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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 1: Dağıtım Sistemleri için Akıllı Cihaz Tasarımı ve 
Geliştirilmesi 

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

 
2017/1. Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 
Bu iş paketi kapsamında bir önceki dönem içerisinde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

 

Ana Kontrol Ünitesi Donanım Tasarımı 

Temel donanım isterleri, arayüz donanım isterleri, diğer donanım isterleri ve alt birim donanım 

tasarımına ilişkin faaliyetler üzerinde çalışılmıştır. 

 

- Alt birim donanım tasarımı çalışmaları dahilinde işlemci alt birimine ait genel özellikler, 

elektriksel özellikler belirlenmiştir. Temel işlem merkezi olan mikrokontrolcü için işlemci 

saati (CPU Clock), boot seçim devresi, Reset devresi ve güç giriş devreleri tasarımı harici 

olarak yapılmıştır. Tasarımlar eCAD programlarına aktarılarak şematik çizimleri yapılmış 

olup, şematik çizimleri oluşturulmuştur. 

 
- Program işlemleri sırasında gerekli olan anlık bilgilerin ve veri yapılarının tutulabilmesi için 

gerekli olan harici RAM donanımı alt birimi için ISSI firmasına ait 64Mbitlik IS42S16400J-

7TLI SDRAM entegresi kullanılmıştır. 

 
- Ethernet alt birimi için mikro denetleyici içerisinde Ethernet MAC 10/100 (IEEE 1588) 

donanımı hazır bulunurken fiziksel katman için ayrıca Ethernet PHY TRX entegresi 

kullanılmıştır. 

 
- GSM haberleşme alt birimi için opsiyonel olarak GSM modülü eklenebilir bir yapı 

öngörülmüş ve GSM addon kartı Ana Kontrol ünitesine istendiği zaman takılabilir bir yapı 

olarak belirlenmiştir. 

 

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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- microSD hafıza alt birimi için ana kontrol ünitesinde yine aynı amaçlar için kullanılacak 

olan microSD birimi gerekli olan elektriksel bağlantılar ile kart konektörü/slotu için tasarım 

yapılmıştır. 

 
Dijital Giriş Çıkış Ünitesi Donanım Tasarımı 

Alt birim donanım tasarımları çalışmaları kapsamında aşağıdaki alt birimlere ilişkin çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. 

 

- Sistemde yer alan tüm dahili donanımları ve çevresel donanım birimlerini yönetecek olan 

işlemci alt birimi yüksek performanslı, ARM mimarili 32-Bit RISC işlemciler olan Cortex-M 

serisine ait M4 çekirdeğine sahip bir mikrokontrolcü seçilmiştir. 

Temel işlem merkezi olan mikrokontrolcü için işlemci saati (CPU Clock), boot seçim 

devresi, Reset devresi ve güç giriş devreleri tasarımı harici olarak yapılmıştır. Bunun 

yanında işlemciye yazılımların yüklenebilmesi, gerçek zamanlı debug ve kesmeler ile 

yazılım hatalarının ayıklanabilmesi amacıyla JTAG arayüzü tasarlanmıştır.  

- Dijital Giriş Çıkış Ünitesi 8 kanal 24V DC dijital sinyal girişini okuyabilecek şekilde 

tasarlanmıştır. Unite üzerinde ortak uç besleme girişine göre 4 kanal 12VDC, 24VDC veya 

210VAC-240VAC arası röle çıkışı sağlayacak dijital çıkış yer almıştır. 

 
Dijital Giriş Çıkış Ünitesi Donanım Tasarımı 
 

- Güç alt birimine ilişkin ana kontrol ünitesi ve dijital giriş çıkış ünitesinin ana besleme girişi 

24VDC olarak tasarlanmıştır.  

Ana giriş regülatör biriminde ST firmasının ST1S14 entegresi kullanılmıştır. Güç biriminde 

oluşan differential mode gürültünün azaltılması amacıyla LC filtre ve damping kapasitörü 

kullanılmıştır. 

- Harici Flash Hafıza Alt Birimi; verilerin saklanması işlevi dışında gömülü yazılım 

güncellemelerinde geçici buffer işlevini yerine getirecek olan flash hafıza birimi için yüksek 

hızlara çıkılabilmesi için Quad SPI ara yüzüne sahip 128MB’ lık MICRON firmasına ait 

N25Q128A13ESE40F model entegresi kullanılmıştır. 

- RTC(Real Time Clock) birimi; RTC modül olarak mikrokontrolcünün kendi içerisindeki RTC 

modülü kullanılmaktadır. Ek olarak I2C haberleşme protokolüyle haberleşebilen harici 

RTC modüllerde bulunmaktadır ama tasarımda mikrokontrolcünün kendi internal RTC 

modülü kullanılmıştır. 

- USB Full Speed Alt Birimi; mikrokontrolcüde içerisinde donanımsal olarak bulunun USB 

Full Speed PHY donanımı USB konektör ile ünitenin dış dünya ile bağlantısını sağlamak 

için sisteme dahil edilmiştir. 

- RTU Seri Haberleşme Alt Birimi; birimde RS-485 fiziksel katmanı ve Modbus-RTU 

uygulama katmanı kullanılmaktadır. 

 

PCB Layout Tasarımı 

Ana Kontrol Ünitesi ve Dijital Giriş Çıkış Ünitesinin şematik tasarımından sonra layout tasarımları 
yapılarak tamamlanmıştır. Design Rule Check sonrası tasarım sırasında oluşan buglar 
düzeltilerek nihai hali verilmiş ve fabrika çıktıları alınarak ilk üretimleri yapılmıştır. 
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2017/1. Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
ALT BİRİM DONANIM TASARIMLARI 

İşlemci Alt Birimi 

Sistemde yer alan tüm dahili donanımları ve çevresel donanım birimlerini yönetecek olan işlemci 

yüksek performanslı, state of the art ve ucuz olması ile ön plana çıkan ARM mimarili 32-Bit RISC 

işlemciler olan Cortex-M serisine ait M4 çekirdeğine sahip bir mikrokontrolcü seçilmiştir. Seçilen 

işlemci ST firmasına ait STM32F401RBT6 üretici kodlu olan Cortex-M4 mimarili bir entegredir. 

Entegrenin sistemde önemli olan temel özelliklerini ve bu özelliklerin sistemde işlevini içeren 

bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

Temel Özellikleri İşlevi 

ARM 32-Bit Cortex-M4 CPU 105 DMIPS @ 84 MHz (Dhrystone 2.1) işlem hızı kapasitesi ile 
ihtiyaç duyulan yüksek performansın sağlanması 

Floating Point Unit Ondalık sayılar ile yapılan işlemlerin tek işlem birim zamanda 
yapılması ile cebirsel işlemlerin hızlandırılması 

256KB Flash Memory Program segmentlerinin ve elde edilen verilerin tutulması 

64KB SRAM Gerekli olan değişkenlerin tutulması 

SPI Harici Flash bellek ile haberleşmenin sağlanması 

RTC Gerçek zamanlı saat bilgisinin tutulması 

General-Purpose DMA 16 kanal ve FIFO özelliğiyle akümülatör registerlarını 
kullanmadan memory to memory, peripheral to memory ve 

memory to peripheral veri transferlerinin yapılması 

USART x 3 RTU haberleşmeleri için arayüz sinyali 

USB 2.0 Full Speed Device Controller HMI birimlerinden biri olan USB ile cihaz konfigürasyonlarının 
yapılması 

CRC Calculation Unit İletişim arayüzlerinde doğrulama için kullanılacak olan 
donanımsal ünite 

STM32F401RBT6 Mikrokontrolcü Özellikleri ve İşlevi 

 

İşlemciye ait tüm devre yapısı ve alt birimleri üreticinin sitesinden alınmış olunup aşağıdaki 
şekilde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 
 

 
STM32F401RBT6 Mikrokontrolcü Genel Devre Diyagram 
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İşlemci biriminde kullanılan STM32F401RBT6 mikro denetleyicisine ait önemli elektriksel veriler 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

Sembol Özellikleri Değer Birimi 

Ivdd Güç Hattından çekilen maksimum toplam akım 160 mA 

Ivusb USB donanımı için çekilen maksimum akım 25 mA 

Iio IO pinlerinden sağlanan maksimum akım 25 mA 

VDD Mikrokontrolcüye uygulanan gerilim seviyesi 3.3 V 

Vout Çıkış pini gerilim seviyesi 3.3 V 

Vin Giriş pini uygulanabilecek maksimum gerilim değeri 4.0 V 

fClk Dahili maksimum işlemci saat frekansı 84 MHz 

Vbat Maksimum backup çalışma gerilimi 3.6 V 

Vesd Elektrostatik boşalma gerilimi 2000 V 

STM32F401RBT6 Mikrokontrolcü Elektriksel Özellikleri 
 

Devre Tasarımı ve Şematik 

Temel işlem merkezi olan mikrokontrolcü için işlemci saati (CPU Clock), boot seçim devresi, 
Reset devresi ve güç giriş devreleri tasarımı harici olarak yapılmıştır. Bunun yanında işlemciye 
yazılımların yüklenebilmesi, gerçek zamanlı debug ve kesmeler ile yazılım hatalarının 
ayıklanabilmesi amacıyla JTAG arayüzü tasarlanmıştır. İşlemci bloğu için gerekli olan devrelerle 
birlikte giriş ve çıkış sinyalleri de şematikte gerçeklendirilmiştir. Tasarımlar eCAD programlarına 
aktarılarak şematik çizimleri yapılmış olup, şematik çizimleri aşağıda verilmiştir. 
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STM32F401RBT6 Mikrokontrolcü Genel Devre Şeması-1 
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Sensör Bilgisi Koşullandırma ve ADC Birimi 

Sensör Bilgisi Koşullandırma ve ADC Birimi dışardan alınacak olan sensör bilgilerinin 

koşullandırıldıktan sonra dijitalize edilip CPU birimine gönderildiği birimdir. Bu birim aşağıda 

belirtilen ara birimlerden oluşmaktadır. 

 Sıcaklık Sensörü Birimi 

 Dijital Sensör Birimi 

 Analog Sensör Birimi 

 ADC Birimi 

 

Sıcaklık Sensörü Birimi 

Sıcaklık Sensörü birimi PT100 ve PT1000 sıcaklık sensörlerinin sinyal koşullandırması yapıldığı 

birimdir. PT100 ve PT1000 sensörleri RTD (Resistance Temperature Device) sensör grubunda 

yer almaktadır. RTD -200°C’den +850°C’ye kadar çeşitli proseslerde özellikle endüstriyel ve 

laboratuvar uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. RTD sensörler iletken bir telin 

sıcaklığa bağlı olarak direnç değerinin değişmesi mantığında çalışmaktadır. RTD sensörleri pozitif 

sıcaklık katsayına sahiptir yani direnç değişimleri sıcaklık ile doğru orantılıdır. RTD sensörlerin 

diğer sıcaklık sensörlerine göre avantaj ve dezavantajları aşağıda belirtilmiştir. 

