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A. DÖNEM RAPORU 
 
1. DÖNEM FAALİYETLERİ 
 
1.1 İŞ PAKETİNDE GERÇEKLEŞEN FAALİYET BİLGİLERİ 
 
1.1 
 

Proje Adı 
Çok Girdili ve Akıllı Dağıtım Otomasyon Sistemi 
Geliştirilmesi Projesi (MIDAS) 

Proje Numarası 9150136 

İş Paketi No/Adı  İş Paketi-3: Volt/VAr/Demand Kontrolü ve En İyilenmesi 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.02.2016-30.06.2018 Süresi (Ay) 29 Ay 

 
2018/1. Dönem başındaki durumu özetleyiniz: 
 
Bir önceki dönem faaliyetleri kapsamında; belirlenen pilot TM’ de gerçekleştirilmiş şebeke 

analizleri ile birlikte pratiğe en uygun olan Volt/VAr/Demand kontrol algoritması belirlenmiş 

ve simülasyon verileri üzerinden ilgili testler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yurt dışından 

bir firma ile birlikte Volt/Var/Demand yönetimine en uygun algoritma tespiti için seçilmiş bir 

pilot TM modellemesi üzerinden çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

 

Volt/VAr/Demand Kontrol Örnek Şebeke Modeli oluşturulmuştur. Geliştirilen modelde en 

azlanması gereken amaç fonksiyonu tanımlanmıştır. Bu çalışmada ölçüm yapan cihazlar 

üzerindeki verilerin anlık kontrolü açısından Inavitas yazılımı üzerinde belirli alarm 

tanımlamaları yapılmıştır.  

 

Diğer tarafdan projenin ana kapsamlarından biri güneş enerji santrallerinin üretimlerinin 

tahmin edilerek Volt / VAr Demand algoritmasına dahil edilmesi çalışmaları kapsamında 

Güneş enerjisi üretimi direk ölçümlerle tespit edilebileceği gibi tahminlemenin yapılabilmesi 

için hesaplama modelleri geliştirilme çalışmaları yürütülmüştür. Proje kapsamında 

santrallerin Volt/VAR kontrolü içerisinde bir kapasitör gibi reaktif güç kaynağı mantığında 

kullanılması için farklı konfigürasyonlar üzerinde çalışılmıştır. 

 

2 farklı senaryo üzerinde durulmuştur 

 

Senaryo 1: Güç faktörü limitlerin dışına çıktığında devreye alınacak en uygun santralin 

tespiti  

• Güç Faktörü Limitlerin Dışına Çıktığı Zamandaki Alarm Durumlar 

AGY303-02 Ar-Ge Yardımı İstek Formu “Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme 

Programı Ar-Ge Yardımı İstek Formu Hazırlama Kılavuzu” dikkate alınarak hazırlanmalı, 

uygulamayla ilgili esaslara ihtiyaç duyulduğunda “Uluslararası  Sanayi Ar-Ge Projeleri 

Destekleme Programı Uygulama Esasları”ndan yararlanılmalıdır. 
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• Senaryo 1 için Algoritma Tarafından Karar Verilmiş Operasyonlar  

Senaryo 2: Gerilim işletme limitlerinin dışına çıktığında santrallere set değeri gönderilmesi 

ile hat sonu geriliminin regüle edilmesi 

• Senaryo 1 Sonrası Oluşan Gerilim Düşümler 

• Gerilimin Regüle Edilmesi Amacıyla Algoritma Tarafından Karar Verilmiş 

Operasyon 

2018/1. Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız: 
 
Volt/VAr/Demand kontrolü algoritması temel olarak trafo ve fiderler üzerinden alınan 
ölçümler baz alınarak şebekenin reaktif güç ve gerilim dengesinin hedef olarak belirlenen 
seviyede kalmasını sağlamak amacıyla, fider üzerinde bulunan solar santrallerin sahip 
olduğu inverterlerin çıkış verdiği güç tipini değiştirilip (reaktif güç/aktif güç), güç 
miktarlarının ayarlanıp bu santrallerin koşulların gerektirdiği şekilde devreye alınıp 
devreden çıkarılması ile  şebekedeki fiderler üzerinde bulunan reaktif gücün ve gerilimin  
bir Volt/Var/Demand yönetimi yapısında kontrolü sağlanarak şebekenin güç kalitesinin 
artırılması ve en iyilenmesi sağlanır.  
 
Temel Volt/Var algoritması kapsamında amaç dağıtım sistemindeki fiderler üzerinde 
blulunan solar santrallerin sahip olduğu inverterlere belirli set değerleri göndererek 
çıkışlarında sisteme verdikleri elektriksel gücün niteliği ve niceliğinin düzenlenmesi ile güç 
faktörünün ve gerilimin belirlenen hedef seviyede tutulmasını sağlamaktır. 
 
Algoritma işleyişinde öncelikle sistemin neye ihtiyacı olduğunun karar verilmesi gereklidir. 
Fider üzerinde iletilen enerji bileşenlerinden gerilim eğer istenen sınırlar içerisinde değilse 
program Volt kontrolü yapısına girerek o an içerisinde uygun sınırlada bulunan güç 
faktörünü de bozmadan gerekli iyileştirmeleri yapıp gerilimi istenen sınıra çekmelidir bu 
sırada program yapısı içerisinde gerlim ve güç faktörü kontrolü sürekli olarak 
sağlanmalıdır. Aynı şekilde eğer yapılan ölçümler sonucunda güç faktörünün ya da daha 
geçerli bir ifade ile hat üzerindeki kapasitif veya endüktif güç değelerinde bir iyileştirmeye 
gidilmesi gerekiyor ancak gerilim istenen sınırlar içerisinde ise reaktif güç değeri düzeltilip 
endüktif ve kapasitif güç yüzdeleri uygun sınıra çekilirken gerilimin seviyesinde bozulma 
olmamalıdır. 
 
Belirlenen seviyede tutulması gereken güç faktörü, domain olarak adlandırılan şebeke 
bileşeni üzerinden alınan aktif güç, reaktif güç ve görünür güç verilerine göre hesaplanır. 
Hedef güç faktörü (PFTarget) değeri ise sistem operatörü tarafından algoritmaya girdi 
olarak verilebilmektedir.  
 
PFTarget ‘ın 100’ den büyük olması durumunda şebekenin reaktif yükünün kapasitif tarafta 
yer alması istendiğinden aşağıda yer alan formül ile PFTarget normalize edilerek hedef 
reaktif gücü (QTarget) ifade edecek işareti negatif yapılır. Bu hesaplama yapıldıktan sonra 
bulunan QTarget  değeri, hedef reaktif güce ulaşmak için ihtiyaç olunan reaktif gücün 
(QNeed) hesaplamasında kullanılacaktır. Bahsi geçen hesaplamalar için kullanılacak 

formüller aşağıdaki gibidir:  
 

 
 

 
PFTarget : Ulaşılması istenen güç faktörü değeri, 
PMeasured : Ana bileşen üzerinde ölçümlenen aktif güç değeri, 
Sign : PFTarget ‘ in kapasitif alanda olması durumunda negatif, endüktif alanda olması 
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durumunda pozitif olacak çarpım işareti,  
QTarget : Ulaşılması istenen reaktif güç değeri, 
QMeasured : Ana bileşen üzerinde ölçümlenen reaktif güç değeri, 
QNeed : QTarget’ a ulaşmak için ihtiyaç olunan reaktif güç değeri, 
 
Temel Volt/Var algoritması, hesaplanan QNeed değerinin 0(sıfır)’ dan büyük ya da küçük 
olmasına göre şebekede uygun olan santrallere set değerleri gönderilerek çıkışlarında 
verecekleri aktif reaktif güç oranının düzenlenmesi buna bağlı olarak inverterlerin reaktif 
güç çkışlarının devreye alınması ya da devreden çıkarılması işlemi ile devam edecektir. 
 
