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1. Giriş 
Planlama optimizasyon yazılımı (POY), Python açık kaynak kodlu programlama dili ile geliştirilmiş 

DIgSILENT PowerFactory şebeke analiz yazılım programı üzerinde farklı yatırım alternatif durumları için 

yıllara sarih teknik-ekonomik analiz sonuçlarını hesaplayan bir yazılımdır.  

POY analizler sonucunda tesis yatırım, teknik kayıp, arıza maliyeti, satılamayan enerji ve kesintiden dolayı 

yük ceza maliyet bilgilerini farklı yatırım alternatif durumları için ayrı ayrı ve toplam olarak hesaplayan bir 

yazılımdır. 

POY gerilim düşümü, yüklenme ve teknik kayıp bilgileri için DIgSILENT PowerFactory üzerinde ‘Yük Akış 

Analizleri’ gerçekleştirerek bilgi toplamaktadır. Yük akış analizlerinin tüm yıl boyunca her saat 

gerçekleştirilmesi uzun süreceğinden ötürü PowerFactory programı üzerinde yıllık olarak tanımlanan yük 

profilleri, yük koşullarına dönüştürülmektedir. Yük koşulu, yük profilinin tekrarlanan değerler gözetilerek 

tekrardan oluşturulması sonucu meydana gelen yük profili özetidir. Oluşturulan yük koşulları  kullanılarak 

tüm yıl boyunca gerçekleştirilecek analizler daha kısa sürede tamamlanmaktadır. 

POY, satılamayan enerji ve kesintiden dolayı yük ceza bilgileri için DIgSILENT PowerFactory üzerinde 

‘Güvenilirlik Analizleri’ gerçekleştirerek bilgi toplamaktadır. Satılamayan enerji ve kesintiden dolayı yük 

ceza maliyeti hesabı opsiyonel olup sadece satılamayan enerji için bir maliyet bilgisi girildiği takdirde 

hesaplanmaktadır. Aksi takdirde bu maliyetler toplam maliyet hesabına dahil edilmemektedir. Güvenilirlik 

analizlerine dayalı maliyet hesaplamaları için analiz edelcek proje üzerinde hat arızaları tanımlanmalıdır.  

Yazılımın doğru sonuçları vermesi için DIgSILENT PowerFactory üzerinde analiz edilecek proje üzerinde 

yıllara ait dikey büyüme profilleri atanmalıdır.   
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2. Projenin Yazılıma Uygun Olarak Hazırlanması 
POY, projede tanımlanan varyasyonlar üzerinden analizler gerçekleştirmekte ve hesaplamalar 

yapmaktadır. Yatırım alternatifleri, analizlerin gerçekleştirilmesi istenen projede varyasyon olarak 

tanımlanmalıdır. Varyasyon tanımlamak için proje aktif durumdayken EKLE-> Varyasyon seçenekleri ile 

yeni bir varyasyon eklenir (Şekil 1). 

 

Şekil 1 Varyasyon ekleme 

Varyasyon ekleme sonucu açılan ekranda varyasyon ismi girilir ve OK butonuna basılır (Şekil 2). 

 

Şekil 2 Varyasyon özellik ekranı 

 

Varyasyon tanımlamasından sonra varyasyon aktif iken gerçekleşecek değişiklerin kaydedileceği 

Genişleme Aşaması tanımlama ekranı açılmaktadır. Açılan ekranda Ekonomik Veriler sekmesinde Yatırım 

Maliyetleri kısmına bu yatırım alternatifinin toplam maliyet bilgisi girilir ve OK butonuna basılır (Şekil 3). 
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Şekil 3 Genişleme aşaması özellik ekranı 

Yatırım alternatifleri modellenirken sadece yatırım alternatiflerinin modelleneceği varyasyon aktif 

olmalıdır (Şekil 4).  

 

Şekil 4 Varyasyonlar 

Modelleme çalışmalarında aynı obje üzerinde birden fazla varyasyon içinde değişiklik yapılmamalıdır. 

