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A.Proje Kimlik Bilgileri: 

ARGE Proje Kabul  Ocak 2018 

Sözleşme İmza Tarihi 13 Eylül 2018 

Başvuru Sahibi: Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 

Başvuru Sahibinin Adresi: 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş: Hürriyet Mahallesi 

Abide-i Hürriyet Caddesi No: 168 Kağıthane, İstanbul  

Proje Adı: 
Yeni Nesil Alçak Gerilim Şebekesinde Depar Tespiti 

Cihaz Tasarım Projesi 

Proje Bölgesi: İstanbul 

Proje Süresi: 24 Ay ( 16Ay + 8Ay uzatma ) 

Proje Sorumlusu: Ari Torosoğlu , Orkun Çetinkaya 

Proje Sorumlusu 

 İletişim Bilgileri: 

e-posta:  

ari.torosoglu@bedas.com.tr 

orkun.cetinkaya@bedas.com.tr   

 

Tel: 0 535 777 05 75                    

 

A.1 Önsöz 

Mart 2018 tarihinde EPDK tarafından desteklenmesi kabul edilen Yeni Nesil Alçak Gerilim 

Şebekesinde Depar Tespiti için Modülatör Geliştirilmesi Projesi kapsamında tasarım, üretim, 

geliştirme, test , eğitim ve teslimat  faaliyetlerinin TASARIM EKİBİ tarafından 

gerçekleştirilmesine yönelik  13.09.2018 tarihinde BEDAŞ ile TASARIM EKİBİ arasında 

sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda proje bilgileri ve Ekim 2019 - Ekim 2020 tarihleri 

arasında yürütülen faaliyetler ve sonuçları aşağıdaki başlıklar altında sunulmaktadır. 

A.2 Proje Özeti ve Önemi 

Elektrik Dağıtım Şebekesinin yaşlı ve düzensiz oluşu , geçmişe dönük coğrafi bilgi sistemi 

verilerinin oluşturulmasında zorluklar oluşturmaktadır. Alçak Gerilim  depar çıkış sayısının 
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fazla olması , şebekedeki kablo güzergâhlarının eski olması (tarihi özellik taşıyan İstanbul’un 

bazı ilçelerinde) sebebiyle takip edilememesi yeni yatırımların sisteme işlenmesinde 

zorluklar oluşturmaktadır . Bu sebeplerin yanı sıra enerji dağıtımında enerji verimliliğinin 

şebekenin kablo kesit ve güzergahına bağlı olması alçak gerilim şebeke tarafında  detaylı 

veri bulunmasını elzem hale getirmiştir.  

Bu projede önermekte olduğumuz çözüm ile şebekede dâhili veya taşınabilir olarak 

tasarlanacak bir modülatör geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sayaçlara ek maliyet 

gerektirmeden yapılacak yazılımsal bir ilave sayesinde optik porttan aylık okumalarda, 

müşterilerin bağlı olduğu sayacın hangi Edaş No , Trafo Merkez No , Trafo No , Depar No  , 

Faz No , Kol’dan beslendiği kolaylıkla operasyon yükü getirilmeden tespit edilebilecektir. 

Uygulanabilmesi için, trafonun ilgili deparında ve ilgili fazında kendi Edaş , Trafo Merkez 

no , Trafo No , Depar no , Faz no , Kol no gibi coğrafi bilgileri üzerine işleyebileceğimiz 

haberleşme portuna sahip bir modülatör tasarlanması hedeflenmektedir.  

Mevcut operasyonel süreçlerimiz kapsamında sayaçlardan bu verinin alınarak, geliştirilecek 

algoritma ile müşteri bazlı depar faz eşleştirilmesi sürekli olarak takip edilebilecektir. Yeni 

yatırımlarda , alçak gerilim yük alma yük atma durumlarında müşterilerin güncel bağlı 

olduğu trafo takip edilmiş olacaktır. Trafo veya depar bazlı kayıp kaçak oranı 

hesaplanabilecektir . Verimlilik anlamında optimum güzergah hesaplanabilecektir. Müşteri, 

bina , kofra , faz , depar, trafo , trafo merkez no , edaş no eşleştirme çözümlerine ilişkin 

sürdürülebilir bir çözüm niteliği taşımaktadır. 

Bu projenin çıktısı olan GF(Geographic Function) kodları , sayaçlara maliyet ve donanımsal 

ilave getirmediği ve kolayca uygulanabildiği için tüm sayaç üreticileri ve edaşlar tarafından 

kabul görmüştür . Bundan sonraki süreçte bu kodlar MASS ( Milli Akıllı Sayaç Sistemleri ) 

projesinin girdisi olup Türkiye’deki Milli Akıllı Sayacının bir parçası olarak 

değerlendirilmektedir .   

B.Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

Proje Eylül – Mart 2019 ( 1.Dönem ) , Mart – Eylül 2019 ( 2.Dönem ) , Eylül – Mart 2020 ( 

3.Dönem ) ve Mart – Eylül 2020 ( 4. Son Dönem ) şeklinde 6 aylık 4 parçadan oluşmaktadır .  
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B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 

B.1.1 ) Eylül – Mart 2019’de ( 1. Dönem ) yapılan faaliyetler. 

BEDAŞ tarafından “Yeni Nesil Alçak Gerilim Şebekesinde Depar Tespiti Cihaz Tasarım 

Projesi” kapsamında yapılan AR-GE destek başvurusu EPDK tarafından 15 Mart 2018 

tarihinde kabul edilmiştir. Projede gerilim modülatörünü firmamızın desteklediği konusunda 

uzman 2 elektronik mühendisi tarafından geliştirilmiş olup, modüle edilen sinyalin sayaç 

tarafında algılanabilirliğinin testi amacıyla LUNA sayaç firmasıyla birlikte sayaçlarda 

geliştirme yapılmıştır . Bu geliştirmeler sonucunda sayaca donanımsal maliyet gelmemesi 

sağlanmıştır . Sistemin çalışabilirliğinin kanıtı durumunda tüm sayaç firmalarının 

sayaçlarında ilgili geliştirmeyi yapması talep edilmiştir. 

Bu kapsamda, öncelikle proje kapsamında IP-3 iş paketi içinde; üretilecek gerilim modülatörü 

için isterlerin netleştirilmesi, gerilim modülatörü için yazılım ve donanım tasarımlarının 

gerçekleştirilmesi, ürünün üretimi için gerekli satın alma işlemlerinin yapılması, şema, Pcb, 

trafo ve kutu tasarımının yapılması planlanmıştır. 

