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B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti: 
 

Projede gerçekleştirilen çalışmalar ve sonuçlarına ait özet bilgiler aşağıda sunulmuştur. Ayrıca detaylı olarak 

hazırlanan raporlar ekte bulunmaktadır. 

 Şebeke üzerindeki anahtarlama ekipmanlarını kontrol edebilecek düşük maliyetli ve yerli bir RTU ve 

datalogger geliştirilmiştir. 

 Proje kapsamında geliştirilen RTU ile elektrik dağıtımı yapılan DM/KÖK/IM ve dağıtık üretim 

santrallerinin uzaktan kontrolü yapılabilmektedir.Bu sayede yük akışı ve gerilim regülasyonu 

problemlerinin gerekli şebeke anahtarlamaları yardımı ile önüne geçilmesi sağlanabilmektedir.  

 Proje kapsamında geliştirilen datalogger ile mevcut güneş santrallerindeki inverterler kontrol 

edilerek gerçek zamanlı olarak fider üzerinde aktif ve reaktif güç kontrolü sağlanabilmektedir.  

 Projede anahtarlama, gerilim regülasyonu, yük akışı optimizasyonu ve talep kontrolü özelliklerini 

içeren merkezi çok fonksiyonlu bir kontrol yazılımı geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılım ile  

DM/KÖK/IM ve dağıtık üretim santrallerinin uzaktan izlenmesi sağlanmıştır, Akdeniz EDAŞ, 

geliştirilen yazılım ile tüm Güneş santrallerini ve fider başlarında bulunan kalite kaydedicileri  aynı 

platform üzerinden eş zamanlı olarak izleyebilmekte ve proje kapsamında pilot bölge olarak seçilen 

fider üzerindeki GES’lerde aktif ve raktif güç değerlerini yazılım üzerinden ayarlayabilmektedir. 

GES’lerde yapılan bu değişiklikleri fider başlarında bulunan kalite kaydediciler ile izleyebilmektedir.  

 Sisteme entegrasyonu yapılan hava tahmini modulü ile güneş santrallerinin üretimlerinin 9 günlük 

tahminleri yapılabilmektedir. Bu sayede 9 gün içerisinde yaşanabilecek şebeke problemlerinin 

önceden saptanması ve gereken önlemlerin alınması sağlanabilmektedir. 

 Geliştirilen sistemin bir pilot fider üzerinde uygulanması. Sistemin gereksinimlere tamamıyla karşılık 

veren ve düşük maliyetli bir sistem olarak dağıtım şebekesine istenilen esnekliği ve verimliliği 

sağlaması üzerine tasarlanmıştır. Dağıtım şirketleri DERM’s modulü olarak isimlendirilen bu yazılım 

ile şebekedeki aktif ve reaktif güç kontrolünü yapabilir duruma gelmiştir. 

 Projede birçok haberleşme protokolü üzerinde çalışılmış ve özellikle dağıtım şebekesinde yaygın 

olarak kullanılan IEC 60870-5-104 haberleşme protokolü proje kapsamında geliştirilen tüm 

cihazlarda gili sertifikasyonları tamamlanmış olarak kullanılabilir ve yaygınlaşabilir durumdadır. 

 Projenin bir HORZİON 2020 projesi olması sebebiyle projede Avusturya’dan UBİMET, İSVEÇ’ten 

Uppsala Üniversitesi ve ERANET konsorsiyumu ile birlikte çalışma imkanı bulunmuş ve birçok bilgi 

aktarımı gerçekleşmiştir.  
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C. Proje Sonuç Değerlendirmesi: 

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 
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İş 

Paketi 

No 

Planlanan 

Başlama 

Bitiş Tarihi 

Gerçekleşen 

Başlama 

Bitiş Tarihi 

Planlanan 

Süre (Ay) 

Gerçekleşen 

Süre (Ay) 

