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Abstract— This paper examines the effects of distributed power 

plants with increasing installed power on the voltage profiles of 

distribution feeders. Firtsly, to create a general opinion a brief 

theoretical information on the effects of distributed generation 

plants on distribution networks has been given. Later, brief 

information on a case study using DigSILENT Power Factory 

software was given. Then the results of the analysis were 

presented. Finally, case study simulation results, alternative 

solution methods, and issues that need to be taken into 

consideration in order to avoid voltage reagulation problems in 

the network connection of distributed generation plants are 

mentioned. 

Index Terms-- Distributed generation, Distribution network, 

Power system dynamics, Voltage regulation, Voltage variation, 

I. INTRODUCTION 

The electricity distribution network performs the function 
of transporting electricity to the distribution end users at the 
medium voltage level (1 kV to 35 kV) in transformer 
substations [1]. According to the boundary values defined by 
international standards, the voltage value must remain within 
± 10% throughout the distribution network [2]. This voltage 
range defined by the standards is divided into three main 
segments [3]. The maximum and minimum voltage limits for 
these segments are given below: 

• The favorable zone (between 0,95 to 1,05 per unit) 

• The tolerable zone (between 0,92 to 1,06 per unit) 

• The extreme zone (between 0,9 to 1,08 per unit) 

In particular, the voltage limit values defined towards the 
end of the feeder are exceeded in the electricity distribution 
networks which are operated with the classical distribution 
scheme (source-to-user power flow) and long and low cross-
section lines. In recent years, MV network power flow 
operations have left the unidirectional power flow in the 
classical distribution scheme to changing bidirectional power 
flow with the effect of increasing distributed generation plants. 
Because of this, MV grid-connected distributed power plants 
start to increase the voltage level of the load they are 
connected to [4]. Distributed generation facilities, which have 
a considerably large installed capacity in rural areas, 

especially where energy demand is low, can increase the 
voltage level up to the "extreme zone" [5]. As land prices in 
rural areas in Turkey are quite low, the decrease in investment 
costs has caused investors to concentrate on these regions. 
Therefore, the voltage increases observed on rural distribution 
feeders have begun to appear. 

In this article, the effects of the distributed power 
generation plants of Burdur Substation belonging to Akdeniz 
EDAS (Distribution System Operator), located in Turkey, on 
Kozluca Feeder, which have a large installed power, were 
investigated. Voltage profiles of Kozluca Feeder have been 
obtained by power flow analysis performed on the digital 
network model modeled in DigSilent Power Factory software. 
The obtained values, simulation results and suggestions are 
presented under the heading "Conclusion" at the end of the 
article. 

II. VOLTAGE CHANGES IN A DISTRIBUTION NETWORK 

An electric distribution network model is simply shown on 
the single line shown in Fig.1 

 

Figure 1.  Simple Representation of a Distribution Feeder 

The calculation of the voltage difference between the 
feeder head and the feeder end in the single line given in 
Figure 1 is carried out using formula (1) [6]: 

 U1  U2|  I(RLN  jXLN) 

If the current flowing through the feeder is written in the 
form of apparent power and the feeder end voltage, then the 
equation becomes formula (3). 

 I  S*  U2
*  (PL  jQL)  U2

* 
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A simplified version of the distributed feeder which has a 
connection with distributed generation plant is shown in Fig.2 

 

Figure 2.  Simple Representation of a DG Connected Distribution Feeder 

The difference between the feeder end and the feeder head 
voltage values after the distributed production effect is 
calculated using the equation (4): 

 I  (RLN(PL PDG) XLN(QL (±QDG))) U2 

As a result of equation (4) reactive and active power 
consuming electrical subscriptions cause the voltage drop 
across the feeder. However, distributed generation plants 
generally tend to increase the voltage level along the feeder, 
depends on their power factors. In this paper, the DERs we 
will examine generally work close to the power factor 1 and 
cause the increase of the voltage value along the feeder 
regardless of the R / X ratio of the conductor used throughout 
the feeder. 

III. CASE STUDY 

In the case study, as mentioned before, Kozluca Feeder 
which is suppled from Burdur substation is examined. To give 
a small brief about Kozluca feeder, the farthest consumer 
supplied from the feeder is approximately 60 km away from 
substation and the nominal voltage of the feeder is 31.5 kV. 
There is a 9 MW unlicensed solar power plant currently active 
on it. It is predicted that this number will rise to 19.5 MW with 
other SEPPs that are given the connection assent. The plot of 
the Kozluca Feeder on the map is given in Figure 3. Shown 
solar icons indicate Solar Power Plants that are connected or 
considered to be connected. 