Sonraki iş paketi olan IP-4’de,  gerilim modülatörü montajının yapılarak saha testlerine hazır 

hale getirilmesi, sayaç tarafında gerekli geliştirmelerin yapılması için gerilim modülatörünü 

sayaç firmasına teslim edilmesi ve sayaç firması tarafından gerekli testlerin yapılması, 

geliştirilen yeni sayaçların LUNA sayaç firmasından teslim alınması,  cihaz ve yeni yazılımlı 

sayaçların trafo bölgelerine uygulanması suretiyle şebekede test süreçleri yapılmıştır .  2 Adet 

gerilim modülatörünün saha testlerinden alınacak geri bildirimlere göre modülatörler üzerinde 

gerekli güncelleştirmeler yapılarak cihazların son güncelleştirmeleri tamamlanmıştır. 

IP-5 ‘de Cihaz için gerekli TSEK, EMC; IP, Patent belgelerinin alınması bu iş paketinde 

yapılmıştır .  

Yukarıda proje kapsamında yapılması gereken işler belirtilmiştir. Şu ana kadar yapılan işler 

ise sırasıyla aşağıda verilmiştir: 

1. Proje başlangıç toplantısının yapılarak; proje takip, dokümantasyon ve bilgi paylaşım 

yöntemleri belirlenmiştir, 

2. Projeden beklenen sonuç ve beklenen katma değer göz önüne alınarak projenin 

öngörülen zaman çizelgesine uygun şekilde ilerlemesi amacıyla kalite kontrol planına 

paydaşlarla beraber karar verilmiştir, 
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3. Gerilim modülatörünün hatta aşağıdaki bilgileri ileteceğine karar verilmiştir. 

Başlangıç Karakteri      ( 4 bit ile ifade edilir, mesaj başlangıcını ifade eder ) 

 Edaş Numarası              ( 5 bit ile ifade edilir, maksimum 2
5
  = 32 olabilir ) 

 Trafo Merkez No          ( 15 bit ile ifade edilir, maksimum 2
15

 = 32768 olabilir ) 

 Trafo No                        ( 4 bit ile ifade edilir, maksimum 2
4 
= 16 olabilir ) 

 Depar Numarası            ( 6 bit ile ifade edilir, maksimum 2
6
  = 64 olabilir ) 

 Faz Numarası                ( 2 bit ile ifade edilir, maksimum 2
2
  =  4 olabilir ) 

 BCC                 ( 8 bit ile ifade edilir, mesajın bittiğini ifade eder ) 

 Bitiş Karakteri               ( 4 bit ile ifade edilir, mesajın bittiğini ifade eder ) 

Bu bilgiler saat başı otomatik olarak şebekeye downstream olarak uygulanacak olup 

ayrıca bir test butonu ile manuel olarak da istenildiği anda tekrarlanabilecektir.  

4. Her bir deparın her bir fazı 400 Amper akım kapasitesine sahip olmasından dolayı 

tasarlanacak cihazlar buna uygun planlanmış olup, gerilim modülatörü +-5V gerilim 

dalgalanması yaratabilecek güçte olması amaçlanmıştır. 

5. Tasarım ekibi tarafından üretilen gerilim modülatörünün donanım tasarımlarının ve 

yazılımının tamamlanması sağlanmıştır. 

6. Gerilim modülatörünün ürünün üretimi için gerekli satın almaların tamamlanması, 

PCB üzerine elektronik komponentlerin dizilmesi ve kartın tamamlanması 

sağlanmıştır, 

7. Gerilim sinyalinin sabit veri ile modüle edilebildiği BEDAŞ Ar-Ge laboratuvarında 

test edilmiştir, 

8. Gerilim modülatörünün taşınabilir saha koşullarına uygun kutu işleminin 

tamamlanması sağlanmıştır , 

9. Cihazın saha testi için havai, yeraltı , uzun , kısa , yüklü , yüksüz hatlar tespit 

edilmiştir, 

10. +- 5V’luk gerilim dalgalanmasını gözlemlemek için ilk saha testine çıkılmıştır ,  

11.  Cihaz, sayaç tarafında ki yazılım güncellemeleri için Luna firmasına teslim edilmiştir, 

B.1.1.1 SİSTEM TASARIMI 

Cihazdan istenen ana fonksiyon, 220-240V mono faz hattı üzerinde her bir periyot üzerinde, 

tam bir periyot süresinde ±5V gerilim oluşturmak ve bunu belli bir bit boyunca yapmaktır. 

Bunun için cihazda uygun bir trafo ve uygun zamanda trafonun depar çıkışına istenilen 
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gerilimin verilmesini sağlayacak, anahtarlama elemanları ve bunları kontrol edecek yazılım ve 

diğer donanımı içeren elektronik donanımın temel devresi aşağıdaki gibidir. 

               

B.1.1.2. Trafo Tasarımı 

Projede, 230V 400A olan bir hatta 5V gibi bir gerilim yükseltebilmek amaçlanmıştır, bu 

yüzden trafonun ayrıca 9A gibi bir akımı fazladan hatta verebilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki  

görülen trafo 2 kW anma gücüne göre tasarlanmıştır. 
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Trafo için toroid ve normal saclı iki farklı model önerilmektedir. Boyut önemli bir kriter 

olduğu için M5 sac ile tasarlanacak trafo nüvesinin daha düşük hacime sahip olacağı görülse 

de H18 sacın daha ucuz bir maliyet getirmesi nedeniyle H18 sac seçilmiştir. 

Cihaz veri iletimi yapsa da yapmasa da trafonun hat tarafındaki sargısı hatta seri olarak 

bağlandığı için, sürekli olarak 400A değerine kadar ulaşan bir hat akımı bu sargıdan geçmek 

zorundadır. Hat tarafındaki sargıdan bu akım geçtiği için, kontrol tarafındaki sargıdan da 

sarım sayılarına uygun oranda sürekli bir akım geçmelidir. 

B.1.1.3 Elektronik Kartlar 

Kontrol kartı, sürücü kartı ve ana karttan olmak üzere elektronik devre 3 adet karta 

bölünmüştür. Sistemde 1 adet ana kart, 1 adet kontrol kartı ve 4 adet sürücü kartı 

bulunmaktadır. 

B.1.1.3.1 Kontrol kartı 

Sistem tasarımı bir prototip olacağı için mikro işlemcili bir kontrol kartı tasarımı yerine 

mevcut bir geliştirme kiti kullanılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla TI markasının 16 bitlik 

bir işlemcisi üzerinden seçim yapılmıştır.Bu kart, şebeke gerilimini ölçüp, sıfır geçişlerini 

tespit edecek ve belirlenen periyotta istenen depar kodunu üretecek şekilde çalışacaktır. Her 

bir kol için anahtarlama elemanlarını tetikleyecek sinyali oluşturacaktır. 