Sapma 

(Ay) 
Gerekçesi 

Dönem İçinde 

Çalışılan Süre 

İş Paketi 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

1 
01.02.2016
30.06.2018 

01.02.2016 
30.06.2018 

29 Ay 29 Ay - - 6 Ay %100 

2 
01.02.2016
30.06.2018 

01.02.2016 
30.06.2018 

29 Ay 29 Ay - - 6 Ay %100 

3 
01.02.2016
30.06.2018 

01.02.2016 
30.06.2018 

29 Ay 29 Ay - - 6 Ay %100 

4 
01.02.2016
30.06.2018 

01.02.2016 
30.10.2018 

29 Ay 29 Ay - - 6 Ay %100 

5 
01.02.2016
30.06.2018 

01.02.2016 
30.10.2018 

29 Ay 33 Ay 4 Ay 
Saha 

Testleri 
10 Ay %100 

6 
01.02.2016
30.06.2018 

01.02.2016 
30.10.2018 

29 Ay 33 Ay 4 Ay 
Saha 

Testleri 
10 Ay %100 

7 
01.02.2016
30.06.2018 

01.02.2016 
30.10.2018 

29 Ay 33 Ay 4 Ay 
Saha 

Testleri 
10 Ay %100 

8 
01.02.2016
30.06.2018 

01.02.2016 
30.10.2018 

29 Ay 33 Ay 4 Ay 
Saha 

Testleri 
10 Ay %100 

 

*Gerçekleştirilen proje, 4. iş paketindeki Volt/VAR demand kontrolü yazılımı,sistem entegrasyonu, saha 

kurulum ve testlerindeki gecikmeler nedeniyle beklenen süreden 4 ay gecikmeli olarak tamamlanmıştır. 

C.2. İş Paketleri 

 

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

Proje kapsamında akıllı cihaz donanımları geliştirilmiştir. Geliştirilen cihazların entegrasyonlarının 

tamamlanması, saha testleri öncesi benzer bir ortamda kontrollü testleri Endoks Enerji tarafından 

yapılmıştır. Bunun için laboratuvar ortamında, cihazın gereksinimlerinin test edilebileceği bir benzer ortam 

oluşturularak, bu ortamda cihazın öncelikle performans ve fonksiyonellik testleri tamamlanmıştır. Bu 

aşamada, test sonuçlarına dikkate alınarak tasarım revizyonları yapılarak cihazlar nihai haline getirilmiştir. 

Birden çok alt sistemden oluşan prototip için birbiriyle entegre edilerek, entegre sistem öncelikli olarak 

laboratuvar ortamında test edilmiştir. 

 

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

IEC 60870-5-104 protokolü, elektrik mühendisliği ve güç sistemi otomasyon uygulamalarında uzaktan 

kontrol için kullanılan sistemleri kapsayan IEC 60870 standartlarından biridir. Temel olarak IEC 60870-5-104 

standardı üzerine kurulmuştur. 

Şekil 1’de gösterildiği gibi IEC 60870-5-104 protokolü ağ katmanı olarak TCP/IP temelli çalışmaktadır. 
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Şekil 1 - IEC 60870-5-104 Protokol Katmanları 

Ayrıca bu iş paketinde MCU ve IEC 60870-5-104 entegrasyonu tamamlanmış ve bu iş paketinde aşağıdaki 

çalışmalar tamamlanmıştır. 

 GSM Bağlantı Katmanı 

 IEC 60870-5-104 Bağlantı Katmanı 

 IEC 60870-5-104 Verilerinin Oluşturulması 

 IEC 60870-5-104 Veri Kontrol Katmanı 

 

İş Paketi-3: Volt/VAr/Demand Kontrolü ve En İyilenmesi: 

Volt/VAr/Demand kontrolü algoritması temel olarak trafo ve fiderler üzerinden alınan ölçümler baz alınarak 

şebekenin reaktif güç ve gerilim dengesinin hedef olarak belirlenen seviyede kalmasını sağlamak amacıyla, 

fider üzerinde bulunan solar santrallerin sahip olduğu inverterlerin çıkış verdiği güç tipini değiştirilip (reaktif 

güç/aktif güç), güç miktarlarının ayarlanıp bu santrallerin koşulların gerektirdiği şekilde devreye alınıp 

devreden çıkarılması ile  şebekedeki fiderler üzerinde bulunan reaktif gücün ve gerilimin  bir 

Volt/Var/Demand yönetimi yapısında kontrolü sağlanarak şebekenin güç kalitesinin artırılması ve en 

iyilenmesi sağlanır.  

