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B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti 
Dağıtım sisteminde tedarik sürekliliği açısından en önemli konulardan bir tanesi OG havai hat 

şebekelerindeki arızaların minimize edilmesi ve olası arızaların en kısa sürede giderilmesi olmaktadır. 

Havai hatlarda arızanın en kısa sürede giderilmesinde ise iki temel etken bulunmaktadır: (i) Arıza 

yerinin en kısa sürede bulunması (ii) Arızanın en kısa sürede izole edilerek alternatif besleme 

topolojilerinin kullanılması.  

Özellikle kırsal havai hat şebekelerinde, coğrafik ve mevsimsel zorlukların da beraberinde, arıza yerinin 

en kısa sürede bulunması ciddi bir problem olmaktadır. Konvansiyonel olarak, uygulanan en belirgin 

yöntem, arızadan etkilenen bölgenin beslendiği fiderlerden başlayarak gözle kontrol yaparak veya 

tekrarlı kapamalar ile izole edilecek yerin tespiti şeklinde arıza yerinin bulunmasıdır. 

Bazı bölgelerde ve bazı mevsimlerde, arıza yerinin bulunması çok uzun süren bir çalışmanın sonucunda 

gerçekleşebilmektedir. 

Teknolojik gelişmeler ile havai hatlardaki arızaların tespiti için Havai Hat “Arıza Gösterge Cihazları” 

(AGC) kullanılmaya başlanmıştır. Haberleşmeli ve haberleşmesiz olmak üzere sınıflandırılan AGC’ler ile 

yakından veya uzaktan takip edilerek üzerinden arıza akımı geçen cihazların tespit edilmesi, böylece 

arızanın olduğu fiderin/branşmanın bulunması mümkün olmaktadır. Ancak haberleşme yeteneği 

olmayan cihazlarda arıza bulma sürelerinde kısmen bir iyileşme sağlanabilmektedir. Haberleşme 

yeteneği olmayan cihazlar ile yapılan uygulamalarda, kalıcı arızanın olduğu branşmanın bulunabilmesi 

için sahada tarama yapılması, üzerinden arıza akımı geçen cihazların tespit edilerek arıza yerinin 

bulunması gerekmektedir. Burada temel iyileşme arızanın bulunabilmesi için arıza üzerine kesicilerin 

defalarca kapatılarak deneme-yanılma yöntemiyle arıza bulma yönteminin kullanılmasına gerek 

kalmamasıdır. Mevcut uygulamalarda saha ekipleri, arızanın hangi fiderden geldiğini anlamak için 

belirli fiderleri/branşmanları açarak fider başından defalarca enerjilendirerek arızayı izole etmeye 

çalışmaktadırlar. Özellikle zor mevsimsel koşullarda, bu çalışma yoğun bir emek ve zaman 

gerektirmekte olup, sonuçta uzun süreli kesintilere neden olmaktadır. 

Haberleşme özellikli cihazlarda ise en temel avantaj, sahada gözle detaylı bir tarama yaparak arıza yerini 

bulmak yerine, üzerinden arıza akımı geçen cihazlardan alınan sinyaller ile arızanın muhtemel 

lokasyonunun önceden belirlenmesi ve çok kısa sürede arızanın izole edilmesidir. 

Proje kapsamındaki başlıca amaçlar aşağıda verilmiştir; 

 Havai hatlardaki arızaların “Arıza Gösterge Cihazları” (AGC) ile tespit edilerek tedarik 

sürekliliğinin iyileştirilmesi,  

 Mevcut durumda tamamen ithalat yoluyla temin edilen havai hat arıza cihazlarının yerli 

kaynaklarla geliştirilmesi ve üretilmesi,  

 İlave bir RTU vb. ürün kullanımına gerek kalmadan IEC104 protokolüne sahip bir ürünün 

geliştirilerek, AGC’lerin doğrudan SCADA sistemlerine entegrasyonunun sağlanması,  

 Harici bir besleme veya RF haberleşme birimine gerek kalmaksızın doğrudan NB-IoT ile 

haberleşen, düşük maliyetli ve yerli bir ürünün geliştirilmesi 

Bu amaçlar doğrultusunda proje kapsamında çalışır durumda ARAS EDAŞ’a yedek dahil 12 adet, 