Tam kapasite ile çalışmakta olan bir solar santralin çıkışında şebekeye reaktif güç basma 
gibi bir durumu olmamaktadır. Ancak tam kapasitenin altında çalışan santrallerin 
inverterlerinden reaktif güç çıkışı sağlanabilmektedir. Bu şekilde üretim değerlerine 
bakılarak hangi santrallerden reaktif çıkış verilebileceği belirlenecektir. O halde sistemde 
devreye alınacak veya devreden çıkacak santraller için aşağıda belirtilen durumlar 
dahilinde bir işleyiş sağlanmalıdır 
 

• Tam kapasite ile çalışmayan santral sayısı belirlenmelidir. 

• Bu santrallerden elde edilebilecek reaktif güç değerleri santral büyüklüğüne bir oran 
dahilinde belirlenerek şebekeye yüklenmesi gereken reaktif güç değeri santraller 
arasında paylaştırılmalıdır. 

• Aynı şekilde eğer santrallerin devre dışı edilmesi gerekiyorsa azaltılması gereken 
reaktif güç miktarı santrallerin sağladığı reaktif güçler belli bir oranda azaltılarak 
(düşük bir değere set edilerek) sağlanır. Eğer yüksek bir sapma varsa tamamen 
reaktif gücü devreden çıkarma yoluna gidilebilir. 

 
Şebekede üzerindeki güç faktörünün en iyilenmesi sağlanacak ana şebeke bileşeninin en 
iyilendirme önceliği olarak Volt ya da VAr Yöntemleri olarak algoritma iki kola ayrılacaktır. 
Bu kollar, birbirini takip edecektir. Daha önce belirtildiği üzere sistemin ihtiyacı gerilimin 
regülesini sağlamaksa program Volt kontrolü algoritmasına giriş yapacak, reaktif gücün 
aktif güce oranında herhangi bir iyileştirme gerekiyorsa program VAR kontrolü 
algoritmasına girecektir. Algoritmalar içerisinde yapılan işlemler sürekli olarak birbirini 
tetkleyecek işlemlerdir bu nedenle bir tarafta yapılan işlem diğer taraftaki değerlerin 
sınırından kopmaması yönünde yapılmalıdır. Bu durumda her iki algoritma kolunun sürekli 
birbirini kontrol eder yapıda olmasını gerektirmektedir. 
 
Tanımlamalar 

Gösterim Açıklamalar 
U Hat üzerinde okunan gerilim 

değeri 
I Hat üzerinde okunan akım değeri 

Umax Hatta ki gerilimin maksimum 
değeri 

Imax Hattaki akımın maksimum değeri 
α Gerilimin faz açısı 
β Akımın faz açısı 
Ql Endüktif Güç Değeri 
Qc Kapasitif Güç Değeri 
P Aktif Güç Değeri 
S Görünür Güç Değeri 
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Algoritma İşleyiş Yapısı 

 

Şekil 1-Volt/VAR Kontrolü Algoritma İşleyiş Yapısı 

Volt Kontrol Yöntemi 

EPDK’nın izin vermiş olduğu gerilim sınırı ±%10’luk bir aralıktadır bu aralık 

sistemde kullanıcı tarafından daha düşük değerlerde alınabilir. Fider üzerindeki gerilimin 

bu sınırların dışına çıkması durumunda yani ana şebeke bileşeninin kontrol önceliğinin 

gerilim olması durumunda, program sistemi volt algoritması dahilinde işletmeye 

başlayacaktır. Volt kontrolünde sağlanması hedeflenen kıstas hattaki gerilim değerinin 

nominal işletme değerinin %10 alt ve de %10 üst aralığında kalması gerekliliğidir. 

Algoritma bunu gözetip aynı zamanda cos  dengesini bozmayacak şekilde karar 

vermelidir. Program gerilim kontrolüne girmeye karar verdikten sonra ölçülmüş olan gerilim 

izin verilen aralığın altında mı yoksa üstünde mi bulunduğunu belirlemelidir. Gerilim 

kontrolünün altında da iki farklı işleyiş olmuş olacaktır.  

Gerilimin hangi noktada bulunduğunun tespitinden sonra hattaki çalışma durumuna 
bakılmalıdır hat kapasitif veya endüktif çalışıyor olabilir. Örneğin sistemdeki gerilim değeri 
istenen seviyenin altında ve endüktif çalışmada ise gerilimin yükseltilmesi için görünür güç 
de artışa gidilmelidir. Bunun için sisteme endüktif güç girişi olmalıdır bu da tam kapasite ile 
çalışmayan santrallerden elde edilebilecek reaktif güç ile ilgilidir. Santrallerin ihtiyaç olan 
gücü paylaşarak şebekeye eklemeleri gerilim seviyesinin düzeltilmesini sağlayacaktır. 
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Temelde S=V.I formülünden görünür gücün artması gerilimi de arttıracaktır. S 

görünür güç değeri de reaktif ve aktif güçlerin kareler toplamının kareköküne eşit 

olduğundan reaktif güç artışı da S’i arttıracaktır. 

 

Bu noktada gerilimin endüktif çalışmada nominal kıstasların altında veya üstünde 

olması, kapasitif çalışmada nominal kıstasların altında ve üstünde olması durumlarına göre 

2 farklı durum altında 4 farklı şart ortaya çıkmaktadır. Bu durumlardaki karar aşamaları tek 

tek incelenecek olursa; 

1-Endüktif Çalışma Durumu 

a)  

Gerilimin yükselmesi için S değeri artmalıdır bu nedenle sistemde Ql değeri artış 

göstermelidir. Qc azaltılmalıdır. Ql değeri arttırılırken VAR kontrolündeki 1.durum kıstası 

bozulmamalıdır. 

• GES’lerden Ql basılmalı 

• Qc ile yükleyen eleman varsa durdurulmalı  

• VAR kontrolü 1.durum sağlanmalı 

b)                    

Gerilimin endüktif çalışmada istenen gerilim değerinden yüksek çıkması 

durumunda görünür gücün azalması gerekecektir. Bu nedenle hatta Qc basılmalı. Ql 

değeri azaltılmalı ve VAR kontrolünde 2. kıstas sağlanmalıdır. 

• Ql azalmalı 

• Qc artmalı 

• Var kontrolü 2. şart sağlanmalı 

2-Kapasitif Çalışma Durumu 

a)  

Gerilim değerinin istenen sınıra yükseltilebilmesi için hatta görünür gücün artması 

gereklidir bu nedenle hat kapasitif çalışmada olduğu için Qc arttırılmalıdır ancak VAR 

kontrolünde 2. durumdaki şart sağlanmalıdır. 

• Qc artmalı 

• Ql azalmalı 

• VAR kontrolü 2. şart sağlanmalı 

b)                    

Gerilimin istenen seviyenin üstünde olması durumunda istenen seviyeye 

gelebilmesi için görünür güç azaltılmalıdır. Hat kapasitif olarak işlediğinden Qc’nin 

azalması görünür gücü düşürecektir. 