POY farklı varyasyonların aynı anda aktif olduğu durumları da incelediğinden ötürü bir obje üzerinde 

farklı varyasyonlarda yapılacak değişiklikler, o varyasyonlar birlikte aktif olduğu durumlar için hatalı 

sonuç vermesine neden olacaktır. Varyasyonların modellemesi tamamlandıktan sonra varyasyonların 

hepsi aktif edilerek varyasyonların aynı anda aktif olması durumunda hata olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. Herhangi bir hata oluşması durumunda hata düzeltilmelidir.  
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Yıllara sarih analizlerin sonuçlarına göre teknik-ekonomik sonuçlar elde edildiğinden ötürü ilgili ekipmanlar 

için uzun dönem (yıl bazında) zaman karakteristikleri tanımlanmalıdır. Uzun dönem zaman 

karakteristikleri yük, fider, alan veya bölgeye tanımlanabilir. Yıl içinde gerçekleştirilecek analizlerin doğru  

sonuçları vermesi için yıllık karakteristiklerin de tanımlanması faydalı olacaktır. Yıllık karakteristikler saat, 

gün, hafta veya aylar için değer girilerek tanımlanabilir. 

Yüklere zaman karakteristikleri tanımlayabilmak için yük ekipmanına çift tıklanır ve ‘Yük Akış’ sayfasında 

ilgili güç değerine sağ tıklanarak ‘Proje Karakteristiği Ekle’ ve ‘Zaman Karakteristiği’ seçenekleri seçilir 

(Şekil 5). 

 

Şekil 5 Yüklere zaman karakteristiği tanımlama 

Açılan proje karakteristik kütüphane klasöründe daha önceden tanımlanmış bir zaman karakteristiği 

bulunmuyorsa ‘Yeni Nesne’ seçeneği ile zaman karakteristiği eklenir (Şekil 6).  

 

Şekil 6 Yeni zaman karakteristiği tanımlama 
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Şekil 7 Yıllık zaman karakteristiği tanımlama 

 

Şekil 8 Uzun dönem zaman karakteristiği tanımlama 
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POY ile arıza maliyeti hesabını gerçekleştirebilmek için DIgSILENT PowerFactory projesinde yer alan hat 

tiplerine arıza tanımlanması gerekmektedir. Hat tiplerine arıza tanımlamak için hat tipi özellik ekranında 

Güvenilirlik kısmında Stokastik Model seçilir (Şekil 9). 

 

Şekil 9 Hat tipi arıza tanımlama 

Proje Tipini Seç… seçiminden sonra açılan ekranda yeni bir obje tanımlama ile Hat Tipi Arızaları 

tanımlanabilir. Arıza Frekansı hat tipinde bir yıl boyunca kilometreye düşen arıza sayısını, Tamir Süresi bir 

arızanın ortalama temizlenme süresini ifade etmektedir (Şekil 10). 

 

Şekil 10 Arıza tanımlama 
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POY ile güvenilirlik analizleri kullanılarak satılamayan enerji ve kesintilerden dolayı yüklere ödenecek 

cezalarını hesaplamak mümkündür. Satılamayan enerji maliyeti hesaplamak için veri giriş ekranında 

satılamayan enerji birim maliyeti girilmelidir. Kesintilerden dolayı yüklere ödenecek ceza hesabı için 

yüklere projede kesinti maliyeti tanımlanması gerekmektedir. Bu hesaplamalar opsiyoneldir ve veri giriş 

ekranında Satılamayan Enerji Maliyeti kısmına bir değer girildiği takdirde hesaplanmaktadır.  Satılamayan 

Enerji Maliyeti kısmına bir değer girilmediği takdirde güvenilirlik analizleri hesaplanmamaktadır ve maliyet 

hesabına katılmamaktadır. 

Yüklere kesinti maliyeti tanımlamak için yüke çift tıklanarak açılan yük özellik ekranında Güvenilirlik 

bölümünde Tarife kısmına gelinir (Şekil 11).  

 

Şekil 11 Yüklere tarife tanımlama 

Tarife kısmında Seç denilerek açılan ekranda yeni bir obje tanımlama ile Zaman Tarifesi tanımlanabilir ve 

yük noktasında bulunan müşteri sayısı Bağlı Müşteri Sayısı olarak belirtilebilir (Şekil 12). Zaman Tarifesi ile 

yük noktasında kesintilerden dolayı enerjisiz kalma süresine bağlı olarak ödenecek ceza tablo olarak 

tanımlanmaktadır. Örnek olarak tanımlanan bir Zaman Tarifesi Şekil 13’de görülmektedir. Yüklere Şebeke 

Model Yöneticisi aracılığı ile yeni tarifeler tanımlanabilir veya daha önceden tanımlanmış tarifeler 

atanabilir. 
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Şekil 12 Zaman tarifesi tanımlama 

 

Şekil 13 Zaman tarifesi örneği 
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3. Planlama Optimizasyon Yazılımı (POY) 
Uygulama olarak POY, çalışılan bilgisayarda Python derleyicisi olmadan yazılımın çalışmasına olanak 

sağlamaktadır. ‘POY_App.exe’ uygulamasının çalıştırılması ile yazılım başlatılır. ‘POY_App.exe’ uygulaması 

POY_APP->dist klasörünün altında yer almaktadır. 