The load flow analyzes on the feeder were carried out by 
using DigSILENT Power Factory software licensed by 
Akdeniz EDAŞ. The current DigSilent PF models of the 
power grid are supplied from Akdeniz EDAS and the 
compatibility of these models with the power grid is approved 
by Akdeniz EDAS. Analysis of all Burdur substation feeders, 
to which the feeder is connected in the name of ensuring the 
validity of the analyzes to be performed on the feeder, was 
performed simultaneously. 

Load flow analyzes were performed with reference to the 
day of highest production at Kozluca Feeder. For this, Inavitas 
software was used for head of the feeder loadings for June and 
July, and the reference day was determined according to this 
load data. According to the obtained data, analyses are 
performed according to reference date of July 6, 2016 when 
the power of 4,181 MW was propelled to substation. 

 

Figure 3.  The map of  Kozluca Feeder 

Loading of the transformers on the feeders has been 
obtained from the AMR system of Akdeniz EDAS. The 
obtained load information is matched to the transformers and 
integrated into DigSILENT Power Factory software. SEPP 
productions were obtained from production records taken 
from Akdeniz EDAŞ and entered into DigSILENT Power 
Factory model. A general production schedule for each SEPP 
that have not yet been connected to the grid yet but have been 
provided with connection views has been established. AMR 
loads of the transformers can’t be obtained were calculated as 
scaling the load of the feeder head according to the 
transformer sizes. The important point here is that the SEPP 
production and matched AMR loads doesn’t included to 
scaling process. In other words, the formulation of the 
transformer load scaling is represented as equation (5): 

 PX  (PFEEDER  PSEPP PAMR) WXWALL) 

where 

PX = the active load of transformer X 

PFEEDER = the active load of head of the feeder 

PSEPP = the SEPP production of the feeder 

PAMR = AMR loading values of the matched transformers 

WX = the installed power of transformer X 

WALL = the total installed power of all unmatched 
transformers 

Reactive power loadings of all transformers were simple 
calculated as scaling the reactive power of the head of the 
feeder according to their installed powers. 



In the analysis, the current switching situation in Kozluca 
Feeder has been changed. It is thought that the current 
switching state is the optimum switching state for the current 
load flows, and that if the SEPPs with connection assent are 
switched on, it will no longer be optimal. For this reason, 
when all the SEPPs are in operation, the most appropriate 
switching scheme (layout of the voltage profile and line 
loadings) in the Kozluca Feeder was determined and the 
analysis was performed on this layout. 

IV. SIMULATIION RESULTS 

In the analysis of the load flow, the situation that will 
occur when all the SEPPs with connection assent at the feeder 
are active are examined. Analyzes performed on these 
conditions (Scenario 1) show the voltage profile along the 
resultant feeder as shown in Fig.4  

 

Figure 4.  Voltage Profile of Kozluca Feeder as a result of Scenario 1 

When this voltage profile is examined; 

 10.29 MW is propelled to Burdur substation and 5.26 
MVAr of reactive power is drawn from Burdur 
substation. 

 Pigeon (3/0 AWG) at the point where the most power 
passes at the feeder has a loading value of 84%. 

 At the point where the highest voltage is seen on the 
feeder, the voltage is increased to 1.095 per unit (34.5 
kV) by 11.5% compared to the feeder head voltage. 

Load flow analyzes for three different scenarios have been 
carried out in order to overcome the voltage rise in the feeder 
at this point. These scenarios are given below: 

 Limitation of SEPP production to 80% 

 Installation of a voltage regulator on the feeder 

 Installation of a 2MVAr reactor on the feeder 

A. Limitation of SEPP Production to %80 

In this scenario (Scenario 2), the production of SEPPs is 
simulated by reducing their maximum production by 80%. 
The voltage profile result of the analysis is given in Fig. 5.  

 

Figure 5.  Voltage Profile of Kozluca Feeder as a result of Scenario 2 

When this voltage profile is examined; 

 7.26 MW is propelled to Burdur substation and 4.13 
MVAr of reactive power is drawn from Burdur 
substation. 

 Pigeon (3/0 AWG) at the point where the most power 
passes at the feeder has a loading value of 63%. 