• Qc azalmalı 
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• Ql artmalı 

• VAR kontrolü 1. şart sağlanmalı 

Her bir şart için olan durumlarda sisteme hangi reaktif güç girmesi gerekiyorsa 
santrallere set bilgisi gönderilereke çıkışta verebilecekleri reaktif güç ayarlanacaktır. Örnek 
olarak uygulamanın gerçekleşeceği fider üzerinde 20 farklı 1MW değerine sahip güneş 
enerjisi santrali bulunmaktadır. Algoritmanın volt kontrolüne girdiği anda santrallerin 
verdikleri çıkış bilgileri kontrol edilir. Tam kapasite ile çalışmayan santraller belirlenerek 
ihtiyaç olan reaktif güç bu santrallere sağlayabilecekleri güç oranlarında paylaştırılarak her 
bir santralden ihtiyaç olan reaktif gücün üretim fiderine eklenmesi sağlanır. 

 
VAr Kontrol Yöntemi 

Ana şebeke elemanın kontrol önceliği VAr yöntemi olduğu durumda, temel amaç 
reaktif güç değerlerinin belirtilen bant aralığında kalmasını sağlamaktır. 
Ölçümlenen/hesaplanan reaktif güç değeri belirlenen bant aralığında değilse, kontrolü 
gerçekleştirilecek eviricilerin çıkış değerleri set edilerek devreye alınması ya da devreden 
çıkarılması işlemleri yapılacak bu sırada gerilim seviyesinin kontrolü sağlanacaktır. 

 
VAR kontrol algoritması işleyişi tarafında temel olarak ilk yapılması gereken hattın 

endüktif etkide mi yoksa kapasitif etkide mi olduğuna karar verilmesidir.  

•  → Endüktif Çalışma 

•  → Kapasitif Çalışma 

Belirtilmiş olan iki çalışma şekli için karar yapısı içinde iki kıstas ortaya 

çıkmaktadır. Bunlar 1.Durum ve 2. Durum olarak ele alınacaktır.  

1. Durum-Endüktif Çalışma 

Endüktif çalışma durumunun var kontrolüne getireceği kısıt; 

 

Gerekliliğidir. Algoritma Endüktif çalışma gösterilen hatta var kontrolüne girdiğinde hattaki 

Endüktif güç oranını bu kıstası sağlayacak noktada tutacak şekilde hareket etmelidir. 

 

Şekil 2-Endüktif Güç Üçgeni 

2. Durum-Kapasitif Çalışma 

Kapasitif çalışma durumunda ise algoritma hattın Kapasitif olarak işlediğini tespit 

ettiğinde gerekli olan Qc oranını sağlayacak şekilde karar almalıdır. 

 

Qc değeri belirlenen oranda sabit kalacak şekilde hareket edilmelidir. 
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Şekil 3-Kapasitif Güç Üçgeni 

Algoritma VAR kontrolü yapısına girdiğinde yukarıdaki iki durumu inceleyerek karar 

verme durumunu sağlar. Eğer endüktif çalışmanın olduğu görülürse endüktif güç sınırının 

belirlenen sınırlar üstüne çıkma durumu olasıdır. Ölçüme göre eğer sınırın üstünde bir 

endüktif güç değeri girişi varsa santrallerde kullanılan inverterlere set bilgisi gönderilerek 

endüktif güç azaltılmalı, kapasitifte güçte sınır kontrol edilerek bir artış sağlanmalı ve tüm 

bunlar gerçekleştirilirken gerilim de sürekli takip edilerek, gerilimin onay verilen sınırların 

dışına çıkmaması sağlanmalıdır. Tüm bu işlemlerin sonucunda hem reaktif güç dengesi 

sağlanmış olacak hem de hattaki gerilim mümkün olduğunca az sapmaya uğratılacaktır. 

Aynı durum hattın kapasitif çalışma durumunda da gerçekleştirilecektir. Bu durumdada 

kapasitif güç azaltılmalı endüktif güç de izin verilen sınırı aşmayacak bir artış sağlanmalı 

ve gerilim belirlenmiş olan değerler dışına çıkmamalıdır. 

WEB Arayüzünün Oluşturulması 

İş paketi kapsamında oluşturulan DERMS modülüne İnavitas yazılımının web 

arayüzünden bağlantı sağlandığında aşağıdaki arayüz karşımıza çıkmaktadır. Bu sayfada 

dağıtım şirketine ait şebeke içerisinde bulunabilecek GES, HES ve RES gibi farklı tipte 

enerji santrallerinin sayısı anlık olarak toplam aktif ve reaktif güç üretim miktarları 

gözlenebilmektedir. Aylık ve günlük üretim tahminleri yer almaktadır. 

 

Şekil 4-DERMS Modülü Açılış Sayfası 

Üretim fiderleri kısmında ise santrallerin ürettiği enerjinin şebekeye dahil edildiği hatlardaki 

değerlerin izlemesi yapılabilmektedir. 
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Şekil 5-Üretim Fiderlerinin Modülde Gösterimi 

Bu kısımdan fiderin bağlı olduğu trafo, hat üzerindeki aktif ve reaktif güç bilgisi, fazlardaki 

gerilim bilgileri, maksimum ve minimum gerilim değerlerinin gösterimi, hattaki nominal 

gerilim değeri, izin verilen maksimum ve minimum gerilim değerleri bilgilerine 

ulaşılabilmektedir. Güç değerlerinin belli bir değere set edilmesini sağlayacak veri giriş 

alanları, yine güç değerlerinin olabilecek maksimum değerleri için limit oluşturmayı 

sağlayacak veri giriş alanları da bu bölümde bulunmaktadır. 

Ekranın sol tarafındaki menü üzerinden kullanıcıların yönetimi, şebeke içerisinde üretim 

tesisine sahip firmaların bilgileri, sahip oldukları santrallerle ilgili üretim bilgilerinin canlı 

takibi, bunların belirli zaman dönemlerinde grafiklerle analizi, rapolama çıktılarının 

alınması, alarm oluşturma, oluşturulmuş alarmların takibi, harita üzerinden görünüm, scada 

takibi gibi işlemlerin sağlanması için gerekli araçlar bulunmaktadır. 

 

Şekil 6-Menü Ekranı 

Saha/santral özet seçeneği ile şebekede üretim santrali bulunan şirketlerin santral 

bilgilerine ayrıntılı görünümlerine ulaşılabilmektedir. Açılan sayfada tek tek şirket 

menülerinin altında şirketlere ait olan santrallerin belirli parametrelerine ulaşılabilmektedir. 

Bunlar santrallerin kurulu güç değeri, üretilmekte olan anlık güç değeri ve üretimin tam 

kapasiteye yüzde oran değeri ve ölçümlerin ne zaman yapıldığını belirten tarih bilgisidir.  

Kullanıcı isteğine bağlı olarak üretim bilgileri günlük aylık ve yıllık olarak izlenebilir. Bu 

kısımlarda izlenecek değerler o anki üretime bağlı olarak hesaplanan tahminini değerlerdir.  
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Şekil 7-Dağıtım Sisteminde Devrede Olan Santraller 

Eğer santraller ile ilgili ayrıntılı bir bilgi dökümü elde edilmek isteniyorsa şirket isminin 

üzerine basılarak tek tek her santral için ayrıntılı olarak izleme yapılabilir. Bu kısım 

açıldığında şirkete ait olan santrallerin hepsi için anlık izleme değerleri verilmektedir. Bu 

değerler arasında santralin DC kurulu gücü, gerilim değeri, fazlar arası akım bilgisi, üretilen 

anlık aktif, reaktif ve görünür güç değerleri, alarm bilgisi ve ölçüm zamanlaması bilgileri 

bulunur. 

