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1. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti 

Bu rapor, orta gerilim dağıtım fiderlerinde meydana gelen arıza belirtilerini akım ve gerilim 

dalga şekillerine bağlı kestirim yöntemleri geliştirerek arıza belirtilerini önceden tespit etmek 

veya meydana gelen arızların kök sebeplerini belirlemek amacıyla başlatılan “Dagitim 

Fiderlerinde Dalga Sekli Analitigi Teknikleri ile Ariza Kestirim Yöntemleri Projesi (Kısa Adı: 

DAK ARGE Projesi)” süresince yürütülen faaliyetler, elde edilen bulgu ve sonuçları 

içermektedir.  

Elektrik güç sistemlerinde meydana gelen her olay akım ve gerilim dalgalarında bilinen veya 

henüz tam olarak bilinemeyen ancak belli başlı karakteristiklere sahip şekiller olarak kendini 

göstermektedir. Bu olaylardan birçoğu rutin işletme ile ilgili olaylar (motor devreye girmesi, 

dengeli kapasitör manevraları vb.) olduğu gibi bazıları da şebekede oluşmakta olan ve ortaya 

çıkması durumunda elektrik kesintisi başta olmak üzere ekipman üzerinde hasarlara da yol 

açabilecek arızalara dönüşen olaylardır. Meydana gelen arızaların bir kısmında ise, bu arızanın 

kök sebebi günümüz modern SCADA ve röle koruma altyapısı ile hatta güç kalitesi ölçüm 

cihazları gibi yüksek çözünürlüklü cihazlar ile de tespit edilememektedir veya hiç değilse bu 

cihazlar arıza engellemek üzerine tasarlanmamıştır. Bütün anlatılanların altında yatan asıl 

sebep, meydana gelen olaylarla ilgili akım ve gerilim dalgaları çözünürlüğünde, şebekeyi 

izleyen şebekedeki olaylarla ilgili tecrübe biriktiren kendi kendine öğrenebilen, yapay zeka 

destekli karar verebilen bir izleme ürünün henüz şebekelerde kullanılmıyor olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu ürün, şebekenin sağlıklı olarak işleyip işlemediği her an izleyen, 

unutmayan, her yeni olay ile bilgi ve tecrübe kütüphanesini genişletebilen, değişen koşulları 

algılayıp parametrelerini kendi başına yenileyebilen, karar ve öneri verebilen, yeri geldiğinde 

bilgi birikimini aynı dağıtım şirketinin farklı bölgelerine aktarıp kullanabilen yeni bir 

teknolojidir. 

Bu gerçekliğin farkında olarak ADM ve GDZ EDAŞ’lar dağıtım fiderlerinde arıza belirtilerini 

akım ve gerilim dalga şekillerini inceleyen algoritmalar geliştirirerek oluşmakta olan arızaların 

önüne geçmek için DAK ARGE Projesini başlatmışlardır. Bu sayede, dağıtım fiderlerindeki 

arıza farkındalığı arttırılarak, dağıtım şirketleri, arızaları önleyebilecek ve ekipmanlara zarar 

verecek ağır arızaların önüne geçebileceklerdir. DAK ARGE Projesi neticesinde geliştirilen 

teknoloji arıza bakım ve onarım ekiplerine sorumlu oldukları fiderlerde bilgi akışı sağlayarak 

daha önce sadece arızadan arızaya elde ettikleri bilgileri değerlendirerek gerçekleştirdikleri 
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çalışmaları DAK teknolojisi ile daha verimli ve farkındalığı arttırılmış olarak 

gerçekleştirmelerini sağlayacaktır. DAK teknolojisinin bir diğer faydası da ekipmanlarla ilgili 

düzeltici bakımların arıza meydana gelmeden çok önce, arıza belirtileri ortaya çıktığında uygun 

hava koşulları ve işletme şartlarında gerçekleştirilebilmesini sağlamaktır. Şekil 1 ve Şekil 2’de 

sırasıyla konvansiyonel şebeke işletmesi ve DAK teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen 

şebeke işletmesininde arıza tespit ve müdahalesinin şematik açıklaması paylaşılmaktadır. 

 

Şekil 1. Konvansiyonel dağıtım şebekelerinde arıza tespiti ve müdahalesinin şematik olarak açıklanması 

 

Şekil 2. DAK Teknolojisinin çalışma prensibinin şematik olarak açıklanması   
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DAK Projesi süresince saha ölçümleri, DigSilent PowerFactory Monitor isimli yüksek 

çözünülürlüklü ölçüm cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Bu cihaz proje bütçesi kapsamında satın 

alınmıştır. Şekil 3’de cihazın saha ölçümleri esnasında bir görüntüsü paylaşılmıştır. Proje 

kapsamında ilgili cihazın tercih edilmesinin sebebi kolay ulaşılabilir arayüzü, uzaktan erişim 

kolaylığı ve toplanan verilerin kolaylıkla başka ortamlara aktarılabilmesi olanaklarıdır.  

 

Şekil 3. DigSILENT PowerFactory Monitor cihazı saha ölçümü esnasında 

DAK Projesi kapsamında elektronik mühendisliği ve veri işleme alanlarında kullanılan farklı 

yöntemler bir araya getirilerek akım ve gerilim dalgalarından alınan ölçümlere uygulanacak 

şekilde yeni ve tamamen DAK Projesine özgün algoritmalar geliştirilmiş ve kodlanmıştır. Proje 

kapsamında geliştirilen ana yazılım Python 3.4 Programlama dili kullanılarak yazılmıştır. Proje 

süresince, sahada testler gerçekleştirilerek bu testlerin dalga şekillerinde yarattığı etkiler 

incelenmiş ve bunların tespit edilmesine yönelik algoritmalar yazılmıştır. Bu algoritmalar 

aşağıda paylaşılmaktadır: 

• Gerilim Trafosuna Yük Bağlanmasını Tespit Eden Algoritma (GYB Algoritması) 

• Farklı RMS Dalga Şekillerinin Benzerliklerini Tespit Eden Algoritma (DZB 

Algoritması) 
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Sayılan algoritmaların hangi amaçla kullanıldığı ve nasıl geliştirildiği aşağıdaki başlıklarda 

açıklanmaktadır. 

1.1. GYB Algoritması 

GYB algoritması, kırsal bölgelerde bulunan OG dağıtım merkezlerinde iç ihtiyaç 

transformatörü bulunmayan noktalarda röle vb. DC ekipmanın beslemesini yapan akü 

gruplarını şarj edebilmek için kullanılan redresörlerin, AC taraflarının ölçüm gerilim 

trafolarının sekonderine bağlanması sonucu ortaya çıkan bozulmaları tespit etmek için 

geliştirilmiştir. 

Elektrik dağıtım merkezlerinde bulunan ölçüm ekipmanı ölçüm gerilim transformatörlerinden 

sinyal almaktadır. Bu esnada, eğer ölçüm gerilim transformatörü sekonderine ölçüm cihazından 

başka cihazlar bağlıysa ve bu cihazlar gerilim transformatörü üzerinden yük çekiyorsa bu 

durum ölçüm cihazının periyodik olarak bozulmalara maruz kalan gerilim sinyalleri okumasına 

sebep olmaktadır. Ancak gerçekte 34.5 KV baranın geriliminde bir bozulma olmamaktadır. 

Dolayısıyla bu durum güç kalitesi ölçüm cihazlarının yanlış okuma yaparak toplam harmonik 

bozulma değeri (THDS) başta olmak üzere sanki gerilim dalgalarında yüksek bozulma varmış 

gibi ölçüm almasına sebep olmaktadır.  

Sahada gerçekleştirilen bir çok ölçüm ve testler sonucunda gerilim transformatörüne yük 

bağlanmasını tespit edebilen algoritmanın ayırt edici adımları belirlenmiştir. Bu problemin en 

önemli ayırt edici özelliği gerilim ölçümlerinde toplam harmonik bozulma değerindeki 

periyodikliktir. Gerilim trafosunun sekonderine bağlı redresörler, akülerin doluluk oranları belli 

bir seviyenin altında düşmesiyle devreye girmekte ve yine aküler belirli bir doluluk seviyesine 

ulaştığında devreden çıkmaktadır. Bu durum, gün içerisinde gerilim ölçümlerinde toplam 

harmonik bozulamanın, yük çekilen süre boyunca artmasına sebep olmakta, ardından aküler 

şarj edildikten sonra, bozulma seviyesinin normale dönmesiyle sonuçlanmaktadır. Örneğin, 

Şekil 4’de ADM EDAŞ ALCI Kök ölçüm gerilim transformatöründen 09/09/2018 tarihinde 

alınan ölçüm sonuçları gösterilmektedir. Üstteki panelde kırmızı sinüs dalgasının tepe 

noktalarında kırpışma oluştuğu tespit edilmektedir (bunlardan bir tanesi mavi renk ile daire 

içerisine alınmıştır). Alttaki panelde ise toplam harmonik bozulma değeri %3.4 olarak 

görülmektedir. ALCI Kök OG barası gerilim değerinin normal şartlarda ölçülen THDS değeri 

%1 civarındadır, THDS değerindeki bu yükseliş bahsedilen kırpışmadan kaynaklanmaktadır.  
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Şekil 4. ADM EDAŞ ALCI Kök ölçüm gerilim transformatörüne bağlı redresörün anlık gerilim dalgalarında meydana 

getirdiği bozulma örneği 

Bahsedilen kırpışmalar  uzun süreler incelenediğinde yaklaşık 60 saniye boyunca kırpışmanın 

meydana geldiği ardından yaklaşık 2 saniye süresince kırpışmanın kesildiği ve sonra tekrar 

ortaya çıktığı ve bu durumun, periyodik olarak, kendini akü gruplarının şarj olma süresi 

boyunca tekrarladığı tespit edilmiştir. Şekil 5’de aynı merkezdeki yaklaşık 5 dakika süreli RMS 

ölçüm sonuçları paylaşılmıştır. Bu şekilde birinci panel gerilim toplam harmonik bozulma 

değerini, ikinci panel ölçülen gerilimin RMS değerini, üçüncü panel ise merkezde bulunan Su 

Çatı ve Gölcük fiderlerinden çekilen aktif ve reaktif güç değerlerini göstermektedir. Grafikler 

incelendiğinde birinci paneldeki THDS değerinin yaklaşık her 60 saniyede bir %4 değerinden 

%1 seviyesine düştüğü (yani yukarıda açıklanan kırpışmanın ortadan kalktığı) burada yaklaşık 

2 saniye kaldığı ve tekrar %4 seviyesine çıktığı görülmektedir. Aynı süreçte gerilim grafiğinde 

periyodik artışlar yaşandığı buna karşılık toplam çekilen akımda (güç değerlerinde) herhangi 

bir değişim olmadığı görülmektedir. Eğer 34.5 KV baranın geriliminde gerçekten bahsedilen 

şekilde periyodik bir bozulma olsaydı bunun ancak çok yüksek ve şebekedeki gerilimi bozucu 

etki yaratan güç çekişleriyle mümkün olacağı değerlendirilebilir. Oysa ki grafikler 

incelendiğinde merkezdeki fiderlerden bu şekilde bir güç çekişi görülmemektedir. İşte bu 

durum gerilim transformatörüne yük bağlanması olayını işaret eden ayırt edici bir özelliktir. 
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Bahsedilen periyodiklik özelliğini otomatik olarak tespit edebilen bir yazılım proje kapsamında 

geliştirilmiştir. Bu yazılım daha önce de açıklandığı üzere Python dilinde geliştirilmiştir. 

Yazılımın detaylı çalışma prensipleri raporun ilerleyen bölümlerinde paylaşılmıştır. Yazılımın 

arayüzünü gösteren ekranlar Şekil 6 dan Şekil 9’a kadar gösterilmiştir. Proje kapsamında 

geliştirilen yazılım kullanım Kılavuzları raporun ekinde paylaşılmıştır (Bkz. Ekler) 

 

Şekil 5. Toplam harmonik bozulma değerindeki periyodiklik, gerilim değerleri ve fiderlerden çekilen toplam yük 
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Şekil 6. GYB yazılımı arayüzü: Ölçüm verilerinin tutulduğu projenin seçilmesi 
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Şekil 7. GYB yazılımı arayüzü: Analiz gerçekleştirilecek ölçüm tarihinin seçilmesi 
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Şekil 8. GYB yazılımı arayüzü: Analiz gerçekleştirilecek ilgili ölçüm tarihindeki ölçüm dosyasının seçilmesi 
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Şekil 9. GYB yazılımı arayüzü: Analiz sonuçlarının yazıldığı sonuç ekranı 

1.2. DZB Algoritması 

DAK Projesinin en önemli özelliği akım ve gerilim dalgalarında insan gözüyle ayırt 

edilemeyecek hızlı ve değişimleri veya farklılıkları tespit edebilen akıllı algortimaların 

geliştirilmesidir. DZB Algortiması da tam olarak bu kapsamda geliştirilmiş ve veri işleme 

tekniğinin son örneklerini kullanan bir algoritmadır. Bu algoritma RMS ölçümlerinin 

şekillerinin birbiriyle kıyaslanmasını ve bu şekillerdeki benzerliklerin ortaya çıkarılmasını 

sağlayan bir algoritmadır. DZB algoritması ses dalgalarındaki benzerliği tespit etmekte 
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kullanılan “Dinamik Zaman Bükülmesi” tekniğini kullanmaktadır. Bu tekniğin teorik 

açıklamaları ve örnek açıklayıcı uygulamaları Eklerde paylaşılmaktadır.   

DZB algoritması bir fiderde daha önce ortaya çıkan bir olayın daha sonra da tekrarlayıp 

tekrarlamadığını, aynı şeklin başka ölçüm alınan merkezlerde de ortaya çıkıp çıkmadığını ve 

tekrarladıysa hangi tarihlerde tekrarladığını tespit edebilmektedir. Bu sayede önceden belirtileri 

ortaya çıkmaya başlayan ve kendini RMS ölçümlerinde belirli şekillerde göstermeye başlayan 

arızaların benzerlikleri sayesinde bu algoritmayla hızla tespit edilebilmektedir. Kullanıcı 

istediği herhangi iki RMS ölçümünün şeklini yazılım aracılığıyla kıyaslayabilmektedir. Bu 

sayede gözle ayırt edilemeyecek benzerlikler algoritma sayesinde ortaya çıkarılabilmektedir. 

Şekil 10’da DZB yazılımının arayüzü gösterilmektedir. Arayüzün kullanımı Ek-1: DZB 

Yazılımı Kullanma Kılavuzu’nda açıklanmaktadır. Algoritmayla ilgili daha detaylı açıklamalar 

raporun iş paketleri bölümünde paylaşılmıştır. 

 

Şekil 10. DZB Yazılımı kullanıcı arayüzü  
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2. Proje Sonuç Değerlendirmesi 

Raporun bu bölümünde, projenin başında planlanan ve küçük değişikliklerle de olsa büyük 

oranda takip edilen proje planı üzerinde, her bir iş paketine ait projedeki bulgular ve elde edilen 

sonuçların detayları açıklanmaktadır.  

İş paketleri bazında zaman takvimi, gerçekleşmeleri ve sapmalar Bölüm 2.1’de 

açıklanmaktadır. Her bir iş paketinin detayı ve çıktıları, proje süresince iş paketlerine ayrılan 

planlanan ve gerçekleşen adam-aylar Bölüm 2.2’de paylaşılmaktadır. Bölüm 2.3’de proje 

bütçesinin kullanımı ve harcamalar detaylarıyla açıklanmaktadır. 

2.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

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

• İş Paketi 1: Dalga şekli analizi ile incelenmesi planlanan arıza tiplerinin belirlenmesi 

• İş Paketi 2: Dünya Örneklerinin Araştırılması ve Benzer Projeleri Gerçekleştiren Kişi 

ve Kurumlarla Temasa Kurulması 

• İş Paketi 3: Dalga Şekli Analiz Algortimalarının Farklı Yazılım Ortamlarında 

Geliştirilmesi 

• İş Paketi 4: Analiz Algoritmalarının Saha Verileri ile Sınanması 

• İş Paketi 5: Geliştirilen Yazılımın Örnek Fiderler Üzerinde Denenmesi ve Otomatik 

Raporlama Arayüzlerinin Kullanılması 

Yukarıda sayılan iş paketlerinin proje planı üzerinde gösterilmesi Tablo 1’de paylaşılmıştır. Bu 

tabloda mavi renk ile ifade edilen hücreler planlanan ve planlandığı şekliyle tamamlanan iş 

paketlerini, kırmızı ile işaretli hücreler ise planlandığı tarihte gerçekleştirilemeyip ilerleyen 

tarihlerde gerçekleştirilebilen ve bu yüzden mavi renkli hücrelere eklenerek uzatılan projedeki 

iş paketlerini ifade etmektedir.  
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Tablo 1. Gerçekleşme bazlı nihai iş planı 

 

Tablodan da görüleceği üzere proje programındaki en önemli sapma iş paketi 1.1 ve 1.2 

numaralı paketlerde yaşanmıştır. Bu sapmalar saha ölçümlerinin gerçekleştirilebilmesi ile 

ilgilidir. 1.1 numaralı iş paketinde proje kapsamında temin edilen ölçüm cihazındaki bir takım  

gecikmelerden dolayı cihazın sahaya çıkarılması ertelenmek zorunda kalınmıştır. Ardından, 

cihaz sahada ölçüme hazır hale geldikten sonra ölçüm alınacak kronik arızaların yaşandığı 

merkezler tespit edilmiş ancak bir çok merkezde cihazın kurulumu için gerekli altyapının 

olmadığı görülmüştür. Özellikle kırsal bölgelerdeki merkezlerde, cihazın çalışması için gerekli 

230 VAC sağlayacak iç ihtiyaç trafoları olmadığından bu bölgelerdeki ölçümler iptal edilmek 

zorunda kalınmıştır. Sahada karşılaşılan bir diğer zorluk ise SCADA altyapısına henüz dahil 

edilmemiş merkezlerdeki, ölçüm akım ve gerilim trafolarından uç alınmasında sorunlar 

yaşanmıştır. SCADA altyapsına sahip modern merkezlerde elektrik kesintisi yapılmasına 

ihtiyaç duyulmadan cihaz sisteme bağlanabilmiştir. Ancak bu altyapının olmadığı merkezlerde 

genellikle bara ve manevra ekipmanı hava izoleli olarak açıkta bulunduğu için bu yerlerde 

ölçüm alınabilmesi için planlı elektrik kesintilerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu tip bazı 

merkezlerde planlı kesinti için izin alınması ve resmi prosedülerin tamamlanması beklenmiş 

bazı merkezlerde ise gerekli izinler alınamadığı için ölçümler iptal edilmek zorunda kalınmıştır. 