 At the point where the highest voltage is seen on the 
feeder, the voltage is increased to 1.066 per unit 
(33.58 kV) by 8.4% compared to the feeder head 
voltage. 

B. Installation of a Voltage Regulator on the Feeder 

In this scenario (Scenario 3), when the voltage regulator is 
installed in the distribution center which has the distance from 
substation is about 28. Km of the feeder, the effect on the 
feeder voltage profile is analyzed. The feeder voltage profile 
after the voltage regulator installation is shown in Fig. 6.  

Results of this scenario are following; 

 10.24 MW is propelled to Burdur substation and 5.41 
MVAr of reactive power is drawn from Burdur 
substation. 

 Pigeon (3/0 AWG) at the point where the most power 
passes at the feeder has a loading value of 84%. 

 At the point where the highest voltage is seen on the 
feeder, the voltage is increased to 1.058 per unit 
(33.33 kV) by 7.8% compared to the feeder head 
voltage. 



 

Figure 6.  Voltage Profile of Kozluca Feeder as a result of Scenario 3 

C. Installation of a 2MVAr Reactor on the Feeder 

In this scenario (Scenario 4), the effect of the 2MVAr 
reactor installation, located on the 50th Km of the feeder and 
on the same path of majority of the SEPP, to the voltage 
profile is examined. The voltage profile after reactor 
installation is shown in Fig. 7. 

 

Figure 7.  Voltage Profile of Kozluca Feeder as a result of Scenario 4 

In this scenario; 

 9.94 MW is propelled to Burdur substation and 7.85 
MVAr of reactive power is drawn from Burdur 
substation. 

 Pigeon (3/0 AWG) at the point where the most power 
passes at the feeder has a loading value of 89%. 

 At the point where the highest voltage is seen on the 
feeder, the voltage is increased to 1.056 per unit 
(33.33 kV) by 8.1% compared to the feeder head 
voltage. 

V. CONCLUSIONS 

As a result of the analysis, it was observed that the highest 
voltage value of rural Kozluca Feeder with low consumption 
demand increased by 11.7% from substation. This value 
corresponds to a value above the defined as the extreme zone 
at the previous titles. In order to overcome this increase in 
voltage, analyzes were carried out scenarios for 80% reduction 
of production values of SEPPs, installation of voltage 
regulator to the grid and installation of 2 MVAr voltage 
regulator to the grid. As a result, the increase in voltage was 
reduced to 8.4%, 7.8% and 8.1%, respectively. The reactor 
that is installed on the feeder is not a very likely solution 
because it worsens the power factor of the feeder head. 
Likewise, the reduction of SEPP production is not considered 
a possible solution because it will cause a lot of financial 
costs. Voltage regulators can be considered as the ideal 
solution for such voltage rises. 

Feeder-based delivery of SEPP connection permits instead 
of substation-based is a method that must be performed to 
prevent such voltage rise incidents. Especially at noon, the 
lowest feeder loads are the most important reference point for 
giving these connection assent. As in this example, the SEPP 
board's overtaking of the feeder loading is the main cause of 
the voltage rises. 

REFERENCES 

[1] IEC standart voltages, IEC 60038 std. Ed. 6.2, 2002.  

[2] Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution 
networks, EN 50160:2007 E, 2007 

[3] T. Gönen, Electric Power Distribution System Engineering, New York: 
McGraw-Hill, 1986, p. 453 

[4] Philip P. Barker, Robert W. de Mello, “Determining the Impact of 

Distributed Generation on Power Systems: Part 1 - Radial Distribution 
Systems”, Power Engineering Society Summer Meeting, 2000. IEEE, 

Volume: 3, pp. 1645-1656 

[5] S. Kongtripop, S.Premrudeepreechacham, T. Kasirawat, C.Pongsriwat, 
“Effect of Distributed Generation on Very Long Distribution Line with 

Automatic Voltage Regulator”, ECTI-CON 6th International 

Conference, 2009 
[6] F.A. Viawan, “Voltage Control and Voltage Stability of Power 

Distribution Systems in the Presence of Distributed Generation”, Thesis 

for the Degree of Doctor of Philosophy, Chalmers University of Tech., 

2008 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

INAVITAS VVMS 
Volt/VAr/Demand Yönetim Sistemi İçin İzleme ve 

Yönetim Yazılımı Geliştirilmesi 

Zekeriya GÜNEŞ 
 

Rev. 1.0 
21.12.2016 

 



