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1. Giriş 

OG Şebekelerinde Syncrophasor kullanarak şebeke dayanıklılığının artırılması ve 

bu amaçla kullanılacak cihazların yerli olarak geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda, 

pilot uygulama için satın alınacak ve sahada montajı yapılacak olan PMU cihazlarının 

belirlenmesi için kapsamlı ve detaylı çalışmalar proje sözleşmesi imzalanmadan önce 

başlatılmış olup yapılan çalışmalar bu doküman içerisinde özetlenmiştir.  

Aynı zamanda, bu doküman ile OG Şebekelerinde Syncrophasor Kullanarak Şebeke 

Dayanıklılığının Artırımı Projemiz kapsamında tamamladığımız faaliyetler hakkında 

bilgi sunmaktayız. 

2. Tamamlanan Faaliyetler 

Projede tamamlanan faaliyetler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 

Literatür Taraması ve 
İnceleme

Proje Başlangıcı

Benzer Ürün 
Araştırmaları ve 

Doküman İncelemeleri
Benzer Ürünlerin Tespit Edilmesi

Üretici Firmalar ile Görüşmeler

Ürün Karşılaştırmaları

İP-1

İP-1

Malzeme ve Cihaz 
Gereksinimlerinin 

Belirlenmesi

İP-1

Teknik Karşılaştırma

Kısa Liste
Tasarım Teknik 

Gereksinimlerinin 
Belirlenmesi

Tedarik
İP-3İP-1

İP-1: Literatür Taraması, Şebeke 
İncelemeleri ve Tasarım İstekleri

İP-2: Kavramsal Tasarım ve 
Dokümantasyon

İP-3: Pilot Uygulama, Tedarik ve 
Proje Raporu Tasarım İsteklerinin

 Sonuçlandırılması
Malzeme Girişi ve 

Kalite Kontrol  
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3. Üretici Firmaların Belirlenmesi, Ürünlerin Karşılaştırılması ve Tedarik 

Bu bölümde PMU cihaz gereksinimlerinin belirlenmesi ve tedarik faaliyetinin detayları 
anlatılmaktadır. 

Fazör Ölçüm Birimleri (Phasor Measurement Unit-PMU) hakkında yapılan ürün 
araştırmaları sonucu farklı yapılarda fazör ölçüm birimi cihazlarının yurt dışı piyasalarında 
yerini aldığı görülmüştür. Bu farklı yapılardaki PMU üniteleri için çeşitli ülkelerden 14 adet 
farklı üretici firma tespit edilmiş olup görüşme, telefon, videocon ve telefkonferans şeklinde 
görüşmeler yapılarak ve bazı firmaların yetkilileri yurt dışından davet edilip Ankara’da ve 
İstanbul’da görüşülerek uygun ürünün belirlenmesi ve ilgili tekliflerin alınması çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.  

Bu süreçte elde edilen bilgiler ışığında 14 farklı ürün hakkında bilgi edinilmiştir.  Ürün 
yelpazesine bakıldığında; bazı ürünlerin PMU olarak tasarlanıp üretildiği, bazı ürünlerin 
rölelere ek fonksiyonlar getirilerek piyasaya sürüldüğü ve bazı ürünlerin dijital hata 
kaydedici (DFR) cihazlardan türetildiği görülmüştür.  14 farklı ürün içerisinden 
değerlendirme çalışmalarına 8 adet üründen oluşan kısa liste ile devam edilmesine karar 
verilmiştir. Bilahare değerlendirmelerin sonunda iki üründen oluşan nihai liste 
oluşturulmuştur. Bu firmalar aşağıda Tablo 1’de gösterilmektedir. 

GENEL LİSTE KISA LİSTE NİHAİ LİSTE 

SIRA ÜRETİCİ FİRMA SIRA ÜRETİCİ FİRMA SIRA ÜRETİCİ FİRMA ÜRÜN 

1 ABB 1 AMATEK 1 PSL microPMU 
2 AMATEK 2 ARBITER 2 ARBITER A1333 
3 ARBITER 3 ELSPEC    
4 ELSPEC 4 QUALITROL    
5 ERLPHASE 5 SEL    
6 GE 6 VALIANT    
7 QUALITROL 7 VIZIMAX    
8 Russian PMU 8 PSL    
9 SEL      
10 SIEMENS      
11 VALIANT      
12 VIZIMAX      
13 PSL      
14 WAMSTER      

Tablo 1 Üretici firma listesi  

8 adet ürünün özellikleri ise Tablo 2’de sıralanmıştır. Bu tablodaki veriler, firmalarla 
iletişim/görüşmeler sonucu elde edilebilen bilgileri yansıtmaktadır.  
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   Tablo 2 Ürün Özellikleri 

  

 

Özellikler PSL ELSPEC ELSPEC-2 VALIANT SEL AMETEK VIZIMAX ARBITER 

Sample Rate for 50 Hz 25,600 / sec 51,200 / sec 25,600 / sec 200 / sec 60 / sec 25,600 / sec 19200 / sec - 

Total Vector Error 0,01% < 1 % < 1 % < 0,5% < 1 % < 1 % < 0.20 % < 1 % 

Amplitude Resolution 0,0002%FS (2 PPM) 24 Bit ADC 24 Bit ADC 16 Bit ADC - 16 Bit ADC 16 Bit ADC - 

Amplitude Accuracy ±0,05% 0.1% from nominal 0.1% from nominal - ±0.1%  0.1% ±0,05% ±0.04% 

Angle Resolution 0.001° - - - - 0.001° - - 

Angle Accuracy ±0,010° 0.1% from nominal 0.1% from nominal - ±0.1°  < 1% ±0,5° ±0.01° 

Voltage Inputs 4 8 4 4 4 6 (Akım Girişleri Dahil) 4 4 

Voltage Inputs Range ±1000V peak 8000V peak 1500V peak - 5-400V 0-300V 57.7-138.6V 700 Vrms 

Current Inputs 8 8 4 4 4 Yukarıda kapsanmıştır 4 3 

Current Inputs Range - 50 A peak 50 A peak - 0-22A 1.414V shunt or Tra. 20 A 20 A 

Digital Inputs 2 32 - 16 24 12 10 4 

Digital Outputs 2 16 - - - - 6 4 

Analog Inputs - - - 8 - - - × 

Built-in GPS ✔ ✔ ✔ ✔ × ✔ ✔ ✔ 

Synch Acc. 1.0 µSec 0.5 µSec 0.5 µSec <50 nSec 40 nSec 50 nSec <100nSec  ±1 µs 

Frequency ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Frequency Res. - ±1mHz ±1mHz ±1mHz ±5mHZ  - - 0.0001% 

Watts ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

VA ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

VAr ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Power Factor ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Harmonic Measurements - - - up to 63rd - ✔ - 3kHz, THD 

Rate of Change of Frequency - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Streaming Rate 100 / sec 200 / sec 200 / sec 200 / sec 60 / sec - 200 / sec 50 / sec 

Streaming Protocol C37.118-2011 C37.118-2011 C37.118-2011 C37.118-2014 C37.118-2011 C37.118-2011 C37.118-2014 C37.118-2005 

Monitoring Software PSL Plotter PQ Saphire PQ Saphire PDC Web Server synchroWave - Web Server - 

Software Licence 1 x User 2 x User 1 x User No License Req. 1 x User × No License Requirement - 

Operating Temp.  -20 °C to 65 °C  -20°C to 70°C  -20°C to 70°C -  -40°C to 85°C  0°C to 55°C  -40 °C to +85 °C  -10° to +50° C 

Modbus Slave × ✔ × × ✔ × ✔ ✔ 

IEC 61850 MMS × ✔ ✔ ✔ ✔ × × - 

IEC 61850 Report × ✔ ✔ ✔ ✔ × × - 

IEC 61850 GOOSE × ✔ ✔ ✔ ✔ × ✔ - 

IEC 61850 SV × ✔ ✔ ✔ ✔ × ✔ - 

USB Port 1 1 1 1 1 3 2 - 

Ethernet Port 1 1 1 2 2 3 3 1 

Serial Port (D-Sub 9) × 1 × 1 4 × 2 2 
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Analiz ve değerlendirmeler sonucu, dağıtım şebekelerinde küçük açı değişimlerini de 
algılayabilecek hassasiyete sahip sadece 2 adet ürün olduğu belirlenmiş ve bu ürünlerin 
detaylı karşılaştırılması yapılmıştır. Bu detaylı karşılaştırmalar sonucunda bahse konu iki adet 
ürün arasında da ölçüm hassasiyetleri ve yenilikçi teknolojiler kapsamında bazı farklar olduğu 
anlaşılmıştır. Proje kapsamında en kaliteli ve amaca en uygun ürünün temin edilmesi 
konusundaki detaylı çalışmalarımız kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya 
eyaletinde yerleşik üretici firma 26.09.2019 tarihinde ziyaret edilmiş ve ürünler hakkında 
detaylı bilgiler alınmıştır.    

Bu bilgilerden en dikkat çekici olanı, ürünün Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı 
tarafından fonlanan bir Ar-Ge projesi kapsamında UC Berkeley Üniversitesi ile ortak olarak 
geliştirilmiş ve en hassas ölçüm yeteneklerine sahip PMU cihazı olduğu tespit edilmiştir. 

3.1. Seçim Kriterleri: 

Teknik Özelliklerin karşılaştırılması yanında ürün/firma seçiminde dikkate alınan 
kriterlerin bir grubu da şu şekildedir: 

3.1.1. Teknoloji Seviyesi 

 Tasarım yılı, üretim yılına bağlı olarak kullanılan donanım, yazılım ve ara yüzün güncellik 
durumu 

3.1.2. Teknik Yeterlilik 

 Pilot uygulama için istenen işlevleri ne ölçüde gerçekleştirdiği 

3.1.3. Uygulanabilirlik 

 Montaj Özellikleri/Kolaylıkları 

3.1.4. Zaman Senkronizasyonu Yöntemi 

 Dahili GPS sistemi bulundurulması gerekliliği 

3.1.5. PMU olarak tasarlanmış olması 

3.1.6. Menşei 

3.2. Ürünler Hakkında  Değerlendirmeler/Yorumlar 

 Tablo -1 Genel Liste başlığı altında belirtilen PMU cihazları hakkındaki bir kısım 
değerlendirmeler/yorumlar bu bölümde açıklanmıştır. 

3.2.1. ABB: ABB firması tarafından üretilmiş olan ürün, RES600 serisi OG 

Rölelerine ek fonksiyon getirilerek piyasa sürülmüştür. Ürüne referans olabilecek 

saha uygulaması yok denecek kadar azdır.  

3.2.2. AMATEK: AMATEK firması tarafından üretilmiş olan ürün, DR-3000 isimli 

üründür.Üretici firma olan AMATEK Power tarafından, dağıtım hatları için özel 

olarak tasarlandığı beyan edilmiştir. Ürün detaylı incelemeleri sonucu kısa listeye 

dahil edilmiştir. Birim ürün başına düşen ölçüm kanalı sayısı azdır (6 Adet, voltaj 

ve akım girişleri dahil),  dağıtım hatlarındaki küçük açı değişimlerine karşı 

kayıtsız kalmaktadır, 0°C’nin altındaki sıcaklıklarda çalışmayacağı bilgisi vardır 

ve boyutları büyüktür. 
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3.2.3. ARBITER: ARBITER firması tarafından üretilmiş olan PMU ürünü, Model 

1133A isimli üründür. Syncrophasor ölçümlerinin yanı sıra enerji kalitesi 

ölçümleri de yapabilen bu cihaz, hassas ölçüm yetenekleri sebebiyle rakiplerinin 

önüne çıkmış ve nihai listeye dahil edilmiştir. Cihaz, rack tipi 19” server 

kabinlerine montaja uygun olup, boyutları büyüktür.  

3.2.4. ELSPEC: İsrail menşeli ELSPEC firması tarafından üretilmiş olan ürün, GFR-

5 isimli üründür. Farklı ölçüm yetenekleri, konfigüre edilebilir olarak temin 

edilebilen bu cihaz, incelenen 14 ürün içerisinde ölçüm yetenekleri en ileri olan 

cihazdır. Bu süreçte üretici firmanın çekimser tutumu gözlenmiş, PMU işlevinin 

DFR-5 serisi hata kaydedici cihazlara ek fonksiyon getirilerek sağlandığı tespit 

edilmiştir.  

3.2.5. ERLPHASE: ERLPHASE firması tarafından üretilmiş olan ürün, haberleşme 

yeteneklerinin kısıtlı olması ve form faktörü sebebiyle kısa listeye dahil 

edilmemiştir. 

3.2.6. GENERAL ELECTRIC: GE firması tarafından üretilmiş olan ürün, Multilin 

serisi OG Rölelerine ek fonksiyon getirlerek piyasaya sürülmüştür. Yeteri kadar 

hassas olmayan ölçüm yetenekleri ve form faktörü sebepleriyle kısa listeye dahil 

edilmemiştir.  

3.2.7. QUALITROL: Qualitrol firması tarafından üretilmiş olan ürün, rakiplerine 

kıyasla ortalama seviyeli ölçüm yetenekleri ve geniş haberleşme seçenekleri 

nedeniyle kısa listeye dahil edilmiştir, ebatları büyüktür.  

3.2.8. RUSSIAN PMU: Rusya menşeli olan ürün pano kapağına montajlı yapısı ve 

kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çekmiş olsa da düşük ölçüm hassasiyetleri 

nedeniyle kısa listeye dahil edilmemiştir. 

3.2.9. SEL: Schweitzer Engineering Laboratories firması tarafından üretilmiş olan 

cihaz, veri izleme, ölçüm ve erişilebilirlik yetenekleri sebiyle kısa listeye dahil 

edilmiştir. Üretici firma temsilcileri ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucu 

ürünün bir PMU cihazı olarak tasarlanmadığı, mevcut RTU ünitelerine ek 

fonksiyon geliştirilerek üretildiği anlaşılmıştır.  

3.2.10.  SIEMENS: Siemens firması ürünü, Siprotec 5 serisi koruma rölelerine ek 

fonksiyon getirilerek piyasaya sürülmüştür.  

3.2.11.  VALIANT: Birleşik Krallık merkezli VALIANT  firması tarafından üretilmiş 

olan cihaz, geniş haberleşme seçenekleri, hassas ölçüm yetenekleri dayanıklı 

yapısı sebebiyle kısa listeye dahil edilmiştir. Bu ürün ile dağıtım hatlarındaki 

küçük faz açısı değişimleri ölçülemeyecek durumdadır.  

3.2.12.   VIZIMAX: Kanada’da yerleşik VIZIMAX firması tarafından üretilmiş olan 

PMU cihazı ortalama üstü ölçüm nitelikleri ve çevre koşullarına karşı dayanıklı 

yapısı sebebiyle kısa listeye dahil edilmiştir. Firma yetkilileri ile İstanbul’da 

yapılan toplantı sonucu ürünün dağıtım hatlarındaki küçük faz açısı değişimlerini 

irem
56



Faaliyet Raporu 
 

 OG Şebekelerinde Syncrophasor Kullanarak 

Şebeke Dayanıklılığının Artırımı Projesi  ENTT Enerji ÖZEL BİLGİSİ 

 

Sayfa 7 / 9 

ölçülenmediği, bunun sağlanması için yeni bir tasarım yapılması gerektiği 

anlaşılmıştır.  

3.2.13.  PSL: Power Standards Lab tarafından üretilmiş PMU cihazı, üstün ölçüm 

yetenekleri, kullanıcı dostu arayüzü, kompakt boyutları ve çevre koşullarına 

dayanıklı yapısı sebebiyle nihai listeye dahil edilmiştir. Amerika’da yerleşik 

firma ziyaret edilmiş olup yapılan detaylı görüşmeler sonucu ürünün PSL firması 

ve UC Berkeley University ortaklığında Amerikan Enerji Bakanlığı tarafından 

4.000.000 USD fonlanarak geliştirildiği öğrenilmiştir.  

3.2.14.   WAMSTER: WAMSTER firması tarafından üretilmiş olan cihaz düşük 

hassasiyetli ölçüm yetenekleri ve kısıtlı haberleşme seçenekleri olmakla birlikte 

kompakt yapısı ve taşınabilir olması nedeniyle dünya genelindeki değişik ürünler 

hakkında fikir sahibi olmamıza katkıda bulunmuştur. 

3.3. Akıllı Kodlama ve Örnek Konfigürasyon Tabloları 

 Genel olarak PMU cihazları ana özellikler bakımından benzeşse de teklif ve sipariş 
aşamalarında özel seçimler yapılması gerekebilmektedir. Bu duruma örnek olarak, haberleşme 
portları miktarı, dijital giriş ve çıkış port miktarları, montaj yöntemleri gibi çeşitli 
parametreler gösterilebilir. Ek-1’de iki firmanın örnek akıllı kodlama dokümanları bilgi 
amaçlı sunulmaktadır. 

3.4. PSL MikroPMU veri sayfaları, görüntüler ve ilgili makaleler 

Ürün hakkında detaylı bilgiler, makaleler ve sunumlar Ek-2’de, Ürüne ait çeşitli görseller 
aşağıda sunulmaktadır.  

 

 

3.5. Tedarik 

Sonuç olarak, amacı; PMU cihazlarının kullanımı ile şebeke dayanıklılığının artırımı ve 
PMU cihazlarının yerli imkanlar dahilinde üretilmesine zemin hazırlamak olan projemizde 
kullanılması en uygun olan PMU cihazının yukarıda açıklanan PSL ürünü olan cihaz 
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olduğuna karar verilmiştir. Cihazın üstün yetenekleri ve projemiz kapsamında hem pilot 
uygulama hem de gelecek faaliyetler için en uygun cihaz olduğuna karar verilmiştir. 

Sipariş işlemi tamamlanmış (sipariş alındı belgesi Ek-3’tedir.) olup PMU cihazlarının 
bedeli 3 Aralık 2019 tarihinde ödenmiştir, ürünlerin Türkiye’ye sevkiyatına başlanabilmesi ve 
gümrükleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır.  

Sevkiyat yapılmış, gümrük çekim ve sevkiyat süreci devam etmektedir. 

4. Yakın dönem çalışmalar 

4.1.  Proje Durum Toplantısı 

ARAS EDAŞ ile Erzurum’da ARAS EDAŞ’ın Genel Müdürlük tesislerinde bir durum 
gözden geçirme toplantısı yapılmıştır. ENTT’nin sunumu Ek-4’tedir.  ARAS EDAŞ’ın da 
ilgili doküman kütüphanesini oluşturması için benzer ürün dokümanları, standartlar ve diğer 
dokümanlar ARAS EDAŞ’a sağlanmaktadır (Ek-6) 

4.2. Tasarım Teknik Gereksinimlerinin Sonuçlandırılması 

 Proje kapsamında üst seviye kavramsal tasarımı gerçekleştirilecek olan PMU ve PDC 
cihazları için teknik gereksinimler dokümanı oluşturuldu. Bu doküman kapsamında cihazın 
uyumlu olması gereken standartlar, yapısı, donanımı, yazılımı, sistemi, gerilim ölçüm 
kanalları özellikleri, akım ölçüm kanalları özellikleri, cihaz beslemesi, cihazı içi test ve 
kalibrasyon ihtiyaçları, zaman senkronizasyonu yöntemleri, haberleşme yetenekleri, bilgi 
depolama özellikleri, batarya gereksinimleri, kullanıcı ara yüz gereksinimleri, çevre 
koşullarına dayanımı, form faktörü, olması gereken ölçüleri, ağırlığı, paketlenmesi, 
muhafazası, elleçlenmesi, ESD kontrolü, baskılı devre kartları özellikleri, ömür sınırı olan 
parça özellikleri, standart olmayan parçaları, malzeme sağlayıcıları, konektör ve dış bağlantı 
özellikleri, kablo terminalleri, güvenlik ve bakım onarım ihtiyaçları, olması gereken MTBF 
değerleri, dokümantasyon ihtiyaçları, güvenlik, emniyet, insan mühendisliği, garanti 
ihtiyaçları ve test yöntemleri tanımlandı.  

 Teknik gereksinimlerin sonuçlandırılması için ilgili doküman Ek-5’te paylaşılmıştır, 
ilgili ARAS EDAŞ personelinin katılımı ile gözden geçirme toplantısında 
sonuçlandırılacaktır.  

4.3. Şebeke Yapısı İncelemeleri, Analizler ve Pilot Öneri Raporu Dokümantasyonu 

 Trafo merkezleri ve dağıtım merkezleri tek hat şemaları ARAS EDAŞ’tan temin 
edildi. İlgili tek tek hat şemalarının incelenmesinin ardından fiderlere ait kablo uzunlukları ve 
yük bilgileri temin edildi. Pilot uygulama için en uygun konumun belirlenmesi için analiz 
çalışmaları devam etmekte olup, oluşan yeni bilgi talepleri ARAS EDAŞ’a iletilmiştir.  
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DATA SHEET

Above & Beyond Power Quality www.powerstandards.com

microPMU

OVERVIEW

Measure and understand the complex and dynamic power flows in 
distribution grids and microgrids with the microPMU. 

The microPMU is like a microscope that has micro-second resolution 
and ultra-precise accuracy needed for distribution grid applications.

The microPMU is ideal for projects that need ultra-precise 
synchrophasor measurements for investigating stability and 
impedance questions. The microPMU can also be used for real-time 
control applications using the IEEE C37.118.2-2011 protocol.

FEATURES
•  Ultra-accurate phasor measurements: 

TVE 0.01%

•  Simultaneous recording and 
streaming of synchrophasors

•  Fast recording / streaming rate:  
100/sec at 50Hz and 120/sec at 
60Hz

•  Voltage and current phasors, 
frequency , active / reactive powers, 
power factor

•  Compliant with IEEE C37.118.1-2011 
and C37.118.2-2011

•  Fully compatible with OpenPDC, 
and with PSL microPMU plotting 
application software

•  30 days of micro-synchrophasor 
measurement stored in internal 
memory

•  Recordings can be downloaded via 
FTP

•  Configuration / firmware update via 
FTP or Web pages (HTTP)

•  Ultra precise mode (for grid stability 
analysis) or low latency mode (for 
control applications)

•  Easy installation (can be installed 
in electrical panels, on distribution 
poles, pad mount transformers..)

•  Supports connections via PTs and CTs

•  Fully isolated GPS receiver / antenna 
with cable delay auto-compensation

APPLICATIONS
•  Monitor and understand stability of microgrids or distribution grids, 

and backup power systems

•  Event identification and characterization

•  Topology change detection (open/closed state of switches)

•  Detection of cyber attacks rehearsals at substations
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Tel ++1-510-522-4400 | Fax ++1-510-522-4455 
info@powerstandards.com | www.powerstandards.com  DATA SHEET: microPMU - Oct 1, 2019 v5

SPECIFICATIONS
MAINS VOLTAGE INPUT CHANNELS  

Connection L1, L2, L3, N PQube 3 screw terminals (max torque 5 inch-pounds (0,6Nm))

Voltage Measurement Range 0 VAC ~ 750VAC L-E (0 VAC ~ 1300 VAC L-L)

Voltage Measurement Channels Line-to-Earth, Neutral-to-Earth

Mains Configuration 3-phase delta,  3-phase wye/star, single-phase, split-single-phase, 

Frequency Range Nominal 50 Hz, 60 Hz

Sampling Rate 25,600 samples/s @ 50Hz and 30,720 samples/s @ 60Hz

Isolation PQube 3 tested up to 5100VAC isolation to Earth
UL/IEC 61010 tested, approval pending

Installation Category CAT IV UL/IEC 61010 for voltages up to 300 VAC L-N (equivalent to 480 VAC L-L), CAT III for 
voltages up to 600VAC L-N. Pollution degree 2. UL/IEC 61010 test pending

TVE (Total Vector Error)
Typical TVE             |  ±0,01%
Typical short-term TVE stability for differential measurements: ±0.002%

Amplitude Resolution 0,0002%FS (2 PPM)

Amplitude Accuracy (±% rdg ±% FS)
±0,050% (10VAC ~ 750VAC L-E). 
Typical :±0,010% (120VAC ~ 600VAC L-E)

Angle Resolution 0.001°                    |  (noise floor - useful for short-term difference measurements)

Angle Accuracy (±% rdg ±% FS) ±0,010°  1 Standard Deviation 
Typical : ±0,003°

CURRENT INPUT CHANNELS  

Measurement Channels
8 inputs . differential voltage inputs (range 0.333Vrms or 10Vpk, input impedance 33.3 kΩ, 
crest factor 3.5 )  
      Note: 3 phase current channels streamed via IEEE C37.118-2 communication protocol

Current range 0~6000A with split-core CT's (call us for ranges >6000A)

Sampling Rate 25,600 samples/s @ 50Hz and 30,720 samples/s @ 60Hz

Wire Connection Screw terminal (Max torque 2 inch-pounds (0,25Nm)).
Min. 28AWG (0,8 mm²), Max. 16AWG (1,31mm²). 600V UL- recognized insulation required

POWER MEASUREMENTS
DEFINITIONS

Watts (power) Sum of per-phase active fundamental power

Volt-Amps (apparent power) 
Sum of per-phase product of RMS voltage and RMS current, taken over the measurement 
interval 

Power Factor Fundamental power factor—ratio of Watts to Volt-Amps

VARs (volt-amps reactive) Fundamental VARs

MODES OF OPERATION
ULTRA PRECISE MODE Recordings to Internal Memory

Streaming according to C37.118.2-2011 (both simultaneously)

Parameters
3 voltage and 3 current phasor anfgle and magnitude, frequency, ROCOF 
Active / reactive powers, power factor (recorded only)

LOW LATENCY MODE Using P-Filter* (streaming IEEE  C37.118.2 only)

Using M-Filter* (streaming IEEE C37.118.2 only)

Latency: 50 ms typical

Parameters 4 voltage and 8 current phasors, frequency, 4 analog channels

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Dimensions (L x W x H) 4.33 in X 2.89 in X 3.08 in (metric: 11.0 cm X 7.34 cm X 7.82 cm), 35 mm DIN rail mountable

Operating Environment (temp., hum., alt.)
-20 ~ 65 °C (55 °C with PM2 AUX load), 5 ~ 95% RH (inside use), <2000 m above sea level
(for EMC immunity, overvoltage, and other conditions, see full specs)

Power Supply  (AC)
24 VAC ±10% at 50/60/400 Hz, 1.5A max (PSL’s PM1 and PM2 modules supply microPMU 
compatible power at 100~240 VAC 50/60 Hz, and 120~370 VDC)

  (DC) ±24 ~ 48 VDC ±10% (polarity independent), 1A max. Power over Ethernet (PoE) compatible

Internal memory 32 GB up to 30 days of synchrophasor data

Data backup 16 GB (up to 128GB) micro SD card or USB 2.0 thumb drive

Clock Synchronization GPS receiver and antenna provided with the microPMU

Communication Ethernet port RJ-45, 10/100 (optional wireless and cell modem)

Communication protocols FTP or HTTP (secure FTPS and HTTPS), IEEE C37.118-2.2011

Part Number: microPMU-DINRail-00-000-XXXX

*Amplitude & angle accuracies are dependent when using the low latency mode
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Precision Micro-Synchrophasors for Distribution
Systems: A Summary of Applications

Alexandra von Meier, Member, IEEE, Emma Stewart, Senior Member, IEEE, Alex McEachern, Fellow, IEEE,
Michael Andersen, Member, IEEE, and Laura Mehrmanesh

Abstract—This paper describes high-level findings from an
innovative network of high-precision phasor measurement
units (PMUs), or micro-PMUs (µPMUs), designed to provide an
unprecedented level of visibility for power distribution systems.
We present capabilities of the technology developed in the course
of a three-year ARPA-E funded project, along with challenges
and lessons learned through field deployments in collaboration
with multiple electric utilities. Beyond specific applications and
use cases for µPMU data studied in the context of this project,
this paper discusses a broader range of diagnostic applications
that appear promising for future work, especially in the presence
of high penetrations of variable distributed energy resources.

Index Terms—Phasor measurement units, synchrophasors,
voltage measurement, power distribution, smart grids.

I. INTRODUCTION

H ISTORICALLY, with mostly radial power distribution
and one-way power flow, it was only necessary to eval-

uate the envelope of design conditions, e.g., peak loads or
fault currents, rather than continually observe the operating
state. But the growth of distributed energy resources introduces
variability, uncertainty, and opportunities to recruit diverse
resources for grid services, prompting an interest in tools such
as advanced sensors and more comprehensive monitoring to
better observe, understand and manage the grid at the distribu-
tion scale [1]. To address this need, the University of California
at Berkeley (UCB), in conjunction with Power Standards
Lab (PSL) and Lawrence Berkeley National Lab (LBNL), has
worked to develop a high-precision, micro-phasor measure-
ment unit (μPMU) and to study its applications for diagnostic
and control purposes in distribution systems.

A μPMU provides ultra-precise, synchronized measure-
ments of voltage (and optionally current) magnitudes and
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phase angles, or synchrophasors. The μPMU hardware in
this project builds on an existing commercial power distur-
bance recorder capable both of storing and analyzing data
locally and of communicating live [2]. The key innovation
is a precise time-stamping of measurements via GPS to allow
the comparison of phase angles (i.e., the timing of the voltage
waveform) at different locations. After developing and test-
ing the μPMU, the project team developed a live network
of μPMUs and a powerful time-series database called the
Berkeley Tree Database (BTrDB) [3] to allow for monitoring
and visualizing distribution grid behaviors in near real-time.
Beyond the pilot test site on the LBNL and UCB campus,
several dozen μPMUs were installed on distribution circuits
of partnering electric utilities during 2014-2016. The costs of
these pilot installations were dominated by the installation
labor costs added to the three-year communication costs at
0.5GB per day via cellular modems. The cost of the μPMU
instruments themselves, developed for this research project,
was approximately $3,500 per measurement point, optimized
for precision research purposes.

The rest of this paper is organized as follows: Section II
provides background on synchrophasor technology and the
interpretation of PMU measurements. Section III describes
the network and database developed to accommodate the rich
μPMU data streams. Section IV presents an overview of rele-
vant distribution system applications in both the operations
and planning context, providing some illustrative examples
and updating recent progress in their development. Section V
discusses data quality and limitations in relation to differ-
ent applications, Section VI introduces an open dataset, and
Section VII concludes the paper.

II. SYNCHROPHASOR TECHNOLOGY

Today, synchrophasors are used almost exclusively to
observe transmission systems. Deployment of transmission
PMUs has grown dramatically in recent years [4], as syn-
chrophasor data provide unique insights into power flow and
angle stability on a.c. networks: they make it possible to
directly observe the state variables, voltage magnitude and
phase angle at each node, that uniquely determine the oper-
ating state of the system through the power flow equations.
In transmission systems, where branch impedances are over-
whelmingly inductive, real and reactive power flow can be
mathematically decoupled to a very good approximation, and
real power flow P between two nodes varies mainly with the

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. For more information, see http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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voltage angle difference δ (that is, the phase shift of the volt-
age waveform as observed at different locations relative to the
same clock), according to the relationship

P12 ≈ V1V2

X
sin δ12 (1)

where X is the line inductance and V1 and V2 are the volt-
age magnitudes. Direct measurement of the state variable δ

can not only serve as a proxy for local current measure-
ments (assuming network impedances are known), but can
help estimate the system state beyond instrumented nodes,
since voltage phasors, unlike currents, are not sensitive to the
branch on which they are measured. Moreover, synchropha-
sors are invaluable for characterizing dynamic behaviors such
as oscillations, since it is possible to simultaneously observe
position (steady-state phase angle), rate of change of angle
(frequency), and rate of change of frequency (ROCOF).

For synchrophasor applications of interest at the transmis-
sion level, algorithms compare measurements across large
distances, even if the PMUs happen to be installed on distribu-
tion circuits—say, at substations, or plugged into 120-V wall
outlets [5], [6]. Such analysis provides important insights for
wide-area monitoring, including frequency and angle stability,
grid oscillation modes and damping, or significant disturbance
events [7], [8]. By contrast, this paper addresses applications
concerned with power flows on medium-voltage distribution
systems to inform local decisions. The emphasis here is on
comparing data from multiple locations behind the same dis-
tribution substation, even if measurements from more distant
PMUs are also sometimes drawn on. For example, an algo-
rithm may seek to determine the cause and effects of a
fault on a distribution circuit based on voltage and current
phasors along the feeder, while checking synchronized data
from elsewhere to rule out a disturbance propagated from the
transmission side.

Synchrophasor measurements suitable to inform local,
distribution-centric analysis are more challenging to make, for
several reasons. Because power flows are smaller and distances
shorter, voltage phase angle differences of interest are typically
two orders of magnitude smaller than those across transmis-
sion systems, i.e., hundredths to tenths of a degree, not whole
or tens of degrees, where a 10 millidegree phase shift at 60Hz
is equivalent to 0.46μs. At the same time, magnitude and phase
angle signals are small compared to measurement noise and
nonrandom measurement errors, and the signal itself typically
contains many layers of variation on different time scales that
may or may not be of interest for a particular interpretation
of the measurement.

Another problem for drawing intelligence from the phasor
data here is that distribution networks tend to have signif-
icant resistive components, meaning that real and reactive
power flow cannot be decoupled and the standard transmission
approximation of Eqn. (1) becomes invalid. A better approxi-
mation, based on the DistFlow equations for radial systems [9],
is given by the pair of equations for voltage magnitudes and
angles

|V1|2 − |V2|2 ≈ 2(RP + XQ) (2)

δ1 − δ2 ≈ XP − RQ

|V1||V2| (3)

where the ratio of inductance X to resistance R will determine
the sensitivity of real power P and reactive power Q to V and δ,
respectively [10].

Moreover, since neither loads nor impedances can be
assumed equal across all three phases in distribution systems,
it may be necessary to use an unbalanced three-phase
model, which adds substantial computational complexity [11].
Because analysis for the unbalanced three-phase case is so
unwieldy, its use in practice has been mainly limited to pro-
tection studies. With the advent of single-phase generation
sources and electric vehicle loads, however, distribution plan-
ning and operations will likely see an increasing need to
employ three-phase models, along with measurement data
from each individual phase.

The μPMU devices used in this project have reliably
measured angle separations as small as 0.01o and voltage
magnitudes to within 10−4 per-unit. The detailed capabili-
ties of the μPMU device built by PSL are described in [2]
and [12]. Devices may be connected directly to single- or
three-phase secondary distribution circuits up to 690V, or to
the primary (medium-voltage) distribution network by way of
transducers such as potential and current transformers (PTs
and CTs) that are typically found at distribution substations
or line devices. μPMUs communicate via Ethernet or cellular
modem. In the research implementation, each μPMU streams
magnitude and phase angle values for each voltage and cur-
rent channel at two samples per cycle, or 120 Hz. This paper
uses the term “μPMU” generically for devices (from any man-
ufacturer) specifically designed to measure distribution-level
phase angle separations—i.e., small fractions of a degree—
and “PMU” to include devices that meet expectations for
the transmission context, with typical accuracies on the order
of 1o.

III. NETWORKING SYSTEM OVERVIEW

The real potential for leveraging phasor data in practical
applications lies in clever networking and data management.
The ARPA-E project addressed this with an innovative archi-
tecture for synchrophasor data analysis on distributed com-
modity hardware. At the center is an original feature-loaded
timeseries store called the Berkeley Tree Database (BTrDB).
Able to handle sustained writes and reads exceeding 16 million
points per second per cluster node, advanced query function-
ality and extremely efficient storage, this database enables
pioneering analysis and visualization techniques [3].

Leveraging this database, a distillate framework has been
created that allows for nimble development of scalable anal-
ysis pipelines with strict assurances on result integrity in the
face of asynchronous changes in data and out-of-order arrival.
This leads to exceptional handling of both real-time and his-
torical data: for instance, over 216 billion raw and 515 billion
derived datapoints from 13 μPMUs were archived in as little
as 3.9TB [3]; the project’s archives now exceed 100TB. On
four large EC2 nodes, BTrDB achieves over 119M queried
values per second (>10GbE line rate) and over 53M inserted
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Fig. 1. System architecture overview, adapted from [13].

values per second of 8 byte time and 8 byte value pairs, while
computing statistical aggregates. It returns results of 2K points
summarizing anything from the raw values (9 ms) to 4 bil-
lion points (a year) in 100-250ms [13]. We have demonstrated
that the system can scale to handle sophisticated analyses
and storage for tens of thousands of μPMUs on commercial
off-the-shelf servers [3].

Figure 1 shows the architecture and deployment design for
this BTrDB system [13]. Security is addressed in the follow-
ing ways: The plotting service is limited to password-protected
user access to the database over an encrypted channel; only
data from registered IP addresses or serial numbers is stored;
and the μPMU instrument implements a range of secure trans-
fer protocols including SFTP and HTTPS. Additional research
is in progress to enhance the security of data transfers from
the μPMU instruments to the destination database [14], [15].

With μPMUs installed at multiple places on a distribution
feeder (e.g., the substation, the end of the feeder, and key dis-
tributed generation equipment), the BTrDB system can support
the analysis and operation of an single feeder, many feed-
ers originating at the same substation, or even assist in the
detection of transmission-level phenomena [12].

