.
İlkinden farklı olarak, ikinci bombanın paraşütü açıldı ve bu, silahlanma
dizisinin başlatıldığını gösterdi. Sonunda, bombanın paraşütü bir ağaca takıldı
ve silahın büyük bir kısmı bozulmadan ve patlamadan kaldı.
Bugün uzmanlar, silahın patlamaya ne kadar yaklaştığı ve kaç testten
geçtiği konusunda farklılık gösteriyor. Bir analiz, silahın yalnızca pilot
tarafından kontrol edilen kol/emniyet anahtarı hala emniyette olduğu için
patlamadığını ileri sürüyor. Savunma Bakanı Robert McNamara, "en ufak bir
şans farkıyla, kelimenin tam anlamıyla patlamayı tetikleyecek iki kablonun
değmemesi sonucu bir nükleer patlamanın önlendiğini" bildirdi. 1969'da
yapılan bir uzman analizi, "Birleşik Devletler ile büyük bir felaket arasında
basit, dinamo teknolojisine sahip bir alçak gerilim şalteri duruyordu!" Diğer
bir açıklama ise, bombanın aslında patlamaya yakın olmadığını iddia
ediyordu.
Sandia Ulusal Laboratuarlarında emekli bir nükleer silah güvenliği
mühendisi olan Bill Stevens, anlaşmazlığı şöyle özetliyor: “Bazı insanlar, hey,
bomba tam olarak tasarlandığı gibi çalıştı diyebilir. Diğerleri diyebilir ki, biri
hariç hepsi çalışıyor ve bir anahtar nükleer patlamayı önledi.”
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2.3. Palomares, İspanya (1966)
17 Ocak 1966 sabahı, dört Mark 28 hidrojen bombası taşıyan bir B-52
bombacısı, İspanya'nın Palomares yakınlarında bir KC-135 yakıt ikmali uçağı
ile çarpıştı. B-52, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nin "Krom Kubbe"
Operasyonunun bir parçasıydı; bu Harekâtta, Stratejik Hava Komutanlığı,
"sıcak bir hava saldırısı" durumunda ABD'ye SSCB üzerinde ilk vuruş
yeteneği sağlamak için termonükleer silahlarla donanmış bombardıman
uçaklarını sürekli olarak gönderdi.
31.000 fit yükseklikte uçarken, B-52 bombardıman uçağı sabah 10:30
civarında rutin bir hava yakıt ikmali için KC-135 tankerine yaklaştı. Ancak
bombardıman uçağının hızı çok fazlaydı ve uçağın yakıt ikmali tankeri ile
çarpışmasına neden oldu. B-52 yardımcı pilotlarından Binbaşı Larry G.
Messinger, "Birdenbire kıyamet kopmuş gibi göründü" diye hatırladı.
Çarpışma, tankeri ateşleyen bir patlamaya neden oldu ve gemideki dört
mürettebatın tümü öldü. B-52 parçalanmaya başladı ve silahsız termonükleer
yükü, dört adet 1.5 megaton bomba serbest bırakıldı. Hidrojen bombalarından
üçü yere düşerken dördüncüsü Akdeniz'e düştü. Bombardıman uçağındaki
yedi mürettebattan dördü emniyete paraşütle atladı, üçü ise öldü.
Yerel bir köylü , "Başımı kaldırdım ve bu devasa ateş topunun
gökyüzünden düştüğünü gördüm, iki uçak parçalara ayrılıyordu" dedi.
Çarpışmadan kaynaklanan enkaz Palomares'e düştü, ancak kasabada kimse
ölmedi.
Çarpışmadan yaklaşık 24 saat sonra, ABD askerleri ve afet kontrol
ekipleri karaya düşen üç hidrojen bombasını buldu, emniyete aldı ve kurtardı.
Bir bomba tasarlandığı gibi paraşütünü açtı ve eski Hava Kuvvetleri Sekreteri
Thomas C. Reed'in “bu ABD nükleer bombalarını tasarlayan ve inşa edenlerin
bakımına dair sessiz bir referans” olarak adlandırarak, zararsız bir şekilde
inmesini açıklamıştı. Ancak, iki bombadaki geleneksel patlayıcılar patlayarak
çevredeki çiftlikleri kirletti.
Dördüncü bomba kıyıdan birkaç mil açıkta paraşütle atıldı ve Akdeniz'e
indi. ABD Donanması, yaklaşık 12.000 kişi ile birkaç gemi ve iki denizaltıyla
üç aylık yoğun bir arama başlattı.
2 Mart'ta ABD, olayı kamuoyuna duyurmak ve kayıp hidrojen bombası
için devam eden aramayı açıklamak zorunda kaldı. Altı gün sonra, ABD'nin
İspanya Büyükelçisi Angier Biddle Duke, suyun güvenli olduğunu kanıtlamak
için yakındaki bir plajda yüzmeye gitti. Gazetecilere, “Eğer bu radyoaktivite
ise, buna bayılıyorum!” dedi.
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Bomba en sonunda 7 Nisan'da bulundu ve okyanustan çıkarıldı. Ertesi
gün, muhabirlerin U.S.S. gemisinde fotoğrafını çekmelerine izin verildi.
Palomares olayından iki yıl sonra SAC, Chrome Dome Operasyonu
uçuşlarını durdurdu. Donanmanın dördüncü bombayı kurtarması, 2000 yılında
Cuba Gooding Jr. ve Robert De Niro'nun oynadığı Men of Honor filminde
dramatize edildi.
ABD ordusu, bombaların saldığı plütonyumdan kirlenmiş toprağı
arındırmak için Palomares'te "Nemli Paspas" Operasyonunu başlattı.
Dört ay boyunca, 650 dönümlük arazide 1.400 tondan fazla toprak,
Güney Carolina, Aiken'deki onaylı bir depolama tesisine gönderildi. Ek
olarak, plütonyuma maruz kalan sakinleri izlemek için tıbbi tedavi merkezleri
kuruldu. Olayın hemen ardından, ABD, Palomares sakinleriyle 600.000
dolarlık tazminat iddiaları ile çözüme kavuşturulduğu söylendi. Son yıllarda,
temizliğe katılan bir dizi ABD askeri, plütonyuma maruz kalmalarının yaşam
boyu sağlık sorunlarına yol açtığını iddia etti.
Alanın bir kısmı çitle çevrili çevrildi. 2006 yılında, İspanya Enerji
Araştırmaları Merkezi (CIEMAT) bölgede radyoaktiviteye maruz kalmış
salyangozlar keşfetti. Sonraki analizler, topraktaki plütonyum seviyelerini
tespit etmeye devam etti. 2006 yılında Dışişleri Bakanlığı'ndan bir telgraf,
İspanyol hükümetinin "geriye kalan kirliliğin şimdiye kadar inanıldığından
daha ciddi olabileceğine inandığını" ve ABD'nin bu noktaya kadar her yıl
İspanyollara test ve takibinde yardımcı olmak için 12 milyon ile 300.000 dolar
arası para harcadığını ortaya koydu.
2015 yılında Dışişleri Bakanı John Kerry, İspanya Dışişleri Bakanı José
Manuel Garcia-Margallo y Marfil ile İspanya'nın Palomares'teki temizliği
tamamlamasına yardımcı olmak için bir “Niyet Beyanı” imzaladı.
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3. DÜNYA ÜZERİNDE TERMONÜKLEER SİLAHI TEST

