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Şirketimiz 2014-2015 ARGE projeleri döneminde EPDK’ya 6

adet proje sunulmuş olup bu projelerden 2 adedi kabul

görmüştür. Bu projelerden tamamlananlar;

 Dağıtım Hatları Üzerinden Geniş Bant Haberleşme Projesi

 Ultra Viole Kamera ile Arıza Tespiti Projesidir.

Şirketimiz 2016-2017 ARGE projeleri döneminde EPDK’ya 15

adet proje sunmuş olup bu projelerden 8 adedi kabul

görmüştür. Bu projelerden tamamlananlar;

 Aydınlatma Armatürlerinin Verimliliğinin ve Tasarruf

Potansiyellerinin Belirlenmesi AR-GE Projesi ve

 Dağıtım Şebekesindeki Enerji Kalitesi Problemlerinin

Tespiti ile Olası Kök Nedenlerinin Otomatik

Sınıflandırılması için Algoritma ve Yazılım Geliştirilmesi

ARGE Projesidir.

Diğer 6 proje halen devam etmektedir.



Dağıtım Hatları Üzerinden Geniş Bant 

Haberleşme Projesi

MV Cable

BPL MV24CC BPL MV24CC

MV200 MV200

MV Cable

BPL MV24CC BPL MV24CC

MV200 MV200



Projenin Amacı: KCETAŞ'ın mevcut OG dağıtım şebekesi kullanılarak

haberleşme altyapısının kurulması,

 3'üncü parti haberleşme şirketlerinden bağımsız haberleşme

imkânına kavuşulması,

 Büyük enerji kesintilerinde haberleşmenin 3'ncü parti firmalara

bağımlı olmadan kesintisiz devamının sağlanması,

 Çift taraflı ve kotasız, limitsiz haberleşme imkânının

sağlanması,

 Gerçek zamanlı haberleşme altyapısının kurulması,

 OG şebeke arasında hatlar üzerinden (ve ileride ihtiyaç

duyulması durumunda AG hatlar üzerinden) haberleşme

imkânının sağlanması

amaçlanmıştır.



MV Cable

BPL MV24CC BPL MV24CC

MV200 MV200

MV Cable

BPL MV24CC BPL MV24CC

MV200 MV200





Sistem Mimarisi

Ağ geçidi (İng. gateway), farklı ağ iletişim kurallarını

kullanan iki bilgisayar ağı arasında veri çerçevelerinin

iletimini sağlayan ağ donanımıdır. Gerçek zamanlı

okumalar için akıllı sayaç okuma cihazı Gateway

LGW200, BPL ağı ile elektronik elektrik sayaçlarını

birbirine bağlar. LGW200 cihazlar, Zigbee, Wireless M-

Bus, RS485, RS232, M-Bus ya da CL arayüzleri ile tüm

sayaç üreticilerinin sayaçlarına kolaylıkla bağlanabilir.

LH200, BPL ağı ile haberleşme altyapısı arasındaki

ETH bağlantıyı sağlamaktadır. Headend

BPL orta gerilim coupler cihazlar ve son teknoloji ürünü

BPL sistem ile orta gerilim şebekeleri genişbant

haberleşme ağlarına dönüştürülebilir. Orta gerilim

kablolarına ve Powerline modeme kolaylıkla

bağlanabilir. Özellikle geniş bant sinyallerin iletimi için

geliştirilmiştir. MV200BPL modemi ile birlikte

kullanılarak 30Mbps iletim hızına kadar haberleşmeyi

mümkün kılmaktadır.



İstasyon Adı İstasyon Kodu Bağlantı yapılacak 

İstasyon Adı

Bağlantı 

yapılacak 

İstasyon 

Kodu

Mesafe

DM20 TR1605 DM21 TR1604 4553 m

DM 20 TR1605 KASKI TR 

(SERÇEL DEPO)

BÖTR192 1628 m

KASKI TR (SERÇEL 

DEPO)

BÖTR192 TR1 BCTR25-26 756 m

TR1 BCTR25-26 TR2 BCTR24 491 m

TR2 BCTR24 TR3 BCTR27-28 886 m

TR3 BCTR27-28 TR4 AGTR43 1823 m

TR4 AGTR43 TR6 AGTR38 2150 m

TR6 AGTR38 DM 24 AGTR42 2182 m

DM 24 AGTR42 DM 25 AGTR44 500 m

DM 25 AGTR44 TR8B AGTR45 1650 m

DM 25 AGTR44 DM 22 AGTR40 1547 m

DM 22 AGTR40 Erciyes Kabin 2 TR1340 1460m

Erciyes Kabin 2 TR1340 DM 23 İtfaiye AGTR47 1000m

TR8B AGTR45 Orduevi yanı AGTR48 300m

Orduevi yanı AGTR48 DM 23 İtfaiye AGTR47 1700



Öncelikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan izin alınmıştır.