 

RTD Sensörün Avantajları: 

a. ±0.1°C ye kadar doğruluk  

b. -40°C - 85°C  sıcaklık aralığında yüksek doğrusallık 

c.Geniş çalışma sıcaklık aralığı: -250°C - 600°C(ASTM) 850°C(IEC) 

 

RTD Sensörlerin Dezavantajları:  

a.Yüksek sıcaklık aralıkları için doğrusallaştırma gerekmektedir. 

b.Sınırlı direnç aralığı 100R – 1K (genellikle) 

c.Termistör sıcaklık sensörlerine göre daha maliyetli 

Literatürde 3 farklı RTD sensör bağlantı çeşidi bulunmaktadır.  

 

RTD bağlantı çeşitleri: 

a.2 Telli RTD Bağlantısı 

b.3 Telli RTD Bağlantısı 

c.4 Telli RTD Bağlantısı 

RTD ölçüm uygulamalarında 2,3 ya da 4 telli seçilmesinin temel nedeni proses gereksinimleri ve 

istenilen doğruluktur.  

 

2 telli konfigürasyon diğerleri arasında en az hassas olanıdır çünkü kablo direncini elimine edecek 

bir yol yoktur. Bu nedenle 2 telli RTD ölçümü kısa mesafelerde veya yüksek hassasiyet 

gerekmeyen uygulamalarda kullanılır. 
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2 Telli RTD Ölçüm Bağlantısı 

 

3 telli RTD bağlantısı endüstriyel uygulamalarda en yaygın kullanılan bağlantı tipidir. 3. Tel kablo 

direncinin ölçüm değerinden çıkarılmasını sağlar. Böylelikle 2 telli RTD bağlantısına göre çok 

daha doğru sonuçlar vermektedir. 

 

 
3 Telli RTD Ölçüm Bağlantısı 

 

4 telli RTD bağlantısı yüksek hassasiyet istenen yerlerde özellikle laboratuvarlarda kullanılır. Bu 

bağlantı tüm kablo direnci nedeni ile oluşabilecek farklılıkları kompanze eder. 
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4 Telli RTD Ölçüm Bağlantısı 

 

Cihaz 3 telli RTD ölçüm bağlantı topolojisi ile tasarlanmıştır. PT100 ve PT1000 sensör bilgileri 3 

telli sinyal koşullandırma devresinden sonra ADC birimine gönderilmektedir. 

 

3 Telli RTD Sinyal Koşullandırma Devre Şematiği 
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Güç biriminde oluşturulan 2.5VDC referans gerilimi burada IC9A ve IC9B opampları R10, R11, 

R12, R13 ve R14 dirençleri ile 1mA değerinde bir akım kaynağı oluşturulmuştur. IC9C ve IC9D 

opampları sinyal koşullandırma parçasını oluşturmaktadır. IC9C RTD üzerindeki gerilim 

düşümünü algılamakta ve RTD kablo direnç hatalarını yok etmektedir. IC9D opampı sinyal 

kazancı ve alçak geçiren filtre görevi yapmaktadır. Burada koşullandırılan sinyal ADC birimine 

gönderilmektedir. Elde edilen RTD analog bilgisi ile gömülü yazılımda Callendar-Van Dusen 

denklemine göre look-up tablosu oluşturularak anlık sıcaklık bilgisi elde edilmektedir. Callendar-

Van Dusen denklemi aşağıda belirtilmiştir. 

 

 
 = RTD direnci 

 = 0°C’deki RTD direnci 

a, b, c = RTD üretici firma tarafından verilen katsayılar 

 

Dijital Sensör Birimi 

Dijital Sensör Birimi dijital pulse çıkışlı sensörlerin dijital çıkışlarını koşullandırarak CPU birimine 
gönderen birimdir. Kullanılan sensörün dönüştürme faktörüne bağlı olarak koşullandırılmış sinyal 
ile gömülü yazılımda dijital sayaç tutularak sensör değerleri belirlenmektedir. Dijital pulse olarak 
gelen sensör çıkışı bilgileri için sinyal koşullandırma devresi aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 
 

 
Dijital Sensör Girişi Koşullandırma Devre Şeması 

 
 

Sensör pulse çıkışları birim içerisinde öncelikle alçak geçiren filtreye girerek dışardan gelecek 

olan gürültü önlenmektedir. Daha sonra 5V koruma diyotları ile dışardan gelecek olan surge pulse 

girişlerine karşı sistem girişi 5V koruma diyotlarıyla korunmaktadır. 5V seviyesinde gelen dijital 

sensör sinyali CPU birimine 3.3V seviyesine çevrilerek gönderilmektedir. 5V/3V3 logic sinyal 

dönüşümü için TEXAS firmasının SN74LV1T34 Buffer Gate CMOS Logic Level Shifter entegresi 

kullanılmıştır. Level shifter entegresinin genel özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

a.Push-Pull çıkış 

b.8mA’e kadar çıkış akımı 

c.1.6V-5.5V giriş gerilim aralığı 

d.-40°C - +125°C çalışma sıcaklık aralığı 

3.3V seviyesine dönüştürülen dijital sensör sinyali CPU birimine gönderilerek burada gerekli 

sensör verilerinin hesaplanması sağlanmaktadır. 
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Analog Sensör Birimi 

Analog Sensör Birimi analog sensörlerden alınan analog bilginin koşullandırılıp filtrelendikten 

sonra ADC birimine gönderildiği birimdir. Analog Sensör Birimi bir çok çeşit sensör grubunun 

okunabileceği yapıda tasarlanmış olup sensör girişlerinin seçilebilir konfigürasyonda yapılması ile 

esnek bir hale getirilmiştir. Analog Sensör Birimi ile okunabilecek sensör grupları aşağıda yer 

almaktadır. 

a.0-20mA ve 4-20mA çıkışlı analog sensörler 

b.0-100mV ve 0-1000mV çıkışlı analog sensörler 

c.0-10V çıkışlı analog sensörler 

 

Analog sensör giriş terminalleri 3 bağlantılı olarak tasarlanmıştır. Bu sayede aynı kanal girişinden 

1 ve 3 terminalleri kullanılarak bir analog sensör çeşidi okunurken istenildiği takdirde 2 ve 3 

terminal girişleri kullanılarak başka tip bir analog sensör okunabilir. Bu sayede birim üzerinde bir 

sensör giriş kanalı iki farklı sensör tipi için uygulanabilir olmaktadır. 

 

Analog Sensör Birimi üzerinde iki farklı analog sensör koşullandırma alt birimi bulunmaktadır. 

Bunlardan biri 0-20mA,4-20mA ve 0-10V sensör girişlerini koşullandırırken diğer alt birim 0-

100mV ve 0-1000mV analog girişleri koşullandırmaktadır. Bu alt birimler sırası ile şöyledir; 

 

 

 

0-20mA,4-20mA ve 0-10V Analog Sensör Koşullandırma Devre Şeması 
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0-100mV ve 0-1000mV Analog Sensör Koşullandırma Devre Şeması 

 

Analog sensör giriş sinyalleri ADC birimine gönderilmeden önce ADC girişlerinin nominal giriş 

gerilim aralığı olan ±600mV seviyesine göre belirlenen yük ve gerilim bölücü dirençlerine 

gelmektedir. Sensör bilgisi ADC’ler için uygun gerilim seviyesine dönüştürüldükten sonra Anti-

Aliasing filtreye girmektedir. Sensör bilgileri ADC birimine gönderilmeden önce ADC girişlerinin 

herhangi bir dalgalanma durumunda zarar görmemesi için koruma diyotlarıyla çift koruma 

sağlanmaktadır. Koruma diyotlarından sonra analog sensör bilgileri dijitalize edilmesi için ADC 

birimine gönderilmektedir 

 

ADC Birimi 

ADC birimi Sıcaklık Sensörü ve Analog Sensör birimlerinden gelen koşullandırılmış sensör 

bilgilerin dijitalize edilerek CPU birimine aktarıldığı birimdir. Bu birimde tüm sensör bilgileri 

eşzaman örnekleme yapılarak SPI(Serial Peripheral Interface) haberleşme protokolü ile CPU 

birimine aktarılmaktadır. 

ADC biriminde gelen analog sinyallerin dijitalize edilmesi için yüksek çözünürlüklü 24 Bit ADC 

kullanılmasına karar verilmiştir. Birimde AFE(Analog Front-End) olarak MICROCHIP firmasının 

MCP3914 8 kanallı AFE entegresi kullanılmıştır. MCP3914 AFE entegresinin teknik özellikleri 

aşağıda belirtilmiştir. 

1. 8 kanal 24 Bit çözünürlüklü senkron örnekleme Delta-Sigma ADC  

2. 2.7V-3.6V giriş besleme aralığı 

3. 4 MHz maksimum örnekleme frekansı 

4. 16 MHz maksimum master clock girişi 

5. Low Drift 1.2V dahili gerilim referansı(9 ppm/°C) 

6. Diferansiyel gerilim referansı giriş pinleri 

7. 8 kanal için de programlanabilir kazanç yükselteci(PGA) 

8. 1 µs çözünürlükte faz gecikme kompanzasyonu 

9. Kolay senkronizasyon için ayrı Data Ready pin çıkışı 
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10. 24 bit dijital ofset ve kazanç hatası kalibrasyonu 

11. Max. 20MHz hıza kadar SPI haberleşmesi 

12. -40°C ile +125°C çalışma sıcaklık aralığı 

Analog verilerin dijitalize edildiği AFE devre yapısı aşağıdaki gibidir; 

 

Analog Front End ve ADC Alt Birimi Devre Şeması 

 

 

MCP3914 AFE entegresi analog ve dijital devreleri güç biriminde oluşturulan ayrı dijital ve analog 

3.3V LDO’lardan beslenmektedirler. Bu şekilde dijital ve analog devrelerin birbirlerine karşı olan 

etkisi ölçüm sonuçlarını en az şekilde etkileyecektir.  

 

AFE entegresinin referans gerilimi olan 1.2V dahili olarak AVDD_3V3 geriliminden elde 

edilmektedir. MCP3914 AFE entegresinin içerisinde ultra low drift 9 ppm/°C özelliğinde dahili 

gerilim referansı bulunmaktadır. Bu yüzden AFE entegresine harici olarak referans gerilimi 

gelmektedir. 