EDEN ÜLKELER

Şekil 4 Termonükleer Silahı Test Eden Ülkeler

4. TÜRKİYE VE TERMONÜKLEER SİLAH
Türkiye, nükleer teknolojide ve silah alanının çok gerisindedir.
Türkiye’de biri Küçükçekmece’de diğeri İstanbul Teknik Üniversitesinde sivil
kullanımına yönelik araştırmalarda kullanılmak üzere iki tane araştırma
reaktörü bulunmaktadır. Günümüzde artık Türkiye’nin nükleer santrale sahip
olması seçeneği kaçınılmaz olmuş ve çok belirgin bir şekilde ön plana
çıkmıştır. Akkuyu’daki Nükleer santral için Ruslarla, Sinop’taki için Japon ve
Fransızlarla anlaşmalar yapılmıştır. Üçüncü santrali Türkiye kendi teknoloji
ve imkanları ile yapmayı planlamaktadır. Türkiye, Akkuyu ve Sinop’taki bu
iki santralde nükleer teknolojiyi öğrenerek, zamanı geldiğinde nükleer
teknolojinin daha hassas döngülerinin (nükleer yakıt döngüsü, zenginleştirme,
nükleer atıklar) bulunduğu alanlarda kendi yeteneklerini geliştirmeyi
amaçlamaktadır.
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GİRİŞ
Ülkemizde ve Dünyada nükleer enerjiye yönelimin ortaya çıkmasındaki
etkenler tükenebilir durumdaki artan fosil yakıt fiyatları, enerji ihracatındaki
değişken tutumlar ve alternatifsizliktir. Her ülke dışa bağımlılığına son
vermek ve ucuz yakıt temini sağlamak maksadıyla nükleer enerji üretimine
yönelmeye başlamıştır. Nükleer santraller elektrik üretimi yapılan santrallere
göre ortalama yedi kat daha fazla enerji üretmektedir. Bunun yanı sıra nükleer
santrallerin tehdit boyutu, oluşabilecek herhangi bir radyoaktif sızıntı ile çevre
ve insan sağlığını etkileyebilecek büyük çaplı sonuçlar doğuracağı gerçeği
göz ardı edilmemelidir. Nükleer tesisler konusunda başı sırasıyla ABD,
Fransa, Japonya ve Rusya çekmektedir. 24 Şubat 2022 tarihinde sivil ve asker
ayrımı gözetmeksizin başlattığı Ukrayna topraklarını işgal etme girişimi ile
başlayan süreçte Rusya, 4 Mart 2022 tarihinde Ukrayna’nın güneyinde ve
Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’ın kuzeyinde yer alan Avrupa’nın en
büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali’nin kontrolünü ele geçirdiğini
açıklamıştır. Zaporijya Santralinin ele geçirilmesi esnasında yaşanan
çatışmalar ve Rusya tarafından gerçekleştirilen bombalamalar sonucunda
santral sahasında kısa süreli panik oluşturan yangın söndürülmüş ve herhangi
bir radyoaktif sızıntı olmadığı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından
bildirilmiştir.
Bu çalışmanın amacı Ukrayna topraklarında yaşanan bu gelişmeler
sonucunda gerçekleşebilecek herhangi bir sızıntı veya patlama durumunda
oluşabilecek riskler ve etkilerinin değerlendirilmesidir. Çalışma üç bölümden
oluşmuştur. İlk bölümde nükleer enerjiye dair genel bilgilendirme yapılmakta,
ikinci bölümde Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında açıklamalar yapılmakta,
üçüncü bölümde Zaporijya Nükleer Santrali’nin hasar görmesi durumunda
bölgesel etkileri ve oluşabilecek riskler değerlendirilmektedir.