Bütün bu süreç, proje başında planlanan ölçüm takviminin revize edilmesine sebebiyet 

vermiştir. 

Benzer şekilde 1.2 numaralı iş paketinde de OG dağıtım fiderlerinde kök sebepleri bilinen 

kontrollü yapay arıza senaryoları yaratılarak arızalar esnasında ölçümler alınması planlanmıştır. 

Ancak bu testlerin büyük bir çoğunluğu gerçekleştirilememiştir. Bunun sebebi, testin 

gerçekleştirilmesi planlanan fiderlerdeki gerekli test ortamının kurulması için elektrik 

No İş paketi 7.17 8.17 9.17 10.17 11.17 12.17 1.18 2.18 3.18 4.18 5.18 6.18 7.18 8.18 9.18 10.18 11.18 12.18 1.19 2.19 3.19 4.19 5.19 6.19 7.19

1
İş Paketi 1: Dalga Şekli Analizi ile İncelenmesi Planlanan 

Arıza Tiplerinin Belirlenmesi

1.1 Kronik arızaların olduğu fiderlerde ölçümlerin alınması

1.2
Yapay arızalar ile test edilecek olan fiderlerde 

ölçümlerin alınması

2

İş Paketi 2: Dünya Örneklerinin Araştırılması Benzer 

Projeleri Gerçekleştiren Kişi ve Kurumlarla Temas 

Kurulması

2.1

Daha önce benzer projeleri gerçekleştirmiş 

akademisyenlerin ziyaret edilmesi proje 

uygulamalarının yerinde incelenmesi

3
İş Paketi 3: Dalga Şekli Analiz Algortimalarının Farklı 

Yazılım Ortamlarında Geliştirilmesi

4
İş Paketi 4: Analiz Algoritmalarının Saha Verileri ile 

Sınanması

4.1 Ara rapor

5

İş Paketi 5: Geliştirilen Yazılımın Örnek Fiderler Üzerinde 

Denenmesi ve Otomatik Raporlama Arayüzlerinin 

Kullanılması

5.1 Final rapor

Ertelenen ve sonra tamamlanan görevleri ifade eder

Projede tamamlanan görevleri ifade eder

Proje resmi sona erme tarihi
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kesintisiyle ilgili izilerin alınamaması ve ilgili fider üzerinden enerjilenen müşteri tesislerinde 

meydana gelebilecek olası arızalarla ilgili çekincelerdir. Bu sebeple limitli sayıda test 

gerçekleştirilebilmiştir. Her ne kadar yapay arıza senaryoları yaratılarak testler 

gerçekleştirilememiş olsa da normal ölçümler esnasında bir çok arıza durumuyla karşılaşılmış, 

tecrübeli işletme personelleriyle konuşularak bu arızaların kök sebepleri çoğu zaman tespit 

edilebilmiş, saha ziyaretleriyle arızaların meydana geldiği lokasyonlar işletme ve arıza bakım 

personeliyle beraber ziyaret edilmiş ve arızanın meydana gelişiyle ilgili tecrübe edinilmiştir. 

Bu da projede geliştirilen arızaların tespit edilmesiyle ilgili yazılımın gücünü arttırmıştır.   

2.2. İş Paketleri 

Bu bölümde her bir iş paketinde gerçekleştirilen çalışmaların çıktıları açıklanmaktadır. 

2.2.1. İş Paketi 1: Dalga Şekli Analizi ile İncelenmesi Planlanan Arıza Tiplerinin 

Belirlenmesi 

Bu iş paketinde saha ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Sahada gerçekleştirilen tüm normal ölçüm 

süreçleri ve testler bu iş paketi kapsamında değerlendirilmektedir. Tablo 2’de ölçüm 

merkezlerinin bir listesi paylaşılmıştır. Ek-4: Proje Süresince Ölçüm Yapılan Merkezlerden 

Görüntüler’de ilgili merkezler incelenebilir.  

İlgili ölçüm merkezlerinde alınan ölçüm verileri ve saha testleri neticesinde elde edilen veriler 

kullanılarak algoritmalar geliştirilmiş ve test edilmiştir. 

Tablo 2. Proje süresince ölçüm yapılan merkezler 

 

2.2.2. İş Paketi 2: Dünya Örneklerinin Araştırılması, Benzer Projeleri Gerçekleştiren 

Kişi ve Kurumlarla Temas Kurulması 

DAK Projesinin sürecinde bilimsel makaleler, doktora ve master tezleri, daha önce ABD'de 

gerçekleştirilen benzer bir proje kapsamında yayımlanan raporlar, aynı proje kapsamında 

yayımlanan patentler detaylıca incelenmiş, bu konudaki literatür tamamen incelenmiş ve 

Ölçüm Merkezi İsmi İlçe/İl Merkezdeki Kronik Arıza Kaynakları

Mermer Fabrikaları Honaz/Denizli
Mermer fabrikalarından sürekli 

bozuk akım çekilmesi kaynaklı 

ALCI Kök Acıpayam/Denizli
Kuş ve ağaç dalı çarpması kaynaklı 

geçici arızalar

Datça DM1 Datça/Muğla
İzolatör kirlenmesi kaynaklı 

flashover ve geçici arızalar
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başvurulması gereken kaynaklar tespit edilmiştir. İncelenen makaleler arasında "A New 

Monitoring Architecture for Distribution Feeder Health Monitoring, Asset Management and 

Real-Time Situational Awareness, Jeffrey A. Wischkaemper, Carl L. Benner, B. Don Russell" 

ve "Outage Avoidance through Intelligent Detection of Incipient Equipment Failures on 

Distribution Feeders, John S. Bowers, Ashok Sundaram, Carl L. Benner, B. Don Russell" 

başlıcalarıdır. Bunun dışında burda isimleri sayılmayan yukarıdaki makalelerle ilişkili bir çok 

yayın incelenmiştir.  

Sınıflandırma algoritmasının omurgasını oluşturan uzman sistem için "Expert Sytems 

Principles and Programming, Joseph Giarratano, Gary Riley" isimli kitap incelenerek, ilgili 

kısımlar çalışılmıştır. Aynı kapsamda, projenin önemli teknik bloklarından birini oluşturan 

bulanık mantık tekniğinin RMS dalga şekli tanıma ve sınıflandırma algoritmasına uygulanması 

ile ilgili yayın ve ders kitapları incelenmiştir. Bu kapsamda, "Fuzzy Logic with Engineering 

Applications, Timothy J. Ross" isimli kitap referans alınmıştır. 

Projede yer alan yapay zeka uygulamaları için "Artificial Intelligence A Modern Approach, 

Stuart Russell, Peter Norvig", "Deep Learning,Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron 

Courville" ve "Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Ian Witten, 

Eibe Frank" isimli kitaplar referans alınmıştır. 

DAK ARGE Projesinin çerçevesini ve içeriğini oluşturulan bilimsel yayınlar arasında, 

makaleler, raporlar, patentler ve doktora tezleri bulunmaktadır (Bkz. Şekil 11). 

 

Şekil 11. Literatür taraması esnasında incelenen bilimsel yayınların sınıflandırılması 

ARGE projesinde incelenen makaleler kendi içinde üç alt başlıkta toplanabilir. Bunlar: 

• Dalga şekli analitiğini açıklayan makaleler, 
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• Bulanık mantık ve bulanık mantığın dalga şekli analitiğinde kullanımını açıklayan 

makaleler 

• Zaman bükülmesi yöntemi ve bu yöntemin dalga şekli analitiğinde kullanımını 

açıklayan makaleler 

Dalga şekli analitiği uygulamaları, DAK ARGE Projesinin asıl kapsamını oluşturmaktadır. 

RMS ve anlık dalga şekillerindeki anormalliklerden elde edilen bilgiler kullanılıp birbiriyle 

kıyaslanarak buradan çıkarım yapılması hedeflenmektedir. Dalga şekli analitiği uygulamaları 

ile ilgili incelenen bilimsel makaleler özetlenecek olursa [1]’de mevcut akıllı şebeke alt 

yapısının çoğu arızanın kök sebeplerinin belirlenmesinde ve oluşmakta olan arızaların ön 

belirtilerini tespit etmekte yetersiz olduğu bu sebeple geliştirilen yeni bir analiz algoritması olan 

dalga şekli analitiği yöntemi açıklanmaktadır. Aynı makalede dalga şekillerinin incelenmesinin 

insan gücü kullanılarak da yapılabileceği ancak bunun küçük değişimler ve kompleks arıza 

belirtileri için oldukça deneyimli personel gerektireceğinden hareketle böyle bir analizin 

özelleşmiş sınıflandırma algoritmalarıyla çözülebileceğinden bahsedilmektedir.  [2],  [3] ve 

[4]’de dalga şekli analitiği kullanılarak geliştirilen algoritma ve analizörlerin çalışma şekli saha 

uygulamaları ile örnek arızalar üzerinden açıklanmaktadır. [2]’de arızaların meydana geliş 

aşamalarının konvansiyonel dağıtım şebekelerinde bir ve sıfır olarak sınıflandırıldığı ve geçiş 

aşamasının dikkate alınmadığı belirtilerek bu sınıflandırmanın günümüz ihtiyaçlarına cevap 

veremediği, birçok arızanın meydana gelmeden önce akım ve gerilim dalgaları üzerinde, ayırt 

edici, tespit edilebilir ve fark edilebilir değişikliklere sebep olduğu anlatılmaktadır. Yine aynı 

makalede, bu tip bir sınıflandırma algoritmasının çalıştırılması için önerilen analizör ölçüm 

altyapısının detayları paylaşılmıştır. Bu tip değişiklikleri fark eden ve arızalar meydana 

gelmeden uyarı verebilen bir algoritmanın kuvvetli ve güvenilir kütüphaneye sahip olması 

gerektiği bunun için uzun seneler boyunca gerekli ölçüm faaliyetleri ile oluşturulmuş 

kütüphanelerin oluşturulması gerekliliği [3]’de detaylandırılmıştır. [4]’de dalga analitiği 

algoritmalarının potansiyel ve yaygın kullanım alanlarından biri olabilecek olan havai hatların 

ağaç dalları ile teması veya yere düşmesi sonucu oluşabilecek yangın veya ölümlü kazaların 

önüne geçilmesinde kullanımı açıklanmaktadır. [5]’de dalga şekli algoritmalarının sadece 

oluşmakta olan arızaların önüne geçmekle kalmayıp aynı zamanda meydana gelen arızaların 

kök sebeplerinin tespitinde de sistem işletmecisine yardımcı olabileceği açıklanmaktadır. 

Dalga şekli analitiğinde yararlanılan yöntemlerden biri de bulanık mantık uygulamalarıdır.  

Dalga şekli analitiği yöntemleri dağıtım şebekelerinde meydana gelen normal ve anormal 
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olayların sınıflandırmasını içermektedir. Meydana gelen olayların sınıflandırılması için akım 

ve gerilim dalgaları kullanılmaktadır. Ancak akım ve gerilim dalgalarındaki bozulmalar ve 

belirsizlikler sınıflandırma algoritmasının insan benzeri bir yapıda karar vermesini 

gerektirmektedir. Olasılık teorisi literatürü incelendiğinde insan benzeri karar verme 

algoritmasını en iyi temsil eden uygulamanın bulanık mantık olduğu anlaşılmaktadır [6]. 

Bulanık mantık uygulamaları elektrik güç sistemlerinde yaygın olarak kulllanılmaktadır. [7]’de 

dağıtım şebekelerinde meydana gelen arızaların sebebi ve yaklaşık konunumu ile ilgili 

belirsizliği yönetebilmek için bulanık mantık kullanılmış bu sayede arıza tespit süresinde 

iyileştirmeler sağlanmıştır. [8]’de bulanık mantık bazlı sınıflandırma algoritmalarında 

kullanılan üyelik fonksiyonlarının parametrelerinin yeterli saha verisinin elde edilemediği 

durumlarda nasıl oluşturulması gerektiği açıklanmaktadır. DAK ARGE Projesi’nde arızaların 

oluşturduğu şekillerle ilgili yeterli kütüphane bulunmadığı için işbu makalede bahsedilen 

yöntemlerden yer yer yararlanılmıştır.  

Konvansiyonel dağıtım şebekelerinde arızaların sebebi manuel olarak yetkililerin akım ve 

gerilim RMS dalga şekillerini incelemesiyle ortaya çıkarılabilir. Dalga şekli analitiği 

algoritmalarının benzeri görsel sınıflandırma özelliğine sahip olması için Dinamik Zaman 

Bükülmesi (DZB) bazlı şekil analiz algoritması kullanılabilir. DZB, RMS dalga şekillerini 

tespit edebilmek için kullanılmaktadır. DZB tekniği genellikle ses tanıma algoritmalarında 

kullanılmaktadır. [9]’da DZB tekniğinin farklı alanlardaki kullanımı açıklanmaktadır.   

Proje literatür taraması kapsamında daha önce benzer projelerin gerçekleştirildiği kurumlarca 

yayımlanan raporlar da incelenmiştir. DAK ARGE Projesine benzer bir proje kısa adı EPRI 

olan “Electric Power Research Instıtute” tarafından başlatılan “Distribution Fault Anticipator 

(DFA)” isimli projedir. İlgili proje 2000 yılında başlatılmış yaklaşık on yıl boyunca araştırmalar 

devam etmiştir. [10], [11], [12] ve [13]’de DFA isimli projedeki süreçler paylaşılmaktadır. Bu 

raporlardan elde edilen bilgilere göre proje kapsamında özel bir analizör tasarlanmış ve ilgili 

analizör birçok dağıtım şirketin yüzlerce fider kullanıma sunularak farklı arıza senaryoları 

gerçek arızalar üzerinden yaklaşık 5 yıl süren bir veri toplama süreciyle test edilmiştir. Bunun 

sonucunda algoritmalar zenginleştirilmiş güvenilir hale getirilmiştir. DAK ARGE Projesinde 

DFA projesinde elde edilen tecrübelerden yararlanılmıştır. 

DFA projesinin bir çıktısı olarak üç adet ürün geliştirilmiş ve bunlara ait patentler 

yayımlanmıştır. [14]’de elektrik güç sistemlerinde bulanık mantık bazlı sınıflandırma 

algoritmasının detayları açıklanmaktadır. Sınıflandırma tekniğinde bulanık mantığın kullanımı 
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örnek üyelik fonksiyonları üzerinden açıklanmaktadır. [15]’de elektrik güç sistemlerinde ilgili 

sinyalleri kullanarak meydana gelen olayların tespit edilmesi ve kök sebeplerinin tespiti 

açıklanmaktadır. [16]’da elektrik güç sistemlerinde meydana gelen olayların normal şebeke 

gerilimi ve akımından ayırt edici özelliklerinin daha doğru tespit edilebilmesi için geliştirilen 

faz farkı giderme yöntemi açıklanmaktadır.  

Literatür taraması aşamasında incelenen bir diğer yayın ise daha önce elektrik güç sistemleri 

sınıflandırma algoritmaları üzerine yazılmış doktora tezleridir. [17]’de fider başlarında 

gerçekleştirilen canlı ölçümler ile dağıtım fiderlerinde meydana gelen normal veya anormal 

olayların sınıflandırması için geliştirilen algoritmalar açıklanmaktadır. Ölçülen sinyallerin 

sinyal işleme ve şekil analiz yöntemleri kullanılarak özellikleri tespit edilmekte ardından 

bulanık mantık teknikleri kullanılarak sınıflandırılmaktadır. [18]’de sınıflandırma 

algoritmasının olay tanımlarından biri olan ark oluşumu ve ark oluşumunun akım ve gerilim 

dalgalarında oluşturduğu etkiler incelenmektedir. 

Proje kapsamında ayrıca benzer algoritmaları uygulayarak bunu ürün haline getiren şirketlerle 

temas kurulmuştur. Bu sayede ürünün piyasadaki ticari başarısı ile ilgili fikir edinilmeye 

çalışılmıştır. Dünyada bu konuya odaklanan bir adet ürünün geliştirildiği tespit edilmiştir. Bu 

ürün TEXAS A&M üniversitesinde "Distribution Fault Analytics Technology (DFA)" ismiyle 

geliştirilmiştir. Ancak ilgili üniversitede ürünü geliştiren öğretim görevlilerinin emekli olduğu 

ve bu ürünün ticari haklarını ürünün geliştirme sürecinde yer almayan Yeni Zelanda merkezli 

bir şirkete sattığı öğrenilmiştir. Bu şirketle mail yoluyla temas kurulmuş ve kendilerinden ürünü 

tanıtmaları istenmiş, referansları ve varsa bugüne kadar hangi ülke ve şirketlere bu ürünü 

sattıkları ile ilgili bilgi istenmiştir. İlgili şirketten ayrıca bu teknolojiyi Türkiye'de uygulamak 

isteyen bir dağıtım şirketi için teklif de istenmiştir. Şirket bir adet ürün için 30000 USD talep 

etmiş ve minimum 50 adet ürün satabileceklerini belirterek toplam 1,500,000 USD teklifte 

bulunmuşlardır. Bu süreç açık bir şekilde göstermektedir ki ilgili ürünün alternatifi 

bulunmamaktadır ve ciddi manada tekel oluşturdukları değerlendirilmektedir. 