Temel Volt/Var algoritması kapsamında amaç dağıtım sistemindeki fiderler üzerinde blulunan solar 

santrallerin sahip olduğu inverterlere belirli set değerleri göndererek çıkışlarında sisteme verdikleri 

elektriksel gücün niteliği ve niceliğinin düzenlenmesi ile güç faktörünün ve gerilimin belirlenen hedef 

seviyede tutulmasını sağlamaktır. 

 Volt/VAr/Demand Kontrolü ve En İyilenmesi için algoritma geliştirilerek iyileştirmeler yapılmıştır. 

 Bir önceki dönem de üretim tahminleme konusunda yürütülen çalıştırmalar geliştirilmiştir. 

 Volt/VAr Demand kontrol modül olarak yazılım kapsamına dahil edilmiştir. 

 Pilot bölgede kurulumları gerçekleştirilmiş ve verilerin toplanılması sağlanılmıştır. 

 Pilot bölge kurulumları ile birlikte canlı testler gerçekleştirilmiştir. 
 

İş Paketi-4: Haberleşme ve Bilgi Teknolojilerinin Geliştirilmesi 

Proje kapsamında kullanılacak ve Sanal Özel Ağ içerisinde bulunan cihazlarla IEC-60870-5-104, ModBus TCP, 

DNP 3.0 haberleşme protokolleri üzerinden haberleşme sağlanabilmesi için modüler bir yazılım çatısı 

geliştirilmiştir. Bu yazılım ile proje kapsamında kullanılabilecek cihazlarla haberleşme ve sağlıklı, hızlı bir 

şekilde veri okuma imkânı sağlanmıştır. 
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İş Paketi-5: Geliştirilen Sistemlerin Test Sahasında Gösterimi: 

İş paketi kapsamında çalışmalar Kasım 2017’de başlamıştır. Projede pilot uygulamanın gerçekleştirileceği 

fiderin belirlenmesi adına Akdeniz EDAŞ tarafından aday 3 adet Trafo Merkezi belirlenmiştir. Bu trafo 

merkezleri Antalya iline bağlı Korkuteli ilçesini besleyen Korkuteli TM, Burdur ili ve bağlı köylerini besleyen 

Burdur TM ve Isparta ilinin bir bölümünü ve Gönen ilçesini besleyen Isparta TM’dir. Bu üç trafo merkezinin 

sayısal şebeke modeli, trafo yüklenmeleri, GES üretimleri ve CBS verileri Akdeniz EDAŞ tarafından temin 

edilmiştir. Fider başı yüklenme verileri ise şirketimize ait olan Inavitas yazılımından alınmıştır.  

Pilot bölge uygulamaları temel olarak 3 bölümde incelenmektedir. 

• Kurulum noktalarının tespiti 
• Kurulumun gerçekleştirilmesi 
• İzleme sistemine entegrasyon 
 
Proje kapsamında bölgede yer alan GES’lerin şebeke bağlantı noktalarında bulunan RTU (Remote Terminal 

Unit)’lardan gerilim, aktif güç ve reaktif güç bilgileri temin edilmiştir. Ayrıca GES inverterlarına toplam 20 

adet DataLogger kurulumu yapılmış ve bu sayede bölgede yer alan GES’lerin şebekenin gerilim 

regülasyonuna etkisi incelenmiştir. Test prosedürleri ile birlikte canlı ortam testleri tamamlanmıştır. 

İş Paketi-6: Proje Yönetimi: 

Projenin hedef ve amaçlarına ulaşılması amacı ile proje iş paketlerine ait kaynakların planlanması, organize 

edilmesi, tedarik edilmesi, ana plan çerçevelerinin oluşturulması ve projenin yönetilmesi hususunda 

faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Proje yönetimi kapsamında proje ortaklarının ve üst yönetimin katıldığı 

haftalık telekonferans toplantıları gerçekleştirilmiştir.  

