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ÖNSÖZ 

Doğal gaz ölçümünde kayıpları; teknik ve teknik olmayanlar olarak sınıflamak mümkündür. 

Tükenik kayıplar; sayaçların standartlar dahilindeki ölçüm hataları ve zaman içerisinde giderek 

eksik ölçmeye yönelik eğilimleri, hacim düzeltme işlemi için kullanılan katsayılar, devreye alma, 

hasar gibi nedenlerle havaya atılan gazlar başta olmak üzere bir çok işletmesel gereklilikten 

oluşmaktadır. Bunun minimize edilmesi için hem ekipman üreticileri hem de dağıtım şirketleri 

yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Teknik olmayan kayıplarda ise özelikle ölçüm sisteminin 

manipüle edilerek tüketimin eksik veya hiç tespit edilememesi ön plana çıkmaktadır. Son 

dönemlerde ortaya çıkan, edinimi ve kullanımı oldukça kolay olan ve iz bırakmayan, ihbar olmadan 

da tespit etmenin zor olduğu neodyum mıknatıs kullanımı ile sayaçların ölçümünü etkileme 

yöntemi yaygınlaşmaktadır. Bu projede; neodyum mıknatıslar kullanılarak doğal gaz sayaçlarına 

harici güçlü manyetik alan uygulanmasını tespit edip alarm oluşturan ve bu alarmı sevkiyat kontrol 

merkezine gönderen yazılım ve donanımları içeren sistem tasarlanmış ve prototip üretimi 

yapılmıştır. 
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ÖZET 

Manyetik müdahale algılama projesi, kalıcı mıknatıslardan gelen manyetik alanlarla, ölçüm 

şebekesindeki gaz sayaçlarını etkileme girişimlerini tespit eder. Projede; gaz sayaçlarını 

etkileyebilecek bir manyetik alan harekete geçtiğinde, cihazın manyetik alanlarını ölçme yapısı, üç 

boyutlu manyetik alan tespitini yapar. Neodyum mıknatıslardan gelen güçlü manyetik alanları 

programlanmış eşik değerleri ile karşılaştırır. Karşılaştırmada cihazın takılı olduğu gaz sayacı çapı, 

tipi marka ve modeline göre programlanmış eşik değerleri kullanılır. Cihazın ölçtüğü manyetik 

alanın büyüklüğü X, Y, Z eksenlerinden birinde belirlenen süre boyunca eşik değeri üzerinde 

kalırsa cihaz manyetik müdahale başlama alarm durumu oluşturur, GSM/GPRS şebekesi üzerinden 

güvenli internet erişimi sağlar ve MQTT protokolünü kullanarak merkezi kontrol birimindeki 

SCADA sistemine iletir. Ayrıca müdahaleyi takip eder ve manyetik alan büyüklüğünün X, Y, Z 

eksenlerinin hepsinde belirlenen süre boyunca eşik değeri altında kaldığını tespit ettiğinde cihaz 

manyetik müdahale alarmı bitme mesajı oluşturur ve gönderir. SCADA sistemi alarm mesajına 

istinaden saha ekiplerine ve ilgili personele SMS ile bilgilendirme mesajı göndermektedir. Cihaz 

şebekeye takılı gaz sayaçlarının harici muhafaza yüzeylerine kalıcı şekilde montajlanır. 

 

Anahtar kelimeler: 

Doğal gaz, sayaç, manyetik müdahale, neodyum, mıknatıs 
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1. GİRİŞ 

Doğal gaz tesisatında sayaç faturalandırmaya esas teşkil ettiği için hassasiyeti ve ölçüm doğruluğu 

açısından önem taşımaktadır. Gaz ölçümü ve tesisatın doğru iletim yapabilmesi açısından çalışma 

şartları ve tesisat yapısına en uygun sayacın seçilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Doğal gaz sayaç modelleri çalışma prensiplerine göre adlandırılmaktadır. Doğal Gaz kullanımı, 

tüketicilerin tüketim miktarlarına ve tesisatların özelliklerine göre çok farklı sayaçları gerekli 

kılmaktadır. Körüklü gaz sayaçları düşük kapasiteler için iç tesisatta kullanılmaktadır. Rotary ve 

türbin gaz sayaçları endüstriyel amaçlı kullanılmaktadır. 

Körüklü sayaçlar pozitif yer değiştirmeli diyafram prensibiyle çalışırlar. İki diyafram odacıklı 

ölçüm ünitesinden oluşur. 

Rotary tip sayaçlarla debi ölçümünde prensip 8 şeklindeki iki adet kanatçığın ölçüm odası içinde 

serbest olarak dönmesi sırasında belli hacimde gazın hapsedilip bırakılması esasına dayanır. Sayaç 

gövdesi; iki adet uç plakası ve muhafaza kutusu arasında yer alan ölçüm hücresi ve kumanda 

dişlileri ile ters bağlantılı, zıt yönlerde dönen iki adet piston ve iki adet yağ karterinden oluşur. 

Türbin sayaçlar, akışkan akışını saptamak için bir rotor ya da dönen kanatçıklar kullanılır. Türbin 

sayaçlar hız ölçen cihazlardır. Türbinli sayaçlarda boru hattı boyunca akan gazın eksenel hareketi 

kanatçıklı türbin rotorunun dönmesine neden olur. 

Doğal gaz tesisatlarında takılı olan değişik tip ve büyüklükteki gaz sayaçlarının harici manyetik 

alanlara karşı davranışları da birbirinden farklı olmaktadır. Sayaca uygulanana harici manyetik 

alanın yaklaşma ekseni, değeri ve süresi oluşturduğu etkiyi değiştirmektedir.  

Sayaçların ölçümünde performans düşüşü yaşatmayı amaçlayan harici manyetik alan 

uygulamalarının tespit edilebilmesi için projede sabit büyüklükteki manyetik alanın var olup 

olmama bilgisini oluşturmak yerine sayaca ulaşan manyetik alanın X, Y, Z eksenlerinde olmak 

üzere 3 boyutlu değer ölçümü tekniği kullanılmıştır. Her bir eksendeki harici manyetik alan 

büyüklüğü +/- 130 mili Tesla kadranında 0,1 mili Tesla çözünürlüğünde dijital veriye 

çevrilmektedir. Bu değer ilgili sayacın tipi ve büyüklüğü ile bağıntılı manyetik alan etkileşim eşik 

seviyesi ile karşılaştırılmaktadır. Bu eşik değerleri kurulum esnasında uzaktan yüklenebilmekte ve 
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sayacı etkileyebilecek büyüklükte bir harici manyetik alan uygulanması halinde alarm 

oluşturulması sağlanmaktadır. 

1.1 Projenin Beklenen Katma Değeri 

 Sayaç manipülasyonlarına ilişkin mali kayıpların önlenmesi ve müşteri tarafındaki bu 

girişimlere ilişkin caydırıcılığın sağlanması 

 Yerli olarak geliştirilmiş ürün ve sistemin ülkeye ve sektöre kazandırılması 

 

1.2 Proje Kapsamında Beklenen Riskler ve Çözümler 

Paydaş ön görüşmelerinde; sürecin yeterliliği, ürünün hazırlanması ve haberleşme sağlanmasına 

yönelik risk öngörüsü bulunmamakla beraber; belgelendirme süreçlerinde belirsizlikler oluşabilir. 

Bu ise maksimum 3 aylık bir süre uzatımı talebiyle giderilebilecek bir durum olarak ortaya 

çıkabilir. 

