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2 GİRİŞ 

2.1 AMAÇ 

Dağıtım transformatörlerinin çeşitli parametrelerini eş zamanlı olarak izleyen ve merkezi izleme yazılımına 

aktaran bir donanım ve elde edilecek ölçümler yardımıyla transformatörün çalışma şartlarını sürekli olarak 

değerlendiren, kullanım ömrünü ve enerji sürekliliğini en iyileştirmeyi amaçlayarak bakım süreçlerini 

dinamik olarak belirleyen, transformatörün yüklenme değerleri başta olmak üzere meydana gelen kayıpları 

izleyerek operatöre bölgesel olarak yerleşim planlamasına yönelik öneriler sunan bir izleme/analiz yazılımı 

oluşturulması hedeflenmektedir. Bu projede hedeflenen ürün ile elektriksel büyüklüklerin yanı sıra 

transformatörden elde edilecek sargı ve yağ sıcaklıkları başta olmak üzere diğer bilgilerden de 

yararlanılacaktır.  

Sahada eş zamanlı olarak elde edilen veriler, geliştirilecek donanım ile merkezi işlem birimine aktarılacak ve 

transformatörün durumunun izlenmesi amacıyla değerlendirilecektir. Bu sayede transformatörün kullanım 

ömrü kestirilebilecek, bakım periyotlarının zaman tabanlı (time-based) yerine durum bazlı (condition-based) 

olarak programlanmasıyla ekipman ömrünün uzatılması mümkün olacaktır. Ayrıca yine bu sayede 

transformatörde oluşması muhtemel arızaların önceden kestirimi ve önleyici bakım çalışmalarının yapılması 

mümkün olacaktır. Bunların dışında transformatörde oluşan kayıpların ve bunun sonucundaki ekonomik 

maliyetlerin izlenerek gerektiğinde transformatör yerleşimlerinin yeniden organize edilmesi ve 

düzenlenmesi sağlanacaktır. 

2.2 PROJENİN YENİLİKÇİ YÖNLERİ 

Proje çıktısı, dağıtım transformatörlerini eş zamanlı olarak izleyen donanım ve elde edilecek ölçümler 

yardımıyla transformatörün çalışmasını değerlendiren, kullanım ömrünü ve enerji sürekliliğini en 

iyileştirmeyi amaçlayarak bakım süreçlerini dinamik olarak belirleyen, transformatörün yüklenme değerleri 

başta olmak üzere meydana gelen kayıpları izleyerek operatöre bölgesel olarak yerleşim planlamasına 

yönelik öneriler sunan bir yazılım olacaktır. 

Halihazırda Dünyada mevcut benzer çalışmalar, güç transformatörleri odaklı olarak gerçekleştirilmektedir. 

Dağıtım transformatörlerinin izlenmesinde sadece primer ve sekonder sargılardan elde edilen akım, gerilim 

ve benzeri elektriksel büyüklüklerden faydalanılmakta ve sonuçlar transformatör bazında 

değerlendirilmektedir. Sayıları yüksek değerlere ulaşan dağıtım transformatörlerinin ekonomik biçimde ve 

kapsamlı olarak eş zamanlı izlenmesine yönelik çalışmalar bilimsel çevrelerde süregelen bir araştırma 

konusu olup henüz yaygın uygulamaya konulamamıştır. 

Bu projede hedeflenen ürün ile elektriksel büyüklüklerin yanı sıra transformatörden elde edilecek sargı ve 

yağ sıcaklıkları başta olmak üzere diğer bilgilerden de yararlanılacaktır. Bu veriler, proje çalışması içerisinde 

geliştirilecek olan dinamik transformatör modelinin girdilerini oluşturacaktır. 

Sahada eş zamanlı olarak elde edilen veriler, merkezi işlem birimine aktarılacak ve transformatör modeli 

yardımıyla transformatörün durumunun izlenmesi amacıyla değerlendirilecektir. Bu değerlendirme, 

oluşturulacak bir akıllı yazılım yardımıyla gerçekleştirilecektir. Elde edilecek veriler transformatörün plaka 

değerleri başta olmak üzere mevcut diğer veriler ile karşılaştırılmak suretiyle transformatörün durumu 

hakkında değerlendirme yapılması yoluna gidilecektir. 

Bu yazılım ile sadece ölçülen elektriksel büyüklükler değerlendirilmekle kalmayacak, aynı zamanda sıcaklık 

verileri başta olmak üzere elde edilecek diğer parametreler sayesinde transformatörün yapısında 

kullanılmakta olan izolasyon malzemelerinin durumu ve dolayısıyla transformatörün yaşlanma süreci 

değerlendirilecektir. Bu sayede transformatörün kullanım ömrü kestirilebilecek, bakım periyotlarının zaman 

tabanlı (time-based) yerine durum bazlı (condition-based) olarak programlanmasıyla bu ömrün en yüksek 
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değere çıkarılması mümkün olacaktır. Ayrıca yine bu sayede transformatörde oluşması muhtemel arızaların 

önceden kestirimi ve önleyici bakım çalışmalarının yapılması mümkün olacaktır. 

Bu yazılımın bir diğer üstün özelliği ise, bölgesel olarak her bir transformatörden elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi ile, başta yüklenme oranı olmak üzere transformatörde oluşan kayıpların ve bunun 

sonucundaki ekonomik maliyetlerin izlenerek gerektiğinde transformatör yerleşimlerinin yeniden organize 

edilmesi ve düzenlenmesi olacaktır. Böylelikle transformatörlerde oluşan kayıp maliyetleri en aza indirilecek 

ve ulusal ekonomiye önemli ölçüde katkıda bulunulması sağlanacaktır. 

2.3 AR-GE SÜRECİNDE KULLANILACAK YÖNTEMLER 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmalarda kullanılacak yöntemler, İster Belirleme-Tasarım-

Prototip gerçekleştirme ve Entegrasyon Test aşamalarından oluşmaktadır. Proje kapsamında kullanılacak 

yönteme ilişkin detaylar ve iş akışı aşağıda verilmektedir. 

 Literatür Taraması ve Gereksinim Belirleme: 

Projede ilk olarak detaylı bir literatür taraması gerçekleştirilerek mevcut ürün ve sistemlerin güçlü ve zayıf 

yönleri belirlenecektir. Bunun yanında detaylı bir patent ve tasarım araştırması yapılarak geliştirilecek 

tasarımın özgün olması sağlanacaktır. Bu aşama sonunda geliştirilecek olan sistemin gereksinimleri 

belirlenmiş olacak ve tasarım aşaması için girdi oluşturacaktır. 

 Tasarım: 

Gereksinimleri belirlenmiş olan sistemin ön ve detaylı tasarımları oluşturularak sistem gerçekleştirme 

çalışmalarına başlanacaktır. Bu aşamada, gereksinimleri karşılayan alternatif tasarımlar proje ekibi 

tarafından değerlendirilerek en uygun tasarımın oluşturulması sağlanacaktır. Geliştirilecek donanımlar için 

veri toplama ve haberleşme ihtiyaçlarının belirlenmesinde, basit alt sistem prototipleri kullanılarak 

tasarımın nihai hali alması sağlanacaktır. Yazılım tarafında ise oluşturulacak yarı fonksiyonel tasarımlar proje 

paydaşları ile paylaşılarak son tasarım elde edilecektir. 

 Prototip Üretim: 

Projede son tasarıma karar verildikten sonra prototiplerin gerçekleştirilmesi aşamasına geçilecek ve 

donanım ve yazılım prototipleri oluşturulacaktır. Geliştirilecek prototip alt sistemler kendi içlerinde test 

edilerek tasarıma uygunlukları ve gereksinimleri karşılama durumları gözden geçirilecektir. Gerekli olması 

durumunda tasarım değişiklikleri yapılabilecektir. Alt sistem testleri ile bu evre tamamlanacaktır. 