Diğer taraftan saha uygulamaları ve canlı testler için saha ekiplerin montaj, test ve devreye alma ile birlikte 

idari alanda da yönetim planları gerçekleştirilerek projenin hedeflere başarılı bir şekilde ulaşması 

sağlanmıştır.  

İş Paketi-7: Yayılım Faaliyetleri 

Yayılım faaliyetleri kapsamında proje çalışmaları süresince elde edilen analizler makale ve yayınlara 

dönüştürülerek, bu yayınlar ile farklı ülkelerde gerçekleşen kongre / fuar / konferans gibi etkinliklere 

katılımlar sağlanarak proje prototipinin yayılması ve ticarileşmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır. Aynı 

zamanda EraNet Smart Grid+ etkinlikleri ile de proje hakkında iletişim kurulan diğer firmalara bilgiler 

aktarılmıştır. 

Bu kapsamda proje süresince katılım gerçekleştirilen ve/veya yayın gönderilen etkinlikler; 

 European Utility Week, Amsterdam HOLLANDA 

 All Energy, AVUSTRALYA 

 ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, İstanbul TÜRKİYE 

 2017 Bilişim Zirvesi, Ankara TÜRKİYE 

 EMO, V.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi, İzmir TÜRKİYE 

 EIF Uluslararası Enerji Kongresi, Ankara TÜRKİYE 

 ICSG Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Fuarı, İstanbul TÜRKİYE 

 IEEE Middle East Electricity Dubai UAE 

 57th IEEE Conference on Decision and Control 2018 
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 17th IEEE International Conference on Smart Technologies 

 International Conference on System Reliability and Safety, ICSRS on. IEEE, 2017 

 AGU Fall Meeting, New Orleans, Dec 2017 

 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical 
University 

 International Conference on System Reliability and Safety, ICSRS on. IEEE, 2018 

 8th Solar integration workshop Stockholm 2018 
 

İş Paketi 8: Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi 

2018/1.Dönem içerisinde Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi iş paketi kapsamında Era-Net Çağrılarına, 

Webinar Telekonferans ve Video konferanslarına katılım sağlamıştır. Aynı zamanda yurtdışında düzenlenen 

Tematik grup toplantıları hakkında T4E Enerji ile bilgi paylaşımları ve aksiyon planları oluşturulmuştur. 

Expera platformunda yıllık raporlamalar için gerekli bilgiler iletilmiştir. 

Diğer tarafdan Uppsala Üniversite ve proje ortakları ile birlikte proje kapsamında yeni 5 adet yayın 

oluşturulmasına destek verilmiştir.Bu yayınlar aşağıda sırasıyla verilmektedir. 

 Ensemble state estimation based convex optimal power flow control 

 MPC-Based Voltage/Var Optimization with ensemble state estimation for distribution grid 

 Optimal power flow based distributed controller employing ensemble based states 

 Solar ensemble forecasting for distribution power system volt and var control 

Implicit Particle Filter for Power System State Estimation with Large Scale Renewable Power Integration  

 

Çıktının Adı Planlanan Zaman Aralığı 
Gerçekleşen 

Tarih 

Farklılık 

Veya 

Sapmaların 

Gerekçesi 

İş Paketi 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Donanım Sistemi İsterleri Raporu Bu ara çıktı proje önerisinde belirtilmemiştir. 30.06.2016 - %100 

İzleme ve Kontrol için Framework 

(Çerçeve) Tasarımı Dokümanı 
Bu ara çıktı proje önerisinde belirtilmemiştir. 30.06.2016 - %100 

Donanım Tasarım Dokümanı Bu ara çıktı proje önerisinde belirtilmemiştir. 31.12.2016 - %100 

Gömülü Sistem Tasarım 

Dokümanı 
Bu ara çıktı proje önerisinde belirtilmemiştir. 31.12.2016 - %100 

Geliştirilmiş VoltVArDemand 

Yönetim Algoritmaları 
Bu ara çıktı proje önerisinde belirtilmemiştir. 31.12.2016 - %100 