1.3 Projeden Etkilenenler 

 Dağıtım Şirketleri 

 İletişim Şirketleri 

 Doğal gaz Müşterileri 

Sosyal Etkiler: 

Manipülasyon kültürü oluşmasının önlenmesi, kaçak kullanım sonucunda doğacak zarardan 

diğer tarafların etkilenmemesi. 

Şirket Çalışanlarına Etkiler:  

 Ölçüm Sistemi ve güvenliği alanında bilgi ve beceri artması 

 Kontrol süreçlerinde iyileştirme yaparak süreç iyileştirilmesinin sağlanması 

Sektöre Etkiler: 

 Sektörün önünde bir risk olarak duran kaçak konusunda önlem alınmış olacaktır. 
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1.4 İş Paketleri 

Proje kapsamında tamamlanan iş paketleri detaylı bir şekilde aşağıda açıklanmıştır. 

1.4.1 Literatür Araştırmaları, Fizibilite Çalışmaları Ve Sistem Tanımlamaları 

İş paketi detayı:  Yol haritasının (iş takviminin) belirlenmesi, sektörel ziyaretlerde ve yapılan 

çalıştaylarda edilen bilgilerin analizi, piyasada bulunan benzer ürünlerin incelenmesi, benzer 

ürünlerin test raporlarının incelenerek kıstasların netleştirilmesi, iş ve zaman takvim sürecinin 

uygunluğu, çıktının uyacağı birim fonksiyonları ve beklentilerin belirlenmesi, ürünün tabi 

olması gereken standartların belirlenmesi, sektörel ziyaretlerde yapılan çalışmalarda edilen 

bilgilerin analizi faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

Tamamlanan Görevler: 

 Proje gereksinimlerinin belirlenmesi 

 Proje ekibinin oluşturulması 

 Zaman ve iş planlarının netleştirilmesi 

 İş analizlerinin fizibilitesinin yapılması 

 Ar-ge gereksinimlerinin araştırılması 

 Sektörel ihtiyaçların analizi ve derlenmesi 

 Kavramsal tasarım oluşturulması 

 Benzer ürünlerin incelenmesi 

 Literatür taraması yapılması 

 Teknik altyapı oluşturulması 

 Teknik dokümantasyonların araştırılması ve tedarik edilmesi 

Tasarım esnasında ihtiyaç duyulacak ve üretimde kullanılması kesinleşen alet, teçhizat ve 

malzemelerin alınması 

1.4.2 Elektronik Kart Devre Tasarımı Ve Mekanik Tasarım 

İş Paketi Detayı: 

Modüllerin kutu tasarımı, yapılan tasarımların 3D yazıcılar vasıtasıyla prototiplerinin 

hazırlanması, ana elektronik kartın tasarımının yapılması, istenen fonksiyonların ve ilerleyen 

dönemlerde istenebilecek fonksiyonların gerçekleştirilebilmesi için uygun MCU seçimi ve 
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algoritmanın hazırlanması, PCB şematiklerinin hazırlanması, temel fonksiyonel testlerin 

gözlemlenmesi, cihazın mekanik tasarımının yapılması, devre modellerinin tasarımı, yapılan 

devrelerin simülasyon testlerinin yapılması ve dokümantasyon hazırlanması faaliyetleri 

gerçekleştirilecektir. 

Tamamlanan Görevler: 

 Temel Kutu Dizaynının Tamamlanması 

 Kutu için Gerekli Mekanik Testlerin Yapılması 

 Üretimde Kullanılacak Malzeme Listesinin Oluşturulması 

 Devre Kartlarının Şematik Çizimlerinin Yapılması ve PCB Kartların Hazırlanması 

 Test Talimatlarının Hazırlanması 

 

1.4.3 Yazılım Tasarımı 

İş Paketi Detayı: 

Sistem için yazılım geliştirmesi, fonksiyon test talimatı oluşturulması ve ön testlerin 

gerçekleştirilmesi ile elektronik devre üzerinde çalışacak yazılımların hazırlanması faaliyetleri 

gerçekleştirilecektir. Yazılım personellerine belirli konularda eğitim organize edilecektir. 

Tamamlanan Görevler: 

 Personelin gerek duyacağı eğitimlerin sağlanması 

 Firmware yazılımlarının yazılması 

 Sistem yazılımlarının yazılması 

 Yazılım test talimatlarının tamamlanması 

 

1.4.4 Üretim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi 

İş Paketi Detayı: 

Tasarımı yapılan PCB’lerin yurtdışında yaptırılması, kutu tasarımların 3D yazıcılar kullanarak 

numune kutu üretimi, üretimde kullanılacak malzemelerin temini, sipariş edilen PCB’ler 
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kullanılarak elektronik devre üretimi, 3D yazıcı çıktılarının iyileştirilmesinden sonar kalıp 

siparişlerinin verilmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilecektir. 

Tamamlanan Görevler: 

 PCB ve komponent temini 

 Dış kutu üretimi 

 Elektronik devre üretimi 

 Modül Numune üretiminin gerçekleştirilmesi  

 

1.4.5 Test ve Belgelendirme Yapılması 

İş Paketi Detayı: 

Üretimi yapılan ürünlerin firma içi testlerinin yapılması, firma dışı testlerinin yapılması, 

numunelerin dağıtım bölgelerine gönderilmesi, dağıtım bölgelerinde saha testlerinin 

yapılması, sahadan gelen geri bildirimlere göre ürünlerde iyileştirmelerinin yapılması ve 

tekrar dağıtım bölgelerinde testlerinin yapılması, testlerin tamamlanması ile birlikte 

belgelendirme için numune hazırlanması, belgelendirme başvurusu ve takibi faaliyetleri 

gerçekleştirilecektir. 

Tamamlanan Görevler: 

 Numunelerin firma içi arge testlerinin yapılması 

 Numunelerin firma dışı arge testlerinin yapılması 

 Numunelerin dağıtım bölgelerinde testlerinin yapılması 

 Numunelerin saha performanslarına göre gerekli iyileştirmelerin yapılarak saha 

testinin tekrarlanması 

 Belgelendirme için yeni numune üretimi 

 Belgelendirme başvuru ve takibi 

 Ürüne ait ilgili kalite belgelerinin alınması 
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1.4.6 Final Raporunun Tamamlanması 

İş Paketi Detayı: 

Sürece ait değerlendirme toplantısı yapılması, final raporu hazırlanması, patent başvurusunda 

bulunulması ve tanıtım ve bilgilendirme organizasyonlarının yapılması faaliyetleri 

gerçekleştirilecektir. 

Tamamlanan Görevler: 

 Değerlendirme toplantısının yapılması 

 Final raporunun tamamlanması 

 Patent başvurusunda bulunulması 

 Tanıtım organizasyonlarının düzenlenmesi 

 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

2.1 Sistemin Genel İşleyiş Şekli 

  

Geliştirilecek sistemde genel hatlarıyla doğal gaz sayaçları (Diyaframlı, Rotary Tip, Türbin Tip) 

üzerinde manyetik etki yaparak ölçüm sistemi üzerinde oluşturulabilecek manipülasyonu tespit 

etmek amacıyla sayaç üzerine yerleştirilecek 3D Magnetometre algılayıcılar ile sürekli manyetik 

değer ölçülerek sayaca herhangi bir manyetik müdahale olması halinde müdahale bilgisini sahip 

olduğu haberleşme ünitesi ile GPRS üzerinden TCP/IP protokolü ile veri aktarımı yapılacaktır. 