Bu alandaki BPL OG hatları üzerinden geniş ağ bağlantısı DM20 ( TR1605))

istasyonundaki 3G bağlantısı ile KCETAŞ’ın belirleyeceği diğer istasyonlardaki 3G

bağlantısının yedekli olarak çalışması hedeflenmiştir ve bu sayede SCADA bağlantısı bir

istasyonda giderse, diğer istasyondan haberleşmesi sağlanmıştır.

Tüm istasyonlarda 24V DC yedek besleme bağlantısı mevcuttur. Tedarik edilen

modemlerin de buna uyumlu olması ile kesintisiz haberleşme sağlanmıştır.

DM20 (TR1605) ile DM21 (TR1604) arası bağlantı Havai hat olup geri kalan tüm

bağlantılar yer altı kabloludur ve şebeke gerilimi 31,5kV’dur. Çoğu hücre gaz izoleli

olmakla birlikte bazı hücreler hava izole tiptedir.

Haberleşme için bağlantı yapılacak iki istasyon arasında karşılıklı coupler ve modem

takılma zorunluluğu vardır. Bu coupler ve modemler aynı faza takılmalıdır. Projelendirme

yapılırken her iki istasyon arası bağlantı ( her link) için Headend-Repeater çifti

ayarlanmış, her modem çifti için eşsiz bir ID ve IP seçilmiştir. Aynı istasyondaki bir

sonraki link için kullanılan modemlerin farklı ID’de olmasına dikkat edilmiştir.



Hücrelerde elektrik kesintilerinin ardından montaj yapılacak faz belirlenmiş ve coupler

cihazlar ve baraya montaj bakır kesitler hazırlanmıştır. Coupler cihazlar aşağıdaki

belirtilen şekilde faza bağlanacak kısımdan, silikon izolasyon kısmından, Toprak

bağlantılarından ve modeme giden BNC konnektörden oluşmaktadır. Faz kablosunun

zırhı topraklanmış olmalıdır



Montajların ardından TR8B modemi ile TR7A istasyonlar

arası bağlantı Ping atılarak test edilmiştir ve kesintisiz stabil

haberleşme sağlanmıştır. Diğer kısımda DM20 modemi ile

TR4 istasyonlar arası bağlantı Ping atılarak test edilmiştir

ve kesintisiz stabil haberleşme sağlanmıştır. Bu sayede

SCADA istasyonun olduğu noktalara kadar iletilen veri

buradan SCADA ana merkezine iletilerek kesintisiz iletişim

sağlanmıştır.



Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. görev bölgesi

içerisinde kendisine ait kablolu şebekenin bulunduğu

yerlerde kendisine ait iletişim altyapısını

kurabilmektedir. Bu durum hem işletme maliyetlerini

azaltmakta hem de güvenilir bir sistem işletimini

sağlamaktadır. Ancak denemeler neticesinde bu

sistemin 2000 m uzunluğa kadar olan kablo

mesafelerinde etkin olduğu 2000 m geçen noktalarda

ise kullanılan kabloların haberleşme kablosu olmayıp

enerji kablosu olmasından dolayı işlemediği

görülmüştür. Gelecekte AG seviyesinde de benzer

çalışmanın yapılarak sistem etkinliği araştırılacaktır.



Ultra Viole Kamera ile Arıza Tespiti 

Projesi



Projenin Amacı:

 Dağıtım Sisteminde yer alan teçhizatların ve elemanların arıza oluşması ihtimali

meydana gelmeden muhtemel arıza noktasının arıza oluşmadan önce onarılmasının

sağlanması,

 Dağıtım Şirketinin Teknik ve Ticari kalite göstergelerinin iyileştirilmesinin sağlanması,

 Dağıtım ve Tedarik Şirketlerinin PMUM üzerinde yapmış oldukları tahminlerin

doğruluğu arttırılarak piyasanın işletilmesine katkı sağlanması,

 Bakım faaliyetlerinin geliştirilerek Dağıtım Şirketinin işletme ve operasyon

azaltılmasının sağlanması,

 Plansız kesinti süresi azaltılarak müşteri memnuniyetinin arttırılmasının sağlanması,

 Şirket çalışanlarımızda tesis ve kontrollük hizmetlerinde dikkat edilmesi gereken

noktaların belirlenmesi,

 Proje sonrasında elde edilen sonuçların rapor haline getirilerek EPDK'ya sunulması,

böylelikle diğer Dağıtım Şirketlerinde benzer çalışmanın başlatılmasının sağlanması,



Korona, elektrot açıklığına göre küçük yarıçaplı elektrotlarda veya keskin kenar, köşe, sivri uç
gibi elektrik alan şiddetinin yüksek olduğu noktalarda meydana gelen, tam olmayan ve kendi
kendini besleyen bir elektriksel kısmi (yerel) boşalma türüdür. Korona, bir elektrot üzerindeki
elektrik alan şiddetinin elektrot çevresindeki yalıtkanın (havanın) delinme dayanımını aştığı
veya çevresindeki yalıtkanın delinme dayanımının elektrot üzerindeki alan şiddetinde
boşalma başlayacak kadar azaldığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Hat iletkenleri, bağlantı
parçaları, kesici ayıcı, parafudr, geçit izolatörü gibi sistem elemanlarının iletkenleri koronanın
oluştuğu, görüldüğü yerlerdendir. Buralardaki çapaklar, çıkıntılar, sivri uçlar, keskin kenar ve
köşeler, cıvata ve somunlar koronanın başladığı öncelikli yerlerdir.