2.2.3. İş Paketi 3: Dalga Şekli Algoritmalarının Geliştirilmesi 

Bu iş paketi kapsamında verileri inceleyen ve sınıflandıran algoritmalar geliştirilmiştir.  

DAK Projesi kapsamında elektronik mühendisliği ve veri işleme alanlarında kullanılan farklı 

yöntemler bir araya getirilerek akım ve gerilim dalgalarından alınan ölçümlere uygulanacak 

şekilde yeni ve tamamen DAK Projesine özgün algoritmalar geliştirilmiş ve kodlanmıştır. Proje 
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kapsamında Python 3.4 Programlama dili kullanılarak yazılım geliştirilmiştir. Proje süresince 

sahada testler gerçekleştirilerek bu testlerin dalga şekillerinde yarattığı etkiler incelenmiş ve 

bunların tespit edilmesine yönelik algoritmalar yazılmıştır. Bu algoritmalar aşağıda 

paylaşılmaktadır: 

• Gerilim Trafosuna Yük Bağlanmasını Tespit Eden Algoritma (GYB Algoritması) 

• Farklı RMS Dalga Şekillerinin Benzerliklerini Tespit Eden Algoritma (DZB 

Algoritması) 

Sayılan algoritma hangi amaçla kullanıldığı ve nasıl geliştirildiği aşağıdaki başlıklarda 

açıklanmaktadır. 

2.2.3.1. GYB Algoritması 

GYB algoritması kırsal bölgelerde bulunan OG dağıtım merkezlerinde iç ihtiyaç transformatörü 

bulunmayan noktalarda röle vb. DC ekipmanın beslemesini yapan akü gruplarını şarj edebilmek 

için kullanılan redresörlerin AC taraflarının ölçüm gerilim trafolarının sekonderine bağlanması 

sonucu ortaya çıkan bozulmaları tespit etmek için geliştirilmiştir. 

Elektrik dağıtım merkezlerinde bulunan ölçüm ekipmanı ölçüm gerilim transformatörlerinden 

sinyal almaktadır. Bu esnada eğer ölçüm gerilim transformatörü sekonderine ölçüm cihazından 

başka cihazlar bağlıysa ve bu cihazlar gerilim transformatörü üzerinden yük çekiyorsa bu 

durum ölçüm cihazının periyodik olarak bozulmalara maruz kalan gerilim sinyalleri okumasına 

sebep olmaktadır. Ancak gerçekte 34.5 KV baranın geriliminde bir bozulma olmamaktadır. 

Dolayısıyla bu durum güç kalitesi ölçüm cihazlarının yanlış okuma yaparak toplam harmonik 

bozulma değeri (THDS) başta olmak üzere sanki gerilim dalgalarında yüksek bozulma varmış 

gibi ölçüm almasına sebep olmaktadır.  

Sahada gerçekleştirilen bir çok ölçüm ve testler sonucunda gerilim transformatörüne yük 

bağlanmasını tespit edebilen algoritmanın ayırt edici adımları belirlenmiştir. Bu problemin en 

önemli ayırt edici özelliği gerilim ölçümlerinde toplam harmonik bozulma değerindeki 

periyodikliktir. Gerilim trafosunun sekonderine bağlı redresörler akülerin doluluk oranları belli 

bir seviyenin altında düşmesiyle devreye girmekte ve yine aküler belirli bir doluluk seviyesine 

ulaştığında devreden çıkmaktadır. Bu durum gün içerisinde gerilim ölçümlerinde toplam 

harmonik bozulamanın, yük çekilen süre boyunca artmasına ardından merkezin normal 

bozulma seviyesine çekilmesiyle sonuçlanmaktadır. Öte yandan, redresör vb. güç elektroniği 
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grupları gerilim dalgalarında belirli şekilde bozulmalara sebep olmaktadır. Şekil 12’de ADM 

EDAŞ ALCI Kök ölçüm gerilim transformatöründen 09/09/2018 tarihinde alınan ölçüm 

sonuçları gösterilmektedir. Şekildeki üstteki panelde kırmızı sinüs dalgasının tepe noktalarında 

kırpışma oluştuğu tespit edilmektedir (bunlardan bir tanesi mavi renk ile daire içerisine 

alınmıştır). Alttaki panelde ise toplam harmonik bozulma değeri %3.4 olarak görülmektedir. 

Bu merkezin bilinen THDS değeri %1 civarındadı, THDS değerindeki bu yükseliş bahsedilen 

kırpışmadan kaynaklanmaktadır.  

 

Şekil 12. ADM EDAŞ ALCI Kök ölçüm gerilim transformatörüne bağlı redresörün anlık gerilim dalgalarında meydana 

getirdiği bozulma örneği 

 Bahsedilen kırpışmalar  uzun süreler incelenediğinde yaklaşık 60 saniye boyunca kırpışmanın 

meydana geldiği ardından yaklaşık 2 saniye süresince kırpışmanın kesildiği ve sonra tekrar 

ortaya çıktığı ve bu durumun periyodik olarak kendini akü gruplarının şarj olma süresi boyunca 

tekrarladığı tespit edilmiştir. Şekil 21’de aynı merkezdeki yaklaşık 5 dakika süreli RMS ölçüm 

sonuçları paylaşılmıştır. Bu şekilde birinci panel gerilim toplam harmonik bozulma değerini, 

ikinci panel ölçülen gerilimin RMS değerini, üçüncü panel ise merkezde bulunan Su Çatı ve 

Gölcük fiderlerinden çekilen aktif ve reaktif güç değerlerini göstermektedir. Grafikler 

incelendiğinde birinci paneldeki THDS değerinin yaklaşık her 60 saniyede bir %4 değerinden 

%1 seviyesine düştüğü (yani yukarıda açıklanan kırpışmanın ortadan kalktığı) burada yaklaşık 
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2 saniye kaldığı ve tekrar %4 seviyesine çıktığı görülmektedir. Aynı süreçte gerilim grafiğinde 

periyodik artışlar yaşandığı buna karşılık toplam çekilen akımda (güç değerlerinde) herhangi 

bir değişim olmadığı görülmektedir. Eğer 34.5 KV baranın geriliminde gerçekten bahsedilen 

şekilde periyodik bir bozulma olsaydı bu ancak çok yüksek ve şebekedeki gerilimi bozucu etki 

yaratan güç çekişleriyle mümkün olacağı değerlendirilebilir. Oysa ki grafikler incelendiğinde 

merkezdeki fiderlerden bu şekilde bir güç çekişi görülmemektedir. İşte bu durum gerilim 

transformatörüne yük bağlanması olayını işaret eden ayırt edici bir özelliktir. Bahsedilen 

periyodiklik özelliğini otomatik olarak tespit edebilen bir yazılım proje kapsamında 

geliştirilmiştir. Bu yazılım daha önce de açıklandığı üzere Python dilinde geliştirilmiştir. 

GYB algoritmasının kritik yönü RMS ölçümlerinde periyodik olarak ortaya çıkan bir takım 

değişiklilerin tespit edilebilmesidir. Bu periyodikliğin bulunabilmesi için aşağıdaki adımlar 

izlenerek algoritma oluşturulmuştur: 

• Ölçüm verileri DigSilent PowerFactory Monitor arayüzü üzerinde DAT dosyası olarak 

tutulmaktadır. Python bu arayüz üzerinde verileri okuyabilmektedir. Bahsedilen arayüz 

üzerinden okunan verileri erişimin sağlanması ardından, kullanıcı tarafından ilgili 

ölçüm dosyasının seçilmesi gerekmektedir. Bu ölçüm dosyaları saha ölçümleri 

esnasında cihaz tarafından farklı trigger olaylarından dolayı otomatik olarak kayıt altına 

alınmış ölçümlerdir. Dolayısıyla algoritma daha önce bir şekilde kaydedilmiş olan bir 

veri üzerinde çalışmaktadır. Kullanıcı ölçüm dosyasını seçtikten sonra veri analizi 

süreci başlar. Analizlerde üç faza ait bara gerilim THDS (%), fider akım (A) ve bara 

gerilimi (kV) değerleri kullanılmaktadır. 

• Veri analizi için ilk incelenen değişken gerilim ölçümüne ait toplam harmonik bozulma 

(THDS) değeridir. A, B ve C fazları için gerilim dalgasına ait toplam harmonik bozulma 

değeri zaman serisi olarak bir array üzerinde tutulur ve bu seri 6 saniyelik paketler haline 

getirilerek her bir paketin standart sapması hesaplanır. Örneğin tipik bir ölçüm verisinde 

A fazının gerilimi THDS değeri için yaklaşık 30000 adet gözlemden oluşan bir zaman 

serisi söz konusudur. Bu seri yaklaşık 250 saniyelik ölçüme tekabül etmektedir. Bu 

durumda yaklaşık 45 adet veri paketi oluşmaktadır. Şekil 13’de örnek bir veri analizi 

sonucu elde edilen 6 saniyelik paketlerin standart sapmalarını gösteren grafik 

paylaşılmıştır. 
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Şekil 13. Örnek bir gerilim THDS değeri için 6 saniyelik veri paketlerinin standart sapmaları 

• GYB algoritmasında önce verinin 6 saniyelik paketlere bölünmesi ardından her bir 

paketin standart sapmasının hesaplanmasının sebebi bir çok ölçüm dosyası içerisindeki 

çok fazla sayıda veriyi makul sayılara indirmek ve analizlerin daha hızlı 

gerçekleştirilmesini sağlamak içindir. Standart sapma değerinin hesaplanması bir 

anlamda filtre görevi üstlenmektedir. Diğer yandan veri paketlerinin uzunluğunun 6 

saniye seçilmesinin sebebi veri boyutunu mümkün olduğunca küçültecek ancak diğer 

yandan verideki periyodikliğin kaybolmamasını sağlayacak  bir parametre olmasından 

dolayıdır. Proje süresince elde edilen tecrübeler göstermektedir ki gerilim trafosunun 

sekonderine yük bağlanması olayındaki periyod 45 saniye ile 60 saniye arasında 

değişkenlik göstermektedir. Bu durumda 6 saniye değeri periyodikliğin kaybolmaması 

için oldukça güvenli bir değerdir. 

• Veriyi paketlere bölme ve standart sapmaların hesaplanması işlemi ardından algoritma 

akışında elde edilen standart sapma değerlerinin ortalaması bulunarak devam edilir 

(Bkz. Şekil 13’de gösterilen kesikli çizgi). Ortalama değer hesaplandıktan sonra 

ortalamanın üzerinde kalan paket endeksleri tespit edilir. Şekil 13’de ortalamanın 

üzerinde kalan paketler sırasıyla, 9,20,30,31,41 ve 42 numaralı paketlerdir.  

• Ardından bu endeksler arasındaki fark alınarak yeni bir dizi oluşturulur. Yukarıdaki 

örnek için bu dizi 11,10,1,10,10,1’dir. Daha sonra bu dizi içerisinde 3’den küçük olan 

endekslerin dizideki toplam eleman sayısına oranı hesaplanır. Bu değer 2/6= 0.33’dür. 

Eğer bu değer 0.5 den büyükse dizide bir periyodiklik olmadığı sonucuna 
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ulaşılmaktadır. Örnekte, değer 0.5 den küçük çıktığı için THDS değerinde periyodiklik 

olduğu sonucu verilir. 

• Eğer THDS değerinde bir periyodikliğe rastlanırsa, ardından fider RMS akım 

değerlerinde bir periyodiklik olup olmadığı kontrol edilmektedir. Bunun için öncelikle 

her bir fiderin RMS akım değeri 6 saniyelik paketlere bölünerek her bir paketin standart 

sapması hesaplanır.  

• Devamında, THDS değeri için tespit edilen spesifik paket endeksleri akım için 

hesaplanan değerler arasından seçilir (yukarıdaki örnekte verilen, 9,20,30,31,41 ve 42 

endeks numaralı paketler) ve bu paket endeksine sahip paketler içerisinden en büyük 

standart sapmaya sahip olan paket belirlenir. Eğer gerilim trafosunun sekonderine bağlı 

bir yük yoksa, gerilimdeki periyodik bozulmanın tek kaynağı şebeke akımlarındaki 

periyodik değişimlerdir. Bu durumda eğer herhangi bir fiderin akımında periyodik bir 

değişim varsa bu durum şebekeden kaynaklı bir periyodik bozulmadır ve gerilim 

trafosunun sekonderine yük bağlanması söz konusu değildir. Dolayısıyla en büyük 

standart sapmaya sahip olan paketin standart sapma değeri ilgili fider akımının 6 

saniyelik paketlerinin ortalama standart sapma değerini aşmıyorsa bu durumda 

akımlarda bir periyodik olmadığı sonucuna ulaşılır. Eğer akım değerlerinde bir 

periyodiklik bulunursa bu durumda GYB algoritması gerilim trafosuna herhangi bir 

yükün bağlı olmadığı sonucunu verecektir.  

• Eğer akım değerlerinde bir periyodiklik bulunmazsa gerilim değerleri için yukarıda 

anlatılan benzer şekilde periyodiklik analizi gerçekleştirilecektir. Eğer gerilimde bir 

periyodiklik tespit edilirse GYB algoritması gerilim trafosunun sekonderine yük bağlı 

olduğu sonucunu verecektir. Şekil 14’de GYB algoritması akış şeması paylaşılmıştır. 

• Saha ölçümleri esnasında edinilen tecrübelere göre gerilim ölçümlerinde yüksek 

miktarda gürültü olduğu ve dalgalanmalar meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu sebeple, 

algoritmanın gerilim ölçümlerindeki periyodiklik tespitinde hatalar meydana 

gelmektedir. Bunun önüne geçebilmek için gerilim periyodiklik analizi Bootstrap 

tekniği ile desteklenmiştir. Aşağıdaki bölümde Bootstrap tekniğinin detayları 

açıklanmaktadır. 
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Şekil 14. GYB algoritması akış şemasıBootstrap Tekniğinin Açıklanması 

2.2.3.2. Bootstrap Tekniğinin Açıklanması 

Veri analizinde, orjinal veri setinin bir çok kopyasının yapay olarak üretilip analizlerde 

kullanılması yöntemi bootstrap metodu olarak adlandırılmaktadır [19]. Bu tekniğe göre mevcut 

veri seti üzerinden tamamen rassal örneklem alınarak yeni bir yapay veri seti 

oluşturulabilmektedir. Yapay veri setinde, orjinal veri setinde olan elemanların bazıları bir kere 

bazıları ise birden fazla sefer ortaya çıkabileceği gibi bazıları hiç yer almayabilir. Şekil 15’de 

örnek bir veri seti paylaşılmıştır. Bu veri setinde rassal örneklem yöntemiyle n adet yapay veri 

seti üretilmiştir. 

 

Şekil 15. Örnek bir veri seti üzerinde bootstrap metodunun gösterilmesi 
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Bootstrap tekniği analitik modelleme ve çözümün mümkün olmadığı veya analitik çözümler 

varsa bile bu çözümlerin uygulanabilir olmayan varsayımlara dayandığı durumlarda 

kullanılmaktadır. Diğer yandan bootstrap tekniğini cazip kılan bir diğer özelliği ise stabil 

olmayan seçim yöntemlerini stabil hale getirebilmesi özelliğidir [20]. Örneğin, yukarıda 

açıklandığı üzere GYB algoritmasında belli bir sayının üzerinde ortalama standart sapma 

değerini geçen veri varsa ve bu veriler arasındaki fark belli eşik değerinin üzerinde ise o veri 

setinde periyodiklik olduğuna karar verilmektedir. Bu seçim bir çok eşik parametresine bağlı 

stabil olmayan bir seçim yöntemidir. Eğer ölçülen veride yoğun bir gürültü (white noise) varsa 

ve dolayısıyla algoritmanın eşik değerleri verinin üzerindeki gürültüden dolayı yanlışlıkla 

geçiliyorsa o zaman algoritma yanlış sonuçlar üretebilecektir. İşte bu yanlışlardan kaçınmak 

için GYB algoritması bootstrap tekniği ile desteklenerek ürettiği sonuçların güvenilirliği 

arttırılmıştır. 

Bootstrap tekniği analiz esnasında yoğun RAM ve CPU kullanınımı gerektirdiği için analiz 

süresini bir miktar uzatabilmektedir. Bu sebeple periyodiklik analizinin yapıldığı her noktaya 

bootstrap uygulamak analizi çok yavaşlatacağı için, sadece algoritmanın en yüksek hata yapma 

ihtimalini barındırıdan gerilim RMS değerindeki periyodiklik analizinde bootstrap tekniği 

kulllanılmıştır. Bunun sebebi, gerilim RMS ölçümlerinin yüksek miktarda gürültü barındırması 

ve bu gürültünün algoritmanın eşik değerlerini yanıltıcı sonuçlar doğurmasına sebebiyet 

vermesidir.   

Bootstrap tekniği GYB algoritması içerisinde aşağıdaki adımları izleyerek çalışmaktadır: 

• Öncelikle gerilim RMS ölçüm verisi her bir faz için 6 saniyelik paketlere bölünüp her 

bir paketin standart sapması hesaplanır. Orjinal standart sapma değerleri kullanılarak 

ortalama standart sapma değeri hesaplanır. Bu ortalama değer periyodiklik analizinde 

eşik değer olarak kullanılmaktadır.  