Server, sahadan gelen verilerin kaydı, kullanıcı arayüzü ve raporlamalardan sorumlu olacaktır.  
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Şekil 1 Cihaz Çalışma Yapısı 

Projenin geliştirilmesinde 3 ana disiplin kullanılacaktır. Bunlar; donanım tasarımı, gömülü yazılım 

geliştirme ve web tabanlı yazılım teknolojileridir. 

2.2 Donanım Genel Özellikler 

 Manyetik müdahalenin ölçümü yapacaktır 

 Manyetik müdahalenin bildirimini gerçekleştirecektir 

 Merkezi sistem haberleşme ve değerlendirme yazılımına sahip olacaktır. 

 Gerçek zaman saatine sahip olmalıdır. 

 Dahili pil ünitesi, pil ile çalışan sistemlerde kullanılabilecek seviyede düşük güç tüketimi 

özelliğine sahip olacaktır. 

 Haberleşme ünitesi, 32 bit ARM tabanlı mikroişlemci, GSM/GPRS ünite, güç besleme 

devresi, hafıza birimi ve anten ana bileşenlerinden oluşacaktır. 

 Haberleşme ünitesinde, C dilinde yazılacak gömülü yazılım bileşenleri ile beraber verilerin 

depolandığı bellek birimi, farklı fiziksel ortamlarla haberleşme yapabilen haberleşme 

devresi ve güç besleme devresine sahip gömülü bir donanım olacaktır. 

 Haberleşme ünitesinde en az 3 adet TCP soketi bulunacak. Birincisi sunucunun haberleşme 

ünitesine ulaşabilmesi amacı ile kullanılacaktır. İkincisi Haberleşme ünitesinin istediği 

zaman sunucuya bağlanabilmesi için kullanılacaktır. Üçüncüsü ise Sunucun cihazlara 

direkt olarak veri göndermek istediği soket olacaktır. 
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 GSM/GPRS modem donanımında, kısa veri transferlerinde kullanılmak üzere, SMS 

özelliği olacaktır. Kısa veri transferlerinde SMS özelliği yazılım uygulaması 

tasarlanacaktır. 

 

2.3 Gömülü Yazılım Özellikleri 

Gerçek zaman saati etiketi ile ölçülen manyetik alan etki seviyelerinin kayıt altına alınması, ölçümü 

yapılan manyetik alan etki seviyesinin bulunduğu konuma göre minimum, maksimum ve ortalama 

değerleri ile karşılaştırılması yapılıp seviyesinin değişimi de dikkate alınarak alarm oluşturulması 

sağlanacaktır. Merkezi kayıt ve değerlendirme yazılımı ile iletişimi sağlayacaktır. 

Gömülü yazılım mimarisi aşağıda belirtildiği üzere 3 katmandan oluşmaktadır. 

 Donanım Katmanı 

 Link Katmanı 

 Uygulama Katmanı 

Donanım Katmanı: 

Projede ihtiyaç duyulan donanımlara erişimi sağlayacak sürücü kütüphanelerini kapsamaktadır. 

ADC, UART, TIMERx, FLASH, EEPROM, CPU ‘ya erişim bu katman ile sağlanır. 

Link Katmanı:  

Manyetik Etki Ölçümü, GPRS bağlantısı, lokal port arayüzü, kayıt işlemleri ve sistem task 

yönetimi bu katmandadır. Donanım katmanını kullanarak cihazın fonksiyonlarını sağlamaktadır. 

Uygulama Katmanı: 

Link katmanındaki fonksiyonlar kullanılarak hedeflenen uygulamanın gerçekleştirildiği katmandır. 

Sistemin genel state’leri bu katmandadır. Haberleşmenin her seviyesinde güvenliğin sağlanması 

için veriler şifrelenerek gönderilmektedir. AES (128 Bit) veri şifreleme algoritması kullanılacaktır.  
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2.4 Merkezi Yazılım Özellikleri 

 

 Giriş Modülü: 

Kullanıcılar web tarayıcı ile eriştikleri sistemde kullanıcı adı ve şifreleriyle oturum açtıktan sonra 

Anasayfa’ya yönlendirilecektir.  

 Yetki: 

Sisteme her cihaz kaydında cihaz bir gruba ve bir master sahibe kayıt edilecek. Bu kişi daha sonra 

aynı gruba dahil cihazlar için R(Read) ya da RW(Read/Write) iznini kendi oluşturduğu 

kullanıcılara verebilecek. Bu izni kullanıcıyı oluştururken, kullanıcının göreceği cihazlar ve izin 

düzeyi (Read, Write) şeklinde seçtirilmesi olarak düşünülüyor.  Sistemde giriş yapmış kişi ancak 

yetkili olduğu gruptaki cihazları ve verilerini görebilecek, listeleyecek ve izni varsa ayarları 

düzenleyebilecektir. 

 Anasayfa 

Ana sayfada cihaz, cihaz grubu ya da imei ile arama yapıp cihazları listeleyebileceği bir arama 

kutusundan arama yaptıktan sonra ilgili cihazlar listelenecek ve kişi istediği cihazı seçip bilgilerini 

görecek(R)/yetkili ise Write işlemi gerçekleştirebilecek. Ayrıca anasayfada manyetik etki değeri 

alarm düzeyinde olan cihazlar listelenecektir. 

 Sistem Özellikleri 

Cihazlar server’a TCP/IP socket bağlantısı açacaktır. HTML, Java, CSS, Javascript, JQuery, Ajax, 

Atmosphere.js, JSF, Primefaces yazılım teknolojileri kullanılacaktır. Cihazlarla ilgili sabit veriler 

MySql, live veriler MongoDB ile depolanacaktır. Cihazdan veri geldiğinde kullanıcının sayfayı 

yenilemesine gerek kalmadan gelen veriler ekrana da yansıtılacaktır.  

2.5 Sistem Gereksinimleri 

 Manyetik Müdahalenin Ölçülmesi 

Manyetik etki manipülasyonu tespiti manyetik etki detektörü ile yapacaktır. Hedef alanda 

oluşturulan manyetik alan etkisini üç boyutlu olarak algılayacaktır. Detektör manyetik alan 

etkisinin sadece olup olmadığını değil, etkinin militesla biriminden değerlerini de üç boyutlu olarak 
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algılayabilecektir. Manyetik etki tespitinin yanı sıra etki noktaları ve etki eden manyetik 

büyüklüğünde belirlenmesi gerekmektedir. 

 Manyetik Müdahalenin Tespiti:  

3D Magnetometer ile hassas manyetik alan etkisi algılama sağlanacaktır. 

+ -130mT’ya kadar doğrusal manyetik alan etkisi ölçebilmelidir. 

Düşük güç tüketimi, sıcaklık ölçümü ve dijital değer üretme özelliklerine sahip olmalıdır. 

Sayaca gelen manyetik alanı 3 eksenden algılayabiliyor olmalıyız.  

X, Y ve Z yönündeki manyetik alan tespiti ile sensör üç boyutlu, doğrusal ve dönme hareketlerini 

güvenilir bir şekilde ölçebilmelidir. 

 Sayaçların Etki Noktalarının Belirlenmesi:  

Sayaca hangi noktalarda manyetik etkide bulunulursa ölçümü manipüle edeceğinin belirlenmesi 

gerekmektedir. 

 Sahadaki sayaç tiplerinde bu belirlemenin yapılması gerekmektedir. 

 Sayacın Çalışmasına Etki Eden Manyetik Büyüklüğün Tespiti:  

 Sahadaki sayaç modellerine göre, sayaçların hangi büyüklükteki manyetik müdahalelerden 

etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. 