AKEDAŞ’a yedek dahil 12 adet olacak şekilde toplamda 24 adet IoT tabanlı Arıza Gösterge Cihazı, kontrol 

modülü, ilgili gömülü yazılımlar, uygun olması halinde patent başvuru dokümanı için bilgi dokümanları, 

üretim için her türlü üretim verileri, üretim yol haritası, ortaya çıkacak sistem ile ilgili eğitimlerin ve 

dokümantasyonun temin edilmesi, pilot bir bölge seçilerek geliştirilen AGC’nin montajı, kurulumu ve 

uzaktan kontrol edilmesi faaliyetlerini gerçekleştirilmiştir. 
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C. Proje Sonuç Değerlendirmesi 
Raporun bu bölümünde, projenin başında planlanan ve gerçekleşen proje planı üzerinde, her bir iş 

paketine ait projedeki bulgular ve elde edilen sonuçların detayları açıklanmaktadır.  

İş paketleri bazında zaman takvimi, gerçekleşmeleri Bölüm C.1’de açıklanmaktadır. Her bir iş paketinin 

detayı ve çıktıları, proje süresince iş paketlerine ayrılan planlanan ve gerçekleşen adam-aylar Bölüm 

C.2’de paylaşılmaktadır. Bölüm C.3’te proje bütçesinin kullanımı ve harcamalar detaylarıyla 

açıklanmaktadır. 

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Proje sekiz ana iş paketi üzerinde yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Bunlar: 

 İş Paketi-1: Proje Yönetimi ve Başlangıç Çalışmaları 

 İş Paketi-2: Proje Kalite Temini 

 İş Paketi-3: Literatür Taraması, Benzer Ürün Araştırması ve Sistem İsterlerinin Belirlenmesi 

 İş Paketi-4: Sistem Tasarım, Doğrulama ve Benzetim Çalışmaları 

 İş Paketi-5: Prototip Ürün İmalatı, Testler ve İyileştirme Çalışmaları 

 İş Paketi-6: Donanımların Temini ve Sahada Kullanılacak Ürünlerin İmalatı  

 İş Paketi-7: Pilot Uygulama Bölgelerinin Belirlenmesi ve Saha Çalışmaları 

 İş Paketi-8: Saha Uygulamalarının Takibi, Sonuçların Analizi ve Raporlanması 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmalar için, teknik şartnamede dokümanında teknik 

danışman olarak belirtilen “ENDOKS ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİ SAN. İTH. İHR. LTD.ŞTİ.” ile 18 aylık 

danışmanlık sözleşmesi yapılmıştır. 

İş Paketi-1 proje yönetim ve proje başlangıç çalışmaları kapsamında, proje başlangıç toplantısı 

düzenlenmiş ve sonrasında çalışmalara başlanmıştır. İlk olarak proje yönetim planı (PYP) hazırlanarak 

ve iş paketi-2 kapsamında proje kalite planı oluşturularak, projedeki paydaş EDAŞ’lar ve ENDOKS’un 

gerçekleştirilecek işler kapsamındaki sorumlulukları belirlenmiştir. Proje yönetimi, kalite yönetimi, risk 

yönetimi ve proje organizasyonu (dokümantasyon yönetimi, iletişim ve koordinasyon yönetimi) 

konusunda izlenecek prosedürler ortaya konulmuştur. Projede gerçekleştirilecek iş paketleri ve teknik 

şartnamede belirtilen detaylar doğrultusunda proje takvimi oluşturularak paydaşlar ile paylaşılmıştır. 

Proje yönetim çalışmaları kapsamında, iş paketlerinde gerçekleştirilecek olan faaliyetler proje takvimi 

doğrultusunda incelenerek, teknik birimlere bu doğrultuda gerekli bildirimler yapılmış ve projenin 

süresince teknik ekip iş paketleri kapsamındaki işler için yönlendirilmiştir. Bu sayede düzenli 

raporlama yapılması sağlanmış ve proje seyri takip edilmiştir. 

İş Paketi-3 kapsamında literatür taraması ve benzer ürün araştırması ve sistem isterlerinin belirlenmesi 

çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda Arıza Gösterge Cihazları (AGC) ve kullanılan teknikler (akım 

algılama, haberleşme vb.) ile ilgili literatürün taranması çalışması ile ilgili olarak literatür taranmıştır. 