 

MCP3914 AFE entegresinin master clock beslemesi CPU biriminden gelmektedir. Harici bir kristal 

veya osilatör kullanılmasına gerek kalmadan master clock girişi CPU biriminin PWM pininden 

sağlanan clock sayesinde yapılmaktadır. ADC örneklemesi master clock girişi ile otomatik olarak 

başlamaktadır. Analog girişlerin hepsi senkron örnekleme yapılarak AFE’nin internal registerlarına 

yazılmaktadır. Yazılımsal olarak belirlenen örnekleme ve data çıkış hızı değerine göre AFE 

entegresi belirli frekansta Data Ready pininden pulse çıkışı vermektedir. Bu çıkış CPU birimine 

giderek her Data Ready çıkışı sağlandığında CPU biriminin hazır olan bilgiyi alması 

sağlanmaktadır. Alınan bu bilgiler CPU biriminde gömülü yazılımda işlenerek gerçek sensör bilgisi 

karşılıkları oluşturulmaktadır. 
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GERİLİM TAKİP ÜNİTESİ DONANIM TASARIMI 

Gerilim takip modülü 6 adet 3 faz gerilim kaynağından, gerilim bilgilerini alarak fider gerilim 

bilgisini (tek faz ve 3 faz gerilim kesilmelerini) tespit edip iletebilecek yapıda tasarlanmıştır. 

Gerilim var yok tespitinin yanı sıra gerilim takip modülü, bir fiderden gelen akım ve gerilim 

bilgilerini alarak (3-faz gerilim ve 3-faz akım) güç parametrelerini hesaplayabilecektir. 

Gerilim takip modülünün genel özellikleri ve hesaplayabileceği güç parametreleri aşağıda 

verilmiştir. 

 Gerilim var yok bilgisinin tespiti ve bu bilginin ilgili modüle aktartılması 

 Akım ve Gerilim TRUE RMS 

 Aktif, Reaktif ve Görünür Güç 

 Dört Bölge Enerji Ölçümleri(Alınan/Verilen Aktif/Reaktif) 

 Güç Faktörü 

 Frekans 

 Akım ve Gerilim Harmonikleri  

 Toplam Harmonik Bozulma 

Modül içerisinde gerilimin gitme sınırını ayarlayacak olan threshold değeri analog olarak 

ayarlanmakta ve 6 fidere (18 kanal gerilim) ait gerilim bilgisi gözlemlenebilmektedir. Herhangi bir 

faz veya 3 faz gerilim belirli bir sınır değerinin altında olduğunda gerilim yok bilgisi, sınır değerinin 

üstünde olduğunda ise gerilim var bilgisi oluşturulmaktadır. 

 

Alt Birim Donanım Tasarımları 

İşlemci Alt Birimi 

Gerilim Takip Ünitesi işlemci alt birimi Sensör Takip Ünitesi işlemci alt birimi ile aynı şekilde 

tasarlanmıştır. Bu yüzden bu bölümde işlemci alt birimine tekrar yer verilmeyecektir 

 

Ölçüm Gerilimi Koşullandırma Birimi 

Gerilim Koşullandırma biriminde ilgili trafo çıkışlarından alınan 3 faz L-N 230V AC gerilimler 

cihaza alınarak AC gerilimin koşullandırılıp ADC birimine iletilmesi sağlanmaktadır. Gerilim 

koşullandırma biriminde ADC biriminin elektriksel karakteristiğine uyum sağlanması amacı ile 

gerilim bölücü devre ile gerilim seviyesi mV seviyesine düşürülmektedir. Gerilim seviyesi 

düşürülen 3 faz trafo çıkış gerilim bilgisi anti-aliasing filtre üzerinden delta-sigma ADC girişlerine 

gitmektedir. Ayrıca ölçüm girişlerinde oluşabilecek surge gerilimlere karşı elektronik sistem 

korunmasının sağlanması amacı ile ölçüm devresi girişinde surge kapasitörü ve varistör 

bulunmaktadır. Gerilim Koşullandırma devre yapısı aşağıdaki gibidir. 
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Gerilim Koşullandırma Birimi Devre Şeması 
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Akım Koşullandırma Birimi 

Trafo sekonder akımları split-type akım trafoları kullanılarak Gerilim Takip ünitesine mA 

seviyesinde girişi sağlanmaktadır. Trafo çıkış akımları Akım Koşullandırma biriminde gerilim 

bilgisine dönüştürülerek anti-aliasing filtre üzerinden delta-sigma ADC girişlerine iletilir. Burada 

kalibrasyon ve offset ayarlamaları yapıldıktan sonra split-type akım trafosunun dönüştürme oranı 

ile çarpılarak işlemci biriminde sinyal işleme algoritmalarına girdi olarak verilir. Anti-Aliasing filtre 

akım koşullandırma biriminde akım üzerinde istenmeyen frekans bileşenlerin RMS ölçüm ve FFT 

algoritmalarında kaldırılması amaçlı ORCAD simulasyonları gerçekleştirilerek tasarlanmıştır. Akım 

Koşullandırma devre yapısı aşağıdaki gibidir; 

 

 

Akım Koşullandırma Birimi Devre Şeması 

 

Gerilim Var-Yok Bilgisi Birimi 

Gerilim Takip modülünde trafo çıkışlarından dağılan 3 faz sigortaların hangilerinin enerjili olup 

hangilerinin sigortalarının attığı bilgisini sağlayan 18 adet 230V AC L-N dijital giriş bulunmaktadır. 

Faz - Nötr gerilim girişleri önce direnç bölücü devreye girerek gerilim seviyesi indirilmektedir. 

Daha sonra doğrultularak surge ve alçak-geçiren filtre üzerinden comperator entegresi girişine 

iletilmektedir. Burada referans gerilim ile karşılaştırılan Faz- Nötr gerilim bilgisi donanımsal olarak 

ayarlanan eşik değerinden küçük olması halinde işlemci birimine 0 bilgisi, eşik değerinden büyük 

olması halinde ise işlemci birimine 1 bilgisi gönderilmektedir. Böylelikle 18 adet Faz- Nötr gerilim 

bilgisi için dijital olarak var-yok çıktısı üretilerek haberleşme birimi üzerinden Ana Kontrol 

Ünitesine gönderilmektedir. Gerilim Var-Yok Bilgisi biriminin devre yapısı aşağıdaki gibidir; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1509 

18/56 

 
Gerilim Var-Yok Bilgisi Birimi Devre Şeması 

 

ADC Birimi 
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ADC birimi Gerilim Koşullandırma ve Akım Koşullandırma biriminden gelen ölçüm akım-gerilim 

bilgilerin dijitalize edilerek CPU birimine aktarıldığı birimdir. Bu birimde tüm ölçüm bilgileri eş-

zamanlı örnekleme yapılarak SPI(Serial Peripheral Interface) haberleşme protokolü ile CPU 

birimine aktarılmaktadır. 

ADC biriminde Sensör Takip Ünitesinde Sensör Koşullandırma Biriminde de kullanılan gelen 

analog sinyallerin dijitalize edilmesi için yüksek çözünürlüklü 24 Bit MICROCHIP firmasının 

MCP3914 8 kanallı AFE entegresi kullanılmıştır. Gerilim ve akım bilgilerinin dijitalize edildiği AFE 

devre yapısı şöyledir ; 

 

 

ADC Birimi Devre Şeması 

 

 
ORTAK BİRİMLER ALT DONANIM TASARIMI 
Bir önceki dönem raporunda sunululan Ana Kontrol Ünitesi ve Dijital Giriş Çıkış Ünitesinde (DIO) 

yer alan ortak alt birimler ile bu raporda sunulan Sensör Takip Ünitesi (STU) ve Gerilim Takip 

Ünitesi (VTU) ortak alt birimleri aynı tasarım yapısını içermektedir. Raporun devamlılığı açısından 

Ortak Alt Birimler tasarım çalışmaları bu raporda da tekrardan açıklanmıştır. 

 

Güç Alt Birimi 

Ana Kontrol Ünitesi ve Dijital Giriş Çıkış Ünitesinin ana besleme girişi 24VDC olarak 

tasarlanmıştır. 24VDC giriş gerilimi Step-Down Switching regülatör ile 5VDC seviyesine 

dönüştürülmektedir. Bu birim 3A’ ya kadar çıkış sağlayabilmektedir. 24V/5V konvertör biriminin 

devre yapısı aşağıdaki gibidir. 
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24V/5V Step Down Switching Regülatör Birimi Devre Şematiği 

 

Ana giriş regülatör biriminde ST firmasının ST1S14 entegresi kullanılmıştır. ST1S14’ ün genel 

özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

1. 3A DC akım çıkışı 

2. 5.5V ile 48V giriş gerilim aralığında çalışma 

3. 850 kHz anahtarlama frekansı 

4. Akım limitleme 

5. Soft-start 

 

Güç biriminde oluşan differential-mode gürültünün azaltılması amacıyla LC filtre ve damping 

kapasitörü kullanılmıştır. İzole olmayan iki terminalli DC-DC SMPS tasarımlarında common-mode 

gürültünün teorik olarak sıfır olması beklenmektedir. Bu yüzden Conducted-EMI tasarımı sadece 

differential-mode gürültünün azaltılması üzerine yapılmıştır. 

 

5VDC gerilimi dış dünyayla haberleşmeyi sağlayan RS-485 fiziksel katmanında kullanılmadan 

önce izole edilmektedir. 5VDC gerilimi izole edilerek dış dünyadan haberleşme ile gelecek olan 

surge ve gürültü etkilerinden sistemin zarar görmesi engellenmiştir. 5VDC gerilimini izole etmek 

için RECOM Power firmasının R1SE-0505 DC/DC konvertörü kullanılmıştır.  