 Entegrasyon-Test: 

Projenin son aşamasında geliştirilmiş olan alt sistemlerin entegre edilmesi ve sistem testi ile tasarım ve 

gereksinimlerin doğrulanması çalışmaları yapılacaktır. Bunun yanında tüm sistem için fonksiyonellik, 

performans ve güvenlik testleri gerçekleştirilecek ve üretilen donanımların ilgili standartlara uygunluğu 

akredite bir laboratuvarda gerçekleştirilecek testlerle doğrulanacaktır. 

2.4 İŞ PAKETLERİ 

2.4.1 Literatür Taraması ve Sistem İsterlerinin Belirlenmesi 
 

Bu iş paketi kapsamında proje önerisi aşamasında gerçekleştirilmiş olan literatür taraması, benzer ürün 

araştırması, patent taraması ve gereksinimlerin belirlenmesi faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Güç 

transformatörleri ve dağıtım transformatörlerine uygulanan test ve bakım süreçleri, belirlenen test 

sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması, literatürde transformatörlerin eşzamanlı ve eş zamansız 

olarak izlenmesi konulu ulusal ve uluslararası standart ve yayınlar incelenecektir. Özellikle literatür taraması 
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sırasında, transformatörlerin çalışma durumlarının izlenmesi ve ömür kestirimine yönelik olarak ölçüm, test 

ve analizlere yönelik uluslararası standart ve kılavuzların elde edilmesi ve değerlendirilmesi üzerine 

yoğunlaşılacaktır. Elde edilen tüm bu dokümantasyon incelenip arşivlenerek, sonraki iş paketleri için temel 

girdi oluşturacak olan büyüklüklerin tespiti sağlanacaktır. 

Ayrıca bu iş paketi kapsamında gerçekleştirilecek olan bir diğer faaliyet, pilot uygulamada kullanılacak 

dağıtım transformatörlerinin belirlenmesi olacaktır. Bu süreçte UEDAŞ'a ait dağıtım transformatörleri 

incelenerek yaş ve yüklenme oranı gibi kriterlere göre pilot uygulamada kullanılabilecek en az 5 adet 

transformatör belirlenecektir. 

Literatür araştırması sonucunda proje kapsamında kullanılacak girdilerin belirlenmesi esnasında sadece 

sargı akımlar ve gerilimler gibi elektriksel büyüklüklerden değil, sahadaki dağıtım transformatöründen elde 

edilebilecek her türlü verinin değerlendirilmesi hedeflenerek mümkün olan en yüksek bilginin toplanması 

sağlanacaktır. Bu süreçte literatürdeki güç transformatörlerine yönelik çalışmalardan da yararlanılacaktır. 

Uluslararası standart ve kılavuzlarda, ölçüm büyüklüklerine ilişkin olarak faydalanılacak sınır değerlerden 

büyüklük bazlı olarak değil, bu büyüklüklerin birbirleri ile olan ilişkilerinin de değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

Bu sayede, elde edilecek büyüklüklerden sadece bir tanesinin anormal olması durumunda diğer 

büyüklüklerin de yorumlanarak hatalı sonuca varma olasılığının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. 

Pilot uygulamada kullanılacak dağıtım transformatörlerinin belirlenmesinde hassasiyet gösterilecektir. Bu 

transformatörler, coğrafi lokasyon, ortam şartları, yüklenme durumu gibi kriterler değerlendirilerek 

belirlenecek, bu sayede transformatör durumunun belirlenmesi ve ömür kestiriminde maksimum düzeyde 

parametrenin ilişkisinin belirlenmesi sağlanacaktır. 

 

2.4.2 Veri Toplama ve Aktarım Modülünün Tasarımı ve Geliştirilmesi 
 

Bu iş paketi kapsamında sistem isterler dokümanında belirlenen isterleri karşılayacak özelliklere sahip bir 

veri toplama ve aktarım biriminin tasarımı ve geliştirilmesi faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

Bu kapsamda, Veri toplama birimi ile transformatörün primer ve sekonder akım-gerilim bilgileri ham veri 

olarak ölçülecek ve depolanacaktır. (En az 32 örnek/çevrim öngörülmektedir). Temel hesaplamalar ve diğer 

ölçüm değerleri anlık bazda merkeze aktarılırken, ham veriler elle veya programlanmış şekilde merkezi 

yazılıma aktarılacaktır. 

Bu iş paketinde hedeflenen donanımın ön tasarım, modelleme-benzetim çalışmaları, tasarım ve 

gerçekleştirme faaliyetleri yürütülecektir. 

Veri toplama amacıyla kullanılacak ölçüm donanımı belirlenirken özellikle donanımın yetenekleri ve maliyet 

kriterleri göz önünde tutularak karar verilecektir. Bunun en büyük nedeni, enerji dağıtım şebekesindeki 

dağıtım transformatörlerinin sayısal olarak çok büyük miktarda olması ve güç transformatörlerinin aksine, 

yalıtım yağı gibi transformatör hakkında önemli bilgiler veren bilgi kaynağının sınırlı biçimde kullanılmasıdır. 

Güç transformatörlerinde kullanılan eş zamanlı yağ bileşim analiz cihazları, dağıtım transformatörleri için 

kullanılamamaktadır. Bu nedenle, transformatörden veri toplama amacıyla özellikle primer ve sekonder 

devrelere ait büyüklüklerden faydalanma yoluna gidilecek, ölçüm cihazlarının yetenekleri en yüksek, 

maliyetler ise en düşük düzeyde tutulmaya çalışılacak ve maksimum faydanın elde edilmesi sağlanacaktır. 

Toplanan verinin aktarımı amacıyla, veri aktarım sistemlerinin yapısının incelenmesinin ardından aktarılacak 

verinin miktarı ve süresi gibi parametrelere bağlı olarak uygun yöntemin seçimi gerçekleştirilecektir. Bu 

bağlamda seçenekler değerlendirilerek, projenin bütününde önemli bir kriter olan maliyet faktörü de göz 

önünde tutularak bu iş paketi nihayetlendirilecektir. 
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2.4.3 Transformatör Modelinin Oluşturulması 
 

Bu iş paketi kapsamında, literatür araştırmasından elde edilen bilgiler ve önceki deneyimler ışığında dağıtım 

transformatörünün dinamik modeli oluşturulacaktır. Bu sayede, transformatörün primer ve sekonder 

devrelerinden elde edilecek olan elektriksel büyüklükler temel olmak üzere diğer bilgilerin de 

değerlendirilmesi suretiyle, transformatörün çalışması simüle edilebilecektir. Bu model aynı zamanda 

projenin ana çıktılarından olan akıllı izleme ve değerlendirme yazılımının da altyapısında kullanılacaktır. 

Bu iş paketinde oluşturulacak transformatör modelinin temel girdileri transformatörün primer ve sekonder 

devresine ait elektriksel büyüklükler (akım, gerilim vb.) olacaktır. Transformatörün plaka değerleri de göz 

önünde tutularak anlık yüklenme oranı vb bilgiler dolaylı olarak türetilecek ve değerlendirilecektir. Ayrıca 

sıcaklık gibi ilave bilgiler de değerlendirmeye katılarak modelin en yüksek doğrulukla çalışması sağlanacaktır. 

Böylelikle, özellikle sonraki iş paketlerinde belirlenecek olan yaşlanma durumu ve ömür kestirimine yönelik 

sonuçların doğruluk derecesinin artırılması sağlanacaktır. 