Yazılım çalıştırıldıktan sonra ilk olarak açılan ekranda DIgSILENT PowerFactory şebeke analiz programının 

bilgisayarda kurulu olduğu dosya konumu sorulmaktadır (Şekil 14). Bu sorgu sadece yazılım ilk defa 

çalıştırıldığında olmaktadır ve yazılım kurulum dosya konumunu hafızada tutmaktadır. Yazılımın bundan 

sonraki çalışmalarında ilk sorguda seçilen kurulum dosyası konumu hafızadan alınacaktır ve kullanıcı tekrar 

konum seçmeyecektir. Herhangi bir nedenle hafızadaki DIgSILENT PowerFactory kurulum dosyası konumu 

sıfırlanmak istenildiğinde  POY_APP->dist klasörünün altında yer alan digsilent_pf_path.txt  isimli dosyanın 

içindeki veriler silinmelidir. Veriler silindikten sonra yazılım ilk defa çalıştırıldığında DIgSILENT 

PowerFactory kurulum dosya konumu kullanıcıdan tekrar istenecektir.  

 

Şekil 14 DIgSILENT PowerFactory programı kurulum dosya konumu seçme ekranı 

Kurulum dosya konumu seçiminden sonra açılan ekranda çalışma yapılacak DIgSILENT PowerFactory 

şebeke projesinin seçilmesi gerekmektedir (Şekil 15). 
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Şekil 15 Çalışma yapılacak projenin seçilmesi 

Çalışma yapılacak DIgSILENT PowerFactory şebeke projesinin seçiminden sonra bütün parametrelerin ve 

sonuçların yazdırılacağı Excel dosyası için konum seçim ekranı açılmaktadır (Şekil 16). 

 

Şekil 16 Verilerin aktarılacağı Excel dosyası konumu seçim ekranı 

Excel dosya konumu seçiminden sonra analizlerde kullanılacak parametrelerin kullanıcı tarafından 

girilmesi gereken ekran açılmaktadır (Şekil 17). 
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Şekil 17 Planlama Optimizasyon Yazılımı veri giriş ekranı 

Planlama optimizasyon yazılımı veri giriş ekranında istenilen bilgilerin açıklamaları; 

 Analizlerin Başlayacağı Yılı Belirtiniz: Analizlerin hangi yıldan başlayarak devam etmesi gerektiği 

bilgisi. Girilmesi zorunlu olan bir değerdir. Bu bilgi girilmediği takdirde program çalışmayacaktır. 

Örnek; 2015  

 Analizlerin Devam Edeceği Süreyi Belirtiniz (Yıl): Analizlerin başlangıç yılından itibaren kaç yıl 

boyunca devam edeceği bilgisi. Girilmesi zorunlu olan bir değerdir. Bu bilgi girilmediği takdirde 

program çalışmayacaktır. Örnek; 10 

 Gerilim Düşümü Sınırını Belirtiniz (p.u): Yük noktalarında görülmesi gereken asgari gerilim 

seviyesinin p.u cinsinden değeri. Girilmesi zorunlu olan bir değerdir. Bu bilgi girilmediği takdirde 

program çalışmayacaktır. Örnek; 0.90 

 Gerilim Yükselmesi Sınırını Belirtiniz (p.u): Yük noktalarında görülmesi gereken azami gerilim 

seviyesinin p.u cinsinden değeri. Girilmesi zorunlu olan bir değerdir. Bu bilgi girilmediği takdirde 

program çalışmayacaktır. Örnek; 1.10 

 Teknik Kayıp Birim Maliyetini Belirtiniz (TL/kWh): 1 kWh teknik kaybın TL cinsinden maliyeti. 