 

İzole DC/DC konvertörün teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

1. 4.5V-5.5VDC giriş gerilimi aralığı 

2. Max. 200mA çıkış akımı 

3. 2kV/1sn İzolasyon gerilim seviyesi ve dayanma süresi 

4. 75% verimlilik 

RS-485 fiziksel katmanı için kullanılan 5V İzole DC/DC konvertör biriminin devre yapısı şöyledir; 

 

 

İzole 5V DC/DC Konvertör Devresi 
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24VDC ana giriş gerilimi Step-Down Switching Regülatör ile 5VDC seviyesine indirildikten sonra 

dijital devrelerin beslemelerinin sağlanması için LDO (Low Dropout) Gerilim Regülatörleri ile 

3.3VDC gerilim seviyesine dönüştürülmektedir. 5V/3V3 LDO entegresi olarak RICHTEC 

firmasının RT9164A-33GG entegresi kullanılmıştır. Devre yapısı aşağıdaki gibidir ; 

 

5VDC/3.3VDC LDO Gerilim Regülatörü Devre Şematiği 

 

Harici Flash Hafıza Alt Birimi 

Genel Özellikler 

Verilerin saklanması işlevi dışında gömülü yazılım güncellemelerinde geçici buffer işlevini yerine 

getirecek olan flash hafıza birimi için yüksek hızlara çıkılabilmesi için Quad SPI ara yüzüne sahip 

128MB’ lık MICRON firmasına ait N25Q128A13ESE40F model entegresi kullanılmıştır. Yazılım 

güncellemesi için gelen paketler öncelikleri tüm olarak flash hafızada tutulup oradan diğer hafıza 

birimlerine iletilecektir. Yazılımın hex bilgileri dışında aynı zamanda sistem için kalıcı bilgilerin 

saklandığı hafıza birimi olarak da kullanılacaktır. Flash hafıza biriminin temel özellikleri ve 

sistemde kullanılma işlevi bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  

 

Temel Özellikleri İşlevi 

SPI, Quad SPI Arayüzü 108MHz haberleşme saati hızı ile yüksek veri hızı  

432MHZ Throughput Quad SPI haberleşme modunda yüksek veri transferi ile 
bilgilerin hızlı ve çift yönlü aktarımı 

128MB Hafıza Yüksek depolama birimi ile uzun vadeli kayıt işlemlerinde 
yeterlilik 

Minimum 100000 Erase  Bilgilerin silinip tekrar yazılabilmesi için uzun ömürlü NOR 
Hafıza blokları 

N25Q128A13ESE40F Flash Özellikleri ve İşlevi 

 

Elektriksel Özellikleri 

Kullanılması planlanan NOR Flash entegresine ait sistem için önemli elektriksel veriler aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

 

Sembol Özellikleri Değer Birimi 

Vdd Flash IC’e uygulanan gerilim seviyesi 3.3 V 

Vio Giriş/Çıkış pin gerilimleri 3.3 V 

Idd Güç Hattından çekilen maksimum toplam akım 20 mA 

N25Q128A13ESE40F Flash Elektriksel Özellikleri 
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Quad SPI haberleşmenin sinyal zaman diyagramı aşağıdaki gibidir; 

 

N25Q128A13ESE40F Flash Quad SPI Haberleşme Diyagramı 

 

Devre Tasarımı ve Şematik 

Kalıcı hafıza birimi olarak harici NOR Flash kullanılırken ek devre ihtiyacı olarak sadece güç 

beslemesi ve bypass kapasitörleri kullanılmıştır. Haberleşmede yer alan SPI_SCK (SPI Clock) 

hızının 108MHz olarak kullanılacağı göz önüne alındığında PCB layout tasarımında impedance 

kontrol ve sinyal integrity konularına dikkat edilmiştir. DATA3:0 hatlarının mümkün oldukça 

birbirlerine yakın ve eşit yol uzunluğunda tasarlanmalıdır. Harici Flash alt donanım birimine ait 

şematik tasarımı aşağıdaki gibidir; 

 

 
Harici Flash Bellek Alt Donanım Şematiği 
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RTC(Real Time Clock) Birimi 

RTC Birimi cihaz içerisinde hesaplanan tüm giriş ve çıkış bilgilerinin zaman etiketli olarak 

tutulmasını sağlamaktadır. Cihazın enerjisi kesilse bile harici RTC bataryası sayesinde gün, saat, 

dakika ve saniye bilgisi tutulmaya devam edilecektir. RTC modül olarak mikrokontrolcünün kendi 

içerisindeki RTC modülü kullanılmaktadır. Ek olarak I2C haberleşme protokolüyle haberleşebilen 

harici RTC modüllerde bulunmaktadır ama tasarımda mikrokontrolcünün kendi internal RTC 

modülü kullanılmıştır. 

 

RTC clock olarak RALTRON firmasının RSM200S serisi kristali kullanılmıştır. Kristalin teknik 

özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

1.32.768kHz clock hızı 

2.12.5 pF yük kapasitansı 

3.±30ppm frekans toleransı 

4.-40°C - 85°C çalışma sıcaklık aralığı 

 

Cihazın enerjisi gittiğinde internal RTC modülünü RTC pili beslemektedir. RTC pili 3.3V dijital 

besleme gerilimi ile diyot üzerinden sabit bir akım geçirilerek şarj edilmektedir. RTC clock ve RTC 

pili şarj devresi aşağıdaki gibidir. 

 

 

RTC Pili Şarj Devre Şematiği 

 

 

RTC Clock Devre Şematiği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1509 

24/56 

USB Full Speed Alt Birimi 

Genel Özellikleri ve Devre Tasarımı 

Mikrokontrolcüde içerisinde donanımsal olarak bulunun USB Full Speed PHY donanımı USB 

konektör ile ünitenin dış dünya ile bağlantısını sağlamak için sisteme dahil edilmiştir. Cihaza 

bağlantı yapılarak cihaz konfigürasyonunun yapılması ve değiştirilmesinin yanında SD kart yada 

diğer kalıcı belleklerde yer alan bilgilerin USB üzerinden çekilebilmesi hedeflenmiştir. USB 2.0 

üzerinde uygulanan USB1.x full speed spesifikasyonunun bant genişliği 12MBits/s’dir. USB hattı 

iki adet diferansiyel data hattından oluşur ve cihazın toprağı ile bağlanan aletin toprağı hat 

üzerinden kısa devre edilir. USB konektör olarak USB-Type B konektör endüstriyel uygulamalarda 

sıklıkla kullanıldığı için üniteye de aynı konektör topolojisi entegre edilmiştir. Tasarlanan USB alt 

donanım birimine ait şematik tasarımı aşağıdaki gibidir; 

 

USB Alt Donanım Şematiği 

 

 

RTU Seri Haberleşme Alt Birimi 
Seri Haberleşme Birimi Sensör Takip Cihazının dış dünyayla iletişimini sağlayan birimdir. Birimde 

RS-485 fiziksel katmanı ve Modbus-RTU uygulama katmanı kullanılmaktadır. CPU biriminde 

hesaplanan tüm sensör bilgileri Seri Haberleşme Birimine gönderilmekte ve izole olarak dış 

dünyaya çıkmaktadır. Aynı şekilde dış dünyadan gelen sinyallerde izole edilerek CPU birimine 

gönderilmektedir.  

 

Giriş ve çıkış seri haberleşme sinyallerini izole etmek için birimde izole RS-485 entegresi ve güç 

biriminde de izole 5V/5V DC konvertör kullanılmıştır. İzole RS-485 entegresi olarak Texas 

Instruments firmasının ISO3082DWR entegresi kullanılmıştır. Bu entegrenin temel teknik 

özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

1. 20 Mbps’ ye kadar sinyal hızı 

2. Termal Koruma 

3. Düşük Hat Kapasitansı(16pF) 

4. 5V toleranslı 3.3V giriş pinleri 

5. Giriş ve çıkış arasında galvanik izolasyon 

 

 

 

Sinyal izolasyonu sayesinde dışarıdan gelen gürültü ve sinyaldeki gerilim dalgalanmalarının 



1509 

25/56 

cihaza zarar vermesi önlenmiştir. Seri haberleşme biriminin fiziksel katmanını oluşturan izole RS-

485 haberleşme devre yapısı şöyledir; 

 

  
İzole RS-485 Seri Haberleşme Devre Şematiği 

 

CPU birimden gelen ve giden bilgiler 3.3V  seviyesinde iken dış dünyaya çıkan ve giren sinyaller 

izole 5V seviyesindedir. Dış dünyaya çıkan diferansiyel haberleşme hatlarına koruma amaçlı 

ayrıca TVS diyot kullanılmıştır. Böylelikle dışarıdan gelecek olan surge gerilimler TVS diyotlar 

sayesinde haberleşme entegresine zarar vermeden bastırılacaktır. 

 

PCB LAYOUT TASARIMI 
Sensör Takip Ünitesi (STU) ve Gerilim Takip Ünitesinin (VTU) şematik tasarımından sonra layout 

tasarımları yapılarak tamamlanmıştır. Design Rule Check sonrası tasarım sırasında oluşan buglar 

düzeltilerek nihai hali verilmiş ve fabrika çıktıları alınarak ilk üretimleri yapılmıştır. Sensör Takip 

Ünitesi (STU) ve Gerilim Takip Ünitesi (VTU) modüllerinin Altium Designer programı ile yapılan 

layout tasarımları, 3D gösterimleri ve üretim sonrası dizgi ile birlikte ortaya çıkan kartlar aşağıda 

belirtilmiştir. 
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Sensör Takip Ünitesi Layout Tasarımı 

 

 

Sensör Takip Ünitesi 3D görünümü 
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Gerilim Takip Ünitesi Alt Kart Layout Tasarımı 

 

 

Gerilim Takip Ünitesi Üst Kart Layout Tasarımı 
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Gerilim Takip Ünitesi Alt Kart 3D görünümü 

 

 
Gerilim Takip Ünitesi Üst Kart 3D görünümü 
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Sensör Takip Ünitesi Dizgi Sonrası Kart Görünümü 

 

 

Gerilim Takip Ünitesi Alt Kart Dizgi Sonrası Kart Görünümü 
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Gerilim Takip Ünitesi Üst Kart Dizgi Sonrası Kart Görünümü 

 

 
Geliştirilen Donanım Görünümleri_1 
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Geliştirilen Donanım Görünümleri_2 

 

 

 

 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
Sensör takip ünitesi ve gerilim takip üniteleri donanım tasarım dokümanı  
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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 2: Dağıtım Sistemleri İzleme ve Kontrol için Çerçeve 
Geliştirilmesi 

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

 
2017/1. Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 

Dağıtım Sistemleri İçin Akıllı Cihazların Tasarımı ve Geliştirilmesi isimli iş paketi kapsamında 

bir önceki dönem gerçekleştirilen çalışmalar şöyledir; 

 

Genel Gömülü Yazılım Mimarisi 

Gömülü sistem fonksiyonları dahilinde Çevresel Donanım API Fonksiyonları ve Haberleşme 

API Fonksiyonları üzerinde çalışılmıştır.  

 

Çevresel Donanım API Fonksiyonları için;  

- SPI (Serial Peripheral Interface) API Fonksiyonları 

- GPIO (General Purpose Input Output) API Fonksiyonları 

- USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter) API 

Fonksiyonları 

- RMII (Reduced Media Independent Interface) API Fonksiyonları (TCP/IP Genel 

Diyagram oluşturulmuştur.) 

- USB (Universal Serial Bus) API Fonksiyonları (USB Cihaz Kütüphanesi Mimarisi 

oluşturulmuştur.) 

- SD (Secure Digital) Memory Card API Fonksiyonları (SD Kart Yazılım Mimarisi 

oluşturulmuştur.) 

- Harici RAM (Random Access Memory) API Fonksiyonlarına  

ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 

 

Haberleşme API Fonksiyonları için; 

- MPC (Multi-Processor Communication) Haberleşme Fonksiyonları (MPC Paket Yapısı 

oluşturulmuştur.) 

