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LED Aydınlatma Sistemlerinin DC Enerjilendirilmesi ve Uzaktan Gerilim 

Seviyesi Kontrolü Yapılarak Aydınlık Düzeyi Ayarlanması Projesi Ara 

Raporu 
 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 
ARGE Proje Kabul #  

Başvuru Sahibi: 
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. 
GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: 

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.  
Adalet Mah. Hasan Gönüllü Blv. No:17/A  
Merkezefendi / DENİZLİ 
TEL: 0258 296 70 00 Faks: 0258 296 72 20 
GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.  
Üniversite Caddesi No: 57 
35042 Bornova / İZMİR 
Tel: 0232 477 26 00 Faks: 0232 477 26 09 

Proje Adı: 

LED Aydınlatma Sistemlerinin DC Enerjilendirilmesi ve 
Uzaktan Gerilim Seviyesi Kontrolü Yapılarak Aydınlık Düzeyi 
Ayarlanması Projesi 

Proje Bölgesi: GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. - İzmir 

Proje Süresi: 18 Ay 

Proje Sorumlusu: Gökhan BATAR 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: 

E-posta: gokhan.batar@gdzelektrik.com.tr 

 

GSM: 0530 100 22 96 

 

B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 

 

Temel amacı doğrultma işlemini tek noktadan gerçekleştirerek armatürlerin yapısını basitleştirmek ve 

uzaktan gerilim seviyesi ile aydınlık düzeyini ayarlayarak hem kurulumda hem de işletmede kolaylık sağlamak 

olan bu projede uygulanacak bölge göz önünde bulundurularak bir gerilim seviyesi aralığı belirlenmiş ve bu 

gerilim seviyesinde çalışacak en uygun devrenin tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler kapsamında 

literatür taramaları, istenen görevi gerçekleştirecek entegrenin tespiti için piyasa araştırmaları 

gerçekleştirilmiş, belirlenen entegre satın alınmıştır ve şematik hazırlanarak devre tasarımında son adımlar 

atılmıştır. Prototip üretimi için uygun devre yapısı ve üretim için uygun firmalar incelenmektedir.  

 

 

 

 

mailto:gokhan.batar@gdzelektrik.com.tr
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B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

 

Mayıs 2017 itibari ile başlanılan proje kapsamında 3 iş paketi sunulmuş olup bu iş paketleri için belirlenen 

iş-zaman planı Tablo 1’de gösterilen şekildedir. 

Tablo 1: Orijinal İş Zaman Planı Takvimi 

Faaliyet 
Zaman (Ay) 

1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 5. Çeyrek 6. Çeyrek 

İş Paketi – 1:  

Proje Hedef 

Bölgelerinin 

Belirlenmesi ve 

Veri Toplama 

İşlemi 

X      

İş Paketi – 2: 

Gelecek Sistemin 

Tasarlanması ve 

Projelendirmesi 

 X X    

İş Paketi – 3: 

Tasarımların 

Üretimi, Sahaya 

Uygulanması ve 

Testlerin 

Gerçekleştirilmesi 

  X X X X 

 

Bu kapsamda bugüne kadar yapılan çalışmalar ile ilgili gerçekleşen iş zaman planı takvimi Tablo 2’deki 

gibidir. 

Tablo 2: Gerçekleşen İş Zaman Planı Takvimi 

Faaliyet 
Zaman (Ay) 

1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 5. Çeyrek 6. Çeyrek 

İş Paketi – 1:  

Proje Hedef 

Bölgelerinin 

Belirlenmesi ve 

Veri Toplama 

İşlemi 

X      

İş Paketi – 2: 

Gelecek Sistemin 

Tasarlanması ve 

Projelendirmesi 

 X X X X  

İş Paketi – 3: 

Tasarımların 

Üretimi, Sahaya 

Uygulanması ve 

Testlerin 

Gerçekleştirilmesi 

    X X 
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Sapmalar ve Nedenleri; 