 
               Kontrol kartı 
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B.1.1.3.2 Sürücü Kartı 

Cihaz, anahtarlama elemanları aracılığıyla trafonun primer kısmına uygun zamanlama ile 

gerilim vererek sekonder kısmında hat üzerine istenilen seviyede ve zamanda gerilim 

oluşturarak çalışmaktadır. Her bir kol için ayrı bir kart olmak toplam 4 adet sürücü kartı 

tasarlanmıştır. Her bir kartta, anahtarlama elemanları ve bunların uygun şekilde 

sürülebilmeleri için gereken sürücü, izole besleme gibi elemanları mevcuttur. 

 
       Sürücü kartı 

B.1.1.3.3 Ana Kartı 

Ana kart, besleme, ölçme ve haberleşme devrelerinin bulunduğu ve ek olarak kontrol kartı ve 

sürücü kartlarının takılacağı şekilde tasarlanmıştır. 

Ayrıca cihaz veri gönderimi yapmadığı durumda da bu sargıdan sürekli olarak bir akım 

geçeceğinden dolayı, anahtarlama elemanlarının gereksiz güç kaybı yaratmaması için bu 

akımın kontaklarından sürekli olarak geçmesini sağlayacak şekilde iki adet röle eklenmiştir 
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Ana kartı 

B.1.1.4 YAZILIM TASARIM 

Yazılım iki ana kısma sahiptir. İlk kısım cihazın belli periyotlarda önceden belirlenen kodu 

(32 bit) anahtarlama elemanları aracılığıyla hattaki gerilimin artmasını veya azalmasını 

sağlamaktadır. İkinci kısım ise bu verinin oluşturulmasını sağlayacak haberleşme ve saklama 

fonksiyonlarını kapsamaktadır. 

Mikro işlemcinin ilk koşulları ayarlamasından sonra, aşağıdaki fonksiyonlar çalışmaktadırlar. 

1 Cihaz Seri Numarası : Müşterinin kullanacağı her bir cihaz için belirlenen 8 

rakamlı bir sayı olacaktır. 

2 Haberleşme Periyodu : Beş rakamdan oluşan bir sayıdır ve saniye cinsinden veri 

iletim periyodunu belirler. 

3 Müşteri Numarası : İki rakamlı, 5 bitlik bir sayıya karşılık gelir. Cihazı kullanan 

şebeke operatörünün kodunu içerir. 

4 Trafo Merkez Numarası : Beş rakamdan oluşan 15 bitlik bir sayıdır. 

5 Trafo Numarası : İki rakamlı 4 bitlik bir sayıdır. 

6 Depar Numarası : İki rakamlı 6 bitlik bir sayıdır. 

7 Faz Numarası : Tek rakamlı, R, S ve T olarak faz numarasını verir. 

 

B.1.1.4.1 Depar Veri Gönderme 

Veri iletim durumu; veri iletim öncesi, veri iletim süreci ve veri iletim sonrası olmak üzere üç 

kısımdan oluşur. 

Veri iletim öncesinde, işlemci öncelikle şebeke geriliminin varlığını kontrol etmektedir. 

Şebeke gerilimi belli bir seviyenin altında ise veri gönderimi yapılmaz. 
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Şebeke gerilimi normal ise ve veri gönderim zamanı gelmişse, gerilimin sıfırdan geçişinin 

pozitif kenarı tespit edilir ve anahtarlama elemanlarının ilk koşullama sinyali oluşturulur ve 

röleler devre dışı bırakılır. Ardından veri iletimi başlar. Veri iletimi sonunda ise önce röleler 

devreye girer ve anahtarlama elemanları devre dışı kalır. Gönderilen veri, sözleşmede 

belirtilen bilgileri içermektedir. 

Veri iletim periyodunu hesaplayan bir yazılımsal sayaç da bu kısmın içinde çalışmaktadır. 

              

Logic 1 ve 0 sinyalleri 

B.1.1.4.2 Depar veri ayarlama 

Müşteri tarafından talep edilen haberleşme IEC 62056-21 protokolüne uygun şekilde 

yapılmıştır. Bu protokolün tip-C haberleşme tipi kullanılmıştır ve gerek duyulmayan 

özellikler yazılımda uygulanmamıştır. Protokol daima 300bd, 7bit DATA, 1bit STOP ve 

EVEN PARITY ile başlatılır. Haberleşme varsayılan olarak bekleme (IDLE) modunda başlar. 

PC’den gelen REQUEST komutu ile MCU cevap verir. Ardından HAND SHAKING komutu 

ile PC, aslında bir sonraki komutu hangi BAUD RATE ile yapacağını ve diğer bazı modları 

belirtir.  

Tasarım konusu için, sadece program modu mevcuttur, haberleşme hızı değişmeden,  belli 

parametrelerin okunması ve yazılmasından ibarettir. MCU, ACK ile yanıtladıktan sonra PC 

artık parametre okuma veya yazma komutu gönderebilecektir. 
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Protokolde iki aşamalı bir başlangıçtan sonra (talep ve el sıkışma) okuma ve yazma komutları 

işlemektedir. Daha sonra ise haberleşmeyi kesme komutu veya 3 sn beklemeden sonra 

haberleşme kapanacaktır. 

B.1.1.5 MEKANİK TASARIM 

Cihazın farklı trafo merkezlerinde farklı deparlarda çalışabilmesi için taşınabilir olarak 

tasarlanmasına karar verilmiştir. Mekanik tasarımda, boyut ve ağırlığı en fazla olan ekipman 

olan, trafo baz alınarak bir kutu tasarlanmıştır. Akım değeri 400 A öngörüldüğü için 

bağlantıların kutu içinde ve kablo pabuçlarının somunlar ile sıkılabileceği bir bağlantı 

seçilmiştir. 

B.1.1.6. Kutulama ve Montaj 

Cihaza ait trafonun ağırlığı ve ayrıca elektronik bir kartının da olması düşünüldüğünde, 

sarsıntı ve darbelere belli bir ölçüde dayanmalı, hatalı bağlantılara karşı önlem almak için, 

cihazın uygun bir kutu içine alınması gereklidir.  Bilgisayar bağlantısı için uygun bir port kutu 

üzerinde yer almalıdır. 

Bu noktada aşağıdaki şekilde görülen, 470x400x300 ölçülerinde bir kutu yapılmasına karar 

verilmiştir. 