- Modbus-RTU Haberleşme Fonksiyonları (Modbus RTU Frame Yapısı, Modbus RTU 

Master Durum Diyagramı, Modbus RTU Slave Durum Diyagramı oluşturulmuştur.) 

- Modbus-TCP Haberleşme Fonksiyonları (Modbus TCP Frame Yapısı, Modbus Client 

Yazılım Diyagramı oluşturulmuştur) 

- Web Server Fonksiyonlarına (Ana Kontrol Ünitesi Web Server Arayüzü 

oluşturulmuştur) 

ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 

 



1509 

33/56 

 
2017/1. Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 

IEC 62056-21, IEC tarafından 2002 yılında elektrik sayaçları ile haberleşmek için 
geliştirilen bir haberleşme protokolüdür. Elektrik sayaçları ile RS-485, RS-232 veya 
optik port üzerinden veri alış verişi sağlanarak ilgili sayaç bilgileri bu haberleşme 
protokolü ile alınabilmektedir. Proje kapsamında geliştirilen Ana Kontrol Ünitesi (MCU) 
master cihaz olarak iletişimi başlatmaktadır ve slave cihaz olarak RS-485 hattında yer 
alan elektrik sayacına ilgili sorgu paketini göndermektedir. Elektrik sayacından gelen 
paket cihaz üzerinde anlamlandırılarak Ethernet veya GSM üzerinden sunucuya 
gönderilmektedir. Ayrıca elektrik sayacı üzerinden okunan Load Profile ve Read Out 
bilgileri cihaz üzerinde depolanmaktadır. 
 
Bir önceki dönem raporunda sunulan Genel Gömülü Yazılım Mimarisi baz alınarak ve 
sistem gereksinimleri göz önüne alınmış olup dağıtım sistemleri izleme ve kontrol için 
geliştirilen ve geliştirilmekte olan çerçeve (framework) alt API lere (Application 
Programming Interface), Gömülü Sistem fonksiyonları 2 ana grubu ayrılmıştır. Bunlar 
Çevresel Donanım API Fonksiyonları ve Haberleşme API Fonksiyonları’dır.  
 

1.1. Gömülü Sistem Fonksiyonları 

1.1.1. USART API (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter) 
Fonksiyonları 

 

USART API fonksiyonları gömülü yazılım tasarımında yer alan ve elektrik sayaçları ile 
seri iletişim için ISO/IEC 1177:1985 standartlarını sağlayan fonksiyonlardır. Seri 
iletişim ASCII tabanlı bir veri paketi ile sağlanmaktadır. Elektrik sayaçları ile ilk iletişim 
kurulduğunda elektrik sayacının üretici firma, marka ve modelinden bağımsız olarak ilk 
iletişim 300 bps seri iletişim hızı ile başlamaktadır. 300 bps seri iletişim hızıyla 
başlayan ilk haberleşmede Ana Kontrol Ünitesi slave cihaz olan elektrik sayacından 
Sayaç ID’sini istemektedir. Sayaç ID’si alındıktan sonra seri haberleşme hızı sayacın 
desteklediği haberleşme hızlarından birine yükseltilmektedir. Ana Kontrol Ünitesi 
(MCU) ve sayaç arasındaki mesafeye göre seri iletişim hızı ayarlanmaktadır. Ana 
Kontrol Ünitesi (MCU) tarafından belirlenen yeni seri haberleşme hızı elektrik sayacına 
bildirilmekte ve elektrik sayacı bu hıza çıkabiliyor ise Ana Kontrol Ünitesine “ACK” 
bilgisi döndürmektedir. Sonrasında sayaç ile haberleşme bu hızdan devam etmektedir. 
Eğer elektrik sayacı yeni haberleşme hızını desteklemiyor ise “NACK”  bilgisi 
döndürmektedir ve bu durumda ise Ana Kontrol Ünitesi bir alt haberleşme hızına 
inerek tekrar elektrik sayacından yeni iletişim hızı için onay almaktadır. USART API 
fonksiyonlarının dinamik olarak sağladığı seri haberleşme hızı ayarları Tablo-1’ de yer 
almaktadır. 

Tablo 1 USART API Fonksiyonu Seri Haberleşme Ayarları 

Başlangıç Seri İletişim Hızı 300bps 

Standart İletişim Hızları 300bps – 19200bps 

Start Bit 1 

Data Bit 7 

Parity Bit 1 

Stop Bit 1 

Karakter Güvenliği Even Parity 
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1.1.2. Seri Haberleşme İletişim Güvenliği API Fonksiyonları 
Elektrik sayacı ile seri haberleşme sağlanırken veri paketleri karşılıklı olarak seri 
haberleşme iletişim güvenliğine uygun olarak aktarılmaktadır. Bu güvenlik Parity ve 
BCC (Block Check Character) ile sağlanmaktadır. Parity ve BCC bir arada kullanılarak 
hem Ana Kontrol Ünitesi gömülü yazılımında hem de elektrik sayacı içerisinde 
karşılıklı alınan ve gönderilen paketler bu güvenlik yapıları ile kontrol edilerek 
haberleşme sırasında eksik olarak veya yanlış olarak gelen paketlerin 
değerlendirilmemesi sağlanmaktadır. 
 
 
 
 
2.1.2.1 Parity Bit Kontrol API Fonksiyonu 
Parity bit bir çok haberleşme protokolünde olduğu gibi IEC62056-21 seri haberleşme 
protokolünde de ikilik tabandaki bitlerin tek veya çift olması kuralına göre çalışan ve 
kontrol amaçlı kullanılan bittir. 7 bit olan data bit paketinin sonuna bit değerlerinin 
toplamı tek olması durumunda 1, çift olması durumunda ise 0 bilgisi eklenerek yeni 
paket karşı tarafa gönderilir. Haberleşme sırasında hem Ana Kontrol Ünitesi (MCU) 
hem de elektrik sayacı ilgili haberleşme paketini aldıktan sonra paket içerisindeki bit 
değerlerini toplayarak en son bit olan parity bit ile karşılaştırır. Hesaplanan parity bit 
paket sonunda yer alan parity bit ile uyum gösteriyorsa ACK bilgisi için ilk adım atılmış 
olur. BCC kontrolüde sağlandıktan sonra ACK bilgisi Ana Kontrol Ünitesine (MCU) 
sayaç tarafından gönderilmektedir. Parity bitin yanlış olması durumunda ise BCC 
kontrolüne bakılmaksızın NACK bilgisi döndürülmektedir. Ana Kontrol Ünitesi (MCU) 
gömülü yazlımında yer alan Parity Bit Kontrol API fonksiyonu ile de bu kontrol aynı 
şekilde gerçekleştirilmektedir. Parity bit dahil edilmiş seri haberleşme paketinin genel 
formatı Şekil 1’de yer almaktadır. 
 

 

Şekil 1 Parity Biti ile Seri Haberleşme Veri Paketi 

 
2.1.2.2 BCC (Block Character Check) API Fonksiyonu 
BCC (Block Character Check) parity bit ile sağlanan hata algılama yeteneğinin 
arttırılmasını sağlamaktadır. Seri İletişim üzerinden gönderilecek olan ASCII veri 
paketi BCC API Fonksiyonuna girdi verilerek bu paketinin sonuna 1 byte uzunluğunda 
bir BCC paketi eklenmektedir. Bu BCC paketi karşı tarafa gönderildiği zaman aynı 
işlem tekrar gerçekleştirilerek gelen BCC paketi ile hesaplanan BCC paketin aynı olup 
olmadığı kontrol edilmektedir. Yanlış olması durumunda elektrik sayacı NACK bilgisi 
göndermektedir.  
Ana Kontrol Ünitesi (MCU) üzerinde çalışan BCC API fonksiyionu girdi olarak sayaca 
gönderilmek için hazırlanan veri paketini fonksiyon parametresi olarak alır. API 
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fonksiyon içerisinde ASCII paketinde yer alan SOH ve STX bilgileri haricindeki diğer 
bilgiler paket uzunluğu boyunca sırasıyla Exclusive OR operasyonu ile kümülatif 
olarak işlem devam etmesi sağlanır. Paket içerisinde yer alan en son byte da işleme 
alındıktan sonra API fonksiyonundan BCC paketi döndürülmektedir. Böylelikle yazılan 
tek bir generic BCC API fonksiyonu ile gelen paketin uzunluğu yada türünden 
bağımsız olarak BCC paketi hesaplanarak fonksiyon çıktısı olarak gömülü yazılım 
içerisinde efektif olarak kullanılmaktadır. BCC hesaplama fonksiyonu Şekil 2’de yer 
almaktadır.  
 
 

 

Şekil 2 BCC Hesaplama Fonksiyonu 

 
BCC API fonksiyonundan çıktı olarak alınan BCC bilgisi sayaca gönderilecek olan veri 
paketinin son byte olarak seri haberleşme portundan gönderilmektedir. Sonuç olarak 
seri iletişim sırasında hem parity hem de BCC kontrolü yapılarak veri güvenliği 
yazılımsal olarak sağlanmaktadır.  
 

1.1.3. OBIS (Object Identification System) API Fonksiyonları 
Ana Kontrol Ünitesi seri haberleşme hattı üzerinden sürekli olarak elektrik sayacında 
bulunan bilgileri okumaktadır. Sayaç içerisinde her bilgi OBIS adı verilen paketler 
içerisinde yer almaktadır. IEC62056-21 protokolünde yer alan OBIS kodlarına göre 
Ana Kontrol ünitesi bu kodları elektrik sayacına göndererek gelen veriyi parçalayıp 
anlamlandırmaktadır. Her bir OBIS kodunun hangi bilgiye karşılık geldiği Ana Kontrol 
ünitesi gömülü yazlımında tanımlanmıştır. Her bir OBIS kodu programın çalışma 
sırasında cycling olarak sürekli okunmaktadır. Okuma süresi yavaş olduğu için cihaz 
üzerinde yer alan GSM / PPP protokollerinin de aynı anda birlikte işlenebilirliğini 
yükseltmek amacıyla generic OBIS API fonksiyonu oluşturulmuştur. OBIS API 
fonksiyonuna girdi olarak gömülü yazılım header(.h) dosyasından tanımlanan OBIS 
kodları sırayla parametre olarak gelmektedir. Böylelikle sistem gerçek zamanlı 
çalışarak hiç bir API fonksiyonun birbirlerini etkilememesi sağlanmaktadır. Ana Kontrol 
ünitesi ile elektrik sayacından okunan OBIS bilgileri Tablo 2’de yer almaktadır.  
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Tablo 2 API_IEC Headr Dosyası OBIS Tanımlamaları 