 

2.4.4 Analiz ve Değerlendirme Algoritmalarının Oluşturulması 
 

Bu iş paketi kapsamında, akıllı izleme ve değerlendirme yazılımının temeli olan arıza ve yaşlanma analizi 

algoritmaları oluşturulacaktır. Bu amaçla öncelikle birinci iş paketinde belirlenen ölçüm büyüklüklerinden 

ve uluslararası standartlarda ortaya konan standart ve kılavuzlardan faydalanılarak belirlenen sınır değerler 

kullanılarak değerlendirme yapılacaktır. Ölçülen büyüklüklerin birbirleriyle olan ilişkileri de göz önünde 

tutularak, yazılımın karar verme algoritması birden fazla veriye dayalı olarak kurgulanacaktır. 

Bunun ardından, üçüncü iş paketinde geliştirilen transformatör modelinden faydalanılarak bu modelin 

çıktılarının, geliştirilen algoritmaların girdileri olarak kullanılması sağlanacaktır. Böylelikle Sahadan gelen 

anlık veriler ile elde edilen model kullanılarak trafodaki muhtemel arızaların tespit edilmesi ve yaşlanma 

analizinin yapılabilmesi için gerekli algoritmaların oluşturulması sağlanacaktır. 

Ayrıca transformatörlerin başta yüklenme oranlarına bağlı olacak şekilde eşzamanlı kayıp analizleri ve 

maliyet değerlendirmeleri de yapılacaktır. Böylelikle, ihtiyaç duyulması durumunda bölgesel olarak 

transformatörlerin yer değiştirilmesi gibi çözümlerle kayıplar ve maliyetler en aza indirilecektir. Ayrıca 

transformatörlerin çalışma koşullarına göre bakım süreçleri dinamik olarak programlanabilecektir. Tüm bu 

sebeplerle, bu iş adımı projenin en önemli aşaması olmaktadır. 

Bu iş paketindeki son aşama ise, oluşturulan algoritmaların bilgisayar ortamında test edilmesi aşamasıdır. 

Bu aşamada algoritma işlevlerindeki olası sorunlar tespit edilecek ve düzeltilecektir. 

Bu iş paketinde yazılım algoritmasının oluşturulmasında, dağıtım transformatörü üzerinde ölçümü yapılan 

değerlerin birbirinden bağımsız olarak değil, bir bütün olarak değerlendirilmesi sağlanacaktır. Böylelikle, 

kullanılan ölçüm cihazlarından birinin arızası sonucunda hatalı sonuç vermesi durumunda, yazılımın diğer 

ölçümleri de izlemesi ve hatalı uyarı ve sonuçlar vermesinin önüne geçilmesi planlanmaktadır. 

 

2.4.5 Merkezi İzleme ve Analiz Yazılımının Tasarımı ve Geliştirilmesi 
Bu iş paketi kapsamında, projede hedeflenen izleme ve analiz yeteneklerine sahip merkezi yazılımın tasarımı 

ve gerçekleştirilmesi faaliyetleri yürütülecektir. Bu kapsamda öncelikle sistem isterleri dokümanı baz 

alınarak sistemin ön tasarımı gerçekleştirilecek ve tasarım faaliyetlerine geçmeden nihai kullanıcıların 

istekleri de dikkate alınacaktır. 

Tasarım aşamasında hem geliştirilecek donanım hem de algoritmalar dikkate alınacak, sistem bütünlüğünün 

sağlanması için sürekli doğrulama yöntemi seçilecektir. Geliştirme faaliyetlerinde sistemin veri erişim 
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katmanı, iş katmanı ve ara yüz katmanı net şekilde birbirinden ayrıştırılacak, böylece veri tabanından 

bağımsız ve esnek bir yapı elde edilecektir. Özellikle ara yüzlerin tasarımında son kullanıcıların alışkanlıkları 

ve beklentileri iyi analiz edilecek, geliştirilecek sistemin tam anlamıyla bir kadar destek sistemi olarak 

çalışması sağlanacaktır. 

Yazılımın özgün yanlarından bazıları, transformatörler için ömür kestirimini yapabilmesi ve durum bazlı 

(condition-based) bakım programlarını dinamik olarak oluşturabilmesi olacaktır. Böylelikle zaman bazlı 

(time-based) bakımlarda yaşanması söz konusu olan gereksiz bakım maliyetlerinin önüne geçilecek ve 

ekonomik olarak fayda sağlanacaktır. Ayrıca yazılımın bir diğer alt modülü ile transformatörlerin kayıp 

izleme ve analizleri gerçekleştirilecek, ekonomik olarak fayda sağlayacağının belirlenmesi durumunda bölge 

içerisindeki transformatörlerin yenilenmesi ve yer değiştirilmesi önerilerinin yazılım tarafından verilmesi 

sağlanacaktır. Tüm bu özellikleri ile geliştirilmesi hedeflenen yazılım tamamıyla özgün bir yapıya sahip 

olacaktır. 

2.4.6 Entegrasyon, Saha Testleri ve Dokümantasyon 
Bu iş paketi kapsamında, önceki iş paketlerinde oluşturulan veri toplama ve aktarım modülü ile akıllı izleme 

ve değerlendirme yazılımı bir araya getirilerek birbirlerine entegrasyonları tamamlanacak ve önceden 

belirlenmiş dağıtım transformatörleri üzerinde test süreci işletilecektir. Test sürecinde, kurulan sistemin 

tüm bileşenlerinin saha şartlarında çalışmaları izlenecek, önceki iş paketlerinde uygulanan testlerde 

belirlenemeyen olası eksiklik ve hatalar tespit edilerek giderilecek ve nihai hale getirilecektir. 

Ayrıca bu süreçte, akıllı değerlendirme yazılımının dokümantasyonu (kullanım kılavuzu, rapor formları vb) 

tamamlanacaktır. 
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3 GENEL TANITIM 

3.1 SİSTEM AKTÖRLERİ 

 Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ): Bölgesindeki müşterilerine Elektrik dağıtım hizmetini sunan 

şirket. 

 Şebeke İşletme ve Bakım Departmanı: Şebeke üzerindeki varlıkların sağlıklı bir şekilde işletilmesi ve 

düzenli bakımlarının gerçekleştirilmesinden sorumlu departman. 

 Dağıtım Trafosu: Dağıtılan enerjiyi OG seviyesinden AG seviyesine indiren elektrik şebekesi elemanı. 

 Sıcaklık Sensörleri: Ortam ve trafo kazan sıcaklıklarını ölçmek için kullanılacak Pt100 tipi sensörler. 

 Trafo Bağlantı Grubu: Trafonun elektrik şebekesine bağlantı şekli (YNd6, Dz0 gibi.) 

 En Sıcak Nokta Değeri: Trafo sargılarının en sıcak noktası sıcaklık değeri 

 RTU: İçerisinde mikroprosesör kontrol sistemi olan, fiziksel saha ekipmanları ile SCADA sistemi 

arasında iletişimi sağlayan, sahadan gelen sinyal ve bilgileri merkez kontrol sistemine ileten ve 

merkez kontrol sisteminden gelen komutları sahaya taşıyan elektronik bir cihaz. 

 Haberleşme Protokolleri: İki ya da daha fazla bilgisayar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla 

verileri düzenlemeye yarayan, standart olarak kabul edilmiş kurallar dizisidir. 

 TTR testi: Trafo dönüştürme oranı testi 

 Boşta çalışma testi: Trafonun boşta kayıplarını hesaplamak için trafoya uygulanan test. 

 Direnç ölçüm testi: Trafo sargı dirençlerinin ölçülmesi 

 SCADA: Bir tesise veya işletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden üretim planlamasına, çevre 

kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü, gözetlenmesi 

ve sonuçların raporlanması sağlayan kapsamlı ve entegre bir veri tabanlı kontrol ve izleme 

sistemidir. 
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3.2 GENEL YAPI 

Sistemin genel yapısı, bileşen ve yazılım mimarisi diyagramlar ile tasvir edilmiştir. 