 AÇIKLAMALAR 

SAPMA - 1 İş Paketi -2: “Gelecek Sistemin Tasarlanması ve Projelendirmesi” 
SAPMA DERECESİ Yüksek 
NEDENLER Proje önerisinde yer alan İş Paketi -2: “Gelecek Sistemin Tasarlanması ve 

Projelendirmesi” kapsamında ana faaliyetlerden bir tanesi olan (Belirlenen veriler 
doğrultusunda sistemin tasarımı gerçekleştirilecektir. Bu tasarım kapsamında 
merkezi doğrultucu devresine, merkezi haberleşme devresine, sürücü devresine ait 
topolojilerin ve gerekli olan yazılıma ait algoritmanın belirlenmesi) içeren iş paketi 
için “Sürücü Devresi Tasarımı” ve “Merkezi Doğrultma Yönteminin Belirlenmesi” 
işleri tamamlanmış olup “Merkezi Haberleşme Devresi Tasarımı” ve “Yazılım 
Algoritmasının Belirlenmesi” işleri henüz devam etmektedir. Sapma nedeni; 
öncelikle tasarımı ve denemeleri gerçekleştirilen ilk LED sürücü prototip devresinin 
başarısız olmasıdır. İkinci olarak ise projede belirlenen gerilim seviyesinde çalışacak 
olan sürücü devrede kullanılacak olan entegrenin tespit edilmesinin uzun sürmüş 
olmasıdır. DC gerilim seviyesinde LED sürme işlemini gerçekleştirecek devrelerin 
büyük bölümü düşük gerilim seviyelerinde çalışmaktadır. Projemizde ise DC gerilim 
olarak 24 V, 48 V gibi değerler yerine 100 V ve civarı (kontrol amacı ile değişkenlik 
göstermektedir) gerilim seviyelerinde sürme işlemi gerçekleştirecek bir entegrenin 
tespiti ve devrenin mantığının kurulması bu iş paketinde sapmaya neden olmuştur. İş 
paketi kapsamında sürme işini gerçekleştirecek entegre olarak Linear Technology 
ürünü olan LTC7801 tespit edilen entegreler içerisinde en uygunu olarak 
gözükmektedir. 

SÜRESİ 8 Ay 
  
ALINAN 
ÖNLEMLER 

Yaşanılan 8 aylık sapmanın projeye etkisini minimumda tutmak için; 

 Proje kapsamında elektronik devre tasarımı ve gömülü sistemler konusunda 
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. personelinden destek alınacaktır. 

 Çalışmalara verilen ağırlık arttırılarak tasarım hızlandırılmıştır. 
KRİTİK YOL 
ANALİZİNE ETKİSİ 

Bir sonraki iş paketine geçilebilmesi için bu iş paketinin tamamlanması gerektiği için 
bu iş paketinde oluşan sapma kritik yol analizini etkilemektedir. 

PROJENİN 
TOPLAM 
SÜRESİNE ETKİSİ 

Alınacak önlemler ile sapmanın proje üstündeki etkisi ortadan kaldırılabilir. 
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B.3. İş Paketleri 

 

 İŞ PAKETLERİ İLERLEME DURUMU 

İŞ PAKETİ # 1 
İŞ PAKETİ ADI Proje Hedef Bölgelerinin Belirlenmesi ve Veri Toplama İşlemi 
ÖNGÖRÜLEN 
ÇALIŞMA 

A. Genel aydınlatma bulunan bölgeler incelenerek pilot bölgeler tespit 
edilecek. 

B. Belirlenen bölgelerde hâlihazırda bulunan aydınlatma sistemine ait 
aydınlatma verileri ve hat kaybı, tüketim, güç, gerilim ve akım gibi değerlere 
ait veriler toplanacak. 

ÖNERİLEN 
SÜRE 

3 Ay 

GERÇEKLEŞEN 
ÇALIŞMALAR 

A. Genel aydınlatma tesisatına sahip bölgeler arasında Karşıyaka ve Bornova 
bölgesinde çeşitli olası pilot bölgeler belirlenmiştir. Bölgeler tespit edilirken 
özellikle akşam saatlerinde insan sayısının fazla olacağı öngörülen bölgeler 
önceliklendirilmiştir. Bunun sebebi projenin bilinirliğini arttırmak ve faydaları 
ile ilgili sağlıklı geri dönüş almaktır. 