Arıza Gösterge Cihazı, haberleşmeli ve haberleşmesiz olarak araştırma yapılmıştır. Projede, 

haberleşmeli cihazlar haberleşmesiz cihazlara göre GSM vasıtasıyla net yer tespiti yapıp arızayı daha 

kısa sürede bildirdiği için haberleşmeli AGC seçilmiştir. Piyasadaki haberleşmeli AGC’ler, radyo frekansı 

kullanarak GSM üzerinden endüstriyel haberleşme protokollerini kullanarak arızayı bildirmektedir. Bu 

kullanımda haberleşme panosu sistemi karışık bir hale getirmektedir. Haberleşmeli AGC’lerde NB-IoT 

(Dar-Bant Nesnelerin İnterneti) kullanılarak sistem, daha güvenilir, düşük güç tüketimli, üzerindeki 

akım gerilim bilgisini daha hızlı ve net şekilde gönderebilen bir yapıya dönüştürülecektir. Haberleşme 

panosu sistemden çıkartılarak veri direkt sunucuya gönderilecektir. Böylelikle haberleşme panosu 

sistemden çıkarılacak ve pano arızası bertaraf edilecektir. İş paketi-3 kapsamında hazırlanmış olan NB-

IoT AGC Literatür Taraması Pazar Araştırma ve Sistem isterleri Raporu EK-1’de sunulmuştur. 
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Haberleşme ve SCADA vb. sistemler ile entegrasyon ihtiyaçlarının ve sistem isterlerinin belirlenmesi 

hususunda sistemde geliştirilecek olan arıza gösterge cihazı sunucu ile UDP ve CoAP haberleşme 

protokollerini kullanacaktır. Bu protokoller kullanılarak veri, sunucuya daha hızlı ve daha güvenilir bir 

biçimde ulaştırılacaktır. Sunucu aldığı verileri IEC 60870-5-104 protokolünü kullanarak SCADA’ya 

iletecektir. Böylelikle SCADA ile olan iletişim güvenli hale getirilmesi planlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş 

Paketi-4 kapsamında sistem tasarım, doğrulama ve benzetim çalışmaları yürütülmüştür. Bu doğrultuda 

ikinci üç aylık dönemde mekanik kutu tasarımı, AGC kontrol kartı tasarımı, gömülü yazılım tasarımı ve 

besleme yapıları tasarımları tamamlanmıştır. Mekanik kutu tasarımı faaliyeti ile ilgili olarak EMG 

firması AGC kutusu prototip tasarımını gerçekleştirmiştir ve çalışmaya ait tasarımları tarafımıza 

iletmiştir. Proje kapsamında geliştirilen ürüne ait tasarım bilgileri Ek-2 AGC Donanımı Sistem ve Alt 

Sistem Tasarım Raporu’nda verilmiştir. 

Şekil 1 Sistem Haberleşme Mimarisi 
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Şekil 2 Mekanik Kutu Tasarımı 

AGC kontrol kartı tasarımı ilgili olarak şekil 3’ de görüldüğü üzere AGC kontrol kartı tasarımı 

gerçekleştirildi. Kontrol kartı EMG tarafından üretilecek olan kontrol kartıyla senkronize çalışacak 

şekilde tasarlandı. AGC kontrol kartı üzerindeki NB-IoT modülü aracılığıyla, GSM alt yapısını kullanarak 

düşük güç tüketimli şekilde haberleşebilmektedir. FLA4’ün içerisinde bulundurduğu NB-IoT modül 

sayesinde UDP haberleşme katmanı ve CoAP protokolü kullanarak, ilgili sunucusu ile haberleşme 

bağlantısını kurabilmektedir. 

 

Şekil 3 AGC Kontrol Kartı Tasarımı 

Besleme yapıları tasarımı çalışmaları ilgili dönemde başlamış şekil 4’te görüldüğü üzere tasarlanmıştır. 