 

 

     INAVITAS VVMS | Volt/VAr/Demand Yönetim Sistemi İçin İzleme ve Yönetim Yazılımı Geliştirilmesi 

1 

İÇİNDEKİLER 
1 KULLANICI GİRİŞİ ..................................................................................................................................... 2 

1.1 Giriş Ekranı ...................................................................................................................................... 2 

1.2 Şifre Hatırlatma Ekranı .................................................................................................................... 2 

2 ANA SAYFA .............................................................................................................................................. 4 

2.1 Temel Bilgiler Ekranı ....................................................................................................................... 4 

2.2 Kullanıcı Profil Ekranı ...................................................................................................................... 4 

3 YÖNETİM EKRANI .................................................................................................................................... 5 

3.1 Şebeke Yönetimi ............................................................................................................................. 5 

3.2 Cihaz Yönetimi ................................................................................................................................ 6 

3.2.1 Cihaz Ekleme ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

3.3 Grafik Editör .................................................................................................................................... 8 

4 Analiz Sayfası ........................................................................................................................................... 9 

5 Anlık İzleme ........................................................................................................................................... 10 

6 Raporlama ............................................................................................................................................. 10 

6.1 Periyodik Rapor ............................................................................................................................ 10 

6.2 Rapor İstek Sayfası ........................................................................................................................ 11 

7 Alarmlar ................................................................................................................................................. 12 

7.1 Alarm Tanımlama Sayfası ............................................................................................................. 12 

7.2 Alarm Sayfası ................................................................................................................................ 13 

7.3 Alarm Sorgulama Ekranı ............................................................................................................... 14 

8 VVMS İzleme ......................................................................................................................................... 15 

8.1 Şebeke İzleme ............................................................................................................................... 15 

8.2 Operasyon Sayfası ........................................................................................................................ 16 

9 Harita Ekranı .......................................................................................................................................... 17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     INAVITAS VVMS | Volt/VAr/Demand Yönetim Sistemi İçin İzleme ve Yönetim Yazılımı Geliştirilmesi 

2 

 

 

 

1 KULLANICI GİRİŞİ 

1.1 Giriş Ekranı 
Tanıtım: Kullanıcıların yazılıma erişimini sağlayan ilk sayfadır. 

Kullanım: Kullanıcıların yazılıma erişimleri kullanıcı adı ve şifreler ile gerçekleştirilmektedir. Kullanıcılar beni 

hatırla kutusunu seçerek, kullanıcı isimlerinin bir sonraki girişlerde otomatik olarak doldurulmasını 

sağlayabilirler. 

Önemli: Giriş ekranında kullanıcı adı olarak e-posta adresi kullanılmaktadır 

 

Resim 1 Kullanıcı Giriş Ekranı 

 

1.2 Şifre Hatırlatma Ekranı 
Tanıtım: Kullanıcıların şifrelerini değiştirmek istediklerinde ya da şifrelerini unuttuklarında, şifre yenileme 

talebini oluşturdukları ekran. 

Kullanım: Kullanıcılar şifrelerini değiştirmek istediklerinde ya da unuttukların yeni şifre edinmeleri 

gerekmektedir. Şifre talebi Giriş Ekranı’nda Şifremi Unuttum butonu yardımıyla açılan yeni ekran üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. 
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Bu ekranda kullanıcı e-posta adresini girerek 

Gönder butonuna basar şifre sıfırlama e-

postasının gelmesini bekler. 

 

Resim 2 Şifre Yenileme Talep Ekranı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanıcıya iletilmiş olan e-postadaki bağlantı 

kullanılarak açılan sayfada kullanıcı yeni 

şifrelerinin girişini yapar ve giriş ekranına tekrar 

yönlendirilir. 

 

Resim 3 Şifre Yenileme Talep Ekranı 

Önemli: Şifre işlemleri için kullanıcının 

yönlendirilmesini istediği eposta adresinin 

sistem tarafından doğrulu kontrol 

edilmemektedir. 
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2 ANA SAYFA 

2.1 Temel Bilgiler Ekranı 
Tanım: Kullanıcıların yazılıma eriştikten sonra ilk olarak yönlendirildiği ekrandır. 

Kullanım: Kullanıcıların yazılıma eriştikten sonra ilk olarak temel bilgilerin yer aldığı bir ekrana 

yönlendirilirler. 