1. NÜKLEER ENERJİ VE NÜKLEER ENERJİ
SANTRALLERİ
Nükleer enerji; kendiliğinden veya dış etmenler yoluyla atom
çekirdeğinin bölünmesi sonucu ortaya çıkan enerjidir. Nükleer enerji kavramı
1789 yılında Alman bir kimyager olan Martin Heinrich Klaaproth tarafından
Uranyum’un keşfedilmesi ile başlayan ve 17 Aralık 1938 tarihinde Otto Hahn
ve Fritz Strasmann tarafından atomun parçalanması ile devam eden süreçler
sonucu gündeme gelmiştir. Birçok ülkede nükleer enerjiden faydalanma
yönünde öncelikle askeri maksatlı başlayan bu çalışmalar daha sonra ticari
amaçla kullanılmak üzere devam etmiştir. Nükleer fisyon sonucu açığa çıkan
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ısı enerjisini elektrik enerjisine çevirecek sistemlerin yani nükleer santrallerin
geliştirilmesine başlanmıştır. Nükleer santraller sayesinde nükleer enerji daha
emniyetli, ucuz, sürdürülebilir ve kolay erişilebilir bir şekilde elde
edilmektedir (13). Nükleer santrallerin kurulumu 1973 yılında Petrol Krizi ile
hızlanmıştır. Petrol ve türevi kaynaklara sahip olmayan ülkeler, bu kaynaklara
olan bağımlılıklarını azaltmak ve enerji arz güvenliklerini temin etmek için
nükleer santrallere yönelmiştir (11). Nükleer santraller dünya genelinde
işletilmeye başlanırken 28 Mart 1979 yılında ABD’de gerçekleşen Three Mile
Island Nükleer Santral kazası ve 26 Nisan 1986 yılında günümüzde Ukrayna
sınırları içinde gerçekleşen Çernobil Nükleer Santral kazası ile sekteye
uğramış olsa da nükleer santraller tüm dünyada kurulmaya devam etmiştir (1).
Kazalar sonucu çıkarılan kazanımlar sonucunda tüm dünyada daha güvenli
nükleer santrallerin kurulması ve sağlıklı işletilmesi için hem teknik hem de
yasal açıdan gelişmeler yaşanmıştır. 20 Eylül 1994 yılında ülkelerin imzasına
açılan Nükleer Güvenlik Sözleşmesi nükleer enerji alanında yasal, güvenli ve
sürdürülebilir tedbirler alınmasını taahhüt etmiştir.
Nükleer santraller meteorolojik şartlardan etkilenmeyerek üretimine
devam edebilmekte ve üretim esnasında sera gazı salınımı yapmamaktadır.
Nükleer santrallerin birim elektrik üretimi başına kurulum alanı diğer enerji
santrallerine göre oldukça küçüktür. Bu nedenle ziraat, iskan ve çevreye etkisi
diğer seçeneklere göre azdır (11).
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Şekil-1: Nükleer Santral Reaktör İşletme ve İnşaat Durumu (4)

14 Mart 2022 yılı itibariyle, 33 ülkede 441 nükleer reaktör faal, 17
ülkede 51 adet nükleer reaktör de yapım aşamasındadır. Dünya elektrik
arzının %10’u nükleer santraller tarafından sağlanmaktadır. Ülke bazında
Fransa elektrik talebinin yaklaşık %71’ini, Ukrayna %54 ’ünü, İsveç
%34’ünü, Belçika %48’ini, Avrupa Birliği %28'ini, Güney Kore %26’sını ve
ABD %20’sini nükleer santrallerden sağlanan enerji ile karşılamaktadır (4).
12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye ile Rusya arasında Mersin ili Gülnur
ilçesinde Akkuyu mevkiinde yapılması planlanan nükleer güç santralinin tesis
edilmesi ve işletilmesine dair imzalanan anlaşma ile ülkemizin nükleer güç
santrali oluşturma hedefleri açısından büyük bir başlangıç yapılmıştır.
Anlaşmanın imzalanmasını takiben 13 Aralık 2010 tarihinden itibaren gerekli
çalışmalara başlanmış olup ilk ünitenin faaliyete geçeceği tarih olarak 2023
yılı planlanmıştır (11). 3 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye ile Japonya arasında
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ülkemizin nükleer enerji santrali anlamında ikinci projesi olan Sinop Nükleer
Santrali yapımına ilişkin anlaşma imzalanmıştır. Bu konuda çalışmalar devam
etmektedir (11). Nükleer enerji santrallerinin elektrik üretimi sağlama dışında
diğer sektörlerde sağlayacağı hareketlilik ve istihdam oluşturması son derece
önemli bir değerdir. Bu gelişmeler dışında nitelikli personel teminini
sağlamak maksadıyla 2018 yılından itibaren nükleer enerji mühendisliği
dalında Rusya’ya gönderilen öğrencilerden 143’ü mezun olarak ülkemize
dönüş yapmıştır. Eğitimini tamamlayan bu öğrenciler Akkuyu Nükleer A.Ş.
bünyesinde istihdam edilmiştir.

2. RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI VE NÜKLEER BOYUTU
Etnik kökenleri Slav olan Rusya ve Ukrayna dil ve kültür açısından
birbirine benzer iki ayrı devlettir. Tarihsel kökenleri 882-1240 yılları arasında
hüküm süren Kiev Knezliği’ne (Kievskaya Rus) dayanmaktadır (7). Ukrayna,
24 Ağustos 1991 tarihinde SSCB’den ayrılmış ve Leonid Makaroviç Kravçuk,
ülkenin ilk devlet başkanı olmuştur. Ukrayna nüfusunun batı bölgesi Avrupa
yanlısı iken doğu bölgesi Rusya yanlısı tavır sergilemektedir. Ukrayna’nın
bağımsızlığından itibaren günümüze kadar geçen sürece Rusya ve Avrupa
yanlısı iktidarlar arası çatışmalar sebebiyle gerçekleşen siyasal iç karışıklıklar
damga vurmuştur. Bu süreçten itibaren Rusya’nın Ukrayna’yı işgal
etmesinde; Turuncu Devrim olayları, Ukrayna hükümeti tarafından Avrupa
Birliği Ortaklık Anlaşması’nın reddi ve Rusya ile Gümrük Birliği
Anlaşması’nın imzalanması sonucu oluşan Avrupa Meydanı olayları,
Rusya’ya ait Karadeniz Filosu’nun Sivastopol Limanı’ndaki konumu,
Rusya’nın askeri müdahalesi ile Kırım’ın ilhakı, Donetsk ve Luhansk
şehirlerinde ayrılıkçılar tarafından bağımsızlık ilanı, Ukrayna’nın Avrupa
Birliği ile yakınlaşması, NATO’nun etki ve ilgi alanının genişlemesi etkili
olmuştur (10).
2 Kasım 2021 tarihinden itibaren Ukrayna sınırında askeri operasyon
hazırlıklarına başlayan ve siyasi hedefi Hükümet değişikliği ve kritik
bölgelerin işgali olan Rusya 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya karşı askeri
operasyon başlatmıştır. Saldırılar sonrası Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir
Zelenski, ülkede sıkıyönetim kanunu çıkartarak Rusya ile diplomatik bağları
koparmış ve genel seferberlik emri vermiştir.
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3. ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ’NİN HASAR
GÖRMESİ DURUMUNDA BÖLGESEL ETKİLERİ
Ukrayna sınırları içinde bulunan ve Avrupa'nın en büyüğü olan
Zaporijya Nükleer Santrali 4 Mart 2022 tarihinde Rusya tarafından ele
geçirilmiştir. Ukrayna Nükleer Teftiş Kurumu’na göre Rusya silahlı
kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bombardımanlar sonucunda Zaporijya
Nükleer Santrali’nde altı güç reaktöründen birinin hasar gördüğü ve santral
binalarında yangın çıktığı tespit edilmiştir. Rusya yangını söndürmek için
bölgeye gelen itfaiye unsurlarına sert müdahalede bulunmuş ve yangının
söndürülmesini geciktirmiştir. BM yetkilileri çıkan yangının kontrol altına
alındığı ve radyasyon seviyesinin normal olduğunu, radyoaktif madde
salınımı gerçekleşmediğini açıklamıştır (2). Saldırının ardından dünyanın dört
bir yanından Rusya’ya karşı tepkiler çığ gibi büyümüştür. İngiltere Başbakanı
Boris Johnson, Rusya’nın gerçekleştirdiği saldırının Avrupa ülkelerinin
güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini belirtmiştir. Ukrayna Cumhurbaşkanı
Zelenski “Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur. Bu
Avrupa’nın tahliyesi demektir. Avrupa’nın bir nükleer santraldeki felaketten
ölmesine izin vermeyin” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur (8).
Nükleer enerji uzmanları, saldırının çok riskli durumlar yaratabileceğini
değerlendirmektedir. Nükleer santralde enerji üreten reaktör ve reaktörlerin
bulunduğu binaların zarar görmesi durumunda reaktörün aşırı ısınacağı ve
çekirdeğin erimesine neden olabileceğini belirtmiştir. Erimenin sonucunda
çevreye radyasyon sızabileceğini ve bu radyasyona insanların maruz kalması
sonucunda kanser gibi birçok önemli ve uzun soluklu sağlık sorunlarının
ortaya çıkabileceğini ifade etmiştir. 26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna sınırları
içinde bulunan Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nde gerçekleşen facia örnek
oluşturmaktadır. Mark Wenman, Zaporijya Nükleer Santrali Çernobil Nükleer
Santrali’ne göre doğal ve insan kaynaklı dış etkenlere karşı daha korunaklı
olduğunu belirtmiştir (9). Ukrayna’da faaliyet gösteren enerji firması
Ecoaction’ın müdür yardımcısı Olexi Pasiuk, santralin hasar almasına gerek
olmadığı ve tesisin enerji tedarikinin kesilmesinin bile ciddi sorunlara yol
açacağını ifade etmiştir. Tesiste faaliyet gösteren bir güç reaktörünün
kapatılması için o reaktörün bir günden fazla süreyle yavaşça soğutulması
gerekmektedir. Santralin kalbi niteliğindeki enerjinin veya reaktörleri soğutma
işleminin sekteye uğraması olası radyasyon sızıntılarına davet
çıkarabilecektir. Radyasyon sızıntısı, nükleer yakıtın erime noktasını geçmesi
ve radyoaktif maddelerin muhafaza duvarlarını aşması durumunda da
gerçekleşebilecektir. Örneğin, 11 Mart 2011 tarihinde Fukuşima Nükleer
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Santrali’nde gerçekleşen elektrik kesintisi sonucu soğutma kaybı oluşmuş ve
radyasyon sızıntısı görülmüştür. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu
sorumlularından Rafael Mariano Grossi, olası sızıntılara karşı endişeli
olduğunu ve Ukrayna’da bulunan tüm nükleer santrallerin emniyetli
işletilmesi için Ukrayna ve Rusya güçleriyle görüşeceğini belirtmiştir (5).

Şekil-2: Çernobil Nükleer Enerji Santrali Faciası 26 Nisan 1986 (6)

Zaporijya Nükleer Santrali Çernobil’e göre 6 kat daha büyük enerji
üretebilmektedir. Kısacası Zaporijya’nın Çernobil’e göre 6 kat daha tehlikeli
olduğu gerçeğini göstermektedir. Dünyamızda radyoaktif atıkların
saklanmasına yönelik bir sistem olmaması, ne kadar önlem alınırsa alınsın
uzun süreçte çevre ve insan sağlığı açısından büyük tehlike oluşturmaktadır.
Nükleer patlamalar, atmosferi kaplayabilecek boyutlarda toz ve dumanın
oluşmasına sebep olacaktır. Bu toz ve duman gezegenin üstünü kaplayarak
gezegenin soğumasına sebep olacaktır. Oluşacak “Nükleer Kış” dondurucu
soğuklara, değişken iklim koşullarına, bitkilerin fotosentez etkinliğinin
azalmasına, ekosistemin olumsuz etkilenmesine, birçok türün yok olma
tehdidiyle karşı karşıya kalmasına ve milyonlarca insanın hayatını
kaybetmesine sebep olabilmektedir.
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Şekil-3: Fukuşhima Nükleer Enerji Santrali Faciası 11 Mart 2011 (1)