 Manyetik Müdahalenin Bildirilmesi 

Manyetik alan detektöründen gelen bilgiler belirli periyotlarla GPRS üzerinden merkezi kayıt ve 

değerlendirme yazılımına internet aracılığıyla aktarılacaktır.  

 Bağlantı Özellikleri: 

Manyetik alan etki detektörünün dahili GSM/GPRS modemi olmalı. 

GSM/GPRS kapsamı olan her yerden çekim gücü olması gerekmektedir. 

Sim chip teknolojisi kullanılmalıdır. 

Projeye uygun olarak EDGE, 2G, 3G,4.5G vb. hızları destekleyici üniteler bulunacak. 
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NB-IoT, Lora gibi yenilikçi IoT teknolojilerine uygun hale getirilmesinin düşünülmesinde fayda 

vardır. 

 Aktarım Periyodu Belirleme: 

Anlık Gönderim 

Günlük Hayattayım Mesajı ”I’m alive”. 

Ayarlanabilir Gönderim Periyodu. 

 Mekanik Tasarım 

Manyetik alan etkisi detektörü ve haberleşme ünitelerinin bütünleştirilmesi ve cihazın plastik 

kutusunun endüstriyel tasarımı ve 3D tasarm yapılması faaliyetlerini kapsamaktadır. 

 Sayaçta Kaç Noktadan Ölçüm Alınması Gerektiğinin Belirlenmesi: 

Sanayi tipi sayaçlar, boyut olarak büyük olduğu için birkaç noktadan etkilenebileceği 

düşünülerek, mekanik olarak kaç noktadan ölçüm alınması gerektiğinin belirlenmesi 

gerekmektedir. 

 Sayaca Nasıl Monte Edileceğinin Belirlenmesi: 

Cihaza ait tüm parçaların bütünleşik (tek parça) veya çoklu ünite olarak nasıl monte edileceğinin 

belirlemesi gerekmektedir. 

Monte edilmesi sonrasında müdahalelere ve çevresel koşullara karşı korumalı olacaktır. 

Sökülmeye karşı korumalı olmalıdır. 

Dış müdahaleleri algılayabilmelidir. 

Cihazın minimum çalışma koşulları üzerinde bulunduğu sayacın çalışma koşulları olmalıdır.  

Fiziksel olarak mühürleme noktası olup olmayacağının belirlenmesi gerekmektedir. 

 Yazılım 

Dağıtım şirketlerinin ve sorumlu kullanıcılarının manyetik alan manipülasyonlarını izleyip kayıt 

altına alınmasını ve değerlendirmesini sağlayacak yazılımlar oluşturulmalıdır. 

 Uygulama 
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3. TEKNİK DİZAYN ÇALIŞMASI 

Saha şartlarında sayaçlar üzerinde manyetik etkiyi tespit edecek bir ürün tasarımı yapılacak ve bu 

ürün sayaç üzerine monte edilerek; sevkiyat kontrol merkezi ile haberleşme sağlayacak bir sistem 

geliştirilecektir. Böylece sayaç manipülasyonu tespiti kolaylıkla yapılarak ölçüm güvenliğine katkı 

sağlanacaktır. 

Bahsi geçen cihaz tasarımının parametrelerini belirlemek amacıyla neodyum mıknatıs kullanılarak 

test yapılmıştır. Sayaç markası, tipleri, kapasitesi, hassasiyeti ve mıknatısa olan uzaklıklar 

değiştirilerek sayaçların manyetik alandan etkilenme durumları incelenmiştir. Bu raporda test 

yaparken kullanılan metodlar, cihazlar özetle anlatmıştır. Ayrıca, yapılan tüm testlerin 

parametreleri ve sonuçları da detaylı bir şekilde gösterilmiştir. 

3.1 Sayaçlar üzerinde manyetik manipülasyon testi 

Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini 

kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve 

doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir. Normal şartlarda gaz sayaçlarının 

ölçtüğü hacmin hata oranlarını tespit etmeye yarayan tezgah ve yazılım sistemi bu teste özel olarak 

sayaçlara olan manyetik etkiyi tespit etmekte kullanılmıştır. 

Özetle; sayaca önceden hacmi bilinen gaz, sabit bir akışta gönderilir. Sayacın bu sabit akışta, 

gönderilen hacim bitene kadar kaç m3 gaz ölçtüğü belirlenir. Gönderilen ve ölçülen gaz hacimleri 

arasındaki hata oranlarına bakılarak sayacın uygunluğu gözden geçirilir. Bu süreç, manyetik 

manipülasyon testinde ek olarak sayacın belirli noktalarına neodyum mıknatıs yaklaştırılarak 

yapılmıştır. 

Kalibrasyon yapılırken, sayaçların kapasitelerine oranla belirli akış hızlarındaki ölçüm hataları 

regülasyon gereği belirlenmiş hata oranları arasında kalmalıdır. Sayacın sahip olduğu hassasiyete 

göre ölçüm yapabildiği maksimum akış hızına Qmax, minimum akış hızına ise Qmin denir. 

Regülasyonlara göre, Qmin’den, 0.2*Qmax’a kadar izin verilen hata +/- 2% ve 0.2*Qmax’tan, 

Qmax’a kadar izin verilen hata +/- 1%’dir. Bahsi geçen kalibrasyon hata limitleri Şekil 1’de 

gösterilmiştir. 



 

13 / 44 

 

Şekil 2 Kalibrasyon Eğrisi 

Test yapılırken çeşitli ekipmanlar kullanılmıştır. Bu ekipmanların tipi ve işlevi bir sonraki 

başlıkta açıklanmıştır. 

3.1.1 Kullanılan Cihazlar 

3.1.1.1 Kalibrasyon Tezgahı 

Kalibrasyon tezgahı kalibre edilen referans sayaç, kalibrasyon programının yüklü olduğu 

bilgisayar, akış sabitleyici ve akış hattından oluşur. Kalibrasyon tezgahında belirli akış hızlarında 

saha şartları simule edilerek hata oranları belirlenir. Kalibrasyon testi yapılırken hata oranları, 

kalibrasyon yazılımı sayesinde otomatik olarak alınabilir. Sayacın ölçümü elektronik olarak sayaç 

üzerinde bulunan pulse soketleri sayesinde ölçülür. Test esnasında, sayaçlar üzerinde yapılan 

manyetik etki, sayacın normal şartlarda verdiği hata oranları ve manyetik etki sonrasında verdiği 

hata oranları karşılaştırılarak tespit edilmiştir. 

Sayaçların mekanik ölçümden, elektronik ölçüm olarak veri almasını sağlayan pulse rölesinin 

çalışma prensibi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Sayacın numaratör dişlileri dönerken üzerinde 

bulunan manyetik parça sayesinde, her turda pulse rölesine etki ederek elektronik olarak hacim 

okuma sağlanır. 
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Şekil 3 Röle iç yapısı 

 

3.1.1. 2 Bell Prover 

Kalibrasyon yapılırken, kalibrasyon cihazı olarak referans cihaza oranla daha hassas cihazlar 

kullanılır. Bell-prover kalibre edilen sayaçlara göre daha hassastır. Bu cihaz içerisinde hacmi 

önceden bilinen gaz bulunmaktadır. Kalibrasyon yapılırken, belirli bir hacimde gaz sabit bir akışta 

sayaca gönderilir. Test sonunda sayacın ölçtüğü gaz ve Bell-prover’dan çıkan gaz hacmi 

karşılaştırılarak, kalibrasyon bilgisayarında hata oranları belirlenir. Bu test yapılırken, kalibrasyon 

gazı olarak hava kullanılmıştır. 
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Şekil 4 Bell Prover 

 

3.1.1.3 Rotarimetre 

Rotarimetreler, volumetrik ölçüm yapan sayaçlardır. Gazın debisi pistonları harekete geçirir ve her 

dönüş belli bir gaz hacmi iletir. Hareket, mekanik olarak manyetik kaplin vasıtasıyla numaratöre 

aktarılır. 
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Rotarimetreler, doğal gaz, filtre edilmiş ve aşındırıcı olmayan gazları ölçmek için tasarlanmıştır. 