Girilmesi zorunlu olan bir değerdir. Bu bilgi girilmediği takdirde program çalışmayacaktır. Örnek; 

0.21 

 Paranın Yıllık Değer Kaybını Belirtiniz (Enflasyon) (%): Yüzde olarak paranın yıllık değer kaybı 

diğer bir deyişle yıllık enflasyon oranı bilgisi. Bu bilginin sıfır girilmesi durumunda paranın zaman 
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değeri göz ardı edilmiş olacaktır. Girilmesi zorunlu olan bir değerdir. Bu bilgi girilmediği takdirde 

program çalışmayacaktır. Örnek; 8.76 

 Hat ve Trafoların Yüklenme Sınırını Belirtiniz (%): Hat ve trafoların en fazla yüzde olarak ne kadar 

yüklenebileceği bilgisi. Girilmesi zorunlu olan bir değerdir. Bu bilgi girilmediği takdirde program 

çalışmayacaktır. Örnek; 80 

 Arıza Başına Ortalama Maliyeti Belirtiniz (TL/Arıza): Bir arızanın ortalama toplam 

(işçilik+malzeme) maliyet bilgisi. Girilmesi zorunlu olan bir değerdir. Bu bilgi girilmediği takdirde 

program çalışmayacaktır. 

 Satılamayan Enerji Birim Maliyetini Belirtiniz (TL/MWh): 1 MWh satılamayan enerjinin TL 

cinsinden maliyeti. Girilmesi zorunlu olmayan bir değerdir. Bu bilgi girilmediği takdirde güvenilirlik 

analizleri gerçekleştirilmeyecek ve satılamayan enerji ile kesinti sebebiyle müşterilere ödenecek 

cezalar hesaplanmayacaktır. 

  Ortak Maliyet Yatırım Gruplarını Belirtiniz: Birden fazla varyasyonun maliyetini etkileyen aynı 

tesis veya hat maliyetine ortak maliyet denilmektedir. Örneğin; bir TM için ayrı ayrı modellenen 

alternatif hat varyasyonlarının ortak maliyeti TM tesis maliyetidir. Ortak maliyete sahip 

varyasyonları belirtmek için ekranda verilen varyasyon numaraları kullanılarak grupları birbirinden 

noktalı virgül (;) ile maliyet gruplarını kendi içinde virgül (,) ile ayırarak yazılmalıdır. Örnek; ‘Yatırım 

1’ ile ‘Yatırım 2’ varyasyonlarının bir ortak maliyeti varsa ve ‘Yatırım 3’ ile ‘Yatırım 4’ 

varyasyonlarının da bir ortak maliyeti varsa girdi olarak 1,2;3,4 girilmelidir. Girilmesi zorunlu 

olmayan bir değerdir. Bu bilgi girilmediği takdirde ortak maliyete sahip yatırımların olmadığı 

düşünülecektir. 

Tablo 1 Ortak Maliyet Tablosu 

  
Varyasyon 

Maliyeti 
Ortak 

Maliyet 

Yatırım 1 Y1 TL 
OM1 TL 

Yatırım 2 Y2 TL 

Yatırım 3 Y3 TL 
OM2 TL 

Yatırım 4 Y4 TL 

 

 Yatırım Gruplarının Ortak Maliyetini Giriniz:  Bir önceki seçenekte belirtilen ortak maliyet 

gruplarının sahip oldukları ortak maliyet değerlerinin (OM1 ve OM2) TL cinsinden değeri. Ortak 

maliyetler yazılırken bir önceki seçenekte belirtilen grupların maliyetleri aynı sıra ile yazılmalıdır. 

Örneğin; ‘Yatırım 1’ ve ‘Yatırım 2’ varyasyonlarını grup olarak ilk sırada belirttiğimiz için ilk olarak 

bu yatırım grubunun ortak maliyeti girilmelidir. Daha sonra ‘Yatırım 3’ ve ‘Yatırım 4’ 

varyasyonlarının ortak maliyeti girilmelidir. Farklı yatırım gruplarının ortak maliyetleri belirtilirken 

aralarına noktalı virgül (;) koyulması gerekmektedir. Yukarıdaki örnek için girdi olarak OM1;OM2 

girilmelidir. Girilmesi zorunlu olmayan bir değerdir. Bu bilgi girilmediği takdirde ortak maliyete 

sahip yatırımların olmadığı düşünülecektir. 