 

 

Şekil 1 Sistem Mimarisi 
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3.3 SİSTEM ÖLÇÜM SENARYOLARI 

3.3.1 Senaryo-1 
1. Trafo boşta çalışma testi uygulanır. 

2. Trafoya direnç ölçüm testi yapılır. 

3. Trafonun X1, X2, RFE, XM değerleri yapılan testler sonucu hesaplanır. 

4. Elde edilen değerler ile trafo eşdeğer devresi oluşturulur. 

5. Trafo dönüştürme oranının TTR testi ile elde edilir. 

6. Trafonun AG tarafının hat akım ve gerilim değerleri izlenir. 

7. TTR testi ve trafonun AG tarafındaki ölçülen hat akım gerilim değerleri kullanılarak OG tarafındaki 

akım gerilim değerleri hesaplanır. 

8. Trafo bağlantı grubu bilgisi ve hat AG ve OG akımı verileri kullanılarak sargı akım değeri hesaplanır. 

9. Trafo eşdeğer devresi değerleri ve sargı akımları kullanılarak trafo kayıpları hesaplanır. 

10. Trafo merkezi içine yerleştirilecek 4 sıcaklık sensörü ile ortam sıcaklığı, trafo kazan üst, trafo kazan 

orta ve trafo kazan alt sıcaklığı izlenir 

11. Ölçülen sıcaklık bilgilerinden yola çıkılarak trafonun en sıcak nokta değeri hesaplanır 

12. En sıcak nokta değeri ile trafonun yaşlanma ömür kaybı ve kalan ömrü hesaplanır. 

 

3.3.2 Senaryo-2 
1. Trafo boşta çalışma testi uygulanır. 

2. Trafoya direnç ölçüm testi yapılır. 

3. Trafonun X1, X2, RFE, XM değerleri yapılan testler sonucu hesaplanır. 

4. Elde edilen değerler ile trafo eşdeğer devresi oluşturulur. 

5. Trafo dönüştürme oranının TTR testi ile elde edilir. 

6. Trafonun AG tarafının hat akım, gerilim değerleri ve trafo OG tarafının hat akım değeri izlenir. 

7. TTR testi ve trafonun AG tarafındaki ölçülen hat akım gerilim değerleri kullanılarak OG tarafındaki 

gerilim değerleri hesaplanır. 

8. Trafo bağlantı grubu bilgisi ve hat AG ve OG akımı verileri kullanılarak sargı akım değeri hesaplanır. 

9. Trafo eşdeğer devresi değerleri ve sargı akımları kullanılarak trafo kayıpları hesaplanır. 

10. Trafo merkezi içine yerleştirilecek 4 sıcaklık sensörü ile ortam sıcaklığı, trafo kazan üst, trafo kazan 

orta ve trafo kazan alt sıcaklığı izlenir 

11. Ölçülen sıcaklık bilgilerinden yola çıkılarak trafonun en sıcak nokta değeri hesaplanır 

12. En sıcak nokta sıcaklık değeri ile trafonun yaşlanma ömür kaybı ve kalan ömrü hesaplanır. 

 

3.3.3 Senaryo-3 
1. Trafo boşta çalışma testi uygulanır. 

2. Trafoya direnç ölçüm testi yapılır. 

3. Trafonun X1, X2, RFE, XM değerleri yapılan testler sonucu hesaplanır. 

4. Elde edilen değerler ile trafo eşdeğer devresi oluşturulur. 

5. Trafonun AG tarafının hat akım, gerilim değerleri ve trafo OG tarafının hat akım, gerilim değeri 

izlenir. 

6. Trafo bağlantı grubu bilgisi ve hat AG ve OG akımı verileri kullanılarak sargı akım değeri hesaplanır. 

7. Trafo eşdeğer devresi değerleri ve sargı akımları kullanılarak trafo kayıpları hesaplanır. 

8. Trafo merkezi içine yerleştirilecek 4 sıcaklık sensörü ile ortam sıcaklığı, trafo kazan üst, trafo kazan 

orta ve trafo kazan alt sıcaklığı izlenir 

9. Ölçülen sıcaklık bilgilerinden yola çıkılarak trafonun en sıcak nokta değeri hesaplanır 

10. En sıcak nokta değeri ile trafonun yaşlanma ömür kaybı ve kalan ömrü hesaplanır. 



 

 

Şekil 2 Ölçüm Diyagramı



3.4 KULLANICI SINIFLARI VE ÖZELLİKLERİ 

Geliştirilecek sistemin kullanıcı sınıfları ve özellikleri aşağıda verilmektedir. 

Kullanıcı Sınıfı Özellikler 

Tekil Kullanıcı Sistem içerisinde izlemesi gereken cihaz olan kullanıcıdır. Sisteme 
uygulama üzerinden erişebilir ya da sadece e-posta ve sms ile 
bilgilendirilebilir. 

EDAŞ Kullanıcı Sistemde izleme, veri aktarma, rapor/liste görüntüleme işlemlerini 
gerçekleştirebilir. İzinler dağıtım şirketi tarafından esnek olarak 
belirlenebilir. 

Yönetici Kullanıcı hesaplarını yönetme, yeni kullanıcı hesabı tanımlama ve firma 
bilgilerinin yönetilmesi işlemlerini gerçekleştirebilir. 

 

3.5 İŞLETME ORTAMI 

Geliştirilecek sistemin işletme ortamı aşağıda verilmektedir. 

No Açıklama 

IO-1 Sistemin web ara yüzü, Firefox, Internet Explorer, Google Chrome gibi tarayıcıların 
güncel sürümleri ile kullanılması için optimize edilecektir. 

IO-2 Sistemin web uygulaması IIS web sunucusu üzerinde çalışacaktır. 

IO-3 Sistemin veri okuma ve depolama bileşeni ASP.NET Framework çatısı altında 
çalışacaktır.  

IO-4 Sistemin veri tabanı bileşeni, veri toplama bileşeni ve web sunucusu Windows 
Server 2012 işletim sistemi üzerinde çalışacaktır. 

3.6 TASARIM VE UYGULAMA KISITLARI 

Geliştirilecek sistemin tasarım ve uygulama kısıtları aşağıda verilmektedir. 

No Açıklama 

K-1 Veritabanı SQL Server veri tabanı olarak tasarlanacaktır. 

K-2 Tüm HTML kodları minimum HTML 4.01 standardına uygun olacaktır. 

K-3 Web uygulaması ASP.NET Web Application türünde geliştirilecektir. 

3.7 KULLANICI DOKÜMANLARI 

Sistem, tüm sistem fonksiyonlarını detaylı bir şekilde anlatan bir yardım menüsüne ve ayrı bir kullanıcı 

dokümanına sahip olacaktır. 

3.8 VARSAYIMLAR VE BAĞIMLILIKLAR 

Sistem için belirlenen varsayımlar ve bağımlılıklar aşağıda verilmektedir. 

No Açıklama 

V-1 Sistemde veri alınması beklenen tüm dış ortamlardan veri aktarımı için web servis 
veya veri tabanı erişimi gibi yöntemlerden birinin kullanılabileceği varsayılmaktadır.  