 

Taşınabilir kutu 
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Cihazın en ağır malzemesi olan trafo kutunun en altında 2 cm kadar yükseltiye sahip bir sac 

plaka üzerine monte edilecektir. Elektronik kartlar kutunun üst kısmında yerleşecek ve trafo 

ile aralarında bir sac bölme olacaktır. Kart aynı zamanda üstten de kutu şeklinde kıvrılmış bir 

sac plaka ile korunacaktır. Kartın beslemesi şebekeden olacağı için dışarıya bir uç 

çıkartılmasına gerek yoktur. Kart kutusu ile ana kutu arasında 8 cm kadar genişlikte bir 

boşluk bulunduğu için cihazın ana şebekeye bağlantı uçları bu kısım bulunmaktadır. 2 adet 

büyük, 1 adet küçük olmak üzere 3 adet cıvatalı bağlantı ucu bu kısımda uygun kablolara 

somunlar ile bağlanacaktır. Kabloların 150 mm
2
 gibi bir kalınlığı olacağından kutu içinde 

saklanması mümkün olmayacaktır. 

Ek olarak, cihazın üzerine aşağıda verilen lamba ve butonlar eklenmiştir.  

 1 adet Otomatik / Manuel seçim anahtarı 

 1 adet Manuel olarak gönderme butonu (Sadece manuel konumda çalışacaktır) 

 1 adet hazır lambası (LED) (Cihazın veri göndermeye hazır olduğunu gösterecektir. 

 1 adet gönderme lambası (LED) (Veri iletimi esnasında yanacaktır.) 

B.1.1.7 SAHA TESTİ 

İlgili cihaz Esenyurt İşletme Müdürlüğüne bağlı olan trafo merkezinde yapılacağına karar 

verilmiştir.  OSOS yüklenmelerine bakılıp TM’nin yükünün fazla olduğu bir zaman aralığı 

seçilmiştir. Bu zaman aralığı 09:00-18:00 aralığında olup ilgili TM’nin müşteri dağılımının 

sanayi olduğu öngörülmüştür. 21990 TM’inde yukarıdaki bilgiler ve sahadaki çalışma 

doğrultusunda DP-2 numaralı müşterisi tekstil fabrikası olan depara karar verilmiştir. 

     

21990 TM’sinin Deparları 
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Tasarlanan cihaz, bıçaklı sigortalara oturabilecek sökülüp takılabilen soket yapısına sahip 

mobil sistem üzerinde çalışmaktadır. 

 

AG Depar Tespiti için Tasarlanan Cihaz    

  

 

AG Depar Tespiti için Tasarlanan Kutulama işlemi tamamlanmış olan prototip cihaz 

Seçilen deparda faz akımı 130 Amperdir. Şekil 5.4’de gösterilmiştir. 
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DP-2’nin faz akımı 

Trafo merkezinde, depara seri girilen modülatörün +-3V yani toplamda 6V olacak şekilde, 

kodlanan sinyale göre gerilimi modüle ettiği gözlemlenmiştir. Ölçülen değerler Şekil 5.5’de 

gösterilmiştir. 

İlgili tekstil firmasının bulunduğu deparın, yaklaşık 600 metre ilerisindeki sayaç noktasındaki 

uç noktada +-2V kodlanan sinyale göre dalgalanmayı iletildiği gözlemlenmiştir. Gerilim 

modülatörü hat sonuna +-1 V dalgalanmayı iletmiştir. Ölçülen değerler aşağıdadır .  

 

 

 

 

 

 

 

Osiloskopta görülen 6V gerilim dalgalanması 
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Osiloskopta görülen 2V gerilim dalgalanması 

Gerilim modülasyonu hat sonunda gözlemlendiği için, testten geçtiği kabul edilmiştir. 

Modülasyon anında termal herhangi bir anormallik bulunmadığı gözlenmemiştir. Bu 

aşamadan sonra Luna’ya prototipi hazırlanan modülatörün teslim edilmesi planlanmıştır. 

Luna’dan, modülatörün kodlayıp gönderdiği sinyali kaydedebilen 5 adet sayaç numunesi talep 

edilmesi planlanmıştır. Alınan sayaçlarla ikinci saha çalışmaları planlanacaktır. 

B.1.1.8. LUNA SAYAÇ FİRMASININDA YAPILAN LABORATUVAR TESTİ 

Luna sayaç firmasında yapılan laboratuvarı testlerine göre, osiloskobun eksi ucu depar 

cihazının 220V girişine, osiloskobun artı ucu da depar cihazının 220V çıkışına bağlanmış ve 

sinyaller ölçülmüştür. Depar cihazının gönderdiği lojik 1 ve lojik 0 bitleri net olarak 

gözlemlenmiştir.  

 

Osiloskopta görülen depar verisi 

       

 Lojik 1 çıkış-giriş    Lojik 0 çıkış-giriş  
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Bu sinyallerden görüldüğü gibi lojik 1 ve 0 bitlerinin geldiği doğrulanmıştır ve gerilim 

seviyesinin depar cihazının çıkışında ±5V peak değerlerine ulaşabildiği tespit edilmiştir. 

Elektrik sayaçları enerji ölçümü yapmaları sebebiyle gerilim değerini sürekli olarak 

ölçmektedir. Depar cihazının hatta vermiş olduğu sinyali algılayabilecek şekilde yazılımsal 

değişiklik yapılabilir ve sinyal sayaç tarafından tespit edilebilir. Bu yüzden, cihaz Luna sayaç 

firmasına, sayaç yazılımında eklemeler yapılarak sinyalin elde edilmesi ve değerlendirilmesi 

için teslim edilmiştir. Yapılan revizyonlar neticesinde, her bir faz periyodunun gerilimindeki 

değişimler ölçülmeye başlanmıştır. Ardışık iki tepe noktası arasındaki gerilim farkına 

bakılarak lojik 1 veya lojik 0 bitlerinin tespiti sağlanmıştır. Bu farkın şebekenin durumuna 

göre bazen yüksek, bazen düşük çıkabildiği ölçülmüştür. Ek olarak, gömülü yazılım 

çalışmalarına Luna Elektronik ARGE birimi tarafından devam edilmektedir. Yazılımsal 

olarak sayacın sürekli gerilim değişimini takip etmesi ve depar cihazından veri gelip 

gelmediğinin sürekli izlenmesi sağlanmıştır. 

B.1.2 ) Mart – Eylül 2019’de ( 2. Dönem ) yapılan faaliyetler. 

2.Rapor döneminde projenin ilk altı ayında geliştirilen prototip ile saha performansı tecrübe 

edilmeye , sayaç tasarımında ilgili algoritmanın ilave edilmesine ve bu kapsamda numune 

sayaçların temin edilmesi aşamalarını kapsamaktadır .  