B. Bölgeler arasında gerçekleştirilen karşılaştırmalarda bölgedeki armatür sayısı, 
aydınlatma hattının uzunluğu, DC enerji altında oluşabilecek maksimum 
gerilim düşümü ve genel aydınlatmanın hâlihazırdaki kurulu gücü göz önünde 
bulundurulmuştur.  

 
Projede EPDK’nın yayınlamış olduğu, 27 Temmuz 2013 tarihli “Genel Aydınlatma 
Yönetmeliği” ve 23 Ocak 2015 tarihli “Genel Aydınlatma Kapsamında LED 
Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde, genel aydınlatma 
kapsamında kullanılan armatürlerin aydınlık düzeyinin en geç saat 2:00’den sonra 
yüzde elli oranında düşürülmesi ve kurulacak olan aydınlatma tesislerinde LED’li 
armatürlerin kullanılması gereklilikleri göz önünde bulundurularak hareketli ve insan 
yoğunluğunun fazla olduğu bölgeler arasında tercih yapılmıştır. Tercih edilen bölgede 
aynı zamanda hatta DC enerji verildiğinde oluşacak olan gerilim düşümü de dikkate 
alınmıştır. Trafo bölgesinden çıkan aydınlatma tesisatından en uzun ve üzerinde en 
fazla armatür bulunan hat tespit edilmiş, buna göre bir gerilim düşümü hesabı 
yapılmıştır. Hesaplamalar esnasında normalde her biri 100 W olan armatürlerin 
doğrultucu ve sürücü devreleri olmadığı durumda ne kadar enerji tükettikleri tespit 
edilerek bir hesaplama yapılmıştır. Örnek bir armatür üzerinden yola çıkıldığında, 
herhangi bir devre bulunmadığı takdirde sadece LED elemanlardan oluşan bölümün 
yaklaşık olarak 60W civarı bir güç değerine denk geldiği görülmüştür. Şekil 1’de 
armatürün yapısı, Şekil 2’de ise armatürün sürücü devresi görünmektedir. 
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Şekil 1: LED Armatür Yapısı 

 

 
Şekil 2: LED Armatür AC Sürücü Devresi Özellikleri 

 
Yine gerçekleştirilen literatür taramasında, armatürü sürmek için kullanılacak olan 
devrenin veriminin %90 ve üzeri olduğu tespit edilmiş ve buna göre bir hesaplama 
yapılmıştır. Klasik gerilim düşümü formülü ile gerçekleştirilen hesaplamalarda 100 V 
DC gerilimde, seçilen bölgede 5,36 V gerilim düşümü meydana geleceği 
hesaplanmıştır. Gerilim seviyesinin 100 V ve civarında tercih edilmesinin sebebi 230 V 
AC gerilim seviyesinde gerekli olan yalıtım seviyesinin DC gerilimde ne kadarlık bir 
gerilim seviyesine karşılık gelmesidir. Gerilim düşümü Denklem 1’den yararlanılmıştır. 
 

Denklem 1: DC Gerilim Düşümü Denklemi 

𝑉 =
1

2
𝑛
𝑃

𝑈

𝑙

𝑥𝑞
 

 
Denklem 1’de n armatür sayısını belirtmektedir. P değeri gücü, U değeri kullanılan DC 
gerilim seviyesini, l iletken uzunluğunu, x iletkenin öz iletkenliğini ve q iletkenin 

kesitini temsil etmektedir. Formülün başındaki 1 2⁄  değerinin sebebi ise armatürlerin, 

hattın üzerinde, belirli aralıklarda yerleşmiş olmalarıdır. Hattın başındaki armatür en 
küçük gerilim düşümüne sebep olmaktayken hattın sonundaki armatür en büyük 
gerilim düşümüne sebep olmaktadır. Bu sebeple ortalama bir gerilim düşümü hesabı 
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yapılabilmesi adına mesafe hattın tamamının yarısı olarak değerlendirilerek gerilim 
düşümü hesabı gerçekleştirilmiştir. 
 