Gaz debisinin düşük ya da düzensiz olduğu tesisatlarda ve yüksek doğruluklu ölçümlere ihtiyaç 

duyulduğunda kullanılmaktadır. 

Delta sayacın volumetrik ölçüm prensibinden dolayı, ölçüm hassasiyeti kurulum koşullarından 

etkilenmez. Sonuç olarak, kompakt istasyonlarda, sayacın önüne düz boru girişi kurmadan 

kullanılabilir. Delta sayaçlar faturalandırma amaçlı kullanım açısından onaylıdır. 

Rotarimetre 5 ana kısımdan oluşur: 

1. Gövde ve 2 adet taban plakası ile sınırlandırılmış bir ölçüm haznesi 

2. Dişli tarafından senkronize edilen ve ters yönlerde dönen 2 piston 

3. 2 yağlama tapası 

4. Pistonların hareketini numaratöre ileten manyetik aktarma 

5. Ölçülen gazı kaydeden bir numaratör 

 

 

Şekil 5 Rotarimetre 
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3.1.1.4 Türbinmetre 

Türbinmetreler akış ölçen sayaçlardır. Gaz akışı türbin çarkını döndürür, dolayısıyla çarkın dönüş 

hızı gazın doğrusal hızıyla orantılıdır. Hareket, mekanik olarak manyetik kaplin vasıtasıyla 

numaratöre aktarılır. 

Türbinmetreler doğalgaz ve filtre edilmiş, aşındırıcı olmayan gazları ölçmek için tasarlanmıştır. 

Düşük, orta ve yüksek basınçta orta dereceden yükseğe doğru olan gaz akışlarını ölçmek için 

kullanılır. Türbinmetreler gazın taşınması ve dağıtımı noktasındaki uygulamalar için optimize 

edilmiştir. Türbinmetre sayaçlar faturalandırma amaçlı kullanım açısından onaylıdır. 

Türbinmetre 5 ana kısımdan oluşur: 

1. Tüm bileşenleri içeren bir gövde 

2. Türbin çarkından önce gaz akışını düzenleyen ve hızlandıran bir akış düzenleyici 

3. Türbin çarkını içeren bir ölçüm grubu 

4. Türbin çarkının hareketini numaratöre ileten bir manyetik aktarma 

5. Ölçülen gazı kaydeden bir numaratör. 

 

 

Şekil 6 Türbinmetre 
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3.1.1.5 Neodyum Mıknatıs 

Neodimyum, boron ve demir elementlerinden oluşan Neodyum mıknatıslar en güçlü manyetik 

alana sahip mıknatıslardır. Manyetik gücü çok fazla olan neodyum mıknatıslar yüksek şiddette 

manyetik alan gerektiren işlerde kullanılır. Sahip oldukları güçlü manyetik alan, gaz sayaçlarında 

bulunan ferromanyetik metalleri etkileyerek ölçümü bozmakta ve bazı durumlarda tamamen 

durdurmaktadır. 

 

 

Şekil 7 Sayaç üzerine yerleştirilmiş neodyum mıknatıs 

 

3.2 Testler ve Sonuçlar 

Gaz sayaçlarına kalibrasyon önceden belirlenen akış noktalarında yapılır. Fakat, yapılan manyetik 

testin süresi kısıtlı olduğundan dolayı testler her noktada değil, bazı noktalarda yapılmıştır. Bunun 

yanı sıra, kalibrasyon odasında bulunan sayaç tipleri kısıtlı olduğundan dolayı, testler sadece belli 

sayaçlar üzerinde yapılmıştır. Yapılan testler, kullanılan sayaç tipleri ve alınan sonuçlar 5. Bölüm 

Ekler’de verilmiştir. 

Yapılan testlerin sonucunda rotarimetre sayaçların çoğu durumda manyetik alandan etkilendiği, 

türbinmetre sayaçların ise daha az etkilendiği tespit edilmiştir. Türbinmetre sayaçlar için 

numaratörün üstünde manyetik alan yaratıldığı zaman, numaratördeki pulse rölesinin bozulduğu 

tespit edilmiştir. Testten sonuç alınamadığı için sonuçlara dahil edilmemiştir. Sayaçların 

manyetik alandan etkilenme dereceleri, mıknatısa olan uzaklık ile farklılık göstermiştir. Genel 

olarak manyetizma etkisi altında sayaçların ölçümünün azaldığı, bazı durumlarda durduğu tespit 

edilmiştir. 
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3.3 Manyetik Etki Algılama Dizayn Süreci 

Hâlihazırdaki bilindik yöntemler ile harici bir manyetik alanın tespiti ve tanımlanması için iki veya 

üç Hall etkisi sensörü kullanılmaktadır. Bu yaklaşımla, sayaç üzerindeki manyetik alan yerine 

sensörün hâkim olduğu tüm ortamın manyetik alan değişikliği algılanmaktadır. Ayrıca bu yaklaşım 

ile geliştirilecek elektronik cihaz tasarımında karmaşık bir mekanik yapı ve karmaşık baskılı devre 

kartın (PCB) kullanılmaktadır. Mekanik muhafaza üzerinde ek delikler veya baskılı devre kartı 

üzerinde farklı sensör yerleşimleri gibi diğer maliyetli işlem adımları gereklidir. Bu yaklaşım ile, 

sadece sabit manyetik anahtarlama eşikleri tespit edilebilir, böylece bir kurcalama teşebbüsü sadece 

önceden belirlenmiş bir manyetik eşik geçtiğinde tespit edilir. Anahtarlama eşiklerinin sayaç tipine, 

büyüklüğüne göre değişimi mümkün değildir, çünkü eşikler basit Hall etkisi sensörleri tarafından 

üretim prosesi ile ayarlanır. 

 

3.3.1 Hall Sensor 

Kullanılacak Hall etki sensörleri seçilmeden önce, eşik değerlerinin tespit edilen yüksekliği, tekli 

Hall etki sensörlerinin konumlandırmasına göre farklı olduğu için karmaşık bir analiz gereklidir. 

Eşik değerlerin aşıldığı bu yaklaşıma göre, çeşitli “ölü bölgeler” görünebilir, ancak bu ölü 

bölgelerde ölçülemeyen manyetik alan etkisi gaz sayacının mevcut ölçümü üzerinde büyük bir 

bozucu etkiye sahip olabilir. 

Bu projede Lineer Hall sensörlerinin kullanılmasıyla, basit Hall etkisi sensörlerinin dezavantajları 

ortadan kaldırılmıştır. Doğrusal Hall sensörleri ile, manyetik alanın değeri ölçülebilir. Harici 

manyetik alan uygulanarak ölçüm performansı düşüklüğü oluşturulmak istendiğinde, ölçülen 

manyetik alan değeri üzerinde ileri veri işleme yapılarak karar verilebilmektedir. Manipülasyon 

girişimleri için tüm ortamdaki manyetik alan değişimlerini izlemek için gaz sayacında iki veya üç 

lineer Hall sensörü gereklidir. Bu yaklaşım ise, çok yüksek sistem maliyetine yol açmakta ve lineer 

Hall sensörlerinin yüksek maliyeti nedeniyle uygulanabilir bir çözüm olarak değerlendirilmemiştir. 