• Ardından bootstrap tekniği ile yapay standart sapma değerleri üretilir. Genellikle çok 

sayıda bu şekilde veri üretilerek analizler tekrarlanır, projede 1000 adet üretilmesinin 

yeterli olduğu değerlendirilmiştir. 

• Her bir yapay veri setine GYB algoritmasının periyodiklik analizi uygulanır ve 1000 

adet sonuç elde edilir. Bu sonuçların %30’undan fazla sayıda sonuç periyodiklik var 

olarak hesaplanmışsa analiz sonucu periyodiklik var olarak çıktı verir. 
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Şekil 16’da bootstrap tekniğinin akış şeması gösterilmektedir. Bu analiz esnasında kritik olan, 

standart sapma verileri yapay olarak üretilirken, periyodiklik analizinde eşik parametresi olarak 

orjinal verinin ortalama standart sapma değerinin kullanılmaya devam edilmesidir. Bu sayede 

gürültü vb. bozucu etkilerin yarattığı karar aşamasındaki stabilite bozukluğu bu sayede çok 

sayıda veri üretilerek giderilmektedir.  

Şekil 17’de örnek olarak üretilmiş bir yapay bootstrap verisi orjinal veri ile birlikte aynı grafik 

üzerinde paylaşılmıştır. Yeşil ile gösterilen veri yapay veriyi, turuncu ile gösterilen veri ise bu 

yapay verinin üretildiği orjinal veriyi ifade etmektedir. 

 

Şekil 16. Bootstrap tekniğinin GYB algoritmasında kullanılmasını gösteren akış şeması 

 

Şekil 17. Bootstrap tekniği ile üretilmiş yapay standart sapma verisi (yapay olarak üretilen veri yeşil renk ile 

gösterilmektedir, orjinal veri turuncu renk ile gösterilmektedir) 
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GYB algoritması aşağıdaki örmek bir analiz üzerinden açıklanmaktadır. Şekil 18’de 10.9.2018 

tarihinde saat 04:21:22’de alınan bir ölçüme ait grafikler gösterilmektedir. Üst panelde yer alan 

grafik THDS değerini, alt panelde yer alan grafik ise gerilim değerini ifade etmektedir. THDS 

grafiğinde kolaylıkla görüldüğü üzere periyodik değişimler mevcuttur, aynı periyodiklik 

baranın gerilim grafiğinde gözle görülmekle beraber gerilim ölçümünde aşırı bir gürültü 

bulunmaktadır. Bu gürültü gerilimde periyodiklik bulunanamasına sebep olabilmektedir (GYB 

algoritmasının çalışma prensipleri için Bkz. Bölüm 2.2.3.1). Şekil 19’de aynı ölçüm için gerilim 

ölçümüne ait 6 saniyelik paketlerin standart sapma değerleri gösterilmektedir. Şekil 20’de GYB 

algoritmasının sonuç ekranları gösterilmektedir. Sahada gerçekleştirilen testler neticesinde 

bilinmektedir ki bu ölçüm esnasında gerilim trafosunun A fazının sekonderine ALCI Kök’deki 

redresör bağlanmıştır.  

 

Şekil 18. 10.9.2018 tarihinde saat 04:21:22 alınan ölçüm sonuçlarının PowerFactory Monitor arayüzü üzerinde THDS ve bara 

gerilim ölçüm grafiklerinin gösterilmesi 
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Şekil 19. 10.9.2018 tarihinde saat 04:21:22 alınan gerilim ölçümüne ait 6 saniyelik paketlerin standart sapmalarını gösteren 

grafik ve bu paketlerin Bootstrap tekniği ile üretilmiş yapay standart sapma verisi (yapay olarak üretilen veri yeşil renk ile 

gösterilmektedir, orjinal veri mavi renk ile gösterilmektedir) 

 

Şekil 20. GYB Algortimasının analiz sonucunun çıktı ekranında gösterilmesi 
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Şekil 21. Toplam harmonik bozulma değerindeki periyodiklik, gerilim değerleri ve fiderlerden çekilen toplam yük 

2.2.3.3. DZB Algoritması 

DAK Projesinin en önemli özelliği akım ve gerilim dalgalarında insan gözüyle ayırt 

edilemeyecek hızlı ve değişimleri veya farklılıkları tespit edebilen akıllı algortimaların 

geliştirilmesidir. DZB Algortiması da tam olarak bu kapsamda geliştirilmiş ve veri işleme 

tekniğinin son örneklerini kullanan bir algoritmadır. Bu algoritma RMS ölçümlerinin 

şekillerinin birbiriyle kıyaslanmasını ve bu şekillerdeki benzerliklerin ortaya çıkarılmasını 

sağlayan bir algoritmadır. DZB algoritması ses dalgalarındaki benzerliği tespit etmekte 

kullanılan “Dinamik Zaman Bükülmesi” tekniğini kullanmaktadır. Bu tekniğin teorik 

açıklamaları ve örnek açıklayıcı uygulamaları Eklerde paylaşılmaktadır.   

DZB algoritması bir fiderde daha önce ortaya çıkan bir olayın daha sonra da tekrarlayıp 

tekrarlamadığını ve tekrarladıysa hangi tarihlerde tekrarladığını tespit edebilmektedir. Bu 

sayede önceden belirtileri ortaya çıkmaya başlayan ve kendini RMS ölçümlerinde belirli 

şekillerde göstermeye başlayan arızaların benzerlikleri sayesinde bu algoritmayla hızla tespit 

edilebilmektedir. Ayrıca bu yazılımın farklı varyasyonları da geliştirilmiştir. Kullanıcı istediği 
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herhangi iki RMS ölçümünün şeklini yazılım aracılığıyla kıyaslayabilmektedir. Bu sayede 

gözle ayırt edilemeyecek benzerlikler algoritma sayesinde ortaya çıkarılabilmektedir. 

DZB algoritması RMS ölçüm verilerinde çalıştırılırken sadece olayın meydana geldiği 1.2 

saniye uzunluğundaki ölçümü dikkate almaktadır. Dağıtım şebekelerinde meydana gelen uzun 

arızalar çoğu zaman en fazla 1 saniye içerisinde temizlenmektedir. Bu sebeple RMS ölçümlerde 

1.2 saniyelik sürenin dikkate alınarak DZB algoritmasının çalıştırılmasının uygun olduğu 

değerlendirilmiştir. Şekil 22’de zaman ekseni üzerinde DZB algoritmasının dikkate aldığı 

ölçüm aralığı siyah kesikli çizgilerle gösterilmektedir. Trigger anı ise sarı renkli kesikli çizgiyle 

gösterilmektedir1.  

 

Şekil 22. DZB algoritması tarafından dikkate alınan ölçüm aralığının tüm ölçüm süreci içerisinde gösterilmesi 

DZB Yazılımının arayüzü Şekil 23’de gösterilmiştir. Yazılımın geliştirilme aşaması aşağıdaki 

üç adımdan oluşmaktadır: 

• ALCI KÖK ve DATÇA DM-1 den alınan ölçüm dosyaları kullanılarak kullanılarak 

“Training Veri Seti (TVS)” oluşturulması. 

• TVS kullanılarak “Initial Database” oluşturulması 

• Initial Database kullanılarak yeni ölçüm dosyalarını sınıflandırma özelliğine sahip 

arayüzün geliştirilmesi: DZB Arayüzü (Şekil 23). 

Aşağıdaki paragraflarda her bir adımın geliştirilmesi detaylarıyla açıklanmaktadır. 

 
1 Trigger anından 0.2 saniye öncesi ve 1 saniye sonrası olmak üzere DZB algoritmasının kıyaslama için kullandığı 
uzunluk toplam 1.2 saniyedir. Şekilde olay anı görsellik açısından büyütülerek çizilmiştir, ölçeğe uygun 
olmayabilir.  
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Şekil 23. DZB Yazılımı kullanıcı arayüzü 

Training Veri Seti (TVS):  

TVS bütün ölçüm dosyalarına ait gerilim değerlerinin DZB algoritmasıyla birbirleriyle 

kıyaslanarak benzerlik değerlerinin hesaplanmasıyla elde edilmektedir. Bu hesaplama 

sonucunda ortaya çıkan değerler bir TVS matrisine yazılmaktadır. Şekil 24’de TVS matrisinin 

bir kısmı örnek olması amacıyla gösterilmiştir. Hesaplama sonuçlarının birbirleriyle 

kıyaslanabilir olması sebebiyle her bir ölçüm dosyası en yüksek değerine bölünerek bütün dalga 

şekilleri normalize edilmiştir.  
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Şekil 24. TVS Matrisi 

Initial Database:  

TVS verisi kullanılarak mevcut ölçüm dosyaları 14 farklı gruba ayrılmıştır. Initial Database bu 

14 gruptan oluşmaktadır. Her bir grup kendi içerisinde DZB algoritmasıyla hesaplanan 

değerlere göre birbirine en yakın (birbirine en çok benzeyen) değerlere sahip ölçüm 

dosyalarından oluşmaktadır. Bu gruplar bir mühendis gözetiminde oluşturulmuş ve şekil 

benzerliği esas alınmıştır, az sayıda da olsa bazı durumlarda DZB algoritması tarafından 

kıyaslama sonuçları yüksek çıkmasına rağmen görsel olarak oldukça benzediği için ilgili 

grubun içerisine atılan ölçüm dosyaları da bulunmaktadır. Sahadan yeni toplanması planlanan 

ölçüm dosyalarının bu 14 gruptan biri içerisine girmesi veya eğer bunlardan hiçbiri uygun 

değilse arayüz üzerinden kullanıcının yeni bir grup oluşturması imkanı bulunmaktadır (Arayüz 

kullanma kılavuzu Eklerde paylaşılmıştır). Şekil 25’da bir grup oluşturulurken kullanılan 

arayüzün örnek bir görüntüsü gösterilmiştir. Buna göre seçilen bir ölçüm dosyası DZB 

kıyaslama sonuçlarına göre küçükten büyüğe olacak şekilde diğer ölçümlerle ekran üzerinde 

gösterilmekte ve şekil benzerliğine uygun olarak kullanıcı tarafından bu grubun içerisine 

alınmakta veya grup dışında bırakılmaktadır. Bu süreçte asıl belirleyici DZB kıyaslama 

sonuçları olmakla beraber kullanıcı müdahaleleri de önemli rol oynamaktadır. Örneğin, 

kullanıcı daha düşük DZB kıyaslama değerine sahip bir dalgayı grup dışı bırakırken daha 

yüksek değere sahip bir dalgayı bu grubun içerisine atabilmektedir. 
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Initial Database 14 adet text dosyasından oluşmaktadır, bu sayede işbu database’in okunması 

hızlı ve her bilgisayarda kolayca ulaşılabilir olmaktadır. Dosyalar CASE_01, CASE_02 vb. 

şeklinde isimlendirilmiştir (Bkz. Şekil 26). Her bir dosyanın içerisinde o gruba atılan ölçüm 

dosyaları ve gerilim ölçüm değerleri yer almaktadır. Database’in içerisinde aynı zamanda 

“References” isimli bir başka text dosyası da bulunmaktadır. Bu text dosyasında her bir grup 

için (14 adet) oluşturulan grupları temsilen “temsili dalga şekilleri” bulunmaktadır. Bu dalga 

şekilleri, ilgili grubun içerisine atılan ölçüm dosyalarının ortalaması alınarak elde edilmiştir. 

Sahadan yeni bir ölçüm dosyası geldiğinde her bir grubun temsili dalgası ile kıyaslanarak DZB 

algoritmasının ürettiği değer hesaplanmakta ve bu sayede hangi gruba ait olduğu 

belirlenebilmektedir. Bir grubun içerisine yeni bir ölçüm dosyası atıldığında o grubun temsili 

dalgası da yeni gelen ölçüm dosyasını dikkate alarak güncellenmektedir. 

Database içerisinde yer alan “NOISES” isimli text dosyasında ise belirli bir şekle sahip olmayan 

ve bilgi içermeyen ölçüm dosyaları yer almaktadır. Bazı durumlarda sahadan ölçüm toplayan 

cihazlar trigger ederek ölçüm ölçüm almış olsa dahi bu ölçümlerde gerilim dalgalarında 

bilgilendirici bir değişim oluşmadığı için NOISES text dosyasının içerisine yazılmıştır. 

Sahadan yeni bir ölçüm dosyası geldiğinde eğer ölçüm süresi boyunca gerilim ölçümü 0.98 ile 

1.00 arasında kalan bantta dalgalandıysa bu durumda bu ölçüm dosyası NOISES isimli text 

dosyasının içerisine yazılmaktadır. 

Bazı durumlarda gerilim dalga şekillerinde meydana gelen farklılıklar ölçüm cihazının ölçtüğü 

fiderlerde meydana gelen arızalar ve dolayısıyla arıza akımları sonucunda ortaya 

çıkabilmektedir (buradan hareketle gerilim ölçümlerinde ortaya çıkan bazı şekillerin 

izlenmeyen fiderlerde veya ölçüm alınan merkezin üstündeki merkezlerde meydana gelen 

olaylardan dolayı oluştuğu sonucuna varılabilir). Eğer gerilim ölçüm grafiğinde gözlenen bir 

şekil değişiminin ölçüm cihazı tarafından sahada ölçülen bir olay olduğu dolayısıyla bu olayın 

akımda da bir değişiklik yarattığı tespit edilen durumlarda ilgili grup için “AKIM” text 

dosyaları oluşturulmuş ve arıza akımı hangi fiderdeyse o ölçüm dosyası Database 

oluşturulurken bu text dosyasının içerisine aktarılmıştır. Bu sayede ileride meydana gelen yeni 

bir olayan bir grup tanımına ait olup olmadığı aynı zamanda (eğer varsa) bu gurubun akım 

bilgisine bakılarak da karar verilebilir yani bu sayede daha doğru sonuçlara varılmasının önü 

açılmaktadır. Akım bilgisinin arayüz üzerinde nasıl kullanıldığı ilerideki bölümlerde 

uygulamalarıyla beraber açıklanmaktadır.  
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Şekil 25. Initial Database oluşturulurken kullanılan örnek bir arayüz görüntüsü 

 

Şekil 26. Initial Database dosya görünümü 
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DZB Arayüzü:  

DZB Yazılımı ve onun kullanıcıyla olan iletişimini sağlayan DZB Arayüzü mevcut Database’in 

üzerine inşa edilmiş ve sahadan gelen ölçüm dosyalarının sebeplerinin ortaya çıkarılması ve 

hangi olay tanımı içerisinde yer aldığının belirlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Arayüz 

mümkün olduğunca basit ve kullanıcı dostu bir formatta tasarlanmıştır (Bkz. Şekil 23). 

Bahsedilen arayüzü kullanarak sahadan gelen ölçüm verileri mevcut ölçüm verilerinin yer 

aldığı Database’deki olay gruplarıyla kıyaslanacak ve kıyaslama sonuçları grafik ekranı üzerine 

yazılacaktır. Aynı zamanda, eğer varsa, aynı olay için mevcut akım ölçümleri de ekranda 

gösterilecektir. Kullanıcı kıyaslama sonuçlarından yararlanarak sahadan gelen ölçüm verisini 

mevcut gruplardan birisi içerisine atacaktır. Eğer yeni ölçüm verisi mevcut gruplardan hiçbiri 

içerisinde yer almıyorsa kullanıcı otomatik olarak database üzerinde yeni bir grup 

oluşturabilmektedir. Arayüz ile Database interaktif olarak birbirine bağlıdır ve arayüz 

kullanılarak Database güncel tutulmaktadır. Örneğin, zaman içerisinde eğer mevcut ölçüm 

dosyalarından birinin başka bir grupta olması gerektiğine karar verilirse arayüz üzerinde bu 

ölçüm dosyası seçilip diğer bir grubun içerisine atılabilir. Bu durumda, mevcut ölçüm dosyası 

eski grup içerisinden silinerek seçilen grubun içerisine atılacaktır. Aynı zamanda silinen grubun 

ve yeni atılan grubun temisili dalga şekilleri de güncellenmektedir. 

Database zaman içerisinde yeni ölçüm dosyaları sahadan geldikçe güncellenecek şekilde 

tasarlanmıştır. Bu noktada en önemli güncelleme sahadan gelen ölçüm dosyalarının olası 

sonuçlarının da arayüz üzerinde database’e girilmesidir. Mevcut database üzerinde sahadann 

alınan ölçümlerin olası sonuçları bulunmamaktadır. Zaman içerisinde sahadaki arızalar sonucu 

alınan ölçümlerle beraber kullanıcının iki adet olası sonucu arayüz üzerinden yazılıma girmesi 

gerekmektedir. Kullanıcı bir açılır liste üzerinden literatürde dağıtım şebekelerinde oluştuğu 

bilinen olayları listesinden bir olay seçimi yapması beklenmektedir. Olay seçimi için iki adet 

seçim yapılması öngörülmüştür. Bu yolla, sahada meydana gelme sebebi net olarak 

bilinemeyen veya şüpheli olaylar için saha tecrübesi mümkün olduğunca yazılıma 

aktarılabilecek, personelin olayla ilgili öngörüleri mümkün üst düzeyde yazılımda kayıt altına 

alınabilecektir.  Bu sayede her bir grubun olası sonuçları da yeni ölçümler sahadan geldikçe 

ortaya çıkacaktır. Gerekirse olası sonuçlara göre mevcut gruplar iki farklı gruba bölünebilecek 

veya iki farklı grup birleştirilebilecektir. 