Bu ekranda kullanıcının sorumlu olduğu cihaz sayısı, heberleşmeyen cihaz sayısı, toplam alarm sayısı ve 

yöneticilerden gelen mesaj sayısı gibi bilgilerin yanında, hızlı yönlendirme alanı ve son beş alarm için temel 

bilgiler alanı yer almaktadır. Ayrıca sistemdeki toplam reaktif güç, devrede olan ve devre dışı olan 

reaktif güç miktarları ayrı ayrı belirgin bir şekilde görülebilmektedir. 

Önemli: Bu ekran yetkiden bağımsız olarak tüm kullanıcılara açıktır. 

 

Resim 4 Temel Bilgiler Ekranı 

2.2 Kullanıcı Profil Ekranı 
Tanım: Kullanıcı bilgilerinin yer aldığı ekrandır. 

Kullanım: 

Kullanıcılar temel bilgiler ekranında, kullanıcı ismine ya da üstte yer alan Kullanıcı Profili butonuna basarak 

ilgili ekrana ulaşabilirler. 

Bu ekranda, yalnızca yöneticiler tarafından güncellenebilen temel kullanıcı bilgileri bulunmaktadır. 
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Resim 5 Profil Ekranı 

Önemli: Temel kullanıcı bilgileri yalnızca yöneticiler tarafından güncellenebilir. 

3 YÖNETİM EKRANI 

3.1 Şebeke Yönetimi 
Tanım: Şebeke Yönetimi ekranları tüm şebeke hiyerarşisinin tanımlandığı ekranlardır. Buradaki 

tanımlamalar fiziksel şebeke yapısı ile benzer şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 

Kullanım: Normal kullanıcı bu ekranda yetkisi dahilinde ki şebeke yapısını görebilir, filtreleyebilir veya dışa 

aktarımı gerçekleştirebilir ancak düzenleme, silme işlemleri yalnızca yöneticiler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. 

Sistemde trafo merkezi (TM), dağıtım merkezi (DM) tanımlanabilmeli ve tanımlama yaparken cihazın Resim 

8’ de görünen bilgileri girilmelidir. 

Resim 6 Şebeke Yönetimi Ekranı 
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Resim 7 Fider Yönetim Ekranı 

 

Resim 8 TM/DM Tanımlama Ekranı 

 

3.2 Cihaz Yönetimi 
Tanım: Tanımlı cihazların listelendiği, bilgilerinin güncellendiği ve yeni cihazların tanımlanması için 

bağlantıların bulunduğu aynı zamanda kullanıcıya atanacak cihaz gruplarının belirlendiği sayfadır. 

Kullanım: Cihaz İşlemleri sayfası, daha önceden sisteme tanımı yapılmış cihazlar ve onlara ait özet bilgileri 

içeren tablonun yer aldığı sayfadan oluşmaktadır. Yeni cihaz eklemek için tabloda yer alan ‘Add Device’ 

butonuna, güncellemek için ise her satırda yer alan ‘Edit’ butonuna basılması gerekmektedir. 

 

 



 

 

     INAVITAS VVMS | Volt/VAr/Demand Yönetim Sistemi İçin İzleme ve Yönetim Yazılımı Geliştirilmesi 

7 

Resim 9 Cihaz Yönetimi Ekranı 

3.2.1 Cihaz Ekleme 
Tanım: Sisteme yeni cihaz ekleme işleminin gerçekleştirildiği sayfadır. 

Kullanım: Sisteme eklenecek cihaz iki kategoride düşünülmelidir. Birincisi cihazla doğrudan TCP/IP 

üzerinden haberleşilebilmektedir. İkincisi ise cihaz TCP/IP üzerinden haberleşmeyi desteklemediği için bir 

ağ geçidi üzerinden haberleşme sağlanabilecektir. Bu iki ayrımı ‘Is Communicated’ kutucuğunu işaretleyerek 

yapabilmekteyiz. 

Haberleşmeli olan bir cihaz sisteme eklenirken, gerekli olan bilgiler Resim 10’da bulunmaktadır. 

Sistem farklı haberleşme protokolleri ile çalışabildiği için protokol ve bu protokol için kullanılacak  

‘Comm Server’ seçimi yapılmalıdır. 