  

15/20 
 

Veri giriş ekranına parametrelerin girilmesinden sonra ‘Analize Başla’ butonuna basılarak yazılımın girilen 

veriler doğrultusunda analiz yapmaya başlaması sağlanmaktadır.  

Analizlerin tamamlanmasından ve optimum yatırımların bulunmasından sonra bütün parametreler ve 

sonuçlar konumu seçilen Excel dosyasına yazdırılmaktadır.  

 

Şekil 18 Planlama Optimizasyon Yazılımı veri giriş ekranı örneği 

4. Veri Dosyası 
POY yazılımı başlangıç parametrelerini, yapılan analizlerin sonuçlarını ve hesaplanan verileri bir Excel 

dosyasına aktarmaktadır. 

DIgSILENT PowerFactory şebeke analiz programında, parametre olarak girilen analizlerin başlangıç 

yılından itibaren başlayarak analizlerin devam edeceği süre boyunca her sene yük akış analizleri ve 

güvenilirlik analizleri yapılmaktadır. Yük akış analizleri sonucunda teknik kayıp, gerilim ve yüklenme 

bilgileri; güvenilirlik analizleri sonucunda satılamayan enerji ve kesinti sebebiyle ödenecek ceza bilgileri 

elde edilmektedir. Güvenilirlik analizleri sadece veri giriş ekranında Satılamayan Enerji Maliyeti kısmına 

bir değer girildiği takdirde hesaplanmaktadır.  

Yıllara sarih analizlerin bitmesinden sonra elde edilen uygun yatırım kombinasyonları ve maliyet bilgileri 

doğrultusunda yatırım alternatiflerinin devreye alınma yılları ile ilgili bütün olasılıkların toplam maliyeti 

hesaplanmaktadır. Toplam maliyet; yatırım alternatiflerinin tesis maliyeti, toplam teknik kayıp maliyeti, 

arıza fark maliyeti, satılamayan enerji maliyeti ve kesinti sebebiyle ödenecek ceza bedellerini içermektedir.  
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Bütün yatırım olasılıklarının toplam tesis maliyeti, toplam teknik kayıp maliyeti, arıza fark maliyeti, 

satılamayan enerji maliyeti, kesinti sebebiyle ödenecek ceza bedeli ve toplam maliyeti, kullanıcı tarafından 

girilen parametreler ve yıllara sarih analiz sonuçları ile birlikte bir Excel dosyasında aktarılmaktadır.  

 

Şekil 19 Excel dosyası kullanıcı tarafından girilen parametrelerin ve diğer bilgilerin bulunduğu veri sayfası 

 

Şekil 20 Excel dosyası yatırım kombinasyonları kısıtlar sayfası 

Yıllara sarih yapılan analizler sonucunda hiçbir kısıda takılmayan yatırım kombinasyonları için ‘+’ işareti, 

herhangi bir kısıda takılan yatırım kombinasyonu için ‘-‘ işareti atanmaktadır (Şekil 20). Hiçbir kısıda 

takılmayan yatırım kombinasyonlarının ilgili yıla ait teknik kayıp bilgileri de Excel dosyasına aktarılmaktadır 

(Şekil 21). Maliyet hesaplarında sadece ‘+’ işareti olan yatırım kombinasyonları göz önünde bulundurularak 

işlem yapılmaktadır. 

Analizlerin Başladığı Yıl 2015 Yatırım Senaryo Numarası Yatırım Senaryosu

Analizlerin Devam Ettiği Yıl Süresi 10 1 Yatırım1

Gerilim Düşümü Sınırı (p.u) 0.9 2 Yatırım2

Gerilim Yükselmesi Sınırı (p.u) 1 3 Yatırım3

Hat ve Trafoların Yüklenme Sınırı (%) 100 4 Yatırım4

Teknik Kayıp Birim Maliyeti (TL/kWh) 0.2

Paranın Zaman Değer Kaybı (%) 8

Ortak Yatırım Alternatifleri Grupları 1,2;3.4

Ortak Yatırım Alternatifleri Grup Maliyetleri 250000;400000

PV Devrede Olma Süresinin Tüm Yıla Oranı

En Ucuz Yatırım Alternatifleri Devreye Alınma Yılları [2015, 2015, 0, 2015]

En Ucuc Yatırım Alternatifinin Maliyeti 8,104,163.59 ₺

Kombinasyon 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0000 - - - - - - - - - -