μPMUs stream raw data into the database by way of the
chunk loader. To enable human-centric analyses, the data is
then automatically “distilled” into globally timestamp-aligned
clean streams using the GPS lock stream and continually
evolving heuristics for good data. These streams become the
inputs for a set of additional algorithms (“distillers”) that
create a directed data flow graph for a single phase of an
individual μPMU. These are repeated for the other phases,
and again for each of the other μPMUs [3].

The communication timing can vary and be optimized by
application, e.g., once per cycle, once every few seconds, or
anomaly-triggered. The data can flow to multiple networking
nodes, where each node can be armed with different analytic
tools. A networking node can be located on a portable comput-
ing station with the proper communication link. The analyzed
data can be visualized at the node, sent to users as is or fil-
tered, or sent when a threshold for anomaly detection is met.
Examples include a summary sent to the distribution system
operator, or a control instruction sent from the networking
node to the relevant devices [12].

The networking infrastructure is agnostic to the particular
sensor device connecting to it because standard protocols and
file formats are employed. A major goal of the BTrDB system
is to facilitate the greatest diversity of devices, information,
and applications all playing together well in power system
operations [12].

IV. APPLICATIONS FOR μPMU DATA

A broad spectrum of potential distribution system applica-
tions could hypothetically be supported by PMU or μPMU
data, as has been noted in [16]–[19]. We distinguish between
diagnostic and control applications. Diagnostic applications
help operators and planners better understand the present or
past condition of the distribution system, which may inform
decisions about equipment maintenance, network upgrades
or resource interconnection. Control applications inform spe-
cific actions to be taken in more or less real-time to directly
alter the operating state of the network, including circuit
topology reconfigurations, power injections from distributed
resources, or demand response. This paper focuses on diag-
nostics, which are closer to commercial readiness than controls
based on PMU data. The overall benefits of ultra-precise,
high-resolution and time-synchronized synchrophasor mea-
surements can be summarized as improved situational aware-
ness regarding distribution circuits. Use cases for this type
of information range widely and may apply to both oper-
ations and planning. Some applications require only high-
resolution, time stamped voltage magnitude measurements;
some are supported by current measurements (loads); and oth-
ers (frequency, oscillation and island detection) depend on
voltage phase angle data of various accuracy levels. This sec-
tion provides an overview of specific applications and use
cases that have been demonstrated and those that hold future
promise.

A. Event Detection and Classification

Our team has used μPMU measurements extensively to
detect and explain disturbance events [20]. The diagnostic
strength tends to derive more from precision time stamping and
very high-resolution magnitude measurements, now compara-
ble across multiple locations, than from calculations explicitly
using the phase angle. The μPMU data here present an alterna-
tive to distribution system SCADA measurements, which tend
to have resolution on the order of several seconds and often
are poorly aligned in time with each other. Event detection
leverages the inherent high-speed search capability of BTrDB,
which makes it possible not only to locate small events inside
large data sets, but to iteratively tune search parameters. Use
cases span a broad range from identifying and preventing
hazardous conditions or equipment damage to helping assign
responsibility for disturbances or power quality impacts.

• Voltage sag detection and analysis. The first practical
application from our project, developed by LBNL, scans
the BTrDB database for voltage sags and notifies users by
email [21]. An automated algorithm distinguishes locally
caused disturbances on a feeder from those originating
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elsewhere on the transmission grid, by comparing per-
unit voltage sags at multiple locations, as well as changes
in current and their precise timing. This analysis can
establish, for example, whether a load or generator trip
was caused internally, by other nearby devices, or distant
sources. The reliability and detail of event classification,
along with the ability to locate disturbance origins by
triangulation, will improve with denser deployment of
μPMUs and algorithm refinement through learning.

• High-impedance faults. The most important type of local
cause for voltage sags are faults with sufficiently high
impedance, and thus small current, that do not trip protec-
tive devices. High-impedance faults created by animals or
arc flashes that are typically invisible to operators can be
identified with μPMU measurements, and distinguished
from other local voltage sag causes such as motor starts,
through the detailed time-series behavior of voltage and
current [20].

• Equipment health diagnostics. Our team has demon-
strated μPMU-based early diagnosis of a tap changer
malfunction on a substation transformer based on ana-
lyzing detailed voltage signatures during and after tap
change events, enabling timely correction by the util-
ity [20]. Note that voltage phase angle changes can
help distinguish tap changes from other magnitude step
changes [22]. This application likely extends to many dis-
tribution devices with significant potential for economic
savings and improved safety.

• Fault location. In theory, μPMU measurements can
enhance fault location along circuit sections between
protective devices based on estimating the impedance
between measurement point and the fault [23]. The
expected advantage of high-precision phasor data as
compared to SCADA-based techniques is a combina-
tion of improved location accuracy and/or fewer sensors,
owing to explicit measurement of δ and more precise
time-alignment of sensor data from different locations.

B. Topology and Cyber-Attack Detection

PMU measurements can be used to confirm the topology of
a distribution network, i.e., the open/closed status of switches
or breakers. Use cases for topology detection with advanced
sensing include situations where SCADA data from remote
terminal units are either unavailable or considered unreli-
able for any reason [24]. Certainty about the actual topology
is important for preventing customer outages and constraint
violations (e.g., unintentional network loops, unsafe voltage
across a switch while closing, high or low customer voltages,
excessive load on a circuit section) through subsequent opera-
tions. A special case of interest is the detection of cyber-attacks
that would deliberately conceal or falsify information, to either
mask a physical attack or trick operators into taking actions
that inadvertently sabotage the grid. Such attacks could be
identified by checking the consistency of SCADA data against
independent μPMU data that reside on a separate, indepen-
dent cyber-network. To escape detection, an attacker would
then have to simultaneously attack both networks in perfect

coordination, a vastly higher security threshold. Cyber-attacks
could also be identified by detecting unexpected operations
or topology changes via the physical μPMU measurements
alone.

Topology detection algorithms draw on essentially three dif-
ferent approaches, each of which still await extensive testing
in the field:

• Residual State Estimation Error. This approach, which
depends on absolute measurement accuracy, relates the
residual error of the distribution state estimation to a dis-
crepancy between the assumed and the actual network
topology. A suitable algorithm can then identify which of
a set of possible topologies minimizes the residual error,
and is thus the most plausible actual topology [25].

• Time-series Signature of Topology Changes. Rather than
scrutinizing the steady operating state under a given
topology, this approach focuses on detecting and inter-
preting the transitions between states, as switches or
breakers are being opened or closed. In doing so, it
sidesteps the accuracy problem, relying instead on rela-
tive changes observable at high sampling rates over time
spans on the order of several cycles. In one example
of the time-series approach, measurements at different
locations on the network are compared against a library
of behaviors expected under a set of possible topology
transitions [26], [27].

• Source Impedance Method. This approach, which also
relies on the time series, is discussed further below. It
examines the effective source impedance looking up into
the network through step changes in voltage and current
phasors that reflect reconfigurations of the circuit topol-
ogy. Development of this technique is supported by the
DOE CEDS project [28].

C. Model Validation

Beyond the topology status that might change on the order
of hours or days, the more permanent physical characteristics
and connectivity of a distribution network also require empir-
ical measurement for validation. Because of the high level of
detail involved and the cost of verifying information in the
field, distribution circuit models are notoriously inaccurate;
yet these models form the basis of many essential analyses,
especially in the planning context [29]. An important example
is the interconnection of distributed solar generation, where a
correct model is crucial for the prediction of physical impacts
on the circuit. High-precision μPMU measurements of a com-
bination of voltages and currents may confirm, correct, or
improve the detail of distribution network models. Specific
items of interest include:

• Load models. Detailed time-series measurements of volt-
age and current at the feeder level can validate and
improve analytic tools such as ZIP-models of aggregate
load, used to predict load response to voltage changes.

• Generator models. A topic of particular interest is the
dynamic response of switch-controlled devices (inverters)
to voltage conditions and transient events at fine time
scales. The context may be either preventing unintended
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Fig. 2. μPMU voltage measurements on three phases in Berkeley (blue) and Alameda (red).

effects (such as cascading trips) or leveraging these
resources for grid services (such as VAR support, har-
monic cancellation, transient mitigation, or synthetic
inertia).

• Phase (ABC) identification. PMUs allow for relatively
straightforward phase identification by direct comparison
of phase angles, with the caveat that delta-wye con-
nections shift angles by 30o. Because angle differences
associated with distribution power flows are much smaller
than 30o, it is straightforward to match A,B,C phases
on a single feeder by inspection, although this becomes
more difficult when reference locations are separated
by multiple transformers with unknown configurations
or sequencing. A complementary method draws on the
time-series to correlate voltage changes on the different
phases [30], preferably during large asymmetrical distur-
bances. This is illustrated by the example in Figure 2,
which shows voltage magnitudes and phase angles (rela-
tive to the same clock) during an event observed at two
Bay Area locations, Berkeley and Alameda, separated by
the 115-kV transmission network and multiple transform-
ers. Without any network model information about the
phase correspondence between these sites, we can confi-
dently identify it from Figure 2b based on the different
shape of the angle disturbance for each phase, despite
the matching phases being shifted by 180◦. We could
have matched Phase 1 between the two locations based
on the smaller per-unit magnitude of the voltage sag in
Figure 2a, but the association between Phases 2 and 3
by magnitude alone is less conclusive. Using PMU data
obviates the need for specific equipment to actively inject
a signal for phase identification.

• Line segment impedances. Measurement of both current
and voltage phasors at each end of any given line segment
or device should, in principle, yield the impedance of that
segment through simple application of Ohm’s law. We
have found this to be surprisingly difficult in practice,
as discussed below, since small errors have large impact.
A likely path to improving impedance calculations is the
application of suitable regression techniques.

• Transformer and other device models. The impedance
of any device should be possible to compute in analo-
gous fashion to line segments. The case of transformers
is special and interesting because actual impedance varies
significantly with load, and this behavior may hold impor-
tant diagnostic clues for equipment health [20]. Moreover,
there is particular interest in developing high-fidelity
transformer models to capture voltage magnitude and
phase shifts as a function of load, since this would allow
making good inferences about the primary distribution
system from convenient and comparatively inexpensive
sensor locations (e.g., wall outlets) on the secondary side.

The standard three-phase formulation of Ohm’s Law shown
in Eqn. (4) for a line segment connecting locations 1 and 2
includes complex terms for the voltage phasor difference
between the two locations, the self- and mutual impedances
Zii and Zik of the line segment, and current on each phase
(measured at either location).

⎡
⎣

Va,1 − Va,2
Vb,1 − Vb,2
Vc,1 − Vc,2

⎤
⎦ =

⎡
⎣

Zaa Zab Zac

Zba Zbb Zbc

Zca Zcb Zcc

⎤
⎦

⎡
⎣

Ia

Ib

Ic

⎤
⎦ (4)

For three identical conductors we expect Zaa = Zbb =
Zcc along with Zik = Zki, but since distribution lines are
rarely transposed, we cannot assume equal mutual impedances
(which depend on geometry). Given values for all the V and I
terms from a set of μPMU measurements (6 pairs of voltage
and 3 pairs of current magnitude and angle values taken at the
same time), we can, in principle, solve for Z.

For the purpose of comparison to circuit model data, it may
be desirable to express the voltage, current and impedance
terms as symmetrical (zero-, positive-, and negative-sequence)
components. One complication for model validation is that
the actual geometry and spacing of underground conduc-
tors is not readily verifiable. In any case, this approach is
highly susceptible to measurement error, considering that a
typical voltage drop on such a segment (i.e., our signal)
would be on the order of 0.001 to 0.01 p.u. and <1o,
which is similar to the error of a revenue-grade instrument
transformer.
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Fig. 3. Voltage phase angle difference (green) between substation and a large PV array on a 12-kV circuit; current injection by the PV array (blue) and
net current measured at the substation (brown). The phase angle difference δ, a distillate stream in BTrDB, alternately correlates and anti-correlates with net
current as the feeder imports and exports power. While the sign of δ changes with real power flow, current magnitude does not indicate direction and never
crosses zero due to reactive power flow. The δ step change in late morning of Oct. 8 is associated with a tap change operation.

One modification, summarized by Eqn. (6), is to consider
the line segment impedance Zsegment as the difference between
the network source impedances observed from the two end
points of the segment during a significant step change of
current and voltage.

Zloc,t = Vloc,t − Vloc,t−x

Iloc,t − Iloc,t−x
(5)

Zsegment = Zloc1,t − Zloc2,t (6)

Equation (5) (written for a single phase in the interest of clarity)
shows the source impedance at a single location as the ratio of
differences between pairs of voltage and current measurements
taken at time t and t-x, where x should be a small interval (say,
on the order of a cycle or several samples) so as to minimize the
opportunity for other, external factors to impact voltage, and t
should be chosen such that a significant change in current (and
presumably voltage) occurs during x. Taking the difference
between measurements reduces the impact of systematic trans-
ducer errors, to the extent that these are stable over the interval
x, and the calculation may be repeated for different times ti.
This formulation can be expanded into matrix form to account
for the unbalanced three-phase case. The algorithm may begin
by searching for suitable step change events and conclude by
reporting the mean and standard deviation of computed segment
impedance values. This example illustrates the peculiar charac-
ter of distribution-centric as compared to transmission-centric
algorithms for utilizing PMU data: namely, an emphasis on
techniques for extracting information about very small quanti-
ties in the presence of significant noise and uncertainty about
basic network properties.

D. DG Characterization

A critical motivation for increased distribution monitoring is
to better understand how distributed generation affects the grid,
for purposes of guaranteeing safety and power quality, esti-
mating feeder hosting capacity, and evaluating both costs and
benefits associated with distributed resources (such as rooftop

solar or larger, commercial PV arrays interconnected at the pri-
mary distribution voltage). Key items of local concern include
effects on customer voltage and implications for protection
systems of reverse power flow. Operators at both the trans-
mission and distribution level also care to better anticipate
aggregate net load, DG responses to transients, and exposure
of the system to loss of generation. DG characterization may
include the following:

• Correlate feeder voltage changes with DG behavior.
Voltage volatility may be caused by either loads or vari-
able generation on a circuit, and detailed observations
including statistical analyses on various time scales may
be needed to determine the actual impacts of DG. BTrDB
is a particularly useful platform for this purpose because
of its seamless transition through time scales from sub-
cycle to years. Use cases include assuring proper service
voltage levels, preventing excessive operation (hunting)
of legacy voltage regulation equipment, and addressing
voltage flicker.

• Detect reverse power flow. Phasor measurements of volt-
age and current unambiguously identify the direction of
power flow, which conventional magnitude-only measure-
ments fail to do. The ability to detect reverse power flow
in real-time (and the option take remedial action such
as temporary curtailment) should help relieve the need
for conservative planning margins in DG interconnection.
Figure 3 illustrates power flow reversal due to a large PV
array on a cloudy and a sunny day, as seen through the
voltage phase angle difference between PV array and sub-
station, which changes sign during the day. Power flow
direction at a single location could also be inferred from
the current phase angle relative to voltage, but without
capturing power flow on a feeder that may have multiple
branches.

• Disaggregate net metered DG from load: When the
distribution utility lacks access to separate load and gen-
eration telemetry, DG masks an unknown amount of load,
which implies greater system exposure to contingencies.
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Innovative algorithms can leverage available insolation
data with μPMU measurements for a high-fidelity esti-
mate of individual PV generation even when not directly
metered [20], [31].

E. Microgrid Operation

Microgrids hold particular interest in the context of grid
resilience. They give occasion for more aggressive opera-
tional strategies than typical distribution feeders, such as the
following:

• Islanding: deciding when to separate the microgrid from
the main grid to operate as a power island. Analytics
based on μPMU data may provide better early indication
of grid conditions (such as frequency or voltage instabil-
ity) that warrant intentional islanding for local reliability
reasons.

• Load and generation balance: controlling power injections
from generation and/or storage to match instantaneous
load on the microgrid during islanded operation, and
shedding non-critical loads in a deliberate manner when
necessary. While essential for balancing a power island,
strong local control capabilities may also be used to
provide ancillary services to the main grid.

• Resynchronization: reconnecting an islanded microgrid
to the main grid. Performing this transition without
interruptions or transients requires matching frequency
and phase angle across the point of common cou-
pling [32]. One advantage of using PMUs for this purpose
is that they need not be co-located with the breaker.

F. Distribution State Estimation

State estimation is the process of reconciling available phys-
ical measurements (of imperfect accuracy) with mathematical
relationships (based on an assumed model) so as to obtain
a best-fit estimate of the state variables (voltage magnitude
and phase at each node) that uniquely describe power flow
throughout the network [33]. This analysis is concerned with
(quasi-)steady-state operation over at least several seconds, not
transient disturbances or dynamic response. In the transmis-
sion context, the condition of redundancy is generally satisfied
(i.e., there are at least as many measurements as nodes), so
that the focus of state estimation is on correcting erroneous
measurements. Distribution networks, while smaller in geo-
graphic extent, have much greater numbers of nodes (including
essentially every service transformer) that are often without
any direct instrumentation. Estimating the operating state of
a distribution system thus introduces the challenge of per-
forming some type of extrapolation from available empirical
data. A Bayesian approach developed in the context of μPMU
research, which uses a linear power flow approximation,
makes use of historical information about loads as “pseudo-
measurements” and trades off the high precision of μPMU
measurements against the number of sensors on a circuit [34].
Irrespective of the particular algorithm used, the success of dis-
tribution state estimation is sensitive to the absolute accuracy
of voltage magnitude and phase angle measurements obtain-
able in the field, while accounting for transducer errors. Use

cases for distribution state estimation include a broad spectrum
of operations and planning decisions that hinge on knowledge
of steady-state voltages and power flows throughout a network,
including the efficient control of distributed resources.

G. Phasor-Based Control

Control of distributed resources on the basis of μPMU mea-
surements has been confined to the simulation environment
so far, but holds interesting promise. The underlying idea is
that voltage phasors holistically reflect any changes in the
operating state of the system, including generation and load
as well as connectivity changes or other contingencies. By
tracking a target phasor rather than injecting a predetermined
amount of power, a resource can inherently counteract changes
occurring elsewhere in the network, requiring fewer measure-
ments and less communication. Explicit phasor measurements
also reduce the computational needs for power flow and the
dependence of algorithms on potentially inaccurate input data.
Use cases for phasor-based control may include managing net
power flows, reducing voltage volatility, or matching phasors
at tie switches or points of common coupling [35]. To date,
our project has developed new linear approximations for the
relationship between the measurable phasor profile and P,Q
injections that will be suitable as a basis for control [10],
and demonstrated the ability to track a reference phasor by
simulated inverter control on a small test feeder with signifi-
cant phase imbalance [11]. We expect phasor-based control to
become an important area of future research.

H. Transmission Versus Distribution Analytics

It is worth reflecting on some fundamental differences
between transmission- and distribution-centered use cases and
algorithms for PMU data, areas of overlap notwithstanding.
The goal is always to provide increased visibility and situ-
ational awareness, which can extend both above and below
the substation—for example, in detecting and locating the
source of disturbance events. However, on the transmis-
sion side, PMUs augment extensive telemetry already in
place for purposes of power measurements in near real-time.
Synchrophasors crucially improve upon these conventional
measurements by revealing subtle changes in the time dimen-
sion, as seen in oscillations and damping, or studying the
relationships among quantities over large distances across the
network. Across transmission systems, time-aligned frequency
measurements, even without explicit phasor differences, can be
highly informative [7]. The key point of interest is the prop-
agation of changes, especially the potential of disturbances
to cause large outages, while local steady-state quantities are
already known to a good approximation.

By contrast, existing SCADA and customer meter data leave
vast gaps of knowledge about distribution circuits, where even
the physical properties and connectivity of the network itself
are often in question. Many of the above distribution system
applications are thus concerned with establishing a baseline
awareness of the operating state, as much as characterizing
departures from it. The goal is often to identify contributions
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TABLE I
EXPECTED DATA REQUIREMENTS FOR DIFFERENT CLASSES OF μPMU APPLICATIONS

from specific individual sources, and their impacts short dis-
tances away. Two resulting difficulties are that the relevant
signals to be measured are small, and that algorithms must
account for many variables, including unknowns.

V. DATA REQUIREMENTS AND LIMITATIONS

Our research team has aimed to articulate the requirements
that various power distribution-related applications will impose
on the following measurement characteristics: temporal data
resolution; absolute and relative measurement accuracy; com-
munication volume, latency and continuity of data transfer;

and placement of μPMUs on the distribution circuit. Some of
these requirements are summarized in Table I.

With respect to these requirements, a key distinction lies
between applications addressing steady-state versus dynamic
circuit behaviors. Steady-state applications such as distribu-
tion state estimation depend most critically upon comparisons
of measurements between different locations made at a sin-
gle point in time, such as a phase angle difference or a
per-unit change in voltage magnitude between two network
nodes. Here we require absolute accuracy such that the mea-
surement error is small compared to the signal of interest,
perhaps as small as 0.0001 p.u. to discriminate voltages on
lightly loaded networks with small impedances. Measurements

irem
73



2934 IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID, VOL. 8, NO. 6, NOVEMBER 2017

of absolute quantities for steady-state power flow are thus sig-
nificantly impacted by transducer errors: even revenue-grade
instrument PTs and CTs have magnitude errors up to ±0.3%
and introduce angle shifts on the order of a full degree, much
greater than phase angle differences of interest seen along
distribution feeders. This concern does not apply to phase
identification, where angle differences of interest are much
greater than 1o. Table I accordingly reflects the most strin-
gent accuracy requirements in voltage magnitude and angle for
state estimation, model validation, fault location, and phasor-
based control. Successful development and commercialization
of these applications will hinge on effective techniques for
transducer calibration.

By contrast, applications that are concerned with dynamic
behaviors hinge on the observation of time changes in mea-
surements at a given location, so that only relative accuracy
matters, and measurement errors are acceptable if they are sta-
ble over time (which we have found to be the case). Instead,
for dynamic applications, the temporal resolution becomes
more important. Table I thus indicates greater tolerance in
the absolute measurement errors for event detection, voltage
variability assessment, topology detection, phase identifica-
tion and DG characterization, as these applications focus on
changes in time. A 0.5% magnitude error is still consistent
with the accuracy of standard distribution power flow solvers,
and 1% seems tolerable where only angle, not magnitude is
of interest.

With respect to temporal resolution, we distinguish the sam-
pling rate or granularity of data reporting, versus the accuracy
of the time stamp, which provides for synchronization of mea-
surements from different locations. Because the very notions
of “rms magnitude” and “phase angle” presume the existence
of a sinusoidal waveform, synchrophasor data are only mean-
ingful on a per-cycle basis [36]–[38]. The phasor description
is distinct from explicit sampling in the time domain at much
higher rates that describes the actual waveform, including har-
monics and sub-cycle transients, in what is typically meant by
a “power quality measurement.” We generally assume that the
power flow of interest through the T&D network is associ-
ated with only the fundamental (i.e., 50 or 60 Hz) frequency.
Therefore, while power quality measurements benefit from
time stamping for the purpose of identifying and compar-
ing disturbance events as observed at different locations (with
precision on the order of a cycle), they do not rely on the ultra-
precise time stamping to within fractions of a degree (several
orders of magnitude better) needed to identify a comparative
phase angle shift. PSL’s device can serve either function: in
power quality or “PQube” mode it records 512 samples per
cycle in the time domain based on an internal clock, whereas
in μPMU mode it computes and records the phasor only twice
per cycle but requires a GPS signal for this phasor to be
meaningful relative to other locations.

Our team has found that even prior to interpreting phase
angles, the mere availability of synchronized rms voltage and
current magnitude measurements at 120-Hz granularity across
distribution systems provides significantly more insight than
conventional SCADA instrumentation, which typically reports
at several second intervals and whose time stamps may diverge

by seconds or even minutes between locations. Many tran-
sient events, including high-impedance faults and responses
to switching operations, occur at time scales on the order
of cycles and are clearly captured by μPMUs, but are not
observed at all by SCADA or misrepresented due to sam-
pling [20]. It is conceivable that a network of much less
accurate sensors with a comparatively crude time stamp on the
order of a cycle could economically serve the needs of a use-
ful subset of diagnostic applications (including event detection,
some forensics, and outage management).

For certain applications such as phase identification and
oscillation detection, however, the voltage phase angle pro-
vides unique insight. Applications based on calculating power
flows over specific network sections—namely, state estima-
tion, SE-based topology detection, validation of network
and device models, fault location, and phasor-based con-
trol—require some combination of complete voltage and
current phasors and complex impedances in order to apply
Ohm’s Law. Furthermore, characterization of real-time loads,
DG resources, and their impacts on distribution feeders sub-
stantially benefits from direct measurement of current angle
relative to voltage, which easily reveals power flow direction
and distinguishes displacement power factor from the effects
of harmonic distortion. These considerations are reflected in
the Measurement Quantities column of Table I.

Finally, it is worth noting the distinction between applica-
tions that draw on network models in order to interpret and
utilize μPMU data, and those that rely purely on direct, empir-
ical measurements. While much of the theoretical development
in this field is necessarily predicated on accurate models,
the typical shortcomings of available distribution circuit mod-
els in practice [29] suggest an advantage for non-model
based approaches wherever possible, particularly for control
applications [39].

VI. OPEN μPMU DATASET

To facilitate the development of synchrophasor-based appli-
cations, a subset of μPMU data from the LBNL campus,
along with metadata and circuit model information, is being
released for academic use by the research community. This
unique “Open μPMU” resource includes three-phase voltage
and current magnitude and angle measurements at 120 Hz
from three locations (12-kV substation, feeder, and building
transformer) for the period of Oct. 1-Dec. 31, 2015. Data can
be downloaded as a raw csv file in bulk (approx. 130GB), or
accessed and visualized through the BTrDB plotter, along with
instructions, from powerdata.lbl.gov [40].

VII. CONCLUSION

High-resolution measurement of voltage and current phasors
may offer significant new options for actively managing distri-
bution systems with diverse resources and growing complexity.
A plethora of interesting applications in varying states of matu-
rity await further research and development to leverage the
opportunities introduced by ultra-high precision μPMU mea-
surements. Because of their versatility, the business case for
μPMU sensor networks (much like transmission PMUs) will
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most likely be made on the basis of simultaneously supporting
multiple needs with a single comprehensive data architecture,
in contrast to the traditional approach of justifying dedicated
sensors for specific use cases in siloed applications.

Along with the capabilities of new sensor hardware, the
novel BTrDB infrastructure means that power system analysis
and operation should no longer be constrained by the ability
to view, store, and rapidly search large data streams: instead
of worrying about what kind of data manipulation is possible,
the power engineering community may now focus on what is
useful in practice to do with extremely rich measurement data.

Many applications will be enhanced by the future integra-
tion of heterogeneous time-synchronized data [41]. Another
key priority is the development of practical techniques for cal-
ibrating transducer errors. As work progresses in the nascent
field of distribution synchrophasors, we anticipate an increas-
ingly sharp definition of the intersection between what data
quality is economically attainable, and what is required by
different applications or use cases with demonstrated practi-
cal value. Our results so far suggest, reassuringly, that this
intersection is not the empty set.
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Introduction to microPMU

PSL Australasian Symposium
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Thomas Pua
Product Engineer
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What are synchrophasors?
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What are synchrophasors?

• Synchrophasors compare the phase angle of the voltage at two 
different locations along a transmission line at exactly the same time

• The difference in phase angle indicates the direction of power flow

• This phase angle difference is caused by inductance in the line
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Phase angles and power flow

• The voltage at Location 1 leads the voltage at Location 2

Phase difference δ

Location 1

Location 2

Direction of 
power flow
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Synchrophasor Instrumentation

• PMU = “phasor measurement unit”
• Voltage inputs
• Current inputs (useful)
• GPS for timing
• Networking capabilities

• Data streamed to central database 
server called a Phasor Data 
Concentrator (PDC)

• IEEE C37.118
• Part 1 (measurement)
• Part 2 (communications)
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Northeast Blackout of 2003
• …the blackout on August 14, 2003, was 

preventable. It had several direct causes 
and contributing factors, including:

• Failure  to  maintain  adequate  reactive  
power support

• Failure to ensure operation within secure 
limits

• Inadequate vegetation management
• Inadequate operator training
• Failure  to  identify  emergency  

conditions  and communicate that 
status to neighboring systems

• Inadequate  regional-scale  visibility  
over  the bulk power system.
https://www.energy.gov/sites/prod/files/oeprod/DocumentsandMedia/BlackoutFinal-
Web.pdf
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Synchrophasors for Transmission

• Synchrophasors are used to 
monitor grid stability on high 
voltage transmission systems

• Over 1000 PMUs deployed 
throughout North America 
transmission grid

https://www.naspi.org/node/372
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Angle contour map

University of Tennessee and ORNL: http://fnetpublic.utk.edu/
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Frequency Response of 
Generators in Transmission
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Who cares about micro-synchrophasors
on distribution systems?

Darren Kimura, chief executive of Sopogy, shows how 
his technology uses the Big Island's abundant 
sunshine to return electricity to the power grid. Solar 
power is now so popular that Hawaii's utilities worry 
about damage from excess electricity pumped back 
into their systems. (Alana Semuels / Los Angeles 
Times)

http://articles.latimes.com/2012/nov/17/nation/la-na-hawaii-solar-20121118
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Challenges for Distribution Grids

• Shorter cable lengths – phase angle differences are immeasurable with existing 
PMU technologies for transmission

• Less energy (money) passing through distribution networks limits investment for 
complex/expensive instrumentation systems

• Vastly more measurement points
• Fragmented comms infrastructure, increased latencies
• A microPMU for distribution grids must be low cost and have higher precision

than existing technologies and be robust enough to handle communication 
delays and outages
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Differences between 
Transmission and Distribution

Transmission Grid
• $1,000+ per hour
• Angle differences > 1˚
• PMU’s widely available
• Homogenous

• Above ground
• Few transitions
• Similar construction
• Few, large, stable 

generators
• Well modeled, well 

understood

Distribution Grid
• $10 per hour
• Angle differences <0.1˚
• µPMU’s just starting
• Diverse!

• Above/under ground
• Many transitions
• Re-configuration
• Many small, unstable 

generators
• Poorly modeled, and 

transient behavior=???
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The microPMU

• PQube 3 microPMU developed by PSL, with U.S. government funding: Dept
of Energy, ARPA-E Program  

• PQube 3 drives all research projects on micro-synchrophasors.

Traditional PMU
±1% precision (TVE)
±1˚ angle accuracy

±0.1% magnitude resolution
±0.1˚ angle resolution

15 readings per second

For transmission systems…

Micro-PMU
±0.05% precision (TVE)
±0.01˚ angle accuracy

±0.0002% magnitude resolution
±0.002˚ angle resolution

100/120 readings per second

For distribution and microgrid
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Total Vector Error (TVE)

• Allowable error (in % of reference) forms a radius around tip of 
reference signal
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Total Vector Error (TVE)

• TVE 0.05% typical

-1.2

-0.8

-0.4

0

0.4

0.8

1.2

-1.2 -0.8 -0.4 0 0.4 0.8 1.2

Im
ag

in
ar

y 
RM

S 
vo

lts

Real RMS volts

TVE in RMS volts

P3001078-P3001196

P3001113-P3001196

P3001193-P3001196

irem
91



ARPA-E Initial Investigation

Sascha von Meier
Principal Investigator

Emma Stewart
Head Researcher

Michael Andersen
BTrDB Architect
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PQube 3 vs microPMU comparison

PQube 3
• 512 samples per cycle @ 50 or 60Hz
• 1-cycle RMS refreshed each ½ cycle at 

zero crossing
• 10/12 cycle RMS*
• 150/180 cycle RMS*
• 10 second average*
• 10 minute RMS
• 2 hour RMS
• 1 minute average
• 5 minute average
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PQube 3 vs microPMU comparison

PQube 3
• 512 samples per cycle @ 50 or 60Hz
• 1-cycle RMS refreshed each ½ cycle at 

zero crossing
• 10/12 cycle RMS*
• 150/180 cycle RMS*
• 10 second average*
• 10 minute RMS
• 2 hour RMS
• 1 minute average
• 5 minute average

microPMU
• 100 or 120 measurements per 

second, synchronized to PPS

10-6 10-3

0.1o 1o 1 cycle

time scale in sec

GPS time stamp:
differential  absolute

clock
accuracy

10-9 1
nanosecond microsecond millisecond

*computed for statistics, but not recorded
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PQube 3 vs microPMU comparison

PQube 3
• Phase lock to zero crossing of L1-N or L1-

L2 voltage
• Minimum 30VAC
• Measures at 512 samples per cycle
• Root-mean-square averaging each half 

cycle
• Binary data into GIF/CSV/PQDIF
• Stream over Modbus/TCP

microPMU
• Phase lock to pulse-per-second tick 

(PPS) after GPS lock
• Minimum 3 satellites
• Computes Real + imaginary 

components
• Magnitude = 𝑅𝑅2 + 𝐼𝐼2

• Angle = tan−1 𝐼𝐼
𝑅𝑅

• Binary data only
• Stream over IEEE C37.118 protocol
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Sample microPMU installation
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microPMU Quick Start Kit
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Berkeley Tree Database (BTrDB)

Michael Andersen, UC Berkeley
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Hands on..
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Common pitfalls..

Unique requirements at each utility
Installation requirements
• Hand-carry portable?
• Pole-mounted?
• Wall-mounted?

Existing voltage/current transducers
• Input impedance

must match
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Common pitfalls..

Networking costs
• 16GB data per microPMU per 

month
• LAN connection low cost and 

reliable, but difficult to implement 
(IT, security)

• Cellular modems convenient, but 
expensive
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Common pitfalls..

Troubleshooting data outage
• Sufficient cellular reception?
• Modem still operational?
• Monthly bill paid?
• Instrument power still available?
• Site scheduled shut-down?
• GPS lock still present?
• BTrDB server still running?
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Common pitfalls..

Choosing inconvenient installation sites
• Costly service calls
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Some interesting microPMU measurements

• Voltage sag recorded at Grizzly Peak, Berkeley, and PSL.
• microPMUs are 40km apart, separated by 3 substations

Voltage sags occur simultaneously, therefore it must be at transmission level
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Some interesting microPMU measurements

• Exact same sag, zoomed in

Each dot represents ½-cycle. Note how precisely the sags are aligned in time, even 40 km apart.
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Some interesting microPMU measurements

The current goes up at Grizzly Peak, so the voltage goes down 
2% there – nothing surprising, right?
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Some interesting microPMU measurements

Same 2% voltage sag at Grizzly Peak, zoomed in.  But note how the micro-PMU can 
display the voltage change at PSL, too, 40 km away!
The short-term magnitude resolution of the uPMU is about 2 PPM, or 0.0002%.

irem
107



A new project!
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Some interesting microPMU measurements

An increase in current causes a voltage phase angle change of 0.008˚ - typical 
resolution of the microPMU.
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Some interesting microPMU measurements

Pacific DC Intertie trip on April 28, 2015 as seen from distribution grid
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Some interesting microPMU measurements

Pacific DC Intertie trip on April 28, 2015 as seen from distribution grid

Close up  
view
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Some interesting microPMU measurements

Pacific DC Intertie trip on April 28, 2015 as seen from distribution grid
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microPMU vs. SCADA

Emma Stewart and Ciaran Roberts, Lawrence Berkeley National Lab
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Proven use case: Diagnose cause of PV trip

PV array trip

voltage sag

caused by phase B-C fault 
(palm frond contact)
down the feeder

Dr. Sascha von Meier
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Proven use case: Detect mis-operation of 
equipment

Example: 
Anomaly in tap change signature 
gives early warning of transformer 
aging or incipient failure

Curious voltage sag 
characteristically follows 
tap change operation

Dr. Sascha von Meier
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Other projects

• Defense – DARPA projects

Attacks to the “civilian grid” may impact military infrastructure capabilities
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Other projects

Combined approach:
• PQube 3 and microPMU
• Interface via C37.118 and microPMU raw files
• 6 sub regions – equipped with 9 units each
• Network investigation tasks

Electrica Transylvania
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Other projects

Both sides of the DC link between 50Hz and 60Hz grid
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New projects involving microPMUs

• Using micro-synchrophasors to detect cyber attacks on substations (DOE CEDS project, 
under way)

• Using micro-synchrophasors to analyze power consumption in supercomputers (NSA, 
under way)

• Using micro-synchrophasors to remotely understand commercial AC power grids that 
surround military installations (DARPA, advanced proposal stage)

• Using micro-synchrophasors to provide input for solar PV and storage control system 
development (CEC-EPIC)

• Using µPMU data for co-simulation and data integration for solar planning tools (DOE 
SunShot)

• Using real-time µPMU data for short term planning and operations (DOE Grid 
Modernization)

• Using micro-synchrophasors to understand geomagnetic disturbance effects on 
distribution grids and industrial equipment (ARPA-E, proposal stage)
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Other uses for microPMUs

• Phase identification
• Line impedance calculations
• Predict insulation failures
• Real time triggering?
• Post-processed events?
• Point of origin of voltage sags – transmission or distribution level?
• Identify source of faults
• …and many more!
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microPMU Installation and User’s Manual  2.0 

Page 16 of 53 

Wiring Diagrams 

Single Phase L-N 

 

 
Figure 14 Single Phase Terminations 

Delta (3-phase no neutral) 

 
Figure 15 Three Phase Terminations 
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microPMU Installation and User’s Manual  2.0 

Page 17 of 53 

Overview of connections and controls 

 
Figure 16 microPMU Connections 

 

A Coin-cell battery 
 

I RJ-45 Ethernet port.  48V PoE compatible. 