Şekil 27’de arayüz üzerinde grup seçim ekranı kırmızı kesikli çizgi ile işaretlenmiştir. En üstteki 

siyah grafik sahadan gelen ölçüm dosyasını ifade etmektedir. Onun altında yer alan sırasıyla, 



 

44 

 

mavi, yeşil, kırmızı ve açık mavi renkli grafikler kullanıcıya önerilen 4 adet olası olay grubunu 

ifade etmektedir. Bu örnekte DZB algoritması tarafından önerilen gruplar “CASE_02”, 

“CASE_04”, “CASE_05”, “CASE_06” olarak görülmektedir. DZB Arayüzü nihai grup 

seçimini en olası gruplar içerisinden kullanıcıya bıracak şekilde tasarlanmıştır. Bunun sebebi, 

kıyaslama değerlerinin her bir grubun temsili dalga şekilleri kullanılarak hesaplanması sonucu 

zaman zaman hatalı sonuçlarla karşılaşılma olasığını en aza indirmektedir. Mevcut durumda 

sahadan alınan ölçüm verileri limitli olduğu için Database’de bulunan bazı gruplar içerisinde 

az sayıda ölçüm dosyası bulunmaktadır. Yukarıdaki bölümlerde de açıklandığı üzere temsili 

dalgalar her bir ölçüm dosyasının ortalaması alınarak hesaplandığı için az sayıda ölçüm dosyası 

içeren dosyalarda ufak bir farklılık veya sapma ortalamayı yüksek oranda etkilemektedir.  Bu 

sayede kullanıcı en uygun gözle şekil benzerliği en yüksek dalga şeklini seçebilecektir. Bu 

grafikler ilgili olay grubunun temsili dalga şekillerini ifade etmektedir. Temsili dalga 

şekillerinin yanında aynı renkle yer alan rakamlar ise DZB algoritması kullanılarak sahadan 

gelen ölçüm dosyasıyla bu temsili dalgaların kıyaslanması sonucu elde edilen kıyaslama 

değerlerini ifade etmektedir (bu örnekte sırasıyla, 0.42, 0.58, 0.78 ve 0.78 olarak 

hesaplanmıştır). Kıyaslama değeri en düşük olan DZB algoritmasına göre seçilen sinyale en 

benzer olan sinyali ifade etmektedir. Örnekte CASE_02’ye ait temsili sinyal seçilen sinyale en 

benzer sinyaldir.  

Şekil 27’de yeşil ve mavi renkli kesikli çizgilerle gösterilen grafikler akım ölçümlerini ifade 

etmektedir. Yeşil renkle işaretlenen grafikler “Uygun Grup Akım Grafikleri” olarak 

isimlendirilmektedir. Burada yer alan akım değerleri kırmızıyla işaretli bölgedeki gerilim 

ölçüm dosyalarıyla aynı ölçüm dosyalarının temsili akım ölçümlerini ifade etmektedir. Temsili 

akım grafikleri, temsili gerilim grafiklerinde olduğu gibi akım grafikleri de akım dosyasının 

içerisinde yer alan ölçümlerin ortalamaları alınarak hesaplanmaktadır. Mavi renkli kesikli çizgi 

ile işaretlenen grup ise sahadan alınan ölçüm dosyasının her bir fider için akım ölçümlerini 

ifade etmektedir. Bu örnekteki ölçüm dosyasında 4 adet fider bulunmaktadır. Bunlar RADAR, 

KIZLANOVA, BURGAZ ve AKTUR fiderleridir. Bu dört fiderin her birisinin temsili akım 

grafikleri ile kıyaslama sonuçları yeşil renkli kesikli çizgi ile gösterilen grafiklerin solunda yer 

alan kutucukların içerisinde verilmiştir. Örneğin CASE_02_AKIM grubunun temsili akım 

ölçümünün RADAR fiderinin akım ölçümüyle kıyaslanması sonucu elde edilen değer 6.22’dir. 

Kullanıcının mümkün olan en yüksek doğruluk oranında sahadan gelen ölçüm dosyasını uygun 

grubun içerisine atabilmesi için akım değerlerinden faydalanılması gerekmektedir. Bu örnekte, 
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RADAR fiderinden ölçülen akım ölçümü CASE_02_AKIM temsili akım değerine oldukça 

benzemektedir (bu durum en düşük DZB kıyaslama değerine sahip olmasından 

çıkarılmaktadır), bu durumda sahadan gelen ölçüm dosyasının CASE_02 grubunun içerisine 

kaydedilmesinin uygun olduğu değerlendirilmektedir.  

 

Şekil 27. DZB arayüzü grup seçim ekranı 

Devam eden bölümlerde DZB Arayüzü kullanılarak örnek ölçüm dosyaları üzerinden DZB 

Algoritmasının çıktıları yorumlanmaktadır. 

2.2.4. İş Paketi 4: Analiz Algoritmalarının Saha Verileri ile Sınanması 

Raporun bu bölümünde sahadan alınan gerçek ölçümler kullanılarak yukarıda bahsedilen 

algoritmalar çalıştırılmış, test edilmiş ve sonuçları incelenmiştir. Aşağıda bu ölçümler arasında 

bazı örnekler sunulmaktadır. Tablo 3’de farklı uygulama örnekleri listesi verilmiştir. 

Tablo 3. DZB Algoritması uygulama örnekleri 

 

 

 

NO DOSYA SİNYAL ÖZELLİK

1 RMS_2018.10.27 03.10.52 U RMS DATCA_DM1_BB (a)
Gerilim ile akım uyumunun ve akım DZB sonucunun çok uygun olduğu 

örnek

2 RMS_2018.09.25 07.51.11 U RMS ALCI_KOK_ACIPAYAM_BB (a) Akım grafiklerinin bilgilendirici olmadığı örnek

3 RMS_2018.09.21 22.40.36 U RMS ALCI_KOK_ACIPAYAM_BB (b)
İzlenen fiderlerdeki akım grafiklerinin olay tespitine katkı sunduğu 

örnek

4 RMS_2018.09.14 15.54.13 U RMS ALCI_KOK_ACIPAYAM_BB (a)
Akım grafiklerinin bilgilendirici olmadığı ve gerilim grafiğinde de 

kullanıcının inisiyatif alarak seçim yapması gereken örnek
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DZB Yazılımı Örnek Uygulama 1: 

Bu uygulama örneğinde gerilim ile akım uyumunun ve akım DZB kıyaslama sonucunun çok 

uygun olduğu bir örnek açıklanmaktadır. Şekil 28’de ilgili ölçüm dosyası DZB arayüzü 

üzerinde gösterilmektedir. 

 

Şekil 28. Örnek uygulama 1 arayüz üzerinde gösterilmesi 

Öncelikle seçilen sinyalin gerilim ölçümü incelendiğinde (siyah renkli grafik), grafiğin görsel 

olarak grup-2’ye oldukça benzediği görülecektir, bu aynı zamanda seçilen sinyal ile grup-2 

kıyaslama değerinin algoritma tarafından önerilen dalgalar arasında en düşük değere sahip 

olmasıyla da yazılım tarafından teyit edilmektedir. Aynı zamanda seçilen sinyale ait fider akım 

grafikleri de incelendiğinde  (arayüz ekranı en sağdaki grafikler) RADAR fider akımının grup-

2’nin temsili akım grafiği ile (arayüz ekranında ortada bulunan grafikler, mavi renkli grafik) 

benzerlik taşıdığı ve DZB kıyaslama değerinin 6.22 ile diğer grupların temsili akım grafiklerine 

göre daha düşük kıyaslama değerine sahip olduğu görülebilir. Bu durumda kullanıcı tarafından 

fider-1 seçilerek grup-2’nin akım dalgaları içerisine atılması uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. 

Seçilen sinyale ait diğer fiderlerdeki akım dalgaları incelendiğinde belirli bir şekle sahip 

olmadıkları normal yüklenme koşullarındaki rutin dalgalanmalara sahip oldukları görülecektir. 

Ancak RADAR fideri akkım grafiği incelendiğinde bir arıza akımı oluştuğu kolaylıkla 

görülebilir (bu arıza öncesi ve sonrası sıfıra çok yakın normalize edilmiş ölçüm değerinden 
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çıkarılabilir). Dolayısıyla seçilen sinyaldeki gerilim dalgalanmasının esasen RADAR 

fiderinden kaynaklı bir arıza akımı neticesinde oluşmuş olma ihtimali yüksektir.  

DZB Yazılımı Örnek Uygulama 2: 

Bu uygulama örneğinde, yukarıdaki örneğin aksine, seçilen sinyalin akım grafiklerinin 

bilgilendirici olmadığı bir örnek açıklanmaktadır. Şekil 29’de ilgili ölçüm dosyası DZB arayüzü 

üzerinde gösterilmektedir. 

 

Şekil 29. Örnek uygulama 2 arayüz üzerinde gösterilmesi 

Seçilen sinyalin gerilim ölçümü incelendiğinde (siyah renkli grafik), grafiğin görsel olarak 

grup-4’e oldukça benzediği görülecektir, bu aynı zamanda seçilen sinyal ile grup-2 kıyaslama 

değerinin algoritma tarafından önerilen dalgalar arasında en düşük değere sahip olmasıyla da 

yazılım tarafından teyit edilmektedir. Algoritma tarafından önerilen grupların temsili akım 

grafikleri incelendiğinde (arayüz ekranında ortada bulunan grafik kümesi) grup-10’un temsili 

akım grafiği olmadığı görülecektir. Bunun sebebi Database oluşturulurken grup-10 içerisinde 

yer alan ölçüm dosyalarında bilgilendirici bir akım grafiğine rastlanmamış olmasından 

kaynaklanmaktadır. Ancak sahadan yeni ölçüm dosyaları geldikçe Database zaman içerisinde 

güncelleneceği için eğer bu grubun içerisine bilgilendirici akım grafikleri atılırsa zaman 

içerisinde bu grubun da akım database i oluşmayaca başlayacaktır. Öte yandan, seçilen ölçüm 

dosyasının akım grafikleri incelendiğinde SU ÇATI ve GÖLCÜK fiderleri olmak üzere iki adet 

fider ölçümü olduğu görülmektedir ancak bu ölçümlerin herhangi bilgilendirici bir özellik 
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taşımadığı anlaşılmaktadır. Buradan hareketle, baranın gerilimindeki değişimin izlenen 

fiderlerde meydana gelen bir arıza akımından kaynaklı olmadığı sonucuna varılabilir. Bu 

durumda merkezin yukarısında bulunan diğer merkezlerde bir olayın meydana gelmiş 

olabileceği çıkarımı yapılabilir. Bu örnekte fiderler akım grafiklerinden herhangi biri grup-4’ün 

akım database i üzerine kaydedilmemelidir. 

DZB Yazılımı Örnek Uygulama 3: 

Bu uygulama örneğinde, yukarıdaki örneğin aksine, seçilen sinyalin akım grafiklerinin 

bilgilendirici olduğu bir örnek açıklanmaktadır. Şekil 30’de ilgili ölçüm dosyası DZB arayüzü 

üzerinde gösterilmektedir. 

 

Şekil 30. Örnek uygulama 3 arayüz üzerinde gösterilmesi 

Seçilen sinyalin gerilim ölçümü incelendiğinde (siyah renkli grafik), grafiğin görsel olarak 

grup-11’e oldukça benzediği görülecektir, bu aynı zamanda seçilen sinyal ile grup-2 kıyaslama 

değerinin algoritma tarafından önerilen dalgalar arasında en düşük değere sahip olmasıyla da 

yazılım tarafından teyit edilmektedir. İlaveten, seçilen sinyale ait akım grafikleri incelendiğinde 

SU ÇATI ve GÖLCÜK fiderleri olmak üzere iki adet fidere ait akım ölçümleri olduğu 

görülecektir. GÖLCÜK fiderindeki akım ölçümünün bara gerilim dalgalanmasına sebep olduğu 

açıkça tespit edilebilir. GÖLCÜK fideri akım grafiğinin 11, 2 ve 3 numaralı akım grafiklerine 

benzediği görülecektir. Burada, algoritma tarafından hesaplanan kıyaslama değerleri sırasıyla 

6.71, 8.51 ve 10.45 olarak verilmektedir. Kıyaslama değerlerinden yola çıkarak GÖLCÜK 



 

49 

 

fiderinen en fazla benzerlik gösteren akım grafiğinin grup-11’e ait temsili akım grafiği olduğu 

tespit edilebilir.  

DZB Yazılımı Örnek Uygulama 4: 

Bu uygulama örneğinde, seçilen sinyalin akım grafiklerinin bilgilendirici olmadığı ve aynı 

zamanda gerilim ölçüm grafiklerinde kullanıcının inisiyatif alarak seçim yapması gereken bir 

örnek açıklanmaktadır. Şekil 31’de ilgili ölçüm dosyası DZB arayüzü üzerinde 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 31. Örnek uygulama 4 arayüz üzerinde gösterilmesi 

Seçilen sinyalin gerilim ölçümü incelendiğinde (siyah renkli grafik), grafiğin görsel olarak 

grup-2’ye benzediği görülecektir, ancak algoritma tarafından hesaplanan kıyaslama değerleri 

incelendiğinde grup-6 için 0.22 ve grup-2 için 0.31 olduğu görülmektedir. Bu durumda 

algoritma bu ölçüm dosyasının grup-6 içerisinde yer almasını önermektedir. Ancak seçilen 

gerilim grafiğinin grup-2’ye daha çok benzediği görülmektedir. Aynı zamanda seçilen ölçüm 

dosyası için akım grafiklerinin de bilgilendirici olmadığı değerlendirildiğinde bu örnek 

kullanıcının inisiyatif kullanarak grup seçimi yapması gereken bir durumu ifade etmektedir. 

Algoritma tarafından görsel olarak daha çok benzerliğe sahip olan grup-2 yerine grup-6’nın ön 

plana çıkarılması grup-6 içerisinde yeterli sayıda ölçüm dosyası içermediği için temsili grafiğin 

henüz oturmamış olması kıyaslama değerlerinin birbirine çok yakın olması (0.22 ve 0.31) ile 
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açıklanabilir. Bu sebeple algoritma yanında kullanıcının da inisiyatif alması sonuçların sağlıklı 

olması açısından önem arz etmektedir.  

GYB Yazılımı Örnek Uygulama 1: 

Şekil 32’de 13.9.2018 tarihinde saat 00:00:46’da ALCI Kök’den alınan THDS ve gerilim ölçüm 

sonuçları gösterilmektedir. Bu ölçümlerde THDS değerinde herhangi bir periyodiklik 

bulunmamaktadır. Şekil 33’de aynı ölçüme ait THDS değerinin 6 saniyelik gruplardaki standart 

sapmaları gösterilmektedir, görüleceği üzere burada algoritmanın çalışma prensibi gereği bir 

periyodiklik görülmemektedir. Şekil 34’da ise bu ölçüm GYB alogritması analiz sonucu 

paylaşılmıştır, beklendiği üzere GYB algoritması da herhangi bir periyodiklik tespit etmemiştir. 

 

Şekil 32. 13.9.2018 tarihinde saat 00:00:46 alınan ölçüm sonuçlarının PowerFactory Monitor arayüzü üzerinde THDS ve bara 

gerilim ölçüm grafiklerinin gösterilmesi 
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Şekil 33. 13.9.2018 tarihinde saat 00:00:46 alınan ölçüm için THDS verisine ait 6 saniyelik grupların standart sapmaları ve 

bu standart sapmaların ortalama değerleri 

 

Şekil 34. 13.9.2018 tarihinde saat 00:00:46 alınan ölçüm için GYB algoritması analiz sonucu 
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Şekil 35’da 21.9.2018 tarihinde saat 22:40:36’da ALCI Kök’den alınan THDS ve gerilim ölçüm 

sonuçları gösterilmektedir. Bu ölçümde periyodik olarak kendini tekrarlayan değişimler 

mevcuttur. Şekil 35’da aynı ölçüme ait THDS değerinin 6 saniyelik gruplardaki standart 

sapmaları gösterilmektedir, bu şekilde periyodik olarak tekrarlayan değişimler açıkca 

görülmektedir. Şekil 36’da ise bu ölçüm GYB alogritması analiz sonucu paylaşılmıştır. Analiz 

sonucunda, gerilim trafosunun A fazına yük bağlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Şekil 35. 21.9.2018 tarihinde saat 22:40:36 alınan ölçüm sonuçlarının PowerFactory Monitor arayüzü üzerinde THDS ve bara 

gerilim ölçüm grafiklerinin gösterilmesi 
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Şekil 36. 21.9.2018 tarihinde saat 22:40:36 alınan ölçüm için THDS verisine ait 6 saniyelik grupların standart sapmaları ve 

bu standart sapmaların ortalama değerleri 

 

Şekil 37. 21.9.2018 tarihinde saat 22:40:36 alınan ölçüm için GYB algoritması analiz sonucu 
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2.3. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

Raporun bu bölümünde rapor döneminde öngörülen ve gerçekleşen bütçe kullanımı 

açıklanmaktadır. Proje bütçesi Tablo 4’de belirtilen toplam beş adet ana kalemden 

oluşmaktadır. 