Yukarıda gerçekleştirilen hesaplamaların sonucunda proje pilot bölgesi olarak 
Bornova’da bulunan M-1687 numaralı kabin belirlenmiştir. Bölgenin CBS üzerindeki 
görüntüsü Şekil 3’te gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 3: M-1687 Bölgesinin CBS Görüntüsü 

 
Şekil 3’te görülen sarı noktalar armatürlerin bulunduğu direklerdi göstermektedir. 
Bölgenin aydınlatma ile ilgili detayları ise Tablo 3’te ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 
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Tablo 3: M-1687 Bölgesinin AG Raporu (Aydınlatma Detayları İle Birlikte) 

 
 
Tablo 3’te de görüleceği gibi 100 W’lık 52 armatürden oluşacağı varsayılan sistemin 
toplam LED gücü 3,12 kW seviyesinde olacaktır. AC ile çalıştığı varsayılan şebekede 
ise bu güç doğrudan 5,2 kW olarak hesaplanabilir. Burada, her iki değer arasında 
kalacak bir güç değeri hedeflenmektedir. Yaklaşık olarak 1.510 metre olarak 
gösterilen aydınlatma hat uzunluğu ise Şekil 1’de görüldüğü gibi dağınık bir yapıdadır 
ve bu hatlardan en uzun olanının uzunluğu yaklaşık olarak 500 metredir. 
 

DURUMU TAMAMLANDI 
ADAM-AY 3 Adam-Ay 
ÇIKTILAR GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. sorumluluk sahasında olan Bornova / İZMİR bölgesinde 

bulunan M-1687 isimli kabin pilot bölge olarak belirlenmiştir.  
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 İŞ PAKETLERİ İLERLEME DURUMU 

İŞ PAKETİ # 2 
İŞ PAKETİ ADI Gelecek Sistemin Tasarlanması ve Projelendirmesi 
ÖNGÖRÜLEN 
ÇALIŞMA 

A. Toplanan veriler ışığında gelecek sistemde gerekli olacak armatür sayısı, 
sistemin çekeceği akım ve gerilim miktarları, güç, tüketim gibi değerler 
belirlenecek. 

B. Belirlenen veriler doğrultusunda sistemin tasarımı gerçekleştirilecektir. Bu 
tasarım kapsamında merkezi doğrultucu devresine, merkezi haberleşme 
devresine, sürücü devresine ait topolojiler ve gerekli olan yazılıma ait algoritma 
belirlenecektir. 

C. Üretime geçilmeden hemen önce sistem bir simülasyonda test edilerek 
istenilen değerlere ne denli yaklaşıldığı görülecektir. Simülasyon sonucunda 
istenen değerlere ulaşıldığı zaman üretim aşamasına geçilecektir. 