B-1 Verilerin tutarlı ve sürekli olarak saklanıp servis edilmesi cihazlar ve dışa bağımlı 
veri tabanlarının normal çalışmalarını kesintisiz sürdürmelerine bağlıdır. 
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4 SON KULLANICI BEKLENTİ ANALİZİ 

Özellikle elektrik dağıtım şirketleriyle karşılıklı olarak yapılan görüşmeler sonucunda müşteri beklentileri şu 

şekilde sıralanmaktadır: 

 Trafo durum bilgilerini anlık olarak izleyebilme 

 Trafo durum bilgilerine bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi cihazlar ile erişebilme 

 Gerçekleştirilecek yazılım ile tüm veriler ve analizler web arayüzü ile takip edebilme ve yönetebilme 

 Geçmişe yönelik trafo durum bilgileri 10 dakikalık aralıklar görüntülenme 

 Trafo Yağ Taban Ve Tavan Sıcaklık Derecesi 

 Akım Ölçümü 

 Gerilim Ölçümü 

 IEC ve IEEE’nin standartlarına göre Sargı sıcaklığı hesaplamaları  

 Soğutma sisteminin izlenmesi ve geçmişe yönelik çalışma bilgisinin tutulması 

 Hesaplanan sargı sıcaklıkları, elde edilen trafo eşdeğer devreleri ve trafo teknik kayıp değerleri 

bilgileriyle IEC ve IEEE’nin hesaplamaları kullanılarak trafo yaşlanmalarının hesaplanması 

 Yağ sıcaklığı, sargı sıcaklığı tahminine göre trafoyu devreye alma veya devreden çıkarma 

 Sargı sıcaklıklarının hesaplanması ve takibi 

 Kademe değiştirici kontaklarının çalışma sayılarının kaydedilmesi 

 Trafo merkezine yerleştirilen sensörler sayesinde nem bilgisi hakkında veri toplayabilmek 

 Marka bağımsız sensör desteği 

 Sensörlerden algılanan yanlış bilgiyi tanıma ve hesaplara dahil etmeme 

 

 Sistem isterleri belirlenirken müşteri beklenti analizi çıktıları göz önüne alınmıştır. Müşteri 

beklentileri sistemin montajında, boyutunda ve maliyetinde büyük bir fark yaratmadığı sürece sistemin 

tasarımına eklenmesi kararlaştırılmıştır. Eklenilen bu özellikler oluşturulacak sistemin dağıtım seviyesinde 

eksiksiz ve sorunsuz olarak çalışması için katkı sağlayacaktır.   
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5 GENEL GEREKSİNİMLER 

5.1 TRAFO İZLEME VE DESTEK GEREKSİNİMİ 

Trafo izleme ve destek sistemi trafonun ölçülebilen niceliksel değerlerinin eş zamanlı olarak izlenmesini 

sağlayacak, bu değerlerden hesaplanan veriler ile trafonun durum ve kalan ömür bilgileri elde edilecektir. 

Durum bilgisinden yola çıkılarak trafonun anormal işletim koşullarının tespiti, trafo bakım periyotlarının 

yeniden düzenlenmesi ve trafo saha yerleşimlerinin teknik kayıpları azaltacak yönde yeniden düzenlenmesi 

sağlanacaktır. Bu amaçla trafonun kendisinden ve trafo merkezinden alınacak; 

 Trafo AG tarafı hat akım ve gerilim değeri 

 Alınabiliyorsa trafo OG tarafı hat akım ve gerilim değeri 

 Trafo merkezi sıcaklık değeri 

 Trafo kazan alt, orta ve üst sıcaklık bilgisi 

 Trafo merkezi içinde bir soğutma sistemi var ise bu sistemin tüketim bilgisi 

Kullanılarak, geliştirilecek algoritmalar vasıtasıyla gerekli hesaplamaların yapılması sağlanacaktır. Bu 

algoritmaların sonucu elde edilecek bilgiler; 

 Eğer ölçülemiyorsa trafo OG tarafı hat akım ve gerilim değerleri 

 Trafo sargılarından geçen akım değerleri 

 Trafo yağ sıcaklığı 

 Trafo sargı sıcaklığı ve en yüksek sıcak nokta sıcaklığı 

 Trafo ömür kaybı, yaşlanma faktörü ve kalan ömür hesabı 

 Trafo teknik kayıplarıdır. 

5.2 UYARI VE BİLGİLENDİRME GEREKSİNİMLERİ 

Gerek elektrik tedarikinin sürekliliğini sağlamak, gerekse yüksek trafo yenileme maliyetleri nedeniyle 

dağıtım trafolarında oluşan arızalar dağıtım şirketlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle trafo 

oluşan herhangi bir olumsuz koşulun arıza ve bakım ekiplerine olabildiğince hızlı ve sağlıklı biçimde 

ulaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla; 

 Trafoda gözlenecek herhangi bir olumsuz koşulda SCADA/OMS sistemine aktarılacak bilgiler 

vasıtasıyla arıza ekiplerinin ilgili trafoya hızlı ve etkin bir biçimde yönlendirilmesi sağlanacaktır. 

 Trafoların neden olduğu teknik kayıpların hesaplanması ile teknik kayıpların fazla olduğu trafoların 

koordinatları bir uyarı ile sistem kullanıcılarına iletilecektir. Teknik kayıpları azaltıcı yönde alternatif 

trafo saha yerleşimleri belirlenerek kullanıcıların bilgisine sunulacaktır. 

 Trafoların hesaplanan ömür kayıpları ve kalan ömür hesapları sayesinde trafoların ömürlerini 

yaklaşık olarak ne zaman dolduracağı hesaplanacak. Ömrünün sonuna yaklaşmış trafolar için bir 

iletişim kanalları üzerinden kullanıcılar uyarılacaktır. Ayrıca kalan ömür hesabı sayesinde kısa ve 

orta vadeli yatırım tahminlerinde kullanılmak üzere satın alınması gereken trafo sayısı 

belirlenebilecektir. 

5.3 SCADA ENTEGRASYON GEREKSİNİMLERİ 

Trafo izleme sistemi ile SCADA/OMS sistemi arasındaki entegrasyonun amacı; 

 Trafo izleme sistemi veri tabanında bulunan sahadaki trafolara ait trafo durumu bilgisinin 

SCADA/OMS sistemine web servisler aracılığıyla aktarılması ve şebeke ve bakım yönetimini 

sağlayan operatörün farkındalığının sağlanmasıdır. 
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 Trafo izleme sisteminden alınan trafo durumu bilgisi sayesinde SCADA/OMS sistemi arıza tespit, 

arıza lokasyonu tespit ve ekip yönetimini hızlandırarak, anormal işletim koşullana ulaşan trafolara 

ivedi bir şekilde müdahalenin sağlanması, bu sayede olası trafo arızaların önüne geçilmesidir. 

 

Trafo izleme sistemi ile SCADA/OMS sistemi arasındaki entegrasyon, web servis aracılığıyla (xml tabanlı) 

yapılacaktır. Trafo izleme sistemi ve SCADA/OMS ile karşılıklı çağrılacak temel web servisler şunlardır;  

 

 TIC ID’sinin ve SCADA sistemindeki elektriksel bağlantısallık bilgisinin eklenmesi 

 TIC ID’sinin ve SCADA sistemindeki elektriksel bağlantısallık bilgisinin silinmesi 

 TIC ID’sinin ve SCADA sistemindeki elektriksel bağlantısallık bilgisinin güncellenmesi 

 Trafonun anormal koşullar altında çalıştığı bilgisinin gönderilmesi 

 Ömrü dolmak üzere olan trafoların lokasyon bilgisi 

 Trafo arıza bilgisi 

 

Mevcut SCADA entegrasyon formatına uygun olacak şekilde (wsdl) tasarlanacaktır. 

Mevcut SCADA; SOLARİS 10 işletim sistemini kullanmaktadır ve SCADA veri tabanı formatına uygun 

entegrasyon gereksinimleri sağlanacaktır. 

Trafo izleme sistemi ile SCADA/OMS arasındaki entegrasyon, Enterprise Service Bus (ESB) alt yapısı 

kullanılarak; IEC 61968 ve IEC 61970 standartlarına uygun bir şekilde sağlanacaktır. 
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6 HARİCİ ARAYÜZ GEREKSİNİMLERİ 

6.1 KULLANICI ARAYÜZ GEREKSİNİMLERİ 

Bu bölüm, geliştirilecek sistem ile kullanıcılar arasındaki ara yüz gereksinimlerini içermektedir.  