Toplamda 5 adet lityum batarya türü olan Lİ-SOCL2 kimyasaldan yapılmış olan ve -55 ile +85 derece 

sıcaklıklarda çalışabilen batarya sistemi seçildi. Toplamda 3.6V 18A değerlerine sahip bir batarya 

sistemi gerçekleştirilmiş oldu. AGC cihazını 10 yıl çalışacak şekilde beslemesi ön görülmektedir. 
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Şekil 4 Besleme Yapısı Tasarımı 

AGC Donanımının iç aksamları ve ledli uyarı mekanizması şekil 5 ve şekil 6’da verilmiştir. 

 

Şekil 5 AGC İç Donanımı 
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Şekil 6 AGC Led Uyarı Donanımı 

 

 

 

 

Şekil 7 AGC Prototipi 
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Geliştirilen prototipler üzerinde aşağıdaki testler gerçekleştirilmiştir. 

 Ölçme devresinin testi 

 Haberleşme devresinin testi 

 Besleme devresinin testi 

 RF birimin çalışma testi (Kumanda ile testi) 

 AGC birimin periyodik uyanma ve uykuya geri dönme testi 

 Reclosure özelliği kullanılarak arızanın geçici veya kalıcı arıza durumunu algılaması ve uykuya 

geri dönme testi (Reclosure özelliği aktif) 

 AGC biriminin arıza durumunu algılaması ve uykuya geri dönme testi ( Reclosure özelliği kapalı) 

Geliştirilen prototipler üzerinde firma içinde ilgili testlerin tamamlanmasından sonra AKEDAŞ ve 

ARAS’ın katılımı ile Endoks’ta 20.12.2019 tarihinde FAT gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen FAT’a 

ilişkin tüm detaylar “FAT Prosedür ve Raporu dokümanı” Ek-3 de sunulmuştur. 

Geliştirilen prototipler ARAS EDAŞ ve AKEDAŞ bölgelerinde sahaya montajı yapılmış olup devreye 

alınmıştır. AGC prototipleri sahada test edilip çalışabilir halde teslim edilmiştir. Saha montajı ve cihazın 

haberleşmesine ilişkin anlık izleme ekran görüntüleri aşağıdaki resimlerde yer almaktadır. 
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Şekil 8 IoT AGC Anlık İzleme Sayfası 

Geliştirilen IoT AGC donanımı içerisinde bulundurduğu NB-IoT modül sayesinde CoAP protokolü 

kullanarak ilgili sunucu ile haberleşebilmektedir. Bu durumda sahadaki bir arızanın geçici arıza veya 

kalıcı arıza durumunda cihaz bağlı olduğu sunucuyu bilgilendirmek için sunucuya arıza bilgisini 

içerecek şekilde mesajı iletir. Cihaz bağlı olduğu sunucuyu bilgilendirmek için periyodik olarak (5 dk ile 

2 saat arası) ya da arıza durumunda mesajları iletmektedir. 

 

Proje kapsamında geliştirilen IoT Arıza Gösterge Cihazı ile gerçekleştirilmesi hedeflenen aşağıdaki 

hedeflere de ulaşılmıştır; 

 Mevcut durumda tamamen ithal edilmek suretiyle temin edilen havai hat arıza gösterge 

cihazlarının yerli kaynaklarla tasarımı ve geliştirilmesi 

 Mevcut ithal ürünlere kıyasla çok daha uzun ve güvenilir besleme devresine sahip bir ürün 

geliştirilmesi böylece ileride ürünlerin bakım ve değişim maliyetlerinin düşürülmesi 

 İlave bir RTU vb. ürün kullanımına gerek kalmadan, AGC’lerin doğrudan SCADA sistemlerine 

entegrasyonunun sağlanması 

 Yenilikçi bir tasarımla harici besleme ve haberleşme devresi kullanılmayacak, böylece ilk 

yatırım maliyeti de düşürülerek AGC’lerin yaygın kullanımının sağlanması 

 Yerli kaynaklarla üretilecek AGC ve haberleşme ünitesinin birim maliyetinin düşürülerek bu 

ürünlerin yaygınlaşmasındaki önemli bir engelin ortadan kaldırılması 

 IoT Haberleşme yeteneğine sahip AGC’lerin yaygınlaştırılarak OG havai hatlardaki kalıcı 

arızaların lokasyonlarının daha kısa sürede belirlenmesi 
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Öngörülen Proje Zaman Planı 

No İş Paketi 

Aylar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Proje Yönetimi ve Başlangıç Çalışmaları                                     