B SD memory card and adjacent High-
Speed USB 2.0 port 

 J USB ports – For use with PSL accessories including 
temperature and humidity sensors. 

C Touchscreen display  K Current transformer inputs – 0.333V nominal 

D Signal relay outputs. One is standard on 
all PQube 3’s. 

 L L1, L2, L3 voltage inputs. 1000Vrms max phase-to-
phase (equivalent to 600Vrms phase-to-earth) 

E Analog inputs. Maximum ±60V to earth. 
Can be used as differential inputs. 

 M Neutral terminal – optional connection 

F Earth – functional. Used as the reference 
voltage. 

 N Not connected 

G 
Digital input. 60-volt tolerant. 1.5-volt 
threshold. Wetted with 2.4V at 3 
microamps. 

 
P Earth – functional. Used as the reference voltage. 

H Power inputs. 24VAC, or 24VDC to 48VDC 
(either polarity) nominal. 20VA max. 

   

 

 

Disconnect mains prior to servicing 

 
Always disconnect all mains connections, and verify disconnections, prior to servicing. 
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Faaliyet Raporu 
 

 OG Şebekelerinde Syncrophasor Kullanarak 

Şebeke Dayanıklılığının Artırımı Projesi  ENTT Enerji ÖZEL BİLGİSİ 

 

Sayfa 10 / 10 

Ek-3: Sipariş Alındı Belgesi 
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p WERSIDE .. 
www.powerside.com 

980 Atlantic Ave 

Alameda, CA 94501 

TEL: +1-510-522-4400 

Fax: +1-510-522-4455 

December 5, 2019 

To: ENTT ENERJI TAAHHUT VE TIC. A.S.

MUSTAFA KEMAL MAH. DUMLUPINAR 

BULVARI 274/7 8- BLOK NO:24 MAHALL 

CANKAYA/ANKARA,06520 

TURKEY 

Subject: Order Acknowledgement 

Power Standards Lab (PSL) dba Powerside acknowledges ENTT's Pur<;hase Order dated Dec 3rd, 2019 for 

MicroPMU Starter Kit. 

We thank you for the new order 

Kind regards, 

Carlos Mendes 

Sales Operations Manager 
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Faaliyet Raporu 
 

 OG Şebekelerinde Syncrophasor Kullanarak 

Şebeke Dayanıklılığının Artırımı Projesi  ENTT Enerji ÖZEL BİLGİSİ 

 

Sayfa 10 / 10 

Ek-4: Proje Durum Toplantısı 1 Sunumu 
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Proje Durum Toplantısı - I

OG ŞEBEKELERİNDE 
SYNCHROPHASOR KULLANARAK 

ŞEBEKE DAYANIKLILIĞININ ARTIRIMI

28.12.2019 ENTT Enerji Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 1
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Gündem

Açılış

Proje İş Planı
Tamamlanan Faaliyetler

Devam Eden Faaliyetler

Gerçekleştirilecek Faaliyetler

İşlem Maddeleri

Kapanış

28.12.2019 ENTT Enerji Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 2
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Proje İş Planı

28.12.2019 ENTT Enerji Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 3

Literatür Taraması ve İnceleme

Benzer Ürün Araştırmaları ve 
Dokümanlarının İncelenmesi

Malzeme ve Cihaz 
Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Tedarik

Pilot Öneri Raporu

Şebeke Yapısı İncelemeleri

Analizlerin Yapılması

Tasarım Teknik Gereksinimlerinin 
Sonuçlandırılması

Üst Seviye Kavramsal 
Tasarım

Tasarım İsteklerinin Gözden 
Geçirilmesi

Mimari Yapının 
Belirlenmesi

Kavramsal Tasarım

Saha Montajı

Veri Toplama ve Gözlem

Analiz ve Pilot Uygulama 
Raporu

İP 3- Pilot Uygulama, 
Tedarik ve Proje Raporu

Proje Raporu

İP 2- Kavramsal Tasarım 
ve DokümantasyonİP 1- Literatür Taraması, 

Şebeke İncelemeleri ve 
Tasarım İstekleri

Proje Yönetimi

Tamamlandı

Devam ediyor

Gerçekleştirilecek

To = 13.09.2019

Proje Başlangıç 
Toplantısı

02.10.2019

Proje Durum 
Toplantısı 1
24.12.2019

Teknik Toplantı
18.10.2019

Proje Durum 
Toplantısı 2
08.04.2020

Proje Durum 
Toplantısı 3
08.07.2020

Proje Durum 
Toplantısı 4
07.10.2020

Proje Durum 
Toplantısı 5
06.01.2021 Kapanış
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 Synchrophasor hakkında 
bilimsel dokümanlar ve 
standartlar temin 
edilerek incelendi.

 Amerika, Avrupa ve Uzak 
Doğu özelinde yapılmış 
uygulamaların geri 
dönüşleri incelendi.

 Çıktılar raporlanarak 
ARAS EDAŞ’a teslim 
edildi.

Tamamlanan Faaliyetler

28.12.2019 ENTT Enerji Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 4

Literatür Taraması ve 
İncelemeler

Benzer Ürün Araştırmaları ve 
Dokümanlarının İncelenmesi

Malzeme ve Cihaz 
Gereksinimlerinin Belirlenmesi Tedarik

Tasarım Teknik Gereksinimlerinin 
Sonuçlandırılması

 Dünya genelindeki farklı 
PMU üreticisi firmalar 
bulundu.

 Ürünler teknik açıdan 
karşılaştırıldı.

 Ürünlerin üreticisi olan 
firmalar ile görüşüldü.

 8 adet ürünün 
karşılaştırılma tablosuna, 
Literatür Taraması 
Raporunda yer verildi.

 Üretici firmalar ile soru 
cevap faaliyetleri yapıldı.

 Teklifler toplandı.
 ABD’de yerleşik firma 

ziyaret edildi.
 PSL firmasında karar 

kılındı.
 03.12.2019 tarihinde 

PMU cihazlarının siparişi 
verildi.

 Gümrükleme işlemleri 
devam ediyor.

 Cihazlar yılbaşından önce 
teslim alınmış olacak.

 Cihaz tasarım gereksinimleri 
belirlendi.

 Teknik gereksinimler 
dokümanı oluşturuldu.

 Son revizyonlar yapılıyor.

 Teknik isterler göz 
önünde bulundurularak 
analizler yapıldı.

 Dağıtım hatlarındaki 
küçük açı değişimlerinin 
ölçülebilecek olmasına 
özellikle dikkat edildi.

 Analizler sonucu, pilot 
uygulamada kullanılması 
düşünülen PMU cihazını 
belirlemek adına; 8 adet 
PMU cihazını içeren kısa 
liste oluşturuldu.

 Bu kısa liste içerisinden 2 
adet potansiyel PMU 
cihazı belirlendi. 
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Devam Eden Faaliyetler

28.12.2019 ENTT Enerji Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 5

Şebeke Yapısı İncelemeleri

 Gerilim seviyeleri, hatlar 
ve trafolar özelinde 
bilgiler ARAS EDAŞ’tan 
temin edildi.

 CBS ekran görüntüleri ile 
dağıtım hatlarının bilgileri 
ARAS EDAŞ’tan temin 
edildi.

o Ek bilgiler talep edilecek.

o Pilot öneri raporu 
dokümantasyon 
çalışmaları.

o Saha montajı için uygun 
dağıtım merkezi 
belirlenmesi için analiz 
çalışmaları.

Analizlerin Yapılması

Pilot Öneri Raporu
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 Üst Seviye Kavramsal 
Tasarım.

 Mimari Yapının 
Belirlenmesi.

 Kavramsal Tasarım

Gerçekleştirilecek Faaliyetler

28.12.2019 ENTT Enerji Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 6

Saha Montajı Veri Toplama ve Gözlem

Analiz ve Pilot Uygulama Raporu

Proje Raporu

 Pilot uygulama için temin 
edilmekte olan cihazların 
malzeme girişi, kalite 
kontrol ve ofis içi testleri 
tamamlandıktan sonra, 
Pilot Öneri Raporu’na 
göre saha montajı 
yapılacaktır.

 Saha montajı ve sistemin 
devreye alınmasından 
sonra, ilgili ölçüm verileri 
anlık olarak toplanacak ve 
gözlemlenecektir.

 Yüksek hassasiyetli ölçüm 
verilerinin özel analiz metotları ile 
incelenmesi.

 Proje kapsamında yürütülen tüm 
faaliyetler proje raporu formatında 
raporlanacaktır.

Kavramsal Tasarım
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28.12.2019 ENTT Enerji Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 7

TEŞEKKÜRLER
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  Proje Sonuç Raporu 

OG Şebekelerinde Synchrophasor Kullanarak 
Şebeke Dayanıklılığının Artırımı Projesi  ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 
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1. Giriş 
Faz ör Ölçüm Birimleri (Phasor Measurement Unit, PMU) elektrik şebekesinde yer alan akım ve 

gerilim fazörlerini, ortak bir zaman senkronunu kullanarak ölçen cihazlardır. Genellikle GPS ile 
sağlanan zaman senkronu sayesinde farklı noktalara yerleştirilen PMU’lardan senkron veri alımı 
yapılabilmektedir. PMU’nun akım ve gerilim dalga şekillerinden alınan örnekler ile oluşturduğu fazör 
bilgilerine senkrofazör (synchrophasor) denmektedir. PMU’lar akım ve gerilim fazörlerinin ölçümünün 
yanında frekans, güç, güç faktörü gibi ölçümler de yapabilmektedir. Zaman senkronunu sağlamak 
adına, yapılan ölçümlerin yanına ayrıca zaman damgası (timestamp) eklenmektedir. PMU’lar ilk olarak 
iletim sistemlerinin izlenmesinde kullanılmıştır. Ancak son yıllarda, özellikle dağıtık enerji üretim 
kaynaklarının ve depolama sistemlerinin yaygınlaşması ile birlikte dağıtım şebekelerinde de 
kullanılmaya başlanmıştır. Elektrik dağıtım sistemlerinde, fazör parametrelerinde meydana gelen 
değişikliklerin iletim sistemindekilere kıyasla çok daha küçük olmasından dolayı yeni PMU’ların daha 
hassas fazör ölçümü yapması gerekliliğini doğmuştur.  

Birden fazla noktaya yerleştirilen PMU’lardan gelen ölçüm raporlarının toplanması, sıkıştırılması, 
işlenmesi ve anlamlandırılması amacıyla Fazör Veri Yoğunlaştırıcı (Phasor Data Concentrator, PDC) 
kullanılmaktadır.  

PMU’ların kullanımına yönelik belli başlı uygulamalar şunlardır: 

 Gerçek zamanlı izleme ve kontrol 
 Güç sistemi durum kestirimi 
 Gerçek zamanlı kısıt yönetimi 
 Arıza öncesi analizi 
 Sistem restorasyonu 
 Siber saldırıların tespiti 
 Geniş alan izleme (WAMS)Sistem bütünlük koruma yöntemleri (SIPS)Dağıtık enerji 

kaynakları adalaşma koruması 
 Sistem optimizasyonu 
 Model doğrulama 
 Olay analizi 

 

Uygulanabilir Standart ve Dokümanlar: 

 C37.118.1-2011 - IEEE Standard for Synchrophasor Measurements for Power Systems 
 C37.118.1a-2014 - IEEE Standard for Synchrophasor Measurements for Power Systems -- 

Amendment 1: Modification of Selected Performance Requirements 
 C37.118.2-2011 - IEEE Standard for Synchrophasor Data Transfer for Power Systems 
 C37.118-2005 - IEEE Standard for Synchrophasors for Power Systems 
 C37.244-2013 – IEEE Guide for Phasor Data Concentrator Requirements for Power System 

Protection, Control, and Monitoring 
 PMU ve PDC Kavramsal Tasarım Gereksinimleri Dokümanı İlk Sürüm 
 IPC, Acceptability of Electronic Assaemblies IPC-A-610D 
 IEC Safety Standard for Electrical and Electronic Test, Measuring, Controlling, and Related 

Equipment IEC-1010 
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2. Benzer Ürün Dokümanlarının İncelenmesi 
Bu çalışma kapsamında, aşağıda listelenen PMU ürün dokümanları incelenmiş ve değerlendirilmiştir: 

 PSL – MicroPMU [1] 
 GE Grid – Micom Agile P847 PMU [2] 
 ABB – Relion RES670 PMU [3] 
 Arbiter - Model 1133A PMU [4] 
 ELSPEC - G5 PMU [5] 
 VALIANT – VCL-PMU-30 [6] 

Ürünler arasında en öne çıkanı PSL’e ait MicroPMU ürünüdür (Şekil 1). Ürün MicroPMU özelliğinde 
olup ölçüm çözünürlük ve doğruluk değerleri diğer ürünlere oranla daha iyidir. İlgili değerler aşağıda 
listelenmiştir: 

Genlik çözünürlük 2 PPM 
Genlik doğruluk ±%0,050 
Faz çözünürlük 0.0010 
Faz doğruluk ±0,010° 
Toplam vektör hatası (TVE) ±%0,01 

10000 ppm = %1% 

Tablo 1 

Cihaz 3-faz gerilim (L1, L2, L3, N) ve 8 kanala kadar akım ölçümü yapabilmektedir. Gerilim kanalları 
voltaj aralığı 1300 VAC L-L ve 750 VAC RMS’dir. Bağlanabilecek akım transformatörlerinin gerilim 
tipi sekonderlere sahip olduğu ve 333 mV RMS değerine kadar ölçüm aralığına sahip olduğu 
görülmüştür. Ölçüm raporu gönderme hızları (frame rate) 50 Hz sistemler için 200 fps’ye, 60 Hz 
sistemler için ise 240 fps’ye kadar çıkabilmektedir. Örnekleme hızı 50 Hz sistemler için 25.6 kSPS, 60 
Hz sistemler için 30.72 kSPS’dır. Ürünün diğer öne çıkan özellikleri ise, bataryadan beslenebilme, 32 
GB dahili hafıza ve 128 GB’a kadar harici hafıza, standartlarda belirtilen ölçümlere ek olarak aktif, 
reaktif, görünür güç ve güç faktörü ölçebilme olarak sıralanabilir. Ayrıca ürünün modüler tasarımı 
dikkat çekmektedir. Ürün bir ana PMU modülü, bir güç kaynağı modülü ve bir GPS modülünden 
oluşmaktadır. Ana PMU modülünün farklı ürünlerle de çalışabilecek şekilde geliştirildiği görülmüştür. 
Cihazın beslemesi 24-48V DC veya 110-230V AC ile sağlanmaktadır. 

 

 

Şekil 1. PSL’e ait MicroPMU ürünü [1]  

Bir diğer ürün olan GE firmasına ait Micom Agile P847 ürününde ise (Şekil 2) en yüksek veri gönderim 
hızlarının 50 Hz sistemler için en yüksek 50 fps, 60 Hz sistemler için en yüksek 60 fps olduğu 
görülmüştür. Firma 3 veya 6 gerilim girişi ve 2, 6 veya 12 akım transformatörü girişine sahip farklı 
konfigürasyonlarda ürünler sunmaktadır. Bağlanabilecek akım transformatörleri 1 A RMS ve 5 A RMS 
sekonder çıkışına sahiptir. Gerilim ölçüm kanalları ise 100V/120V AC RMS seviyelerindedir. Her bir 
3-faz gerilim kanalı grubu için ayrı olarak frekans ve frekans değişim oranı (ROCOF) bilgisi 
üretilebilmektedir. Veri iletimi için galvanik ve fiber optik Ethernet haberleşme opsiyonları 
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sunulmuştur. Ürün olay tespiti ve 512 adete kadar zaman damgalı olay kaydı yapabilmektedir. Üründe 
çeşitli amaçlarla kullanılabilecek izole (opto-coupled) sayısal girişler yer almaktadır. Ürünün TVE 
değeri, standartta belirtildiği şekilde % 1’dir. Harici güç girişleri 48V DC ve 110V DC uyumludur ve 
bu girişlerden harici güç kaynağı veya batarya bağlanabilmektedir. 

 

 

Şekil 2. GE firmasına ait Micom Agile P847 ürünü [2] 

ABB firmasına ait Relion 670 serisi RES670 PMU cihazı ise (Şekil 3) 8 adet 3-faz fazör’e kadar ölçüm 
yapabilmekte, frekans ve ROCOF bilgilerini iletebilmektedir. Veri gönderim hızları 50 Hz için 200 fps, 
60 Hz için 240 fps’ye kadar çıkabilmektedir. GPS modülü ürüne dahili olup, IRIG-B üzerinden ayrıca 
zaman senkronizasyonu yapabilmektedir. Ürün ayrıca aktif, reaktif, görünür güç ve güç faktörü de 
ölçebilmektedir Ürünün giriş kanallarına yönelik sağladığı doğruluk (accuracy) seviyesi % 0.2’dir 
(2000 ppm). Cihaz 24V DC ile 240V DC seviyeleri arasında güç kaynağı ile beslenebilmektedir. 

 

Şekil 3. ABB firmasına ait Relion 670 serisi RES670 PMU cihazı [3] 

Arbiter firmasına ait Model 1133A Power Sentinel ürünü (Şekil 4) güç kalitesi analizörü yeteneklerine 
de sahip bir PMU cihazıdır. Ürün 50 Hz için 50 fps’ye kadar, 60 Hz için 60 fps’ye kadar çıkabilen fazör 
iletim hızına sahiptir. 69, 120, 240 ve 480V RMS seviyelerinde 3-faz gerilim ölçümü, 2.5, 5, 10 ve 20 
A RMS seviyelerinde 3-faz akım ölçümü yapabilmektedir. Yine tüm güç bileşenleri ölçebilmekte, 
hesaplayabilmekte ve kaydedebilmektedir. Ayrıca 3 kHz frekansına kadar harmonikleri de 
hesaplayabilmekte, ayrıca kırpışma (flicker), kesinti gibi güç kalitesi indislerini analiz edebilmektedir. 
Cihazın ölçüm doğruluk değeri % 0.025 (250 ppm) olarak sunulmuştur. Ürünün güç girişleri 85 VAC 
– 264 VAC arasında AC gerilim ile 110 VDC – 275 VDC arasında DC gerilim ile sağlanabilmektedir. 

 

Şekil 4. Arbiter firmasına ait Model 1133A Power Sentinel ürünü [4] 
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Valiant’a ait VCL-PMU-30 ürünü (Şekil 5) 4 kanaldan gerilim, 4 kanaldan akım ölçümü 
yapabilmektedir. Üründe GPS ve IRIG-B zaman girişleri yer almaktadır. Ürünün analog sinyal 
örnekleme çözünürlüğü 16-bit olarak belirtilmiştir. Veri gönderim hızları 50 Hz için 200 fps, 60 Hz için 
240 fps’ye kadar çıkabilmektedir. Akım ve gerilim fazör bilgileri, frekans, ROCOF ve güç faktörüne 
ek olarak gerilim çukurları, gerilim tepeleri, THD (Toplam Harmonik Bozulma) ve 50. Bileşene kadar 
harmonik ölçümü yapabilmektedir. Fazörlerin doğruluk değerlerine ulaşılamamıştır, ancak frekans 
doğruluk değerinin 0.001 Hz olduğu görülmüştür. Üründe ayrıca kullanıldığı yerde var olabilecek çeşitli 
sensörlerin verilerinin okunabilmesi için (transformatör sıcaklığı vb.) çeşitli analog girişler yer 
almaktadır. Cihazda 24 VDC ile 220 VDC arasında değişen çeşitli güç girişi seçenekleri bulunmaktadır. 

 

Şekil 5. Valiant’a ait VCL-PMU-30 ürünü [6] 

ELSPEC firmasına ait G5 Fazör Ölçüm Biriminde (Şekil 6) analog sinyal örnekleme çözünürlüğü 24-
bit olarak belirtilmiştir. Örnekleme frekansı çevrim başına 1024 kez, yani 50 Hz için 51.2 kSPS, 60 Hz 
için 61.44 kSPS’dır. Bu değerler, incelenen ürünler arasında karşılaşılan en yüksek değerlerdir. Veri 
gönderim hızları 50 Hz için 200 fps, 60 Hz için 240 fps’ye kadar çıkabilmektedir. Ürünün modüler 
olarak tasarlandığı gözlenmiş, aynı altyapı kullanılarak Sayısal Arıza Kaydedici (Digital Fault Recorder 
- DFR), Fazör Ölçüm Birimi, Güç Kalitesi İzleme (Power Quality Monitoring - PQM) vb. çeşitli işlevsel 
ürünlerin sağlanabildiği görülmüştür. Cihaz örneklenen tüm elektriksel büyüklere ait dalga şekillerini 
sürekli olarak 1 yıldan fazla süre ile kaydedebilmektedir. Ayrıca cihazın 511. dereceye kadar 
harmonikleri analiz edebildiği gözlenmiştir. Fazörlerin doğruluk değerlerine ulaşılamamıştır, ancak 
frekans doğruluk değerinin ±1 mHz olduğu görülmüştür. Ürünün güç girişleri 100 VAC – 260 VAC 
arasında AC gerilim ile 100 VDC – 300 VDC arasında DC gerilim ile sağlanabilmektedir. 

 

Şekil 6. ELSPEC firmasına ait G5 Fazör Ölçüm Birimi [5] 
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3. PMU Blok Şeması 
PMU kavramsal tasarımı için ENTT Enerji tarafından hazırlanan PMU ve PDC Kavramsal Tasarım 
Gereksinimleri Dokümanı İlk Sürüm, ilgili standartlar ve ürünler ile ilgili çeşitli doküman incelemeleri 
yapılmıştır. Tüm bu unsurlar dikkate alınarak uygulanabilir noktalarda mühendislik getiri götürü 
analizleri gerçekleştirilerek geliştirilecek yüksek özellikleri haiz bir PMU için kavramsal tasarım 
çalışmaları yürütülmüş ve bu seviyede çalışılabilecek çeşitli mühendislik önerileri titizlikle 
oluşturulmuştur.  

PMU cihazının belirlenen işlevleri belli başlı birimlere ayrılmıştır, işlevsel blok şema oluşturulmuştur. 

PMU’nun işlevsel birimleri şu şekilde sıralanabilir: 

1. Ölçüm birimi (Analog Front-End AFE): PMU 3-faz gerilim ve akım bağlantılarını 
kullanarak fazör ölçümü yapmaktadır. Ölçüm yapılacak gerilim ve akım kanallarında yer alan 
dalga şekillerinin örneklenmesi ve işlenmek üzere Sinyal İşleme birimine iletilmesi Ölçüm 
birimi üzerinde olmaktadır. Ölçüm biriminde, gerilim ve akım kanalları ile sinyal tarafı arasında 
izolasyon bariyeri de yer almalıdır. Gereksinimler doğrultusunda, ölçüm birimi 4 gerilimi (L1-
N, L2-N, L3-N, N-PE) ve 8 akımı (IxP-IxN) ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır. 

2. Sayısal sinyal işleme birimi: PMU’da yer alan tüm sayısal işlemlerin (örneklerin toplanması 
–veya bazı mimarilerde örnekleme, sinyal işleme, fazör hesaplama ve diğer gerekli 
hesaplamalar, zaman senkronu oluşturma, tüm haberleşme işlevleri, veri kayıt vb.) sorumluluğu 
bir adet Sayısal Sinyal İşleme birimine verilmiştir. 

3. Zaman senkronu (GPS): Fazör ölçümlerinin gerçek dünya saatine göre (Coordinated 
Universal Time, UTC) yapılması ve yine ölçüm raporlamasında yer alacak zaman damgalarının 
oluşturulması amacıyla sistemde bir GPS modülü yer almaktadır. GPS modülü, GPS alıcıdan 
zaman senkronu sinyali (PPS) ve UTC zaman bilgisi almakta ve zaman kaymasını tazmin 
etmektedir. PMU cihazı ayrıca IRIG-B uyumlu olup, IRIG-B girişine sahip olacaktır. 

4. Haberleşme: PMU cihazı ethernet arayüzü üzerinden PDC’ler ile haberleşmektedir. Bunun 
yanında, eklenmek istenirse bakım amaçlı veya konfigürasyon amaçlı seri kanal arayüzleri de 
eklenebilir. 

5. Güç: Cihazın beslemesini sağlamak üzere bir güç kaynağı yer alacaktır. Bunun yanında, cihaz 
hem AC girişten hem DC girişten hem de bataryadan beslenebileceği için bir güç düzenleme 
devresi yer alacaktır.  

6. Diğer: Yukarıda sıralanan kategorilere girmeyen (veri kayıt vb.) diğer işlevsel özelliklerdir. Bu 
tip cihazlarda genelde var olan genel kullanıma yönelik analog ve sayısal giriş ve çıkışlar bu 
kategoride değerlendirilmiştir. 

Sıralanan modülleri içeren işlevsel blok şema Şekil 7’de görülebilir. 
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Şekil 7. PMU İşlevsel blok şema 

Cihazın fiziksel tasarımı, çeşitli işlevlerin atandığı işlevsel birimler, bunlar arasındaki ilişkiler ve arayüz 
tanımları doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Cihazın tasarımında modüler bir yaklaşım 
gözetilmektedir. Bu bağlamda, cihazın GPS modülü ve güç kaynağı modülü standart ara yüzlere sahip 
olduğundan bu modüllerin ayrı birer cihaz alt-birimi olması uygun olacaktır. Bu durumda, geliştirilecek 
cihaza özgü olan Ölçüm birimi, sinyal işleme birimi, haberleşme ara yüzleri ve diğer birimleri içeren 
bir merkezi PMU modülü is ana-birim olacaktır. Bu yapı Şekil 8’de gösterilmiştir. 

Bu modüler yapı ile, geliştirilecek güç kaynağı ve GPS modülleri bağımsız olarak kullanılabileceği gibi, 
PMU cihazı da farklı güç kaynağı veya GPS modülü sistemleri ile birlikte kullanılabilir olacaktır. Bu 
mimari yapıda, GPS modülüne ek olarak aynı zamanda ana PMU biriminde IRIG-B girişi de 
bulunmaktadır.  
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Şekil 8. PMU ana-birim ve alt-birimler 

 

Cihazın fiziksel tasarımına yönelik olarak, bir dizi elektronik donanım önerilmiştir: 
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1. Ölçüm kartı: Cihaza bağlanan gerilim ve akımların ölçümü, ölçümlerin filtrelenmesi, 
örneklenmesi veya düzenlenmesi gibi işlevlerin yerine getirecek olan donanımdır. 

2. Merkezi işlemci kartı: Cihazın merkezi işlem biriminin yer alacağı donanımdır. Tüm sinyal 
işleme, yönetim, kayıt ve haberleşme işlevleri burada yer alacak işlemci tarafından yerine 
getirilecektir. Bu yapı içerisinde bir veya birden fazla çeşitli mimarilerde işlemci veya FPGA 
modülü yer alabilir. 

3. Anakart: Cihazın haberleşme arayüzlerinin, kayıt arayüzünün, kayıt elemanlarının, güç 
dağıtım birimi ve elemanlarının, ve tüm bunlara ait devrelerin yer alacağı donanımdır.  

PMU cihazı benzeri elektronik donanımlarda, kendine özgü temel işlevlerini yerine getirecek 
donanımlar genellikle ayrı birer elektronik baskı devre kartı olarak tasarlanır. Bunlara ek olarak, hem 
bu donanımların elektriksel ve mekanik olarak takılacağı, hem de geriye kalan işlevlerini yerine getiren 
ve aynı zamanda cihazın dış arayüzlerini barındıran ve anakart adı verilen elektronik baskı devre kartı 
yer alır. Burada da benzer bir mimari yaklaşım uygulanmıştır. Buna ek olarak, cihazın dış elektriksel 
arayüzüne ve insan-makina arayüzüne bağlı olarak, ön panel kartı ve arka panel kartı gibi donanımlar 
da tanımlanabilir. Cihazın bu tip farklı baskı devre kartları ile gerçeklenmesi ayrıca ürünün bakım, 
onarım ve test çalışmalarında da kolaylık sağlayacaktır. Burada sıralanan donanımlar, PMU ana-
biriminde yer alacak donanımlardır. GPS modülü alt-birimi ve güç alt-birimi de kendi içerisinde ayrı 
birer elektronik baskı devre kartı bulundurabilirler. Tüm sisteme yönelik, fiziksel donanımları içeren 
blok şema önerisi Şekil 9’te gösterilmiştir.  

 Anakart donanım BDK
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Şekil 9. PMU fiziksel blok şema 

 

 

 

4. İşleyiş Tanımı 
PMU cihazının işleyiş senaryoları bu bölümde anlatılacaktır.  

PMU cihazının temel işleyiş senaryosu “Fazör Ölçüm” olarak adlandırılmıştır. 

Fazör Ölçüm İşleyiş Senaryosu: 

Cihazın ana işlevi, kendisine bağlanan tüm kanallardan akım ve gerilim fazörlerini hesaplayarak 
Ethernet arayüzü üzerinden PDC’ye iletmektir. Bu senaryo içerisinde, bağlı kanallardaki dalga şekilleri 
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örneklenecek ve alınan örnekler kullanılarak fazör bilgileri (genlik, faz) ve frekans hesaplanacaktır. 
Buna paralel olarak, GPS alıcıdan zaman bilgisi elde edilecek ve bu zaman bilgisi, GPS’ten gelen 
senkron sinyali ile birlikte (Pulse Per Second) örneklerin senkronlanmasında ve fazörlerin 
hesaplanmasında kullanılacaktır. Standartlarda şart koşulmamakla birlikte, elde edilen fazörlerden yola 
çıkılarak, temel bileşenlere yönelik aktif güç (P), reaktif güç (Q), görünür güç (S) ve güç faktörü (pf) 
hesaplaması ve ilave olarak harmonik ölçümü yapılabilir. Ayrıca C37.118.1 – 2011 standardına göre 
frekans değişim hızı (Rate of Change of Frequency, ROCOF) da hesaplanmalıdır. Senaryonun son 
halkasında ise, hesaplanan bilgiler periyodik olarak ve yine GPS zamanı ile senkron olarak oluşturulan 
zaman damgaları eklenmiş olarak PDC’ye iletilecektir. Bu iletime yönelik veri gönderim hızları (Frame 
Rate), mesaj yapıları ve içerikleri ilgili ilgili standartta belirtilmiştir. Tasarlanan cihazda en yüksek veri 
gönderim hızı 50 Hz sistemler için 200 fps, 60 Hz sistemlerde ise 240 fps’dir. Kullanıcı tarafından 
seçilebilir olacak şekilde uygulanabilir veri gönderim hızları şunlardır: 

 60 Hz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, 120, 240 
 50 Hz: 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 

Standartlar gereği PMU cihazı, örneklemeleri de GPS zamanı ile senkron olarak yapmalıdır. Fazör 
hesaplama yöntemine de bağlı olarak farklı örnekleme frekansları seçilebilir. Gereksinimlerde 
örnekleme frekansı en düşük 25.6 kSPS olarak belirtilmiştir. Örnekleme hızının ölçüm raporlarının 
gönderim sıklığının katı olması uygun olacağından dolayı 50 Hz sistemler için 25.6 kHz, 60 Hz 
sistemler için 30.72 kHz örnekleme frekansı kullanılabilir. 

Bakım Senaryosu: Saha içerisinde PMU’ya erişilmesi, ilgili bir arıza durumunda müdahalede 
bulunulması gibi ve gerekli bakım/yazılım/firmware güncelleme ve konfigürasyon değişimleri 
işlemlerinin yapılmasını kapsayan senaryodur. 

Uzak Yapılandırma Senaryosu: HTTP arayüzü üzerinden PMU’nun kullanıcıya sunduğu ilgili 
ayarların yapılandırılmasını sağlayan arayüzdür. Hesaplanacak veri seçenekleri, Ağ yönetimi ayarları, 
BiT bilgileri ve veri kayıt ile ilgili konfigürasyon bilgilerini ayarlanabildiği arayüze erişim 
senaryosudur. PMU’nun bu senaryodaki görevi ilgili uzak kullanıcının verdiği ayarları cihaz üzerinde 
uygulamaktır. 

Yerel Veri Kayıt Senaryosu: Yapılandırılmış kayıt ayarlarına göre ilgili veri kayıtlarının yapılmasının 
sağlandığı senaryodur. 

PDC Haberleşme Senaryosu: Bu senaryo içerisinde PMU standarda tanımlı olan ve PDC kaynaklı 
komut ve konfigürasyon mesajlarını alacak ve gerekli işlemleri yerine getirecektir. 

5. Arayüz Tanımı 
Cihazın dış arayüzleri bu bölümde tanıtılacaktır. Şekil 9’te gösterilen fiziksel blok şemada da görüldüğü 
üzere, cihazın elektriksel arayüzleri (PMU ana-birim) şu şekilde listelenebilir: 

 Gerilim bağlantı noktaları: 3-faz (L1, L2, L3), nötr (N) ve toprak (PE) olmak üzere 5 adet 
bağlantı bulunmaktadır. Cihazın bu bağlantılardan ölçüm yapabileceği gerilim aralığı 0 V – 750 
V RMS L-N ve 0 V – 1300 V RMS L-L olarak tanımlanmıştır. İlgili gerilim noktalarındaki 
ölçüm yapılabilecek frekans aralığı ise 50 Hz sistemler için 45 Hz -55 Hz, 60 Hz sistemler için 
ise 55 Hz - 65 Hz olarak tanımlanmıştır. Alçak gerilim sistemler için doğrudan bağlantı 
yapılabileceği gibi, orta ve yüksek gerilim sistemlerde de 1:1 – 50000:1 aralığında gerilim 
transformatörü çıkışından da ölçüm yapılabilecektir (her iki durumda da yukarıdaki gerilim 
aralıkları geçerlidir).  

 Akım transformatörleri bağlantı noktaları: Cihaza toplam 8 adet akım transformatörü 
bağlanabilmektedir (I1-I8). Transformatörlerin geliş ve dönüş kabloları (IxP-IxN) dikkate 
alındığında toplam 16 adet bağlantı bulunmaktadır. Bağlanacak akım transformatörleri 1 A 
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RMS veya 5 A RMS çıkışlı olabilecek, çevrim oranları ise 1:1 – 50000:1 olabilecektir. Ayrıca 
maksimum 333 mV RMS gerilim üreten akım ölçüm sistemi de bağlanabilecektir. 

 DC güç girişi: Ana PMU modülünün besleme girişidir. Genellikle olarak 24 VDC  60 VDC 
aralığında kullanılmaktadır., Tasarımda 24 V DC olarak düşünülmüştür. Cihazın DC giriş 
arayüzü, hem Güç kaynağı – alt birimine uyumlu olacak, hem de dışarıdan harici bir güç 
kaynağı bağlanabilir olacaktır. 

 Batarya girişi: Cihazın şebekede enerji kesintisi durumlarına karşı Li-Ion tabanlı harici bir 
batarya ile beslenebilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ana PMU modülünde bir batarya girişi 
yer alacaktır. 

 Ethernet arayüzü: Cihazın PDC’ye ölçüm raporlarını ilettiği ve gerekli konfigürasyon 
bilgilerini elde edeceği arayüzdür. Bağlantı, hat trafolu ve LED göstergeli RJ-45 tipi konektörle 
sağlanacaktır. 

 Harici kayıt arayüzü: Cihaza harici olarak kayıt amaçlı takılabilecek USB arayüzüdür. USB 
TYPE A dişi konektör ile sağlanacaktır. Harici kayıt arayüzü SD kart ile de sağlanabilir. 

 GPS modülü arayüzü: Ayrı bir alt-birim olarak tasarlanacak olan GPS modülü ile var olan 
arayüzdür. Bu arayüz üzerinde bir zaman senkronu sinyali (Pulse Per Second, PPS) ve zaman 
bilgisini okumak amacıyla bir seri kanal yer alacaktır. Ayrıca GPS modülünün beslemesinde 
kullanılacak güç bağlantısı yer almaktadır. Cihazda ayrıca, GPS modülünden bağımsız olarak 
bir de IRIG-B girişi bulunacaktır. 

 Sayısal ve analog giriş/çıkışlar: Cihazın temel işlevleri arasında olmayan, gereksinimlerde de 
belirtilmeyen, genel kullanıma yönelik sayısal ve analog giriş/çıkışlardır. Bu aşamada bu 
bağlantılar opsiyonel olarak düşünülmüştür ve adetleri cihazın detay tasarımı aşamasında 
belirlenebilir. 