Bu dönemde gerilim modülatörü montajının yapılarak saha testlerine hazır hale getirilmesi, 

sayaç tarafında gerekli geliştirmelerin yapılması için gerilim modülatörünü sayaç firmasına 

teslim edilmesi ve sayaç firması tarafından gerekli testlerin yapılması, geliştirilen yeni 

sayaçların LUNA sayaç firmasından teslim alınması,  cihaz ve yeni yazılımlı sayaçların trafo 

bölgelerine uygulanması suretiyle şebekede test süreçleri yapılmıştır . Gerilim modülatörünün 

saha testlerinden alınacak geri bildirimlere göre modülatörler üzerinde gerekli 

güncelleştirmeler yapılarak cihazların son güncelleştirmeleri tamamlanmıştır .  

Bu gelişmeler akabinde ilk altı aylık döneme ek olarak Trafo Merkez No , Kol No , Maximum 

depar Akımı , Yedek ve BCC bilgileri ilave olmuştur . Nihai modülatör stringi aşağıdaki 

şekilde oluşmuştur.  

    Başlangıç Karakteri         (  4bit ile ifade edilir , mesaj başlangıcını ifade eder ) 

                Edaş Numarası                (  5bit ile ifade edilir , maksimum 2^5  = 32 olabilir ) 
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                Trafo Merkez No            ( 15bit ile ifade edilir , maksimum 2^15 = 32768 olabilir ) 

                Trafo No                         ( 4bit ile ifade edilir , maksimum 2^4 = 16 olabilir ) 

                Depar Numarası              (  6bit ile ifade edilir , maksimum 2^6  = 64 olabilir ) 

                Faz Numarası                  (  2bit ile ifade edilir , maksimum 2^2  =  4 olabilir ) 

                Kol Numarası           (  2bit ile ifade edilir , maksimum 2^2  =  4 olabilir )  

                Max. Depar Akımı          (  10bit ile ifade edilir , maksimum 2^10  = 1024olabilir ) 

                Yedek                              (  12bit ile ifade edilir , gelecekteki ihtiyaçlar için )  

                BCC           (  8bit ile ifade edilir , mesajın bittiğini ifade eder ) 

                Bitiş Karakteri                 (  4bit ile ifade edilir , mesajın bittiğini ifade eder ) 

Başlangıç ve Bitiş karakterleri sayacın bilinçli bir zeka tarafından dataların oluşturulduğu 

mesajını algılamasını sağlar , BCC karakteri alınan stringin bütünlüğünün tam ve doğru 

olduğu mesajını sayacın hesaplamasını sağlar , Maximum Depar akımı modülatörün o 

deparda kaldığı süre boyunca üzerinden geçirdiği maksimum akımı sayaçlara ileterek 

trafonun doluluk oranı anlamında bilgi taşır . Tüm bu bilgiler ana gayemiz olan sayaçlara ek 

maliyet getirmeme ilkesini de içerecek şekilde prototip sayaçlar tarafından düşünüldüğü gibi 

algılanmıştır. 

Bu aşamadan sonra modülatörün göndermiş olduğu sinyallerin sayaç tarafından başarılı 

şekilde algılandığı  gözlendi . 

    

 

 

 

Ağırlaştırılmış saha testleri tatbik edilip nihai proje isterleri şekillendirildi ( havai hat ( alpek ) 

deparı , gündüz ölçüm , gece ölçüm , max yüklü depar ( >300A ) , min yüklü depar ( < 50A ) , 

uzun depar ( min 800metre ) , yüksek voltajlı depar  , düşük voltajlı depar , iş sağlığı 

güvenliği isterleri , üretilebilirlik isterleri , ergonomi isterleri vb ) , 
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25 Haziran – 15 Temmuz tarihlerinde 2387TR Depar 2 Kofra 0813256 Mesafe 86 Metre , 

Depar Sinyali Alındı 

 

 

 

 

 

 

 

2387TR Depar 9 Kofra 0813262 Mesafe 140 Metre , Depar Sinyali Alındı 

 

 

 



 

20 

  

 

2387TR Depar 9 Kofra 0813273 Mesafe 172 Metre , Depar Sinyali Alındı 

11355 TM , 31655 TM , 1716 TM ‘lerde yapılan testlerde mevcut konfigürasyon ile 

ağırlaştırılmış saha testleri tatbik edildi . Havai hat , yüklü hat , yüksek voltajlı hat , düşük 

voltajlı hat , uzun hat gibi ağırlaştırılmış saha testleri akabinde modülatör ve ek maliyet 

unsuru bulunmayan yazılımsal geliştirme yapılmış sayaçların sorunsuz haberleşerek sinyalleri 

kayıt altına aldığı doğrulandı . Bu aşamadan sonra tasarımın ikinci fazına geçilebileceği 

hususunda görüş birliğine varıldı.   

18 Eylül haftasında planlandığı gibi mevcut modülatör ile Lun10 model sayaç saha 

denemeleri yapılmış olup sorunla karşılaşılmamıştır.  

TM 2387 TR2  Depar 9 Kofra 0813273 Mesafe 172 Metre ( Sinyal Alındı ) 

TM 2387 TR 2 Depar 9 Kofra 0813262 Mesafe 140 Metre ( Sinyal Alındı ) 

TM 2387 TR 2 Depar 9 Kofra 0813256 Mesafe 86 Metre ( Sinyal Alındı ) 

Optik porttan sayaç verilerine ulaşmak , modülatörü test etmek için bu işe özel seri port 

izleyici çalışması yapıldı .  
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Luna firması bu bilgilerin optik porttan okunabilmesi için standart sayaç obis kodlarının yanı 

sıra özel obis kodları ile bu sinyalin aylık endeksör ile okumalarında sisteme taşınmasına 

olanak sağlamaktadır. 

Haberleşme loğları aşağıdaki şekilde yapılması planlandı. 

*************SERİ NO****************00000000 – 99999999 arasında değer alır******************* 

[SOH] R2 [STX] 0.0.0() [ETX]P                    //Seri No Okuma  "R" xor "2" xor STX xor "0" .............. xor ETX = 