ÖNERİLEN 
SÜRE 

4 Ay 

GERÇEKLEŞEN 
ÇALIŞMALAR 

 
A. Toplanan veriler neticesinde tasarlanacak olan devrenin 60 W gücünde LED 

takımını sürebilecek kapasitede olması gerektiğine karar verilmiştir. Aynı 
zamanda, şebekenin değiştirilmeden DC dönüşüm gerçekleştirileceği için 
izolasyonun izin verdiği en yüksek ve aynı zamanda tek bir doğrultma işlemi ile 
inilebilecek minimum gerilim seviyesi aralığında bir gerilim seviyesi 
belirlenmiştir. Öte yandan gerilim seviyesinin düşmesi gerilim düşümünü 
arttıracağından sistemin kararlı çalışması adına 140 V DC gerilim seviyesine 
kadar sürme işlemi gerçekleştirebilen ve Linear Technology ürünü olan LTC7801 
isimli entegrenin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu devrenin topolojileri 
arasında bulunan ve 8 ile 140 V giriş gerilim seviyesinde 24 V ve 5 A çıkış 
verebilen topolojiden yola çıkılarak bu karara varılmıştır. Çeşitli entegreler 
arasında gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, bu kadar yüksek DC giriş 
seviyesine sahip olup istenen W seviyelerinde LED sürme işlemini 
gerçekleştirebilmesi ile projenin amacına uygun tek seçenek olarak LTC7801 
isimli entegre karşımıza çıkmaktadır. Bu entegre ile kurulması hedeflenen 
devrenin topolojisi Şekil 4’te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4: LTC7801 140V/24V DC/DC Dönüştürücü Topolojisi (Datasheet) 
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Şekil 4’de görülen topolojide devrenin çıkış gücü 120 W olarak verilmiştir ancak 
başta MOSFET’ler olmak üzere devre elemanlarının değiştirilmesi ile istenen W 
seviyesinde çalışabilen bir devre elde edilmesi mümkündür. 
 

B. Yukarıda bahsi geçen entegre Linear Technology yazılımı olan LTspice ile simüle 
edilerek çalıştırılmıştır ve istenen çıkış değerleri sorunsuz bir şekilde elde 
edilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmanın ekran görüntüsü Şekil 5’teki gibidir. Yine 
aynı devrenin gerilim ve akım çıkış değerleri sırası ile Şekil 6 ve Şekil 7’de 
gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 5: LTC7801 LTspice Devre Şematiği 

 

 
Şekil 6: LTC7801 LTspice Simülasyonu (Çıkış Gerilim Grafiği) 
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Şekil 7: LTC7801 LTspice Simülasyonu (Çıkış Akım Grafiği) 

 
Aynı devrenin EAGLE isimli devre tasarım programında şematiği hazırlanarak bir 
sonraki adım olan baskı devre aşamasına geçilmiştir. Bu adımın tamamlanması 
için devrenin PCB üzerindeki eleman yerleşimi tamamlanarak baskı devre için 
hazır hale getirilecektir. Eleman yerleşimi devre yollarındaki güç kaybının 
minimumda tutulması adına elemanlar arasındaki optimum mesafeye göre 
gerçekleştirilecektir. Bu yerleşim planı aynı zamanda devre içerisinde fazladan 
oluşabilecek endüktif ve kapasitif etkilerin de önüne geçilmesinde önemli rol 
oynayacaktır. Ayrıca, devre tasarımı tamamlandıktan sonra PCB baskı için 
firmalar ile görüşmelere başlanacaktır. Devrenin EAGLE programında hazırlanan 
şematiği Şekil 8’de görüldüğü gibidir. Burada kullanılan elemanlar devrede 
kullanılacak elemanlar ile birebir aynı olmayıp sadece devre tasarımı amacıyla 
birebir aynı ölçülerde olan elemanlar olarak seçilmiştir. Burada amaç sadece 
devre tasarımı olduğu için elemanların özelliklerinden çok boyutlarının tam 
olarak eşleşmesi gerekmektedir. 

 

 
Şekil 8: LTC7801 EAGLE Devre Şematiği 

 
Sistemin merkezi doğrultucu bölümünde sıfırdan bir devre tasarımı yerine 
piyasada hazır bulunan redresörlerden bir tanesi tespit edilmesine ve en uygun 
olan redresörün kullanılmasına karar verilmiştir. Tespit edilecek olan 
redresörün komut alma özelliğinin olmasına dikkat edilecek ve endüstriyel bir 
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modem vasıtası ile merkezi haberleşme sağlanacaktır. Böylece redresörün 
gerilim değeri değiştirilecek ve istenen aydınlık düzeyi için tasarlanan komut 
gönderme tekniği aktif edilecektir. 
 
Devrenin bir sonraki aşaması olan giriş gerilim seviyesine göre aydınlık düzeyini 
ayarlayabilmek adına tasarlanmış olan devrenin hemen öncesine bir 
karşılaştırma devresi koyulmasına karar verilmiştir. Bu devre ile hedeflenen 
merkezi doğrultucudan gelen gerilim seviyesinin algılanıp, buna göre sürücü 
devreye verilen gücün arttırılıp azaltılması ve dolayısıyla aydınlık düzeyinin 
ayarlanmasıdır.  