2 Proje Kalite Temini                                     

3 Literatür Taraması, Benzer Ürün Araştırması ve Sistem İsterlerinin Belirlenmesi                                     

4 Sistem Tasarım, Doğrulama ve Benzetim Çalışmaları                                     

5 Prototip Ürün İmalatı, Testler ve İyileştirme Çalışmaları                                     

6 
Donanımların Temini ve Sahada Kullanılacak Ürünlerin İmalatı 

                                    

7 Pilot Uygulama Bölgelerinin Belirlenmesi ve Saha Çalışmaları                                     

8 Saha Uygulamalarının Takibi, Sonuçların Analizi ve Raporlanması                                     
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Revize Edilmiş Proje Zaman Planı        
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C.2. İş Paketleri 

İş Paketleri Açıklama 
Gerçekleşme 
Oranı 

İş Paketi-1 Proje Yönetimi ve Başlangıç Çalışmaları %100 

 

Proje yönetim Çalışmaları   

Proje Başlangıç toplantısı  

Proje Yönetim Planı Yayınlanması  

Proje Zaman Planı Yayınlanması  
İş Paketi-2 

Proje Kalite Planının Yayınlanması 
%100 

İş Paketi-3 
Literatür Taraması, Benzer Ürün Araştırması ve Sistem 
İsterlerinin Belirlenmesi %100 

 

Arıza Gösterge Cihazları (AGC) ve kullanılan teknikler (akım 
algılama, haberleşme vb.) ile ilgili literatürün taranması   

Literatür taraması ve Pazar araştırması raporu  

Sistem isterlerinin incelenmesi  
Haberleşme ve SCADA vb sistemler ile entegrasyon 
ihtiyaçlarının belirlenmesi  

Sistem İsterleri Dokümanı’nın yayınlanması  
İş Paketi-4 Sistem Tasarım, Doğrulama ve Benzetim Çalışmaları %100 

 Alt sistemlerin tasarımları  

 Mekanik kutu tasarımı  

 

AGC Kontrol kartı tasarımı  

Gömülü yazılımın tasarımları  

Besleme yapıları tasarımı  

Test alt yapılarının tasarımı  

Sistem tasarım dokümanı  

İş Paketi-5 Prototip Ürün İmalatı, Testler ve İyileştirme Çalışmaları %100 

 

Prototip kutu imalatı  

2 adet AGC mekaniği tedariği  

Ölçme devresinin gerçekleştirilmesi ve testleri  

Haberleşme devresinin gerçekleştirilmesi ve testleri  

Besleme devresinin gerçekleştirilmesi ve testleri  

Tasarım dokümanlarının doğrulanması  

Üretim dokümanlarının hazırlanması  

İş Paketi-6 
Donanımların Temini ve Sahada Kullanılacak Ürünlerin 
İmalatı %100 

 

Malzeme tedariği  

Pre-final AGC’lerin üretilmesi (10 adet)  

Fabrika testlerinin yapılması  

İş Paketi-7 
Pilot Uygulama Bölgelerinin Belirlenmesi ve Saha 
Çalışmaları %100 

 Pilot uygulama bölgelerinin tespiti ve analizleri  
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Montaj ekiplerinin oluşturulması  
10 adet pre-final AGC’nin montajı, devreye alınması ve 
haberleştirilmesi  
14 adet final AGC'nin üretilmesi ve montajı + 10 adet pre-final 
AGC’nin retrofit çalışması  

İş Paketi-8 
Saha Uygulamalarının Takibi, Sonuçların Analizi ve 
Raporlanması %100 

 

Pre-seri AGClerin Saha uygulamaları neticesinde gerekli 
iyileştirmelerin yapılması ve eksiklerin giderilmesi  

Pre-final AGC Entegrasyon Test Raporu  

Tasarım Sonlandırma Toplantısı  

Proje sonuç raporu  

Taslak Teknik Şartname  

D. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 
Proje kapsamında geliştirilen donanım ile elde edilen en temel katma değer, havai hat şebekelerinin 

etkin ve verimli bir şekilde işletilmesidir. Bu sayede, havai hatlardaki arızaların tipi ve yeri en kısa 

sürede tespit edilecek, gerektiğinde arıza ekipleri en kısa sürede ve en doğru biçimde arıza yerine 

yönlendirilecek, sisteme entegre edilecek kesici ve ayırıcı sistemleri ile arıza en kısa sürede izole 

edilerek dağıtım sistemine güvenli bir biçimde yeniden enerji verilecektir. 