0001 - - - - - - - - - -

0010 - - - - - - - - - -

0011 - - - - - - - - - -

0100 - - - - - - - - - -

0101 - - - - - - - - - -

0110 + + - - - - - - - -

0111 + - - - - - - - - -

1000 - - - - - - - - - -

1001 - - - - - - - - - -

1010 + + + + + + + + + +

1011 + + + + + + - - - -

1100 + + + + + - - - - -

1101 + + + + + + + + + +

1110 + + + + + + + + + +

1111 + + + + + + + + + +
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Şekil 21 Excel dosyası yatırım kombinasyonları teknik kayıp sayfası 

Arıza fark maliyeti hesabı hiçbir yatırım alternatifinin devrede olmadığı durum baz alınarak hesaplanan bir 

parametredir. Her bir yatırım kombinasyonunda devreye alınan ve devreden çıkarılan hatlar göz önünde 

bulundurularak baz durumla kıyaslama yapılmaktadır ve her kombinasyon için arıza maliyeti baz duruma 

göre fark olarak yazılmaktadır. Pozitif değerli kombinasyonlarda toplam arıza maliyetinin arttığının, negatif 

değerli kombinasyonlarda toplam arıza maliyetinin azaldığı anlamına gelmektedir.  

 

Şekil 22 Excel dosyası arıza fark maliyetleri sayfası 

Teknik 

Kayıp 

Birimi

MWh

Kombinasyon 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0000 - - - - - - - - - -

0001 - - - - - - - - - -

0010 - - - - - - - - - -

0011 - - - - - - - - - -

0100 - - - - - - - - - -

0101 - - - - - - - - - -

0110 6,678.74 6,874.19 - - - - - - - -

0111 6,570.22 - - - - - - - - -

1000 - - - - - - - - - -

1001 - - - - - - - - - -

1010 5,480.97 5,608.96 5,742.64 5,881.91 6,026.70 6,176.89 6,426.66 6,693.59 6,980.51 7,289.51

1011 5,467.11 5,594.86 5,728.30 5,867.33 6,011.87 6,161.81 - - - -

1100 4,928.80 5,015.26 5,105.20 5,198.93 5,296.03 - - - - -

1101 4,763.74 4,838.74 4,916.59 4,997.84 5,081.87 5,169.04 5,293.41 5,425.83 5,567.73 5,719.37

1110 4,867.94 4,950.33 5,035.92 5,125.21 5,217.59 5,313.34 5,454.08 5,603.72 5,763.96 5,935.15

1111 4,736.74 4,810.16 4,886.33 4,965.89 5,048.11 5,133.41 5,252.30 5,378.77 5,514.26 5,658.88

Kombinasyon
Kombinasyon Arıza 

Fark Maliyeti

0000 0,000.00 ₺

0001 2,400.00 ₺

0010 -1,000.00 ₺

0011 1,400.00 ₺

0100 7,200.00 ₺

0101 9,600.00 ₺

0110 6,200.00 ₺

0111 8,600.00 ₺

1000 -9,000.00 ₺

1001 -6,600.00 ₺

1010 -10,000.00 ₺

1011 -7,600.00 ₺

1100 -1,800.00 ₺

1101 0,600.00 ₺

1110 -2,800.00 ₺

1111 -0,400.00 ₺
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Şekil 23 Excel dosyası detaylı sonuçlar sayfasının bir kısmı 

Excel dosyasına, uygun yatırım kombinasyonları göz önünde bulundurularak hesaplanan yatırım 

alternatiflerinin farklı yıllarda devreye girdiği bütün olasılıklara ait teknik kayıp maliyeti, tesis maliyeti ve 

toplam maliyet bilgileri de aktarılmaktadır. [2015,2015,0,2017] şeklindeki ifade hesaplanan olasılıklardan 

bir tanesidir ve yatırımların devreye alınma tarihlerini ifade etmektedir. Bu olasılık, 1 ve 2 numaralı yatırım 

2015, 4 numaralı yatırım 2017 yılında devreye alındığında ve 3 numaralı yatırım devreye alınmadığı 

durumda oluşan sonuçları vermektedir.  Toplam maliyeti en az olan yatırım kombinasyonu optimum 

sonuçtur.  