Resim 10 Cihaz Ekleme Ekranı 
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TCP/IP haberleşmeli olmayan cihazlar için gerekli bilgiler Resim X de bulunmaktadır. Burada eklenecek cihaz 

hangi haberleşmeli cihaz üzerinden haberleştirilecekse, bu cihazın ‘Comm Unit’ altında seçilmesi 

gerekmektedir. 

Resim 11 Cihaz Ekleme Ekranı-2 

3.3 Grafik Editör 
Tanım: Trafo merkezlerindeki topolojinin tek hat gösterimi şeklinde çizilmesini sağlayan grafik sayfasıdır. 

Kullanım: Bu sayfada bir çizim aracı yer almakta ve çizilmek istenen trafo merkezi, tüm elemanlarıyla kolay 

bir şekilde çizilebilmektedir. Yapılan çizimler taslak olarak kaydedilebilmekte ve bu taslaklar daha sonra 

tekrar kullanılabilmektedir. Ayrıca çizim taslakları tekrar düzenlenebilir yapıda tasarlanmıştır. 

 

Resim 12 Grafik Editör Genel Ekranı 
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Resim 13 Grafik Editör Çizim Ekranı 

  

4 Analiz Sayfası 
Tanım: Verilerin analiz edilip, sistem kullanıcıların hızlı ve doğru karar almasını sağlayan sayfadır. 

Kullanım: Bu sayfada saha seçimi, sahaya ait cihaz türleri ve cihazların ayrı ayrı seçimi yapılarak istenilen 

analizler kullanıcı tarafından belirlenen zaman aralıklarına göre yapılacaktır. 

Sorgulamanın yapılabilmesi için kullanıcı sırasıyla cihaz grubu seçimi, tag grubu seçimi ve sorgulanması 

istenilen zaman dilimi, cihaz seçimi tag ve sorgulama için başlangıç-bitiş tarihlerinin seçer. Bu seçimlere göre 

cihaz, tag ve başlangıç-bitiş tarihi otomatik olarak sistemde görünür. İlgili seçimler yapıldıktan sonra 

“Submit” butonu yardımıyla istenilen sorgulamalar yapılır. 

Resim 12 Analiz Sorgulama Ekranı 



 

 

     INAVITAS VVMS | Volt/VAr/Demand Yönetim Sistemi İçin İzleme ve Yönetim Yazılımı Geliştirilmesi 

10 

5 Anlık İzleme 
Tanım: Cihazlardan alınan son güncel verilerin gösterildiği ekrandır. 

Kullanım: Kullanıcıya atanmış liste kullanılarak cihaz seçimi yapıldıktan sonra tag seçimi de gerçekleştirilerek 

listelenecek veri tablosundaki kolonlarda yer alması istenen (TM Adı, Cihaz Adı, Haberleşme Durumu, 

Güncelleme Tarihi vb.) veriler seçilerek sorgulama yapılabilir. 

Resim 13 Anlık İzleme Sorgulama Ekranı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Raporlama 

6.1 Periyodik Rapor 
Tanım: Kullanıcıların sistem üzerinden rapor isteklerini periyodik olarak oluşturdukları sayfadır. 
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Kullanım: Periyodik rapor sayfası içerisinde daha önceden tanımlanmış periyodik raporların detaylı 

listelendiği tablo, tabloları güncelleme, silme ve kullanıcı atamalarının gerçekleştirildiği işlemlerden 

oluşmaktadır. 

Not: Bu sayfa tasarım itibariyle geliştirilmiş olup, fonksiyonel anlamda tasarım ve geliştirme sürecindedir. 

Resim 14 Periyodik Rapor Ekranı 

6.2 Rapor İstek Sayfası 
Tanım: Sistem kullanıcıların isteği doğrultusunda oluşturulacak raporları talep ettikleri sayfadır. 

Kullanım: Kullanıcı oluşturulmasını istediği raporlar için öncelikle Proje Türünü seçmek zorundadır. Ardından 

sırasıyla Rapor Türü, Başlangıç – Bitiş Tarihi, Cihaz Seçimi ve Dosya Türü seçimi yapılarak Rapor Al butonuna 

tıklayarak, rapor isteği sayfa içerisinde yer alan tabloda görüntülenecektir. 

Raporlama ekranı kullanılarak sahadan gelen veriler, bu verilerin analizi, yorumlanması ve tahmin sonuçları 

düzenlenip kullanıcılara Excel, PDF vb. formatta, grafiklerle desteklenerek sunulur. Rapor ekranının 

kullanımına ilişkin örnek aşağıda sunulmaktadır. 