No Açıklama 

KA-1 Kullanıcılar sisteme bir kimlik doğrulaması ile giriş yapmalıdır. 

KA-2 Kullanıcılar yalnızca yetkilerinin olduğu cihazların bilgilerine ulaşmalıdır. 

KA-3 Kullanıcılar veri filtreleme, gösterme ve dışarı aktarma gibi farklı fonksiyonları 
yazılım aracılığıyla yerine getirebilmelidir. 

 

6.2 DONANIM ARAYÜZ GEREKSİNİMLERİ 

Bu bölüm, geliştirilecek sistem ile donanımlar arasındaki ara yüz gereksinimlerini içermektedir.   

6.2.1 SUNUCU 
Yazılım sisteminin üzerinde çalışacağı donanımın minimum gereksinimleri aşağıdaki gibidir. 

- İşlemci: Intel Xeon E5 2650 ailesi ve üzeri (Çift İşlemci) 
- Bellek: 64 GB @1600MHz. 
- Dâhili sabit disk: 2x146 GB ve 4x300 GB. 
- Ethernet: 750W RPS 

 
Veri tabanının yedeklenmesi için dış kaynaklı sistemler kullanılacaksa sistem donanımı ile aynı fiziksel 
mekânda bulunmayan bir yedekleme sunucusu kullanılması tavsiye olunur. 

6.3 YAZILIM ARAYÜZ GEREKSİNİMLERİ 

Bu bölüm, geliştirilecek sistem ile dış yazılımlar (veri tabanları, işletim sistemleri vb.) arasındaki ara yüz 

gereksinimleri içermektedir.  

No Açıklama 

YA-1 İşletim sistemi Windows Server 20012 R2. 

YA-2 Web uygulama sunucusu IIS. 

YA-3 SQL Server 2012 

YA-4 .NET Framework 

YA-5 Internet Tarayıcısı 

 

6.4 HABERLEŞME ARAYÜZ GEREKSİNİMLERİ 

Bu bölüm, geliştirilecek sistemdeki haberleşme ara yüz gereksinimleri içermektedir. 

No Açıklama 

HA-1 
Sisteme Wide Area Network üzerinden erişileceğinden, bir DHCP sunucusu 
üzerinden daimi olarak Internet’e bağlı olacaktır. 

HA-2 
OPC sunucusu ile sisteme bağlı cihazlar arasındaki haberleşme DNP 3.0, IEC 104 ve 
Modbus TCP protokolü ile gerçekleştirilecektir. 
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7 FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER 

Bu bölümde geliştirilecek sistem özelliklerinin fonksiyonel gereksinimleri yer almaktadır.  

7.1 VERİ TOPLAMA ALT SİSTEMİ 

7.1.1 SİSTEM ÖZELLİĞİ #VT1: Cihazlardan veri aktarımı 
 

 Açıklama 

No VT1 

Adı Cihazlardan veri aktarımı 

Özet Tanıtım Sistemin cihazlardan periyodik olarak veri aktarımı için gerekli özelliğidir. Bu sistem 
gereksiniminde aktif rol alacak elemanlar Trafo ile haberleşecek olan cihaz, 
veritabanı ve Client yazılımı diye adlandırılan sahadaki cihazlar üzerinde çalışan 
yazılımdır.  

Ön Koşul - 

Art Koşul - 

Öncelik Yüksek 

Kullanım Sıklığı Periyodik 

Temel Akış 1. Geliştirilecek cihaz sahdan belirlenen periyotlarda veri okuması sağlar. 
2. Okunan veriler cihaz hafızasına periyodik verilerin tutulduğu alana tarihi ile 

birlikte kaydedilir. 
3. Cihaz üzerindeki yazılım ile veriler merkezi veri tabanına Data Accesss 

katmanı kullanılarak yazılır.  

Alternatif Akış Alternatif akış bulunmamaktadır. 

Ayrıcalıklar  

Özel 
Gereksinimler 

 

Varsayımlar Saha ile merkez arasında gerekli haberleşme altyapısı olduğu varsayılmaktadır. 

Not  

  

 

7.1.2 SİSTEM ÖZELLİĞİ #VT2: SCADA Sistemlerine Veri Aktarımı 
 

 Açıklama 

No VT2 

Adı SCADA sistemlerine veri aktarımı 

Özet Tanıtım Cihazlardan alınan veriler SCADA sistemlerine periyodik olarak aktarılması için 
gerekli özelliğidir. Bu gereksinimde aktif rol alacak elemanlar SCADA sistemleri, 
Client Yazılımı, Veritabanı Web Servis Yazılımıdır. 

Ön Koşul - 

Art Koşul - 

Öncelik Yüksek 

Kullanım Sıklığı Periyodik 

Temel Akış 1. Sahada yer alan cihazlar belirlenen iletişim modeline göre verileri alır. 
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2. Okunan veriler belirli periyotlarla SCADA Sistemlerine yine “Master-
Slave” iletişim modeliyle aktarılır. 

Alternatif Akış 1 1. Sahada yer alan cihazlar belirlenen iletişim modeline göre verileri alır. 
2. Okunan veriler cihazın hafızasına periyodik verilerin tutulduğu alana 

tarihi ile birlikte kaydedilir. 
3. Client yazılımı cihaza bağlanır ve topladığı verileri Veritabanı Data 

Access katmanını kullanarak veritabanına yazar. 
4. SCADA Sistemleri kaydedilen bu verileri belirli periyotlarla Veritabanı 

Web Servisini kullanarak veritabanından alır. 

Alternatif Akış 2 1. Sahada yer alan cihazlar belirlenen iletişim modeline göre verileri alır. 
2. SCADA Sistemleri cihazdan Master-Slave” iletişim modeliyle verileri alır. 

 

Ayrıcalıklar  

Özel 
Gereksinimler 

 

Varsayımlar Bu gereksinimde OPC Sunucusu tanımlanan cihazlar ile SCADA Sistemlerinin 
“Master-Slave” ilişkisi içerisinde haberleşmesi varsayılmıştır. Bu durum 
sağlanamaz ise alternatif akış izlenecektir. Alternatif Akış 1 ile Alternatif Akış 2 
arasında bir karşılaştırma yapılacaktır. Daha iyi performans gösteren akış tercih 
edilecektir. 

Not  
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7.2 MERKEZ VE UYGULAMA ALT SİSTEMİ  

Bu alt sistemde merkez sunularında çalışacak algoritmalar ve periyodik uygulamalar yer almaktadır. 

7.2.1 SİSTEM ÖZELLİĞİ #MU2: Raporlama Servisinin Geliştirilmesi 
 Açıklama 

No MU2 

Adı Raporlama Servisinin Geliştirilmesi 

Özet Tanıtım Bu özellikte merkez sunucularda çalışacak Raporlama Servisinin geliştirilmesi 
sağlanacaktır. Raporlama servisi, tüm sistemin hafızasının düzenlenerek takip 
etmesi kolay bir aktarım olarak düşünebilir. Bu servisle sahadaki tüm cihazlardan 
alınan veriler düzenlenerek bilgiye çevrilecek ve kullanıcılara excel, pdf vb. 
formatta, grafiklerle desteklenerek sunulacaktır. Bu servis periyodik olarak 
çalışabileceği gibi kullanıcının isteğine göre de girilen zaman aralıklarının sunulması 
şeklinde olacaktır. 

Ön Koşul - 

Art Koşul - 

Öncelik Yüksek 

Kullanım Sıklığı Sık 

Temel Akış 1. Kullanıcı rapor almak istediğinde raporda görmek istediği cihazı ya da 
cihazları ve tarih aralığını seçerek “Rapor Al” butonuna basar. 