Ana Kontrol Ünitesi Header Dosyası Tanımları 
(API_IEC.h) 

OBIS Kodu 

DEMAND_TIME 0.8.0() 

WEEK_DAY 0.9.5() 

MAXIMUM_ACTIVE_POWER_IMPORT 1.6.0() 

ZERO_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_T0_IMPORT 1.6.0*0() 

FISRT_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_T0_IMPORT 1.6.0*1() 

SECOND_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_T0_IMPORT 1.6.0*2() 

THIRD_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_T0_IMPORT 1.6.0*3() 

FOURTH_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_T0_IMPORT 1.6.0*4() 

FIFTH_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_T0_IMPORT 1.6.0*5() 

SIXTH_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_T0_IMPORT 1.6.0*6() 

SEVENTH_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_T0_IMPORT 1.6.0*7() 

EIGHTH_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_T0_IMPORT 1.6.0*8() 

NINTH_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_T0_IMPORT 1.6.0*9() 

TENTH_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_T0_IMPORT 1.6.0*10() 

ELEVENTH_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_T0_IMPORT 1.6.0*11() 

TWELFTH_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_T0_IMPORT 1.6.0*12() 

ACTIVE_ENERGY 1.8.0() 

SUM_ENERGY_T1 1.8.1() 

SUM_ENERGY_T2 1.8.2() 

SUM_ENERGY_T3 1.8.3() 

SUM_ENERGY_T4 1.8.4() 

SUM_ENERGY_T5 1.8.5() 

SUM_ENERGY_T6 1.8.6() 

SUM_ENERGY_T7 1.8.7() 

SUM_ENERGY_T8 1.8.8() 

MONTHLY_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T1 1.8.1*1() 

MONTHLY_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T2 1.8.2*1() 

MONTHLY_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T3 1.8.3*1() 

MONTHLY_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T4 1.8.4*1() 

MONTHLY_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T5 1.8.5*1() 

MONTHLY_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T6 1.8.6*1() 

MONTHLY_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T7 1.8.7*1() 

MONTHLY_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T8 1.8.8*1() 

MAXIMUM_ACTIVE_POWER_EXPORT 2.6.0() 

ZERO_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_TO_EXPORT 2.6.0*0() 

ONE_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_TO_EXPORT 2.6.0*1() 

SECOND_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_TO_EXPORT 2.6.0*2() 

THIRD_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_TO_EXPORT 2.6.0*3() 

FOURTH_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_TO_EXPORT 2.6.0*4() 

FIFTH_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_TO_EXPORT 2.6.0*5() 

SIXTH_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_TO_EXPORT 2.6.0*6() 

SEVENTH_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_TO_EXPORT 2.6.0*7() 

EIGHTH_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_TO_EXPORT 2.6.0*8() 

NINTH_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_TO_EXPORT 2.6.0*9() 

TENTH_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_TO_EXPORT 2.6.0*10() 

ELEVENTH_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_TO_EXPORT 2.6.0*11() 

TWELFTH_PREVALUE_MAXIMUM_ACTIVE_POWER_TO_EXPORT 2.6.0*12() 

ACTIVE_ENERGY_EXPORT 2.8.0() 

ZERO_PREVALUE_ACTIVE_ENERGY_TO_EXPORT 2.8.0*0() 

ONE_PREVALUE_ACTIVE_ENERGY_TO_EXPORT 2.8.0*1() 

SECOND_PREVALUE_ACTIVE_ENERGY_TO_EXPORT 2.8.0*2() 

THIRD_PREVALUE_ACTIVE_ENERGY_TO_EXPORT 2.8.0*3() 
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FOURTH_PREVALUE_ACTIVE_ENERGY_TO_EXPORT 2.8.0*4() 

FIFTH_PREVALUE_ACTIVE_ENERGY_TO_EXPORT 2.8.0*5() 

SIXTH_PREVALUE_ACTIVE_ENERGY_TO_EXPORT 2.8.0*6() 

SEVENTH_PREVALUE_ACTIVE_ENERGY_TO_EXPORT 2.8.0*7() 

EIGHTH_PREVALUE_ACTIVE_ENERGY_TO_EXPORT 2.8.0*8() 

NINTH_PREVALUE_ACTIVE_ENERGY_TO_EXPORT 2.8.0*9() 

TENTH_PREVALUE_ACTIVE_ENERGY_TO_EXPORT 2.8.0*10() 

ELEVENTH_PREVALUE_ACTIVE_ENERGY_TO_EXPORT 2.8.0*11() 

TWELFTH_PREVALUE_ACTIVE_ENERGY_TO_EXPORT 2.8.0*12() 

REACTIVE_ENERGY 5.8.0() 

REACTIVE_ENERGY_T1 5.8.1() 

REACTIVE_ENERGY_T2 5.8.2() 

REACTIVE_ENERGY_T3 5.8.3() 

REACTIVE_ENERGY_T4 5.8.4() 

REACTIVE_ENERGY_T5 5.8.5() 

REACTIVE_ENERGY_T6 5.8.6() 

REACTIVE_ENERGY_T7 5.8.7() 

REACTIVE_ENERGY_T8 5.8.8() 

MONTHLY_REACTIVE_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T1 5.8.1*1() 

MONTHLY_REACTIVE_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T2 5.8.2*1() 

MONTHLY_REACTIVE_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T3 5.8.3*1() 

MONTHLY_REACTIVE_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T4 5.8.4*1() 

MONTHLY_REACTIVE_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T5 5.8.5*1() 

MONTHLY_REACTIVE_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T6 5.8.6*1() 

MONTHLY_REACTIVE_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T7 5.8.7*1() 

MONTHLY_REACTIVE_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T8 5.8.8*1() 

MONTHLY_CAPASITIVE_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T1 8.8.1*1() 

MONTHLY_CAPASITIVE_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T2 8.8.2*1() 

MONTHLY_CAPASITIVE_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T3 8.8.3*1() 

MONTHLY_CAPASITIVE_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T4 8.8.4*1() 

MONTHLY_CAPASITIVE_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T5 8.8.5*1() 

MONTHLY_CAPASITIVE_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T6 8.8.6*1() 

MONTHLY_CAPASITIVE_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T7 8.8.7*1() 

MONTHLY_CAPASITIVE_ENERGY_PREVIOUS_ONE_MONTH_T8 8.8.8*1() 

INSTANTANEOUS_CURRENT_L1 31.7.0() 

INSTANTANEOUS_CURRENT_L2 51.7.0() 

INSTANTANEOUS_CURRENT_L3 71.7.0() 

INSTANTANEOUS_VOLTAGE_L1 32.7.0() 

INSTANTANEOUS_VOLTAGE_L2 52.7.0() 

INSTANTANEOUS_VOLTAGE_L3 72.7.0() 

FREQUENCY 34.7.0() 

BATTERY_STATEMENT 96.6.1() 

DEVICE_DATE 0.9.2() 

DEVICE_TIME 0.9.1() 

 

1.1.4. READOUT API Fonksiyonları 
Ana Kontrol ünitesi ile elektrik sayaçlarıdan OBIS API fonksiyonları kullanılarak tüm 
bilgiler tek tek okunabildiği gibi READOUT komutu kullanılarak sayaç içerisinde yer 
alan tüm bilgiler tek seferde de çekilebilmektedir. Ana Kontrol Ünitesi ile her saat 
başında READOUT komutu gönderilerek sayaçtan tek seferde okunan readout verileri 
SD kart üzerinde depolanmaktadır. SD kart üzerinde depolanan readout bilgileri daha 
sonra Web servis ile uzaktan görüntülenebilmektedir. READOUT komutu elektrik 
sayacı ile haberleşirken haberleşme paketinin başına“ACK/050” getirelerek 
sağlanmaktadır.  
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1.1.5. Yük Profili API Fonksiyonları 
Elektrik sayaçlarında yük profili belleğinde demant ya da enerji değerleri seçilebilir bir 
süre boyunca (1-60 dakika) saklanabilir. Bellek kapasitesi dolduktan sonra güncel veri, 
yük profilinin en eski değerinin üzerine yazılır. Varsayılan olarak genellikle 15 dakikaya 
ayarlanmaktadır. Ana Kontrol ünitesi gömülü yazılım tasarımında Yük Profili API 
fonksiyonları kullanılarak her saat başında elektrik sayacından Yük Profili çekilerek SD 
kart içerisine yazılmaktadır. Ana Kontrol Ünitesi ile Köhler 3 faz 4 telli elektrik 
sayacından P.01 OBIS kodu kullanılarak çekilen yük profili bilgisi Şekil 3’de 
gösterilmiştir.  

 

 Şekil 3 Ana Kontrol Ünitesi (MCU) Örnek Yük Profili Bilgisi 

 

Diğer Gömülü Sistem fonksiyonlarına ait çalışmalar devam etmektedir. 
 
 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
İş paketinin devamı olarak tasarlanan çerçevenin geliştirilmesi ve benzer ortam testlerinin 
gerçekleştirilmesi, sistemin entegrasyonu, saha kurulumları ve saha testleri 
gerçekleştirilecektir. Söz konusu iş paketi 30.06.2018’de tamamlanacaktır. 
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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 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. 

 

2016/2. Dönem içerisinde 2016.1 Dönemde başlayan Korkuteli TM ve Burdur TM 

simülasyon çalışmalarına devam edilmiştir. Aynı zamanda Isparta TM simülasyonları 

gerçekleştirilmeye başlanıldı ve çalışmalar devam etmektedir.  