Aynı zamanda böyle bir çözüm yüksek maliyetli harici bir batarya ile beslenme ihtiyacına sahiptir. 

Doğal gaz sayaçları ile bütünleşik çalışma gereksinimi nedeniyle uygulamada besleme kaynağı 

olarak pil kullanılmaktadır. Mevcut pilin 5 yıl ve üzeri bir ömre sahip olması istendiğinden 

çözümde kullanılacak tüm yüksek tüketimli elektronik malzemelerin ve özellikle yüksek tüketimli 

basit Hall etkisi anahtarları veya doğrusal Hall sensörleri kullanmak büyük bir dezavantaj 
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getirmektedir. Algılamayı eşzamanlı olarak yapması gereken sensörlerin sayısından dolayı, artan 

güç tüketimi olmaktadır. Bu çözüm ile gidildiğinde öngörülen ömür ve teknik standartlar 

sağlanabilmesi için büyük bir batarya kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Özet olarak, iki ila üç Hall 

sensörünün kullanıldığı hâlihazırdaki bilindik yöntemler ile ilerlenmesi durumunda bu uygulama 

için yüksek maliyet, yüksek güç tüketimi ve esnek olmayan bir yapı getirecekti. 

3.3.2 3D Manyetik Algılama 

Tek bir sensörle eş zamanlı olarak üç eksende manyetik alan tespit etme olanağıyla, gaz sayaçları 

için manyetik alan algılama tasarımda yeni olasılıklar elde edilmiştir. Ayrıca, üç eksenli manyetik 

sensör çözümü hâlihazırdaki bilindik yöntemlerde tartışılan dezavantajların üstesinden gelmek için 

bir çözüm sunmuştur. 

Projede istenen pil ömrü ve mekanik ölçüleri yerine getirmek için sadece bir adet üç eksenli 

manyetik sensör kullanımına karar verilmiştir. Üretim sürecinin karmaşıklığının azaltılması, 

sahada farklı sayaçlara kurulumunun kolaylaştırılması sağlanmış ve aynı zamanda tek bir sensörün 

kullanılmasıyla manipülasyon girişimlerini algılama özelliği için uygun maliyetli bir çözüm 

sunulmuştur. Basit Hall etkisi sensörlerinin aksine, lineer Hall sensörünün manyetik alan aralığına 

benzer şekilde, burada ± 130mT aralığında X, Y ve Z yönlerinde 100 µT'lik bir çözünürlük tespit 

edilmektedir. Ölçülen her değer ayrı bir kayıtta dijital ölçüm olarak saklanır. Ölçüm 

değerlendirmesi, I2 C arayüzü üzerinden merkezi işlemci birimine aktarılmakta ve burada 

uygulama senaryosuna göre özelleştirilmektedir. Dinamik veri toplama sayesinde daha fazla 

algoritma üretmek mümkün hale getirilmiştir. 

Sensör tipi açıklama: 

 Manyetik Sensör olarak “TLV493D-A1B6 3D Magnetic Sensor”  isimli sensör tercih 

edilmiştir. Bu sensörün tercih edilmesinin sebeplerinden biri çok düşük akım tüketimli 

olması (10 μA during operation 10 Hz) ve 3 eksende manyetik alan tespiti yapabilmesidir. 

Manyetik ölçüm hassasiyeti mT cinsinden olup ölçüm limitleri +-130 mT şeklindedir. 

Manyetik sensör sayacın çalışmasını etkileyecek oranda sayaca uygulanan manyetik alanı 

tespit etmek için kullanılmaktadır. 3 eksen manyetik alan ölçümü sayesinde sayacın hangi 

alanın manyetik müdahaleye maruz kaldığı tespit edilebilir. Ana cihaz üzerinde manyetik 

sensör gömülü olarak bulunmaktadır. 
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 Hareket sensörü olarak “MMA8491Q” 3 eksende dijital ivme ölçer sensör tercih edilmiştir. 

3 eksende ivmeyi kontrol ederek çok düşük akım tüketimli olması tercih sebebidir. Hareket 

sensörü manyetik ölçüm cihazını sayaçtan ayırmayı tespit edebilmek için kullanılmaktadır. 

Ana cihaz üzerinde hareket sensör gömülü olarak bulunmaktadır. 

 

Şekil 8 Cihaz donanım tasarımı 

Cihazda tercihen 2 adet genişleme sensör kartı soketi bulunmaktadır. Bu sensör kartlarında 1 adet 

manyetik sensör, 1 adet hareket sensörü bulunmaktadır. Hareket ve manyetik sensörler ana cihazın 

üzerinde bulunan sensörlerin modelleri ile aynıdır. Yüzey alanı büyük olan sayaçların manyetik 

müdahale alanı da büyük olduğundan tek bir noktada manyetik alanın kontrolü yeterli güvenliği 

sağlayamamaktadır. Bu sebeple ana cihazın 2 adet genişleme sensör kartı bulunmaktadır. İhtiyaca 

göre genişletilmiş sensör kartları kullanılarak yüzey alanı büyük olan sayaçların manyetik alan 

kontrolü sağlıklı bir şekilde yapılabilmektedir. Genişleme sensör kartı üzerinde bulunan hareket 

sensörü de manyetik alanı ölçen sensörün sayaçtan ayrıldığını tespit etmek için kullanılmaktadır. 
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Ana cihaz ve montaj rayı birbirine geçme şeklinde takılmaktadır. Bu sayede montaj kolaylığı 

sağlar. Aynı şekilde genişleme sensör kartları da ölçüm propları şeklinde olup özel rayı sayesinde 

sayacın istenen yerlerine bağlanabilmektedir. 

 

Şekil 9 Cihaz mekanik tasarımı 

3.3.3 Cihazdan gönderilen alarm tipleri 

Cihaz sadece belli durumlarda alarm göndermektedir. Bu durumlar şu şekildedir; 

 Düşük pil alarmı : Ana cihaz üzerinde bulunan pilin voltajı periyodik olarak 

ölçülmektedir. Bu ölçüm pilden enerji tüketilen zamanlarda yapılarak pilin sağlıklı voltaj 

değerleri arasında olup olmadığı anlaşılabilmektedir. Düşük pil voltajına ulaşmadan önce 

sisteme alarm göndermektedir. Bu sayede gönderim yapılamayacak kadar düşük pil 

voltajına ulaşmadan sistem uyarılmış olmaktadır. 

 Sensör hatası alarmı : Ana cihaz üzerinde ve/veya genişleme sensör kartları üzerinde 

bulunan sensörlerden herhangi biri ile iletişim kurulması esnasında bir hata meydana gelirse 

bu alarm tetiklenmektedir. Örn genişleme sensör kartlarının oynatılmadan kablosuna 

müdahale etmek, kesmek gibi. Ana cihaz bu durumu algılayıp sistemi uyarmaktadır.Sensör 
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hatası bulunan genişleme sensör kartları periyodu dolmadan tekrar kontrol edilmez bu 

sayede pil tasarrufu sağlanması amaçlanmıştır. Haberleşilemeyen genişleme sensör kartları 

saatte bir tekrar kontrol edilerek çalışabilirlikleri sorgulanmaktadır.  