 

Şekil 8-Santral Parametreleri için Bilgi Ekranı 

  

 

 
 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
Bu dönem içerisinde bu iş paketi tamamlanmış Volt/VAr/Demand Kontrolü modülü 
geliştirilmiştir. 
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Proje Adı 
Çok Girdili ve Akıllı Dağıtım Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi Projesi 
(MIDAS) 

Proje Numarası 9150136 

İş Paketi No/Adı  İş Paketi-4: Haberleşme ve Bilgi Teknolojilerinin Geliştirilmesi 

Başlama-Bitiş 
Tarihi 

01.02.2016-30.06.2018 Süresi (Ay) 29 Ay 

 
2018/1. Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 
Bir önceki dönem çalışmaları kapsamında haberleşme alt sistemi geliştirilmiş, alt sistemler 

ve cihazlar ile bağlantıların kurulması sağlanmış ve bilgi sistemi geliştirilmiştir. 

 

 
2018/1. Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
Proje kapsamında kullanılacak ve Sanal Özel Ağ içerisinde bulunan cihazlarla IEC-60870-

5-104, ModBus TCP, DNP 3.0 haberleşme protokolleri üzerinden haberleşme 

sağlanabilmesi için modüler bir yazılım çatısı geliştirilmiştir. Bu yazılım ile proje 

kapsamında kullanılabilecek cihazlarla haberleşme ve sağlıklı, hızlı bir şekilde veri okuma 

imkânı sağlanmıştır. 

 

İş paketi kapsamında çalışmalar devam etmek olup, geliştirilen sistemin elektrik dağıtım 

sistemi ağına kurulumu ve test işlemleri yapılmaktadır. 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
Bu dönem içerisinde bu iş paketi tamamlanmış olup haberleşme modülü geliştirilmiştir. 
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Proje Adı 
Çok Girdili ve Akıllı Dağıtım Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi 
Projesi (MIDAS) 

Proje Numarası 9150136 

İş Paketi No/Adı  İş Paketi 5: Geliştirilen Sistemin Test Sahasında Gösterimi 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.02.2016 – 30.06.2018 Süresi (Ay) 29 

2017/01nci Dönem başındaki durumu özetleyiniz: 
İş Paketi kapsamında çalışmalar bu dönem içerisinde başlamıştır. 

 

2017/01nci Dönem başındaki durumu özetleyiniz: 
 
İş paketi kapsamı Kasım 2017’de başlamaktadır. Fakat projenin sağlıklı ve hızlı bir şekilde 

yürütülmesi açışından bu iş paketinde gerçekleştirilen çalışmalar proje ortakları ile beraber 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Projede pilot uygulamanın gerçekleştirileceği fiderin belirlenmesi adına Akdeniz EDAŞ 

tarafından aday 3 adet Trafo Merkezi belirlenmiştir. Bu trafo merkezleri Antalya iline bağlı 

Korkuteli ilçesini besleyen Korkuteli TM, Burdur ili ve bağlı köylerini besleyen Burdur TM ve 

Isparta ilinin bir bölümünü ve Gönen ilçesini besleyen Isparta TM’dir. Bu üç trafo 

merkezinin sayısal şebeke modeli, trafo yüklenmeleri, GES üretimleri ve CBS verileri 

Akdeniz EDAŞ tarafından temin edilmiştir. Fider başı yüklenme verileri ise şirketimize ait 

olan Inavitas yazılımından alınmıştır. 
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Uygulama Esasları 

Pilot bölge uygulamaları temel olarak 3 bölümde incelenmektedir. 

• Kurulum noktalarının tespiti 

• Kurulumun gerçekleştirilmesi 

• İzleme sistemine entegrasyon 

Proje kapsamında bölgede yer alan GES’lerin şebeke bağlantı noktalarında bulunan RTU 

(Remote Terminal Unit)’lardan gerilim, aktif güç ve reaktif güç bilgileri temin edilmiştir. 

Ayrıca GES inverterlarına toplam 20 adet DataLogger kurulumu yapılmış ve bu sayede 

bölgede yer alan GES’lerin şebekenin gerilim regülasyonuna etkisi incelenmiştir. 

 

1.1.1. İnverter Kontrolü ve Saha montajları 

1.1.1.1. MCU Ayarlarının Yapılması 

Her bir ünite Güneş santallerindeki data loggerlar ile aynı networke bağlı bir adet MCU ve 

SD karttan oluşmaktadır. 

1.1.1.1.1. MCU SD Kart Genel Ayarlarının Yapılması (Settings.txt) 

Öncelikle MCU’nun genel ayarlarının kaydedilebilmesi için Settings.txt dosyası yazılımsal 

olarak okunmalıdır. Settings.txt dosyasının içerisinde TCP protokolü ayarları, IEC 60870-5-

104 protokolü ayarları, modbus TCP master ayarları test edilmiştir. 

 

Şekil 9-Ayarlar 

1.1.1.1.2 MCU SD Kart İnverter Ayarlarının Yapılması (cihazlar.txt) 

MCU’nun inverterleri okuyabilmesi için SD kart içerisindeki cihazlar.txt dosyası yazılımsal 
olarak okunarak işlenmektedir. cihazlar.txt dosyası okunduktan sonra markalara göre 
değişen inverterlerin modbus TCP ve IEC 60870-5-104 ayarları set edilmiştir. 
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Şekil 10-Cihazlar 

1.1.1.2. Test Düzeneğininin Hazırlanması 

Uygulanacak olan sistem kapsamında belli bir test düzeneğinin hazrılanmıştır. Bu 
bağlamda test düzeneğinin hazrılanması sırasında izlenmiş adımlar aşağıdaki gibidir. 
 

• SD kart adaptörü ile SD kartlar içerisine “settings.txt” ve “cihazlar.txt” dosyları 
atılmış ve ayarları yapılmıştır 

• Önceden montajı yapılan MCU cihazının firmware güncelemesi için bilgisayar 
bağlantısı yapılmıştır. 

• MCU ile data logger ethernet kablosu ile aynı networke bağlanmıştır. 

• MCU’nun IP adresi alıp almadığını kontrol için bilgisayar MCU cihazına bağlıdır. 

• GES’lere ait data loggerın inverterlerle aynı network switchi üzerinde bağlantısı 
vardır. 

 

Şekil 11-MCU montajı 

1.1.1.3. Test Prosedürü 
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Hazırlanmış olan test düzeneği üzerinde aşağıdaki adımlarla doğrulama işlemleri 
yapılmıştır. 
 

• SD kartlar MCU’nun SD kart soketlerine yerleştirildi. 

• SD kart adaptörü ile SD kartlar içerisine “settings.txt” ve “cihazlar.txt” dosyları atıldı 
ve ayarları yapıldı. 

• Bilgisayardan MCU’ nun IP adresi alıp almadığı kontrol edildi. 

• MCU ile aynı networkte olan inverterlerin Modbus TCP Slave ile okunması sağlandı 

• Okunan verilerin Inavitas DERMS modulüne periyodik olarak  IEC 104 protokolü ile 
gönderilmesi sağlandı. 

• Inavitas DERMS yazılımından MCU’ya P ve Q set değerlerinin gelip gelmediği 
kontrol edildi. 

• Gelen P ve Q set değerleri Modbus TCP protokolü üzerinden single veya multiple 
yazma işlemi sağlandı. 

• Sonrasında inverterlerin verilen set değerinde çalışıp çalışmadıkları kontrol edildi. 

• İnverterde gerçekleşen set değeri İnavitas DERMS modlüne gönderilip 
gönderilmediği kontrol edildi. 