Nükleer patlamalar sırasında ortaya çıkan ısı, havada büyük miktarlarda
nitrojen oksit oluşmasına sebep olacaktır. Bu durum, ozon tabakasının önemli
miktarlarda zarar görmesine sebep olacaktır. Nükleer patlamalardan sonra
oluşan toz bulutu ve sis, artan UV radyasyonun dünyaya ulaşmasını engeller.
Ancak ozon tabakası en düşük seviyesine, toz bulutu ve sisin tekrar dünyaya
düşmesinden çok sonra, 6-24 ay sonra inecektir. Bu sebeple dünyadaki
nükleer saldırıdan kurtulan canlılar yüksek miktarda UV radyasyonuna maruz
kalacaktır. Nükleer saldırı sonrası değişen şartlar sonrası, dünyada bulunan
türlerin çoğunun neslini tehlikeye atacaktır. Bazı haşerelerin mevcudu kalıcı
olarak artabilir ve bu durum doğal dengenin yeniden şekil almasına sebep
olabilecektir (1).
Reaktörlerde oluşabilecek hasar durumunda ortama yayılacak
radyasyon havayı kirletebilir ve hava şartlarına bağlı olarak tüm Avrupa’ya
yayılabilecektir. 26 Nisan 1986 tarihinde Çernobil Nükleer Santrali
kazasından sonra radyasyon İsveç ve İngiltere’ye kadar yayılmıştır. Zaporijya
Nükleer Santrali’nde oluşabilecek herhangi bir nükleer felaket su kaynaklarını
da kirletebilir. Ukrayna sınırları içerisinde bulunan Dinyeper Nehri'ne karışan
radyasyon önce Rusya ve Ukrayna ortak karasularında bulunan Azak
Denizi'ne, oradan Karadeniz'e ve daha sonra da Akdeniz'e kadar inebilir. 26
Nisan 1986 tarihinde Çernobil Nükleer Santrali faciasının ardından
ülkemizdeki kanser vakaları süratle artmış, rüzgâr ve bulutlarla gelen
radyasyon ülkemizde Karadeniz bölgesinde yetişen çay, mısır, fındık, gibi
tarım ürünlerini etkilemiştir (3).
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GİRİŞ
Büyük ölçekli endüstriyel teknolojiler ve artan nüfus ile birlikte kişi
başına düşen enerji tüketimi sürekli büyümekte ve dünyadaki hemen hemen
tüm ülkelerin enerji talepleri artmaktadır. Enerji ihtiyacının büyük bir
bölümünün elektrik olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca çevresel kaygıların
artması ve sınırlı kaynaklar, fosil yakıtlı elektrik üretimi kullanımı yüksek
seviyelere ulaşmıştır (Madeti ve Singh, 2017). Dünyada enerji tüketiminin
artması ve fosil yakıtların çevre üzerindeki etkisi açısından insan toplumu
yenilenebilir enerji kaynaklarına (örneğin güneş, rüzgar, jeotermal) ihtiyaç
duymaktadır. Temiz ve çevre dostu yenilenebilir enerji kaynakları arasında
fotovoltaik (FV) enerji, güneş enerjisine erişilebilirlik açısından büyük ilgi
görmektedir (Zhao vd., 2013) Böylece gelecekteki talep ile üretim arasındaki
boşluk yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) ile karşılanacaktır (Madeti ve
Singh, 2017). Bununla birlikte, diğer endüstriyel işlemlerde olduğu gibi, bir
FV sistemin imalatı sırasında, genel sistem performansının düşmesine ve hatta
tamamen çalışmaz ise hatalar ve anormallikler meydana gelebilir. Bu olumsuz
sonuçlar verimi düşürecek ve meydana gelen arızalar santralin performansını
ve hizmetlerini etkileyebileceği gibi kritik ve zararlı durumlara da neden
olacaktır (Munoz vd., 2011). Eğer uygun ve gerekli zamanda arıza tespiti
yapılmaz ise FV'deki arızalar güç kayıplarına neden olurken aynı zamanda
tüm sistem için olası bir yangın tehlikesine neden olabilir. Bu hususlar dikkate
alındığında FV sistemlerinin kontrolü ve arıza tespiti oldukça önemlidir (Zhao
vd., 2013). Bunun için uygun ve erken arıza tespiti ve gerçek zamanlı teşhis,
maliyet ve bakım süresini azaltır ve ayrıca enerji kaybını, ekipman hasarını ve
güvenlik tehlikelerini önlemek için kritik öneme sahiptir. Genel olarak FV
dizilerin arızaları, Şekil 1.a’daki bypass diyot hatası, Şekil 1.b’deki hücre
çatlakları, delaminasyon, sıcak noktalar, kir birikmesi, modül uyumsuzlukları,
modüllerin kısa devresi, hasarlı bağlantılardan kaynaklanan bağlantı kutusu
arızaları, bağlantıların korozyonu, açık devre, kısa devre olarak sınıflandırılır.