Yukarıda belirtilen faydalar neticesinde dağıtım şirketinin arıza, bakım ve onarım maliyetleri en aza 

indirilerek, kesintiden kaynaklı gider kayıplarının önüne geçilebilecektir. Diğer taraftan, arızalardan 

enerji kesintisi şeklinde etkilenen kullanıcılarının da en kısa sürede güvenli bir biçimde yeniden enerji 

alması sağlanarak; doğrudan ve dolaylı ulusal kayıplar en aza indirilecektir. 

Proje kapsamında geliştirilecek sistem sayesinde havai hat arıza bakım ve onarımları daha verimli bir 

şekilde gerçekleştirecek ve bu alanda mevcut kayıpların en aza indirilmesi sağlanmış olacaktır. Bu 

sayede, dağıtım şirketi tedarik sürekliliğini en aza indirecek ve müşteri memnuniyetini artıracak diğer 

önleyici hizmet ve sistemlere yatırım yapma imkanı bularak rekabet açısından avantajlı konuma 

geçebilecektir.  

Proje kapsamında geliştirilmiş olan IoT AGC donanımının yerli kaynaklarla tasarımı ve geliştirilmesi ile 

elektrik dağıtım sistemlerinde yerli üretim donanım geliştirilmesi ile ülke ekonomisine katkıda 

bulunulmuştur. Aynı zamanda yerli kaynaklarla üretilen AGC’lerin birim maliyetinin düşürülerek bu 

ürünlerin yaygınlaşmasındaki önemli bir engelin ortadan kaldırılmasına olanak sağlayacağı da 

düşünülmektedir. 

 

 

E. Projede Yaşanılan Sorunlara Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen 

Deneyimler: 
 

IoT AGC Projesi için risk yönetimi yaklaşımı, proje ekibinin çeşitli riskleri belirlediği, puanladığı ve 

sıralamasını sağlayan yöntemsel bir süreç içerir. Projenin başlangıcından itibaren bir azaltıcı strateji 

uygulamak için vaktinden önce riskleri proaktif olarak tespit etmek için her türlü çaba gösterilmiştir. 
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En olası ve en yüksek etkilenme riskleri, atanmış risk yöneticilerinin, program sırasında uygun zamanda 

uygun azaltma yanıtını uygulamak için gerekli adımları atmalarını sağlamak için risk planı oluşturulmuş 

ve proje programına eklenmiştir. 

Bu kapsamda projenin proje süresince karşılaşılan riskler ve bunları bertaraf etmek için alınan önlemler 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

 RİSK TANIMI         ETKİSİ    
OLASILIK 

ÖNLEM  

1 Donanım    
Tasarımı Hatası 

Gecikme          Düşük Deneme Prototipi 
Tasarımı 

Gerçekleştirilmesi 

2 NB-IoT Modülü 
İletişim Mesafesi 
Düşüklüğü 

Gecikme        Orta               Muadil Nb-Iot 
Modüller ile Başka 

Tasarımlar 
Gerçekleştirilmesi 

Veya Donanımsal 
Değişiklilerin 

Gerçekleştirilmesi 

3 NB-IoT Modülü 
Yüksek Güç 
Tüketimi 

 