 

Şekil 12-Sistem Yapısı Blok Şeması 

1.1.1.4. Saha Montajları 

Uygulamanın gerçekleştirildiği santraller ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. 
Toplamda 20 santral üretim fideri üzerindeki gerilim ve güç faktörü regulasyonunu 
sağlamak için kullanılmıştır. Santrallerin güç bilgileri, veri kontrol yöntemleri, IP bilgileri ve 
santralden gerekli reaktif güç talep bilgisinin ulaştırılacağı, çıkış güçlerinin ayarlanması için 
belirli değerlerle algoritma yoluyla set değerlerinin gönderileceği inverterlerin tip bilgileri de 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  
 
 
 

Tablo 1-Santral Bilgileri 
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Saha uygulamsı kapsamında inverterlerin bilgilerini edinmek, haberleşmeyi sağlamak için 

belirli noktalarda, kök merkezlerinde MCU montaj işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bunlar ile 

ilgili görseller aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 13-Montaj Görünümleri 
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1.1.1.5. Saha Uygulaması Sonuçları 

Aşağıdaki örneklerde santrallere belirli set bilgileri gönderilmiştir ve bunun sonucunda 
alınan geri dönüşler izlemiştir. Aşağıdaki iki uygulamada aktif gücün sınırlanması için 
işlemler gerçekleştirilmiştir sonraki durumda olıuşan değerler şekillerdeki gibidir. 
 

 

Şekil 14-%30P Sınırlaması için OG Ölçümler (1000kW*%30=300kW) 

%30 olan aktif güç talebi %40 değerine set edildiğinde gerilim ve reaktif güçte olan değişim 
Şekil 15’de görülmektedir. Burada yapılan işlem şu anlama gelmektedir, 1MW olan santral 
gücü %30’luk aktif güç talebi bulunularak 300kW seviyesine düşürülmüştür, daha sonra 
%40’lık bir talep oluşturularak 400kW seviyesine çekildiğinde gerilimde oluşan değişim 
izlenmiştir. Aynı işlemler reaktf güç talepleri oluşturularak da gerçekleştirilmektedir. 

 

Şekil 15-%40P Sınırlaması için OG Ölçümler 

Alttaki diğer iki uygulamada reaktif güç ayarlaması için uygulamalar yapılmıştır, talep 

reaktif güçler oluşturulmuş gerekli set değerlerinin gönderilmesinden sonra şekillerdeki 

ölçüm değerleri elde edilmiştir.  

 

Şekil 16-%10 İndüktif Talep için OG Ölçümler (100kVAr+ Yaklaşık 30-35kVAr Trafo Etkisi) 

 

 

Şekil 17-%10 Kapasitif Talep için OG Ölçümler (-100kVAr+Yaklaşık 30-35kVAr Trafo Etkisi) 
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Başka bir örnek olarak Şekil 18’ de gün içinde üretimde gauss eğrisi karakteristiği gösteren 
güneş enerjisi santrallerinin üretimlerinin azaldığı eğri periyodunun saat 12:00-18:00 
aralığında üretim bitmek üzereyken gerçekleştrilmiş olan %10’luk indüktif talep 
oluşturulması işleminden sonra üretim hattının nominal gerilim değeri olan 31.5kV elde 
edilmiştir. 

 

Şekil 18-Santral Üretiminin Düştüğü Durumda %10 İndüktif Talep 

Yapılan set işlemleri ile ilgili olarak uygulama alanındaki bazı inverterlerin set değerine 

bağlı olarak çıkış değişimleri aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir. 

Tablo 2-İnverter Verilerinin MCU Üzerinden 104 ile İzlenebilirliği 

 

 

Tablo 3-%30 Set Değeri Sonrası İnverter Bazlı Güçler 
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Tablo 4-%40P Set Değeri Sonrası İnverter Bazlı Güçler 

 

Tablo 5-%10 Kapasitif Q Set Değeri Sonrası İnverter Bazlı Güç Faktörleri(Her Bir İnverterden 3kVAr 
İstendiği Durum) 
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Tablo 6-%10 İndüktif Q Set Değeri Sonrası İnverter Bazlı Güç Faktörleri(Her Bir İnverterden 3kVAr 
İstendiği Durum) 

 

Gerçekleşen çıktıları belirtiniz: 
 
2018/1.Dönem içerisinde proje kapsamında geliştirilen MCU’ların Geüneş Santrallerindeki 
inverterlerin kontrolünü yapabildiği ve IEC 60870-5-104 protokolü ile istenilen verilerin 
dataloggerlar üzerinden okunup yazılabildiği görülmüştür. 
 

Bu iş paketi tamamlanmıştır. 
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Proje Adı 
Çok Girdili ve Akıllı Dağıtım Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi Projesi 
(MIDAS) 

Proje Numarası 9150136 

İş Paketi No/Adı  İş Paketi-6: Proje Yönetimi 

Başlama-Bitiş 
Tarihi 

01.02.2016-30.06.2018 Süresi (Ay) 29 Ay 

 
2018/1. Dönem başındaki durumu özetleyiniz: 
 
Bir önceki dönem içerisinde proje bütçesi, proje iş zaman planı ve görev paylaşımı 

kapsamında proje yönetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

 

 
2018/1. Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız: 
 
Projenin hedef ve amaçlarına ulaşılması amacı ile proje iş paketlerine ait kaynakların 

planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi, ana plan çerçevelerinin oluşturulması ve 

projenin yönetilmesi hususunda faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Proje yönetimi kapsamında 

proje ortaklarının ve üst yönetimin katıldığı haftalık telekonferans toplantıları 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Diğer taraftan saha uygulamaları ve canlı testler için saha ekiplerin montaj, test ve devreye 

alma ile birlikte idari alanda da yönetim planları gerçekleştirilerek projenin hedeflere 

başarılı bir şekilde ulaşması sağlanmıştır.  

 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz: 
 
İş paketi tamamlanmış olup 2018/1.Dönem içerisinde bu iş paketine ait çıktı oluşmamıştır. 
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Proje Adı 
Çok Girdili ve Akıllı Dağıtım Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi Projesi 
(MIDAS) 

Proje Numarası 9150136 

İş Paketi No/Adı  İş Paketi-7: Yayılım Faaliyetleri 

Başlama-Bitiş 
Tarihi 

01.02.2016-30.06.2018 Süresi (Ay) 29 Ay 

2018/1. Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 
Proje başlangıç toplantısında karar alınan ortak platform kurulumu gerçekleştirilmiş olup, 
proje kapsamında proje ortaklarının ortak katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarda proje 
verilerinin, gerçekleştirilen çalışmaların, elde edilen sonuçların, proje kapsamındaki 
sorumlulukların ve proje işleyişinin sürekli olarak takip edilebilmektedir. 
Bu platform ile projeye ait dosya yönetimi, iş zaman grafigi takibi ve yönetimi, proje ilerleme 

durumu gibi birçok detay tüm proje ortakları tarafından izlenebilmektedir. 

Bunun dışında sürekli olarak gerçekleştirilen toplantılar ve telekonferanslar ile projenin 

ilerleme safhalar ve gelecek işler hakkında tüm proje ortakları bilgilendirilmekte ve bir takım 

çalışması ile sağlıklı bir şekilde ilerlemektedir. 