 

2017/01nci Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
Projede pilot uygulamanın gerçekleştirilmesi için seçilen 3 adet Trafo Merkezi’nden Burdur 

Trafo Merkezi Kozluca Fideri’nin pilot bölge olmasına karar verilmiştir. Kozluca Fideri 

üzerinde 3/0 iletkene bağlı toplam 20,5 MW gücünde 21 güneş enerjisi santrali için enerji 

müsaadesi verilmiştir. Santrallerin hepsinin yapım süreci tamamlandığında ve şebekeye 

enerji vermeye başladıklarında fider üzerinde işletilebilir seviyenin üstünde gerilim 

yükselmesi beklenmektedir. Güç sistemi analiz yazılımı olan Dig-Silent programında 

Kozluca fiderine bağlı dağıtım şebekesi ve güneş enerjisi santralleri modellenmiş, bölgede 

mevcutta üretim yapan santrallerin aylık endeks değerleri Otomatik Sayaç Okuma Sistemi 

(OSOS) üzerinden alınarak tüm santraller için yük profilleri yazılımda tanımlanmıştır. Aynı 

bölgede bulunan santrallerin kurulu güçleri ile orantılı olarak benzer üretimler yapacağı 

varsayılmış ve analizler bu doğrultuda yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda tüm 

santrallerin üretim halinde olması durumunda hat boyunca gerilim yükselmesi %11 

değerlerine çıkabilmektedir. Bu yükselme bölgede bulunan dağıtım trafolarına bağlı 

abonelerin elektrik teçhizatının çalışmasını olumsuz etkileyecek seviyede olduğu için 

Isparta ve Korkuteli Trafo Merkezleri’ndeki duruma göre daha problemli olmaktadır. Bu 

sebeple pilot bölge olarak Burdur TM Kozluca Fideri seçilmiştir. 
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GES MW 
Burdur Enerji A.Ş (8 
adet) 1 

ACK Enerji 1 

MKB Enerji 1 

Solkon Enerji 1 

Konsolar 1 

arsolar 1 

AFR 1 

Özsoy 1 

Rofa(2 adet) 2 

Deniz Önal (5 Adet) 5 

Tay Elektrik 1 

GÜNSU 1 

Ru Elektrik 1 

Tekno İnş 1 

Tekno Doğalgaz 1 

ANFA 0.5 

Burdur Trafo Merkezi Kozluca Fideri’ne Bağlı Santraller 

 

Kurulu gücü 50 kW ve üzerindeki üretim santrallerinin Elektrik Dağıtım Şirket SCADA 

sistemine bağlanma zorunluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda Akdeniz EDAŞ dağıtım 

bölgesinde bulunan santraller program dahilinde Akdeniz EDAŞ SCADA sistemine ve 

dağıtım izleme sistemi olan Inavitas’a entegre edilmektedir. Santrallerin üretim değerleri 

OG veya AG baraya monte edilen kalite kaydedici cihazları ile anlık olarak uzaktan 

izlenebilmektedir.  

 

Korkuteli TM’nin Kozluca Fideri’nin yıllık gerilim değişimleri Inavitas yazılımı üzerinden 

alınarak incelenmiştir. Fider başındaki faz-faz gerilim değişim raporu aşağıdaki tabloda 

paylaşılmıştır; 

 

Kosul Ornek Sayisi Kalan Ornek Yuzde Sonuc 

Vab < 0.85xVn 51365 11 0 GECTI 

Vab < 0.90xVn 51365 13 0 GECTI 

Vab > 1.10xVn 51365 0 0 GECTI 

Vab > 1.15xVn 51365 0 0 GECTI 

Vbc < 0.85xVn 51365 11 0 GECTI 

Vbc < 0.90xVn 51365 13 0 GECTI 

Vbc > 1.10xVn 51365 0 0 GECTI 

Vbc > 1.15xVn 51365 0 0 GECTI 

Vca < 0.85xVn 51365 11 0 GECTI 

Vca < 0.90xVn 51365 13 0 GECTI 

Vca > 1.10xVn 51365 0 0 GECTI 

Vca > 1.15xVn 51365 0 0 GECTI 

Burdur TM Kozluca Fideri Gerilim Regülasyonu Tablosu 
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Kozluca fider başındaki gerilim regülasyonu incelendiğinde değişimin istenilen sınırlar 
içerisinde olduğu + veya – tarafta sınırların aşılmadığı görülmektedir. Güneş enerjisi 
santralleri hat ortasında veya sonunda bulunduğu için fider başında normal sonuçların 
alınması olağan bir sonuçtur. Dağıtık üretimde yaşanılan temel sıkıntı üretimin yapıldığı 
yerlerde enerji tüketiminin düşük olması ve bu sebeple hatta gerilim yükselmesi 
yaşanmasıdır. Hat boyunca gerilim regülasyonu tespit etmek için güneş enerjisi 
santrallerinde bulunan enerji kalitesi kaydedicilerden alınan veriler kullanılmıştır.  
 
Hat ortasında bulunan Rofa Solar’a ait kalite kaydediciden alınan faz-faz gerilim değerleri 
aşağıdaki grafiklerde paylaşılmıştır. Grafiklerde görülebileceği gibi faz-faz gerilim değeri 
34601 V’a kadar yükselebilmektedir. Gerilim yükselmesi beklenildiği gibi üretimin yüksek 
olduğu 12:00-13:00 saatleri arasında yaşanmaktadır. Bu saatlerde tüketimin de az olması 
nedeniyle %9,84 oranında gerilim yükselmesi gözlenmiştir.  
       

 

Rofa Solar Vac Gerilim Regülasyonu 

 

 
 

Rofa Solar Vbc Gerilim Regülasyonu 
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Rofa Solar Vab Gerilim Regülasyonu 

 

Kozluca fiderinde bulunan diğer santral TAY GES bulunan enerji kalitesi kaydediciden 

alınan faz-faz gerililm değerleri aşağıdaki grafiklerde paylaşılmıştır. Grafiklerde 

görülebileceği gibi faz-faz gerilim değeri 34373 V’a kadar yükselebilmektedir. Gerilim 

yükselmesi beklenildiği gibi üretimin yüksek olduğu 12:00-13:00 saatleri arasında 

yaşanmaktadır. Bu saatlerde tüketimin de az olması nedeniyle %9,12 oranında gerilim 

yükselmesi gözlenmiştir. 

 

 

Tay GES Vac Gerilim Regülasyonu 
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Tay GES Vbc Gerilim Regülasyonu 

 

Şekil 6 Tay GES Vab Gerilim Regülasyonu 

 

Alınan ölçümler Rofa Solar ve Tay GES santrallerinin trafo köşklerinin ölçü hücrelerinden 

alınmıştır. Bu sebeple üretime en yakın noktalardır. Gerilim seviyesi bu noktalardan 

itibaren tüketim ile düşüşe geçmektedir. Ancak santral alanlarına yakın köylerin ve 

tarlaların bulunması ve bu alanlarda üretime kıyasla fazla tüketim bulunmaması sebebi ile 

özellikle öğle saatlerinde tüketim alanlarında da gerilim yükselmesi yaşanmaktadır. Gerilim 

yükselmesi ile elektrik cihazlarda problem yaşanabilmekte, tüketicinin maddi zarara 

uğrama ihtimali doğmaktadır.  
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Şebeke analiz programında yapılan çalışmalar, sahadan alınan ölçümler sonrasında 

Burdur TM Kozluca Fideri’nin gerilim yükselmesi problemi sebebi ile projenin test sahası 

olarak kullanılması için en uygun saha olduğu görülmektedir. Projenin çıktıları mevcutta 

yaşanmakta olan, diğer santrallerin devreye girmesi ile daha derinleşecek gerilim 

regülasyonu probleminin çözümünde etkili bir rol oynayacaktır. 

 

Gerçekleşen çıktıları belirtiniz: 
 
2017/1.Dönem içerisinde bu iş paketine ait çıktı oluşmamıştır. İş paketi 30.06.2018’de 
tamamlanacaktır. 
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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 

 
2017/1. Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 
Proje Yönetimi iş paketi kapsamında bir önceki dönem içerisinde projenin yönetimi ve 
ilerlemesi adına tüm ortakların katıldığı değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz 
konusu değerlendirme toplantıları kapsamında; 

- Proje bütçesi kontrolü ve takibi 
- Proje iş planı kontrolü ve takibi 
- Görev paylaşımı ile sorumlulukların belirlenmesi ve ilgili proje ekiplerine 

duyurulmasına 
ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

 
2017/1. 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 toplantılar veya telekonferanslar 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Proje Yönetimi faaliyetlerinde en önemli kriterler kaynakların doğru planlanması, planlanan 

kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasının ve proje girdilerine dönüştürülmesi 

ile kontrollerinin sağlanmasıdır. Bu kriterler ile projemiz kapsamında elde edilen bilgiler 

sonraki projelerde kullanılabilir bilgi birikiminin oluşturulması ve bu bilgilerin en doğru 

şekilde saklanması çalışmalarını da içermektedir. 

 

Kullanılabilir bilgi birikiminin oluşturulması ve bu bilgilerin en doğru şekilde saklanması ile 

diğer proje girdilerine dönüştürülmesi sağlanmıştır. Oluşturulan bu bilgi yönetimi ile gelişim 

sürecinin açıkça ortaya koyulması ve dışarıdan ya da içeriden her türlü bilgi kaynağını 

kurumun faaliyetleri ile bütünleştirerek toplaması, düzenlemesi, çalışanların her birine 

ulaştırması, dolayısıyla kişisel ve kurumsal verimliliğe katkı sağlanmıştır. 

 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
2017/1.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 

 
2017/1. Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 
Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi iş paketi kapsamında bir önceki 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. 

2017/1. Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
2017/1.Dönem içerisinde Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi iş paketi kapsamında Endoks 

Enerji proje ekibi 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 

sisteminde yer alan projeler incelenerek, Canlı Dokümanlar “Living Documents” 

incelemeleri gerçekleştirilmiş, MIDAS için benzeri dokümanların hazırlanması için 

çalışmalara başlama kararı alınmıştır. 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
2017/1.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. 
 

T4E Enerji ve Oto. Sis. Elektrik Elektronik Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
 

T4E Enerji ve Oto. Sis. Elektrik Elektronik Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ana 
sorumluluğunda olan iki iş paketi bulunmaktadır. İlgili iş paketlerine ilişkin dönem 
çalışmalarına ait detaylar aşağıdaki gibidir. 
 
İş Paketi-3: Volt/VAr/Demand Kontrolü ve En İyilenmesi: 

 Hava, Atmosferik Veriler ve Dizaynı  
- Güneşin Pozisyonu 
- Güneşlenme Süresi ve Birim Alandaki Güneş Radyasyonu 
- Direkt Radyasyon 
- Global Radyasyon 
- Diffuse Radyasyon 
- Tayfsal Dağılım 
- Meteoroloji Gözlemleri 
- Panel Dizisi Konumu 

 DC Modül Akım/Gerilim Karakteristiği 

 DC Dizi Akım-Gerilim Karakteristiği 

 DC – AC Güç Dönüşümü 
kapsamında çalışmalar 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. 
 
Cihazlardan elde edilen veriler, SQL Server veri tabanında saklanarak sistem analiz ve 
izlemesinin yapılmasına imkân sağlanmıştır. 
 
Projenin bu aşamasında yapılan çalışmaların izlenmesi, analizi ve takibi açısından merkezi 
bir Inavitas VVMS yazılımı geliştirilmiştir. 
 
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 toplantılar veya telekonferanslar 
gerçekleştirilmiştir. 

 
İş Paketi-7: Yayılım Faaliyetleri 
Proje başında oluşturulan REDMINE ortak platformu kapsamında proje ortaklarının projenin 
gidişatı, mevcut durumu ve hedefleri ile ilgili süreçlerin online olarak izlenebilirliği 
sağlanmıştır. Söz konusu platform projenin başarı ile tamamlanmasına dek etkin olarak 
kullanılacaktır. 
 