Güç kaynağı alt-birimine ait elektriksel arayüzler ise şunlardır: 

 AC güç girişi: Güç kaynağında 115 V AC veya 230 V AC nominal ve 50 Hz veya 60 Hz 
nominal tek faz şebeke bağlantısı yer alacaktır. Bu bağlantı standart güç konektörü ya da 
terminal ile sağlanacaktır. 

 DC güç çıkışı: Güç kaynağında PMU ana biriminin beslemesinde kullanılmak üzere DC çıkış 
(24 V DC düşünülmektedir) yer alacaktır. Bu çıkış, PMU’nun DC güç girişi ile uyumlu 
olacaktır. 

 Güç kaynağı haberleşme arayüzü: Güç kaynağı alt-biriminde standart olarak bir sayısal işlem 
birimi yer alması beklenmemektedir. Ancak batarya yönetim sisteminin burada yer alması veya 
kesintisiz güç sağlanması ile ilgili amaçlaa bu birimde bir işlemci yer alıp, ana PMU modülü 
ile bu işlemci arasına bir seri kanal arayüzü eklenebilir.  

GPS modülü alt-birimine ait arayüzler şunlardır: 

 PMU arayüzü: Ana PMU birimine bağlanacak olan bu arayüzde bir zaman senkronu sinyali 
(Pulse Per Second, PPS) ve zaman bilgisini iletmek amacıyla bir seri kanal yer alacaktır. Ayrıca 
GPS modülünün beslemesinde kullanılacak güç bağlantısı yer almaktadır. 

 GPS alıcı arayüzü: GPS alıcı, GPS anteni üzerinde yer alan, senkron zaman sinyalini (Pulse 
Per Second) üreten, ve UTC zaman bilgisini üreten bir yapıdır. GPM modülü, GPS alıcı ile bir 
seri kanal üzerinden haberleşecek, aynı zamanda düzeltilmemiş (tazmin edilmemiş) PPS 
sinyalini alacaktır. 

Cihaz üzerinde yer alan kullanıcı arayüzü bileşenleri şunlardır: 

 Güç göstergesi: Ana PMU cihazında, güç varlığını gösteren bir adet LED yer alacaktır. 
 Durum göstergesi: Ana PMU cihazında, cihazın çalışma durum ve modunu göstermek üzere 

bir (veya durum ve mod tanımlamalarına bağlı olarak iki) adet LED yer alacaktır. 
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 Sigorta durumu göstergesi: Güç kaynağı alt-biriminde, AC girişte yer alan sigortanın 
durumunu gösteren bir adet LED yer alacaktır. 

 GPS modülü zaman göstergesi: GPS modülü alt-biriminde, saniyede bir üretilen Pulse Per 
Second (PPS) sinyali ile senkron yanıp sönen bir LED yer alacaktır. 

 GPS modülü güç göstergesi: Ayrı bir modül olan GPS modülü üzerinde güç varlığını gösteren 
bir LED yer alacaktır. 

 LCD ekran: Gereksinimlerde yer almamakla birlikte, kullanıcı arayüzü olarak, cihazın 
çalışması esnasında temel cihaz bilgilerinin, belli başlı ölçüm değerlerinin ve belli başlı 
ayarların kullanıcıya gösterilmesini sağlayan bir ekran yer alabilir. 

6. Ölçüm Birimi 
Ölçüm birimine yönelik kavramsal tasarım çalışmaları, PMU cihazının ölçüm gereksinimleri 
incelenerek başlamıştır. Ölçümü biriminde, 3-faz gerilim ölçümü ve 2 adet 3-faz/nötr akım ölçümü 
yapılacaktır. 

Gerilim ölçüm devresi için 0V – 750V RMS L-N ve 0V – 1300V RMS L-L aralıkları belirlenmiştir. 
Fazör ölçümleri faz-nötr şeklinde yapılacağından dolayı, ölçüm devresinde L1-N, L2-N ve L3-N arası 
gerilimler analog olarak ölçülecek ve örneklenecektir. Bu ölçümler yapıldıktan sonra istenirse fazlar 
arası (örn: L1-L2) gerilimler de bu örneklerden elde edilebilir. Bunun yanında gereksinimlerde nötr ve 
toprak arası gerilimin de (N-PE) ölçümü yer almaktadır. Bu ölçüme diğer PMU ürünlerinde 
rastlanmamıştır. Ayrıca bu gerilime yönelik bir fazör bilgisi de ilgili standart ölçüm raporlarında yer 
almamaktadır. Ancak kavramsal tasarım içerisinde bu ölçüm de değerlendirilecektir. 

Akım ölçüm devresi, her biri 3-faz ve nötr hatlarından oluşan iki grubun (toplamda 8 adet) akım 
ölçümlerini yapabilecek kapasitede olacaktır. Bu sayede, PMU’nun bağlandığı noktada iki 3-faz hattın 
akım ölçümü yapılabilir. Özellikle dağıtım şebekelerinde, yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu 
olduğu bölgelerde, aynı potansiyel noktasına bağlı ancak farklı noktaları besleyen (veya örneğin 
fotovoltaik kaynağın hattına bağlı) hatların akımlarını ölçmek (tek PMU cihazı ile iki farklı fider 
ölçümü yapılabilmesi), PDC’de veya ana kontrol ve izleme merkezinde daha kullanışlı olacaktır. Akım 
ölçümleri genellikle akım çıkışı üreten akım transformatörleri ile yapılmaktadır. Bu transformatörler 
ise 1 Amper RMS veya 5 Amper RMS maksimum çıkış değerlerine sahip olabilmektedir. Bunun 
yanında, gerilim çıkışı üreten akım sensörlerinin kullanımı da gereksinimlerde düşünülmüş ve 
kanalların ayrıca maksimum 333 mV RMS gerilimi ölçebilmesi sağlanmıştır. Öncelikle, akım ölçüm 
kanalların tamamının birbiri ile özdeş yapılması modülerlik açısından uygun olacaktır. Bunun yanında, 
maksimum olarak 1 Amper, 5 Amper veya 333 mV üreten akım sensörlerin (transformatörler) 
tamamına uyumlu bir devre tasarımı veya kullanıcı tarafından seçilebilir halde konfigüre edilebilir 
devre tasarımı yapılabilir. 

Akım ve gerilimlere yönelik, gereksinimlerde belirtilen transformatör çevrim oranları ölçüm devresini 
etkilememekle birlikte, kullanıcı tarafından yazılımda konfigüre edilerek gerçek ölçümler bu şekilde 
hesaplanmalıdır. Gerilim ölçümlerinde bağlanılan şebeke frekansına bağlı olarak +-5Hz (örn: 50 Hz 
şebeke için 45Hz-55Hz arası) frekansındaki gerilimlerin sorunsuz olarak ölçülmesi gerekmektedir.  

Ölçüm biriminin harmonik ölçümü konusundaki yeterliliği, bant genişliği, anti-aliasing filtre ve 
örnekleme frekansı 50. Harmoniğe kadar değerlendirilmiş olup, 13. veya 15. harmonikleri sağlayacak 
şekilde kavramsal tasarım gerçekleştirilmiştir. 

Ölçümlere yönelik olarak tasarımda cihazın arızalanmaması adına bazı koruma önlemleri alınması 
gerekmektedir. İlgili durumlar aşağıda listelenmiştir: 

 Gerilim kanallarının yanlış bağlanması (nötr yerine faz, faz yerine nötr bağlanması) 
 Herhangi bir gerilim kanalına faz-nötr arası 750V RMS’ten yüksek gerilim uygulanması 
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 Herhangi bir akım kanalına, seçiminden yüksek değer uygulanması (Örn: 1 A RMS akım 
transformatörü takılı iken 1 RMS’ten yüksek akım uygulanması) 

 Gerilim kanallarında kısa devre oluşması 

Bu bilgiler ışığında, öncelikle akım ve gerilim ölçüm yöntemleri (sensör tipleri vb.) tartışılacak, daha 
sonra ise ölçüm mimarisine yönelik alternatifler değerlendirilecektir. 

Gerilim ölçümü: 

Gerilim algılamada kullanılan temel devre gerilim bölücüdür. Gerilim bölücü olarak genellikle rezistif 
gerilim bölücü devresi kullanılmaktadır (Şekil 10). Devrede ölçüm gerilimi (Vm) Eşitlik (1)’deki gibi 
ifade edilebilir.  

Faz

Nötr

R1

R2

VL-N

Vm

 

Şekil 10. Rezistif gerilim bölücü devre 

𝑉 = 𝑉
𝑅

𝑅 + 𝑅
 

(1) 

 

Gerilim ölçümünde çözülmesi gereken iki temel unsur vardır. Birincisi, ölçüm referans noktası Nötr 
noktasıdır, dolayısıyla ölçüm sinyali izole edilmelidir. İkincisi ise, elde edilen sinyalin AC gerilim 
uygulamasından dolayı pozitif ve negatif gerilim seviyeleri arasında salınmasıdır. Bu nedenle ölçüm 
sinyali ya diferansiyel olarak kullanılmalı ya da bir eşik değeri eklenerek pozitif bir bant içerisine 
düşürülmelidir. Bu unsurlara bir sonraki bölümde detaylı olarak değinilecektir. 

Akım ölçümü: 

Akım ölçümüne yönelik çok çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları şönt dirençler, 
rogowski sargısı ve hall etkisi algılayıcılarıdır. 

Şönt direnç (shunt resistor): Şönt direnç yönteminde basitçe, ölçülecek olan akım bir direnç üzerinden 
geçirilir ve direnç üzerinde oluşan gerilim düşümü ile ölçüm yapılır (Şekil 11). Şönt direnç yöntemi, 
düşük maliyetli, küçük boyutlu ve basit tasarıma sahip bir çözümdür. Ancak direnç üzerinde I2R güç 
kaybı meydana gelmesinden dolayı hem kayıp hem de ısınma problemleri meydana gelebilir. Bu 
nedenle şönt dirençler yüksek akımlı uygulamalar için uygun değildir. Akım ölçümünde iki tip şönt 
direnç kullanılagelmiştir: Eşeksenli şönt (co-axial shunt), Yüzey monteli şönt (surface mount shunt). 
Eşeksenli dirençler genellikle düşük tepki süresi ve yüksek bant genişliği istenen uygulamalarda 
kullanılmaktadır. Yüzey monteli şönt dirençler ise paketleri küçük ve yüzey monteli olduklarından 
dolayı, güç kaybının sorun olması nedeniyle çok yüksek akımlar için uygun değildir. 

Şönt dirençlerin eşdeğer devreleri Şekil 12’da gösterildiği şekildedir. Burada R asıl direnç, Ls parazitik 
endüktans, Rs ise deri etkisi (skin effect) direncini temsil etmektedir. Ls endüktansı, şönt direncin 
akımın geçtiği ana hat ile ölçüm yapılan noktalar arasındaki karşılıklı endüktansı temsil etmektedir. 
Direncin frekans cevabı bu endüktans ile belirlenmektedir. Eşdeğer devredeki parametrelere göre, 
direncin frekans cevabının düşmeye başladığı nokta (köşe frekansı) şu şekilde hesaplanabilir: 
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𝑓 =
𝑅 

2𝜋𝐿
 

(2) 

Bu hesapta deri etkisi ihmal edilmiştir. 

Şönt dirençlerin bir diğer kritik parametresi de sıcaklık kaymasıdır (temperature drift). Sıcaklık 
kayması, 1 0C sıcaklık artışına karşı ölçümdeki sapmayı milyon başına parça (parts per million, ppm) 
şeklinde tarif eden bir parametredir. Örnek olarak, 100 ppm/0C sıcaklık kaymasına sahip bir direnç 20 
0C ısındığında, direnç değerinde % 0.2 sapma olacaktır. Piyasadaki dirençlerde 20 ppm/0C altı değerler 
bulunabilmektedir. Sıcaklık kayması özel termal tasarım ve sıcaklık ölçümü gibi yöntemlerle tazmin 
edilebilir. Direncin kendi sıcaklık kaymasına ek olarak, PCB’ye bağlantı noktası ve buradaki sıcaklık 
katsayısı da kritiktir ve ölçümü önemli oranda kaydırabilmektedir. Bunun önüne geçmek için uygulanan 
bir yöntem 4-wire Kelvin adı verilen yöntemdir (Şekil 13). Burada akımın geçtiği ana bağlantılar ile 
ölçüm alınan bağlantılar birbirinden ayrıdır. Buna özgü dirençler bulunabildiği gibi, PCB tasarımında 
da bu yöntem dikkate alınarak devre tasarlanabilir (Şekil 13). 

Akım 
tran sformatörü

Rsh
Vm

Is

 

Şekil 11. Şönt direnç ile akım ölçümü 

 

 

Şekil 12. Şönt dirençlerin eşdeğer devreleri 

 

        

Şekil 13. 4-wire Kelvin yöntemi 

 

Şönt dirençler sıcaklık kayması dışında başarılı bir doğruluk (accuracy), hassasiyet (sensitivity) ve 
doğrusallık (linearity) performansına sahiptir. Bu yöntemin en büyük dezavantajı, ölçümde izolasyon 
sağlamamasıdır. Bu nedenle şönt direnç yönteminde izolasyon tasarımcı tarafından ayrıca 
sağlanmalıdır.   

Rogowski sargıları: Bu tür akım sensörleri endüksiyon prensibi ile çalışmaktadır. Bundan dolayı doğal 
bir izolasyon sunarlar. Örnek bir Rogowski sargısı Şekil 14’de görülebilir. Akımın ölçüleceği iletkenin 
sargının merkezi dışında bir yere yerleştirilmesi durumunda akım ölçümü doğruluğunda sapmalar 
meydana gelir. Akı değişimi kullanıldığından dolayı DC akımları ölçmek mümkün değildir, ayrıca ticari 
olarak bulunan Rogowski sargılarda düşük frekanslı akım bileşenlerinin de fazlarında bozulma 
meydana gelmektedir. Bu nedenle genellike yüksek frekans uygulamalarında kullanılırlar. Ayrıca, 
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sargının sarılı olduğu malzeme manyetiklenen bir malzeme olmadığından dolayı (doyumu engellemek 
için) hassasiyetleri kötüdür. 

 

 

Şekil 14. Rogowski sargısı ile akım ölçümü 

Manyetik alan algılayıcıları: Bu tip akım sensörleri manyetik alanın ölçümü prensibi ile çalışırlar. 
Şekil 15’de örnek manyetik alan sensör yapıları (PCB tipi ve nüve) gösterilmiştir. PCB tipi manyetik 
sensörler ticari olarak bolca mevcuttur, ayrıca ucuz, basit ve kompakt yapıdadırlar. Bunların en büyük 
dezavantajı ise dışarıdan gelebilecek manyetik alanlara karşı duyarlı olmalarıdır. Nüve tipi sensörlerde 
ise manyetik alan bir bölgede yoğunlaştırılmakta ve bu sayede manyetik alan duyarlılığı büyük oranda 
ortadan kalkmaktadır. Bu tip sensörlerde hysteresis ve nüve kayıpları büyük problem olabilmektedir, 
çünkü bu kayıplar ile nüve ısınmakta ve sıcaklık kayması meydana gelmektedir. Diğer bir taraftan, 
nüvenin doyumundan kaynaklı olarak offset problemi yer almaktadır. Yani ölçüm çıkış geriliminde 
belirli oranda bir yükselme meydana gelmektedir (%1’e kadar çıkabilir). Buradaki en büyük sorun ise, 
bu offsetin, nüve bir kez doyuma ulaştıktan sonra hep var olmasıdır. 

 

Şekil 15. Manyetik alan ölçümü prensibi ile akım ölçümü 

Sözü geçen problemlerin bazılarının kapalı döngü yöntemiyle üstesinden gelinebilmektedir. Örnek bir 
kapalı döngü manyetik alan prensibi ile akım ölçümü yapan sensör yapısı Şekil 16’da gösterilmiştir. Bu 
yöntemde ölçüm sonucu üretilen gerilim ikincil bir sargı aracılığıyla, bir hata sinyali olarak manyetik 
nüveye uygulanır. Bu yöntemle sıcaklık kayması, doğrusallık ve offset problemleri tazmin 
edilebilmektedir. Piyasada bu yöntemi uygulayan akım sensörleri bulunmaktadır, ancak diğer 
yöntemlere göre daha maliyetlidir. Ayrıca yüksek bir çift kutuplu kaynak gereksinimi mevcuttur (+-
15V gibi). 
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Şekil 16. Kapalı döngü manyetik alan prensibi ile akım ölçümü 

Hall etkisi (hall effect) sensörleri: Bu tip akım sensörler Hall etkisini kullanan manyetik alan 
sensörleridir. Doğası gereği izole ölçüm sinyali ürettiklerinden dolayı ekstra izolasyona ihtiyaç 
duymazlar. Bu tip sensörlerde de çalışma prensibi gereği ohmik bölge bulunduğundan dolayı kayıp ve 
ısınma yaşanır. Bu nedenle sıcaklık kayması problemi Hall etkisi sensörlerinde de mevcuttur. Bant 
genişlikleri diğer tiplere göre daha dardır, bu nedenle yüksek frekans akımların ölçümüne uygun 
değildirler. Offset problemi diğer manyetik sensörlerde olduğu gibi mevcuttur, ancak benzer şekilde 
kapalı döngü yöntemleriyle ve ek devrelerle offsetin tazmin edilmesi mümkündür. 

İncelenen akım sensörlerine yönelik performans karşılaştırması Tablo 1’de görülebilir [7]. 

Tablo 1. Farklı tipte akım sensörlerine yönelik performans karşılaştırması [7] 

 

Ticari olarak erişilebilir belli başlı Hall etkisi sensörleri ve özellikleri Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Ticari olarak erişilebilir belli başlı Hall etkisi sensörleri 

Adı Üretici Maksimum 
akım 

Doğrusallık Hassasiyet Doğruluk 

ACHS-7121-000E Broadcom Limited 10 A % ±0.18 185 mV/A - 
ACS722LLCTR-05AB-

T 
Allegro 

MicroSystems 
5 A % ±1 264 mV/A % ±3 

HO 6-P LEM USA Inc. 6 A % ±0.5 100 mV/A % ±1.4 
LKSR 6-NP LEM USA Inc. 6 A % ±0.1 104 mV/A % ±1.25 

 

PMU uygulamasında, ölçüm yapılacak akımların halihazırda akım transformatörleri çıkışlarından elde 
edilmesi ve genliklerinin transformatör çevrim oranları sayesinde görece düşük olmasından dolayı şönt 
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tipi akım ölçümü en uygun yöntem olarak gözükmektedir. Şönt dirençlerin uygulamadaki bir diğer 
avantajı da Hall etkisi sensörlerine göre çok daha küçük boyutlu olmalarıdır. Ancak şönt direnç yöntem 
seçildiğinde: 

 İzolasyon ayrı bir devre ile sağlanmalıdır. 
 Güç kaybını azaltmak için direnç değeri küçük seçileceğinden dolayı, elde edilen sinyal 

seviyesi küçük olmaktadır. Bu nedenle uygun bir Analog-Front-End devresi veya akım 
algılama yükselteci gerekmektedir. 

 Ölçülecek sinyal AC olduğundan dolayı Analog-Front-End devresi diferansiyel girişli 
olmalıdır. Diğer bir yöntem de sinyale belirli bir offset eklemektir. 

 Sıcaklık kayması tazmin edilmelidir. 
 Dirençler belirli bir tolerans değeri ile üretilmektedir. Düşük direnç değerinde yüksek güçlü 

dirençlerde bu tolerans değeri % 0.5’in altına çok fazla düşürülememektedir. Bu nedenle 
tasarlanan ölçüm transfer fonksiyonunda gerçek devrede sapma olacaktır. Ancak bu sapma her 
ölçüm kanalına özgü ve sabit olacağından (sıcaklık kaymasından ayrı olarak) tek seferde 
kalibrasyonu kolaylıkla yapılabilir. 

Şu ana kadar anlatılan gerilim ve akım ölçümlerinin yapılmasının ardından, elde edilen sinyallerin 
filtrelenmesi, izole edilmesi örneklenerek sayısal sinyallere dönüştürülmesi gerekmektedir. Ölçüm 
birimine yönelik olarak iki tip mimari önerilmektedir: Analog ölçüm mimarisi ve sayısal ölçüm 
mimarisi (Şekil 17). Şekillerde yer alan mimarilerde filtreleme, güç kaynağı gereksinimi gibi ek 
devreler gösterilmiştir, bunlar ayrıca tartışılacaktır. Mimariler arasındaki en temel fark, ölçüm 
biriminden elde edilen çıkışların analog veya sayısal olması ve izolasyonun hangi bölgede (analog veya 
sayısal) uygulanması ile ilgilidir. 

PMU blok şemasında yer alan merkezi sayısal sinyal işleme biriminde yer alacak mikroişlemci veya 
mikrodenetleyicilerin kendi üzerinde Analog-Sayısal Dönüştürücü (Analog-to-Digital Converter, 
ADC) olacak şekilde seçilmesi durumunda ölçüm birimi analog sinyal üretebilir ve örnekleme işlemi 
Sayısal Sinyal İşleme biriminde gerçekleşebilir. Bu durumda Analog ölçüm mimarisi kullanılabilir. 
Analog mimari izolasyon yükselteçleri ile gerçeklenmektedir. Ancak her bir ölçüm kanalı için ayrı bir 
izolasyon yükseltecine ihtiyaç vardır. İzolasyon analog bölgede yapıldığından dolayı ayrıca izole güç 
kaynağı gereksinimi de bu noktada yer almaktadır. Gerilim ölçümünde 4 kanal mevcuttur (L1-N, L2-
N, L3-N, N-PE), ancak bu kanalların hepsi aynı referans noktasına sahip değildir. İlk seçenek, tüm 
kanalların toprağa göre (PE) ölçümünün yapılması ve sayısal sinyal işleme biriminde yazılımsal olarak 
faz-nötr arası gerilimlerin elde edilmesidir. Bu senaryoda tek bir izolasyon kaynağı (GND = PE) yeterli 
olacaktır. Kanalların doğrudan ölçümü yapıldığında ise, 2 tip referans (N ve PE) yer alacaktır. Bu 
durumda her ikisi için ayrı ayrı izole kaynak gereksinimi bulunmaktadır. Akım kanallarında ise, 
halihazırda akım transformatörlerinden geldikleri düşünüldüğünde, birbirleri arasında izolasyona gerek 
olmadığı düşünülmektedir. Bu durumda, akımlar için ayrı olarak tek bir izole kaynak, veya gerilim ile 
ortak izole kaynak (GND = N veya GND = PE) kullanılabilir. Seçilen izolasyon yükseltecine de bağlı 
olarak, izole edilen sinyallerin düzenlenmeye ihtiyacı olacaktır. İlk olarak, izolasyon yükselteçleri 
genellikle diferansiyel çıkış ürettiklerinden dolayı, diferansiyel yükselteç kullanılması gerekmektedir. 
İkinci olarak ise, ölçümü yapılan büyüklükler AC olduğundan dolayı, eğer sinyal işleme birimindeki 
ADC girişleri diferansiyel değilse (tek uçlu ise) ölçüm sinyallerine, maksimum ölçüm aralığının yarısı 
kadar bir offset eklenmelidir, bunun için de bir toplam yükselteci gerekmektedir. 

Sayısal sinyal işleme biriminde yer alan Mikro-denetleyici yeterince ADC modülü içeriyorsa, 
örnekleme doğrudan yazılımsal olarak kontrol edilebilir olacaktır. Bu da GPS zamanı ile senkron bir 
şekilde örnekleme yapılması gereksiniminin kolaylıkla karşılanabileceği anlamına gelmektedir. Bu 
durumda, ilgili ADC modülünün çalışabileceği clock frekansı ve ADC çözünürlüğü kritik parametreler 
olacaktır. ADC modülünün dışarıda yer aldığı mimaride (sayısal mimari), GPS  zamanı ile senkron 

irem
207



Kavramsal Tasarım Dokümanı 

OG Şebekelerinde Syncrophasor Kullanarak  
Şebeke Dayanıklılığının Artırımı Projesi                             ENTT Enerji ÖZEL BİLGİSİ Sayfa 19 / 59 

örnekleme gereksiniminden dolayı, örnekleme anlarının dışarıdan bir sinyalle kontrol edilebiliyor 
olması gerekmektedir. 
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(a) Analog ölçüm mimarisi   (b) Sayısal ölçüm mimarisi 

Şekil 17. Analog ölçüm mimarisi ve Sayısal ölçüm mimarisi 

 

İzolasyon yükselteci ile gerçekleştirilen bir kanala ait bir devre mimarisi Şekil 18’de gösterilmiştir. 

İzolasyon 
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Pasif
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Sensör 
çıkışı

Diferansiyel 
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sinyaller

Toplam 
Yükselteci

2.5V 
referans

İzolasyon

5V_ISO 5V

Pasif
Filtre

Ölçüm sinyali
(0-5V)

Referans 
üretici

Tek uçlu
AC sinyal

 

Şekil 18. İzolasyon yükselteci gerçekleştirilen bir kanala ait bir devre mimarisi 

Ticari olarak erişilebilir ve yaygın olarak kullanılan pek çok izolasyon yükselteci mevcuttur. Bunlardan 
başlıcaları ve özellikleri Tablo 3’te görülebilir. Çizelgede kritik görülen temel parametreler 
listelenmiştir. Yükselteçlerin bir avantajı bant genişliklerinin görece yüksek olmasıdır (aynı durum 
devrede yer alacak diğer yükselteçler için de geçerlidir). 

Bant genişliği, analog bir devrenin transfer fonksiyonunun frekans cevabının -3dB olduğu frekans 
olarak tanımlanabilir. Devre, girişinden uygulanan sinyali bu frekansa kadar azaltmamaktadır 
(attenuation). Aşağıda gösterildiği şekilde, birden fazla devrenin ard arda bağlanması ile oluşturulan 
ölçüm devresinin bant genişliği, 1, 2, 3 ve 4 ile gösterilen bu devrelerden en düşük bant genişliğine 
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sahip olanının değeri ile sınırlıdır. Gerilim ölçüm devresi ayrıca incelenmemiştir, daha yüksek bir 
sınırlama getiren bir eleman bulunmamaktadır. 

Akım 
transformatörü

Rsh

3K

3K 3.3nF

3.3nF

Şönt 
direnç

Örtüşme önleyici 
filtre

Analog Front 
End

Sayısal 
bölge

Analog 
bölge

1 2 3 4  

1 Amper ve 5 Amper ölçümünde kullanılacak şönt dirençlerde bant genişliği MHz üzeri bulunabilir. 
Ancak bu elemanın harmonik ölçümünde bant genişliği en düşük eleman (en sınırlayıcı) olacağı 
düşünülmektedir. Örtüşme önleyici (anti-aliasing) filtre köşe frekansı genellikle Nyquist frekansından 
yüksek bileşenleri örneklemeden önce süzmek için Nyquist frekansı civarına konur. Nyquist frekansının 
örnekleme frekansının yarısı olacağı düşünülürse, en düşük değer 25.6 kSPS için 12.8 kHz olacaktır. 
Şekilde pasif RC filtre ile gerçekleştirilen bir örtüşme önleyici filtre gösterilmiştir. Filtre değerleri (4 
KΩ direnç ve 3.3 nF kapasitans) 12.8 kHz köşe frekansına uygun olacak şekilde örnek olarak 
konmuştur. Bu filtre ile köşe frekanstan düşük, yani 12.8 kHz frekansa kadar olan sinyaller 
süzülmeyecektir. Bu nedenle 50 Hz sistemler için 256 dereceli, 60 Hz sistemler için 213 dereceli 
harmoniklere kadar olan harmonikler filtre bant genişliğine takılmazlar. Filtre ile ilgili bir diğer husus 
da faz kaymasıdır. Aşağıda örnek filtrenin frekans cevabı genlik ve faz olarak yer almaktadır. 50 Hz’teki 
faz cevabı -0.23 derece olup, 12 kHz civarlarında bu faz -45 dereceye kadar düşmektedir. Harmonik 
fazlarının hesaplanması istenirse, filtrenin transfer fonksiyonu inverse alınarak yazılımda düzeltme 
yapılabilir ve böylece faz kaymalarının önüne geçilebilir. 

4 nolu eleman (ADC modülü) incelendiğinde ise ADS127x serisi, örnekleme frekansının yaklaşık yarısı 
kadar bant genişliğine sahiptir. Örnekleme frekansı bu seride en yüksek 144.531 kSPS olmakla birlikte, 
uygulanacak örnekleme frekansı en düşük 25.6 kSPS olacağı düşünülürse 12800 Hz bant genişliği 
sağlamaktadır ve bu değer filtre ile aynı olacaktır. ADS131x serisinde ise kazanç-bant genişliği çarpımı 
100 kHz olup, 16000 Hz ve üzeri bir bant genişliğine her koşulda ulaşılabildiği görülmüştür. ATSENSE 
serisinde ise uygulama notunda bant genişliğinin 1386 Hz olduğu ve en yüksek 21. Harmoniğe kadar 
(60 Hz için) ölçüm yapılabileceği söylenmektedir. Bu entegre PMU cihazı için halihazırda uygun 
bulunmamıştır(örnekleme tetik siyalinin olmaması vb. diğer nedenlerle). 

Sonuç olarak akım transformatörü hariç analog devrenin bant genişliği 12.8 kHz civarında olaktır. 
Analog bir sinyalin örneklendikten sonra çözümlenebilmesi için, örnekleme frekansının sinyalin 
frekansının en az iki katı olması gerekmektedir (Nyquist teorisi). Bu nedenle 50 Hz sistemler için 25.6 
kSPS örnekleme frekansı kullanılacağı dikkate alınırsa çözümlenebilecek en yüksek frekans 12.8 kHz, 
yani en yüksek harmonik bileşeni 50 Hz sistemler için 256 dereceli, 60 Hz sistemler için ise 213 
dereceli harmonikler olacaktır. Bu değerler bant genişliği ile uyumludur, çünkü halihazırda bant 
genişlikleri (hem ADC hem filtre için) örnekleme frekansı dikkate alınarak seçilmektedir. 

Buna rağmen piyasada var olan izolasyon yükselteçlerinde (ve yine bu mimaride gerekli olacak diğer 
yükselteçlerde) var olan bant genişliği en az 50. harmoniğe kadar analiz yapılabilmesine imkan 
verecektir. Giriş gerilimi aralıkları, tasarlanan sensör devrelerine bağlıdır. Gerilim ölçümlerinde çok 
önemli olmamakla birlikte, akım ölçümlerinde ısınmayı azaltmak adına gerilim seviyesi düşük tutulmak 
istenmektedir. Bunun dışında, yükselteçlerde offset hatasına, kazanç hatasına, doğrusalsızlık oranına 
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ve bu parametrelerin sıcaklığa bağlı kayma oranlarına dikkat etmek gerekmektedir. Tüm bu 
parametreler ölçüm devresinin doğruluğunu (accuracy) etkilemektedir. 

Tablo 3. Ticari olarak erişilebilir belli başlı izolasyon yükselteçleri 

Adı Üretici İzolasyon 
Dayanımı 

Bant 
genişliği 

İzole 
kaynak 

Giriş 
aralığı 

SI8920 Silicon Labs 3.75 kV 100 kHz Harici ±200mV 
AMC1301 Texas Instruments 1.5 kV 210 kHz Harici ±250mV 

ISO224 Texas Instruments 5 kV 185 kHz Harici ±4V 
ACPL-C870 Broadcom Limited 1.4 kV 100 kHz Harici 0-2V 

AD215 Analog Devices Inc. 1.5 kV 120 kHz Dahili ±15V 
 

AMC1301 entegresi ile gerçekleştirilen izole gerilim ölçümü ve akım ölçümü devreleri Şekil 19’te 
gösterilmiştir. Aynı entegre ile tek uçlu gerilim ölçümü sinyal düzenleme devresi de Şekil 20’te 
görülebilir. 

             

Şekil 19. İzolasyon yükselteci ile izole gerilim ve akım ölçümü (AMC1301) [8] 

 

 

Şekil 20. İzolasyon yükselteci ile tek uçlu gerilim ölçümü sinyal düzenleme (AMC1301) [9] 

Akım ölçümlerinde, seçilen izolasyon yükseltecinin giriş gerilim aralıklarına da bağlı olarak bir ara 
yükselteç (akım algılama yükselteci) kullanılabilir. Şönt dirençlerin de yonganın içine dahil olduğu bazı 
yükselteçler mevcuttur (Şekil 21). Bu yöntemin avantajı, üretici tarafından ölçüm direncinin ve ilgili 
yerleşimin (Kelvin yöntemi) optimize edilmiş olmasıdır. 
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Şekil 21. Şönt direnç ile akım algılama yükseltecinin bir arada kullanımı (INA250) [10] 

Sayısal ölçüm mimarisinde, Analog-Sayısal Dönüştürücü (ADC) ölçüm biriminde yer almakta ve 
Sayısal sinyal işleme birimine doğrudan sayısal bir arayüz ile ölçümler aktarılmaktadır. Bu amaçla 
kullanılan modüllere Analog Ön-Uç (Analog Front-End, AFE) adı da verilmektedir. Bu mimaride 
izolasyon sayısal bölgede gerçekleştirilmektedir. ADC veya AFE modüllerinin kendinden izolasyon 
içeren veya içermeyen türleri mevcuttur. İzolasyon içermeyen modül(ler) kullanıldığında ilgili sayısal 
sinyaller bir sayısal izolatör yardımıyla izole edilebilirler ve izolasyon bu şekilde sağlanabilir. Bu 
mimarinin bir avantajı da sayısal sinyallerin sayısının ölçüm kanalından bağımsız olmasıdır, analog 
mimaride ölçüm kanalı kadar (diferansiyel uçlularda iki katı) ADC kanalı gereksinimi bulunmaktadır. 
Sayısal mimaride, tek bir izolasyon bariyeri kullanıldığında, gerilim ölçümleri ve akım ölçümleri aynı 
izolasyon bölgesinde yer alacaklardır. Bu durumun daha önce de bahsedildiği gibi, akım ölçümleri akım 
transformatörleri üzerinden yapıldığı için sorun teşkil etmeyeceği düşünülmektedir. Aksi istendiğinde 
ise, gerilim ve akımlar için ayrı AFE modülleri ve ayrı izolasyon bölgeleri oluşturulabilir. Bu durumda 
sayısal sinyallerin izole olmayan (sinyal işleme) tarafında sinyaller ortaklanabilir, veya çoklu slave 
yapısını destekleyen SPI gibi haberleşme modüllerinde örnekleme bu şekilde yapılabilir. Sayısal 
mimaride SPI arayüzü kullanmanın bir avantajı da sinyal işleme modülünün desteklemesi durumunda 
çoklu slave yöntemi ile çok sayıda AFE veya ADC modülünden örnek alabilmesidir. 

AFE modüllerinin seçiminde gözetilen parametreler şu şekilde listelenebilir: 

 Kanal sayısı: PMU cihazında 4 gerilim ve 8 akım ölçüm kanalı bulunmaktadır. Bu kanalların 
tamamı bir veya birden fazla AFE ile ölçülebilir. 

 Çözünürlük (resolution): Doğrudan ölçüm hassasiyetini etkileyen bir parametredir. Örnek 
olarak, 24 bit çözünürlüğe sahip bir ADC’de dönüştürülecek maksimum sayısal değer 224 - 1 = 
16,777,215 olacaktır. 1000 V gerilim bu ADC ile ölçüldüğünde 59.6 µV aralıklarla gerilim 
ölçümü yapmak mümkün olacaktır (0.06 ppm). Bu değer 16 bit çözünürlük için 15 ppm 
olmaktadır. Proje gereksinimleri gereği (genlik hassasiyeti 2 ppm), 21-bit ve üzeri çözünürlüğe 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Haberleşme arayüzü: Modüllerin sayısal haberleşme arayüzleri Serial Peripheral Interface 
(SPI), Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) veya Inter-Integrated Circuit 
(I2C) olabilmektedir. Arayüzün hızı da modülden modüle değişkenlik göstermektedir ve etkisi 
bir alt maddede detaylı olarak anlatılmıştır. 

 Örnekleme frekansı: Bu parametre doğrudan Nyquist teorisi ile ilişkidir. Bilindiği gibi 
çözümlenmek istenen en yüksek frekansın iki katından daha yüksek bir frekans ile örnekleme 
yapmak gerekmektedir. PMU uygulamasında yalnızca temel bileşenlerin fazörleri 
hesaplandığından dolayı örnekleme frekansı bu anlamda sorun teşkil etmeyecektir. Ancak fazör 
çözümlemesi esnasında düşük fazör çözünürlüğü istendiğinden dolayı, kullanılan fazör 
hesaplama ve tahminleme algoritmasına da bağlı olarak örnekleme frekansının yüksek olması 
gerekmektedir. Gereksinimlerde bu parametre en az 25.6 kHz olarak belirtilmiştir. Bunun 
yanında, bu frekansın ölçüm raporlarının gönderim hızının (frame rate) belirli bir katı olması 
gerektiği de dikkate alındığında, 50 Hz sistemler için 25.6 kHz (en yüksek 200 fps), 60 Hz 
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sistemler için 30.72 kHz (en yüksek 240 fps) olarak seçilebilir. Örnekleme frekansını etkileyen 
bir diğer faktör de sayısal arayüzün hızıdır. Birçok AFE modülü yüksek örnekleme frekansını 
desteklemektedir. Ancak örnekleme sık yapılsa bile verinin sayısal sinyal işleme birimine 
aktarılması ilgili arayüzün hızı ile sınırlıdır. Sinyal işleme birimi yüksek hızları desteklese bile 
(örneğin birçok işlemci 50 MHz SPI hızını desteklemektedir), AFE modülü bu hızlarda 
çalışmayabilir (örneğin 10 MHz SPI). Bir de, haberleşme arayüzü seri olduğundan dolayı çok 
sayıda kanalın iki örnek arası verisinin alınması süreyi uzatabilmektedir. 