Optimum yatırım alternatiflerinin hesaplanmasından sonra optimum yatırım alternatiflerine ait 

varyasyonlarda modellenen hatların üzerinden geçen maksimum yük ve hattın uzunluğu kullanılarak 

planlama metriği hesaplanmaktadır. Planlama metriği hesaplamasında 36 kV Pigeon(3/0) hat tipi tek devre 

birim maliyeti baz alınmaktadır. Excel dosyasında Planlama Metriği Verisi sayfasında metrik hesabı ile ilgili 

maliyet bilgileri yer almaktadır. Kullanıcı tarafından bu sayfadaki veriler yenilenen bilgiler doğrultusunda 

güncellenebilir.  

 

Şekil 24 Excel dosyası planlama metriği verileri sayfası 

Planlama Metriği sayfasında optimum yatırım alternatiflerine ait varyasyonlarda modellenen hatların 

üzerinden geçen maksimum yük ve hatların uzunluğu aktarılmaktadır. Metrik hesabı ile ilgili formüller 

ilgili hücreler POY ile aktarılmaktadır. 

Yatırım Yılı Tesis Maliyeti
Teknik Kayıp 

Maliyeti

Toplam Arıza 

Fark Maliyeti

Satılamayan 

Enerji Bedeli

Yük Kesinti 

Cezaları
Toplam Maliyet

[2015, 0, 0, 0] 9,893,000.00 ₺ 6,881,725.33 ₺ 0,996.97 ₺ 6,403.80 ₺ 0,000.00 ₺ 92,298,776.28 ₺

[2015, 0, 0, 2015] 11,785,000.00 ₺ 6,810,451.22 ₺ 1,993.93 ₺ 5,861.81 ₺ 0,000.00 ₺ 85,706,913.32 ₺

[2015, 0, 0, 2016] 11,644,851.85 ₺ 6,834,766.65 ₺ 1,635.73 ₺ 6,056.54 ₺ 0,000.00 ₺ 88,613,642.09 ₺

[2015, 0, 0, 2017] 11,515,085.05 ₺ 6,858,535.49 ₺ 1,304.06 ₺ 6,236.85 ₺ 0,000.00 ₺ 91,306,312.18 ₺

[2015, 0, 2015, 0] 11,281,000.00 ₺ 6,741,641.73 ₺ 1,678.31 ₺ 3,906.32 ₺ 0,000.00 ₺ 70,503,417.51 ₺

[2015, 0, 2015, 2015] 13,173,000.00 ₺ 6,670,367.63 ₺ 2,675.27 ₺ 3,364.32 ₺ 0,000.00 ₺ 63,911,554.54 ₺

[2015, 0, 2015, 2016] 13,032,851.85 ₺ 6,694,683.05 ₺ 2,317.07 ₺ 3,559.06 ₺ 0,000.00 ₺ 66,818,283.32 ₺

[2015, 0, 2015, 2017] 12,903,085.05 ₺ 6,718,451.89 ₺ 1,985.41 ₺ 3,739.37 ₺ 0,000.00 ₺ 69,510,953.40 ₺

[2015, 0, 2016, 0] 11,178,185.19 ₺ 6,791,523.02 ₺ 1,433.51 ₺ 4,803.64 ₺ 0,000.00 ₺ 78,729,709.02 ₺

[2015, 0, 2016, 2015] 13,070,185.19 ₺ 6,720,248.91 ₺ 2,430.47 ₺ 4,261.65 ₺ 0,000.00 ₺ 72,137,846.05 ₺

[2015, 0, 2016, 2016] 12,930,037.04 ₺ 6,744,564.34 ₺ 2,072.27 ₺ 4,456.38 ₺ 0,000.00 ₺ 75,044,574.83 ₺

[2015, 0, 2016, 2017] 12,800,270.23 ₺ 6,768,333.17 ₺ 1,740.61 ₺ 4,636.69 ₺ 0,000.00 ₺ 77,737,244.91 ₺

[2015, 0, 2017, 0] 11,082,986.28 ₺ 6,838,156.78 ₺ 1,206.84 ₺ 5,634.49 ₺ 0,000.00 ₺ 86,347,092.98 ₺

[2015, 0, 2017, 2015] 12,974,986.28 ₺ 6,766,882.67 ₺ 2,203.81 ₺ 5,092.50 ₺ 0,000.00 ₺ 79,755,230.02 ₺