 Manyetik algılama alarmı: Ana cihaz üzerinde ve/veya genişleme sensör kartları üzerinde 

bulunan manyetik sensörlere herhangi bir eksenden (x, y, z) programlanmış limit üzeri 

manyetik müdahale olduğunda cihaz bu alarmı sisteme göndermektedir. Manyetik 

müdahale sona erdiğinde( ölçülen manyetik alan limit seviyesinin üstünden aşağı 

düştüğünde) sisteme manyetik müdahalenin sona erdiğini bildirir. 

 Prop çıkarılma/hareket algılama alarmı : Manyetik algılama sensörünün sayaç 

üzerinden raydan çıkarılması veya herhangi bir eksende (x, y, z) limit üzeri kuvvete maruz 

kalması sonucu prop çıkarılma alarmı oluşmaktadır. Bu alarm sisteme bildirilir. Sistem 

üzerinden alarm sonlandırma bilgisi gelmediği sürece bu alarm aktif kalmaktadır. 

 Hayattayım Mesajı : Cihazın sağlıklı bir şekilde çalıştığını gösterir mesajdır. Hayattayım 

mesajı gönderme sıklığı parametresi programlanarak alarm oluşmadan ne kadar sürede bir 

cihazın sisteme data göndereceği programlanabilir. Bu mesajın gönderim sıklığı cihazın pil 

ömrüne direkt olarak etki etmektedir. Hayattayım mesajı gönderme sıklığı mqtt ile 

programlanabilir parametreler listesine eklenmiştir. 

Cihazın herhangi bir sebeple hazırlamış olduğu paketi gönderememe durumunda (jammer, operator 

problemi, sistem pc'nin cevap vermemesi vb.) bu bilgiyi hafızasına kayıtlayarak (Limitli sayıda 

mesaj 4-5 adet) ilk hayattayım mesajını gönderme esnasında geçmişte oluşan hafızasındaki bilgiyi 

göndermeye çalışacaktır. Bu sayede sürekli data gönderme işlemi denenmeyerek pilin daha az 

tüketilmesi amaçlanmıştır. 

3.3.4 Cihaz haberleşme dizaynı 

Cihaz server bilgisayar ile Mqtt protokolü kullanarak iletişim kurmaktadır. Server bilgisayarda 

kurulu olan mqtt broker (Mosquitto) mqtt portunu dinlemektedir. Kepware isimli program ise 

cihazın server’a yollayacağı konu başlıklarına (topic id) abone (subscribe) olacak şekilde 

programlanmalıdır. Bu sayede mqtt broker (Mosquitto) cihazdan kendisine gelen paketleri kepware 

programına göndererek kepware programını uyarmaktadır. Kepware programı ise scada sistemi ile 

haberleşerek cihazdan gelen dataları ilgili etiketlere (tag) atayarak scada sistemini bilgilendirir. 

Scada sistemi kendisine gelen bu datalara karşılık bir cevap vermek ister ise kepware’e bunu 

bildirir. Kepware ise cihazın dinlediği konu başlığına (topic id) ilgili cevabı yazarak (publish) 
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cihazı bilgilendirir. Bu şekilde cihaz ve scada sistemi arasında mqtt broker (Mosquitto) ve kepware 

bir köprü görevi görmektedir. 

 

Şekil 10 Cihaz haberleşme ve yazılım tasarımı 

Cihazın sistem tarafından bazı parametreleri programlanmak istenilebilir. Bu parametreler 

aşağıdaki gibidir. 

 Cihazın APN Adresi : Cihazın APN adresi programlanabilmektedir. Bu sayede cihaz 

operatörün açtığı özel bir tünel sayesinde sistem bilgisayarına güvenli bir bağlantı altyapısı 

sağlanmış olur. 

 Gönderilecek Hedef Sunucu Ip : Cihazın data gönderme esnasında hedef olarak 

kullanacağı sunucu ip değeri programlanabilmektedir. Cihaz sayısının artması durumunda 

sistem bilgisayarın trafiği yönetmesini kolaylaştırmak için hedef sunucu ip değiştirilerek 

yük olacak cihazlar sisteme dengelenebilir. 

 Gönderilecek Hedef Sunucu portu : Cihazın data gönderme esnasında hedef olarak 

kullanacağı sunucu port bilgisi programlanabilmektedir. Standart mqtt portu güvenlik 

sorunu oluşturur ise değiştirilebilir. 

 Cihazın Tarih Saat Bilgisi : Cihazın tarih saat değeri yaptığı ölçümlerin ve alarmların 

raporlanmasında aktif rol almaktadır. Bu sebeple cihazın tarih saat bilgisinin bozulma, 

kayma vb durumlarda sistem tarafından güncellenebilirliği sağlanmıştır. Ayrıca zaman 
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saatinin bozuk olduğu durumda gprs modülle kurulacak ilk iletişimde operatörden yerel 

zaman saatini alarak zaman saatini güncellemektedir. 

 Mqtt Oturum Açık Süresi: Sistem ile kurulan haberleşme sonrası cihaz broker ile iletişim 

halindedir. Gönderilen mesaj sonrası brokerı oturum açık süresi dolana kadar cihazın 

kendisine gönderilecek herhangi bir mesaj var mı diye beklemektedir. Cihaza gönderilecek 

herhangi bir mesaj sonrası bu süre sıfırlanır ve tekrar oturum açık süresi dolana kadar 

sistemde kalmaktadır. 

 Mqtt Max Oturum Süresi : Sistem ile kurulan haberleşme sonrası cihaz broker’ile iletişim 

halindedir, oturum süresinin sürekli olarak sıfırlanması durumuna önlem olarak 

eklenmiştir. Max oturum süresi kurulan ilk haberleşme esnasında 0’dan başlayarak max 

sürenin oluşup oluşmadığını kontrol eder. Eğer herhangi bir sebeple bir oturum max oturum 

süresini aşmış ise oturum açık süresinin bir geçerliliği kalmaz ve haberleşme cihaz 

tarafından sonlandırılır. Bu özellik ile pilin az tüketilmesini garanti altına almak adına 

amaçlanmıştır. 

 Hayattayım Mesajı Gönderim Sıklığı : Cihaz periyodik zamanlarda hayattayım mesajı 

gönderir. Bu sayede cihazın sağlıklı olup olmadığı anlaşılabilir. 

 Manyetik Alarm Limit Değeri : Manyetik sensörün ölçtüğü manyetik alanın limit değeri 

bu parametre üzerinden programlanır. Parametre mT cinsinden programlanmaktadır. 

 Manyetik Sensör Ölçüm Periyodu : Manyetik sensör veya sensörlerin ölçüm süreleri pil 

tasarrufu yapabilmek adına programlanabilir hale getirilmiştir. Bu sayede istenilen periyot 

dolmadan manyetik sensörler kontrol edilmez.  

 Manyetik Alarm Doğrulama Periyodu: Manyetik alarmın oluştuğuna karar verebilmek 

için üst üste kaç ölçüm periyodunda manyetik limit aşımının algılandığını belirtir. 

3.3.5 Cihaz üzerinde mıknatıs ile manyetik manipülasyon testi 

Dizayn çalışması biten prototip üzerinde mıknatıs yaklaştırılarak test çalışması yapılmıştır. Test 

için neodyum mıknatıs kullanılmıştır. Mıknatıs cihaza yaklaştırıldığı zaman; cihaz Sevkiyat 

Kontrol Merkezindeki SCADA sistemine sim kart aracılığı ile bağlanarak alarm durumunu 

yollamıştır. Fotoğraflarda SCADA sisteminde alarm öncesi ve sonrası durum “MANYETİK” adlı 

logonun renk değişimi olarak gösterilmiştir. Aynı zamanda SCADA sisteminden alarm durumu 

oluştuğu zaman ilgili kişilere “Manyetik Alarm” sms’i gönderilmiştir. 
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Neodyum mıknatıs cihaza yaklaştırılmadan önceki SCADA görüntüsü: 

 

Şekil 11 Cihaz üzerinde manyetik manipülasyon testi SCADA görüntüsü (Alarm öncesi) 
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Neodyum mıknatıs cihaza yaklaştırıldıktan sonraki SCADA görüntüsü: 

 

Şekil 12 Cihaz üzerinde manyetik manipülasyon testi SCADA görüntüsü (Alarm Sonrası) 

Neodyum mıknatıs cihaza yaklaştırıldıktan sonra telefona gelen SMS. 