Örnek bir hesaplama şu şekildedir: 

AFE modülü sayısı: 3 (her biri 4 kanal) 

AFE modülünün desteklediği en yüksek SPI hızı: 10 MHz 

Çözünürlük: 24-bit 

Her bir kanal ait veri, 24 bit çözünürlükten dolayı 3 byte boyuta sahiptir. Toplamda 12 kanal olduğu 
düşünüldüğünde her örnekte okunacak veri miktarı = 3x12 = 36 byte’tır. Buna 4 byte veri okuma isteği, 
etiketleme gibi veriler eklenebilir, bu durumda toplam 320 bit veri alışverişi olacaktır. 10 MHz SPI 
hızında toplam 32 µs süre alacağından, en yüksek örnekleme frekansı 31.25 kHz olarak hesaplanabilir. 

 Bant genişliği: AFE modülleri de analog sinyaller üzerinden işlem yaptığından dolayı, 
içerisinde yer alan yükseltici vb. devrelerden dolayı belirli bir bant genişliğine sahiptir. PMU 
cihazında, en yüksek ölçülmesi istenen frekans temel bileşen olduğundan dolayı bant genişliği 
ile ilgili olarak ciddi bir sınırlama yoktur. Bunun yanında, harmonik analizi yapılmak 
istendiğinde, şebeke standartlarında yer alan en yüksek dikkate alınan harmonik derecesinin 
50. Harmonik olduğu dikkate alınırsa, en yüksek bileşenin frekansı (60 Hz için) 3000 Hz 
olmaktadır. 

 Kazanç, offset ve doğrusallık hatası: Bu parametreler doğrudan ölçümün doğruluğunu 
(accuracy) etkilemektedir. 

 Sıcaklık kayması: Her analog devrede odluğu gibi AFE’lerde de sıcaklığa bağlı olarak ölçüm 
kayması olmaktadır. Bazı modüller, modülün sıcaklığını ölçerek kaymayı tazmin etmekte veya 
sıcaklık bilgisini sayısal arayüzünden sağlayarak sıcaklık kaymasına karşı yazılım ile önlem 
alınmasını sağlamaktadır. 

 Örnekleme tetik sinyali: PMU cihazında gerilim ve akımların örneklenmesinin GPS zamanı 
ile senkron bir şekilde gerçeklenmesi gerektiği daha önce açıklanmıştır. Bu amaçla ilgili ADC 
modüllerinde örnekleme emri göndermek amacıyla bir örnekleme tetikleme sinyali olması 
gerekmektedir. 

AFE modülü ile gerçekleştirilen sayısal mimariye ait bir devre şeması Şekil 22’da gösterilmiştir (kanal 
sayısı rastgeledir). 
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Şekil 22. AFE modülü ile gerçekleştirilen sayısal mimariye ait bir devre şeması 
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Ticari olarak erişilebilir bazı AFE/ADC modülleri ve özellikleri Tablo 4’te görülebilir.  

Tablo 4. Ticari olarak erişilebilir bazı AFE/ADC modülleri 
*Örnekleme hızları en yüksek desteklenen hızlardır. 

Adı Üretici Çözünürlük 
(bit) 

Kanal 
sayısı 

Sayısal 
arayüz 

Örnekleme 
Hızı (kSPS)* 

ATSENSE101 Microchip 24 3 SPI 1024 
ATSENSE201 Microchip 24 4 SPI 1024 
ATSENSE301 Microchip 24 7 SPI 1024 
MCP3911 Microchip 24 2 SPI 4.096 
MCP3562 Microchip 24 1 SPI 153.6 
ADS130 Texas Instruments 16 8 SPI 8 
ADS8866 Texas Instruments 16 1 SPI 100 
ADS8588 Texas Instruments 16 8 Serial 200 
ADS1274 Texas Instruments 24 4 SPI 144 
ADS131E08 Texas Instruments 24 8 SPI 64 
ADS131A04 Texas Instruments 24 4 SPI 64 
ADE9078 Analog Devices 24 7 SPI 1024 
AD7779 Analog Devices 24 8 Serial 16 
MAX11163 Maxim Integrated 16 1 SPI 250 
MAX11049 Maxim Integrated 16 1 Parallel 250 

 

Sayısal mimarinin ADC (AFE) arayüzünün tasarımında 24-bit çözünürlüğe sahip üç malzeme göz 
önüne alınacaktır. Bunlardan ilki Texas Instruments firmasına ait ADS127x serisidir [11]. Bu seride, 
ADS1274 4 diferansiyel kanaldan, ADS1278 ise 8 diferansiyel kanaldan ölçüm yapabilmektedir. Kanal 
ölçümleri (örnekleme) eş zamanlı yapılabilmektedir. Örnekleme hızı 144 kSPS’a kadar 
çıkabilmektedir. Hata ve sıcaklık kayması değerleri ise şu şekildedir: 

 Offset hatası: 0.25 mV  
 Offset kayması: 0.8 µV/0C 
 Kazanç hatası: 0.1 % 
 Kazanç kayması: 1.3 ppm/0C 

Entegrenin güç tüketimi çalışma moduna göre değişmektedir (Şekil 23). En yüksek örnekleme hızında 
güç tüketimi yüksektir (kanal başına 70 mW, toplam 12 kanal olduğu düşünülürse 0.84W). Ancak daha 
düşük örnekleme hızlarında güç tüketimi düşürülebilmektedir. SPI arayüzü clock frekansının 27 MHz’e 
kadar çıkabildiği görülmüştür. Bu da, daha önce gösterilen hesaplamaya göre, en yüksek veri örnekleme 
hızı açısından yaklaşık 84 kSPS hıza karşılık gelmektedir. 

 

Şekil 23. ADS127x çalışma moduna göre güç tüketimi değişimi [11] 

Şekil 24’de ADS127x entegresinin yapısı görülebilir. Giriş kanallarının ölçüm aralıkları 5V’a kadar 
çıkabilmektedir. Entegrenin 4 veya 8 kanallı versiyonları bulunmaktadır. 4 gerilim ve 8 akım kanalı 
için (toplam 12 kanal), akımlar için 8 kanallı, gerilimler için ise 4 kanallı entegre bir arada kullanılabilir 
veya istenirse 4 kanallı 3 entegre ile de ölçüm yapılabilir. Burada birden fazla entegre kullanıldığında 
SPI çıkışları, master-slave SPI yapısını destekleyen bir sayısal sinyal işleme yapısı içerisinde çoklu-
slave ile kullanılabilir. SPI frekansının hızını daha verimli kullanmak adına birden fazla SPI modülü ile 
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de eş zamanlı ölçüm yapılabilir. Bunun dışında, devrede pozitif ve negatif referans gerilimleri ve 
entegre için bir clock kaynağı üretilip entegreye uygulanmalıdır. 

Daha önce bahsedilen GPS zamanı ile senkron örnekleme gereksinimini karşılamak için, sayısal 
mimaride ADC modülünün örneklemeye başlama anının kontrol edilebilir olması gerekmektedir. Bu 
durumda iki yöntem izlenebilir. Bunlardan ilki, GPS’ten gelecek olan Pulse Per Second (PPS) sinyalini 
kullanarak örnekleme frekansında sinyal üreten bir osilatör kullanmak. İkincisi ise, halihazırda GPS 
zamanını tutan Sinyal işleme biriminin PWM modülünü kullanarak (veya benzeri bir yapı) senkron 
örnekleme isteği göndermesi. ADS127x entegrelerindeki SYNCn pini bu amaçla kullanılabilmektedir. 

 

Şekil 24. ADS127x entegresinin yapısı [11] 

ATSENSE serisi, gerilim ve akım ölçümüne yönelik üretilmiş bir AFE modülü olup, ANSI C12.20-
2002 ve IEC 62053-22 standartlarında belirtilen 0,2S sınıfına uygun ölçüm yapabilmektedir (%0.2 
doğruluk) [12]. Sıcaklık sürüklenmesi (temperature drift) seçilen entegreye göre 10 ppm/0C ya da 50 
ppm/0C’dir. 1 ppm kaymanın onbinde bire karşılık geldiği düşünülürse, sıcaklığa bağlı olarak 
ölçümdeki sapma ATSENSE-301H serisi için 1 derecede binde 1 olacaktır. Bu da her 10 0C sıcaklık 
değişiminde %1 hata olacağı anlamına gelmektedir. Ancak modül içerisinde kendi sıcaklığı ölçülmekte 
ve aynı SPI arayüzünden okunabilmektedir. Bu sayede sıcaklığa bağlı kayma yazılım ile düzeltilebilir. 

Serinin farklı tipleri için kanal sayıları şu şekildedir: 

 ATSENSE-101: 1 gerilim, 2 akım (diferansiyel) 
 ATSENSE-201: 2 gerilim (ortak nötr), 2 akım (diferansiyel) 
 ATSENSE-301: 3 gerilim (ortak nötr), 4 akım (diferansiyel) 

PMU cihazına yönelik olarak ATSENSE serisinin kullanımında farklı mimariler üretilebilir. Örneğin 1 
adet ATSENSE-301 modülü ile 3-faz gerilim (L1-N, L2-N, L3-N) ve 4 akım ölçümü yapılıp, 2 adet 
ATSENSE-101 modülü ile kalan gerilim (N-PE) ve 4 akım ölçümü yapılabilir. Veya 2 adet ATSENSE-
301 modülü ile tüm ölçümler sağlanabilir. Yine benzer şekilde SPI yapısında çoklu-slave uygulaması 
yapılabilir. 

ATSENSE-301 AFE modülüne yönelik bir örnek uygulama Şekil 25’da görülebilir. Entegrenin kanal 
giriş gerilim aralıkları en yüksek ± 250 mV’tur. Akım ölçümlerinin şönt direnç yöntemiyle yapılması 
önerildiğinden dolayı, bu aralık PMU uygulamasında yeterli ve uygundur. 
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Şekil 25. ATSENSE-301H ile 3-faz gerilim ve akım ölçümü [12] 

Entegre kendi içsel referansına sahiptir, ancak istenirse dışarıdan da referans gerilimi verilebilir. Sayısal 
iletişim arayüzü SPI’dır. Buna ek olarak bir de modüle bir clock sinyali bağlanmalıdır. Entegre kanal 
başına 2.5 mW maksimum güç tüketimine sahiptir. Bu da toplam 12 kanal için 0.03 W toplam güç 
tüketimine karşılık gelmektedir ve oldukça düşüktür. Entegrenin örnekleme hızı 1 MSPS’a kadar 
çıkabilmektedir. Diğer bir taraftan en büyük dezavantajı ise SPI frekansının 8 MHz ile sınırlı olmasıdır. 
Bu da yine daha önce bahsedilen hesaba göre 24-bit çözünürlük için en yüksek yaklaşık 25 kSPS 
örnekleme hızını destekleyeceği anlamına gelmektedir. 

PMU cihazında kullanılabilecek bir diğer AFE modülü ise Texas Instruments firmasına ait ADS131 
serisidir [13]. Bu seride yer alan ADS131E08 8 kanallı, ADS131A04 ise 4 kanallıdır. Bu entegreler de  
Şekil 26’de görüldüğü gibi 3-faz akım ve gerilim ölçümü yapmak üzere geliştirilmiştir. Ölçüm girişleri 
diferansiyel olup, eş-zamanlı örnekleme yapabilmektedir. Güç tüketimi kanal başına 2 mW, yani 
topamda 12 kanal için 24 mW’tır. Örnekleme çözünürlüğü 24 bit, hızı ise 64 kSPS’a kadar 
çıkabilmektedir. Bu entegrede de örnekleme tetik sinyali olarak kullanılabilecek START pini mevcuttur. 
SPI hızı 16 MHz’e kadar çıkabilmektedir.  

 

   

Şekil 26. ADS131 serisi ile 3-faz gerilim ve akım ölçümü [13] 
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Daha önce bahsedilen harmonik analizi yeteneği uygulanmak istendiğinde ADC modüllerinin belirli 
bir bant genişliğine sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle burada sunulan üç örnek modüle yönelik 
bant genişliği analizi de yapılmıştır. ADS127x serisi, örnekleme frekansının yaklaşık yarısı kadar bant 
genişliğine sahiptir. Örnekleme frekansı bu seride en yüksek 144.531 kSPS olmakla birlikte, 
uygulanacak örnekleme frekansı en düşük 25.6 kSPS olacağı düşünülürse 12800 Hz bant genişliği 
sağlamaktadır ve bu değer fazlasıyla yeterlidir. ADS131x serisinde ise kazanç-bant genişliği çarpımı 
100 kHz olup, 16000 Hz ve üzeri bir bant genişliğine her koşulda ulaşılabildiği görülmüştür. ATSENSE 
serisinde ise uygulama notunda bant genişliğinin 1386 Hz olduğu ve en yüksek 21. Harmoniğe kadar 
(60 Hz için) ölçüm yapılabileceği söylenmektedir. 

PMU cihazında 4 gerilim, 8 akım olmak üzere toplam 12 adet ölçüm kanalı bulunmaktadır. Ticari olarak 
erişilebilen ve teknik isterleri proje gereksinimlerine uygun olan bu kadar yüksek kanallı bir ADC veya 
AFE modülü ile karşılaşılmamıştır. Bu nedenle çoklu ADC modülü kullanımına yönelik olarak birkaç 
mimari önerilebilir. Çoklu modül kullanımında SPI haberleşme arayüzü açısından aşağıda sıralanan 
alternatifler uygulanabilir: 

 Her modül için bir SPI motoru kullanımı: İşlemci biriminde SPI motorları birbirinden 
bağımsız ise amaca uygun programlanarak tüm ADC’lerden eş zamanlı ölçüm alınabilir. Bu 
durumda daha önce bahsedilen SPI throughput sınırlaması azaltılarak örnekleme frekansı 
arttırılabilir. 

 Aynı SPI motoru ile standart master-slave kullanımı: İlgili SPI sinyalleri ortak olsa bile bu 
alternatifte işlemci her ADC modülü için ayrı bir slave select sinyali üretebilmelidir. Daha 
modüler bir tasarım olmakla birlikte, ortak SPI motorundan dolayı daha önce sözü geçen 
throughput sınırlaması burada geçerlidir. 

 Aynı SPI motoru ile papatya-zinciri (daisy-chain) master-slave kullanımı: Bu yöntemde 
ortak bir slave select sinyalinin kullanılabilmekte ve her bir ADC modülü (slave) bir sonraki 
modülün master’ı şeklinde davranmaktadır. Ancak bu alternatifte ADC modüllerinin daisy-
chain yapısını desteklemesi gerekmektedir. 

Şekil 27’de standart ve daisy-chain şeklindeki master-slave yapıları gösterilmiştir. 

 

Şekil 27. Standart ve daisy-chain master-slave konfigürasyonları [13] 

Alternatif olarak sunulan örnek ADC modüllerinin ilgili 12 kanal ile birlikte kullanımına yönelik farklı 
konfigürasyonlarda tasarım önerileri Şekil 28’de görülebilir. Senkronizasyonu kaybetmemek adına her 
durumda ADC clock sinyalleri ve örnekleme tetik sinyalleri ortak olmalıdır. 
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Şekil 28. Örnek ADC modüllerinin ilgili 12 kanal ile birlikte kullanımına yönelik farklı 
konfigürasyonlarda tasarım önerileri 

Sayısal ölçüm mimarisinde izolasyon sayısal bölgede sağlanacak olup, AFE modülü ile sinyal işleme 
birimi arasındaki tüm sayısal sinyaller izole edilmelidir. Bu sinyaller arasında SPI haberleşme sinyalleri, 
gerektiğinde interrupt hattı (örnekleme yapıldığının sinyal işleme birimine haber verilmesi için 
kullanılmaktadır), örnekleme tetik sinyali, harici bir clock kaynağı kullanılacaksa ADC clock sinyali, 
konfigürasyon sinyalleri vb. yer almaktadır. Sayısal sinyallerin izolasyonu sayısal izolatör entegreleri 
ile sağlanabilmektedir. Bu entegrenin seçiminde kaç sinyal olduğu ve buna göre kanal sayısı, kanalların 
yönleri, bant genişliği ve veri hızı (özellikle yüksek frekanslı SPI clock vb. sinyaller için), izolasyon 
dayanımı (izolasyon kırılma gerilimi) kritiktir. Örnek olması açısından piyasadaki belli başlı entegreler 
Tablo 5’te listelenmiştir. 

Tablo 5. Piyasada yer alan bazı sayısal izolatörler özellikleri 

Adı Üretici İzolasyon 
tipi 

Kanal 
sayısı 

İzolasyon 
gerilimi 

Veri hızı 

SI8662 Silicon Labs Kapasitif 6 (4/2) 2.5 kV 150 Mbps 
ISO7762 Texas Instruments Kapasitif 6 (4/2) 3 kV 100 Mbps 
ADUM3151 Analog Devices Manyetik 7 (5/2) 3.75 kV 34 Mbps 
LTM2893 Linear 

Technology 
Manyetik 9 (6/6) 6 kV 100 Mbps 

 

Analog ve sayısal ölçüm mimarileri maliyet açısından karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada kullanılan 
parçalar ve adetleri Tablo 6‘da gösterilmiştir. Sayısal mimaride ADS131 serisi ve ADS127 serisi 
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kullanılan iki ayrı alternatif sunulmuştur. Microchip firmasının ürettiği ATSENSE serisi maliyet olarak 
en düşük çözümü sunsa da senkron sinyalinin olmaması ve SPI frekansının düşük olması nedeniyle 
örnekleme hızını yavaşlatmasından dolayı analize dahil edilmemiştir. Maliyet analizinde yalnızca 
farklılık yaratabilecek komponentler dahil edilmiş olup, ölçüm biriminin toplam maliyetini 
yansıtmamaktadır. Ayrıca ilgili mimarilerde tek bir izolasyon bölgesi olduğu, tüm akım ve gerilimlerin 
bu bölgede tek bir referans noktasına göre ölçümlerinin yapıldığı düşünülmüştür. Analiz 1 adet prototip 
ve 500 adet ürün üretimine göre ayrı ayrı yapılmış, fiyatlar digikey.com’dan alınmış ve cihaz sayısı ve 
cihaz başına adet değerleri dikkate alınarak komponent fiyatlandırması yapılmıştır. Sonuçlar Şekil 29’te 
grafiksel olarak gösterilmiştir. Analog ölçüm mimarisi maliyeti en yüksek çözüm olarak ortaya 
çıkmıştır. Bunun temel sebebi her kanal için kullanılan izolasyon yükselteçleridir. Ayrıca bu mimari 
tercih edildiğinde ilgili işlem birimi yeterli sayıda giriş kanalı olan, yeterli özelliklerde (örneğin 24 bit 
çözünürlük) ADC modülüne sahip olmalıdır. Bu da cihazın işlemci birimine yönelik gereksinimlerini 
karşılayacak düzeyde bir işlemci mimarisi kullanıldığında o birimin maliyetini yükseltebilir. Bu çözüm 
tercih edilmezse tek uçlu analog çıkışlara bir harici bir ADC modülü yerleştirilebilir. Ancak bu çözüm 
de analog mimarinin maliyetini daha da arttıracaktır. İki sayısal mimari karşılaştırıldığında ADS131 
serisi kullanılan çözüm maliyet açısından daha uygun bir çözüm olarak çıkmaktadır. 

 

 

 

Tablo 6. Maliyet karşılaştırmasında farklı mimarilerde kullanılan malzemeler ve adetleri 

Analog mimari 
Adı Açıklama Cihaz 

başına adet 
Maliyet-$ 
(1 üretim) 

Maliyet-$ 
(500 üretim) 

AMC1301 İzolasyon 
yükselteci 

12 65.88 44.40 

RFM0505 İzolasyon çevirici 1 1.40 1.12 
LMH6643 Yükselteç 

(OPAMP) 
12 16.08 8.16 

REF2030 Referans 1 3.76 2.62 
TOPLAM 87.12 56.30 

Sayısal mimari-1 
Adı Açıklama Cihaz 

başına adet 
Maliyet-$ 
(1 üretim) 

Maliyet-$ 
(500 üretim) 

ADS1274 ADC-1 1 24.88 16.5 
ADS1278 ADC-2 1 39.62 29.44 
RFM0505 İzolasyon çevirici 1 1.36 1.12 
REF2030 Referans 1 3.76 2.62 
SI8662 Sayısal izolatör 2 4.86 4.44 

TOPLAM 74.52 54.12 
Sayısal mimari-2 

Adı Açıklama Cihaz 
başına adet 

Maliyet-$ 
(1 üretim) 

Maliyet-$ 
(500 üretim) 

ADS131E08 ADC-1 1 10.72 6.79 
ADS131A04 ADC-2 1 7.48 4.55 
RFM0505 İzolasyon çevirici 1 1.40 1.12 
REF2030 Referans 1 3.76 2.62 
SI8662 Sayısal izolatör 2 4.86 4.44 

TOPLAM 28.07 19.52 
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Şekil 29. Ölçüm mimarilerine yönelik maliyet analizi 

Gerilim bölücü devresinde kullanılacak dirençlerin seçiminde, dirençlerin dayanma gerilimine, sapma 
(tolerans) ve sıcaklık kayması değerlerine dikkat edilmelidir. Bu dirençlerde tercih edilmesi gereken en 
yüksek sapma ±0.1% olmalıdır (±0.05% daha uygun olacaktır). Sıcaklık kayması, ortam sıcaklığı çok 
fazla değişken olmadığı sürece, gerilim bölücü dirençlerden çok düşük akım geçeceği için ve direncin 
ısınması beklenmediği için öncelikli bir parametre değildir. Gerilim dayanımını sağlamak için, yüzey 
monteli direnç kullanılacaksa birden fazla direnç seri bağlanabilir. Ancak bu durumda var olan tüm 
dirençlerin hata payları ölçüm devresinin toplam hata payına eklenecektir. 

Şönt yöntemiyle akım ölçümü, akım transformatörlerinin sekonderinden gelecek akımın bir direnç 
yardımıyla gerilime dönüştürülmesi ile sağlanır. Burada kullanılacak direnç (veya dirençler) seçilirken 
dikkat edilecek kritik parametreler ise, direncin güç dayanımı, sapma (tolerans) ve sıcaklık kaymasıdır. 
Şönt dirençlerde sıcaklık kayması daha kritiktir, çünkü bu dirençlerin yüksek akım altında ısınması 
beklenmektedir. Örnek olarak, ±250mV giriş aralığına sahip bir AFE modülü kullanıldığında, 
maksimum 5 amper RMS akımı ölçecek bir direnç değeri, güvenlik payı ile birlikte 50 mΩ olarak 
belirlenebilir. Bu durumda direnç üzerinde açığa çıkacak olan maksimum güç 1.25 W olacaktır. 
Piyasada bu özelliklerde kullanılabilecek şönt dirençlerin sıcaklık kayması ise genellikle en düşük 50 
ppm olarak gözlenmiştir. Bu problemin çözümü olarak bu dirençlerin iyi soğutulması sağlanabilir, veya 
ısıl analiz yapılarak akıma (ve dolayısıyla güce) bağlı olarak direnç değerindeki kayma yazılımla 
düzeltilmeye çalışılabilir. Buradaki en büyük zorluk, farklı akımlarda farklı sıcaklıklar oluşması ve bu 
nedenle sabit bir kayma olmamasıdır. Bununla birlikte bu yöntemin kullanılması önerilmektedir.  

Ölçüm devresinde üretilen sinyallerin ADC modülüne veya izolasyon yükseltecine girmeden önce 
filtrelenmesi gerekmektedir. Örtüşme önleyici (Anti-aliasing) filtreleme, bir sinyalin örneklenmeden 
önce Nyquist frekansından yüksek bileşenlerinin süzülmesi anlamına gelmektedir. Bu tip bir filtreleme 
işlemi, belli faz hesaplama algoritmalarında kesinlikle kullanılmalıdır. Örtüşme önleyici filtre, basit bir 
pasif RC filtre ile sağlanabilir. Ancak filtrenin tasarımında düşük frekanslarda (özellikle işletme 
frekansı) meydana getireceği faz kaymaları dikkate alınmalı ve yazılımda tazmin edilmelidir. 25.6 kSPS 
bir sistemin Nyquist frekansı 12.8 kHz’dir. Örneğin, köşe frekansı yaklaşık 12.8 kHz’e ayarlanan 4 KΩ 
direnç ve 3.3 nF kapasitansa sahip bir filtrenin 50 Hz’teki faz cevabı -0.23 derece olduğu gözlenmiştir. 
Buna ek olarak, eğer cihazın harmonik analizi yapması istenirse, filtre 12.8 kHz’e kadar bant genişliği 
sağlıyor olsa bile (bu değer yüksek harmonik derecelerinin analizi için yeterlidir), harmonik 
bileşenlerinde temel bileşene oranla daha fazla ve farklı seviyelerde faz kaymasına neden olacaktır. 
Harmoniklerin genlikleri rahatlıkla hesaplanabilir olmakla birlikte, harmoniklerin fazlarına da bakılmak 
istenirse bu durum göz önünde bulundurulmalı ve yine yazılımda bu faz kaymaları tazmin edilmelidir. 
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Şönt yöntemi ile akım ölçümü yapıldığında, aşırı akım oluşması durumunda akım ölçüm devresi kalıcı 
olarak hasara uğrayacaktır. Bu nedenle bu devrelerin aşırı akıma ve kısa devreye karşı sigorta ile 
korunması gerekmektedir. Bunun dışında, ölçüm sonrası devrelerin korunması (izolasyon yükselteci, 
AFE veya ADC modülü) için de doyum koruması eklenmelidir. Doyum koruması, ölçüm sonrası 
gerilimlerde hata durumunda aşırı bir yükselme olması durumunda, bu gerilimlerin entegrenin 
dayanabileceği giriş gerilimi aralığının üzerine çıkmasını engellemek için uygulanır. Doyum koruması 
örnekleri Şekil 30’te gösterilmiştir. 

 

 

(a) Analog mimaride akım ölçümünde 

 

(b) Analog mimaride gerilim ölçümünde 

 

(c) Sayısal mimaride akım ölçümünde 

Şekil 30. Ölçüm noktalarında doyum koruması [12], [14] 

Akım ölçümü, gereksinimlerde belirtildiği gibi 1A RMS akım transformatörü, 5A RMS akım 
transformatörü ve 333mV RMS akım transformatörü seçenekleri arasından konfigüre edilebilir 
olacaktır. 333mV gerilime sahip transformatörler gerilim tipi sekondere sahiptir, yani şönt dirençler 
transformatörlerde harici olarak bulunmaktadır. Farklı akım transformatörleri ile aynı ölçüm 
hassasiyetini yakalayabilmek için, yani ilgili AFE modülünün ölçüm girişi aralığının tamamını 
kullanabilmek için bu gereklidir. Bunun için konfigürasyonun nasıl yapılacağı belirlenmelidir. 
Donanımsal olarak konfigüre edilebilir bir sistemde her bir ölçüm tipi için ayrı bir devre yer alıp bunlar 
arasından donanım üzerinde değişiklik yapılabilir. Ürün kullanıcıya sunulurken nasıl bir transformatör 
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kullanacağı bilgisi elde edilerek bu yöntem gerçekleştirilebilir. Burada akım üreten akım 
transformatörlerinin çıkışlarının her daim kısa devre edilmesi gerektiği dikkate alınmalıdır. ATSENSE-
301 entegresine yönelik üreticinin önerdiği devre Şekil 31’te görülebilir. Burada önerilen, birbirine 
paralel, farklı değerde direnç değerleri ile ölçüm aralığını değiştirmektir. Bunun için örnek bir 
hesaplama Şekil 32’da gösterilmiştir. Burada seçilen AFE entegresinin diferansiyel ölçüm girişi 
gerilimi aralığı dikkate alınmalıdır. Örnek olarak, ATSENSE entegresinden her bir tek uçlu kanal ±250 
mV gerilimi ölçebilmektedir. Bu durumda diferansiyel ölçüm gerilimi, yani akım transformatörünün 
iki ucu arasında görülecek gerilim ±500 mV’a kadar olacaktır. 333 mV RMS gerilim yaklaşık ±471 mV 
aralığına düşeceğinden dolayı bu entegre ile tüm tiplerdeki ölçümler yapılabilmektedir. R3 ve R4 direnç 
değerleri 33.3 kΩ giriş empedansı gereksinimine uygun olarak seçilmiştir. R2 direnci üzerindeki 
anahtar, transformatörün açık devre kalmaması için hep kapalı olmalıdır. 1 Amper ölçümü yapılacağı 
zaman bu direnç kullanılacak, 5 Amper ölçümü yapılacağı zaman R1 direnci devreye alınıp ikisi paralel 
hale getirilecektir. 16.65 kΩ değerindeki R3 ve R4 dirençlerinin varlığının toplam paralel direncin 
sapmasına etkisinin milyonda 1 olarak hesaplanmıştır. Burada en kritik nokta, cihazın 1A veya 5A akım 
transformatör çıkışlarına uygun olarak konfigüre edilmesi ve buna rağmen 333 mV RMS gerilimi 
bağlanması ihtimalidir. Bu durumda ilgili akım transformatörü zarar görebilir. 

Yazılımsal olarak konfigüre edilebilir bir cihazda ise, ilgili ölçüm tiplerine ait direnç gruplarının 
devreye alınıp devreden çıkarılması işlemi, yarıiletken teknolojisine dayalı bir anahtarlama devresi 
(MOSFET vb.) ile gerçeklenebilir (önceden konfigüre edilerek yapılması daha uygundur). Ancak bu 
yöntemin uygulanmasında, anahtarlama elemanı ilgili ölçüm noktaları arasındaki yolu uzatacak, ayrıca 
kendi iç direnci de ölçüm noktaları arasında kalacaktır. Akımlar transistör üzerinde yüksek iletim 
kayıplarına yol açacak, transistörün ısınmasına neden olacak ve bu iç direnç değeri de ısınmaya bağlı 
olarak büyük oranda değişecektir. Bu da sistemde yeni bir sıcaklık kayması fenomeni yaratacaktır. Bu 
devrenin tasarımında bu durum göz önünde bulundurulmalı ve ölçüm devresinin toplam transfer 
fonksiyonunun hesabında, ölçüm noktaları arasında yer alan akım yolundaki tüm direnç bileşenleri ve 
bunların sıcaklık kayması özellikleri dikkate alınmalıdır. 

 

Şekil 31. Farklı tipte akım transformatörlerine uyumlu ölçüm devresi (ATSENSE-301H) [12] 
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Şekil 32. Farklı tipte akım transformatörlerine uyumlu ölçüm devresinde direnç hesabı 
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7. Güç 
Mimari tasarım bölümünde bahsedildiği üzere, PMU cihazının enerjilendirilmesini sağlayan güç birimi 
modüler yapı içerisinde ayrı bir modül olacaktır. Güç kaynağı 100-240 V RMS aralığında, 50 Hz veya 
60 Hz frekansında tek faz şebekeden, izole olarak besleme gerilimi üreten bir yapıdır. Benzer ürünlere 
ve enerji sistemlerinde kullanılan benzer cihazlara bakıldığında, cihazların besleme gerilimlerinin 24 
VDC – 60 VDC aralığında olduğu gözlenmiştir. Bu uygulamada 24 VDC besleme üzerinden planlama 
yapılmıştır. Ana PMU modülü, tasarlanacak güç kaynağı ile beslenebileceği gibi harici bir DC kaynak 
ile de beslenebilecektir. Ayrıca PMU cihazı bir Lityum-Ion batarya ile de beslenebilecektir. Sistemin 
güç mimarisi Şekil 33’de gösterilmiştir. 
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Şekil 33. PMU cihazı güç mimarisi 

Cihaz modül güç kaynağı, harici güç kaynağı ve batarya olmak üzere üç farklı şekilde beslenebilecektir. 
Takılı olduğu durumda ve tek faz AC şebeke girişi enerjili olduğu sürece cihaz modül güç kaynağından 
enerjilenecektir. Bu güç kaynağının olmaması veya şebeke enerjisinin kesilmesi durumunda harici güç 
kaynağı veya batarya bağlı olmak zorundadır. Harici güç kaynağı ve modül güç kaynağı 24 VDC 
çıkışları koruma amaçlı birer diyot üzerinden aynı besleme noktasına bağlanmıştır. Cihazda eğer tercih 
edilirse bir açma/kapama tuşu bulundurulup, şekilde gösterildiği gibi bağlanabilir. VDD gerilimi PMU 
ana biriminin temel besleme gerilimi olup, cihazda yer alan ölçüm birimi, sinyal işleme birimi, 
haberleşme birimine ait ve diğer tüm devreler bu temel gerilimden çeviriciler yardımıyla elde edilecek 
alt-besleme gerilimleri ile besleneceklerdir. Cihazın hiçbir güç kaynağı takılı değilken veya enerjili 
değilken kesintisiz çalışmaya devam etmesini sağlamak amacıyla bir batarya girişi olacaktır. 
Gereksinimlerde bu bataryanın, diğer kaynaklar enerjili iken buralardan şarj olabilmesi istenmiştir. 
Bunun için cihazda bir şarj/deşarj devresi ve ek olarak bir de batarya yönetim sistemi yer almalıdır. 
Lityum İyon bataryalar, batarya ömrü ve güvenlik açısından, hücre dengelemesi, şarj durumu (State of 
Charge, SoC) ve sağlık durumu (State of Health, SoH) gibi çeşitli uygulamalar talep etmektedir. Bu da 
sistemi fazlasıyla karmaşık ve maliyetli hale getireceğinden dolayı PMU cihazında böyle bir şarj etme 
işlemi yapılması önerilmemektedir. Bir diğer yöntem de, batarya ile ilgili tüm işlemleri güç kaynağı 
modülüne aktarmaktır. Bu durumda yalnızca güç kaynağı modülü takılı iken ancak AC şebeke enerjisi 
kesildiğinde batarya kullanılabilir. Buna yönelik mimari de Şekil 34’de görülebilir. Burada batarya 
yönetim sistemi ile PMU cihazının haberleşmesi için bir seri kanal veya benzeri bir haberleşme arayüzü 
yer alacaktır. Güç kaynağında yer alan bir işlemci birimi, batarya yönetiminin yanında enerji yönetimi 
de yapabilir. Bu birimde var olabilecek belli başlı işlevler şunlardır: 

 Ana güç kaynağının gerilimi sürekli olarak takip edilip, gerilim düşümü olduğunda cihazı 
kesintiye uğratmadan bataryanın devreye alınması 

 Gerilim geri toparlandığında bataryanın yine kesintiye uğramadan devreden çıkarılması 
 Bu geçişlerin ana PMU birimi ile seri kanal üzerinden koordineli olarak yürütülmesi 
 Ana PMU cihazından gelebilecek farklı enerji yönetim talimatlarının alınması ve uygulanması 
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 Ana PMU cihazına, Cihaz İçi Test (CİT) bilgilerinde kullanılmak üzere düzenli olarak durum 
bilgisi iletimi 

 Batarya şarj durumu (SoC) takibi, bataryanın devrede olduğu sürenin takibi ve buna bağlı 
olarak gerektiğinde bataryanın devreden çıkarılması 

 Bataryaya yönelik sözü geçen aksiyonlara ait konfigürasyon parametrelerinin ana PMU 
cihazından okunması 
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Şekil 34. Batarya yönetim sistemi içeren güç kaynağı birimi mimarisi 

Ana güç kaynağı, genellikle Flyback çevirici şeklinde tasarlanmaktadır. Bu topoloji, standart ve geniş 
aralıklı şebeke gerilimlerinde (100-240V RMS arası), düşük güç uygulamalarında (<150W) ve 
izolasyon ihtiyacı olduğu çevirici sistemlerinde en uygun verim, boyut ve maliyet özelliklerine sahip 
çeviricidir. Flyback çevirici tabanlı güç kaynağı devresi Şekil 35’da görülebilir. 
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Şekil 35. Flyback çevirici tabanlı güç kaynağı devresi 

Güç kaynağının girişinde bir adet dışarıdan değiştirilebilen AC sigorta olacaktır. Buna ek olarak, ana 
PMU modülünün temel besleme noktası olan VDD noktasına da (harici besleme vb. dikkate alınarak) 
bir DC sigorta konması uygun olacaktır. Güç varlığının göstergesi, VDD noktasından bir LED devresi 
ile gösterim yapılabilir. PMU cihazının temel besleme noktası burası olduğundan, bu LED cihazın 
enerjili olup olmadığını bildirebilir. Buna ek olarak sigorta durumunu göstermek üzere de bir LED 
gösterge yer alacaktır. 