 
 

DURUMU DEVAM EDİYOR 
ADAM-AY 12 Adam-Ay 
ÇIKTILAR Sürücü devresi entegresinin tespit edilmesi (LTC7801), DC/DC Dönüştürücü Devre 

Şematiği 
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B.4. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

Bütçe konusunda herhangi bir sapma gerçekleşmemiştir. Hedeflenen bütçe ve gerçekleşen harcamalar 

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. için toplam değer olacak şekilde, sırası ile Tablo 4 ve Tablo 5’te 

gösterildiği gibidir.  

 

Tablo 4: Başvurulan Maliyet Tablosu 

Maliyet Kalemi 

(ADM ve GDZ) 

 2017 2018 

TOPLAM(TL) 

I II I II 

Makine/Donanım/Yazılım 

(Sunucu ve Lisans Alımı) 
 100.000 100.000 100.000 300.000 

Sarf Malzemesi      

Hizmet Alımı (Elektriksel 

Tasarım) 
     

Hizmet Alımı (Endüstriyel 

Ürün Tasarımı) 
     

Hizmet Alımı (Prototip 

Üretimi) 
     

Seyahat Giderleri 10.000 10.000 10.000  30.000 

Eğitim      

Belgelendirme      

Personel Giderleri (ADM ve 

GDZ EDAŞ, 6 adamxay) 
90.000 90.000 90.000 30.000 300.000 

TOPLAM MALİYET 100.000 200.000 200.000 130.000 630.000 

PROJEDEKİ TOPLAM ADAM-AY 18 
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Tablo 5: Gerçekleşen Maliyet Tablosu 

Maliyet Kalemi 

(ADM ve GDZ) 
2017 2018 

TOPLAM(TL) 

I II I II 

Makine/Donanım/Yazılım 

(Sunucu ve Lisans Alımı) 
827,82 33.704,14 2.051,4  36.583,36 

Sarf Malzemesi      

Hizmet Alımı (Elektriksel 

Tasarım) 
     

Hizmet Alımı (Endüstriyel 

Ürün Tasarımı) 
     

Hizmet Alımı (Prototip 

Üretimi) 
     

Seyahat Giderleri      

Eğitim      

Belgelendirme      

Personel Giderleri (ADM ve 

GDZ EDAŞ, 6 adamxay) 
39.000 78.000 76.000  193.000 

TOPLAM MALİYET 39.827,82 111.704,14 78.051,4  229.583,36 

PROJEDEKİ TOPLAM ADAM-AY 18 
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C. Sonuç ve Değerlendirme: 

C.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  

 

Tasarımı gerçekleştirilen devrenin daha önceki denemede olduğu gibi çalışmama ihtimali vardır ancak bu 

devrenin daha önceden gerçekleştirilen çalışmalarda oldukça stabil bir şekilde çalıştığı geri dönüşleri devreyi 

kullanan kişiler tarafından paylaşılmıştır. Halihazırda bir revizyon görmüş olan devrenin ikinci bir revizyona 

ihtiyacı olmayacaktır.  

Merkezi doğrultucu ve haberleşme devresi olarak endüstriyel bir modem vasıtası ile uzaktan komut 

gönderilebilen bir redresör tercih edilmesi bu alandaki riskleri minimum seviyeye indirmektedir. Proje ile ilgili 

gerçekleştirilecek son tasarım olan giriş gerilim seviyesini karşılaştıracak olan devre projedeki tek risk unsuru 

olarak görünmektedir. Projeye verilen ağırlık ile de bu risk minimum seviyede tutulacak ve tasarımın stabil 

bir şekilde çalıştığından emin olunduğu anda saha testlerine başlanacaktır. 

Genel müdürlük binamıza oldukça yakın bir bölgede belirlenen proje bölgesi, olası riskli durumlarda 

müdahale kolaylığı sağlayarak projedeki zaman kaybını minimuma indirecektir.  