2018/1. Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
Yayılım faaliyetleri kapsamında proje çalışmaları süresince elde edilen analizler makale ve 
yayınlara dönüştürülerek, bu yayınlar ile farklı ülkelerde gerçekleşen kongre / fuar / 
konferans gibi etkinliklere katılımlar sağlanarak proje prototipinin yayılması ve ticarileşmesi 
konusunda önemli adımlar atılmıştır. Aynı zamanda EraNet Smart Grid+ etkinlikleri ile de 
proje hakkında iletişim kurulan diğer firmalara bilgiler aktarılmıştır. 
Bu kapsamda 2017 - 2018 boyunca katılım gerçekleştirilen etkinlikler; 

• European Utility Week, Amsterdam HOLLANDA 

• All Energy, AVUSTRALYA 

• ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, İstanbul TÜRKİYE 

• 2017 Bilişim Zirvesi, Ankara TÜRKİYE 

• EMO, V.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi, İzmir TÜRKİYE 

• EIF Uluslararası Enerji Kongresi, Ankara TÜRKİYE 

• ICSG Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Fuarı, İstanbul TÜRKİYE 

• IEEE Middle East Electricity Dubai UAE 

• 57th IEEE Conference on Decision and Control 2018 

• 17th IEEE International Conference on Smart Technologies 

• International Conference on System Reliability and Safety, ICSRS on. IEEE, 2017 

• AGU Fall Meeting, New Orleans, Dec 2017 

• 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of 
Riga Technical University 

• International Conference on System Reliability and Safety, ICSRS on. IEEE, 2018 

• 8th Solar integration workshop Stockholm 2018 
 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
İş paketi tamamlanmış olup 2018/1.Dönem içerisinde bu iş paketine ait çıktı oluşmamıştır. 
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Proje Adı 
Çok Girdili ve Akıllı Dağıtım Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi Projesi 
(MIDAS) 

Proje Numarası 9150136 

İş Paketi No/Adı  İş Paketi-8: Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi 

Başlama-Bitiş 
Tarihi 

01.02.2016-30.06.2018 Süresi (Ay) 29 Ay 

 
2018/1. Dönem başındaki durumu özetleyiniz: 
 
2016/2. dönem içerisinde, Era-Net Smart Grid Plus bünyesinde yer alan bilgi paylaşım 

platformu Expera’ya kayıt yapılmıştır. Bu platform üzerinden diğer projeler hakkında bilgiler 

alınmış, potansiyel projeler için değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, anketler ve 

diğer değerlendirme çalışmalarına katılım sağlanmıştır. 

 
2018/1. Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız: 
 

2018/1.Dönem içerisinde Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi iş paketi kapsamında proje ekibi 

Era-Net Çağrılarına, Webinar Telekonferans ve Video konferanslarına katılım sağlamıştır. 

Aynı zamanda yurtdışında düzenlenen Tematik grup toplantıları hakkında gerekli bilgiler ve 

çalışmalar yürütülmüştür. 

 

Diğer tarafdan Uppsala Üniversite ve proje ortakları ile birlikte proje kapsamında yeni 5 

adet yayın oluşturulmasına destek verilmiştir.Bu yayınlar aşağıda sırasıyla verilmektedir. 

 

• Ensemble state estimation based convex optimal power flow control 

• MPC-Based Voltage/Var Optimization with ensemble state estimation for 

distribution grid 

• Optimal power flow based distributed controller employing ensemble based states 

• Solar ensemble forecasting for distribution power system volt and var control 

• Implicit Particle Filter for Power System State Estimation with Large Scale 
Renewable Power Integration  

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
İş paketi tamamlanmış olup 2018/1.Dönem içerisinde bu iş paketine ait çıktı oluşmamıştır. 
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1.2 ULUSLARARASI PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN FAALİYET BİLGİLERİ 

 
 

1. Dönem içinde uluslararası projenin diğer ortakları tarafından gerçekleştirilen 
faaliyetler hakkında bilgi veriniz. 
 
 

ENDOKS ENERJİ DAĞITIM SİST. SAN. İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ.  ve AKDENİZ ELEKTRİK 
DAĞITIM A.Ş. FAALİYETLERİ 
 
İş Paketi 1: Dağıtım Sistemleri için Akıllı Cihaz Tasarımı ve Geliştirilmesi 
 
2018/1. Dönem içeriside geliştirilen cihazların entegrasyonlarının tamamlanması, saha 
testleri öncesi benzer bir ortamda kontrollü testleri Endoks Enerji tarafından yapılmıştır. 
Bunun için laboratuvar ortamında, cihazın gereksinimlerinin test edilebileceği bir benzer 
ortam oluşturularak, bu ortamda cihazın öncelikle performans ve fonksiyonellik testleri 
tamamlanmıştır. Bu aşamada, test sonuçlarına dikkate alınarak tasarım revizyonları 
yapılarak cihazlar nihai haline getirilmiştir. 
 
Birden çok alt sistemden oluşan prototip için birbiriyle entegre edilerek, entegre sistem 
öncelikli olarak laboratuvar ortamında test edilmiştir. 
 

 
 
İş Paketi 2: Dağıtım Sistemleri İzleme ve Kontrol için Çerçeve Geliştirilmesi 
Bu iş paketi kapsamında Endoks Enerji Ana Kontrol Modülü (MCU), IEC 60870-5-104 
standartlarında izleyici (sunucu, slave) tarafı olarak çalışacak şekilde tasarlamıştır.  
 
İş Paketi-3: Volt/VAr/Demand Kontrolü ve En İyilenmesi: 

• Volt/VAr/Demand Kontrolü ve En İyilenmesi için algoritma geliştirilerek iyileştirmeler 
yapılmıştır. 

• Bir önceki dönem de üretim tahminleme konusunda yürütülen çalıştırmalar 
geliştirilmiştir. 

• Volt/VAr Demand kontrol modül olarak yazılım kapsamına dahil edilmiştir. 

• Pilot bölgede kurulumları gerçekleştirilmiş ve verilerin toplanılması sağlanılmıştır. 
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• Pilot bölge kurulumları ile birlikte canlı testler gerçekleştirilmiştir. 
 
İş Paketi-4: Haberleşme ve Bilgi Teknolojilerinin Geliştirilmesi 

 
Proje kapsamında kullanılacak ve Sanal Özel Ağ içerisinde bulunan cihazlarla IEC-60870-5-

104, ModBus TCP, DNP 3.0 haberleşme protokolleri üzerinden haberleşme sağlanabilmesi 

için modüler bir yazılım çatısı geliştirilmiştir. Bu yazılım ile proje kapsamında kullanılabilecek 

cihazlarla haberleşme ve sağlıklı, hızlı bir şekilde veri okuma imkânı sağlanmıştır. 

 
İş Paketi-5: Geliştirilen Sistemlerin Test Sahasında Gösterimi: 
İş paketi kapsamında çalışmalar Kasım 2017’de başlamıştır. Projede pilot uygulamanın 
gerçekleştirileceği fiderin belirlenmesi adına Akdeniz EDAŞ tarafından aday 3 adet Trafo 
Merkezi belirlenmiştir. Bu trafo merkezleri Antalya iline bağlı Korkuteli ilçesini besleyen 
Korkuteli TM, Burdur ili ve bağlı köylerini besleyen Burdur TM ve Isparta ilinin bir bölümünü 
ve Gönen ilçesini besleyen Isparta TM’dir. Bu üç trafo merkezinin sayısal şebeke modeli, 
trafo yüklenmeleri, GES üretimleri ve CBS verileri Akdeniz EDAŞ tarafından temin edilmiştir. 
Fider başı yüklenme verileri ise şirketimize ait olan Inavitas yazılımından alınmıştır.  
Pilot bölge uygulamaları temel olarak 3 bölümde incelenmektedir. 
• Kurulum noktalarının tespiti 
• Kurulumun gerçekleştirilmesi 
• İzleme sistemine entegrasyon 
Proje kapsamında bölgede yer alan GES’lerin şebeke bağlantı noktalarında bulunan RTU 
(Remote Terminal Unit)’lardan gerilim, aktif güç ve reaktif güç bilgileri temin edilmiştir. Ayrıca 
GES inverterlarına toplam 20 adet DataLogger kurulumu yapılmış ve bu sayede bölgede yer 
alan GES’lerin şebekenin gerilim regülasyonuna etkisi incelenmiştir. Test prosedürleri ile 
birlikte canlı ortam testleri tamamlanmıştır. 
 