2017/1.Dönem yayılım faaliyetleri kapsamında T4E Enerji ve Otomasyon Sis. Ltd. Şti.’den 
Era-Net çağrılarına katılımı sağlayan Erman TERCİYANLI tarafından bir sunum hazırlanmış 
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ve proje ortaklarının da katılım sağladığı bir toplantı düzenlenerek Endoks Enerji Dağıtım 
Sistemleri Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti. ve Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş’nin ilgili çağrılar 
kapsamında bilgilendirilmesi sağlanmıştır.  
 
Aynı zamanda Era-Net tarafından düzenlenen Webinar toplantılarına katılım sağlanmıştır. 
Bu toplantılar kapsamında mevcut durumda yürütülen Çok Girdili ve Akıllı Dağıtım 
Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi Projesi (MIDAS) hakkında bilgi verilerek, potansiyel 
projeler için proje ortakları ve ülkeler bazında görüşmeler sağlanmıştır. 
 
T4E Enerji’nin destek verdiği diğer iş paketleri ve dönem içerisinde gerçekleştirilen 
çalışmalar aşağıdaki gibidir; 
 
İş Paketi-8: Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi: 
 
2017/1.Dönem içerisinde Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi iş paketi kapsamında T4E proje 
ekibinde yer alan Erman TERCİYANLI; 
- 15-19 Mayıs 2017 tarihlerinde Avusturya Era-Net Çağrıları ve 
- 8-9 Haziran 2017 tarihlerinde Bükreş Era-Net Çağrılarına 
katılım sağlamıştır. Bu çağrılar kapsamında, tematik grup toplantısı ve diğer konulardaki 
toplantılara katılım sağlanarak Era-Net tarafından desteklenen diğer projeler ve proje 
ortakları ile görüşme sağlanmıştır. Potansiyel projelerin değerlendirilmesi, yürütülmekte olan 
projelere ilişkin bilgi paylaşımı, projelerin mali yapısı ve modellemeleri hakkında bilgi sahibi 
olunmuştur. 
 
 
 

AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. 
 
Akdeniz EDAŞ’ın destek verdiği iş paketleri ve dönem içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar 
aşağıdaki gibidir; 
 
İş Paketi-3: Volt/VAr/Demand Kontrolü ve En İyilenmesi: 

 Hava, Atmosferik Veriler ve Dizaynı  
- Güneşin Pozisyonu 
- Güneşlenme Süresi ve Birim Alandaki Güneş Radyasyonu 
- Direkt Radyasyon 
- Global Radyasyon 
- Diffuse Radyasyon 
- Tayfsal Dağılım 
- Meteoroloji Gözlemleri 
- Panel Dizisi Konumu 

 DC Modül Akım/Gerilim Karakteristiği 

 DC Dizi Akım-Gerilim Karakteristiği 

 DC – AC Güç Dönüşümü 
kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
 

 
İş Paketi-5: Geliştirilen Sistemlerin Test Sahasında Gösterimi: 
Seçilen 3 adet Trafo Merkezi’nden Burdur Trafo Merkezi Kozluca Fideri’nin pilot bölge 
olmasına karar verilmiştir. Kozluca Fideri üzerinde 3/0 iletkene bağlı toplam 20,5 MW 
gücünde 21 güneş enerjisi santrali için enerji müsaadesi verilmiştir. Santrallerin hepsinin 
yapım süreci tamamlandığında ve şebekeye enerji vermeye başladıklarında fider üzerinde 
işletilebilir seviyenin üstünde gerilim yükselmesi beklenmektedir. Güç sistemi analiz yazılımı 
olan Dig-Silent programında Kozluca fiderine bağlı dağıtım şebekesi ve güneş enerjisi 
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santralleri modellenmiş, bölgede mevcutta üretim yapan santrallerin aylık endeks değerleri 
Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) üzerinden alınarak tüm santraller için yük profilleri 
yazılımda tanımlanmıştır. Aynı bölgede bulunan santrallerin kurulu güçleri ile orantılı olarak 
benzer üretimler yapacağı varsayılmış ve analizler bu doğrultuda yapılmıştır. Yapılan 
analizler sonucunda tüm santrallerin üretim halinde olması durumunda hat boyunca gerilim 
yükselmesi %11 değerlerine çıkabilmektedir. Bu yükselme bölgede bulunan dağıtım 
trafolarına bağlı abonelerin elektrik teçhizatının çalışmasını olumsuz etkileyecek seviyede 
olduğu için Isparta ve Korkuteli Trafo Merkezleri’ndeki duruma göre daha problemli 
olmaktadır. Bu sebeple pilot bölge olarak Burdur TM Kozluca Fideri seçilmiştir. 
 
 
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 toplantılar veya telekonferanslar 

gerçekleştirilmiştir.  

 
İş Paketi 8: Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi 
2017/1.Dönem içerisinde Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi iş paketi kapsamında Akdeniz 

EDAŞ proje ekibinde yer alan Fırat GÜLER; 

- 15-19 Mayıs 2017 tarihlerinde Avusturya Era-Net Çağrısına katılım sağlamıştır. Bu 

çağrılar kapsamında, tematik grup toplantısı ve diğer konulardaki toplantılara katılım 

sağlanarak Era-Net tarafından desteklenen diğer projeler ve proje ortakları ile 

görüşme sağlanmıştır. Potansiyel projelerin değerlendirilmesi, yürütülmekte olan 

projelere ilişkin bilgi paylaşımı, projelerin mali yapısı ve modellemeleri hakkında bilgi 

sahibi olunmuştur. 

 

 
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 

1 33,39 3 10,27 
Bu iş paketi 30.06.2018 
tarihine kadar devam 

etmektedir. 
- 

2 21,3 2,58 9,67 
Bu iş paketi 30.06.2018 
tarihine kadar devam 

etmektedir. 
- 

6 1,45 0,06 0,52 
Bu iş paketi 30.06.2018 
tarihine kadar devam 

etmektedir. 
- 

8 1,45 0,06 0,52 
Bu iş paketi 30.06.2018 
tarihine kadar devam 

etmektedir. 
- 

TOPLAM 57,99 5,70 20,98 - - 
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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 

1 Bilgisayar 2017/1.Dönem 2 adet 2 adet Sapma Yoktur 

 
 
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 içerisinde alımı gerçekleştirilen malzeme gideri bulunmamaktadır. 

 

 

2.1.4 DİĞER GİDERLER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Gider Kaleminin Türü Gerçekleşme Dönemi Sapmanın Gerekçesi 

YMM Zekeriya AYDIN 2016-2.Dönem  
2016/1 Dönemi TÜBİTAK Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme ve 
Tasdik Raporu onaylanmıştır. 

YMM Zekeriya AYDIN 2017-1.Dönem  
2016/2 Dönemi TÜBİTAK Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme ve 
Tasdik Raporu onaylanmıştır. 
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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 (%) 

1 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
İş paketi 

devam ediyor 
29 Ay 17 Ay 

İş paketi 
devam 
ediyor 

- 6 Ay %37,9 %58 

2 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
İş paketi 

devam ediyor 
29 Ay 17 Ay 

İş paketi 
devam 
ediyor 

- 6 Ay %37,9 %58 

3 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
İş paketi 

devam ediyor 
29 Ay 17 Ay 

İş paketi 
devam 
ediyor 

- 6 Ay %37,9 %58 

4 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
İş paketi 

devam ediyor 
29 Ay 17 Ay 

İş paketi 
devam 
ediyor 

- 6 Ay %37,9 %58 

5 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
İş paketi 

devam ediyor 
29 Ay 17 Ay 

İş paketi 
devam 
ediyor 

- 6 Ay %37,9 %58 

6 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
İş paketi 

devam ediyor 
29 Ay 17 Ay 

İş paketi 
devam 
ediyor 

- 6 Ay %37,9 %58 

7 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
İş paketi 

devam ediyor 
29 Ay 17 Ay 

İş paketi 
devam 
ediyor 

- 6 Ay %37,9 %58 

8 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
İş paketi 

devam ediyor 
29 Ay 17 Ay 

İş paketi 
devam 
ediyor 

- 6 Ay %37,9 %58 
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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 31.01.2017 - 

Volt/Var/Talep kontrolü ve en iyileme 
modelleri 

01.06.2017 - 31.08.2017 Devam ediyor  

Geliştirilen sistemin diğer sistemler ile 
entegrasyonu (Entegre Sistem) 

01.10.2017 - 31.10.2017 Devam ediyor  

Test Raporu 01.04.2018 - 31.05.2018 Devam ediyor  
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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 

 
Süre değişikliği bulunmamaktadır 

 
 

2 Kaynak/bütçe değişikliği 
 
Kaynak/bütçe değişikliği bulunmamaktadır. 

 
 
2.3. PROJE YÖNETİMİ 
 

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

planlandığı gibi yürümekte midir? Değerlendiriniz. 
 
2017/1.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.  

 

2017/1.Dönem içerisinde; 

- İş Paketi-1: Dağıtım Sistemleri için Akıllı Cihaz Tasarımı ve Geliştirilmesi  

- İş Paketi-2: Dağıtım Sistemleri İzleme ve Kontrol için Çerçeve Geliştirilmesi 

- İş Paketi-6: Proje Yönetimi 

- İş Paketi-8: Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi 

iş paketleri kapsamında gerekli kaynak planlamaları, maliyet ve teknik durum 

değerlendirmeleri, hedeflerin ve ara çıktılara ilişkin sorgulamalar dönem içerisinde 

gerçekleştirilen proje toplantıları ile yönetilmiş ve kontrol edilmiştir. 
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3. PROJENİN AR-GE KAZANIMLARI 
 
3.1 

 
Dönem içinde projede gerçekleşen Ar-Ge kazanımlarını yazınız. 
 
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 kapsamında güneş enerjisi üretiminin tahminlemesi, Volt / VAr Demand 
kontrolü için önem arz etmektedir. Tahminleme için dünyada uygulanan model ve 
algoritmalar incelenmiş bu çerçevede inavitas Solar yazılımında geliştirmeler yapılmıştır. 
Güneş enerji santrallerin ölçü hücrelerine bağlı enerji kalitesi kaydedici cihazlarından alınan 
gerçek üretim değerleri ile modelleme sonucunda elde edilen tahmini üretimler 
karşılaştırılmış, algoritmanın optimizasyonu için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. %1 - %2 
oranında sapma ile üretimlerin doğru hesaplandığı görülmüştür.  
 
Üretim tahminlerinin doğru hesaplanması dağıtım şebekesinde oluşabilecek gerilim 
regülasyonu ve talep yönetimindeki problemleri önceden tespit edilmesini sağlamaktadır. 
 
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 alış verişi yapılmıştır. Aynı zamanda EraNet Smart Grid 
Plus kapsamında düzenlene yurtdıı 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. 

 