BCC                  

[STX] 0.0.0(00000000) [ETX]BCC  

[SOH] W2 [STX] 0.0.0(00000000) [ETX]P  //Seri No Okuma SOH xor "W" xor "2" xor STX xor "0" 

xor "." xor .............. xor ETX = BCC                    

ACK 

****************************************************************************************** 

********************PERİOD****************00000-99999 Saniye arasında değer alır************** 

[SOH] W2 [STX] 0.0.1(00000) [ETX]P   //Period Yazma                    

ACK  

[SOH] R2 [STX] 0.0.1() [ETX]P      //Period Okuma               

[STX] 0.0.1(00000) [ETX]BCC  

****************************************************************************************** 

**************EDAS NO****************00-32********************************************  

[SOH] W2 [STX] 0.0.2(00) [ETX]P   //Edas No Yazma                  

ACK  

[SOH] R2 [STX] 0.0.2() [ETX]P    //Edas No Okuma                   

[STX] 0.0.2(00) [ETX]BCC  

****************************************************************************************** 

**************TRAFO MERKEZ NO****************00000-99999****************************** 

[SOH] W2 [STX] 0.0.3(00000) [ETX]P   //Trafo merkez No Yazma                    

ACK  

[SOH] R2 [STX] 0.0.3() [ETX]P      //Trafo merkez No Okuma                

[STX] 0.0.3(00000) [ETX]BCC  

****************************************************************************************** 

**************TRAFO NO************************00000-99******************************** 

[SOH] W2 [STX] 0.0.4(00) [ETX]P   //Trafo No Yazma                    
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ACK  

[SOH] R2 [STX] 0.0.4() [ETX]P      //Trafo No Okuma                

[STX] 0.0.4(00) [ETX]BCC  

****************************************************************************************** 

**************DEPAR NO****************00-99*******************************************  

[SOH] W2 [STX] 0.0.5(00) [ETX]P    //Depar No Yazma                   

ACK  

[SOH] R2 [STX] 0.0.5() [ETX]P      //Depar No Okuma                 

[STX] 0.0.4(00) [ETX]BCC  

***************************************************************************************** 

**************FAZ NO*******************R - S – T***************************************  

[SOH] W2 [STX] 0.0.6(R) [ETX]P    //FAZ Bilgisi Yazma                 

ACK  

[SOH] R2 [STX] 0.0.6() [ETX]P    //FAZ Bilgisi Okuma                   

[STX] 0.0.5(R) [ETX]BCC  

****************************************************************************************** 

**************KOL NO****************0-3********************************************** 

[SOH] W2 [STX] 0.0.7(01) [ETX]P   //Kol No Yazma                    

ACK  

[SOH] R2 [STX] 0.0.7() [ETX]P      //Kol No Okuma                

[STX] 0.0.7(01) [ETX]BCC  

****************************************************************************************** 

**************Maximum Depar Akımı 0000-1024*********************************************** 

[SOH] R2 [STX] 0.0.8() [ETX]P     //Maksimum Depar Akımı ( Modülatör Hesaplar Sayaca Gönderir ) 

[STX] 0.0.8(0500) [ETX]BCC  //0500 = 50Amper ifade eder ( 050.0A ) ( Sayaçtan bu obis kodu ile 

okunur )   

****************************************************************************************** 

**************YEDEK ****************0000-4096***************************************** 

[SOH] W2 [STX] 0.0.9(0000) [ETX]P   //Yedek No Yazma                    

ACK  

[SOH] R2 [STX] 0.0.9() [ETX]P      //Depar No Okuma                 

[STX] 0.0.9(0000) [ETX]BCC  
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****************************************************************************************** 

Sayaç tarafında bu obis kodları kısa ve uzun readout paketinden alınması sağlanacak. 

Bu işlemler bu aşamaya kadar enerji kesilerek yapılmakta idi , bundan sonraki süreçte  enerji 

kesmeden özel bypass kablosu iş sağlığı kurallarına uygun şekilde tasarlanmıştır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışmalar esnasında hem izolasyonlu hem de arka karşı dayanıklı ( hem mekanik hem 

elektriksel etkiden koruyan eldiven ) eldiven , ark başlığı kullanılacak . ( Aksi halde kısa 

devre durumunda eldivende erime olabilmekte ) 

Bir sonraki adımda saha kullanımına cevap vermesi adına modülatörün aşağıdaki testlerden 

geçmesi planlanmaktadır.  

-Voltage Variation Testing (Voltaj Değişim Testi) 

-Frequency variation testing (Frekans Değişim Testi) 

-Heating Testing (Isınma Testi) 

-Değişken Ortam Sıcaklığı Testi (Variable Ambient Temperature Test ) 
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-Ters Faz Sırası Deneyi (Reserved Phase Sequence ) 

-Dış Kaynaklı Manyetik İndüksiyon Testi (Immunity to power frequency magnetic field of 

external) 

-Yaş Sıcaklık Çevrim Deneyi (Damp Heat Cyclic Test) 

-Soğuk Deneyi (Cold Test) 

-Kuru Sıcak Deneyi (Dry Heat Test) 

-Titreşim Deneyi (Vibration Testing) 

-Toz ve Su Girmesine Karşı Dayanıklılık Deneyi  (Protection Aganist Penetrationof Dust and 

Water) 

-Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi Deneyi (Radio Interfrence suppression,Conducted Emission) 

-Elektrostatik Boşalıma Karşı Bağışıklık Deneyi 

-Şok Darbelerine Bağışıklık Deneyi 

B.1.3 ) Eylül – Mart 2020’de ( 3. Dönem ) yapılan faaliyetler. 

Projenin sayaç tarafını geliştiren Luna Firması ve Tasarım ekibi ile yapılan 20 Kasım 2019 

tarihli son toplantıda depar tespit modülatöründe kullanılan trafonun optimize edilebileceği ve 

bir bitin iki defa art arda gönderilmesi metoduyla daha robust ( problemsiz / güçlü / güvenilir 

)  bir enerji hattı üstünden data alışverişi sağlanabileceği görüşünde birleşilmiştir . Bu son 

bilgiler ışığında enerji hattı üzerinden sayaca transfer olacak data paterni aşağıdaki gibi son 

halini almıştır. 

    Başlangıç Karakteri         (  4bit ile ifade edilir , mesaj başlangıcını ifade eder ) 

                Edaş Numarası                (  5bit ile ifade edilir , maksimum 2^5  = 32 olabilir ) 

                Trafo Merkez No             ( 15bit ile ifade edilir , maksimum 2^15 = 32768 olabilir ) 

                Trafo No                          ( 4bit ile ifade edilir , maksimum 2^4 = 16 olabilir ) 

                Depar Numarası               (  6bit ile ifade edilir , maksimum 2^6  = 64 olabilir ) 

                Faz Numarası                   (  2bit ile ifade edilir , maksimum 2^2  =  4 olabilir ) 

                Kol Numarası           (  2bit ile ifade edilir , maksimum 2^2  =  4 olabilir )  

                Max. Depar Akımı          (  10bit ile ifade edilir , maksimum 2^10  = 1024olabilir ) 
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                Yedek                              (  12bit ile ifade edilir , gelecekteki ihtiyaçlar için )  

                BCC           (  8bit ile ifade edilir , mesajın bittiğini ifade eder ) 

                Bitiş Karakteri                 (  4bit ile ifade edilir , mesajın bittiğini ifade eder ) 

Başlangıç , Bitiş ve BCC karakterleri datanın doğal salınımlardan ayırt edilebilmesi ve data 

bütünlüğünün test edilmesi için kullanılırken Edaş numarası ; aşağıdaki şekilde de görüleceği 

gibi elektrik dağıtım şirketinin Tedaş’ın 2019 asgari sayaç şartnamesindeki numarasını ifade 

etmektedir .   