113

(a)

(b)

Şekil 1. FV panellerde meydana gelen arızalar a) bypass diyot arızası b) çatlama ve
kırılma arızası

Literatürde başka birçok hata bulunabileceği için bu kapsamlı bir liste
olarak görülmemelidir. Güneş enerjisi sistemlerinde (GES) arızalar ve
bozulmalar genellikle hücrelerde, modüllerde veya dizilimlerde meydana
gelir. Hücrelerdeki arızalar fiziksel hasar, su teması sonucu oluşan korozyon,
ısıl basınç iken modüllerdeki arızalar genellikle hücreler arasında açık-kısa
devre oluşumu ve koruma kaplamasının kaybolması gibi bağlantı
uyumsuzlukları gibi problemlerdir (Takashima vd., 2003). Güneş panelleri ile
oluşturulan dizilerdeki düşük performansın nedenleri daha çeşitlidir. Bu
sorunlardan en önemlileri; Modüller arası açık-kısa devreler, kurulum
sırasında kablolama hataları, modüller arası parametre uyumsuzlukları ve
kısmi gölgelenme gibi bağlantı sorunlarıdır. Bu arızaları tespit etmek için
bazı yöntemler vardır. Üçe ayrılabilen bu yöntemler elektriksel, termal ve
görsel olarak sınıflandırılabilir. Arızalı hücreler veya modüller, aşınma veya
solmuş görünümleri nedeniyle görsel olarak tanımlanabilir. Termal yöntemler,
aşırı ısınma veya by-pass diyotun parlaklığını ayırt etmeye dayanır. En etkili
termal yöntem kızıl ötesi termal (IRT) teşhis yapan termal kameralardır
(Takashima vd., 2006). FV sistemler için izleme, teşhis ve güç tahminindeki
en son gelişmeler üzerine araştırmalar devam etmektedir. Araştırmanın
katkıları bazı alanlarda sınıflandırılmıştır (Daliento vd., 2017). FV
sistemlerinde arıza tespiti için önerilen her teknik, arıza tespiti için
kullandıkları her yaklaşımda kavramsal farklılıklar içerir. Literatürde arıza
tespit etkinliği analiz edilmekte ve sınıflandırılmaktadır (Henry vd., 2020). Bir
başka arıza tespit yöntemi Elektrolüminesans (EL) görüntüleme (Fuyuki vd.,
2005) güneş modüllerini çok daha yüksek bir çözünürlükte görüntüleme
yeteneği ile FV modüllerinin arıza analizi için bir başka yerleşik tahribatsız
teknolojidir. EL görüntülerinde, hatalı hücreler daha koyu görünür, çünkü
bağlantısı kesilmiş parçalar ışınlama yapmaz. Bir EL görüntüsü elde etmek
için, 1150 nm dalga boyunda EL emisyonunu indükleyen bir PV modülüne
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akım uygulanır. Emisyon, bir silikon yük bağlaşımlı aygıt (CCD) sensörü ile
görüntülenebilir. Yüksek uzamsal görüntü çözünürlüğü, mikro çatlakların
tespit edilmesini sağlar (Breitenstein vd., 2011) ve EL görüntülemede ayrıca
yanal ısı yayılımından dolayı bulanıklaşma olmaz. Ancak, EL görüntülerinin
görsel denetimi yalnızca zaman alıcı ve pahalı olmakla kalmaz, aynı zamanda
eğitimli uzmanlar gerektirir. Kusurların özelliklerinin kapsamlı bilgisi, kusur
konsantrasyonu, uzaysal dağılım veya fiziksel köken hakkında bazı bilgiler
sağlayan elektriksel karakterizasyon teknikleri gerektirir (Duenas vd., 2013).
Bir diğer arıza tespit yöntemi Akım-voltaj (I-V) karakterizasyonu, herhangi
bir FV modülünün (Fernandez vd., 2016) performansı ve ana parametreleri
hakkında en fazla bilgiyi sağlar, ancak ortak operasyonda gerçekleştirilemez
ve kusurların tam konumunu tespit edemez. Doğru bir I-V eğrisi yorumu,
bozulma, uyumsuz modüller, çatlamış hücreler, uygun olmayan direnç,
gölgelemeler veya baypas diyotlarının arızasını ortaya çıkararak modül
arızaları hakkında ilgili bilgiler verir. Fakat IRT, hem iç (karanlık) hem de dış
(aydınlatılmış) koşullarda gerçekleştirilebilir ve değerlendirilen bir alandaki
ısı dağılımını tespit eden bir tekniktir. Bu tekniğin büyük avantajı, bir arızanın
varlığını gösterebilecek daha yüksek veya daha düşük ısı yayma özelliğine
sahip alanları veya noktaları belirlemek için ışıma ısısının özelliklerini ölçerek
çalışan FV santrali ile birlikte uygulanmasıdır. Minimum enstrüman ve
temassız uygulama gereksinimi, IRT'yi çok çekici kılmaktadır. IRT ve EL
görüntüleme, FV panellerin karakterizasyonu için verimli ve güçlü
yöntemlerdir. Tüm bu çalışmalar ışığında FV sistemlerde meydana gelen
arızaların tespiti için bu üç yöntem karşılaştırılmıştır.
Şekil 2’deki gibi santrallerde her dizideki paneller numaralandırılarak
panellerin IRT testi, I-V eğri testi ve EL testi yapılarak, panellerde meydana
gelen arızalar tespit edilmekte ve literatürde deneysel çalışma ve bu
yöntemlerin uygulanması gerçekleştirilmeye devam etmektedir.
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Şekil 2. Termal drone ile çekilmiş havadan güneş enerji santralleri görüntüsü