Sayfada listelenen rapor buradan indirebileceği gibi, e-posta yoluyla kullanıcılara da gönderilebilecektir. 

Önceden gerçekleştirilen rapor istekleri, raporların durumları, dosya türü gibi detaylar bu sayfada bulunan 

tabloda verilecektir. Kullanıcı isterse filtreleme yöntemi ile daha önceki rapor istekleri belirleyeceği kısıtlara 

göre de görüntüleyebilecektir. 

Not: Bu sayfa tasarım itibariyle geliştirilmiş olup, fonksiyonel anlamda tasarım ve geliştirme sürecindedir. 



 

 

     INAVITAS VVMS | Volt/VAr/Demand Yönetim Sistemi İçin İzleme ve Yönetim Yazılımı Geliştirilmesi 

12 

Resim 15 Rapor İstek Sayfası 

7 Alarmlar 

7.1 Alarm Tanımlama Sayfası 
Tanım: Sistemde yer alması istenen alarmların tanımlandığı ekrandır. 

Kullanım: Alarm oluşması istenen veri tagi üzerinden hangi şartlarda alarm oluşması isteniyorsa, bunun 

tanımı bu ekranda yapılmalıdır. 

Alarm için kontrol edilmesi istenen tag seçilip, alarm şartının oluşması için gerekli operatör ve alarm için 

kullanılacak nominal tipi seçilerek, alarmın oluşması gereken eşik değeri ve veri bandı tanımlanmalıdır. 

Resim-X’ de görüntülenen alarm tanımında her cihazın üzerinde tanımlı olan nominal değere göre 120VEqv. 

Tagi üzerinden işlem yapılacak ve bu tagin değeri cihaz üzerinde tanımlanan nominal değerden %103,3 

kadar büyük olursa alarm tetiklenecektir. Ayrıca farklı tagler birbirine mantıksal olarak (ve, veya operandları 

ile) bağlanarak alarm tanımı da gerçekleştirilebilmektedir. 

Resim 16 Alarm Tanımlama Ekranı 
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7.2 Alarm Sayfası 
 

Tanım: Sisteme tanımı yapılmış alarmlar, farklı cihaz ya da cihaz gruplarına atamasının yapıldığı, ayrıca bu 

alarmlar sonucunda oluşan e-posta ya da bildirimlerin kullanıcılara atamasının yapıldığı ekrandır. 

Kullanım: Sayfada sisteme tanımlaması yapılmış tüm alarmların bir listesi bulunur. Bu listede alarmın hangi 

cihaz grubuna ya da hangi cihaza atandığı görülebilmektedir. 

Sayfada bir alarmın ataması silinebilir ya da sonradan düzenlenebilir yapıdadır. 

Resim 17 Alarm Listeleme/Cihaz Atama Ekranı 

Sayfada tanımlanmış ve cihazlara atanmış alarmlar kullanıcı hesabına atanarak, kullanıcının bildirim, SMS ve 

E-Posta ile bilgilendirmesi sağlanır.  

Bildirim, SMS ve E-Posta yollarıyla kullanıcı bilgilendirmesi açısından aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır: 

 Bildirim için; Göster-Gösterme, 

 SMS ve E-Posta için; Gönderme, Aktif Olduğunda Gönder, Pasif Olduğunda Gönder, Her İki 

Durumda Gönder 

Resim 18 Alarm / Kullanıcı Atama Ekranı 
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7.3 Alarm Sorgulama Ekranı 
Tanım: Sisteme tanımı yapılmış ve cihazlara atanmış alarmların, aktif ya da pasif olma durumlarının 

özetlendiği ekrandır. 

Kullanım: Alarm Sorgulama Ekranında belirli zaman aralığına sahip aktif ve pasif alarmların listelenmesi ve 

incelenmesi imkânı sağlanmıştır. 

Bu sayfadaki alarm tablosunda alarmın türü, hangi cihaz üzerinde alarm oluştuğu, alarm tanımında 

belirlenmiş tag adı ve değeri ile alarmın aktif ve pasif olma zamanları yer almaktadır.  

Sistemde aktif ve pasif alarmlar farklı tablolarda listelenerek pasif olmuş alarmların pasif olma zamanları da 

görüntülenebilmektedir. 