 

Benzer şekilde Trafo Merkez No , Trafo No , Depar No , Faz No , Kol No sayacın elektrik 

dağıtım şebekesindeki coğrafik bilgisini içermekte olup Mass Projesinin girdisi olan GF 

kodları için de  hazırlık niteliği taşımaktadır . Max Depar akımı modülatörün devrede kaldığı 

süre boyunca görmüş olduğu maksimum akımı ifade ederken 12 bitlik alan da gelecekteki 

ihtiyaçlar için rezerv tutulmuştur.  

Toplantıda ayrıca yazılımsal yapılacak iyileştirme ve trafo optimizasyonu ile birkaç denemede 

cihaz boyutunun güç trafosuna bağlı olarak %30 ile %50 oranında küçülebileceği 

kurgulanmıştır . Cihazın mevcut kilogramı ve ebatları ölçülerek 35kg , yükseklik 50cm , en 

42cm , derinlik 32cm olduğu görülmüştür . Optimizasyon kapsamında Luna ve tasarım ekibi 

karşılıklı çalışma yapmış olup trafo 1.5V olacak şekilde yazılım güncellemesi yapılmıştır. 

Karşılıklı yapılan çalışmada her bir bitin art arda 2 defa gönderilmesi kararı verilmiştir.  

Enerji hattı üzerinden gerçekleşen haberleşme 72bit x 2 x 20ms = 2880ms sürmektedir. Bu 

iyileştirme ile 35kg olan modülatör ağırlığı %30 hafifleyerek  25kg altına düşürülmüştür. Bu 

çalışma sonrasında sayaç ARGE firmalarının çalışabilmesi için 7 Adet düşük güçlü modülatör 

ve 11 Adet 400Amper şebekeyi modüle edebilecek güçlü modülatör üretilmesine karar 

verilmiştir. 
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     Optimizasyon sonrası şebeke fark sinyallerinin osiloskop görüntüsü.( Her bit 80ms olacak şekilde optimize edildi ) 

                                        

                             Optimizasyon sonrası yeni yaptırılan trafo numuneleri  

Proje tasarım sürecinde oluşan ihtiyaçlar sebebiyle güncel haberleşme obis kodları  aşağıdaki 

şekilde uygulanması planlanmıştır.  

*************SERİ NO****************00000000 – 99999999 arasında değer alır******************* 

[SOH] R2 [STX] 0.0.0() [ETX]P                    //Seri No Okuma  "R" xor "2" xor STX xor "0" .............. xor ETX = 

BCC                  
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[STX] 0.0.0(00000000) [ETX]BCC  

****************************************************************************************** 

Yeni yapıda Modülatörün Seri Numarasının kullanıcı tarafında sadece okunabilir olmasına karar verildi . Seri 

numarası yazma işlemi sadece üreticin şifresi ile yapılmasına karar verildi böylelikle modülatörlerin üretici 

dışında seri numaraları ile oynanarak karışıklık çıkmasının önüne geçilmiş oldu.   

********************PERİOD****************00000-99999 Saniye arasında değer alır************** 

[SOH] W2 [STX] 0.0.1(00000) [ETX]P   //Period Yazma                    

ACK  

[SOH] R2 [STX] 0.0.1() [ETX]P      //Period Okuma               

[STX] 0.0.1(00000) [ETX]BCC  

****************************************************************************************** 

**************EDAS NO****************00-32********************************************  

[SOH] W2 [STX] 0.0.2(00) [ETX]P   //Edas No Yazma                  

ACK  

[SOH] R2 [STX] 0.0.2() [ETX]P    //Edas No Okuma                   

[STX] 0.0.2(00) [ETX]BCC  

****************************************************************************************** 

**************TRAFO MERKEZ NO****************00000-99999****************************** 

[SOH] W2 [STX] 0.0.3(00000) [ETX]P   //Trafo merkez No Yazma                    

ACK  

[SOH] R2 [STX] 0.0.3() [ETX]P      //Trafo merkez No Okuma                

[STX] 0.0.3(00000) [ETX]BCC  

****************************************************************************************** 

**************TRAFO NO************************00000-99******************************** 

[SOH] W2 [STX] 0.0.4(00) [ETX]P   //Trafo No Yazma                    

ACK  

[SOH] R2 [STX] 0.0.4() [ETX]P      //Trafo No Okuma                

[STX] 0.0.4(00) [ETX]BCC  

****************************************************************************************** 

**************DEPAR NO****************00-99*******************************************  

[SOH] W2 [STX] 0.0.5(00) [ETX]P    //Depar No Yazma                   

ACK  

[SOH] R2 [STX] 0.0.5() [ETX]P      //Depar No Okuma                 
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[STX] 0.0.4(00) [ETX]BCC  

***************************************************************************************** 

**************FAZ NO*******************R - S – T***************************************  

[SOH] W2 [STX] 0.0.6(R) [ETX]P    //FAZ Bilgisi Yazma                 

ACK  

[SOH] R2 [STX] 0.0.6() [ETX]P    //FAZ Bilgisi Okuma                   

[STX] 0.0.5(R) [ETX]BCC  

****************************************************************************************** 

**************KOL NO****************0-3********************************************** 

[SOH] W2 [STX] 0.0.7(01) [ETX]P   //Kol No Yazma                    

ACK  

[SOH] R2 [STX] 0.0.7() [ETX]P      //Kol No Okuma                

[STX] 0.0.7(01) [ETX]BCC  

****************************************************************************************** 

**************Maximum Depar Akımı 0000-1024*********************************************** 

[SOH] R2 [STX] 0.0.8() [ETX]P     //Maksimum Depar Akımı ( Modülatör Hesaplar Sayaca Gönderir ) 

[STX] 0.0.8(0500) [ETX]BCC  //0500 = 50Amper ifade eder ( 050.0A ) ( Sayaçtan bu obis kodu ile 

okunur )   

****************************************************************************************** 

**************YEDEK ****************0000-4096***************************************** 

[SOH] W2 [STX] 0.0.9(0000) [ETX]P   //Yedek No Yazma                    

ACK  

[SOH] R2 [STX] 0.0.9() [ETX]P      //Depar No Okuma                 

[STX] 0.0.9(0000) [ETX]BCC  

****************************************************************************************** 

Yukarıdaki bilgiler bu iş için özel geliştirilen MeterTalk arayüzü ile test edilebilir denenebilir 

hale getirilmiştir. 
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                                  METER TALK PROGRAMININ AÇILIŞ EKRANI  
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               METER TALK PROGRAMI KOMUTLARI SIRA İLE İCRA EDERKEN  

Tasarımda bilinmeyen kalmadığı , saha denemelerinin ve trafo optimizasyonun yapıldığına 

göre revize kutu ve pcb çalışmalarına başlanabildi .  