Gecikme Orta   Muadil Nb-Iot 
Modüller ile Başka 

Tasarımlar 
Gerçekleştirilmesi 

Veya Donanımsal 
Değişiklilerin 

Gerçekleştirilmesi 

4 Batarya 
Ömrünün 
İstenenden Kısa 
Sürmesi 

Gecikme     Orta Batarya Türünde 
Değişikliğe 

Gidilmesi veya 
Hacminin 

Artırılması 

5 Seçilen Mikro 
İşlemcinin 
Hesaplanandan 
Daha Yüksek 
Güç Tüketmesi 

Gecikme    Düşük Muadil Mikro 
İşlemciler ile 

Başka Tasarımlar 
Gerçekleştirilmesi 

Veya Yazılımsal 
Değişiklilerin 

Gerçekleştirilmesi 

6 Gerçek Akım 
Ölçüm 
Değerlerine 
Ulaşılamaması 

Gecikme Düşük Sisteme Hassas 
Akım Ölçümü 
Alabilmek İçin 

Harici Adc 
Entegresi 

Yerleştirilmesi 

7 Sistemde 
Kullanılan Dahili 
Antenin 
Verimsiz 
Çalışması 

Gecikme             Yüksek Düşük Kazançlı 
Harici Anten 

Kullanımı 
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8 Kullanıcı İkaz 
Sistemlerinin 
İstenilen 
Şartlarda 
Çalışmaması 

 

Gecikme Düşük Sistemin 
Mekanik 

Tasarımların 
Revize Edilmesi 

9 Bazı Arızaların 
Yakalanamaması 

Gecikme Düşük Ölçüm 
Çözünürlüğünün 
ve Hassasiyetinin 

Artırılması 

10 Asılsız Arıza 
Bildirimleri 
Alınması 

Gecikme Düşük Arıza Yakalama 
Algoritmasının 

Şebeke 
Koşullarına Uygun 
Şekilde Revizyonu 

11 Prototip Üretim 
ve Test 
Süresinin 
Uzaması 

Gecikme Yüksek Sistem İsterlerinin 
Detaylı Bir Şekilde 

Belirlenmesi ve 
İsterlere Uygun 
Tasarım Ve Test 
Faaliyetlerinin 

Proje Zamanına 
Uygun 

Yürütülmesi Ve 
Onaylanması 

12 Donanımların 
Üretim/Tedarik 
Sürelerinin 
Uzaması 

Gecikme Orta Prototip Ürünün 
Proje Süresine 
Uygun Şekilde 

Üretilmesi, 
Testlerin 

Tamamlanması ve 
Onay 

 EMG sistemi ile 
uyuşmazlık 

Gecikme            Düşük  Sistemin donanım 
tasarımının 

değiştirilmesi 
 

 

F. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik 

Öneriler:  
Proje sonucunda elde edilen çıktılar ve geliştirilen donanım ile özellikle kırsal bölgelerde havai 

hatlardan kaynaklı arızaların mümkün olduğunca geniş bir alanı kapsayacak şeklide gerçek zamanlı 

izlenerek, arızaların en kısa sürede giderilerek/izole edilerek sistemin yeniden enerjilendirilmesi ve bu 

sayede tedarik sürekliliğinin sağlanarak; müşterilerin enerji kesintilerinden kaynaklı kayıplarının en 

aza indirilmesi sağlanabilecektir. Dağıtım şirketi açısından arıza bakım ve onarım ekiplerinin, havai hat 

arızalarının lokasyonlarını en kısa sürede bulabilmesi ve arızalara kısa sürede müdahale edebilmesi ve 

mevsimsel veya coğrafik koşullar nedeniyle arızaya müdahale edilemediği durumlarda da mevcut 

imkanlar dahilinde geliştirilecek yazılım ile arızanın izole edilmesi ve onarım çalışması yapılana kadar 

müşterilerin enerji kesintisinden etkilenmelerinin önüne geçilebilmesine olanak sağlamasıdır. 
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Diğer taraftan da dağıtım şirketlerinin yatırım planlamasına, arızaların izlenmesi ve kayıt altına alınması 

ile olası yatırımların daha iyi planlanması veya önceliğinin belirlenmesinde önemli bir fayda 

sağlayacaktır. 

Proje kapsamında yapılacak çalışmalardan etkilenecek hedef kitle tek başına elektrik dağıtım şirketi 

değildir. Arızanın kısa sürede tespit edilmesi ile kesinti süresinin mümkün olduğunca kısaltılarak 

tedarik sürekliliğinin artırılması ve bununla birlikte müşteri memnuniyeti ve güvenliği sağlanacaktır. 

Diğer yandan havai hat arıza gösterge/tespit cihazlarının yerli kaynaklarla üretilmesi, bu cihazların 

daha uygun maliyetle tedarik edilmesini ve bu sayede de daha çok noktada uygulanmasını sağlayacaktır. 

Bu durum, tamamen ithal edilen ürünlerin de tedarikinde rekabet ortamı yaratacaktır. 