Ana güç kaynağının tasarımında, Flyback denetlecinin aşağıdaki koruma yapılarını standart olarak 
sağlaması beklenmektedir: 
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 Kısa devre koruması 
 Aşırı akım koruması (Fazla yüklenme) 
 Alçak giriş gerilimi koruması (çeviricinin çalışabileceği en düşük gerilimin altına 

düşüldüğünde) 
 Yüksek çıkış gerilimi koruması 

Sistemde bir de hold-up ihtiyacı bulunmaktadır. Hold-up, güç kaynaklarında standart olarak bulunan 
bir kavramdır. Genellikle 1-3 şebeke çevrimi (20ms-60ms) aralığında bir süre boyunca şebeke gerilimi 
belirli bir gerilimin altına düştüğünde sistemin enerjilendirilmesini sağlar. Hold-up, Flyback çeviricinin 
düzenlenmemiş (unregulated) DC noktasında (DC bara) yer alan kondansatör bankası ile sağlanır. 
Hold-up gereksinimi için, en kötü duruma göre hesap yapmak adına, sistemin çalışabileceği en düşük 
AC giriş gerilimi (100 V RMS) dikkate alınmıştır ve en düşük çalışma gerilimi 50 V RMS olarak 
alınmıştır. Hold-up süresi 50 ms olarak belirlenmiştir. PMU cihazının güç tüketimi (Pl) bu aşamada 
bilinmemekle birlikte, benzer ürünlerden yola çıkılarak 15W olarak düşünülmüş, güç kaynağının verimi 
(η) ise % 90 olarak hedeflenmiştir. Hold-up süresince DC bara kondansatörü üzerindeki enerji değişimi: 

∆𝐸 =
1

2
𝐶 𝑉 − 𝑉  

Bu süreçte cihazın talep edeceği ve DC baraya yansıyan enerji ise: 

∆𝐸 =
𝑃

𝜂 𝑑𝑡 

Burada th hold-up süresini ifade etmektedir. Vdc2 en düşük normal çalışma DC gerilimidir ve doğrultucu 
çıkışında bu gerilim giriş geriliminin tepesi yani yaklaşık 141 V’a karşılık gelmektedir. Vdc1 ise kesinti 
durumundaki en düşük DC gerilimdir ve bu uygulamada en düşük normal gerilimin yarısı yani yaklaşık 
70.5 V’a karşılık gelir. Bu gerilim, Flyback çeviricinin tasarımına da bağlıdır. 

Bu iki enerjinin birbirine eşitlenmesi ile DC baradaki en düşük kapasitans bulunabilir: 

𝐶 =
2𝑃 𝑡

𝑉 − 𝑉 𝜂
 

Bu eşitlik sonucunda en düşük 112 µF kapasitans gerektiği hesaplanmıştır. DC bara kondansatörlerinin 
en düşük dayanma gerilimi ise en yüksek giriş geriliminin (240 V RMS) tepesinden yola çıkılarak 350V 
DC olarak hesaplanmıştır (güvenlik payı hariç). Bu şartlar altında DC bara kondansatörlerinin seçimi, 
kapasitans değerinin görece yüksek olmasından dolayı Alüminyum Elektrolitik tipinde uygun şekilde 
seçilebilir.  

8. İşlemci Birimi 

8.1. 1. PMU Projesi merkezi işlemci birimi seçimi Kriterlerinin incelenmesi 
Proje içerisinde Temel işlev biriminin yerine getireceği gereksinimler farklı kategorilerde incelenebilir. 
Temel işlemci biriminin seçiminde değerlendirilecek olan kategoriler: 

 İşlemci Birimi üzerindeki sayısal arayüzler 
 İşlemci Birimi üzerinde gerçekleştirilecek olan işlemlerin gerçek zaman gereksinimleri 
 İşlemci üzerinde gerçekleştirilecek olan işlemlerin oluşturduğu yük 
 İşlemci birimi üzerinde çalıştırılacak yeteneklerin işletim sistemi tarafından desteklenmesi 
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8.1.1. 1.1 Temel işlemci biriminin sayısal arayüzlerine göre değerlendirilmesi ve seçim 
kriterleri 

İşlemci biriminin proje gereksinimlerine göre sahip olması gereken sayısal arayüzlerinin şeması ve 
işlemci birimi üzerindeki bağlantı birimleri Şekil 36’da aktarılmıştır.  
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Şekil 36 Temel İşlemci Biriminin proje içerisindeki gereksinimlere göre sahip olması gereken 
arayüzlere ait şema 

Şekil 36 üzerinde gösterildiği üzere proje gereksinimleri ilgili işlemci arayüzleri ile ilişkilendirilmiştir. 
eMMC (Enhanced Multi Media Controller) arayüzü özellikle gömülü sistemlerde kullanılan 
işlemcilerde çoğunlukla bulunan bir arayüzdür. Bu arayüz kalıcı hafızaların idare edilmesinde 
kullanılmaktadır. Projenin gereksinimleri içerisinde bulunan kalıcı hafıza alanlarının kullanılabilmesi 
için işlemci biriminin bu arayüze (veya alteratiflerine, NXP/Freescale ürünleri için IFC (Integrated 
Flash Controller)/QSPI) sahip olması gerekmektedir. 

İşlemci seçimi esnasında birçok gereksinim birbirine bağlı bir takım özellikleri getirmektedir. Özellikle 
ağ kullanımına yönelik (http, ntp, ftp) gereksinimler daha karmaşık işletim sistemlerinin kullanılmasını 
zorunlu hale getirmektedir. Karmaşık işletim sistemleri ise daha çok kalıcı olmayan hafıza (RAM) 
gereksinimine sahiptir. Bu sebeple seçilecek işlemci birimi üzerinde bir DDR (double data rate) arayüzü 
bulunması uygun görülmüştür. Bu arayüzün varlığı işlemci seçiminde kritik bir faktör olacaktır. 
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İşlemcinin I2C (Inter Integrated Circuit) arayüzünün bulunması projenin yardımcı gereksinimleri için 
önem arz etmektedir. Sıcaklık/Nem sensörleri, işlemcinin kendi zaman bilgisi için gerçek zamanlı saat 
(RTC) ve çalışma süresi ölçüm (Elapsed Time Counter) yetenekleri bu arayüzün varlığına bağlıdır. 

SPI arayüzü, cihazın en temel gereksinimi olan elektiriksel sinyallerin örneklenmesi için gerekli 
olmaktadır. Bu arayüz üzerinden GPS sinyali ile senkron elektriksel verilerin örneklenmesi 
sağlanacaktır. Bu arayüze bir diğer alternatif ise içsel ADC’ye sahip bir işlemci biriminin seçilmesidir. 
Ancak PMU’nun diğer yetenekleri göz önünde bulundurulduğunda bu tip işlemci birimleri genellikle 
mikrodenetleyici seviyesinde kalmaktadır. 

İşlemci biriminin mevcut tasarım gereksinimleri ile birlikte 3 adet UART girişine sahip olması 
gerekmektedir. Bu UART birimlerinin görevleri GPS ve Güç modülleri ile haberleşmektir (İletişim 
kurulabilir bir güç modülü güç modülünün üzerinde BMS (Battery Management System) benzeri 
yeteneklerin olması olasılığına karşı bir tavsiye amacıyla oluşturulmuştur). Benzer bir UART birimi ise 
birimin bakım ve debug işlemleri için kullanılmak üzere ayrılması gerekmektedir. Burada aktarılan 3 
adet gerekli UART arayüzü dışında ModBus gibi bir yeteneğin seri kanal üzerinden gerçeklenmesi için 
bir adet daha UART birimi gerekli olabileceği sistem tasarım aşamasında değerlendirilmedir. Standart 
PMU verilerinin seri olarak gönderilmesi için RS232 elektriksel tanımını önermektedir. Bu seri 
arayüzlerin akış kontrol (Flow Control RTS-CTS) sinyallerinin de seçilecek işlemci birimi üzerinde 
bulunması sistemin operasyonunun güvenliği için önem arz etmektedir. Özellikle otomatik olarak 
yüksek veri yoğunluğunda kullanılan uygulamalar için (buradaki durumda ModBus için) bu sinyallerin 
seri kanallar üzerinde kullanılabilir olması önem arz etmektedir. 

GPS üzerinden alınan ve UTC başlangıcını belirten PPS (Pulse Per Second) sinyalinin kullanıldığı bir 
uygulama sinyalleri ve anlamları ile birlikte şekil-2’de aktarılmıştır. 

 
UTC 08:35:12

t

t

UTC 08:35:13

GPS String output, Time, 
Date, Position İnfo

GPS String output, Time, 
Date, Position İnfo

 

Şekil 37 GPS çıktıları olan PPS (Pulse Per Second) sinyali ve GPS bilgisinin iletildiği seri verinin 
zamansal gösterimi 

Şekil 37’de piyasada bulunan GPS modüllerinin çıktı olarak verdikleri PPS sinyali ve seri içerikte 
bulunan UTC zamanının tam içeriğini belirten seri arayüz verileri temsil edilmektedir. GPS 
modüllerinin PPS çıktıları çoğunlukla ilgili gecikmeler için programlanabilmektedir. GPS modülü 
üzerindeki PPS sinyalinin kullanılmasında gecikmeler iki başlık altında toplanabilir: 

 Anten Gecikmesi (Antenna Delay): Alınan sinyalin, anten, ilgili aktif yükselteç birimleri ve GPS 
alıcısına kadar giden hatlar üzerinde kaybettiği zaman. 
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 Kullanıcı Gecikmesi: GPS tarafında gönderilen PPS sinyalinin kullanıcı tarafından alınmasına 
(Yükselen Kenar polarizasyonu, Rising Edge Polarity) kadar geçen zaman. 

Yukarıda aktarılan gecikmelerin hepsi GPS modülünün içerisine gecikme olarak 
programlanabilmektedir. Ancak bu gecikmelerin öncesinde ölçülmelerine ihtiyaç vardır. PMU 
mimarilerinde kullanımı öne çıkan çözüm çoğunlukla GPS alıcısını ve anteni bilinen kablo 
uzunluklarında bir konfigürasyonda tutup PPS sinyalinin kullanılacağı alıcı PMU cihazı ile GPS alıcısı 
arasında konfigüre edilebilir bir kablo tutmaktır. PPS sinyalinin gecikmesinin otomatik veya manuel 
olarak ölçülüp ilgili ayarların GPS alıcısı üzerinde yapılması daha uygun bir çözüm olarak ön plana 
çıkmaktadır. Tercih edilmesi önerilen çözüm Şekil 38’de aktarılmıştır. Ancak burada uygulanan çözüm 
içerisinde PPS sinyalinin gecikmesinin otomatik olarak ölçülmesi emsal sistemlerde kullanılmaktadır. 
Bu ölçüm işleminin özel bir devre aracılığı ile alınan PPS sinyalinin geri gönderilerek Gidip-Gelme-
Zamanı (Round-Trip-Time) üzerinden ölçüldüğü düşünülmektedir. Buradaki ölçüm yöntemi de 1MHz 
civarında bir sinyalin ilgili PPS alınacak hatta bağlanıp, geri dönüş hattındaki faz kayması üzerinden 
bakır kablo uzunluğunun hesaplanmasına yönelik olduğu düşünülmektedir. Böyle bir hesaplamada 
kablo tipinin standart tutulması ölçümlerin doğruluğu için önemli olduğu unutulmamalıdır. 

 

GPS Antenna

GPS Receiver Module

PMU GPS Module

PPS Signal
PPS Return Signal

RS-485 PMU Central Unit

 

Şekil 38 GPS alıcı ve GPS modülünün yapısal durumunun gösterimi. RS485 gönderimi bir tavsiye 
niteliğinde ve rastgeledir. Tasarım aşamasında uygun arayüz seçilmelidir. 

GPS’in ürettiği PPS sinyallerinin üzerinde sabit olarak gerçekleşen kaymaların giderilmesi burada 
aktarılan yöntemler ile mümkünken, PPS sinyalinin özellikle yüksek frekanslara ayarlandığı durumdaki 
seğirmesi (jitter) tamamen alıcı modül seçimine bağlıdır. Burada da ticari olarak uygun fiyatı olan 
modüllerin ilgili gecikmelerinin giderilmesi ve yapılandırılmalarının düzgün yapılması ile 
seğirmelerinin 15-30 nanosaniye aralığına kadar düşürülebildiği gözlemlenebilir [15], [16]. 

GPS üzerinden alınan ve senkronlanmış PPS sinyalinin kullanımında içsel hesaplamalar sebebiyle 
gerçekleşebilecek gecikmeler göz önünde bulundurulup, ilgili kalibrasyon işlemleri yapılmalıdır. 
Burada dikkat edilmesi gereken husus gerçekleşen gecikmelerin sabit ve deterministik bir şekilde 
gerçekleşmesidir. 

GPS’in bir alternatifi olarak kullanılabilecek şekilde PMU üzerinde bir IRIG-B girişi olacaktır. IRIG-
B sinyallerinin kodlarının çözülmesi için iki adet alternatif önerilmektedir. Bunlardan ilki hedef işlemci 
biriminin ses sinyallerinin alınmasında kullanılan girişlerinin kullanılmasıdır. Bu tip bir çözümde IRIG-

irem
227



Kavramsal Tasarım Dokümanı 

OG Şebekelerinde Syncrophasor Kullanarak  
Şebeke Dayanıklılığının Artırımı Projesi                             ENTT Enerji ÖZEL BİLGİSİ Sayfa 39 / 59 

B sinyalleri tamamen yazılımsal olarak çözümlenmekte ve zaman bilgisi bu şekilde elde edilmektedir. 
Diğer alternatif ise doğrudan basit bir CPLD (Complex Programmable Logic Device) veya basit bir 
FPGA kullanılarak kaynağı GPS olan PPS sinyallerinin IRIG-B kodlarının bu yardımcı motor üzerinden 
çözülmesi ile buradan üretilmesini sağlamaktır. Fazladan donanım ihtiyacı ve tasarım karmaşıklığına 
sebep olması sebebiyle IRIG-B sinyallerinin yazılımsal olarak çözülmesi daha doğru bir yaklaşım 
olacaktır. Ancak bu tasarımda nihai olarak karar verebilmek için bu çözümlerin baştan sona gerçeklenip 
olabilirliklerinin denetlenmesi uygun görülmektedir. 

PMU sisteminin iki farklı zaman senkronu mekanizması olması sebebiyle bu farklı kaynakların içeride 
aynı kaynağa dönüştürülmesi ve o şekilde kullanılması daha uygun olacağı öngörülmektedir. Bu 
durumda GPS üzerinden alınan PPS sinyalinin içeride PWM sinyallerine dönüştürülmesi veya 
programlanması (zaman senkronunu doğru tutturmak adına her PPS sinyalinde) ve bu PWM çıkışlarının 
senkron örnekleme tetiği olarak kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Aynı PWM 
sinyalleri zaman senkronizasyon kaynağının IRIG-B olması durumunda, IRIG-B’den üretilen 
senkronizasyona göre senkronlanacaktır. Bu yöntem ile cihazın içerisindeki işleyiş kavramına doğrudan 
müdahale etmeden aynı işleyiş rutinleri sağlanabilecektir. 

PMU cihazında burada aktarılan IRIG-B ve GPS zaman senkronizasyonlarına ek olarak IEEE-1588 de 
bir zaman senkronizasyonu yöntemi olarak göz önünde bulundurulmalıdır. 1 mikro saniye seviyesinde 
zaman doğruluğu sağlayan bu tip sistemler için bazı işlemciler özel donanımlar sunabilmektedir. 

Cihazın gereksinimleri olarak ayarlanabilir bir veri gönderme işlevi bulunmaktadır. Bu veri gönderme 
işlevinde ilgili parametreleri göz önünde bulundurursak [17]: 70 byte uzunluğunda olan en uzun frame 
yapısının TCP üzerinden 44 byte/Frame overhead ile 114 Byte olacağı göz önünde bulundurulabilir. Bu 
durumda saniyede 240 mesajlık bir tekrar oranında 114*240*8 = 380880 bit/saniye gibi bir gönderme 
hacmine (throughput)’a ihtiyaç bulunmaktadır. Bu oran için [17] IEEE Std C37.118.2-2011’in C.1 
tablosuna başvurulabilir. Burada beklenen veri aktarım oranları 10 Megabit /saniye’lik bir Ethernet 
arayüzü ile bile karşılanabilmektedir. Bu durumda seçilecek olan işlemci biriminin en az 10Mbit/Sec 
hızı desteklemesi beklenmektedir. Günümüz şartlarında bu oranın mevcut işlemciler için çok düşük 
düzeyde kalacağı göz önünde bulundurulursa hız olarak bir seçim kriteri yansıtmamaktadır. Ancak veri 
iletiminin gerçekleştiği fiziksel ortamın PMU için değiştirilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
durum için iki adet fiziksel aktarım ortamı bulunmaktadır. Birisi bakır kablolar aracılığı ile gerçekleşen 
klasik Ethernet hattı olarak tanıtılabilen bakır bağlantı kablolaları, diğeri ise fiber hatlardan oluşan fiber 
kablolardır. Bu fiziksel bağlantı kabloları içerisinde Fiber optik hatların PMU cihazları için daha 
popüler olduğu çeşitli kaynaklarda aktarılmaktadır [18]. İşlemcilerin Ethernet kullanımı için farklı 
arayüz seçenekleri mevcut olmakla birlikte bu arayüzler her zaman doğrudan işlemci üzerinden 
sağlanmamaktadır. Bunların yerine evrensel ve ortam bağımsız bir arayüz olan MII (Medium 
Independent Interface) arayüzleri işlemciler tarafından sunulmaktadır. Buna karşılık bu ortam bağımsız 
arayüzlere ortam bağmlı sinyalleri oluşturan PHY entegreleri bağlanmaktadır. Bu entegreler endüstri 
içerisinde iyi standardize olmuş durumdadır ve her iki arayüzü de destekleyen çeşitleri mevcuttur. Texas 
instruments firmasından DP83869HM PHY entegresi bu tip entegrelere bir örnek olarak verilebilir. 
Burada gerçekleştirilecek tasarımda işlemci birimi için MII arayüzünün sunulmuş olması avantaj 
sağlamaktadır. Bu tip entegrelerin kullanılabilmesi için işlemcinin MDIO hatlarının da bu entegrelere 
bağlanması gerektiği unutulmamalıdır. 

Buradaki standart dahilindeki tartışmanın yanı sıra proje içerisinde geliştirilecek olan PMU’nun 
hesapladığı ve göndereceği veriler [17]  standardının mesaj yapısı içerisinde düşünülürse: 

 SYNC: 2 byte 
 FRAMESIZE: 2 byte 
 IDCODE: 2 byte 
 SOC: 4 byte 
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 FRACSEC:  4 byte 
 STAT: 2 byte 
 PHASORS: 12 byte (3 Voltaj + 1 Akım) 
 FREQ: 2 byte 
 DFREQ: 2 byte 
 ANALOG: 44 byte (11 adet akım) 
 CHK: 2 byte 

Ortaya 78 bytelık bir standart mesajı çıkmaktadır. Buna TCP/IP için ilgili içerikler %50 olarak [17] 
yansıtılır ise, bu mesaj yapısı en yüksek mesaj tekrarlama aralığında ortaya çıkan veri akış hızı 
78*1.5*240*8 = 224640  bit/saniye gibi bir veri akış hızı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu hesaplamaya 
göre 10 Mbit/saniye’lik bir arayüz hala yeterli görünmektedir. Bu mesaj içeriğine fazladan bilgi 
içeriklerinin eklenmesi ile (her bir mesaj için 240 byte, tamamen rastgele tahmin edilmiş bir sayıdır) 
ilgili arayüz gereksinimi 915840 bit/saniye gibi bir veri hızı gereksinimi ortaya çıkmaktadır ve 10 
Mb/saniye değeri hala bu veri için yeterlidir 

Geliştirilecek PMU cihazı için USB kullanımı bir gereksinim olarak tanımlanmıştır. Seçilecek işlemci 
biriminin USB kölelerini (slavel sürebilecek ilgili USB arayüzlerinin olması bu gereksinim için 
önemlidir. Bu tip girişlerin analog ortam gereksinimlerinin minimum olması sebebiyle işlemcilerden 
ilgili çıkışlar doğrudan elde edilebilmektedir. 

İşlemcilerin içerdikleri SD kart arayüzleri için iki adet alternatiflerden bahsedilebilir. Bunlardan ilki 
daha çok mikrodenetleyicilerin kullandığı SD kartları SPI modunda sürmektir. Diğer alternatif ise SD 
kartlar için özel tasarlanmış SDIO (Secure Digital Interface with Secure Digital I/O) arayüzüdür. PMU 
uygulamasında kullanılacak olan işlemcinin bu arayüze sahip olması SD kart kullanımı için önem arz 
etmektedir. Bu arayüzün varlığı aynı zamanda PMU üzerinde kayıt yapılmak istendiğinde hız isterleri 
açısında önemli bir duruma gelmektedir. 

PMU ürününün üzerinde bulunacak olan bir LCD kullanılmak istediğinde seçilecek işlemcinin bir LCD 
Kontrolcüsüne sahip olması önem arz etmektedir. 

PMU cihazının örnekleyeceği elektriksel sinyallerin en önemli noktası bu örneklerin PPS sinyali ile 
senkron bir şekilde örneklemesidir (synchrophasor). Bu sebeple seçilecek olan ADC modülünün aynı 
anda bütün kanallarını örnekleyebilme gibi bir yeteneği bulunmalıdır (ilgili bölümde daha ayrıntılı 
bilgiler aktarılmıştır). ADC modülünün aldığı örnekleri işlemci birimine aktarmak için kullanacağı bazı 
arayüzleri bulunmaktadır, bu olası arayüzler: 

 SPI (Serial Peripheral Interface) 
 LVDS (Low-voltage differential signaling) 

Bu arayüzler içerisinde LVDS daha ziyade yüksek hızlardaki örneklemeler için FPGA’ler tarafında 
kullanılmaktadır. SPI ise PMU’nun gereksinim duyduğu örnekleme aralıklarında ilgili veri hızını 
sağlayabilcek bir arayüzdür. İlgili örnekleme aralıkları ile ilgili bir hesaplama aşağıda aktarılmıştır: 

Geliştirilecek PMU cihazı için istenen örnekleme sıklığının 60 Hz için 30720 örnek, her bir örneğin 24 
bit ve modülün sürdüğü kanal sayısının 12 olduğu göz önünde bulundurulursa 30720*24*12 = 8847360 
bit/saniye gibi bir SPI hızına ihtiyaç duyulmaktadır. İki katlık bir güvenlik faktörünün de göz önünde 
bulundurulması ile en az 18 MHz gibi bir hızda çalışabilen bir ADC modülüne ve SPI arayüzüne ihtiyaç 
duyulduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak bu bir gösterim hesaplamasıdır, iki farklı SPI sisteminin 
kullanılması ile bu gereksinim 9 MHz’e indirilebilir. Tasarımın güvenli olması ve gereksinimlerin 
sağlanabilmesi için en az iki adet SPI arayüzü bulunan bir işlemci biriminin seçilmelidir. Buradaki 
tasarım aşamasında tasarımcılar tarafından seçilecek (Yukarıda gerçekleştirilmiş hesaplamalar ile 
uyumlu olacak şekilde) ADC modülleri ve işlemci ile uyumlu olacak şekilde farklı konfigürasyonlar 
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değerlendirilebilir. Aynı SPI üzerinde farklı motoru üzerinde birden fazla ADC veya farklı SPI 
motorları ve farklı ADC’ler gibi seçenekler seçilmiş ADC entegreleri ve işlemci ile birlikte 
değerlendirilip tasarım esnekliği sağlanabilir. 

Bu noktada işlemci seçimi ile birlikte değerlendirilmesi gereken bazı faktörler de bulunmaktadır. ADC 
modüllerinin senkron örnekleme tetiği girişlerinin PPS ile birlikte sürülmesi gerektiğini daha önce ifade 
edilmiştir. Burada alternatif olarak iki farklı tasarım ortaya konabilir. Bunlardan ilki bütün gecikmelerin 
göz önünde bulundurulduğu durumda (Bu gecikmeler PPS dalga formunun PMU’ya iletilmesi, 
ADC’lerin örnek başını aldıkları andan itibaren örnekleme işlemini tamamlamaları ve bu iki tetiğin aynı 
kaynaktan yapılamaması ihtimaline karşı oluşabilecek sabit hesaplama gecikmeleridir) bütün 
gecikmelerin GPS modülü gecikmeleri olarak programlanması ve tek PPS kaynağının frekansının 
örnekleme frekansına getirilmesi ile bütün ADC senkron ölçüm tetiklerinin bu sinyal ile sürülmesi 
durumudur. Burada olası problem olarak göze çarpan durum PPS sinyalinin programlanabilme 
(quantization) çözünürlüğüdür. Bu çözünürlüğün tam örnekleme frekansında olması gerekmektedir. 
Tasarım aşamasında bu problem göz önünde bulundurulmalıdır. (Sayısal kısımların clock ile çalışma 
çözünürlüğü kadar iyi olunabilir.) 

Örnekleme için bir diğer alternatif ise içsel ve programlama ile değiştirilmeyen otomatik bir motorun 
kullanılıp senkron örnekleme tetiklerinin bu sinyal ile oluşturulmasıdır. Bu noktada seçilecek işlemcinin 
böyle bir motora sahip olması kesinlikle gerekmektedir. Bu tip motorlara örnek olarak HR-PWM (High 
Resolution Pulse Width Modulation) modülleri verilebilir. Bir kere programlandıktan sonra istenilen 
yüksek çözünürlükte sinyaller üreten bu motorlar her PPS sinyalinde senkronlanarak kullanılabilirler. 
Buradaki PWM senkronlama işlevleri için PWM motorlarının dışsal girdileri PWMleri tekrar 
başlatacak şekilde programlanabilir. PWMlerin her zaman senkronunda tekrar programlanabilmesi için 
seçilecek işlemcinin sunabileceği yardımcı elemanlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Örnek olarak 
Texas Instruments firmasının kendi işlemcilerinde sağladığı eCAP (Enhanced Capture) modüllerinin 
belirli bir sinyalle PWM sürüşünü senkronlayabilme yeteneği gibi yetenekler göz önünde 
bulundurulmalıdır. Aktarıldığı şekilde oluşturulan bir çözüm olası en az gecikmeyi deterministik bir 
şekilde sağlayacaktır. PWM kullanılmasına yönelik bir diğer tasarım kararı ise zaman senkronizasyonu 
kaynağının her zaman sadece GPS PPS’i olmayacağıdır. IRIG-B zaman kaynağı kullanılması 
durumunda (ve IRIG-B üzerinden PPS sinyali yaratmadan yazılımsal olarak zaman bilgisi alınacağı 
durumda) bu zaman senkronizasyonu için yine PWM motorlarının kullanılması düşünülmelidir. 
Tasarımda ikilik yaratmamak adına PWM motorunun zaman kaynağından bağımsız olarak kullanılması 
tasarımın gürbüzlüğünü arttıracak bir faktör olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Alınan PPS 
sinyalinin deterministik bir şekilde PWM motorlarının programlanmasında kullanılabilmesi için 
seçilecek işlemci biriminin içerisinde yardımcı, bağımsız, küçük ve sadece bu işlem için adanabilir 
işlem birimlerinin var olması bu sürecin sebep olacağı gecikmelerin sabit, öngörülebilir gecikmelerle 
olacağını garanti edecektir. Bu sebeple PPS sinyalinin senkron ölçüm tetikleri için doğrudan 
kullanılmadığı tasarımlarda seçilecek olan işlemcilerde bu tip yardımcı kontrolcülerin bulunması 
gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Seçilecek olan işlemcinin gereksinimleri gereği karmaşık ve hafıza gereksinimi yüksek bir işletim 
sistemi çalıştırmak durumunda kalacak olması sebebiyle ek olarak kalıcı hafıza birimine ve devamında 
bir eMMC (Enhanced Multi Media Controller) ve DDR/EMIF (External Memory Interface)’e sahip 
olması gerekmektedir. 

8.1.2. İşlemci Birimi üzerinde gerçekleştirilecek olan işlemlerin gerçek zaman gereksinimleri 
PMU cihazının geliştirilmesinde bütün yeteneklerin tasarımın diğer parçaları ve gereksinimleri ile 
birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme için olası bütün görevlerin kategorize 
edilmesi ve görev paylaşımlarının bağımsız iş parçacıklarına (thread/task) bölünmesi gerekmektedir. 
Bunu yerine getirebilmek için PMU cihazı üzerinde gerçekleştirilecek olan yeteneklerin birbirleri ile 
bağlantıları ve akışları genel bir şekilde Şekil 39’da gösterilmiştir: 
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Şekil 39 PMU biriminin yazılım görevlerinin ilişkileri 

Şekil 39 üzerinde gösterilen yazılım işlevleri çok kaba halleri ile verilmiş ve sürekli olarak çalışmaya 
ilişkileri gösterilmemiştir. Örnek vermek gerekirse bakım için gerçekleştirilen görevler hesaplama ve 
GPS ve PWM ile ilgili bilgilere etki etmektedir fakat sadelik açısında bu şemada sadece sürekli çalışan 
ve çalışma için kritik olan görevlerin ilişkileri gösterilmiştir.  

PMU içerisinde gerçek zaman gereksinim ihtiyacı olan temel görevler PPS zamanına yönelik PWM 
ayarlama işlemleridir. PWM motorunun tek başına bir birim olduğu ve yazılımsal işlevlerden 
etkilenmediği göz önünde bulundurulursa işlev olarak gerçek zamanlı olmasına rağmen yazılımsal bir 
kısıtı bulunmamaktadır. 

ADC’den ilgili kesmenin (interrupt) alınması ile SPI üzerinden ilgili örneklerin okunması ve alına 
örnekler üzerinden kalibrasyon işlemleri ve fazör tahminlemesi (estimation) işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi zaman kritik görevlerdir ve hiçbir gecikmeye meydan vermeden yerine getirilmelidir. 
Bu işlemlerden sonra ilgili verilerin PDC’ye gönderilmesi işlemi, verilerin hesaplanması kadar kritik 
bir zaman kısıtına sahip olmayıp [17]’de gönderme işlemleri için öngörülen tipik gecikmeler Tablo 7’de 
listelenmiştir: 
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Tablo 7. IEEE Std C37.118.2-2011 Annex C. Tablo C.2. 

 

Tablo 7’in dışında [17]’de aktarılan beklenen gecikme rakamı bir mesaj için 20 milisaniye 
seviyesindedir. Bu tip gecikmelerin iletişim için kritik olduğu göz önünde bulundurulmakla birlikte 
gerçek zamanlılığı gerektirecek önlemler alınmasına ihtiyaç olmayabileceği değerlendirilmelidir. 

Şekil 39’da turuncu renk ile gösterilen görevlerin ise gerçek zaman kısıtları içerisinde gerçekleştirilmesi 
zorunludur. 

Mevcut analizden ortaya çıkan durum ilgili işlemci biriminin bir takım gerçek zamanlı işlevleri yerine 
getirmek zorunda olduğudur. Bu gerçek zamanlı olması gereken işlevler için eğer [17] standardına 
başvurulursa (Table - 12); P sınıfı performans sınıfı için en yüksek raporlama aralığında (2/Fs) [17], 
saniyede 240 kere rapor gönderilen bir durum için 8 milisaniye içerisinde ilgili rapor üretilmelidir. 
Ancak burada tekrarlamalı (iterative) tahminleme metodları kullanılarak her bir örnekleme süresi 
içerisinde ilgili fazör bilgilerinin hesaplanmış olması planlanmaktadır. Bu durumun algoritmaya bağlı 
olarak (Yani tekrarlamalı algoritmaların kullanılamadığı veya zaman kısıtı olarak yetişilemediği 
durumlarda) örnekler üzerinde çalışan bir algoritmanın 8 milisaniye içerisinde işlemlerini tamamlamış 
olması beklemektedir. Bu durum PMU’nun doğrudan bir kısıtı olmamasına karşın PMU çıktısının 
gerçek zamanlı uygulamalarda kullanılabilmesi için 8 mili saniye içerisinde tasarlanması hedeflenen 
PMU’nun ilgili ölçüm mesajlarını yaratmış olması gerekmektedir. Bu noktada yeni referans [17] 
standardın eskisinden [19] farklı olarak yorumladığı ve 8 milisaniye içerisinde ilgili veri mesajının 
gönderilmesinin öneminin ortaya çıktığı bir ayrıntı bulunmaktadır. Standart [17] burada tahminleme 
için kullanılacak algoritmaların nedensel (causal) filtreler kullanmak zorunda olmadığını belirtmektedir 
(hatta nedensel (causal) filtrelerin faz tahminlemesinde hatalarının yüksek olduğunu iletmektedir.). Bu 
durum örneklenmiş verilerden geçmiş bir zamana ait bir fazör bilgisinin hesaplanabileceği anlamına 
gelmektedir. Bu durum algoritmanın geliştirilmesi için önem arz etmekte olup bir fazör hesaplama anı 
için gelecekten kullanılabilecek örnek sayısını 8 milisaniye kısıtı sebebiyle sınırlamaktadır. İlgili fazör 
bilgisinin 8 milisaniye içerisinde hesaplanması gerektiği durumda (240 mesaj/saniye @ 60Hz bir 
sistemde), algoritma hiç hesaplama zamanı kaybetmese bile (8x10-3/(1/30600)) = 244.8 örneği 
kullanabilmektedir. Bu durum algoritma geliştirilmesi için önemli bir nokta olup hesaplamalardaki 
gerçek zamanlılık kısıtı ile birlikte düşünülmelidir. 

Bu noktada PMU tarafında gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilecek işlemlere birer örnek olması için 
[17] referansının Annex-c kısmı incelenebilir. Ancak burada verilen işlemler sadece örnek amaçlı olup 
istenilen tahminleme performansı için ayrıca algoritma geliştirme çalışması gerçekleştirilmelidir. Bu 
noktada geliştirilecek algoritmanın doğasının incelenmesi için [17] referansında aktarılan algoritma 
işleyişi Şekil 40’da aktarılmıştır. 
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Şekil 40 Bütün sinyal işleme algoritmaları örnekleme frekansında çalışmakta olup, raporlama anında 
decimator kısmında ilgili bilgiler elde edilmektedir. 

8.1.3.  İşlemci üzerinde gerçekleştirilecek olan işlemlerin oluşturduğu yük 
PMU’nun gerçekleştirmesi beklenen yazılımsal görevleri aşağıda listelenmiştir. 

 Senkron Fazör ölçümlerini gerçek zamanlı olarak gerçekleştirmek, tahminleme (estimation) 
hesaplarını yapmak ve bu verileri PDC’ye göndermek. 

 PDC’den gelen konfigürasyon ayarlarını yerine getirmek 
 Konfigüre edildiğinde ilgili ortamlara kayıt yapmak 
 Ağ üzerinden erişilebilir bir http sunucusu işletmek 
 Ağ üzerinden erişilebilir bir FTP sunucusu işletmek 
 İlgili durumda BiT (Built-in-Test) işlevlerini çalıştırmak 
 SNMP Sunucusu çalıştırmak. 

Yukarıda sıralanan işlemler arasında işlem gücü olarak gerçek zaman kriterine uyması gereken tek 
yetenek senkron Fazör bilgilerini tahminleme işlevidir. Bu işlev gerçek zaman kriterini sağlamak için 
temel alınması gereken işlev fazörlerin tahminlenmesi işlemidir. Bu tip tahminleme işlemlerinin 
oluşturdukları işlem yükleri algoritma ile doğrudan bağlantılıdır. Ancak PMU’lar üzerinde kullanılan 
tahminleme algoritmaları çoğunlukla tekrarlamalı (recursive) algoritmalar ile çalışmaktadır [18]. Bu 
durum tahminleme sonuçlarına erişmek için çok daha az işleme ihtiyaç duysa da sayısal olarak istikrarlı 
olmayan sonuçlar verebilmektedir. Tahminlemede kullanılan algoritmaların gerçeklenmesi çoğunlukla 
kayar nokta (floating-point) işlemlerin yapılmasını gerektirmektedir. Kayar nokta işlemlerin yoğun ve 
gerçek zamanlı bir şekilde yapıldığı ortamlarda ise Sayısal Sinyal İşleme (Digital Signal Processor) 
çözümleri ön plana çıkmaktadır. Sayısal sinyal işleme birimlerinin seçiminde ise ön planda tutulması 
gereken temel nokta bu tip birimlerin SIMD (Single Instruction Multiple Data) veya VLIW (Very Long 
Instruction Word) yeteneğine sahip olup olmadığının denetlenmesi gerekmektedir. Bu tip yetenekler 
sayısal sinyal işleme biriminin tek bir saat çevriminde (Clock Tick) birden fazla işlemi yerine 
getirmesini sağlan birimlerdir. Bu birimlere verilebilecek en bilinen örnekler Freescale mimarisi için 
ALTIVEC, Arm mimarisi için NEON ve Intel mimarisi için AVX örnek verilebilir. Sonuç olarak 
seçilecek işlem biriminin bu tip mimari özelliklere sahip olması ve kesinlikle kayar nokta işlem 
yapabilme kapasitesine sahip olması gerekmektedir. Fazör ölçümlerinin gerçek zamanlılık kısıtları göz 
önüne bulundurulduğunda projenin gerçeklenmesi aşamasında bilinen örnekleme frekansı ile istenilen 
tahminleme sonuçlarını çıkartacak algoritmanın önce ortaya konması ardından ise ilgili algoritmanın 
gerçek zamanlı olarak gerçeklenebilmesi için gerekli işlem yükü hesaplanmalı ve nihai işlemci seçimi 
bu çalışmanın sonunda ortaya konmalıdır. Ancak emsal ürünlerden tahminlemeler yapmak gerekirse 
istenilen çözünürlük değerleri için 400-500 MHz frekans aralığında çalışan bir sayısal sinyal işleme 
biriminin ilgili gerekleri sağlayacağı öngörülebilir. Ancak işlemci seçiminde özellikle gerçek zaman 
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kısıtlarını yönlendirirken seçilecek olan işlemcinin üretici tarafında sağlanmış ilgili sinyal işleme 
kütüphanelerinin varlığına dikkat edilmelidir. Bunun yanında sinyal işleme uygulamaları geliştirirken 
üreticinin sağladığı optimizasyon ilkelerine de uymak son derece önem taşımaktadır. 