Proje bütçesinin aşılmasını gerektirecek bir revizyona ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Tablo 4. Proje bütçe kırınımı ve öngörülen-gerçekleşen bütçeler 

 

  

Toplam  (KDV Hariç)

1. Altı Aylık Süreçte 

Gerçekleşen Bütçe 

Kullanımı

2. Altı Aylık Süreçte 

Gerçekleşen Bütçe 

Kullanımı

3. Altı Aylık Süreçte 

Gerçekleşen Bütçe 

Kullanımı

4. Altı Aylık Süreçte 

Gerçekleşen Bütçe 

Kullanımı

Toplam

1 ADM EDAŞ Personel Giderleri 55,000.00₺               6,000.00₺                          18,000.00₺                        12,000.00₺                        17,000.00₺                        53,000.00₺      

2 ARGE kuruluşundan hizmet alımı 90,000.00₺               -₺                                    -₺                                    24,240.00₺                        65,760.00₺                        90,000.00₺      

3 Akademisyen 19,600.00₺               -₺                                    -₺                                    19,600.00₺                        -₺                                    19,600.00₺      

4 Teknik gezi ve seyehatler 13,000.00₺               -₺                                    -₺                                    -₺                                    -₺                                    -₺                  

5 Analizler için gerekli ölçü aletleri 45,000.00₺               -₺                                    -₺                                    42,500.00₺                        -₺                                    42,500.00₺      

222,600.00₺            6,000.00₺                          18,000.00₺                        98,340.00₺                        82,760.00₺                        205,100.00₺   

Toplam  (KDV Hariç)

1. Altı Aylık Süreçte 

Gerçekleşen Bütçe 

Kullanımı

2. Altı Aylık Süreçte 

Gerçekleşen Bütçe 

Kullanımı

3. Altı Aylık Süreçte 

Gerçekleşen Bütçe 

Kullanımı

4. Altı Aylık Süreçte 

Gerçekleşen Bütçe 

Kullanımı

Toplam

1 GDZ EDAŞ Personel Giderleri 18,000.00₺               2,000.00₺                          6,000.00₺                          4,000.00₺                          6,000.00₺                          18,000.00₺      

2 ARGE kuruluşundan hizmet alımı 81,000.00₺               -₺                                    -₺                                    20,640.00₺                        60,360.00₺                        81,000.00₺      

3 Akademisyen 19,600.00₺               -₺                                    -₺                                    19,600.00₺                        -₺                                    19,600.00₺      

4 Teknik gezi ve seyehatler 13,000.00₺               -₺                                    -₺                                    -₺                                    -₺                                    -₺                  

5 Analizler için gerekli ölçü aletleri 45,000.00₺               -₺                                    42,500.00₺                        -₺                                    42,500.00₺      

176,600.00₺            2,000.00₺                          6,000.00₺                          86,740.00₺                        66,360.00₺                        161,100.00₺   

Bütçe Kalemi

TOPLAM

Bütçe Kalemi

TOPLAM
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3. Projeden Elde Edilen Katma Değer 

Elektrik güç sistemlerini izleyen ölçüm cihazları yaygın olarak bilinen SCADA altyapısı, röle 

ve koruma sistemleri ve güç kalitesi ölçüm cihazları olarak gruplandırılabilir. Akıllı şebeke 

altyapısı olarak özetlenebilecek bu izleme cihazları çoğu zaman kişilerin inisiyatifi ve tecrübesi 

ile çalışan ve şebekede olaylar meydana geldikten sonra tepki veren ve günümüz teknolojisi ile 

şebeke işletmecisi personele bağımlılığı yüksek olan izleme cihazlarıdır. Bu cihazların kendi 

başına karar verme, tecrübe biriktirme, öğrenme kabiliyetleri çok sınırlıdır. Elde edilen veri 

birikimi genellikle bu cihazları kontrol eden personelin bilgi birikimine ve tecrübesine bağlı 

olarak faydalı olabilmekte veya olamamaktadır. Personelin inisiyatifinde işleyen bu süreç 

günümüz teknolojik gelişimi değerlendirildiğinde kabul edilemeyecek düzeyde yavaş ve 

kişilerin yeteneklerine bırakılmış bir alandır. Oysa şebekenin sürekli izlenmesi, olaylar 

meydana gelmeden harekete geçilmesinin sağlanması, geçmişe dönük tecrübelerin ve birbirini 

geçmiş saat/gün/yıllarda tekrarlayan olayların hatırlanması gibi kompleks süreçlerin 

insanlar/personel tarafından gerçekleştirilmesi imkansızdır. Günümüzde yapay zeka 

uygulamalarının bu denli yaygınlaşmasının bir sebebi de bir çok karar sürecinin kişilere bağlı 

olmaktan çıkarılması ihtiyacıdır. DAK Projesi tam da bu noktaya odaklanmakta, oldukça ucuz 

hale gelmiş olan ölçüm ve haberleşme altyapısını, sinüs dalgaları çözünürlüğünde izleme 

yetenekleri ile buluşturup, sadece şebekeyi izlemekle kalmayıp meydana gelen veya belirtileri 

ortaya çıkmaya başlayan olaylarla ilgili önden haberdar olabilecek, edindiği tecrübeleri hiçbir 

zaman unutmayacağı için geçmiş verileri saniyeler içerisinde sorgulayabilecek ve çıkarımlar 

yapabilecek ve bunları süzgeçten geçirip personele yorumlayıp harekete geçmesini 

sağlayabilecek, personelin ve diğer ekipmanların manevralarını öğrenip parametrelerini revize 

edebilecek entegre bir yapay zeka ürünü geliştirilmesi projesidir. Bu açıdan bakıldığında 

tecrübe birikiminin kişiler üzerinden alınıp, hiç unutmayan, karar verebilme yeteneği zaman 

içerisinde geliştirilmiş rasyonel cihazlara bırakılması hedeflenmektedir. 

DAK Projesi kapsamında elde edilen en önemli katma değer veri işleme ve büyük veri 

tabanlarının yorumlanmasını sağlayan açık kaynak kodlu yazılımların geliştirilmiş olmasıdır. 

Bu yazılımın zaman içerisinde dağıtım şebekesi işletmecilerinin arızalar öncesi ve sonrasıda 

ana başvuru kaynaklarından biri olacağı değerlendirilmektedir.  

DAK Teknolojisinin akıllı izleme yapısını besleyecek olan, yani DAK Teknolojisinin veri 

kaynağı yukarıda da bahsedildiği üzere dağıtım şebekesindeki 1-36 kV aralığındaki dağıtım 
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fiderlerine takılan yüksek çözünülürlüklü izleme cihazlarıdır. Bu fiderlerde ölçülen akım ve 

gerilim dalgaları ve bunun yanındaki aktif ve reaktif güç ölçümleri, harmonik bozulma gibi 

standart ölçümler de dahil, meydana gelen olayların sınıflandırılmasında kullanılmaktadır. 

Elektrik şebekelerinde literatürde bilinen toplam 24 adet normal veya anormal olay tespit 

edilmiştir. Şebekede meydana gelen olayların akım ve gerilim dalgalarında bıraktıkları imzaları 

fark etmek için "Şekil Bazlı Özellikler", "İstatistiki Özellikler" ve "Olaya Özgü Özellikler" 

kullanılarak incelenmektedir. Şekil bazlı özellikler için dinamik zaman bükülmesi tekniğinden 

faydalanılmaktadır. Şekil bazlı tanıma RMS dalga şekilleri için kullanılmaktadır. İstatistiki 

özellikler hem RMS hem anlık dalga şekilleri için kullanılmaktadır. Örneğin, geliştirilen 

algoritmanın bir olayın ark oluşumu olduğunu anlayabilmesi için ark oluşumunun dalgalarda 

yarattığı karakteristikler algoritmaya tanımlanmıştır. Bu karakteristiklerden bir tanesi ise ark 

akımının tepe noktası ile gerilim dalgasının tepe noktasının birbirine yakın zamanlarda ortaya 

çıkıyor olmasıdır. Bu özelliğin tespiti için ark akımı ile gerilim dalgasının tepe noktaları 

arasındaki zaman farkının ortalama değerini kullanılabilir. İşte bu özellik istatistiki özellikler 

başlığı altında değerlendirilebilir. Olaya özgü özellikler ise şebekede sıklıkla oluşan ve bilinen 

arızaların oluşturduğu olaylara ait standart özelliklerin tanımlanmasından ibarettir. Bunlar, Ark 

Oluşumu, Kapasitör Manevraları ve Konvansiyonel Aşırı Akım Arızaları olarak 

sınıflandırılabilir. Yüksek çözünülürlüklü ölçümlerle elde edilen dalgaların işlenebilmesi için 

dalga analitiği ve şekil tanıma algoritmaları geliştirilmiştir. Bu sayede dalga şekillerinin sahip 

olduğu özellikler tespit edilmektedir.  

Dağıtım şebekelerinde yaşanan bazı arızaların ön belirtileri mevcut akıllı şebeke altyapısı ve 

konvansiyonel şebeke işletme yöntemleri ile kestirilemeyecek ve izlenemeyecek kadar küçük 

ve hızlı değişimlerdir. Bu öncü arızaların belirtileri ancak akım ve gerilim dalga şekillerinin 

sinyal işleme yöntemleri kullanılarak ve sinyal kalıplarının algoritmik olarak belirli sınıflara 

ayrılması ile tespit edilebilir. DAK Teknolojisi ile, kök sebeplerinin tespit edilmesinde sorun 

yaşanılan arızaların sebeplerinin tespit edilmesi, arıza ekiplerinin sahada hangi tip arızaya 

odaklanacağı yönelik önceden bilgi sahibi olabilmesi ve böylece daha hızlı arıza 

müdahalesi,henüz meydana gelmemiş ancak belirtileri ortaya çıkmış olan öncü arızaların tespit 

edilmesi ve uzun süreli kesintiye sebep olmadan arızaya müdahale edilmesi amaçlanmaktadır. 

DAK Teknolojisi bu yönüyle olay kestirimi yapabilecek, zaman içerisinde gelişmekte olan ve 

müdahale edilmezse ciddi bir arıza ve dolayısıyla tedarik sürekliliğinde bir kötüleşmeye sebep 

olabilecek olayların önüne geçmeyi hedeflemektedir. Bu noktada bir diğer katma değer olarak, 
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elektrik enerjisi tedarik sürekliliği kalitesinin arttırılması ve tüketici memnuniyetinin 

arttırılması hedeflerine doğrudan hizmet etmektedir. Bu açıklananlar aynı zamanda dağıtım 

şebekelerinde akıllı olay kestirimi kapsamında değerlendirilmelidir, zira DAK Teknolojisi 

kendi tecrübe birikimine zaman içerisinde sahip olacak ve şebekedeki olayları hızla yorumlayıp 

işlenmiş bilgilerle şebeke işletmecisinin karar verme süreçlerine destek olabilecektir.    

Sınıflandırma algoritmasının omurgasını oluşturan uzman sistem için "Expert Sytems 

Principles and Programming, Joseph Giarratano, Gary Riley" isimli kitap incelenerek, ilgili 

kısımlar çalışılmıştır. Aynı kapsamda, projenin önemli teknik bloklarından birini oluşturan 

bulanık mantık tekniğinin RMS dalga şekli tanıma ve sınıflandırma algoritmasına uygulanması 

ile ilgili yayın ve ders kitapları incelenmiştir. Bu kapsamda, "Fuzzy Logic with Engineering 

Applications, Timothy J. Ross" isimli kitap referans alınmıştır. Projede yer alan yapay zeka 

uygulamaları için "Artificial Intelligence A Modern Approach, Stuart Russell, Peter Norvig", 

"Deep Learning,Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville" ve "Data Mining: Practical 

Machine Learning Tools and Techniques, Ian Witten, Eibe Frank" isimli kitaplar referans 

alınmıştır. Bunlar da ARGE kültürünün geliştirilmesi hususundaki katma değerlerdir 

3.1. İlerideki Aşamalarda Projenin Geliştirilmesi ile İlgili Atılması Önerilen 

Adımlar 

Sahadaki izleme cihazının elde ettiği veriler ve bu cihazın üzerinde koşan yazılımların işlediği 

verilerin dağıtım şebeke işletmecisinin ana merkezinde bulunan server ve database e otomatik 

olarak aktarılması ve elde edilen tecrübe birikimi bu database üzerinde tutulması ilerleyen 

aşamalarda gerçekleştirilmesi önerilen uygulamalardan biridir. Bu uygulama ile aynı dağıtım 

şirketinin farklı bölgelerinden alınan ölçümler ortak bir database üzerinde birbirleriyle 

kıyaslanabilecek ve bölgeler arası tecrübe aktarımı otomatik olarak sağlanmış olacaktır. 

Proje sonrası bir diğer geliştirme önerisi de mümkün olduğunca ucuz ve yaygın olarak 

kullanılabilecek sahadan veri toplayan cihazın yerli imkanlarla üretilmesidir. Bu sayede çok 

daha geniş alanlardan çok daha fazla sayıda ünite ile veri toplanabilecek dolayısıyla proje 

yaygınlaşıp tam olarak kendisinden beklenebilecek katma değer oluşturma hedeflerini 

yakalayabilecektir. 

Ucuz ve yaygın olarak kullanılabilecek saha ölçüm cihazı ile ilgili DAK Projesi kapsamında ön 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki bölümde ileride gerçekleştirilmesi önerilen veri 

toplama cihazı için önerilen tasarım açıklanmaktadır. 
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3.1.1. Ölçüm Cihazı Teknik Gereksinimler ve Konsept Tasarımı 

Geliştirilen algoritmanın üzerinde çalışacağı, fider başlarına yerleştirilmesi planlanan, alınan 

ölçümleri sorgulayabilen ve içerikleri ile ilgili anlık bilgi verebilen master sunucu ile haberleşip 

veri gönderip alabilen ucuz, yeterli örnekleme oranına sahip ölçüm cihazı için önerilen tasarım 

aşağıdaki paragraflarda açıklanmaktadır.  

DAK Cihazı gömülü bir sistem üzerine dayanacak olup proje isterlerine göre uzak sunucu ile 

haberleşebilecek ve gerekli algoritma adımlarını elde ettiği veriler üzerinde koşturabilecektir. 

Önerilen DAK Cihazı blok şeması Şekil 38’de paylaşılmıştır. Cihaz donanımına ait sistem altı 

ana bileşenden oluşacaktır:  

• Ölçüm ve veri toplama birimi, 

• Katı gerçek zamanlı (hard real-time) sinyal işleme birimi – Mikro işlemci birimi (Dalga 

şekli analitiği algoritmaları bu birim üzerinde koşacaktır), 

• Sınıflandırma algoritmalarının koşacağı yumuşak gerçek zamanlı (soft real-time) 

mikro-bilgisayar,  

• Veri kayıt birimi, 

• Haberleşme ve kullanıcı arayüzü birimi, 

• Güç birimi 

 

Şekil 38. DAK Cihazı blok şeması 
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Cihaz orta gerilime bağlı akım ve gerilim ölçüm trafolarının çıkışlarından alınan ölçümleri 

işleyebilecek ve yüksek frekansta gerçek zamanlı örnekleyebilecektir. Ölçüm donanımları 

içerisinde proje isterlerine uygun çözünürlükte ve hızda algılayıcı elemanlar kullanılacaktır. 

Dalga şekli seviyesinde analiz yapacak ve bu analizler sonucu standart hesaplamalara (rms 

değeri gibi) ek olarak dalga şekli analitiği algoritmaları ile özellik ve olay tespiti yapacaktır. 

Tespit edilen bu olay ve özelliklerin bilgilerini (türü, zamanı, vb.) ve olayın öncesine ve 

sonrasına ait belirli bir çevrim sayısında ham veriyi de depolayacaktır. Ayrıca, tespit edilen 

bu olay ve özelliklerden yola çıkılarak, mikro-bilgisayar üzerinde koşan algoritmalar ile 

sınıflandırma yapılacak ve ilgili verilerle birlikte depolanacaktır. Ortaya çıkarılacak olan 

donanım ve algoritma gerçeklenmeleri yüksek performans isteyen sayısal veri ve sinyal 

işleme ortamlarında gerçeklenecektir.  

Proje isterlerinin oluşmasına göre tekli veya katmanlı bir sayısal işleme mimarisi göz 

önünde bulundurulacaktır. Tekli mimariye örnek olarak System On Module adı verilen ve 

teknoloji olarak mikro-denetleyiciler ile bilgisayarlar arası bir seviyede bulunan yapılar 

örnek verilebilir. Cihazın hem yüksek kapasitede veri depolama özelliği olacak, hem de 

proje süresince belirlenecek olan belirli olayları merkezi sunucuya ethernet ve GSM/GPRS 

haberleşme altyapılarını kullanarak iletecektir. Dağıtım şirketi personelinin ihtiyaç 

duyduğunda kaydedilen tüm veriyi alabilmesi için cihazın ekranlı bir insan-makina arayüzü 

de olacaktır. Gömülü olarak geliştirilecek bu arayüz de mikro-bilgisayar üzerinde 

uygulanacaktır. Bu sayede projenin ileriye dönük geliştirme ve ticarileşme potansiyeli 

geliştirilen donanım bazında arttırılacaktır. Sonuç olarak, donanım tasarımı ve üretimi 

hedefinin temel başarı kriterleri orta gerilim fiderlerinden ölçüm alınması, gömülü sistem 

üzerinde gerçek zamanlı örnekleme ve dalga şekli bazında analiz yapabilme, yukarıda 

sıralanan karmaşık algoritmaları yine gömülü olarak çalıştırabilme, sınıflandırılmış verileri 

ham verileriyle birlikte depolama ve kritik verilerin sunucuya iletilebilmesidir. Yukarıda 

bahsedilen donanıma ait kritik ana birimlerin işlevleri aşağıdaki bölümlerde 

açıklanmaktadır. 