                     

 

PCB REVİZYON ÇALIŞMALARI 
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ARGE TİPİ MODÜLATÖR KUTU ÇALIŞMALARI  

 

 

 

2. 
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                                           YENİ REVİZE EDİLEN PCB ÇİZİMLERİ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          MODÜLATÖR ELEKTRONİK KOMPONENTLER SATIN ALINDI 
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        MODÜLATÖRLERİN SMD DİZGİ SÜRECİ TAMAMLANDI 
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                    TRAFO DEPARLARINDAKİ DİKEY YÜK AYIRICILAR İÇİN KOLAY  

                                            BAĞLANTI APARATLARI TASARLANDI  

Enerji kesmeden modülatörü devreye alıp çıkarmak için aşağıdaki isterlere uygun izole pense 

tasarımı yapıldı.  
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                                            YALITIM PENSESİ KALIPLARI YAPILDI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                    KALIPLAR YAPILDIKTAN SONRA İZOLE KISA DEVRE PENSESİ  

   ( Enerji Kesmeden Modülatörün Devreye Alınıp Çıkarılması İçin İsg Kurallarına Uygun Tasarlandı )  
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Çalışma ile ilgili olarak patent başvurusu yapılmış olup ilk araştırmada benzer teknikle 

problemin giderildiği yönünde bir bulgu ile karşılaşılmamıştır. Patent başvurusunun ikinci 

aşamasında tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma talep edilmiştir.   

Bu aşamadan sonra ARGE tipi modülatörlerden 7 adet üretilmesine karar verilmiştir. 
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a) 150 Amper 3 Faz Kompakt Şalter Kullanılır ( 150Amper x 3Faz =450Amper 
olacak şekilde kontaklar paralel kullanılabilir ) 
b) Bypass kablosu için 45 derece açılı pense  özel olarak dizayn edilecektir. 
c)Kompakt şalter ile depar tespit modülatörü tek bir kutuya sığdırılabilir. 
d)Çalışma şekli 
 i)Önce şalter 0 konumunda olduğu kontrol edilir , 
 ii)45 derece pense ile bara giriş çıkışları bağlanır ,  
 iii)Modülatör soketi hazır bulundurulur, 
 iv)Şalter 1 konumuna alınır, 
 v)Sigorta kabzası ile nh sigorta ayrılır, 
 vi)Modülatör soketi bağlanır, 
 vii)Şalter 0 konumuna alınır, 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARGE tipi modülatörler teslim alınmıştır  

B.1.4 ) Mart – Eylül 2020’de ( 4. Son Dönem ) yapılan faaliyetler. 

Projenin bu fazında enerji kesmeden bu modülatörün devreye alınabilmesi hususunda 

çalışmalar yürütülmüştür. Bunun  için kısa devre pensesi isg kurallarına uygun olarak termik 

manyetik şalter ile aşağıdaki şekilde irtibatlandırılmıştır .  
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400Amper 1.5V Güçlü Depar Tespit Modülatörü Tasarım Resimleri 
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Baylan , Luna , Makel olmak üzere 3 farklı marka sayaç ek bir donanım gereksinimine 

ihtiyaç duymadan hedeflendiği gibi ölçüm algoritması altına yerleştirilen yazılımsal bir 

ilave ile depar tespitini elektriği kesmeden başarılı şekilde algılamış ve kaydetmiştir .   
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B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Projenin güncel iş planı ve zaman takvimi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 24 aylık zaman 

dilimi sonunda saha testleri başarılı bir şekilde tüm şartlarda denenmiş , enerji kesmeden 

sonuç alınmış , ARGE tipi modülatörler üretilerek üreticilere teslim edilmiş , patent 

başvuruları yapılmış , sayaç numuneleri sayaç firmaların alınmış sahada denenmiş ve projenin 

takip sürecine geçilmiş . Bu aşamadan sonra Luna , Makel , Baylan markaları ile elde edilen 

başarı ülkemizde hizmet vermekte olan diğer sayaç üreticilerine bildirilerek 
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yaygınlaştırılacaktır . Proje Tedaş ve Epdk’ya sunumu yapılarak GF kodlarının sayaç 

şartnamelerinde yer alması için gereken girişimler yapılacaktır .  

                            Projenin Gerçekleşen İş Planı Ve Zaman Takvimi 

 

B.3. İş Paketleri 

Bu dönemde ARGE tipi modülatörler proje aşamasında da gelen talepleri karşılayacak şekilde 

tüm gereksinimleri kapsayacak şekilde tasarlanmış , üretilerek teslim alınmış , patent 

başvuruları yapılmış gerekli optimizasyon çalışmaları yapılmış , sayaç numuneleri yaptırılmış 

, enerji kesmeden denemeleri yapılmış ve proje başarılı şekilde sonlandırılmıştır   şeklinde 

özetlenebilir . 

B.4. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

Bütçe ile ilgili detaylarda ise, modülatörün ARGE ve güç modülatörü şeklinde 2 farklı tasarım 

olarak ele alınması , test süreçlerinde karşılaşılan isterler değerlendirilerek tekrardan şema , 

pcb , trafo , kutu tasarımının bilinmeyenlerden azade şekli ile tasarlanması , Bütçe’nin 

elverdiği ölçüde 7 adet ARGE tipi 11 adet güç tipi modülatörün üretilmesi Tasarım Ekibinden 

talep edilmiş olup tasarım ekibi tarafından kabul görmüştür.  
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C. Sonuç ve Değerlendirme: 

C.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  

Modülatörlerin kullanımı hakkında saha ekiplerine eğitimler verilecektir . Modülatörlerin 

devreye alınması aşamasında iş kazalarını engelleme adına her ne kadar akustik alarm ve 

voltmetre tertibatı ile faz çakışması ve olası iş kazalarının önüne geçilmeye çalışılsa da 

kullanıcı çalıştığından emin olduğu kendi seyyar voltmetresi ile termik manyetik şalteri kısa 

devre konumuna getirmeden önce ölçmesi ve iş sağlığı güvenliği malzemelerini eksiksiz 

kullanması elzemdir . İş sağlığı ve güvenliği tertibatı bulunmayan personelin çalışmasına izin 

verilmemelidir.   

 