Literatürdeki birçok araştırma, FV sistemlerinin güvenilir ve verimli
olmasını sağlamak için çeşitli yaklaşımlar önermiş ve ele almıştır. Literatürde
önerilen yöntemler, I-V karakteristik analizi (Mellit vd., 2018), elektriksel
yöntemler ve güç kaybı analizi (Solorzano ve Egido, 2013), istatistiksel ve
sinyal işleme yaklaşımları (Harrou vd., 2018) vb.'dir. Öte yandan, elektriksel
olmayan teknikler termal görüntüleme tekniklerine dayanmaktadır,
yenilenebilir enerji sistemini kontrol etmek için son yıllarda uygulamaları
artan bir uygulamadır (Du vd., 2020). Bu teknikler, PV alanındaki en sıcak
alanları tespit etmek için termal kameraların ve droneların kullanımına
dayanmaktadır. Diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında, en çok zaman
kazandıran yöntem FV modüllerinin termal görüntülemesidir (Cubukcu ve
Akanalci, 2020). Termal kameralı insansız hava araçları, hava denetimlerinin
etkinliğini artırmak için bakım maliyetlerini ve işletme risklerini azaltır
(Segovi vd., 2022). Termal kamera sistemi ile, güç istasyonundaki yüzlerce
veya binlerce PV modülü arasında hatalı PV modüllerinin tam yerini otomatik
olarak algılayabilmesi ve tahmin edebilmesi sağlanmaktadır (Henry vd.,
2020).
Bazı çalışmalarda EL ve termal ölçüm tekniklerinin bir kombinasyonu
kullanılmıştır (Ebner, 2014). Bu tür ölçüm teknikleri, FV hızlı, gerçek zamanlı
ve yüksek çözünürlüklü modüllerin özelliklerinin iki boyutlu dağılımına sahip
görüntüler sağlar (Ebner vd., 2015; Pyps vd., 2018). EL, ömür boyu
haritalama, seri direnç izleme, bağlantı arıza bölgesi izleme (Warta vd., 2011)
için mükemmeldir. EL, mikro çatlakları, kesintili temasları veya bir dizi
çalışma hatasını tespit etmek için etkili bir tekniktir, ancak bu kusurların
modül güç çıkışı üzerindeki etkisini belirlemek için tartışmasız iyi bir
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yöntemdir. EL görüntüleme yöntemi, termal görüntülemeden daha
karmaşıktır, bu nedenle büyük ölçekli FV santralleri için pratik olarak kabul
edilmeyebilir. IRT testine göre avantajları ve dezavantajları vardır.

1. KIZILÖTESİ TERMAL TEŞHİS İLE ARIZA TESPİTİ
Gözümüzün göremediği kızılötesi aralıkta termal enerji yayılır. Bu
aralık kırmızı ışık ve mikrodalga ışınları arasındadır. Termal kameralar çıplak
gözle görülmeyen bu ışık dalga boylarını algılar ve ciddi sonuçlar
doğurabilecek problemleri net olarak görebilmeyi sağlar. Sıcak noktaların
tespit edilmesi, enerji üretim kaybının önlenmesinde çok önemlidir. Termal
kamerayla yapılan denetimlerde hızlı ve güvenilir bir şekilde hata tespiti
yapılarak enerji üretim performansının en üst seviyede olması
amaçlanmaktadır. AC ve DC panolar, kablo, konnektör bağlantılarının yanı
sıra FV modüllerde oluşan sıcak noktalar bu yöntemle belirlenebilmektedir.
Termal denetim sonucunda bilgi sahibi olunan bazı konular; zarar gören
hücreler, bypass diyotu, J-Box gibi panel malzemelerindeki ısınmalar,
gölgeleme vb. çevre etmenlerinin verdiği zararlar, hotspot tespiti, montaj
hatasından kaynaklanan problemler, kablo, toplama panoları, bağlantı
noktaları, eviriciler ve güç ünitelerindeki sıcaklık farklarıdır.
Kızıl ötesi termal teşhis için DJI Mavic gelişmiş model drone
kullanılmaktadır. Çalışmada kullanılan drone resmi Şekil 3'de
gösterilmektedir. Şekil 4'te görüldüğü gibi iki adet akıllı uçuş aküsü,
gürültüsüz pervane, araç şarj cihazı, akü şarj ünitesi gibi parçalardan oluşan
bu kitte ayrıca özel bir adet de çanta yer almaktadır. Diğer birçok modele
göre daha sessiz çalışan ve daha uzun uçabilen bu model beklentileri
karşılıyor. Rüzgarsız havada 72 km/h hızla uçabilen bu modelin uçuş süresi
31 dakikadır. Drone uçuşlarında engel tespiti son derece önemlidir. DJI Mavic
gelişmiş drone modelleri çok yönlü engel algılama sistemlerine sahiptir. Bu
sayede uçuş sürecini daha güvenli bir şekilde yapmak mümkündür. Engel
bariyer sensörlerinin yanı sıra kamera özellikleri de bu drone modellerini
çekici kılan unsurlardan biridir. 8 km uçuş mesafesine ve 12 MP kameraya
sahip olan bu drone, 24-48 mm optik zoom kamera sistemi ile güvenilir
görüntü yakalama konusunda son derece başarılıdır. Şekil 5’de bu model ile
saptanmış panele ait termal görüntüler görülmektedir. Panellerdeki hata en
açık sarı alana göre tespit edilmiştir. Şekil 5.a’da tek bir dizi panel bağlantı
hatası vardır, panellerin hiçbiri çalışmamaktadır. Şekil 5.b’de ise panel
üzerinde bir dizi hücre açık sarı renk, bypass diyot hatası olduğu
görülmektedir.
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Şekil 3. DJI Mavic gelişmiş model drone (Bakır Company)

Şekil 4. Drone fiziksel yapısı (Bakır Company)

(a)

(b)

Şekil 5. Drone ile çekilmiş termal görüntüler (Bakır, 2022)
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2. ELEKTROLÜMİNESANS TEST CİHAZI İLE ARIZA
TESPİTİ
Elektrolüminesans görüntüleme, c-Si yarıiletkeni ileri kutuplandığında,
elektron-deliği rekombinasyonu tarafından salınan enerjinin fotonlar olarak
yayılması ve bu yayılan fotonların uygun dijital kameralar (Fuyuki vd., 2005)
tarafından yakalanması ilkesine dayanan bir görüntüleme tekniğidir. Bu
yöntemde, PV hücreden veya tüm modülden belirli bir miktarda akım geçer
ve karanlık bir ortamda modülden yayılan radyasyon bir kamera tarafından
yakalanır. Yaklaşık 1100 nm dalga boyuna sahip bu radyasyon görünmez
spektrumdadır ve yakın kızılötesi olarak belirtilmektedir (Evans, 2014). El
test cihazı ile çekilmiş EL görüntüler Şekil 6’da görülmektedir. El kameralar
ile gece ölçüm yapılan tipik bir EL görüntüleme kurulumu da Şekil 7'de
verilmiştir.
Elektrolüminesans görüntüleme, FV modüllerin voltaj geri beslemesi
sonucu yaydığı üst kızılötesi dalgaboyundaki ışığı analiz ederek, modülü
oluşturan hücreler üzerindeki kristal yapı hakkında bilgi veren bir yöntemdir.
Projenin ikinci aşaması olarak, bu yöntemi kullanılarak; modül üzerinde
oluşan mikro çatlaklar, hücre ve modül üretimi esnasında oluşan problemler
(lehim kusurları, omik kontaklar vb), modül montajında oluşan arızalar ve
çalışmayan bölgeler kolaylıkla belirlenmektedir. (Proerk, 2022)