PMU cihazının yerine getirdiği işlevlerde hafıza gereksinimi olarak en çok geçici hafızaya (RAM) 
ihtiyaç duyacak olan işlevin http sunucusu ve veri kayıt işlevleri olacağı öngörülebilir. Bu tip bir 
sistemde 512-1024 MB bir hafızanın fazlasıyla yeterli olacağı öngörülebilir. 

Kalıcı hafıza birimleri için 2 GB ‘lık bir NAND Flash’ın uygun olacağı göz önünde bulundurulmuştur 
ancak gereksinimler gereği en az 32 GB’lık bir NAND Flash cihaz üzerinde bulundurulacaktır. 32 
GB’lık kalıcı bir hafıza birimine daha önce yukarıda aktarıldığı gibi 915840 bit/saniyelik bir kayıt 
yapılması durumunda 91 saatlik veri kaydı yapılabilmektedir. İlgili 915840 bit/saniye sayısı 0.1 
MB/saniye gibi bir değere karşılık gelmekte olup kayıt arayüzlerinin kaldırabileceği bir veri hızıdır. 

8.1.4. İşlemci birimi üzerinde çalıştırılacak yeteneklerin işletim sistemi tarafından 
desteklenmesi ve işletim sistemi seçiminin işlemci seçimi ile birlikte 
değerlendirilmesi 

PMU projesinin yazılımsal yeteneklerinin gerçeklenmesinde seçilecek olan işletim sistemi ve işlemci 
kritik önem taşımaktadır. Bu işlemci ve işletim sistemi seçimi birbirine bağlı değişkenler olmakla 
beraber PMU projesinde kullanılacak ve işlemci birimi vazifesi görecek sayısal mimari içim 3 adet 
yaklaşım değerlendirilebilir. 

1. Tamamen gerçek zamanlı ve bütün yazılımsal yetenekleri kapsayabilen ve ortalama bir işlemci 
üzerinde çalışan bir sistem ortaya koymak. Bu tip bir sisteme örnek olarak VxWorks koşturan 
NXP firmasından i.MX 7ULP (ARM A-8@800 MHz + Mortex M-4) işlemcisi örnek 
gösterilebilir. 

2. Yazılımsal yetenekler olarak üzerine ek geliştirmelerin yapılmasına ihtiyaç duyulan veya 
eklemelerin daha zor yapılabildiği ancak gerçek zamanlılık konusunda içerisinde DSP’ler 
bulunduran ve çok çekirdekli bir mimari. Bu tip bir mimariye bir örnek Texas instruments 
firmasına ait 2 adet DSP çekirdeği içeren TMS320C6672 DSPsi verilebilir. 

3. Son yaklaşım ise bu iki dünyanın bir araya geldiği hem işlevsel bir işletim sistemi çalıştırarak 
(Linux gibi) geniş bir uygulama esnekliği ve geliştirme kolaylığı sağlayan ARM çekirdekleri 
içeren hem de gerçek zamanlı işlevlerin DSP’ler üzerinde optimize bir şekilde koşmasını 
sağlayarak diğer işlevlerden etkilenmeden bağımsız şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlayan 
asimetrik hibrit çözümlerdir. Bu tip çözümlere örnek olarak Texas Instruments firmasında 
AM5706, AM5726, OMAP-L138 ve NXP firmasının BSC9131, BSC9132 işlemcileri örnek 
gösterilebilir. Bu yaklaşım hem entegrasyonu ve kullanımı kolay yeteneklerin sağlanması için 
Linux gibi işletim sistemlerinin kullanılmasını sağlamakta hem de DSP’ler aracılığı ile aynı 
işlemci birimi içerisinde gerçek zamanlı görevlerin diğer görevlerden izole bir şekilde 
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu yaklaşım aynı zamanda ortaya konan çözümlerin 
ekonomik olarak daha optimize olmasını sağlamaktadır. Pahalı ve çok yetenekli gerçek zamanlı 
işletim sistemleri yerine hem yetenekli hem de düşük maliyetli işletim sistemlerinin 
kullanılması sağlanmaktadır. 

8.2. PMU projesi için örnek işlemci seçimleri ve yapılandırmaları 
PMU projesi için projede kullanılmak üzere yukarıda anlatılan kısıtlara uygun bazı işlemci birimleri 
seçimi yapılmış ve proje uygun olacak şekilde aktarılan olası problemler çözümlenmeye çalışılmıştır. 

İşlemci seçimi içerisinde 8.1.4. Başlığı altında aktarılan ve projenin doğasına en uygun olarak belirtilen 
üçüncü tip mimariler örnek alınmıştır. Bu mimariler daha önce de bahsedildiği gibi hem gerçek zamanlı 
gereksinimlere hizmet veren ve zaman kritik sayısal sinyal işleme birimlerini, bu durumda aynı entegre 
üzerinde DSP çekirdekleri, hem de yetenek olarak karmaşık ancak gerçek zamanlılık gereksinimi daha 
az olan işlevlerin koşabileceği ARM mimarisindeki çekirdekleri içeren mimarilerdir. Bu tip işlemcilerin 
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AMP (Asynchronous Multi Processing) şeklinde çalıştığı düşünülebilir. AMP çalışma şeklinde SMP 
(Symmetric Multi Processing) çalışmasının tersine çekirdeklere farklı işletim sistemleri imajları 
yüklenebilir. PMU projesi açısından ise bu gerçeklemelerde ARM çekirdekleri üzerinde gerçek zaman 
kriteri çok sert olmayan ancak yetenek olarak konfigüre edilebilmeye çok uygun Linux gibi işletim 
sistemleri çalıştırılacaktır. Burada göz önünde bulundurulması gereken husus Linux üzerinde çalışan 
yeteneklerin gerçek zaman kriterlerinin ne kadar karşılanabildiğidir. Bu sebeple projenin nihai 
tasarımından önce kullanılmaya karar kılınmış işlemcinin ARM çekirdekleri üzerindeki Linux 
imajlarının bu kriterlere uygunluğu ilgili deneylerin gerçekleştirilecek gözlemlenmesi gerekmektedir. 
Bu noktada göz önünde bulundurulan yetenek, hesaplanmış olan fazör bilgilerinin PDC cihazlarına 
gönderilmesidir. Bu yetenek içerisinde problemler ile karşılaşılması durumunda, bu tasarım 
kararlarında ve yapılan seçimlerde karşılaşılmayacağı düşünülmektedir, iki farklı yol izlenebilecektir. 
Birincisi ilgili çekirdek tarafından kullanılan Linux imajının gerçek zaman yeteneğinin arttırılmasıdır. 
Bu yetenek Linux inşasının (compile) değişkenlerini değiştirerek veya işlemciyi ticari olarak 
destekleyen Montavista™ gibi Linux dağılımları kullanılmasıyla sağlanabilir. Ancak bu tip ticari Linux 
dağıtımlarının kullanılmasının ekonomik olarak uygun bulunmadığı durumlarda işlemci tarafından 
doğrudan desteklenen yerel işletim sistemleri kullanılabilir. Burada bahsedilen kullanımda ise 8.1.4 
kısmında anlatılan ikinci seçenekteki problemlerin ve risklerin ortaya çıkabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Projenin gerçek zamanlı kısıtları için ise DSP çekirdeklerine yerel gerçek zamanlı 
(TI-RTOS veya benzeri) işletim sistemleri yüklenebileceği hatta işletim sistemi yüklenmesine bile 
gerek olmayabileceği ve işlevin tamamen mikrodenetleyici benzeri bir modda işletilebileceği göz 
önünde bulundurulmuştur. DSP çekirdekleri üzerinde işletim sistemi bulundurulmasına ihtiyaç 
olmayabileceği ilgili çekirdeklerin sadece adanmış hesaplama işlemlerini yapacağı göz önünde 
bulundurularak ortaya konmuştur.  

Yukarıda aktarılan temel mimari açıklamalara göre proje için örnek olabilecek üç adet işlemci 
seçilmiştir. Bunların ikisi Texas Instruments firmasından OMAP-L138 ve AM5706 işlemcileri. Diğeri 
ise NXP firmasından BSC9131 işlemcisidir. Bu işlemcilerdeki görev paylaşımı her zaman gerçek 
zamanlı işlemler DSP’lerde diğer iletişim ile ilgili ve yardımcı işlevler ARM çekirdekleri üzerinde 
gerçekleştirilmektedir. 

Seçilen işlemcilerin Gereksinimlere uygunluğunun takip edilebilmesi için şablon bir gerekler tablosu 
oluşturulmuş ve Tablo 8’de sunulmuştur. Tablodaki gerekler daha önce yapılan tartışmalara uygun 
olarak ortaya konmuştur. 

Tablo 8. Şablon Gereksinimler Tablosu 

Yetenek İşlemci 
ARM Çekirdeği @MHz  
DSP Çekirdeği @MHz  
SPI Arayüz Sayısı (x2)  
HR-PWM  
I2C Bus  
UART (x3)  
Kalıcı Hafıza Arayüzü  
DDR RAM arayüzü  
SD Kart Arayüzü  
MII (Ethernet/Fiber)  
Dahili yardımcı 
Mikrodenetleyici* 

 

GPIO  
LCD Controller  
USB  
ARM çekirdeği Gerçek   
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Zamanlı Linux Desteği** 
SPS (IRIG-B)  
Maksimum Çalışma 
 Sıcaklık Aralığı 

 

Fiyat***  
* Dahili yardımcı Mikrodenetleyici: Bu seçenek kullanılmak alternatif tasarımlarda istenmesi 
durumunda PPS sinyalinden deterministik bir zaman içerisinde PWMlerin Programlanması için ihtiyaç 
duyulabilmektedir. Bu tip bir yardımcı mikrodenetleyicinin var olması sistemin PPS ile senkron 
örnekleme tetik sinyalleri elde etmesi için kritik önem taşımaktadır. 

**ARM çekirdeği gerçek zamanlı Linux desteği: Bu seçenek zorunlu bir gereksinimden ziyade 
alternatif bulunmasının istenmesi durumunda ilgili desteğin varlığını belirtmek için oluşturulmuştur. 

***Fiyat: Karşılaştırma amacıyla konmuştur, ku Kilo Unit’e karşılık gelmektedir. 

8.2.1. OMAP-L138 
OMAP-L138 işlemcisi 375-456 MHZ arasında çalışabilen 1 adet ARM926EJ çekirdeği ve bir adet 
C674x DSP çekirdeğinden oluşmaktadır. Bu işlemcinin fonksiyonel blok şeması Şekil 41’de 
verilmektedir. 

 

 

Şekil 41. OMAP-L138 işlemcisinin blok şeması [20] 

OMAP-L138 işlemcisi projenin isterlerini daha önce tartışıldığı şekli ile sağlamaktadır. İşlemcinin 
gereksinimlere karşılık gelen yetenekleri Tablo 9’da verilmiştir. 
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Tablo 9. OMAP-L138 işlemcisinin uygunluk tablosu 

Yetenek İşlemci 
ARM Çekirdeği @MHz ARM926EJ@ 456MHz 
DSP Çekirdeği @MHz C674x@456MHz 
SPI Arayüz Sayısı (x2) 2 
HR-PWM ePWM x 2 
I2C Bus 2 
UART (x3) 3 
Kalıcı Hafıza Arayüzü EMIF NAND Flash 
DDR RAM arayüzü DDR Controller 
SD Kart Arayüzü MMC/SD 
MII (Ethernet/Fiber) EMAC 10/100 MII/RMII + MDIO 
Dahili yardımcı 
Mikrodenetleyici* 

PRU Subsystem x2 @ DSPCLOCK/2 

GPIO 144 Pine kadar 
LCD Controller Var 
USB USB 2.0 OTG 
ARM çekirdeği Gerçek  
Zamanlı Linux Desteği** 

MonteVista/ QNX (Non-Linux) 

SPS (IRIG-B) McBSPs x2 
Maksimum Çalışma 
 Sıcaklık Aralığı 

-40/105 oC 

Fiyat $ 8.43-11.48/ku 
 

Tablo 9’de aktarılan arayüzlerin yanı sıra ilgili işlemci biriminin seçimi halinde arayüzlerin ve 
çekirdeklerin görev paylaşımları ve konfigürasyonları aşağıda aktarılmıştır. 

DSP Çekirdeği: Bu çekirdek örneklenen elektriksel bilgilerden Fazör bilgilerinin elde edilmesinden 
sorumludur, üzerinde gerçek zamanlı işletim sistemi çalıştırılacaktır. ADC entegresinden alınan 
kesmenin sonucunda SPI üzerinden ilgili bilgileri okur, hesaplama işlemlerini yapar ve ARM 
çekirdeğine IPC (Inter-Processor-Communication) kullanarak gönderir. 

ARM Çekirdeği: Bu çekirdek Linux işletim sistemi çalıştırmaktadır. Hesaplanmış Fazör bilgilerini 
PDC’ye göndermekte görevlidir. http/ftp sunucularını çalıştırmak ve diğer ilgili arayüz ve bakım 
görevlerini yerine getirmekle sorumludur. 

PRU-1 Çekirdeği: GSP PPS sinyalini dinlemekle ve ilgili PPS sinyalinde PWM motorlarını tekrar 
başlatmakla görevlidir. (PWM motorlarının dışarıdan otomatik girdilerle tekrar başlatılamaması 
olasılığına karşın, bu çekirdeğin görevi bu yeteneğin geliştirme aşamasındaki test sonuçlarına göre 
belirlenecektir) 

PRU-2 Çekirdeği: IRIG-B Arayünüzü dinlemekle ve ilgili zaman senkronizasyonunda PWM 
motorlarını tekrar başlatmakla görevlidir. (PWM motorlarının dışarıdan otomatik girdilerle tekrar 
başlatılamaması olasılığına karşın, bu çekirdeğin görevi bu yeteneğin geliştirme aşamasındaki test 
sonuçlarına göre belirlenecektir) 

Yapılacak algoritma çalışmaları sonrasında ilgili işlemci hızlarının gerçek zamanlı yetenekler için 
yetmemesi veya ürünün yeteneklerinin geliştirilmesi kapsamında (PMU ürününün kapsamını Enerji 
Analizörü seviyesine yükseltmek için) aynı aileden OMAP3530 ürünü de seçim için değerlendirilebilir. 
Daha yüksek çekirdek çalışma frekansına sahip olan ürün aynı arayüzlere sahiptir ve ekstra grafik 
yeteneklerine sahiptir (Arttırılmış HMI yetenekleri için). Aynı yazılım, yapısı aynı çekirdeklere sahip 
olduğu için yeni ürünlerde bu işlemci üzerinde de kullanılabilir. 
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8.2.2. AM5706 
AM5706 işlemcisi 500-1000 MHZ arasında çalışabilen 1 adet ARM Cortex A-15 çekirdeği ve bir adet 
C66x DSP çekirdeğinden oluşmaktadır. Bu işlemcinin fonksiyonel blok şeması Şekil 42’de 
verilmektedir. 

 

 

Şekil 42. AM5702 işlemcisinin blok şeması [21] 
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AM5702 işlemcisi projenin isterlerini daha önce tartışıldığı şekli ile sağlamaktadır. İşlemcinin 
gereksinimlere karşılık gelen yetenekleri Tablo 10’de verilmiştir. 

 

Tablo 10. AM5702 işlemcisinin uygunluk tablosu 

Yetenek İşlemci 
ARM Çekirdeği @MHz ARMCortex A-15@ 1000MHz 
DSP Çekirdeği @MHz C66x@1000MHz 
SPI Arayüz Sayısı (x2) 4 
HR-PWM PWM SS x 3 
I2C Bus 5 
UART (x3) 10 
Kalıcı Hafıza Arayüzü GPMC NAND Flash 
DDR RAM arayüzü EMIF32 
SD Kart Arayüzü SD x4 
MII (Ethernet/Fiber) EMAC 10/100/1000 MII/RMII/RGMII + MDIO 
Dahili yardımcı 
Mikrodenetleyici* 

(IPU – Cortex M4 x2) x2 PRU Subsystem x2 @ DSPCLOCK/2 

GPIO 8 Modül 186’ya kadar 
LCD Controller Var 
USB USB 2.0, USB 3.0 
ARM çekirdeği Gerçek  
Zamanlı Linux Desteği** 

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM57X (TI supported) 

SPS (IRIG-B) McASPs x8 
Maksimum Çalışma 
 Sıcaklık Aralığı 

-40/105 oC 

Fiyat 18.64-26.92/ku 
Tablo 10’de aktarılan arayüzlerin yanı sıra ilgili işlemci biriminin seçimi halinde arayüzlerin ve 
çekirdeklerin görev paylaşımları ve konfigürasyonları aşağıda aktarılmıştır. 

DSP Çekirdeği: Bu çekirdek örneklenen elektriksel bilgilerden Fazör bilgilerinin elde edilmesinden 
sorumludur, üzerinde gerçek zamanlı işletim sistemi çalıştırılacaktır. ADC entegresinden alınan 
kesmenin sonucunda SPI üzerinden ilgili bilgileri okur, hesaplama işlemlerini yapar ve ARM 
çekirdeğine IPC (Inter-Processor-Communication) kullanarak gönderir. 

ARM Çekirdeği: Bu çekirdek Linux işletim sistemi çalıştırmaktadır. Hesaplanmış Fazör bilgilerini 
PDC’ye göndermekte görevlidir. http/ftp sunucularını çalıştırmak ve diğer ilgili arayüz ve bakım 
görevlerini yerine getirmekle sorumludur. 

IPU-1 Çekirdeği: GSP PPS sinyalini dinlemekle ve ilgili PPS sinyalinde PWM motorlarını tekrar 
başlatmakla görevlidir. (PWM motorlarının dışarıdan otomatik girdilerle tekrar başlatılamaması 
olasılığına karşın, bu çekirdeğin görevi bu yeteneğin geliştirme aşamasındaki test sonuçlarına göre 
belirlenecektir) 

IPU-2 Çekirdeği: IRIG-B Arayüzünü dinlemekle ve ilgili zaman senkronizasyonunda PWM 
motorlarını tekrar başlatmakla görevlidir. (PWM motorlarının dışarıdan otomatik girdilerle tekrar 
başlatılamaması olasılığına karşın, bu çekirdeğin görevi bu yeteneğin geliştirme aşamasındaki test 
sonuçlarına göre belirlenecektir) 

AM5706 hali hazırda gelişmiş arayüz yeteneklerine sahiptir (Grafik hızlandırıcıları gibi), daha gelişmiş 
grafik yetenekleri bu işlemci ile sağlanabilir. 

irem
239



Kavramsal Tasarım Dokümanı 

OG Şebekelerinde Syncrophasor Kullanarak  
Şebeke Dayanıklılığının Artırımı Projesi                             ENTT Enerji ÖZEL BİLGİSİ Sayfa 51 / 59 

Yapılacak algoritma çalışmaları sonrasında ilgili işlemci hızlarının gerçek zamanlı yetenekler için 
yetmemesi veya ürünün yeteneklerinin geliştirilmesi kapsamında (PMU ürününün kapsamını Enerji 
Analizörü seviyesine yükseltmek için) aynı aileden AM5726 ürünü de seçim için değerlendirilebilir. 
Ancak bu işlemcinin bir önceki önerilen ürüne göre daha güçlü olması sebebiyle hali hazırda OMAP-
L137’nin farklı bir aileden de olsa daha güçlü bir alternatifi olarak düşünülebilir. 

8.2.3. BSC9131 
Texas Instruments firması harici ve farklı ülkelerden alternatifler oluşturmak amacıyla Hollandalı NXP 
firmasının Qonvergence serisinden B9131 isimli ürünü PMU cihazında kullanılmak üzere bir alternatif 
olarak sunulmuştur. 

BSC9131 işlemcisi 800-1000 MHZ arasında çalışabilen 1 adet e500 çekirdeği ve bir adet SC3850 DSP 
çekirdeğinden oluşmaktadır. Bu işlemcinin fonksiyonel blok şeması Şekil 43’de verilmektedir. 

 

Şekil 43. BSC9131 işlemcisinin blok şeması [22] 

BSC9131 işlemcisi projenin isterlerini daha önce tartışıldığı şekli ile sağlayamamaktadır. İstenilen 
özelliklerden ilgili işlemcide olmayan tek özellik, IRIG-B sinyalinin çözümlendiği ses sinyali girişi ve 
bu çözümlemenin yapıldığı yardımcı mikrodenetleyici yapısıdır. Bu işlemci için de daha önce 
bahsedilen alternatif IRIG-B çözümleyici yapıdan söz edilebilir. Bu yardımcı yapı basit bir FPGA veya 
CPLD gibi bir yapı olarak IRIG-B sinyalini çözümlemekte ve bir seri arayüz üzerinden UTC verisini 
vererek kendisi PPS sinyali oluşturmaktadır. İşlemcinin gereksinimlere karşılık gelen yetenekleri Tablo 
11’de verilmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 11.BSC9131 işlemcisinin uygunluk tablosu 
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Yetenek İşlemci 
PowerPC Çekirdeği @MHz e500@ 1000MHz 
DSP Çekirdeği @MHz SC3850@1000MHz 
SPI Arayüz Sayısı (x2) 4 
HR-PWM PWM x 2 
I2C Bus 2 
UART (x3) 4 
Kalıcı Hafıza Arayüzü IFC 
DDR RAM arayüzü DDR3 Memory Controller 
SD Kart Arayüzü eSDHC 
MII (Ethernet/Fiber) EMAC 10/100/1000 MII/RMII/RGMII + MDIO x2 
Dahili yardımcı 
Mikrodenetleyici* 

Yok 

GPIO 96’ya kadar 
LCD Controller Yok 
USB USB 2.0 
PowerPc çekirdeği Gerçek  
Zamanlı İşletim Sistemi 
Desteği** 

Integrity, Mentor Embedded Linux, NXP Linux SDK (Not Real 
Time) 

SPS (IRIG-B) Yok 
Maksimum Çalışma 
 Sıcaklık Aralığı 

-40/105 oC 

Fiyat 53€ 1adet 
Tablo 11’de aktarılan arayüzlerin yanı sıra ilgili işlemci biriminin seçimi halinde arayüzlerin ve 
çekirdeklerin görev paylaşımları ve konfigürasyonları aşağıda aktarılmıştır. 

DSP Çekirdeği: Bu çekirdek örneklenen elektriksel bilgilerden Fazör bilgilerinin elde edilmesinden 
sorumludur, üzerinde gerçek zamanlı işletim sistemi çalıştırılacaktır. ADC entegresinden alınan 
kesmenin sonucunda SPI üzerinden ilgili bilgileri okur, hesaplama işlemlerini yapar ve PowerPC 
çekirdeğine gönderir. 

PowerPC Çekirdeği: Bu çekirdek Linux işletim sistemi çalıştırmaktadır. Hesaplanmış Fazör bilgilerini 
PDC’ye göndermekte görevlidir. http/ftp sunucularını çalıştırmak ve dieğr ilgili arayüz ve bakım 
görevlerini yerine getirmekle sorumludur. 

Yardımcı FPGA/CPLD: IRIG-B üzerinden alınan sinyali çözümleyerek seri arayüz üzerinden 
işlemciye UTC verisini göndermekte ve PPS sinyalini IRIG-B verisini kullanarak oluşturmaktadır. 

Yapılacak algoritma çalışmaları sonrasında ilgili işlemci hızlarının gerçek zamanlı yetenekler için 
yetmemesi veya ürünün yeteneklerinin geliştirilmesi kapsamında (PMU ürününün kapsamını Enerji 
Analizörü seviyesine yükseltmek için) aynı aileden BSC9132 ürünü de seçim için değerlendirilebilir.  

8.3. Örnek bir işlemci için PMU sistem tasarımı ve tasarım yönetimi 
Proje kapsamında geliştirilecek olan PMU cihazına çalışma kavramının daha iyi anlaşılmasına yönelik 
olarak bir örnek dijital tasarım gerçekleştirilmiştir. İlgili tasarım bu kısımda anlatılmaktadır. Tasarım 
içerisinde olası tasarım adımları da anlatılmıştır. 

Tasarımın tamamlanmasından ve ilgili dijital birimin seçilmesinden önce aşağıda aktarılan 
basamakların tamamlanmış olması gerekmektedir. PMU projesinin donanım ve yazılımsal yetenekleri 
karşılıklı bir bütün oluşturduğu için buradaki tasarım süreci olabildiğince karşılıklı tekrarlamalar 
şeklinde (iterative) gerçekleştirilmelidir. Bu çalışmalar için öncelikle yukarıda aktarılan kriterlere göre 
bir işlemci seçilmeli ve ilgili işlemcinin üreticisinin sağladığı deneme modülü ile ilgili çalışmalar 
yerine getirilmelidir: 
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 İlgili tahminleme algoritma tasarımının performans için öngörülen zamanlar ile uyumlu örnek 
sayıları kullanılarak algoritma ortamında (MATLAB veya benzeri ortamlarda) geliştirilmiş 
olması. 

 Geliştirilmiş Algoritmanın ilgili Sinyal İşleme çekirdeğinde gerçek zaman kısıtlarına uyarak 
gerçeklenmiş olası veya gerçeklenebileceğinin kanıtlanması. 

 Seçilecek işlemcinin gerçek zamanlı olmayan görevlerinin istenilen kısıtlarla yerine getirilebilir 
olduğuna dair konsept gösterimin yapılmış olması. 

 PPS Sinyali ile PWM motorla eCap modülü kullanılarak (veya söz konusu test işlemciye ait daha 
önceden açıklanmış olan çözüm) uygun olan zaman kalibrasyonlarının sağlanabildiğinin 
gösterilmesi. 

 İlgili işlemci için örneklerin elde edilmesine yönelik test çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve 
istenilen hızda verilerin okunabilirliğinin gösterilmesi. 

Bu basamakların tamamlanması ve bu yeteneklerin uyum içerisinde çalıştırılabildiğinin gösterilmesi 
maksadı ile ilgili işlemci biriminin deneme geliştirme modülü edinilmeli ve yazılım ile ilgili ARGE 
çalışmaları yukarıda aktarılan maddeler için gerçekleştirilmelidir. Gerçekleştirilen ARGE 
çalışmalarının amacı cihazın donanımsal tasarım aşamasında ortaya çıkabilecek problemlerin 
öngörülüp karşılanamayan gerekler olması durumunda başka bir işlemci birimi ile ilgili testlerin 
tekrar edilmesi ve en uygun işlemci biriminin bulunmasıdır. Aktarılan ARGE çalışması 
basamaklarında ilgili çalışmalarla kendini kanıtlayan işlemci birimi PMU cihazının geliştirilmesi için 
uygun bir aday olarak görülebilir. 

Referans tasarım için OMAP-L137 işlemci biriminin seçilmesi durumunda Şekil 44’de aktarılan 
arayüz dağılımı ve blok şema ile gerçekleştirilecektir. 

USB
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RS232

RTC

ETC

Temp/Humid

NAND Flash

DDR

UARTUART
MII/

EthernetMMC/SD

SD Card

EEPROM

GPIO Expander

LCD 
ControllerLCD

IRIG-B

McASP

OMAP-L137

ePWM

eCap

ADC

UART

GPS Module

PPS

Re
se

t 
PW

M

SPI

Ethernet/Fiber-OpticPHY - DP83869HM

UART

Power Module

UART UARTMMC/SD

SD Card

USB

C674X

Kesme

ARMA926

PRU-1

 

Şekil 44 OMAP-L137 işlemcisi için konfigüre edilmiş bir PMU cihazı arayüz kontrol ve görev 
dağılımı şeması. 

Şekil 44’den görülebileceği üzere daha önce aktarıldığı gibi gerçek zamanlı işlevler C674X 
çekirdeğine verilmiştir. Dışsal arayüzlerin idaresi, PDC ile haberleşme, Veri kayıt, yerel kullanıcı 
ayarlarının yapılandırılması, HTTP ve FTP sunucularının işletilmesi gibi diğer işlevler AM926 
çekirdeğine verilmiştir. 

9. Phasor Data Concentrator 
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PDC (Phasor Data Concentrator) cihazları (veya yazılımları) birden fazla PMU üzerinden gönderilen 
ilgili verilerin; 

 kümelenmesi (aggregation), 
 veri yoğunlaştırılması (concantrate) 
 yönlendirilmesi (forwarding) 
 doğrulaması (validation) 
 protokol çevirisinin yapılması (protocol conversion) 
 gecikme hesaplarının yapılması (Latency Calculation) 
 raporlama sıklığı çievirisinin yapılması (Reporting Rate Conversion) 
 faz ve genlik kalibrasyonlarının yapılması 
 performans takibi 

gibi görevleri yerine getirmek üzere kullanılan cihazlar veya yazılımlardır. Çoğunlukla kendileri için 
ayrılmış özel endüstriyel bilgisayar donanımları üzerinde çalışmaktadırlar. PDC’lerin PMUlar ile 
birlikte kullanılması sırasında Şekil 45’da görülebileceği üzere bir aşamalı (hierarchical) düzenlemesi 
söz konusudur. Bu tip kullanımlarda PMU’lar ilgili veri mesajlarını ilk basamak PDC’lere 
göndermektedirler. PMU verileri ihtiyaç duyulan ilgili uygulamanın gereklerine göre ilk basamakta 
bulunan PDC cihazı ile birlikte koşan uygulama yazılımına aktarılabileceği gibi depolanmak veya 
görselleştirilmek gibi daha az gerçek zaman gereksinimi olan uygulamalar için hiyerarşinin daha üst 
basamaklarında yer alan PDC’lere gönderilebilmektedir. 

 

Şekil 45: PMU ve PDClerin aşamalı mimarisi gösteren görsel [17] 

PDC’lerin birbirleri içerisinde fark yaratan özelliklerini görmek için piyasada ticari olarak bulunan bazı 
PDC’lerin özellikleri incelenmiştir. İncelenen PDC’ler SEL firmasının SEL-3573 kodlu ürünü ve GE 
firmasının Multilin™ P30 isimli ürünlerinidir. 

SEL-3573 isimli ürün üzerine gerçek zamanlı uygulamalar için IRIG-B çözücü gibi genişleme 
modülleri takılabilen bir endüstriyel sunucu ve ilgili PDC yazılıdır. PDC yazılımı saniyede 240 adet 
mesaj gönderebilen 120 PMU’dan ilgili verileri alıp programlanan işlevlerini yerine getirebilmektedir. 
İlgili ürün üzerine seri kanal üzerinden veri gönderen PMU’ların da kullanılabilmesi için RS-232 
genişleme modülleri de eklenebilmektedir. 10/100/1000 Mbit/Sec hızında iki adet Ethernet arayüzü 
bulunmakta ve genişletilebilir bir SSD (Solid State Disk) girişi bulunmaktadır (250 GB’a kadar). 

Multilin™ P30 isimli ürün 40 PMU’ya kadar saniyede 120 mesajlık bir veri giriş setini 
desteklemektedir. Saniyede 100000 veri kaydı yapabilme özelliğine sahiptir. İlgili cihaz içerisinde 
yönlendirilebilir 2 adet 10/100/1000 MBit/Saniyelik Ethernet arayüzlerine sahiptir. Zaman 
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senkronizasyonu için IEEE1586 ve IRIG-B modülleri de sunan cihaz uygulamaların koşabileceği özel 
bilgisayar modüllerini de aynı kasa içerisinde sunmaktadır. 

9.1. PDC cihazlarının yetenekleri ve bu yeteneklerin gerçek zaman kısıtları 
PDC cihazlarının yeteneklerinin tüm açıklamaları [23] referansı üzerinden takip edilebilmektedir. 
Ancak bu yeteneklerden bazılarının gerçek zaman kısıtları farklılık göstermektedir. PDC’nin gerçek 
zaman kısıtı PDC çıktısına ihtiyaç duyan ilgili uygulamanın gerçek zaman kısıtından iler gelmektedir. 
Bu tip uygulamalara ve kısıtlarına olarak koruma sistemleri örnek gösterilebilir. Bu tip uygulamalar 
genel olarak 30-40 milisaniye (olayın gerçekleşmesi anından itibaren) içerisinde PDC çıktısı olan 
bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Burada ilgili uygulama için zaman gecikmesi kaynaklarının ve ilgili 
fonksiyonların farklı durumlarının incelenmesi gerekmektedir. 

PDC’lerin en genel işlevlerinin kümeleme (aggregation) olduğu ve ilgili uygulamanın bu sürecin çıktısı 
olduğu düşünülebilir. PDC’lerin kümeleme işlevi birden fazla PMU çıktısı içerisinden aynı zaman 
damgasına (timetag) sahip mesajların derlenip, doğrulanması işlemlerinden oluşmaktadır. İlgili zaman 
gecikmesine katkı sağlayan etmenlerin zamana göre gösterimi Şekil 46’de verilmiştir. 

 

Şekil 46 Kümele uygulamasında zaman gecikmesine katkı sağlayan faktörler. 

Kümeleme işlevi zaman  

 senkronlu: aynı zaman damgalı PMU verilerinin beraber kümelenmesi 

veya  

 senkronsuz: sadece belirli bir miktar veri elde edilince veya belirli bir süre geçtikten sonra PDC’den 
ilgili verinin gönderilmesi 

olarak iki farklı alt-yeteneğe ayrılabilir.  

Bu kümeleme işlevlerinden zaman senkronlu işlev de iki farklı zaman senkronu işlevine ayrılabilir: 

 mutlak zamanlı senkronlama: Zaman senkronlarının gerçek zamandaki bir olaya göre süresinin 
ölçülüp (Örnek olarak PMU zaman damgası) o zamana göre belirli bir süre içerisinde PDC 
çıktısının ilgili uygulamaya gönderilmesi. 

 göreceli zamanlı senkronlama: Zaman senkronlarının göreceli bir zamandaki bir olaya göre 
süresinin ölçülüp (Örnek olarak o zaman damgasına ait ilk PMU verisinin PDC’ye ulaştığı andan 
itibaren) o zamana göre belirli bir süre içerisinde PDC çıktısının ilgili uygulamaya gönderilmesi. 
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Zaman senkronizasyonlarında bütün PMU verileri toplanamadığında dahi PDC çıktısı ilgili 
uygulamaya gönderilmekte ve eksik olan PMU verileri ilgili mesajlarda işaretlenmektedir. Bu durum 
ve gecikmelerin PDC iç işleme zamanları ile olan ilişkisi Şekil 47’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 47: Mutlak zaman senkronlamalı uygulamada veri kaybının yaşanmadığı zamanlamalar (a) ve 
veri kaybının yaşandığı zamanlamalar (b) [23]. 

Göreceli zamanlı senkronlama için benzer bir örnek Şekil 48’de verilmiştir: 

 

Şekil 48: Göreceli zaman senkronlamalı uygulamada veri kaybının yaşanmadığı zamanlamalar (a) ve 
veri kaybının yaşandığı zamanlamalar (b) [23]. 

Özellikle mutlak zaman bağımlı ve mesajlaşmalarda gecikme analizinin yapıldığı uygulamalarda 
PDC’lerin IRIG-B, NTP veya IEEE1588 gibi yüksek doğruluklu zaman senkronizasyon kaynağını 
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sağlayan donanımları olmalıdır. BU tip donanımların varlığı piyasada bulunan benzer ürünlerde de 
görülebilir. 