 

Şekil 13 Cihaz üzerinde manyetik manipülasyon testi SMS görüntüsü (Alarm Sonrası) 

Alarm oluştuktan sonra SCADA üzerinde alarm gösterilmesi ve sms gönderimi toplamda 2 dk 

sürmüştür. 
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu projede; son dönemde artan ve ileride yaygınlaşma riski olan manyetik alan uygulamak 

suretiyle ölçümün manipüle edilmesi durumunu tespit ve uyarı için gerekli olan donanım ve 

yazılımları içeren sistem tasarlanmıştır. Doğal gaz sayaçları üzerine uygulana manyetik alanı 

algılayıp müdahale etmek, kayıpları azaltmak, ülkemizin teknolojik gelişimine ve birikimine katkı 

sağlamak amacıyla bir cihaz tasarlanmıştır. Cihazın mekanik, elektronik, yazılım ve haberleşme 

modüllerinin tamamı bu projeye özel olarak tasarlanmış, tasarım aşamasında en son teknoloji 

ürünlerinin kullanılmasına ve olabildiğince geniş sayaç kümesini kapsayacak nitelikte olmasına 

dikkat edilmiştir. Yapılan literatür araştırılmaları ve testler sonucunda, proje sürecine uygun olarak 

ürünün prototipleri üretilmiştir. Üretilen ürünler sahada test edilmiş, başarılı ve stabil bir şekilde 

alarm testlerinden geçmiştir.  

Bu ürüne ek geliştirme olarak, uzaktan faturalandırma yapılabilmesi, iş gücünün ve maliyetlerin 

azaltılması amacıyla ürüne sayaç endeks okuma modülü eklenmesi maliyet optimizasyonu ve 

çözümün daha kapsamlı ve kompak bir şekilde uygulanması adına önemlidir.  
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5.EKLER 

Test 1 

Sayaç Özellikleri: 

● Marka: ITRON 

● Tip: Rotarimetre 

● Kapasite: G40 

● QMax: 65 m3/h 

● QMin: 0,4 m3/h 

● Bağlı Pulse Soketi: LF 

● Mıknatıs Yeri: Sayaç üst gövde 

 

 

Şekil 14 ITRON Rotarimetre (Mıknatıs üst gövdede) 
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Şekil 15 ITRON Rotarimetre Test Sonucu(Mıknatıs üst gövdede) 

Sonuç: 

 

TEST NO 1  

ÖLÇÜM NOKTASI (m3/h) HATA (% m3/h) NOTLAR 

65 - Çok yüksek pulse 

3,25 -37  

0,4 - Pulse yok 

 

Test 2 

Sayaç Özellikleri 

● Marka: ELSTER 

● Tip: Rotarimetre 

● Kapasite: G40 

● QMax: 65 m3/h 

● QMin: 0,65 m3/h 

● Bağlı Pulse Soketi: LF 
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● Mıknatıs Yeri: Sayaç üst gövde 

 

Şekil 16 ELSTER Rotarimetre(Mıknatıs üst gövdede) 

 

Şekil 17 ELSTER Rotarimetre Test Sonucu(Mıknatıs üst gövdede) 

Sonuç: 

 

TEST NO 2  

ÖLÇÜM NOKTASI (m3/h) HATA (% m3/h) NOTLAR 

65 -9,31  

3,25 -17,57  

0,65 - Pulse yok 

 

Test 3 

Sayaç Özellikleri 
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● Marka: ACTARIS 

● Tip: Türbinmetre 

● Kapasite: G160 

● QMax: 250 m3/h 

● QMin: 13 m3/h 

● Bağlı Pulse Soketi: LF 

● Mıknatıs Yeri: Sayaç orta gövde 

 

Şekil 18 ACTARIS Türbinmetre(Mıknatıs orta gövdede) 

Sonuç: 

TEST NO 3  

ÖLÇÜM NOKTASI (m3/h) HATA (% m3/h) NOTLAR 

250 0,67 Etki yok 

25 0,32 Etki yok 

13 - Etki yok 

 

Test 4 

Sayaç Özellikleri 

● Marka: ACTARIS 

● Tip: Türbinmetre 
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● Kapasite: G160 

● QMax: 250 m3/h 

● QMin: 13 m3/h 

● Bağlı Pulse Soketi: LF 

● Mıknatıs Yeri: Numaratöre 8 cm uzaklıkta 

 

Şekil 19 ACTARIS Türbinmetre(Mıknatıs numaratöre 8 cm uzaklıkta) 

Sonuç: 

 

TEST NO 4  

ÖLÇÜM NOKTASI (m3/h) HATA (% m3/h) NOTLAR 

25 - Etki yok 

 

Test 5 

 

Sayaç Özellikleri 

 

● Marka: ELSTER 
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● Tip: Türbinmetre 

● Kapasite: G250 

● QMax: 400 m3/h 

● QMin: 20 m3/h 

● Bağlı Pulse Soketi: LF 

● Mıknatıs Yeri: Sayaç orta gövde 

 

Sonuç: 

 

TEST NO 5  

ÖLÇÜM NOKTASI (m3/h) HATA (% m3/h) NOTLAR 

400 - Etki yok 

100 - Etki yok 

20 - Etki yok 

 

Test 8 

 

Sayaç Özellikleri 

● Marka: DRESSER 

● Tip: Rotarimetre 

● Kapasite: G65 

● QMax: 100 m3/h 

● QMin: 0,65 m3/h 

● Bağlı Pulse Soketi: LF 

● Mıknatıs Yeri: Sayaç üst gövde 
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Şekil 20 DRESSER Rotarimetre(Mıknatıs üst gövdede) 

Sonuç: 

 

TEST NO 8  

ÖLÇÜM NOKTASI (m3/h) HATA (% m3/h) NOTLAR 

100 -7  

5 -5  

0,65 - Pulse yok 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 / 44 

Test 9 

 

Sayaç Özellikleri 

 

● Marka: DRESSER 

● Tip: Rotarimetre 

● Kapasite: G65 

● QMax: 100 m3/h 

● QMin: 0,65 m3/h 

● Bağlı Pulse Soketi: LF 

● Mıknatıs Yeri: Numaratöre 3 cm uzaklıkta 

 

Sonuç: 

 

TEST NO 9  

ÖLÇÜM NOKTASI (m3/h) HATA (% m3/h) NOTLAR 

5 - Etki yok 
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Test 10 

 

Sayaç Özellikleri 

● Marka: DRESSER 

● Tip: Rotarimetre 

● Kapasite: G65 

● QMax: 100 m3/h 

● QMin: 0,65 m3/h 

● Bağlı Pulse Soketi: LF 

● Mıknatıs Yeri: Numaratöre 5 cm uzaklıkta 

Sonuç: 

TEST NO 10  

ÖLÇÜM NOKTASI (m3/h) HATA (% m3/h) NOTLAR 

5 -49  

 

 

 



 

 