İş Paketi-6: Proje Yönetimi: 
Projenin hedef ve amaçlarına ulaşılması amacı ile proje iş paketlerine ait kaynakların 

planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi, ana plan çerçevelerinin oluşturulması ve 

projenin yönetilmesi hususunda faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Proje yönetimi kapsamında 

proje ortaklarının ve üst yönetimin katıldığı haftalık telekonferans toplantıları 

gerçekleştirilmiştir.  

Diğer taraftan saha uygulamaları ve canlı testler için saha ekiplerin montaj, test ve devreye 

alma ile birlikte idari alanda da yönetim planları gerçekleştirilerek projenin hedeflere başarılı 

bir şekilde ulaşması sağlanmıştır.  

 
İş Paketi-7: Yayılım Faaliyetleri 
Yayılım faaliyetleri kapsamında proje çalışmaları süresince elde edilen analizler makale ve 
yayınlara dönüştürülerek, bu yayınlar ile farklı ülkelerde gerçekleşen kongre / fuar / 
konferans gibi etkinliklere katılımlar sağlanarak proje prototipinin yayılması ve ticarileşmesi 
konusunda önemli adımlar atılmıştır. Aynı zamanda EraNet Smart Grid+ etkinlikleri ile de 
proje hakkında iletişim kurulan diğer firmalara bilgiler aktarılmıştır. 
Bu kapsamda proje süresince katılım gerçekleştirilen ve/veya yayın gönderilen etkinlikler; 

• European Utility Week, Amsterdam HOLLANDA 

• All Energy, AVUSTRALYA 

• ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, İstanbul TÜRKİYE 

• 2017 Bilişim Zirvesi, Ankara TÜRKİYE 

• EMO, V.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi, İzmir TÜRKİYE 

• EIF Uluslararası Enerji Kongresi, Ankara TÜRKİYE 

• ICSG Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Fuarı, İstanbul TÜRKİYE 

• IEEE Middle East Electricity Dubai UAE 
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• 57th IEEE Conference on Decision and Control 2018 

• 17th IEEE International Conference on Smart Technologies 

• International Conference on System Reliability and Safety, ICSRS on. IEEE, 2017 

• AGU Fall Meeting, New Orleans, Dec 2017 

• 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga 
Technical University 

• International Conference on System Reliability and Safety, ICSRS on. IEEE, 2018 

• 8th Solar integration workshop Stockholm 2018 
 
İş Paketi 8: Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi 
2018/1.Dönem içerisinde Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi iş paketi kapsamında Era-Net 

Çağrılarına, Webinar Telekonferans ve Video konferanslarına katılım sağlamıştır. Aynı 

zamanda yurtdışında düzenlenen Tematik grup toplantıları hakkında T4E Enerji ile bilgi 

paylaşımları ve aksiyon planları oluşturulmuştur. Expera platformunda yıllık raporlamalar için 

gerekli bilgiler iletilmiştir. 

Diğer tarafdan Uppsala Üniversite ve proje ortakları ile birlikte proje kapsamında yeni 5 adet 

yayın oluşturulmasına destek verilmiştir.Bu yayınlar aşağıda sırasıyla verilmektedir. 

• Ensemble state estimation based convex optimal power flow control 

• MPC-Based Voltage/Var Optimization with ensemble state estimation for distribution 

grid 

• Optimal power flow based distributed controller employing ensemble based states 

• Solar ensemble forecasting for distribution power system volt and var control 

Implicit Particle Filter for Power System State Estimation with Large Scale Renewable Power 
Integration  

 
 

 
2. Dönem içinde uluslararası projenin diğer ortakları tarafından yürütülen faaliyetler 
kapsamında meydana gelen değişiklikleri belirtiniz. Bu değişikliklerin kuruluşunuzun 
yürüttüğü faaliyetlere etkileri nelerdir? 
 
Bu dönem içerisinde uluslararası projemizin diğer ortakları tarafından yürütülen faaliyetler 
kapsamında meydana gelen değişiklikler bulunmamaktadır. 
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2. PROJE PLANINA UYGUNLUK 
 
 
2.1. ÖNGÖRÜ - GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI 

 
 
2.1.1 ADAM-AY KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

İş Paketi 
No 

İş Paketinde 
Öngörülen Adam-Ay 

Toplamı 

Dönem İçinde 
Gerçekleşen Adam-Ay 

Toplamı 

İş Paketinde Bu Dönem 
Dahil Gerçekleşen 
Birikimli Adam-Ay 

Toplamı 

Gerçekleşmelerdeki 
Sapma 

Sapmanın Gerekçesi 

3 34,59 7.95 34.59 0 

Proje destek karar yazısında 
çalışmalarda Adam*ay 

süresinin sınırlandırılmış 
olması 

4 56,14 5.85 23 33.14 

5 0,80 0.70 0,80 0 

6 11,59 1.24 11.59 0 

7 1,45 0.06 1.75 -0.3 

8 2,9 0.3 1.45 0 

TOPLAM 106,67 16.10 73.18 33.49 
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2.1.2 ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM ALIMLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

AGY100’de 
M013 

Formundaki 
Sıra No 

Alet/Teçhizat/Yazılım 
Adı 

Alımı 
Gerçekleşen 

Dönem 

Proje 
Önerisindeki 

Adet 

Alımı 
Gerçekleşen 

Adet 
Sapmanın Gerekçesi 

Bu dönem alımı gerçekleştirilen alet/teçhizat/yazılım giderleri bulunmamaktadır. 

 
2.1.3 MALZEME ALIMLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

AGY100 
M016 

Formundaki 
Sıra No 

Malzeme 
Adı 

Malzeme Alımında Cins ve Miktar Olarak 
Öngörülen Alımdan Sapmaya İlişkin Açıklama 

Dönemi Sapmanın Gerekçesi 

Bu dönem alımı gerçekleştirilen malzeme giderleri bulunmamaktadır. 
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2.1.4 DİĞER GİDERLER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Gider Kaleminin Türü Gerçekleşme Dönemi Sapmanın Gerekçesi 

YMM Rapor Hazırlama 2018 / 1. Dönem Sapma gerçekleşmemiştir. 
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2.1.5 İŞ PAKETİ GERÇEKLEŞME TABLOSU 

İş 
Paketi 

No 

Planlanan 
Başlama –
Bitiş Tarihi 

Gerçekleşen 
Başlama –
Bitiş Tarihi 

Planlanan 
Süre 
(Ay) 

Gerçekleşen 
Süre 
(Ay) 

Sapma 
(Ay) 

Gerekçesi 

Dönem 
İçinde 

Çalışılan 
Süre 

Bu Dönem 
Hariç İş Paketi 
Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Bu Dönem 
Dahil İş Paketi 
Gerçekleşme 

Oranı (%) 

İş Paketi 
No 

Planlanan 
Başlama –Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşen 
Başlama –Bitiş 

Tarihi 

Planlanan 
Süre 
(Ay) 

Gerçekleşen 
Süre 
(Ay) 

Sapma 
(Ay) 

Gerekçesi 

Dönem 
İçinde 

Çalışılan 
Süre 

Bu Dönem Hariç İş 
Paketi Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Bu Dönem Dahil İş 
Paketi Gerçekleşme 

Oranı (%) 

1 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
30.06.2018 

29 Ay 29 Ay - - 6 Ay %80 %100 

2 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
30.06.2018 

29 Ay 29 Ay - - 6 Ay %80 %100 

3 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
30.06.2018 

29 Ay 29 Ay - - 6 Ay %80 %100 

4 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
30.06.2018 

29 Ay 29 Ay - - 6 Ay %80 %100 

5 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
30.06.2018 

29 Ay 29 Ay - - 6 Ay %80 %100 

6 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
30.06.2018 

29 Ay 29 Ay - - 6 Ay %80 %100 

7 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
30.06.2018 

29 Ay 29 Ay - - 6 Ay %80 %100 

8 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
30.06.2018 

29 Ay 29 Ay - - 6 Ay %80 %100 
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2.1.6 ARA ÇIKTILAR KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Çıktının Adı Planlanan Zaman Aralığı Gerçekleşen Tarih 
Farklılık Veya Sapmaların 

Gerekçesi 

Donanım Sistemi İsterleri Raporu 
Bu ara çıktı proje önerisinde 

belirtilmemiştir. 
30.06.2016 - 

İzleme ve Kontrol için Framework 
(Çerçeve) Tasarımı Dokümanı 

Bu ara çıktı proje önerisinde 
belirtilmemiştir. 