Ölçüm ve veri toplama birimi: 

Akım ve gerilim ölçümü için üç adet farklı tasarımdan söz edilebilir. Bunlar: 

• Trafo tabanlı akım ve gerilim ölçümü (Bkz. Şekil 39), 

• İzole yükseltici tabanlı akım ve gerilim ölçümü (Bkz. Şekil 40), 
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• Mikro işlemci ile AC sinyal okuma (Bkz. Şekil 41) 

 

Şekil 39. Trafo tabanlı akım ve gerilim ölçümü blok şeması 

 

Şekil 40. İzole yükseltici tabanlı akım ve gerilim ölçümü blok şeması 
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Şekil 41. Mikro işlemci ile AC sinyal okuma blok şeması 

Analog sinyallerin sayısal sinyallere dönüştürülmesi (Analog-Digital-Converter-ADC) 

için iki farklı tasarım kullanılabilir. Bunlar: 

• ADC entegresi ile analog ölçümlerin dijital veriye dönüştürülmesi: Seri kanal 

(Serial-Peripheral-Interface-SPI) ile örneklenmiş veri transferi (Bkz. Şekil 42) 

• ADC çevre birimine sahip mikro denetleyici kullanılması (Bkz. Şekil 43) 
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Şekil 42. ADC entegresi ile analog ölçümlerin dijital veriye dönüştürülmesi: Seri kanal (Serial-Peripheral-Interface-SPI) ile 

örneklenmiş veri transferi 

 

Şekil 43. ADC çevre birimine sahip mikro denetleyici kullanılarak analog verilerin dijitale dönüştürülmesi 

Mikro-denetleyici ve Mikro-bilgisayar birimleri: 

Gömülü Sistem içerisinde gerçekleştirilecek işlemler iki ayrı birime, gereksinimlerine ve veri 

akışına göre konumlandırılmıştır. Yapılacak ölçüm ve özellik çıkartma algoritmaları her dalga 
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çevriminde (20 milisaniye) hesaplanmaktadır. Bu yönü ile yapılan bir ölçüm ve o dalga 

çevrimine ait hesaplama işlemlerinin bir sonraki dalga biçiminin örneklenmesinin bitmesinden 

önce tamamlanması gerekmektedir. Tarif edilen mekanizmanın gerçeklenmesi, katı gerçek 

zamanlı bir işlem yapma gereksinimini doğurmaktadır. Sınıflandırma algoritmasının çalışması 

için gereken özellikler her dalga çevrimi ile oluşmamaktadır. Bu yönü ile bu sınıflandırma 

işlemi yumuşak zamanlı bir işlem bitirme kısıtı oluşturmaktadır. Katı gerçek zamanlı ve 

yumuşak gerçek zamanlı birimler arası veri akışı Şekil 44’de gösterilmektedir.  

Bu kapsamda, fiyat-performans ve geliştirme gerekleri gibi yeteneklerden yola çıkarak dalga 

analitiği ve sınıflandırma algoritmaları iki alt birimde koşması uygun olacağı 

değerlendirilmiştir. Bu iki ana birim: 

• Katı Gerçek Zamanlı Gömülü Sistem (Mikro-denetleyici) : Yapılan işlemin rastgele 

olmayan (deterministik) bir şekilde bitirilmesini sağlayan sistemdir. Bu sınıf içerisine 

yukarıda yapılmış açıklamalar dâhilinde sınıflandırma algoritmasına kadar olan 

algoritma işlemleri dâhil edilmiştir. 

• Yumuşak gerçek Zamanlı Gömülü Sistem (Mikro-bilgisayar) : Yapılan işlemlerin 

çoğunlukla rastgele olmayan bir şekilde bitirilmesini sağlayan sistem. Yukarıda verilen 

gerekçesi ve görece geliştirmesinin daha zorlu olması sebebi ile yumuşak sınıflandırma 

algoritmasının yumuşak gerçek zamanlı bir sistem içerisinde koşması öngörülmüştür. 

Yumuşak Gerçek Zamanlı Sistemlerin Katı Gerçek Zamanlılara göre bir diğer avantajı 

geliştirme iş yüklerinin daha az olmasıdır. 

Mikro-denetleyici ve mikro bilgisayar arasındaki veri akışı Şekil 44’de paylaşılmaktadır. 

Mikro-denetleyici ve mikro-bilgisayar birimlerinin seçimi algoritmaların işlem gereksinimleri 

ölçülerek karar verilmelidir, ayrıca bu birimler ayrı ayrı tasarlanabileceği gibi iki birimi bir 

araya getiren system-on-module yapısı ile de kullanılabilir.  

İlk alternatif için iki adet sayısal birim kullanılacaktır. Bu kullanılacak üniteler arasında alt 

seviye (UART, SPI vb.) iletişim altyapısı kullanılacaktır. Katı gerçek zamanlı birim örnekleme 

sonrası ve sınıflandırma algoritmasına kadar olan kısmın koşturulmasından sorumlu olacaktır. 

Sınıflandırma algoritması yumuşak gerçek zamanlı sayısal birim üzerinde koşturulacaktır.  

Sistem toplamda iki adet sayısal birimden oluşacaktır. 
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İkinci mimari seçenekte ise bütün işlemlerin bir sayısal birim üzerinde yapılması göz önünde 

bulundurulmuştur. Bir adet sayısal modülün kullanımı ile dağıtık mimaride bulunan birimler 

arası iletişime ihtiyaç duyulmamaktadır. Geliştirme tek bir sayısal ortam üzerine taşınmaktadır. 

 

Şekil 44. Mikro-denetleyici ve mikro-bilgisayar birimleri arasındaki veri akışı 

Haberleşme ve Kullanıcı Arayüzü Birimi: 

Cihaz, Merkezi Sunucu ile haberleşme için iletişim (Transfer Layer) katmanında TCP/IP 

kullanacaktır, fiziksel katmanda Ethernet üzerinden kablolu bir şekilde iletişim kurabilir 

olmalıdır. Cihaz, fiziksel katmanda GSM/GPRS altyapısına da sahip olmalıdır. Bu gereksinim 

Ethernet altyapısının olmadığı istasyonlarda da cihazın kullanılabilir olmasını sağlayacaktır. 

Ham veri olarak bütün gerçekleşen olaylara ait bilgileri kaydedecektir. Sunucuya yalnızca 

önemli olarak tanımlanmış olayları aktaracaktır. Cihaz üzerinde istasyonda çalışması sırasında 

personel tarafından olay gözlemlerinin yapılabilmesi için bir adet görsel İnsan/Makine Arayüzü 

(HMI) bulunmalıdır. 

Güç Birimi: 

DAK cihazı, OG dağıtım şebekesi merkezlerinde yer alan iç ihtiyaç trafoları ile beslenecektir. 

Cihazın içerisinde, güç dağıtım birimi ve batarya şarj devresi yer alacaktır. 

Enerji kesintisi durumunda, özellikle o ana ait dalga şekillerinin analiz edilebilmesi cihazın olay 

tespitine yönelik başarımını arttıracaktır. Bu nedenle, cihazda yer alacak küçük bir batarya ile 

kesintisiz çalışabilmesi sağlanacaktır. 

DAK Cihazı veri akış diagramı Şekil 45’da gösterilmiştir. Bu akış diagramına göre aşağıdaki 

adımlar izlenerek algoritmalar koşacaktır: 

• Cihazın iç veri akışı örneklenen dalga çevrimi ile başlar, 
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• Sinyal işleme ve Karakteristik çıkarma gibi her dalga çevriminde yapılan işlemler ölçüm 

algoritmaları döngüsünde gerçekleştirilir, 

• Ölçüm algoritmaları döngüsü sonucunda daha önceden tespit edilmiş olan eşik değerin 

aşılıp aşılmadığına bağlı olarak bir olayın meydana gelip gelmediği sorgulanır. Ölçüm 

döngüsü sonucunda bir olay gerçekleştiği tespit edilir ise ilgili dalga formu ham verileri 

kaydedilir ve dalga analitiği ile elde edilen olay bilgileri sınıflandırma algoritmasına 

yönlendirilir. 

• Sınıflandırma algoritması kullanılarak olaya ait bir sınıf etiketi tanımlanır ve olay 

sınıflandırılmış olur. 

• Bir olaya ait ham verilerin ve özelliklerin sunucuya gönderilmesi için olaya atanan 

etiketin kritik olay sınıfına ait etiket grubundan olması ve olay gönderim filtresinden 

geçmiş olması gerekmektedir. Bu gereksinimler sağlandıktan sonra ilgili veriler iletişim 

altyapısı kullanılarak sunucuya iletilir.  

 

Şekil 45.  DAK Cihazı veri akış diagramı 
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4. Projede Yaşanılan Sorunlar, Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan 

Elde Edilen Deneyimler 

Projede yer alan kuruluşlar elektrik üretim iletim ve dağıtım şebekelerinde oldukça deneyimli 

ve uzman ekibe sahiplerdir. Proje ekibi paydaşları ve proje ekibi oluşturulurken projenin teknik 

ihtiyaçlarına uygun kendi alanlarında uzman paydaşlar bir araya getirilmiştir. Aşağıdaki 

bölümlerde projede karşılaşılan teknik zorluklar ve önerilen teknik çözüm önerileri 

paylaşılmıştır.  

Projede karşılaşılaşılan teknik zorluklardan ilki genellikle ses ve görüntü işleme alanlarında 

kullanılan dalga şekli tanıma algoritmalarının proje kapsamında kullanılmasıdır. Bu kapsam 

esasen projeyi oluşturan dört ana bloktan birini temsil etmektedir. Dalga şekli analitiği 

literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle RMS dalga formlarında kullanılacak olan 

dinamik zaman bükülmesi tekniğinin (dynamic time warping) bir çok uygulama alanının 

olduğu bilinmektedir. Her ne kadar bu konu bir zorluk olarak görülse de yetkin teknik personel 

ile başka alanlarda uygulaması olan dalga analitiği algoritmalarının kolaylıkla güç 

sistemlerinde sürdürülebilir ve güvenilir bir şekilde uygulanması başarılmıştır.  

Bir diğer teknik zorluk ise elektrik sektöründe yaygın olarak kullanılmayan ancak diğer sanayi 

uygulamalarında geniş bir alana sahip olan kural bazlı uzman sistem tasarlanmasıdır. Bu kısım 

da bir önceki teknik zorluk gibi projenin bir diğer ana omurgasını oluşturmaktadır. Bu teknik 

zorluğun aşılabilmesi için öncelikle sahada yaygın olarak kullanılan ve uygulamalarıyla ilgili 

geniş bir literatüre sahip olan "CLIPS" yazılımı üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu sayede standart 

bir uzman sistemin çalışma yapısı araştırılmıştır. Eğer yeterli esneklik sağlanabilseydi "CLIPS" 

programı açık kaynak kodlu olduğu için bu program üzerinde algoritmalar geliştirilmesi 

planlanmıştı, ancak CLIPS yazılımında yeterli esneklik sağlanamadığından bu yazılımdan 

vazgeçilmiş Python programlama dili kullanılmıştır. CLIPS yazılımıyla ilgili edinilen bir diğer 

önemli tecrübe ise bu yazılımın daha çok düşük orta seviye teknolojilere uygun (örneğin, bina 

yangın otomasyon sistemleri vb. alanlarda kullanıldığı) eski bir yazılım dili olduğu ve 

günümüzde çok fazla kullanım alanı olmamasından dolayı yazılımla ilgili ihtiyaç duyulan 

kaynaklara erişilemiyor olmasıdır.  

Yazılımın geliştirilirken yaşanan teknik zorluklardan bir diğeri ise yazılımın yüksek miktarda 

veriyi ve büyük matriks gruplarını içeren verileri analiz etme ihtiyacından dolayı yüksek işlem 

kapasiteli bilgisayar gerektirmesidir. Ancak yüksek işlem kapasiteli bilgisayarlarda bu 
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yazılımın koşturulması proje ekibi tarafından sürdürülebilir bir çözüm olarak 

değerlendirilmemiştir. Bu sebeple Python programlama dilinin “numba” isimli 

kütüphanesinden “jit” ve “int32” isimli modüller kullanılarak yazılım hızlandırılmıştır. Bu 

modüller yazılımın yapısında bir takım değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Örneğin, mümkün olan tüm hesaplamalar fonksiyon tanımı içerisine alınmıştır. 

Projede aynı zamanda saha ölçümleri esnasında ölçüm cihazından verilerin alınması ve 

meydana gelen olaylarla ilgili saha ekibinden gerekli ve yeterli bilginin alınması aşamalarında 

da sorunlar yaşanmış ve tecrübeler elde edilmiştir. Öncelikle kırsal bölgelerde gerçekleştirilen 

saha ölçümleri esnasında kabinlerin fiziki şartlarının kış aylarında nem alması ve yağmur 

suyunu içine alma ihtimalinden dolayı, ölçüm cihazlarının zarar görmesi ihtimali belirmiş ve 

bu durumda daha önceden planalanan bir takım ölçüm lokasyonlarından revizyona gidilmek 

zorunda kalınmıştır. Diğer yandan, ölçüm yapılan lokasyonlarda özellikle merkezin iç yapısı 

SCADA yapısına uygun hale getirilmemiş ise, elektrik kesintisi yapılarak ölçüm cihazlarının 

akım ve gerilim ölçüm trafolarına bağlantısı yapılması gerekmiştir. Bu durum da planlı elektrik 

kesintisi için gerekli izinlerin alınması ve prosedürlerin tamamlanmasından dolayı gecikmelere 

sebebiyet vermiştir.  

Saha ölçümlerinde bir diğer önemli husus ise cihaz tarafından kaydedilen verilerin günlük 

olarak incelenmesi gereğidir. Zira kaydedilen olaylar ile ilgili olayın kök sebebi hakkında 

bilgiler olayın hemen ardından saha ekipleri ile temasa geçilip elde edilmezse daha sonradan 

geçmiş bir tarihteki olayla ilgili bilgi alabilmek neredeyse imkansız hale gelmektedir. Bunun 

sebebi dağıtım şebekelerinin dinamik yapısı gereği sürekli yeni olayların meydana gelmesi ve 

arıza bakım ekiplerinin sürekli sahada yeni olayların getirdiği problemlerle ilgilenirken geriye 

dönük olaylarla ilgili bilginin unutulmasıdır. Bu sebeple, DAK Projesinde görevli bir proje 

mühendisi, cihaza kurulan uzaktan erişim altyapısı sayesinde, ölçümler esnasında günlük olarak 

cihaza erişim sağlamış kaydedilen olaylarla ilgili ölçüm dosyaları alınmış ve günlük olarak olay 

kayıtları tutulmuştur. Kaydedilen olaylara ait sahadaki arıza onarım veya müdahale bilgileri her 

gün düzenli olarak saha ekipleriyle görüşülerek temin edilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Bu 

süreç, yazılımların geliştirilmesi esnasında yazılım mühendislerinin sağlıklı çalışabilmesini 

sağlamıştır.  

Yukarıda bahsedildiği üzere, bu tip ölçümler için cihaza uzaktan erişim kritik önemdedir. Bu 

sebeple cihaza uzaktan erişim altyapısı kurulmuştur. Uzaktan erişimle, veriler günlük olarak 

alınabildiği gibi aynı zamanda cihazın kendi başına kayıt yapabilip şebekede meydana gelen 



 

68 

 

olayları yakalayabilmesi için gerekli olan otomatik trigger mekanizması ile ilgili de günlük 

düzenlemeler yapılması ihtiyacı doğmuştur. Ölçüm yapılan merkezin karakteristiğine göre 

otomatik trigger eşik değerleri revize edilmek durumunda kalınmıştır. Bunun sebebi ölçüm 

yapılan merkezin karakteristik özelliğidir. Örneğin, bir merkezde düzenli olarak çekilen 

akımların güç kalitesinde bozulmalar meydana geliyorsa bu merkezde akımların harmonik 

bozulmasıyla ilgili trigger eşik değerleri yükseltilmiş bu sayede gereksiz ölçüm alınmasının 

önüne geçilmiştir. Bu da ancak sahada bir kaç günlük ölçümden sonra, projede görevli 

mühendisin ölçüm verilerini incelemesi ve  ve bu yargıya varmasıyla mümkündür, bunun için 

ise uzaktan erişimin zorunluluk olduğu değerlendirilmektedir.  
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5. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile 

Paylaşılmasına Yönelik Öneriler 

Projenin yaygınlaştırılması için kritik önemde olan saha ölçümleridir. Saha ölçümlerini düşük 

maliyetli ve mümkün olduğunca çok sayıda fiderden yapılması projenin başarısını arttırıcı en 

önemli unsurdur. Proje kapsamında bir adet yüksek çözünülürlüklü ölçüm cihazı satın 

alınmıştır. Ancak proje kapsamında satın alınan cihazdan veya bir başka benzer cihazdan çok 

sayıda satın alarak fiderlere bağlanması yüksek maliyet sebebiyle uygulanabilir olmadığı 

değerlendirilmektedir. Proje kapsamında geliştirilen yazılımın üzerinde koşabileceği uzaktan 

erişim imkanı olan düşük maliyetli bir ölçüm cihazı ile ölçümlerin alınması gerekmektedir. Bu 

doğrultuda, yazılımın diğer dağıtım şirketlerinde de kullanılabilmesi için uygun ölçüm 

cihazlarını temin edip projede geliştirilen yazılımı bu cihaza yüklemeleri önerilmektedir.  
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Ekler 

Ek-1: DZB Yazılımı Kullanma Kılavuzu 

DZB Yazılımı Python üzerinde geliştirilmiştir. Python derleyicisinin arayüzü olan IDLE 

üzerinde çalıştırılarak kullanılabilir. Açık kaynak kodu bu raporun ekinde ayrıca paylaşılmıştır. 

Yazılımın kolaylıkla farklı bilgisayarlarda çalışıtırılabilmesi için exe. haline getirilerek 

uygulama dosyası haline getirilmiştir. Bu sayede proje kapsamında geliştirilen yazılım, python 

programının kurulumuna gerek kalmadan  herhangi bir bilgisayarda çalıştırılabilmektedir.  

DZB uygulama dosyası uygun lokasyona konulduktan sonra çift tıklanarak açılır. Şekil 46’da 

görülen arayüz açılacaktır. Aşağıdaki adımlarda arayüzün nasıl kullanılacağı ve sahadan gelen 

bir ölçüm dosyasının nasıl uygun grup içerisine atılacağı açıklanmaktadır: 

• 1 numaralı tuşa tıklanarak sahadan alınan ölçüm dosyasının bulunduğu klasör seçilir. 