Resim 19 Aktif Alarm Sorgulama Ekranı 

Resim 20 Pasif Alarm Sorgulama Ekranı 
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8 VVMS İzleme 
 

8.1 Şebeke İzleme 
Tanım: Şebekedeki istasyonlara ait özet reaktif güç takibinin yapılabildiği ekrandır. 

Kullanım: Sayfa genel kullanım itibariyle şebekenin reaktif güç bilgilerine en hızlı ulaşılabilmek için 

tasarlanmıştır. Sistem ve bölge bazında devrede ve toplam güçlerin görüntülenebildiği sayfada, sistem 

işletme için gerekli olan servislerin de o anki çalışma durumlarını göstermektedir. 

 

Resim 21 Genel Şebeke İzleme Ekranı 

Sayfada her istasyona ait reaktif güç bilgileri de ayrı ayrı listelenebilmektedir. Bu listedeki kısaltma ismine 

tıklayınca istasyonu detay bilgilerine ulaşılabilmektedir. 

Bu listede cihazların haberleşme durumları, kapasite güçleri, konum bilgileri ve alarm sayıları yer almaktadır. 

Bu listedeki cihazların ID’lerine tıklandığı zaman da her cihazın detay bilgilerine erişilebilmektedir. 

 

Resim 22 İstasyon Bazında Şebeke İzleme Ekranı 
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Cihaz detay sayfasında cihaz üzerindeki son 5 alarmı, anlık verileri ve cihaza gönderilmiş son 5 komut 

listelenmektedir. Bu sayfada her cihazın Volt/VAr/Demand yönetimi açısından incelenmesi kolaylıkla 

sağlanmaktadır. 

 

Resim 23 Cihaz Bazında Şebeke İzleme Ekranı 

8.2 Operasyon Sayfası 
 

Tanım: Volt/VAr/Demand Yönetim Sistemi’nin algoritma mekanizması olan ‘Automation Engine’ servisi 

tarafından belirlenmiş komutların yönetildiği ve uygulandığı ekrandır. 

Kullanım: Bu ekranda Automation Engine servisi tarafından sistemin ihtiyacına göre belirlenmiş komutlar ve 

operasyonların listelenir. Aynı zamanda Manage Now butonuyla ‘Automation Engine’ servisinin algoritmaya 

göre bir karar vermesi sağlanır. Daha sonra bu komut istenirse, cihaza gönderilerek operasyonun işleme 

alınması sağlanabilir.  

Bunun haricinde eğer sayfa ‘Auto TX Mode’a alınırsa, ‘Automation Engine’ servisi algoritmaya göre bir karar 

verir ve bu kararın cihaz üzerinde gerekli operasyon kararını uygular. 

Sistem işletilirken, CVR Modunun (Korumacı Gerilim Düşümü) devreye alınması ve oranının belirlenmesi 

‘CVR’ butonu ile sağlanabilmektedir. 

 

Resim 24 Operasyon Ekranı 
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Resim 25 CVR Mod Ayar Ekranı 

9 Harita Ekranı 
Tanım: Sistemdeki cihazların harita üzerinde genel görünümünün ve sistem topolojisini görüntülendiği 

ekrandır. 

Kullanım: Bu sayfada topolojideki tüm cihazların haberleşme ve alarm durumları ‘cluster’ yapısında 

görüntülenebilmektedir. Ayrıca harita sayfası, yakınlaştırma ve uzaklaştırma özelliğine sahip olduğu için 

cihazların ayrıntılı bilgilerine erişilebilmektedir. Şekil X’de de görüldüğü üzere cihazların üzerinde ki açıklama 

etiketlerinde cihaz üzerinde alarm, haberleşme kopukluğu vs. durumları farklı renklerde belirtilmiştir. 

 

 

Resim 26 Harita Ekranı 

 

 

Harita ekranındaki trafo merkezi’ne yakınlaşıldıkça, görüntülenebilen tek hat şemasında yer alan kesici ve 

ayırıcıların açık,kapalı ve ara konumları farklı şekilde gösterilmektedir. 
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Resim 27 İstasyon Tek Hat Şeması 

Haritadaki ‘cluster’ simgelere tıklanınca, tıklanan noktadaki cihazların listesi ekranın sağında belirir ve çıkan 

listedeki ‘Instant Data’ butonuna tıklanınca ilgili cihazın anlık verisi görüntülenebilmektedir. 

 

 

Resim 28 Harita Detay Ekranı 
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Resim 29 Harita Ekranı Anlık İzleme Ekranı 