30.06.2016 - 

Donanım Tasarım Dokümanı 
Bu ara çıktı proje önerisinde 

belirtilmemiştir. 
31.12.2016 - 

Gömülü Sistem Tasarım Dokümanı 
Bu ara çıktı proje önerisinde 

belirtilmemiştir. 
31.12.2016 - 

Geliştirilmiş VoltVArDemand Yönetim 
Algoritmaları 

Bu ara çıktı proje önerisinde 
belirtilmemiştir. 

31.12.2016 - 

A Case Study on Voltage Regulation 
Problems Caused by Distributed Energy 
Resources 

Bu ara çıktı proje önerisinde 
belirtilmemiştir. 

31.12.2016 - 

VoltVArDemand Yönetim Sistemi İçin 
İzleme ve Yönetim Yazılımı Geliştirilmesi 

Bu ara çıktı proje önerisinde 
belirtilmemiştir. 

31.12.2016 - 

Geliştirilen protokoller ile entegre akıllı 
cihazlar 

01.01.2017 - 01.02.2017 01.02.2017 - 

Volt/Var/Talep kontrolü ve en iyileme 
modelleri 

01.06.2017 - 31.08.2017 31.08.2017 - 

Geliştirilen sistemin diğer sistemler ile 
entegrasyonu (Entegre Sistem) 

01.10.2017 - 31.10.2017 31.10.2017 - 

Test Raporu 01.04.2018 - 31.05.2018 31.05.2018 - 
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2.2. PROJE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ 
 

 
1. Kuruluşun yürüttüğü proje faaliyetlerine ilişkin kapsam değişikliği : 
 
Kapsam değişikliği bulunmamaktadır. 

 
2. Kuruluşun yürüttüğü faaliyetlerde kapsam değişikliği olmadan süre ve bütçe    
    değişikliği : 
 
    1. Süre değişikliği 
 

Kapsam değişikliği bulunmamaktadır. 
 
 

2. Kaynak/bütçe değişikliği 
 
Kaynak değişikliği bulunmamaktadır. 

 
2.3. PROJE YÖNETİMİ 
 

 
1. Proje yönetimi hem kuruluş dahilinde hem de uluslararası proje kapsamında 

planlandığı gibi yürümekte midir? Değerlendiriniz. 
 

2018/1.Dönem içerisinde gerçekleştirilen proje yönetim çalışmaları İş Paketi-6: Proje 

Yönetimi bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. 

 

Söz konusu iş paketi kapsamında da belirtildiği üzere ilgili dönem içerisinde 

gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar iş planı dikkate alınarak planlanmış ve dönem 

başında değerlendirme toplantısı yapılarak, faaliyetlere ilişkin yol haritaları oluşturulmuş ve 

proje ekibine gerekli görevlendirmeler yapılmıştır. Proje yönetim metadolojisi takip edilerek 

proje iş paketleri hedefler doğrultusunda başarıyla sonuçlandırılmıştır. 
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3. PROJENİN AR-GE KAZANIMLARI 
 
3.1 

 
Dönem içinde projede gerçekleşen Ar-Ge kazanımlarını yazınız. 
 
İş Paketi_1 kapsamında yürütülen çalışmalar boyunca donanım geliştirme faaliyetlerinde 
şirket ve proje ortakları önemli arge kazanımları elde etmiş olup firmanın bundan sonra 
yapmayı planladığı yeni Ar-Ge projelerine önemli bir destek sağlamanın yanısıra yeni 
donanım geliştirime ve donanımların dış saha ile haberleşme teknolojileri konusunda 
ilerleme kaydedildi ve yeni teknolojiler hakkında bilgi birikimi sağlandı. 
 
İş Paketi_2 kapsamında tamamen yerli kaynaklar ile geliştirilmeye başlanılan Çerçeve 
(Framework) çalışmaları öncesinde yoğun araştırmalar yapıldı ve makaleler incelendi. Bu 
konu henüz Türkiye’de çok yoğun çalışmaların olmadığı dolayısıyla alınan kararın ne kadar 
doğru olduğu gözlenmiştir. Çerçeve’nin tamamen yerli kaynaklar ile oluşturulması ileri de 
yapılacak Ar-Ge projelerine örnek olacak ve destek sağlayacaktır. 
 
İş paketi – 3 2018 itibari ile proje kapsamında hem Volt / VAr Demand kontrolü algoritması 
geliştirilmesi hemde güneş enerjisi üretiminin tahminlemesi çalışmaları yürütülmüş ve 
tamamlanmıştır. Tahminleme model ve hespalamalar detaylı olarak incelenmiştir. Diğer 
taraftan sürekli gelişen yazılım teknolojileri takip edilerek yazılım geliştirme süreçleri daha 
verimli ve daha kaliteli sürdürülmeye çalışılarak firma verimliliğine katkıda bulunmuştur. 
 
Bunun dışında yurtiçi-yurtdışı ve özel sektör-üniversite teknoloji alışverişi ve iş birliği devam 
etmektedir. Bu kapsamda projenin yurtdışı ortakları UBIMET ve Uppsala Üniversite ile 
gerçekleştirilen toplantılarda bilgi alışverişi yapılmıştır. Aynı zamanda EraNet Smart Grid 
Plus kapsamında düzenlene yurtdışı proje toplantılarında projenin kazanımları, ilerleme 
durumu ile ilgili bilgiler komite ve diğer proje sahibi şirketler ile paylaşılmıştır. 

 
 
 
4. EK BİLGİ 
 
4.1 

 
1. Projede alınan danışmanlık ve rutin olmayan mühendislik ve geliştirme 
faaliyetlerine konu hizmet alımları ile ilgili üniversite, yurt içi Ar-Ge kuruluşu, kişi ve 
özel firmalarla yapılan sözleşmelerin kopyasını dönem raporunun sonuna ekleyiniz. 
Projeye yeni katılan personelin özgeçmişleri de dönem raporunun sonuna 
eklenmelidir. 
 
2. Yukarıdaki bölümlerde yer alan açıklamaları destekleyici rapor, çıktı vb. doküman 
varsa ekleyiniz. 
 
Yoktur. 
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B. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK PROJE HARCAMALARI DEĞERLENDİRME VE TASDİK 

RAPORU (AGY500) 

 
AGY303 içinde, Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzuna göre yeminli mali müşavir 

tarafından hazırlanan AGY500 raporu (ekinde Gider Formları ile birlikte) bulunmalıdır. 

 
C. PROJE SONUÇ RAPORU (AGY 353) (PROJENİN SON DÖNEMİNDE) 

 
Projenin son döneminde AGY353 proje sonuç raporu (imzalı ve kaşeli olarak) AGY303’e 

eklenmelidir. 

 