Yukarıda aktarılan kümeleme örneklerinde olduğu gibi PDC yazılımında bir miktar gerçek zaman 
gereksinimine ihtiyaç vardır. Bu gerçek zaman kısıtının sağlanması için gerçek zaman yeteneği olan 
Linux işletim sistemleri kullanılabilir. Bu noktada gerçek zamanlı işletim sistemi kararını verebilmek 
için PMU tasarımında göz önünde bulundurulması gereken noktalar burada da göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

PDC tasarımı için linux tabanlı işletim sistemlerinde çalışan ve [23] standardını sağlayan açık kaynak 
kodlu PDC yazılımları mevcuttur. Ancak nu tip yazılımların doğrudan kullanılmak yerine test amaçlı 
olarak (PMU ve PDC) kullanılması daha uygun görülmektedir. Geliştirilecek olan ürünün lisans 
bağımlılığına sahip olmaması amacıyla açık kaynak kodlu yazılımların geliştirme aşamasında 
kullanılmasından kaçınılmalıdır. 

Geliştirilecek olan PDC yazılımının veri kayıt işlemlerini yerine getirebilmesi için üzerinde veya uzakta 
çalışan bir veri tabanı yazılımıyla uyumlu olarak çalışması gerekmektedir. Bu yazılımlar arasında açık 
kaynaklı olması ve müşteri tarafından rahat kullanımının sağlanabilmesi için mySQL veri tabanı 
yazılımının kullanılması tavsiye edilmektedir. 

Geliştirilecek olan PDC yazılımının dili için birkaç faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanılacak 
olan ortamda performans önceliği verilecek ise yazılımın işletim sistemine göre yerel (native) olarak 
C/C++ ile geliştirilmesi gerekmektedir. Geliştirilecek olan sistemin yüksek miktarda yapılandırılabilir 
yetenek içerdiği düşünüldüğünde her yazılımın C/C++ ile geliştirilmesi yerine gerçek zaman kısıtı olan 
yazılımların C/C++ ile geliştirilmesi gerçek zaman kısıtı olmayan diğer yazılımların (görsel arayüz, veri 
kayıt, konfigürasyon arayüzü gibi) JAVA veya Python gibi geliştirme kolaylığı sağlayan diller veya 
altyapılar ile geliştirilmesi daha uygun olarak görülmektedir. 

9.2. PDC Donanımları 
PDC yazılımının üzerinde koşacağı donanımların [23]’da belirtilen gereklere göre endüstriye çalışma 
şartlarında çalışıyor olması gerekmektedir. Bu noktada özel donanımlar geliştirmek yerine daha az 
maliyet ile ilgili donanımlar COTS (Commercial Off the Shelf) olarak edinilip belirli bir Rack kasa 
standardı üzerinde ilgili bilgisayar sisteminin oluşturulması tavsiye edilmektedir. İlgili birimin işlemci 
ve depolama alanı seçimleri için yapılacak analizlerde öncelikle yazılım geliştirilip donanımların ona 
göre seçilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Bu tip modüllerin yanında üreticileri PDC verilerini kullanan uygulamaların koşabildiği bilgisayar 
modüllerini de sunduğu gözlemlenmiştir. Müşteride alınacak geri dönüşlere göre bu tip modüllerin de 
sağlanması göz önünde bulundurulabilir. Genişleme modüllerine PDC’nin kayıt kapasitesinin 
arttırılabilmesi için harici diskler de eklenebilir. 

Eklenen fazladan modüllerin modern bilgisayar mimarileri göz önüne alındığında PCIe veya SATA 
üzerinden olması gerekmektedir. 

9.3. Örnek PDC Donanımı 
İşlemci: Intel Core i5-9400, 2.9 Ghz base, 4.1 Ghz boost 

Hafıza: 8 GB DDR3 ECC 2400 MHz 

Depolama: 1 TB SSD 

Genişleme portları: SATA II 3.0 Gb/s 

Ethernet: 2 adet Gbit RJ45 copper 

Seri kanal: 4 adet RS232 
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Daha fazla seri kanal için PCIe genişleme portu 

Opsiyonel IRIG-B genişleme kartı (PCIe) 

Çalışma sıcaklık aralığı: -40 ° C / +60 °  
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13. Analiz ve Pilot Uygulama Raporu 
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14. Çalıştay Sunumları 
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Gündem

10:00-10:15 Açılış Konuşmaları

10:15-11:15 Synchrophasor/microPMU Teknolojisi Tanıtımı

11:15-12:30 Gerçekleştirilen Faaliyetler ve Pilot Uygulama

12:30-13:30 Öğle Arası

13:30-13:45 Veri Toplama Sistemi Tanıtımı

13:45-14:00 Veri Analiz Yöntemi Tanıtımı

14:00-15:15 Tespit Edilen Olaylar ve Değerlendirmeler

15:15-15:30 Mola

15:30-16:00 Şebeke Dayanıklılığının Artırılmasına Yönelik Çıkarımları

16:00-16:30 microPMU ve PDC Geliştirilmesi ve Uygulamalar için Öngörüler 

16:30-17:00 Değerlendirmeler

17:00-17:30 Kapanış

Selman NAİR, Şahin KURTOĞLU

Doç. Dr. Murat GÖL

Canberk ÇUHADAR

Canberk ÇUHADAR

Berkay SAĞLAM

B. SAĞLAM, C. ÇUHADAR

Doç. Dr. Murat GÖL

Doç. Dr. M. GÖL, Pertev CİNALİOĞLU

Tüm Katılımcılar

Selman NAİR, Şahin KURTOĞLU
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microPMU/Synchrophasor Teknolojisi

❑Konuşmacı: Doç. Dr. Murat GÖL
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑İP-1: Literatür Taraması, Şebeke İncelemeleri ve Tasarım İstekleri
❑Literatür Taraması ve İnceleme

❑Benzer Ürün Araştırmaları ve Dokümanlarının İncelenmesi

❑Şebeke Yapısı İncelemeleri ve Analizlerin Yapılması, Pilot Öneri Raporu

❑Tasarım Teknik Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Sonuçlandırılması

❑İP-2: Kavramsal Tasarım ve Dokümantasyon
❑Kavramsal Tasarım

❑İP-3: Pilot Uygulama, Tedarik ve Proje Raporu
❑Malzeme ve Cihaz Gereksinimlerinin Belirlenmesi

❑Tedarik ve Saha Montajı

❑Veri Toplama, Gözlem, Analiz ve Pilot Uygulama

❑Proje Raporu

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 4
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑İP-1: Literatür Taraması, Şebeke 
İncelemeleri ve Tasarım İstekleri
❑Literatür Taraması ve İnceleme

❑Benzer Ürün Araştırmaları ve Dokümanlarının 
İncelenmesi

❑Şebeke Yapısı İncelemeleri ve Analizlerin 
Yapılması, Pilot Öneri Raporu

❑Tasarım Teknik Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve 
Sonuçlandırılması

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 5
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Literatür Taraması ve İnceleme
❑Synchrophasor hakkında bilimsel 

dokümanlar ve standartlar (IEEE Std
C37.244TM-2013 ve IEEE Std C37.118.1A-
2014) temin edilerek incelendi. 

❑Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu özelinde 
yapılmış uygulamaların geri dönüşleri 
incelendi. 

❑Çıktılar; “Literatür Taraması ve Benzer 
Ürün Doküman İncelemesi Raporu” ile 
25.10.2019 tarihinde ARAS EDAŞ’a
sunuldu.

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 6
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Gerçekleştirilen Faaliyetler
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Benzer Ürün Araştırmaları ve 
Dokümanlarının İncelenmesi
❑Dünya genelindeki farklı PMU/microPMU

üreticisi firmalar tespit edildi. 

❑Ürünler teknik açıdan karşılaştırıldı ve 
ürünlerin üreticisi firmalar ile görüşüldü. 

❑Bu kapsamda karşılaştırılan 8 adet ürüne 
ait karşılaştırma tablosuna «Literatür 
Taraması ve Benzer Ürün Doküman 
İncelemesi Raporu» içerisinde yer verildi.

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 8
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Şebeke Yapısı İncelemeleri ve Analizlerin 
Yapılması, Pilot Öneri Raporu
❑ARAS EDAŞ’tan temin edilen bilgiler:

❑Gerilim seviyeleri,

❑Hatlar ve trafolar özelinde bilgiler,

❑CBS ekran görüntüleri ile dağıtım hatlarının bilgileri.

❑PSS SINCAL ortamında şebeke modellemesi yapıldı.

❑Şebeke modeli üzerinde simülasyon çalışmaları 
gerçekleştirildi ve değişik senaryolar denendi.

❑Saha montajı için uygun dağıtım merkezleri ve fiderler
tespit edildi.

❑Şebeke Yapısı İncelemeleri ve Analizlerin Yapılması 
kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler sonucu hazırlanan 
“Pilot Öneri Raporu” 06.02.2020 tarihinde ARAS EDAŞ’a
sunuldu.
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irem
317



Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Şebeke Yapısı İncelemeleri ve Analizlerin 
Yapılması, Pilot Öneri Raporu

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 10

Erzurum TM-2
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Şebeke Yapısı İncelemeleri ve Analizlerin Yapılması, 
Pilot Öneri Raporu

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 11

Mezarlık KÖK DM

irem
319



❑Şebeke Yapısı İncelemeleri ve Analizlerin Yapılması, 
Pilot Öneri Raporu
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PSS SINCAL ortamında oluşturulan sistem modelli
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❑Şebeke Yapısı İncelemeleri ve Analizlerin Yapılması, 
Pilot Öneri Raporu
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Mirges tesisinin devreden çıkması durumu
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❑Şebeke Yapısı İncelemeleri ve Analizlerin Yapılması, 
Pilot Öneri Raporu
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TM-2’ye bağlı bütün GES tesislerinin devreden çıkması durumu
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❑Şebeke Yapısı İncelemeleri ve Analizlerin Yapılması, 
Pilot Öneri Raporu
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Mezarlık DM’deki tüm yüklerin devreden çıkması durumu
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❑Şebeke Yapısı İncelemeleri ve Analizlerin Yapılması, 
Pilot Öneri Raporu
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TM-DM arası hatlarından birinin devreden çıkması durumu
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❑Şebeke Yapısı İncelemeleri ve Analizlerin Yapılması, 
Pilot Öneri Raporu
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Önerilen microPMU Konumları Şeması
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Tasarım Teknik Gereksinimlerinin 
Belirlenmesi ve Sonuçlandırılması
❑Cihaz tasarım teknik gereksinimleri 

belirlendi.

❑ARAS EDAŞ personellerinin katılımı ile 
08.01.2020 tarihinde ENTT Enerji Ankara 
ofisinde gerçekleştirilen PMU & PDC 
Kavramsal Tasarım Teknik Gereksinimler 
toplantısı ile sonuçlandırıldı.
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑İP-2: Kavramsal Tasarım ve 
Dokümantasyon
❑Kavramsal Tasarım

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 19

irem
327



 

Güç 
kaynağı

Gerilim bağlantı 
kabloları Akım transformatörleri

Ethernet 
arayüzü

115V/230V AC güç 
girişi

24V/48V DC güç 
girişi

GPS 
anteni

L1 L2 L3 N PE I1 I2 I4I3 I5 I6 I8I7

Sayısal giriş/
çıkışlar

Analog giriş/
çıkışlar

USB arayüzü

Bakım arayüzü

Güç 
düzenleyici

Batarya

GPS 
modülü

Ölçüm birimi 
(Analog front-end)

Sayısal Sinyal İşleme birimi

Haberleşme 
birimi

Kayıt

Güç 
dağıtım

 .

GPS alıcı

IRIG-B

Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Kavramsal Tasarım
❑Mimari yapı belirlendi. 

❑Kavramsal tasarım faaliyeti gerçekleştirildi.

❑Hazırlanan “Kavramsal Tasarım 
Mühendislik Dokümanı” 27.04.2020 
tarihinde ARAS EDAŞ’a sunuldu.

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 20

microPMU işlevsel blok şema

irem
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Kavramsal Tasarım

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 21

microPMU fiziksel blok şema

 Anakart donanım BDK

 

Gerilim bağlantı 
kabloları

 

GPS modülü

PMU ana-birim

Güç kaynağı

Akım transformatörleri

Ethernet 
arayüzü

115V/230V AC
 güç giriş i

24V/48V DC güç 
girişi

IRIG-B

Ana birim 
güç girişi

GPS alıcı

GPS güç

L1 L2 L3 N PE I1 I2 I4I3 I5 I6 I8I7

Sayısal giriş/
çıkışlar

Analog giriş/
çıkışlar

USB arayüzü

Bakım arayüzü

Batarya

GPS 
anteni

GPS 
haberleşme

Zaman 
senkronu

IRIG-B 
kaynağı

Harici güç 
girişi

Yedek güç 
girişi

Ölçüm kartı
Güç kaynağı

kartı

GPS modülü kartı

Merkezi işlemci kartı
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Kavramsal Tasarım

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 22

Farklı akım sensörlerinin karşılaştırılması

irem
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Kavramsal Tasarım

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 23

Şönt direnç yöntemi ile akım ölçümü

Akım 
transformatörü

Rsh

3K

3K 3.3nF

3.3nF

Şönt 
direnç

Örtüşme önleyici 
filtre

Analog Front 
End

Sayısal 
bölge

Analog 
bölge

1 2 3 4

irem
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Kavramsal Tasarım

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 24

AFE modülü ile gerçekleştirilen sayısal mimariye ait devre şeması

Analog Front 
End

Sensör 
çıkışı Sayısal

İzolatör

İzolasyon
Çevirici

İzolasyon

5V_ISO 5V

Interrupt

Clock

SPI MOSI

SPI MISO

SPI CLK

SPI SS

Sayısal sinyaller

Sayısal sinyal 
işleme birimi

Pasif
Filtre

Senkron

irem
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Kavramsal Tasarım

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 25

Bazı AFE/ADC modülleri için karşılaştırma tablosu

Adı Üretici Çözünürlük

(bit)

Kanal 

sayısı

Sayısal 

arayüz

Örnekleme Hızı 

(kSPS)*

ATSENSE101 Microchip 24 3 SPI 1024
ATSENSE201 Microchip 24 4 SPI 1024
ATSENSE301 Microchip 24 7 SPI 1024
MCP3911 Microchip 24 2 SPI 4.096
MCP3562 Microchip 24 1 SPI 153.6
ADS130 Texas Instruments 16 8 SPI 8
ADS8866 Texas Instruments 16 1 SPI 100
ADS8588 Texas Instruments 16 8 Serial 200
ADS1274 Texas Instruments 24 4 SPI 144
ADS131E08 Texas Instruments 24 8 SPI 64
ADS131A04 Texas Instruments 24 4 SPI 64
ADE9078 Analog Devices 24 7 SPI 1024
AD7779 Analog Devices 24 8 Serial 16
MAX11163 Maxim Integrated 16 1 SPI 250
MAX11049 Maxim Integrated 16 1 Parallel 250
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Kavramsal Tasarım
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Ölçüm mimarileri maliyet analizi

irem
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Kavramsal Tasarım

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 27

Ethernet/Fiber-Optic

RS232

GPIO

GPS / IRIG-B

RS232

Battery Module

USB

eMMC EMIF I2C

RS232

SPI-I/O, 
PWM

RTC

ETC

Temp/Humid

NAND Flash

DDR

ADC

UART

Bakım

Dışsal Hafıza

Temel İletişim

UART

UART

MII/
Ethernet

I/O,PWM

MII/
Ethernet

QSPI/SD 
mmc

SD Card

Central Processing

Dışsal Hafıza

EEPROM

GPIO Expander

LCD 
Controller

LCD

IRIG-B

ASPS

İşlemci ara yüz gereksinimi

irem
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Kavramsal Tasarım

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 28

AM570x işlemci blok şeması

Yetenek İşlemci
ARM Çekirdeği @MHz ARMCortex A-15@ 1000MHz
DSP Çekirdeği @MHz C66x@1000MHz
SPI Arayüz Sayısı (x2) 4
HR-PWM PWM SS x 3
I2C Bus 5
UART (x3) 10
Kalıcı Hafıza Arayüzü GPMC NAND Flash
DDR RAM arayüzü EMIF32
SD Kart Arayüzü SD x4
MII (Ethernet/Fiber) EMAC 10/100/1000 MII/RMII/RGMII + MDIO
Dahili yardımcı

Mikrodenetleyici*

(IPU – Cortex M4 x2) x2 PRU Subsystem x2 @ DSPCLOCK/2

GPIO 8 Modül 186’ya kadar
LCD Controller Var
USB USB 2.0, USB 3.0
ARM çekirdeği Gerçek

Zamanlı Linux Desteği**

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM57X (TI supported)

SPS (IRIG-B) McASPs x8
Maksimum Çalışma

Sıcaklık Aralığı

-40/105 oC

Fiyat 18.64-26.92/ku

AM570x işlemci uygunluk tablosu
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑İP-3: Pilot Uygulama, Tedarik ve Proje Raporu
❑Malzeme ve Cihaz Gereksinimlerinin Belirlenmesi

❑Tedarik ve Saha Montajı

❑Veri Toplama, Gözlem, Analiz ve Pilot Uygulama

❑Proje Raporu

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 29
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Malzeme, Cihaz Gereksinimlerinin 
Belirlenmesi 
❑Teknik isterler göz önünde bulundurularak 

analizler yapıldı

❑Dağıtım şebekesindeki küçük açı 
değişimlerinin ölçülebilecek olmasına 
özellikle dikkat edildi.

❑8 adet PMU cihazı içeren bir kısa liste 
oluşturuldu. 

❑Bu kısa listesi içerisinden iki adet 
potansiyel PMU cihazı belirlendi.

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 30
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Tedarik
❑Üretici firmalar ile soru cevap faaliyetleri 

yapıldı. 

❑Teklifler toplandı. 

❑ABD’de yerleşik firma ziyaret edildi ve 
PSL firmasında karar kılındı. 

❑03.12.2019 tarihinde microPMU
cihazlarının siparişi verildi.

❑27.12.2019 tarihinde microPMU cihazları 
teslim alındı.
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microPMU ve modülleri

irem
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Tedarik

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 32

microPMU teknik özellikleri
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Saha Montajı
❑Faz-1

❑DM-18

❑AYM-1

❑Mezarlık DM x 2

❑Faz-2
❑OCAK GES

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 33
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Saha Montajı Faz-1

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 34

microPMU Cihazı Yerleştirilen Dağıtım Merkezleri ve Erzurum TM-2

irem
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Saha Montajı 
❑DM’lerde mevcut kuplaj hücresi panolarının 

içinin montaj için uygun olacağına karar 
verildi.

❑Bir microPMU içeren 2 elektrik panosu, iki 
microPMU içeren bir elektrik panosu 
hazırlandı.

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 35

İkili microPMU panosu Tekli microPMU panosu

Hücre panoları

Akım trafo bağlantıları

Kuplaj hücre panosu içi

irem
343



Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Saha Montajı
❑Eş zaman etiketli ölçümler için GPS 

antenleri kullanıldı. 
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Anten montajı: Konum-1 Anten montajı: Konum-2
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Saha Montajı
❑Saha montajı sonrası kontroller

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 37

Fazör kontrolü Gerilim ölçüm kontrolü GPS kontrolü

irem
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Saha Montajı
❑PDC cihazı montajı

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 38

PDC yazılım sistem konsolu PDC donanımı

irem
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Saha Montajı
❑Saha montajı sonrası kontroller

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 39

PDC veri akış ve kayıt kontrolü

irem
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Saha Montajı Faz-2
❑OCAK GES tesisinde 

meydana gelen salınımların 
detay analizi için PMU 
cihazları OCAK GES DM’ye
aktarıldı.

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 40

OCAKGES DM
OCAKGES GPS
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑Saha Montajı Faz-2

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 41

microPMU_ID Dağıtım Merkezi Kanal-1 Kanal-2

PMU_1 OCAKGES F_13 F_14

PMU_2 OCAKGES F_15 F_29

PMU_3 OCAKGES F_11 F_12

PMU_4 OCAKGES Çıkış F_10

OCAKGES DM microPMU Bağlantı Tablosu
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑İP-3: Pilot Uygulama, Tedarik ve Proje 
Raporu
❑Veri Toplama, Gözlem, Analiz ve Pilot 

Uygulama
❑Sahada mevcut 4 adet PMU cihazı tarafından 

ölçülen ve hesaplanan senkrofazör verileri yakın 
gerçek zamanlı olarak ARAS EDAŞ sistem 
odasına konumlandırdığımız PDC sistemine 
iletilmekte ve kaydedilmektedir.

❑Toplanan veri miktarı >1.5 TB

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 42
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Gerçekleştirilen Faaliyetler

❑İP-3: Pilot Uygulama, Tedarik ve Proje 
Raporu
❑Proje Raporu

❑Proje rapor  Aralık ayı içerisinde ARAS EDAŞ’a
sunulacaktır.

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 43
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❑Öğlen Arası 12:30-13:30

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 44
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Veri Toplama Sistemi

❑Konuşmacı: Canberk ÇUHADAR
❑Canlı sistem gösterimi yapılacaktır.

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 45
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Veri Analiz Yöntemi

❑Konuşmacı: Berkay SAĞLAM
❑Canlı sistem gösterimi yapılacaktır.

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 46
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Tespit Edilen Olaylar ve Değerlendirmeler

❑Konuşmacı: Berkay SAĞLAM

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 47

irem
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Tespit Edilen Olaylar ve Değerlendirmeler

❑Gerilim Büyüklükleri

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 48

irem
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Tespit Edilen Olaylar ve Değerlendirmeler

❑Faz Açıları

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 49
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Tespit Edilen Olaylar ve Değerlendirmeler

❑Akım Büyüklükleri

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 50

irem
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Tespit Edilen Olaylar ve Değerlendirmeler

❑Frekans

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 51
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Tespit Edilen Olaylar ve Değerlendirmeler

❑Akış Şeması

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 52
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Tespit Edilen Olaylar ve Değerlendirmeler

❑Olayları etkileri farklı ölçüm konumlarında da gözlemleniyor
❑PMU-1 ve PMU-4 arası kuş uçuşu mesafe 13.8  Km

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 53
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Tespit Edilen Olaylar ve Değerlendirmeler

❑3 Temmuz 2020, 
❑Mezarlık DM, OCAKGES ve Fider-17 

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 54

irem
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Tespit Edilen Olaylar ve Değerlendirmeler

❑Konuşmacı: Canberk ÇUHADAR

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 55

irem
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Tespit Edilen Olaylar ve Değerlendirmeler

❑Güç salınımları

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 56

PMU-2 yüksek çözünürlüklü gerilim grafiği PMU-2 yüksek çözünürlüklü akım grafiği

irem
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Tespit Edilen Olaylar ve Değerlendirmeler

❑Güç salınımları

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 57

PMU-2 yüksek çözünürlüklü aktif güç grafiği

irem
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Tespit Edilen Olaylar ve Değerlendirmeler

❑Mezarlık DM-Fider 17 

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 58

irem
366



Tespit Edilen Olaylar ve Değerlendirmeler

❑Mezarlık DM-Fider 17

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 59

irem
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Tespit Edilen Olaylar ve Değerlendirmeler

❑Arıza Öncesi Analizi
❑Tarih: 04.08.2020 

❑Saat:  05:00:58’de 

❑Fider: ERZURUM 
TM-2 Tekederesi
Fider 11

❑Olay:  Fider açma 
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PMU-1 yüksek çözünürlüklü gerilim grafiği

irem
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Tespit Edilen Olaylar ve Değerlendirmeler

❑Arıza Öncesi Analizi
❑Tarih: 04.08.2020 

❑Saat:  05:00:58’de 

❑Fider: ERZURUM 
TM-2 Tekederesi
Fider 11

❑Olay:  Fider açma 
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PMU-1 yüksek çözünürlüklü akım grafiği

irem
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Tespit Edilen Olaylar ve Değerlendirmeler

❑Konuşmacı: Berkay SAĞLAM
❑Canlı veri analizi gösterimi yapılacaktır.

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 62
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Tespit Edilen Olaylar ve Değerlendirmeler

❑Pilot uygulama sonucunda;
❑Mevcut SCADA teknolojileri yerine Senkrofazör kullanımı sayesinde şebeke operatörü tarafından 

görülmesi imkansız olan olayların microPMU kullanımı ile görülebileceği,

❑Güneş enerji tesislerinde meydana gelen anlık gerilim çökmesi sonucu tüm GES sisteminde 2-6 
dk arası süren inverter kaynaklı güç salınımlarının olduğu,

❑microPMU’ların havai hatlarda arıza yeri ve tipinin kestirimi için kullanılabileceği ve

❑microPMU’ların dağıtım şebekesinde meydana gelen gerilim tepesi ve çukuru olaylarının 
kaynaklarının bulunmasında (arıza kaynaklı, kapasitör anahtarlaması kaynaklı, iletim sistemi 
kaynaklı…) kullanılabileceği

tespit edilmiştir.
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❑Mola 15:15-15:30

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 64
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Şebeke Dayanıklılığı Artırımına Yönelik Çıkarımlar

❑Konuşmacı: Doç. Dr. Murat GÖL

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 65

irem
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microPMU ve PDC Geliştirilmesi ve Uygulamalar için Öngörüler

❑Konuşmacı: Doç. Dr. Murat GÖL-Pertev CİNALİOĞLU

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 66
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Değerlendirmeler

❑Konuşmacı: Tüm Katılımcılar

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 67
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Kapanış

❑Konuşmacı: Selman NAİR, Şahin KURTOĞLU

22.01.2021 ENTT Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 68
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TEŞEKKÜRLER
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II. Faz

➢ µPMU (Fazor Ölçüm Birimi)-Cihaz ve Yazılımı

yerli olarak geliştirilecek.

Proje II. Faz

22.01.2021 ENTT Enerji Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 1

➢ ARAS EDAŞ ile 13 Eylül 2019 tarihinde başladığımız

‘OG Şebekelerinde SynchroPhasor Kullanarak 

Şebeke Dayanıklılığının Artırımı’ EPDK projesi Ocak

2020’de sunulacak raporla tamamlanacaktır.

Neden SynchroPhasor Teknolojisi ve µPMU?

➢ İşletme ve Mühendislik Kullanım ve Faydaları

➢ Şebekelerin gerçek zamanlı gözlem ve kontrol ihtiyacı

➢ Birçok Rölenin temelini oluşturan Synchrophasor

Teknolojisi ve µPMU kullanımını zorunlu hale getirecek gelecek,

➢ İthal ürün yerine ½ maliyetle yerli ürün

Tüketiciye Yüksek Hizmet Seviyesi
DüşükMaliyet

Yerli Cihaz ve Yazılım
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Gelişmeler

22.01.2021 ENTT Enerji Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 2

Charles Proteus Steinmetz -

1893 Teori

ST, PMU ve µPMU’lar

yanında diğer IED 

cihazlarda da kullanılmakta.

Değerlendirme:

ST ve PMU ve

µPMU’lar olsa idi

yaşanmayacaktı.

Şebekeler daha çok ve gerçek

zamanlı gözlenebilir ve hızlı

cevap verecek şekilde olacak. 

ST daha fazla kullanılacak.

Şebeke Kontrolü için Gözlemek-

algılamak, ölçmek ve

değerlendirmek gerekli.
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➢ İşletme

▪ Geniş Alan gözlem ve resim oluşturma

▪ Osiilasyon Tespit ve Analiz

▪ Olay tespiti, analizi, tepki ve olay yeniden

oynatma

▪ Açı farkı gözleme ve faz açısı yedek

azalma alarmı

▪ Gerilim stabilite gözleme

▪ Adalaşma tespiti ve black-start yardımı

▪ Arıza yeri analizi

▪ DR olaylarına yük tepkisi doğrulama

▪ Daha iyi Durum Kestirimi

▪ Şebeke varlıkları için dağıtık otomatik

kontroller

▪ EMS ve AGC yedekleme

▪ Operatör Eğitimi

Synchrophasor Verisi Kullanımı

22.01.2021 ENTT Enerji Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 3

➢ Mühendislik

▪ Şebekke Model Doğrulama-Enerji Santralı

Doğrulama, RES modelleme, Durum 

Kestirimi Doğrulama, Şebeke Model 

İyileştirmeleri

▪ Frekans Analiz –BAL Standartları

▪ Alarm ve uyarıların ayarlanması

▪ İletim Yönetimi ve sınırlamalar konulması

▪ Olay (Disturbance) analizi

▪ Olay veri tabanı oluşturulması

▪ Operatör Eğitimi için

olayların tekrar oynanması

▪ Operatör Karar Destek

Araçlarının tasarlanması
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Projenin Teknik Detayı

22.01.2021 ENTT Enerji Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 4

Tasarım Dokümanından Örnekler
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Dağıtım Sistemlerinde 
Senkrofazör Uygulamaları

Doç. Dr. Murat Göl
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

irem
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Son 20 Yılda Ne Oldu?
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Son 20 Yılda Ne Oldu?
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Sonuçlar 

• Gerçek zamanlı izleme sistem operatörleri açısından önemlidir

• Büyümekte olan sistemler, karşılaşılan problemler ve gelişen ölçüm cihazları 
ile birlikte yeni arayışlara gidilmiştir

• Bu bağlamda ortaya çıkan en önemli konsept Fazör Ölçüm Birimleri (FÖB)’dir

• Başlarda iletim şebekeleri için tasarlanan cihazlar teknolojinin ilerlemesi ve 
üretim maliyetinin düşmesi ile dağıtım şebekelerinde de yaygınlaşmıştır

irem
386



• Fazör ölçüm birimleri GPS teknolojisinin 
gelişmesi ile birlikte kullanılmaya 
başlanmıştır

• Eşzamanlı yapılan ölçümler sistemin 
izlenmesinde büyük rol almaktadır
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Senkrofazör Nedir?

• Fazörler genliği, açısal hızı ve faz açısı olan sinüzoit bir fonksiyonu belirten karmaşık sayılardır

• Durağan rejimin sinüzoit dalga formlarının nitelenmesi ve incelenmesinde kullanılır

• Senkrofazör ise gerilim ve akım fazörlerinin fazlarının ortak bir zaman referansına göre 
hesaplanması ile elde edilir

• Geniş alan sistem görüntülenmesi ve kontrolü için kilit bir rol oynamaktadır
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Fazör Ölçüm Birimi (FÖB) 
Nedir?

• Basitçe GPS ile eşzamanlı ölçüm yapabilen 
yüksek çözünürlüklü ölçüm cihazlarıdır

• İlk prototip 1990 yılında Virginia Tech
tarafından üretilmiştir

• 1995 yılında IEEE standardı yayınlanmış ve 
burada FÖB’ler modern gözleme, koruma ve 
kontrol sistemlerinde kullanılan geniş alan 
izleme (Wide Area Monitoring) sistemleri 
olarak tanıtılmıştır.
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SCADA vs. FÖB

• Konvansiyonel SCADA teknolojisi veri alımını birkaç saniye içerisinde günceller

• Sistemin dinamik yapısının gözlemlenmesini operatör için imkansız hale gelir

• FÖB ile birlikte bu süre saniyelerin altına çekilmiştir (saniyede birkaç defa)
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SCADA FÖB

Ölçüm Güncelleme Saniyeler mertebesinde Saniyede 200’e varan örnek

Sistem İncelenmesi Durağan rejim Dinamik

Faz Açısı Ölçümü Yok Var

Ölçülen Değerler Gerilim ve Akım Büyüklükleri, MW 
ve MVAR

Gerilim ve Akım Büyüklükleri, Faz 
Açısı, MW ve MVAR , Tüm Dizinler

• FÖB’ler faz açılarını hesaplamak yerine doğrudan ölçerler.

• Hesaplama formülleri ve haberleşme protokolleri FÖB’ün hızlı 
çalışmasının sebepleridir.
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Ölçüm Özellikleri

• Standartları C37.118.1-2011 ve C37.118.2-2011’dir 

• Direkt ölçüm ile bulundukları yerdeki gerilim ve faz açılarını global 
referansa göre ölçebilir

• Gerilim ve akımın pozitif, negatif ve sıfır dizinlerini, frekans ve frekans 
değişim hızını ölçebilmektedirler

• Saptanan analog sinyaller bir dönüştürücü (ADC) sayesinde dijital sinyallere 
dönüştürülür. GPS teknolojisinin yardımı ile yüksek hızlı eşzamanlılık 
sağlanır ve farklı konumlarda yapılan ölçümler ortak bir veri merkezine 
gönderilir. 
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Fazör Veri Toplayıcıları

• Fazör Veri Toplayıcıları (Phasor Data Concentrator) ölçüm birimlerinin 
verilerinin operatöre iletilmeden önce izledikleri yolun ilk adımını 
oluşturur.

• Belirli konumlardan alınan veriler bu toplayıcılarda birleşip 
operatörlere iletilir.

• En önemli özellikleri verileri geliş sırasına göre değil, zaman 
etiketlerine göre düzenlemesidir.
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• Sistemin farklı noktalarında ve farklı işlevlerde kullanılabilirler

• Farklı bölgelerden toplanılan veriler tekrar bir PDC’de toplanılır ve 
uygulama için hazır hale gelir
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Kullanım Alanları
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• Model doğrulama

• Parametre kestirimi

• Kötü veri tespiti

• Dinamik durumların izlenmesi
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• Güç akışı kontrolü

• Üretimin tekrar dağıtılması

• Siber saldırıların tespiti

• Sistem restorasyonu
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Uluslararası Çalışmalar

• 1995 yılında kullanılmaya 
başlanmıştır

• 2007 yılına kadar 400 birim 
yerleştirilmiştir

• Baralar arasındaki faz açısı 
farkının konvansiyonel ölçümde 
hatalı geldiği sonucuna varılmıştır

• Hem coğrafik olarak hem yük 
miktarı açısından büyük olan 
sistemlerin gözlemlenmesinin 
önemine büyük bir örnektir.

• İletim hatları uzun olan bir 
sistem olduğundan faz açısının 
doğru şekilde ölçümünün 
önemini gösteren bir örnektir 
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• 2003 yılında yaşanan büyük kesinti sonrası pilot bölgelere yerleştirilen 
birimlerden alınan verilerin önemi anlaşılmıştır

Kuzey Amerika bölgesindeki 2014 yılı FÖB konumları. Alınan kaynak https://www.naspi.org/sites/default/files/reference_documents/33.pdf?fileID=1326
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Dağıtım Şebekelerinde FÖB Kullanımı

• Dağıtım şebekelerinin dinamik karakterlerinin gözlemlenmesi 
operatör açısından son derece önemlidir

• Dağıtım şebekelerinde bağlı olan rüzgar ve güneş enerjisi 
santrallerinin yarattığı ani değişikliklerin gözlemlenmesi güç 
dengesinin ayarlanmasında büyük önem taşır

• Değişen gerilim ve akım büyüklüklerini gözlemlemede SCADA’ya göre 
daha hızlı ve daha doğru ölçümler alır

• Reaktif güç akışının belirlenmesini sağlar
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Dağıtım Şebekelerinde FÖB Kullanımı
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FÖB teknolojisi ile dağıtım şebekelerinde iyileştirilebilecek çeşitli 
alanlar vardır. Bu alanların başlıcaları:

• Gerçek zamanlı izleme ve durum kestirimi

• Arıza konumu belirleme

• Olay analizleri

• Model doğrulama

• Kayıp ve güç akışı kontrolü

• Adalanma kontrolü ve adaların birleştirilmesi (mikro-şebeke 
uygulamalarında)

• Yenilenebilir enerji sistemlerinin gerçek zamanlı izlenmesi
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Mikro FÖB

• İletim şebekelerinde kullanılan birimlerin ebatlarının küçültülmesi ve 
maliyetinin azalması ile dağıtım şebekelerinde kullanılabilecek hale 
gelen cihazlar ortaya çıkmıştır ve bunlara Mikro-FÖB denilmiştir

• Dağıtım şebekelerinde karşılaşılan başlıca zorluklar şu şekildedir:
İletim Şebekeleri Dağıtım Şebekeleri

Faz açısı farkı>1° Faz açısı farkı<0,1°

Homojen sistem (yer üstü kabloları, benzer inşalar, 
kararlı üretim üniteleri)

Çeşitlilik olan sistem (yer üstü ve yer altı hatları, küçük 
ve kararlı olmayan üretim üniteleri)

İyi modellenmiş ve anlaşılmış sistem Zayıf modellenmiş sistem
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FÖB Mikro-FÖB Karşılaştırması

FÖB

(Model 1133A, Artiber PMU )

Mikro-FÖB

(Model PQube3, PSL µPMU )

±1% TVE hassasiyeti ± 0.05% TVE hassasiyeti

±1° faz açısı kesinliği ±0.01° faz açısı kesinliği

±0.1% büyüklük çözünürlüğü ±0.002% büyüklük çözünürlüğü

Saniyede 50/60 ölçüm (raporlama hızı) Saniyede 100/120 ölçüm (raporlama hızı)

İletim sistemleri için Dağıtım sistemleri ve mikro şebekeler için 
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Social Layer: 
Customers, 

i.e. energy demand 
trends, seasonality.

Physical Layer: 
Field components, 

such as transformers, 
cables, lines, etc.

Cyber Layer: 
Wide Are Monitoring and 
Control Systems (WAMS),
Big data, measurements.

Generation

Two-way (bi-directional)

communication

Two-way (bi-directional)

communication

One-way (unidirectional)

Communication (today)

Power Flow

Power Flow

Siber-Sosyal-Fiziksel Sistem
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power.eee.metu.edu.tr

@metupowerlab

metupowerlab

Teşekkürler
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