Şekil 6. EL test cihazı ile çekilmiş EL görüntüleri (Proerk, 2022)
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Şekil 7. Tipik bir EL görüntüleme kurulumu

3. I-V EĞRİ TEST CİHAZI İLE ARIZA TESPİTİ
Şekil 8’de I-V eğri ölçümü sonucunda da göreceğiniz üzere sahadaki
tüm güneş paneli dizilerinin I-V curve ölçümlerini çıkartıp potansiyel
kaynaklı bozulma (PID) ve ışık kaynaklı bozulma (LID), mikro-çatlak,
degradasyon v.s. gibi bir problemi olup olmadığını denetlenmektedir. Bu
ölçümler aynı zamanda bir kayıt defteri gibi hizmet vermekte olup ileri
zamanlarda gerçekleştirilecek kontrollerde güneş panellerinin hangi derecede
olduğunun görülmesine fayda sağlar. Güneş panelinin, güneş santralinin eksik
üretmesi sorusunun cevabının güneş panelleri ile ilgili kısmının cevabının bu
test sonucu ile alınmaktadır.
I-V ölçüm test cihazı sayesinde FV modüller ve modül dizileri için
LID, PID, mikro-çatlak, degradasyon vs. gibi problemler tespit edilmektedir.
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Şekil 8. I-V eğri ölçüm sonucu (Proerk, 2022)

4. SONUÇ
FV modüller, her FV sisteminin çekirdeğidir ve güç üretimini temsil
eder ve bunların çalışması genel tesis performansını etkiler. Üretim,
lehimleme ve FV kusurlarının nicel analizi ve karakterizasyonu, EL, IRT, I-V
eğrileri ve görsel inceleme ile gerçekleştirilmektedir. Havadan termografik
incelemeler ve otomatik arıza tespiti için yapılandırılmış drone ile geniş alan
ölçümleri yapabilme özelliği ile büyük ölçekli santrallerde pratiklik
sağlayacaktır. Ölçümlerin doğruluğu ve güvenilirliği iki şekildedir; Yerleşik
standartlara ve teknik şartnamelere uygunluk ve tespit edilen kusurların
doğrulanması, yardımcı teşhis önlemleridir (örn. görsel inceleme). Gerçekten
de, çok umut verici ve canlı bir araştırma alanı olan IRT tabanlı teşhis, büyük
ölçekli FV santralleri için gereklidir. Büyük ölçekli bir FV güç lokasyonunda
PV modüllerindeki arızalar tespit edilerek kesin konumları belirlenmektedir.
Teknik arızalar ve problemler sahada çözüldüğünde üretimde tatmin edici bir
iyileşme sağlanmaktadır. IRT, hem iç (karanlık) hem de dış (aydınlatılmış)
koşullarda gerçekleştirilebilir ve değerlendirilen bir alandaki ısı dağılımını
tespit eden bir tekniktir. Bu tekniğin büyük avantajı, bir arızanın varlığını
gösterebilecek daha yüksek veya daha düşük ısı yayma özelliğine sahip
alanları veya noktaları belirlemek için ışıma ısısının özelliklerini ölçerek
çalışan FV santrali ile birlikte uygulanmasıdır.
Üretim sürecinde kullanılabilir, modüller sahadan veya sahadan
sökülüp laboratuvara sevk edilerek ya da gece koşullarında santrale gidilerek
bir yapı veya özel tripod ile veya ayrıca İHA'lara monte edilmiş EL kameralar
vasıtasıyla ölçümler yapılmaktadır. Bu durumda, bu teknik sayesinde, yük
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taşıyıcıların ışınımsal rekombinasyonu, güneş pillerinde bir EL kamera
tarafından yakalanan ışık emisyonuna neden olur ve emisyon yoğunluğu,
güneş pilinin sağlıklı olduğunun bir göstergesi olarak işlev görür. EL testi bazı
hataların tespitinde IRT testinden daha iyi sonuçlar verebilmektedir. Fakat
bazı arızaların tespitinde zayıf kalmaktadır. Doğru bir I-V eğrisi yorumu,
bozulma, uyumsuz modüller, çatlamış hücreler, uygun olmayan direnç,
gölgelemeler veya baypas diyotlarının arızasını ortaya çıkararak modül
arızaları hakkında ilgili bilgiler verir. Fakat bu tekniğin bazı zayıf kaldığı
noktalar vardır.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler yıllar içinde daha fazla enerjiye
ihtiyaç duyacakları için sürdürülebilir bir yenilenebilir enerji kaynağı
önemlidir. Görüldüğü gibi, bu tekniklerin her birinin bazı avantajları ve
dezavantajları vardır ve bunlara dayalı olarak FV santral operatörleri, işletme
ve bakım faaliyetleri içinde genellikle bu tekniklerden sadece birini uygular.
Projede sahanın yapısı, ölçülecek parametreler ve diğer faktörleri göz önünde
bulundurarak kusur tespiti için en uygun yöntemin kullanılmasını
önerilmektedir.
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