Bu klasörün içerisinde dat ve cfg uzantılı ölçüm dosyalarının olması gerekmektedir.  

• 2 numaralı tuşa tıklanarak bu klasörde yer alan bütün ölçüm dosyaları yazılıma 

aktarılmaktadır. 

• 3 numaralı tuşa tıklanarak ölçüm dosyasının içerisindeki gerilim ölçümü verisi içe 

aktarılır. 

• 4 numaralı tuşa tıklanarak klasör içerisinde yer alan ölçüm dosyalarından hangi tarihli 

olan kullanılmak isteniyorsa ilgili tarih seçilmelidir.  

• 5 numaralı tuşa tıklanarak klasör içerisinde yer alan ölçüm dosyalarının saat bilgisi 

seçilir. 

• 6 numaralı tuşa tıklanarak gerilim sinyalinin faz bilgisi seçilir.  

• Ardından, 7 numaralı tuşa tıklanarak analiz çalıştırılır ve grafik ekranları açılır. Grafik 

ekranları açıldıktan sonra kullanıcı algoritma tarafından önerilen grafikleri 

inceleyebilecektir. Aynı zamanda kullanıcı olası sebep ekranından algoritma tarafından 

önerilen (Bkz. Şekil 47) case ler için daha önceden girilmiş olan olası sebepler de 

incelenebilir. İlaveten, akım grafikleri de incelenmelidir. Eğer önerilen “Uygun Grup 

Akım Grafikleri” ekranından (Bkz. Şekil 46, orta panelde yer alan grafikler), seçilen 
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olay dosyasına ait fider akım grafikleriyle uyuşan bir case varsa bu da uygun case 

seçiminde göz önüne alınmalıdır2.  

• 8 numaralı tuşa tıklanarak sahadan elde edilen bilgilere göre açılır pencere üzerinden 

sahadan gelen ölçüm dosyasının birincil olası sebebi seçilir. Buraya sahadaki olayın en 

yüksek olasılıkla olmuş olabileceği olay ismi seçilmelidir. 

• 9 numaralı tuşa tıklanarak sahadan elde edilen bilgilere göre açılır pencere üzerinden 

sahadan gelen ölçüm dosyasının ikincil olası sebebi seçilir. Buraya sahadaki olayın eğer 

birinci olası sebebi gerçek sebep değilse, olabilecek en yüksek ihtimalli ikinci olası 

sebep girilmelidir.  

• 10 numaralı tuşlardaki grafik seçimlerinden birine tıklanır. Bu aşamada DZB 

algoritması tarafından sahadan gelen ölçüm verisinin gruplanacağı 4 adet en uygun olası 

grup önerilmektedir. Bu gruplara ait temsili gerilim değerleri sırasıyla mavi, yeşil, 

kırmızı ve açık mavi renkte gösterilmektedir. Aynı zamanda algoritma tarafından 

önerilen gruplara ait temsili akım grafikleri (orta paneldeki grafik grubu) ve incelenen 

ölçüm dosyası için her bir fiderin akım değerleri (sol paneldeki grafik grubu) de 

gösterilmektedir. En düşük kıyaslama değerine sahip ölçüm grafiği (incelenen sinyale 

en çok benzeyen) ilk başta gösterilmekte ardından artan sırada diğerleri 

gösterilmektedir. İncelenen sinyale ait normalize edilmiş gerilim ölçüm grafiği ise siyah 

renkle gösterilmektedir. Kullanıcıdan, algoritma tarafından önerilen 4 adet gruptan 

sadece birini seçmesi beklenmektedir. Genellikle mavi renkli grubun seçilmesi 

beklenmektedir, ancak bu bir zorunluluk olmadığı için gereken durumlarda kıyaslama 

değeri daha yüksek olan diğer gruplar da seçilebilir. Bu seçimin kullanıcının 

inisiyatifine bırakılmıştır. Kullanıcı akım ölçümlerinin kullanışlı olduğu ve olayın 

tanımlanmasıyla ilgili bilgi içerdiği durumlarda akım grafiklerinden de yararlanması 

beklenmektedir. Bu sayede kullanıcı nihai seçimini yapabilecektir.  

• 11 numaralı tuşa tıklanarak seçim onaylanır. Seçimin onaylanmasıyla beraber arka 

planda Database güncellemesi yapılmaktadır. Database güncellenmesi esnasında 

sahadan gelen ölçüm dosyası olası sebepleriyle beraber ilgili grubun içerisine yazılır ve 

aynı grubun temsili grafiği güncellenir. 

• (Bu kısım eğer bilgilendirici bir akım grafiği ölçümü varsa kullanılmalıdır) 12 numaralı 

tuşa tıklanarak incelenen ölçüm dosyasındaki hangi fidere ait akımın seçileceğine karar 

 
2 Grafiklerin yorumlanması ve detaylı açıklamalar için ayrıca Bkz. Bölüm 2.2.4 



 

74 

 

verilir. Bu noktada algoritma tarafından önerilen gruplar içinde en düşük kıyaslama 

değeri de göz önüne alınarak karar verilmelidir. Uygun grup akım grafikleri isimli 

bölümde yer alan grafiklerin sol tarafında kutucuklar içerisinde ilgili grubun her bir 

fider ile kıyaslama sonuçları paylaşılmaktadır.  

• (Bu kısım eğer bilgilendirici bir akım grafiği ölçümü varsa kullanılmalıdır) 13 numaralı 

tuşa tıklanarak seçilen fider akımı ilgili grubun içerisine atılarak Database 

güncellenmektedir. 

• (Bu kısım eğer olay dosyası için uygun bir case yoksa kullanılmalıdır) 14 numaralı tuşa 

tıklanarak database üzerinde yeni bir case dosyası oluşturulabilir.  

Arayüz kullanılırken yukarıda açıklanan sıralamaya uygun olarak kullanılmalıdır. 

Şekil 47’de DZB arayüzü üzerinde olası sebeplerin gösterildiği ekran kırmızı kesikli çizgi ile 

işaretlenmiştir. Bu ekranda database de bulunan bütünn case ler için kullanıcı tarafından o ana 

kadar seçilmi olan olası sebepler gösterilmektedir. Eğer bir case içerisine herhangi bir yeni 

ölçüm dosyası atılmamışsa ekranda case isminin karşısında sadece mevcut database içerisinde 

yer alan ölçüm dosyalarının sayısı gösterilmektedir. Örneğin, CASE_03 isimli olay grubunun 

içerisinde (0/64) ibaresiyle3, mevcut database içerisinde  adet ölçüm dosyası olduğu ve henüz 

hiçbir yeni ölçüm dosyasının CASE_03 içerisine atılmadığı görülebilir. Buna karşılık, örneğin 

CASE_02 içerisine, bir adet birinci ve ikinci olası sebep olarak sırasıyla “kapasitör off” ve “Ani 

yük artışı” olduğu tespit edilen yeni ölçüm dosyası kaydedilmiştir.  

 
3 Bir Case dosyasının içerisine farklı olası sebepleri içeren dosyalar atılabilir. Bu durumda en çok sayıda olan 
sebebe ilişkin ağırlıklandırma ekranda gösterilmektedir. 
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Şekil 46. DZB Yazılımı Arayüzü kullanımı akış şeması 

 

Şekil 47. DZB Yazılımı “Olası Sebep Ekranı” açıklanması ve kullanımı  
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Ek-2: GYB Yazılımı Kullanma Kılavuzu 

DAK Projesi kapsamında geliştirilen DZB ve GYB yazılımları tek bir arayüz üzerine engtegre 

edilmiş, bu sayede kullanıcıların kolaylıkla her iki yazılıma da ulaşmaları ve tek bir program 

ve arayüz üzerinden analizleri gerçekleştirebilecekleri ergonomik bir yapı oluşturulmuştur. 

Geliştirilen yazılım exe. dosyası haline getirilerek herhangi başka bir programın kurulumuna 

gerek kalmadan istenilen bilgisayarda çalıştırılabilmektedir. 

“DAK_Proje_v0” isimli uygulama dosyası bilgisayarda uygun görülen klasöre konulduktan 

sonra çift tıklanarak çalıştırılır. Şekil 48’de gösterilen arayüz açılacaktır. Bu aşamada arayüz 

üzerinde sol üst köşede DZB ve GYB sekmeleri yer almaktadır. GYB algoritması için ilgili 

sekme seçilmelidir. Aşağıdaki adımlarda GYB algoritmasının nasıl kullanılacağı 

açıklanmaktadır: 

• 1 numaralı tuşa tıklanarak sahadan alınan ölçüm dosyasının bulunduğu klasör seçilir. 

Bu klasörün içerisinde dat ve cfg uzantılı ölçüm dosyalarının olması gerekmektedir.  

• 2 numaralı tuşa tıklanarak bu klasörde yer alan bütün ölçüm dosyaları yazılıma 

aktarılmaktadır. 

• 3 numaralı tuşa tıklanarak ölçüm dosyasının tarihi seçilir. 

• 4 numaralı tuşa tıklanarak ilgili tarihteki spesifik ölçüm dosyası seçilir. 

• 5 numaralı tuşa tıklanarak GYB analizi başlatılır. 

• Çıktı ekranında a, b ve c fazları için ayrı ayrı herhangi bir herhangi bir faza gerilim 

trafosu bağlı olup olmadığının sonucu yazdırılmaktadır.  
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Şekil 48. GYB Yazılımı Arayüzü kullanımı akış şeması 
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Ek-3: Dinamik Zaman Bükülmesi (DZB) Tekniği 

Dinamik zaman bükülmesi iki zaman serisini kıyaslamak için kullanılmaktadır. DZB tekniği 

iki zaman serisini kıyaslamak için ceza matrisi adı verilen matris oluşturmaktadır. Birbiriyle 

kıyaslanan iki dalga şekli X ve Y dalgaları olarak adlandırılacak olursa, ceza matrisin girdilerini 

X dalgasının her bir noktasının Y dalgasının her bir noktasına olan farkı oluşturmaktadır. Şekil 

49’de örnek bir X ve Y dalgası için Matlab’da oluşturulmuş ceza matrisi paylaşılmıştır.  X 

dalgasının ilgili noktası ile Y dalgasının ilgili noktası arasındaki fark arttıkça ceza matrisi beyaz 

renk almakta, fark azaldıkça renk siyaha doğru evrilmektedir. DZB iki dalga şeklini kıyaslarken 

ceza matrisini kullanarak toplam cezayı hesaplamaktadır. Toplam ceza eğer belli bir eşik 

değerin üzerine çıkmışsa iki dalga şeklinin birbirine benzemekten uzak olduğu çıkarımı 

yapılmaktadır. Toplam ceza değeri ceza matrisinin sol alt köşesinden sağ üst köşesine aşağıdaki 

kurallara uyarak giden yol üzerindeki ceza matrisi girdilerinin toplamından oluşmaktadır. Bu 

yol “Bükülme Yolu” olarak isimlendirilmektedir. NxM Ceza matrisi için, aşağıdaki üç kuralı 

aynı anda sağlayan yol bükülme yolu olarak adlandırılır: 

• Kural-1: p1= (1,1) ve pL=(N,M) 

• Kural-2: Monotonik artış 

• Kural-3: Adım artış koşulu: pl+1-pl ϵ {(1,0),(0,1),(1,1)} 

Kural-1, bükülme yolunun matrisin en alt sol köşedeki girdisinden başlanması ve sağ en üst 

köşedeki girdisinde son bulması gerektiğini belirtmektedir. Kural-2, bükülme yolu üzerinde 

ilerlenirken kolon veya sıra sayısında azalma olmamasını gerektirmektedir. Kural-3, bükülme 

yolu üzerinde ilerlenirken artışların kolon ve/veya sıralarda en çok bir hücre olarak yapılmasını 

gerektirmektedir. Şekil 50’da örnek bir bükülme yolu ceza matrisi üzerine çizilmiştir. Sarı renk 

ile çizilen yol monotonik artış kuralına (Kural-2) uymadığı için bükülme yolu değildir. Beyaz 

renk ile çizilen yol bükülme yolunu göstermektedir. Bükülme yolu aynı zamanda ceza 

matrisinin sol alt köşesinden sağ üst köşesine giderken geçilebilecek en düşük cezalı yolu temsil 

etmektedir ve tektir. Ceza matrisinde bükülme yolu dinamik programlama tekniği kullanılarak 

tespit edilmektedir.  
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Şekil 49. X ve Y isimli dalgalar için ceza matrisinin oluşturulması 
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Şekil 50. Ceza matrisi üzerinde bükülme yolunun gösterilmesi (üstteki şekilde sarı renk ile çizilen yol Kural-2’ye uymadığı 

için bükülme yolu olarak nitelendirilemez, alttaki şekilde beyaz renk ile çizilen yol ceza matrisinin bükülme yoludur ve 

tektir.) 

Daha önce de belirtildiği gibi, bükülme yolu üzerindeki matris girdilerinin toplamı kıyaslanan 

iki dalga şeklinin birbirine ne kadar benzediğinin bir göstergesi olan ceza değerini verir. Ceza 

değeri ne kadar yüksekse, iki dalga o kadar farklıdır. Şekil 51’da örnek bir ceza matrisi 

paylaşılmıştır. Bu matriste sol üst köşeden sağ alt köşeye bükülme yolu tanımına uygun olarak 

sadece sıfır girdili matrisleri kullanarak gitmek mümkündür. Bu durumda ceza değeri sıfır 

çıkacak ve kıyasalanan iki dalga şeklinin birbirinin çok benzeri olduğu anlaşılacaktır.  

 

Şekil 51. Örnek bir bükülme yolu (soldaki resimde kırmızı ile gösterilmektedir) ve ilgili ceza matrisi 

Dağıtım şebekelerinde, aynı olayın yarattığı dalga şekillerinin, farklı zaman, konum, büyüklük, 

süre ve ölçüm cihazları kullanılarak ölçülmesi sonucu farklı yapıda gözükmesi mümkündür. 

Aynı olayın oluşturduğu dalga şekilleri farklı gözükmesi dört şekilde kategorilendirilebilir. 

Bunlar: 

• Zaman Ekseninde Yer Değiştirme veya Kayma, 

• Ölçekleme, 

• Bükülme veya Süresinin Uzaması, 

• Gürültü 

Örnek şekiller üzerinde dalga şekillerinin farklı gözükmesi Şekil 52’de açıklanmaktadır. Aynı 

kök sebepten oluşan dalganın yukarıda açıklanan sebeplerle farklı şekillerde ortaya çıkması 

durumunda DZB tekniği ile hesaplanan ceza değerleri fikir verici sonuçlar üretebilir. Şekil 53,               

Şekil 54, Şekil 55 ve Şekil 56’de aynı kök sebepten oluşan dalga şekillerinin yukarıda açıklanan 

sebeplerden dolayı farklı şekillerde gözükmesi durumu DZB tekniği ile incelenmiş ve ceza 

değerleri hesaplanmıştır. Şekil 57’da ise birbirinden farklı iki dalga birbiriyle kıyaslanması 
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sonucu önceki şekillerde hesaplanan ceza değerlerine göre oldukça yüksek ceza değeri 

hesaplanmıştır. Örneğin, Şekil 56’de aynı dalga şekline gürültü eklenmesi sonucu ceza değeri 

1.8 olarak hesaplanmıştır. Bu ceza değeri tolere edilebilir bir değerdir. Güç sistemleri 

sınıflandırma algoritmalarında ceza değerleri saha ölçümleri bilgisayar simülasyonları ile tespit 

edilip kritik eşikler belirlenmiştir.  

 

Şekil 52. Aynı olayın oluşturduğu dalga şekilleri farklı gözükmesi 
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Şekil 53. Zaman Ekseninde Yer Değiştirme veya Kayma sonucu oluşan iki dalganın DZB tekniği ile kıyaslanması ve 

hesaplanan ceza değeri 

 

Şekil 54. Aynı kök sebebe sahip fakat ölçekleme farklılığı sonucu oluşan dalganın DZB tekniği ile kıyaslanması ve 

hesaplanan ceza değeri 
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Şekil 55. Aynı kök sebebe sahip fakat Bükülme veya Süre Uzaması sonucu oluşan iki dalganın DZB tekniği ile kıyaslanması 

ve hesaplanan ceza değeri 

 

Şekil 56. Aynı kök sebebe sahip fakat  Gürültü sebebiyle farklı gözüken iki dalganın DZB tekniği ile kıyaslanması ve 

hesaplanan ceza değeri 



 

84 

 

 

Şekil 57. Birbirinden farklı iki dalganın DZB tekniği ile kıyaslanması ve hesaplanan ceza değeri 

Ek-4: Proje Süresince Ölçüm Yapılan Merkezlerden Görüntüler 

 

Şekil 58. Denizli/Honaz ilçesi mermer fabrikaları bölgesi ölçüm merkezinden görüntüler-1 
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Şekil 59. Denizli/Honaz ilçesi mermer fabrikaları bölgesi ölçüm merkezinden görüntüler-2 
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Şekil 60. Denizli/Acıpayam ilçesi ALCI Kök’den görüntüler-1 
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Şekil 61. Denizli/Acıpayam ilçesi ALCI Kök’den görüntüler-2 
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Şekil 62. Muğla/Datça ilçesi DATÇA DM-1’den görüntüler 
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Ek-5: DAK Teknolojisine Benzer Bir Ürün için Temsilci Yurtdışı 

Şirket’in Resmi Teklif Maili 

  

Şekil 63. Lord Consulting şirketi DFA Teknolojisi için resmi teklifi 

 

 