Çift devre/Tek devre 

hat maliyet oranı
1.6

Baz Birim 

Maliyet:

Pigeon Tek Devre 

Hat Birim Maliyeti 

(TL)

95,000

Yatırım Tipi
Tek Devre Birim 

Maliyet (TL/km)

Çift Devre Birim 

Maliyet (TL/km)

Maliyet Katsayısı 

(Tek Devre)

Maliyet Katsayısı 

(Çift Devre)

Swallow 76,000.00 121,600.00 0.80 1.28

Raven 77,000.00 123,200.00 0.81 1.30

Pigeon 95,000.00 152,000.00 1.00 1.60

Patridge 133,000.00 212,800.00 1.40 2.24

Hawk 140,000.00 224,000.00 1.47 2.36
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Şekil 25 Excel dosyası planlama metriği sayfası 

5. Karşılaşılabilecek Hatalar 
POY veri giriş ekranında eksik veya yanlış bir bilgi girildiği takdirde uyarı ekranı ile kullanıcı uyarılmaktadır 

ve uyarı gösteriminden sonra yazılım sonlandırılmaktadır. 

                     

Şekil 26 Örnek hata uyarısı ve yazılım kapanma uyarısı 

Analizlerde, optimum yatırım alternatifi hesabında veya Excel dosyasına veri aktarımında herhangi bir hata 

olması durumunda program kendini kapatabilir. Programın hangi hatadan dolayı kapandığını yazılımın 

bulunduğu klasör içinde yer alan ‘POY_log.txt’ dosyasında bulabilirsiniz. Yazılım çalışmayı tamamladıktan 

sonra Excel dosyasında eksik veri olduğu fark edildiğinde ‘POY_log.txt’ dosyası kontrol edilmelidir. 

Herhangi bir hata olmadığı durumda ‘POY_log.txt’ dosyasına yazılımın başlangıç ve bitişi ile ilgili bilgiler 

aktarılmaktadır. 

‘POY_log.txt’ dosyasına yazdırılan hatalar ve açıklamaları: 

 'digsilent_pf_path.txt' dosyası bulunamadı! :DIgSILENT PowerFactory programının kurulum 

klasörünü hafızada tutan ‘.txt’ dosyası kontrol edilmelidir. 

 DIgSILENT PowerFactory ile Bağlantı Kurulamadı!  :’digsilent_pf_path.txt’ dosyasına kaydedilmiş 

kurulum konumunu çalışmak istediğiniz sürümün konumu olduğunu teyit ediniz. Kurulum konumu 

doğru ise DIgSILENT lisansını kontrol ediniz. 

 Analiz Edilecek Modelde Varyasyon Bulunamadı! :  Analiz için seçilen modelde varyasyon 

bulunmamaktadır. Yatırım alternatifleri varyasyonlar olarak modellenmelidir. 

 Hata_Tip_1: Excel dosyasına veri aktarımında hata! :  Excel dosyasına veri aktarımında hata 

olduğu anlamına gelmektedir.  

 Hata_Tip_2: Analiz öncesi çalışmalarda hata! : Analizler öncesi model üzerinde yapılan 

çalışmalarda hata olduğu anlamına gelmektedir. 

Yatırım İsmi
Yatırım 

Tipi

Paralel 

Hat 

Sayısı

Uzunluk 

(km)

Yük Akışı 

(MW)

Maliyet 

Katsayısı
Metrik

Hat_1 Hawk 1 1 4.115338 1.473684 0.358096

Hat_2 Pigeon 2 1.539333 5.271209 1.6 0.467243

Hat_3 Pigeon 1 16 3.156511 1 5.068889

Hat_4 Hawk 2 20 2.801992 2.357895 16.83013
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 Hata_Tip_3: Analizlerde hata meydana geldi!  : Yük akış ve güvenilirlik analizlerinde hata olduğu 

anlamına gelmektedir. 

 Hata_Tip_4: Optimum yatırım alternatiflerini hesaplamada hata! : Hatalı maliyet bilgileri 

girilmesi sonucunda hata meydana gelmiş olabilir. Girilen maliyet bilgilerini kontrol ediniz. 

 Hata_Tip_5: Planlama metriği hesabında hata! : Optimum yatırım alternatiflerine ait hatların 

planlama metriği hesabında veya Excel dosyasına veri aktarımında hata olduğu anlamına 

gelmektedir.   

 

 

 