2. Raporlama Servisi Veritabanı Data Access katmanını kullanarak zamana ve 
cihazlara göre sistemdeki tüm ilgili verileri çeker. 

3. Alınan veriler üzerinde gerekli hesaplamalar yapılır ve grafikler oluşturulur. 
Kullanıcıya gösterilecek hale gelen veriler excel, pdf vb. bir formatta 
kullanıcının bilgisayarına indirilir. 

Alternatif Akış 1. Raporlama Servisi belirli periyotlarla zamanı kontrol eder ve 
konfigürasyonda belirlenen süresi geldiğinde rapor oluşturmak üzere 
çalışır. 

2. Raporlama Servisi Veritabanı Data Access katmanını kullanarak zamana ve 
bölgelere göre sistemdeki tüm ilgili verileri çeker. 

3. Alınan veriler üzerinde gerekli hesaplamalar yapılır ve grafikler oluşturulur. 
Kullanıcıya gösterilecek hale gelen veriler excel, pdf vb. bir formattaki bir 
tabloya konur ve herhangi bir zamanda istendiğinde gösterilmek üzere 
sistemde bir yere kaydedilir. 

Ayrıcalıklar  

Özel 
Gereksinimler 

 

Varsayımlar Raporlama Servisinin konfigürasyon dosyasının istenilen formata uygun 
oluşturulmuş olmasıdır. 

Not  
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7.2.2 SİSTEM ÖZELLİĞİ #MU3: E-Posta - SMS Servisinin Geliştirilmesi 
 Açıklama 

No MU3 

Adı E-Posta-SMS Servisinin Geliştirilmesi 

Özet Tanıtım Bu özellikte merkez sunucularda çalışacak E-Posta-SMS Servisinin geliştirilmesi 
sağlanacaktır. E-Posta-SMS Servisi önceden tanımlanmış acil durumlarda yine 
önceden tanımlanmış kullanıcıları mail ve sms yoluyla bilgilendirmek için 
kullanılacak servistir. Güncel ve geçmişe dönük alarmlar kullanıcı ara yüzünden 
sorgulanabilecek ve raporlanabilecektir. 

Ön Koşul - 

Art Koşul - 

Öncelik Yüksek 

Kullanım Sıklığı Sık 

Temel Akış 1. Kontrol Servisi Veritabanı Data Access katmanını kullanarak sistemdeki 
verileri çeker. 

2. Bu verileri bir karar ağacı kullanarak değerlendirir. Kritik bir durum 
oluşmuşsa bu durumu veri tabanına yazar ve E-Posta-SMS Servisini çalıştırır. 

3. E-Posta-SMS Servisi Veritabanı Data Access katmanını kullanarak acil 
durumun iletileceği kullanıcı listesini çıkarır. 

4. E-Posta-SMS Servisi kullanıcılara acil durumunun bilgilendirme maillerini ve 
sms’lerini gönderir. 

 

Alternatif Akış Alternatif akış bulunmamaktadır. 

Ayrıcalıklar  

Özel 
Gereksinimler 

 

Varsayımlar Veritabanı E-Posta-SMS Servisinin kullanabileceği şekilde tasarlanmış olmalıdır. 

Not  

  

 

7.2.3 SİSTEM ÖZELLİĞİ #MU4: Web Servisinin Geliştirilmesi 
 Açıklama 

No MU4 

Adı Web Servisinin Geliştirilmesi 

Özet Tanıtım Bu özellikte merkez sunucularda çalışacak Web Servisinin geliştirilmesi 
sağlanacaktır. Web Servisi cihazlardan anlık olarak okunan verilerin ve 
operasyonların kısacası veri tabanında tutulan geçmişin, üçüncü kişilerle güvenli bir 
şekilde paylaşılabilmesini sağlar.  

Ön Koşul - 

Art Koşul - 

Öncelik Yüksek 

Kullanım Sıklığı Sık 

Temel Akış 1- Sistemden veri çekmek isteyen müşteri yazılımı Web servisi API’sine 
bağlanır. 

2- Müşteri yazılımı çekmek istediği sorguyu ve sorgunun parametrelerini 
gönderir. 
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3- Web Servis veri tabanından verileri çeker. 
4- Web Servis istenilen verileri müşteri yazılımına gönderir. 

Alternatif Akış Alternatif akış bulunmamaktadır. 

Ayrıcalıklar  

Özel 
Gereksinimler 

 

Varsayımlar Veri tabanının Web Servisin kullanabileceği şekilde dizayn edilmiş olmasıdır. 

Not  

  

7.3 KULLANICI ALT SİSTEMİ 

Bu alt sistemde, kullanıcıların anlık verilere, geçmiş verilere ve bunlar kullanılarak oluşturulmuş raporlara 

erişmeleri sağlanmaktadır. 

7.3.1 SİSTEM ÖZELLİĞİ #KU1: Sisteme giriş 
 Açıklama 

No KU1 

Adı Sisteme giriş 

Özet Tanıtım Bu özellikte kullanıcıların sisteme giriş yapmalarını sağlayan gereksinim 
geliştirilecektir. Bu özellik kullanılarak sisteme giriş yapan kullanıcı bilgileri alınır. 
Sistemde birden fazla tipte kullanıcı varsa (yönetici, operatör vs. gibi) kullanıcının 
hangi profile ait olduğunun öğrenildiği bölümdür. Ayrıca sisteme girme yetkisi 
olmayan kullanıcıların engellenmesine olanak sağlar. 

Ön Koşul - 

Art Koşul - 

Öncelik Yüksek 

Kullanım Sıklığı Sık 

Temel Akış 1. Kullanıcı tarafından kullanıcı adı ve şifre girişi yapılır. 
2. Girilen bilgiler veri tabanında yer alan bilgiler ile karşılaştırılarak 

doğrulanır. 
3. Doğrulama başarılı olması durumunda ana sayfaya yönlendirme yapılır.  

Alternatif Akış 1. Başarısız doğrulama durumunda hata mesajı verilir. 

Ayrıcalıklar  

Özel 
Gereksinimler 

 

Varsayımlar  

Not  

  

 

7.3.2 SİSTEM ÖZELLİĞİ #KU2: Şifre değiştirme 
 Açıklama 

No KU2 

Adı Şifre değiştirme 

Özet Tanıtım Bu özellikte kullanıcıların sisteme giriş yapmalarını sağlayan şifrelerinin 
değiştirilebilmesi gereksinimi geliştirilecektir.  

Ön Koşul - 
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Art Koşul - 

Öncelik Yüksek 

Kullanım Sıklığı Az 

Temel Akış 1. Kullanıcı tarafından şifre değiştirme talebinde bulunulur. 
2. Kullanıcının e-posta adresine şifre sıfırlama bağlantısı gönderilir. 
3. İlgili bağlantıda kullanıcı yeni şifrelerini tanımlar. 

Alternatif Akış 1. Kullanıcı belirli bir süre içerisinde yeni şifrelerini tanımlamaz ise şifre 
değiştirmek için oluşturulan bağlantı kaldırılır. 

Ayrıcalıklar  

Özel 
Gereksinimler 

 

Varsayımlar  

Not  

  

  

  

 

7.3.3 SİSTEM ÖZELLİĞİ #KU3: İzleme Ekranı (Ana Sayfa) 
 Açıklama 

No KU3 

Adı İzleme ekranı (Ana Sayfa) 

Özet Tanıtım Bu özellikte kullanıcıların sisteme girdikten sonra yönlendirildikleri izleme ekranı 
gereksinimi geliştirilecektir. İzleme ekranı kullanıcıların sistemle ilgili en özet ve 
anlık bilgileri rahatça takip edebilecekleri görsel açıdan zengin grafikler ve 
kontrollerin bulunduğu bir ekrandır. Sistemde birden fazla tipte kullanıcı varsa 
kullanıcının profiline göre farklı özellikler sunulabilecektir.   
Ana ekran ayrıca harita üzerinde gösterime de dayalı olacaktır. Cihazlar harita 
üzerinde gösterilecek, detaylı bilgi istendiğinde açılacak form veya açılan (popup) 
ekranda da gösterim yapılabilecektir.  