A Case Study on Voltage 

Regulation Problems Caused by 

Distributed Energy Resources 

Bu ara çıktı proje önerisinde belirtilmemiştir. 31.12.2016 - %100 

VoltVArDemand Yönetim Sistemi 

İçin İzleme ve Yönetim Yazılımı 

Geliştirilmesi 

Bu ara çıktı proje önerisinde belirtilmemiştir. 31.12.2016 - %100 
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Geliştirilen protokoller ile entegre 

akıllı cihazlar 
01.01.2017 - 01.02.2017 01.02.2017 - %100 

Volt/Var/Talep kontrolü ve en 

iyileme modelleri 
01.06.2017 - 31.08.2017 31.08.2017 - %100 

Geliştirilen sistemin diğer 

sistemler ile entegrasyonu 

(Entegre Sistem) 

01.10.2017 - 31.10.2017 31.10.2017 - %100 

Test Raporu 01.04.2018 - 31.05.2018 31.05.2018 - %100 

 

 

D. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 
Proje teklif formunda belirtilen her bir bütçe kalemi için öngörülen harcamalar ile proje kapsamında 

gerçekleştirilen harcamalar arasında herhangi sapma bulunmamaktadır. 

E. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 
 

Proje kapsamında geliştirilen izleme ve kontrol yazılımı ve buna entegre Volt/VAr/Talep kontrolü 

ise dağıtım şebekesinde önümüzdeki yıllarda payı artacak olan yenilenebilir enerji kaynaklarının 

şebekeye olan olumsuz etkisini en aza indirecek bir sistem olmuş ve dağıtık üretim santrallerinin 

önemli problemleri çözülmüş olacaktır. 

Elektrik dağıtım sisteminin kontrol edilebilir ve sorunlarının önceden kestirilebilir hale getirilmesi 

sayesinde dağıtım hatları ile daha fazla yük taşınabilecek ve olası kesintilerin önüne 

geçilebilecektir. Ayrıca izleme ve kontrol yazılımı ile şebeke üzerindeki aşırı yüklenme, gerilim 

regülasyonu gibi problemler giderilecek, bu sayede elektrik dağıtım şirketleri sağladıkları enerjinin 

sürekliliğini ve kalitesini artırabileceklerdir. 

 

 

 

F. Projede Yaşanılan Sorunlara Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen 

Deneyimler: 
 

1. Projenin bir HORİZON 2020 projesi olması ve birçok ülkeden katılımcı olması sebebiyle birlikte 

çalışabilirlik, projenin istenilen zaman planında gitmesi, iş paketlerindeki paylaşım ve diğer 

ülkelerdeki mevzuatlara uygunluk konularında adaptasyon süreci olmuştur.  

Bu problem ilgili firmalar ve kurumlar ile gerçekleştirilen yüzyüze toplantılar ile istenilen seviyede 

ilerletilebilmiştir. 
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2. Bir diğer problem pilot bölgedeki güneş santrallerinin özel ve tüzel kişilere ait olması ve proje saha 

çalışmalarında santral sahiplerinin üretimlerin düşebileceği yönündeki endişeleri ve izin süreçleridir. 

Bu konu temel olarak mevzuatlar ile giderilmeli ve dağıtım şirketlerine özelllikle güç kalitesi problemleri 

yaşanması durumunda santralllere müdahale hakkı tanınmalıdır.  

 

G. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik 

Öneriler: 
 

Proje kapsamında geliştirilen izleme ve kontrol sistemi tüm dağıtım şirketlerince kullanılabilir  bir ürün 

haline gelmiştir. Dolayısıyla özellikle yenilenebilir enerji sistemlerinin bir platformdan izlenmesi ve ilerki 

süreçte daha da artacak olan üretim santralllerinden kaynaklı güçkalitesi problemlerinin önüne geçilmesi ve 

kontrolü için bu platformun ve yerli ve ekonomik olarak üretilen kontrol cihazlarının yaygınlaşması uygun 

görülmektedir. 

 

 

H. EKLER 
 

EK-1 ) 2018/1 Tübitak raporları 

EK-2) ERANET Proje Sonuç raporu 

EK-3) Makaleler 