Ön Koşul - 

Art Koşul - 

Öncelik Yüksek 

Kullanım Sıklığı Günlük 

Temel Akış 1. Kullanıcı tarafından sorgulamanın yapılacağı tarih ya da tarih aralığı seçilir 
ve sorgu talebinde bulunulur. 

2. Sorgulanan parametreler grafikler ile gösterilir. 
3. Grafiğin yanında hata varsa temel analizler de yer alır. 
4. Grafiğin kaydedilmesi ya da verisinin aktarılması için gerekli bağlantılar 

sağlanır. 

Alternatif Akış 1. Alternatif akış bulunmamaktadır. 

Ayrıcalıklar  

Özel 
Gereksinimler 

 

Varsayımlar  

Not  
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7.3.4 SİSTEM ÖZELLİĞİ #KU4: Dashboard Ekranı 
 Açıklama 

  

No KU4 

Adı Dashboard Ekranı 

Özet Tanıtım Bu özellikte kullanıcılar sistemle ilgili temel parametreleri tek bir ekran üzerinde 
görebilecek ve sistemin sağlığı hakkındaki bilgilere bu ekrandan ulaşabilecektir.  
Ekranda olağan dışı durumlar veya analiz yapılması gereken olaylar ekran üzerinden 
detaylara ulaşılabilecek şekilde tasarlanır. 
 

Ön Koşul - 

Art Koşul - 

Öncelik Yüksek 

Kullanım Sıklığı Günlük 

Temel Akış 1. Kullanıcı tarafından belirlenecek tarih aralıkları veya mekânsal değerlere 
göre ekranda gösterilecek ögeler belirlenir. 

2. Ekranda olağan dışı durumlar veya analiz yapılması gereken olaylar 
belirdiğinde ilgili bölümler tıklanarak detaylara ulaşılır. 

Alternatif Akış 1. Alternatif akış bulunmamaktadır. 

Ayrıcalıklar  

Özel 
Gereksinimler 

 

Varsayımlar  

Not  

  
 

 

 

7.3.5 SİSTEM ÖZELLİĞİ #KU4: Sorgulama Ekranı 
 Açıklama 

  

No KU5 

Adı Sorgulama Ekranı 

Özet Tanıtım Bu özellikte kullanıcıların geçmişe dönük sorgulama yapabilme gereksinimi 
geliştirilecektir. İzleme ekranından sorgulama ekranına yönlendirilen kullanıcıları 
sorgulama yapmak istedikleri bölge, cihazlar, olaylar, tarih aralıkları gibi seçim 
yapabilmelerine olanak sağlayan kullanıcı dostu bir ekran karşılayacaktır.   

Ön Koşul - 

Art Koşul - 

Öncelik Yüksek 

Kullanım Sıklığı Günlük 

Temel Akış 1. Kullanıcı tarafından sorgulamanın yapılacağı tarih aralığı, cihaz seçilir ve 
sorgu talebinde bulunulur. 

2. Sorgulanan parametreler grafikler ile gösterilir. 
3. Grafiğin yanında varsa temel analizler de yer alır. 
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4. Grafiğin kaydedilmesi ya da verisinin aktarılması için gerekli bağlantılar 
sağlanır. 

Alternatif Akış 1. Alternatif akış bulunmamaktadır. 

Ayrıcalıklar  

Özel 
Gereksinimler 

 

Varsayımlar  

Not  

  
 

 

7.3.6 SİSTEM ÖZELLİĞİ #KU6: Raporlama Ekranı 
 Açıklama 

No KU5 

Adı Raporlama Ekranı 

Özet Tanıtım Bu özellikte kullanıcıların sistemde kayıtlı verilerin düzenlenerek takip etmesi kolay 
bir formatta görebilmelerini sağlayan gereksinim geliştirilecektir. Bu ekrandaki 
fonksiyonlar kullanılarak sahadaki cihazlardan ne gibi bilgiler alındığı ve nasıl bir 
reaksiyon gösterildiği izlenebilecektir. Hazırlanması uzun sürecek raporlar asenkron 
metotla çalıştırılacak, rapor başlatıldıktan sonra kullanıcı diğer işlemlere devam 
edebilecektir. 

Ön Koşul - 

Art Koşul - 

Öncelik Yüksek 

Kullanım Sıklığı Sık 

Temel Akış 1. Kullanıcı raporlama kısmında yer alan standart raporlardan istediğini tarih 
ya da tarih aralığını seçerek talep eder. 

2. Raporlar oluşturularak indirilir. 

Alternatif Akış 1. Kullanıcı periyodik raporlardan talep ettiklerinin e-posta ile gönderilmesi 
seçeneğini işaretler. 

2. Periyodik raporlar belirtilen aralıklarda kullanıcılara e-posta ile gönderilir. 

Ayrıcalıklar  

Özel 
Gereksinimler 

 

Varsayımlar  

Not  

  

 

7.3.7 SİSTEM ÖZELLİĞİ #KU7: Yönetim Ekranı 
 Açıklama 

No KU7 

Adı Yönetim Ekranı 

Özet Tanıtım Bu özellikte yönetici profiline sahip kullanıcıların sistem yönetimine ait aksiyonları 
yapabilme gereksinimi geliştirilecektir. Bu özellikler içinde sistemsel 
konfigürasyonlarının düzenlenmesi, diğer kullanıcıların profillerinde değişiklik 
yapılabilmesi gibi fonksiyonlar yer almaktadır. Yönetim ekranına giriş sadece 
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yönetici profili olan kullanıcılar tarafından olacağı için bu ekran diğer kullanıcılar 
tarafından görülmeyecektir. 

Ön Koşul - 

Art Koşul - 

Öncelik Yüksek 

Kullanım Sıklığı Sık 

Temel Akış 1. Yönetim yetkisine sahip kişiler ilgili ekranda diğer kullanıcı bilgilerini 
görüntüler. 

2. Yönetici, kullanıcı ekleme, kullanıcının bilgilerini değiştirme ya da 
kullanıcının aktif konumunu sonlandırma isteğini gönderir. 

3. Alınan isteğe uygun değişiklikler veri tabanına kaydedilir. 

Alternatif Akış 1. Alternatif akış bulunmamaktadır. 

Ayrıcalıklar  

Özel 
Gereksinimler 

 

Varsayımlar  

Not  

  

 

8 FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER 

8.1 PERFORMANS GEREKSİNİMLERİ 

No Açıklama 

PR-1 Sistem aynı anda maksimum 100 kullanıcıya hizmet verebilecektir. 

 

8.2 GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ 

No Açıklama 

SR-1 Web ara yüzü kullanıcıları için güçlü parola zorlaması uygulanacaktır. 

SR-2 
Sistemde tanımlı kullanıcı şifreleri, veri tabanında şifrelenip enkode edildikten 
sonra saklanacaktır. 

SR-3 
Kullanıcı şifrelerinin kullanıcı ara yüzünde girilmesi istenen alanlarda karakterler 
maskelenecektir. 

SR-4 
Sistemin veri tabanına erişimi, veri tabanında tanımlı ayrı bir kullanıcı-şifre ikilisi ile 
gerçekleştirilecektir. 

SR-5 
“SQL injection” saldırılarını engellemek amacıyla uygulama veri erişimi katmanında 
uygun parametreli sorgular kullanılacak, URL’lerde parametre gizlemesi yapılacak 
ve uygun olan yerlerde “stored procedure”lar kullanılacaktır. 

 