Yüksek Gerilimde tipik korona deşarjının nedenleri

 İletkenlerin sarımlarında meydana gelen hasarlar,

 Yalıtkan disklerindeki hasarlar

 Doğru olmayan korona boynuzları

 Korona halkalarının bozulması veya olmaması,

 Gevşek bağlantılardaki boşluklar,

 Sivri veya keskin kısımlar,

 Çürümüş iletkenler.

 Yalıtkan ve iletkenlerdeki kirlilik,





Proje de teknik olarak cihazın 100 m mesafeden uzak mesafelerde etkin
olarak kullanılamadığı görülmüştür.

İç mekanlarda odaklama problemi vardır.

Oluşan kısmi deşarjlar gözün görme seviyesine indirilmektedir.



UV Kamera ile birlikte özellikle OG hat bakımlarının etkinliği arttırılmış olup bu sayede
hatların ekonomik ömürlerinin uzatılması sağlanarak daha az yatırım yapılması
sağlanacaktır. İlerideki aşamalarda uzaktan kumandalı drone alınarak cihazın üzerine
monte edilmesi ile çalışma hızının ve etkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.



Aydınlatma Armatürlerinin Verimliliğinin ve 
Tasarruf Potansiyellerinin Belirlenmesi Projesi



Projenin Amacı:

Bu proje ile dağıtım bölgesi içerisinde yer alan cadde ve sokaklarda yer alan

Sodyum, Civa ve LED armatürlerin aydınlatma tüketiminin gece saatlerinde

azaltılarak aydınlatma tüketiminin masraflarının azaltılması amaçlanmıştır.

Ülkemiz enerji anlamında % 50 oranında dışa bağımlı olup enerji tüketiminin

karşılanmasında üretimin öneminin yanı sıra tasarruf için her kesim

tarafından gerekli adımlar atılmalıdır. TEDAŞ yıllık istatistiklerinde ülke

genelinde aydınlatma tüketiminin payı % 2,4 olup bu oranda yapılacak % 1'lik

bir tasarruf önemli bir katkı sağlayacaktır. Şehir merkezleri ve safiye

yerlerinde yer alan hareketlilik özellikle gece 12'den sonra azalmakta ve saat

2.00 den sonra tamamen durmaktadır. Her bir direğe takılacak güç ayarlama

cihazları ile aydınlatma düzeyi azaltılarak tasarruf sağlanması

hedeflenmektedir.



Bu proje ile iki farklı sistemin aydınlatma devresinde denenmesi gerçekleştirilmiştir. İlk
olarak test bölgesinde Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Prof. Dr. Osman ÖZSOY tarafından gerçekleştirilen cihaz denenmiştir.



Direkler 

arası 

mesafe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

32 mt 30 27 25 28 20 21 25 19 20 18 19 15 14 14 11

32 mt 11 10 8 7 7 6 5 9 8 5 4 5 5 4 6

Yol 

Genişliği

12 mt

12 mt

UYGULAMA BÖLGESİ

MEVLANA MH. 

AKŞEMSETTİN CADDESİ

MEVLANA MH. 

AKŞEMSETTİN CADDESİ

Cihazsız

Cihaz Var Dim Var

ARMATÜR TİPİ
Armatür 

gücü

250W

250W

Yanma süresi

GÜNLÜK ENERJİ TÜKETİMLERİ

2.Gün Endeks 3.Gün EndeksArmatür sayısı

8,4

Günlük 

Tüketim KW/h

5 9 Saat 0 14,1
250W SODYUM BUHARLI (CEMDAĞ) ARMATÜR 

(Cihazsız)

1.Gün Endeks

14,1

250W SODYUM BUHARLI (CEMDAĞ) ARMATÜR 

(Cihaz devrede iken)
5 9 Saat 4880,64 4889,057



Cihaz devrede ve değil durumlarına göre tasarruf potansiyeli arandığında %40’lık

bir enerji verimliliğine ulaşıldığı görülmektedir. Cihazın denendiği zaman

içerisinde vatandaştan aydınlatmanın yetersiz olduğuna dair bir şikayetin

olmadığı da görülmüştür. Bu sistem LED armatürler için denenmiş ancak LED

lamba sürücüsü azalan gerilimi kendisi arttırarak yeniden gerilimi yükselttiğinden

istenen verim elde edilememiştir.



Web tabanlı yazılım ve bu yazılım üzerinden oluşturulan senaryo ile komutlar

sahadaki kontrol panosuna iletilmektedir. Sahadaki kontrol panosu ile Web

tabanlı yazılım arasındaki haberleşme GSM üzerinden yapılmaktadır. Pano ile

her direkte bulunan cihazlar 2.4 GHz Rf ile haberleşmektedirler. Bu frekans

bandı lisans gerektirmeyen aralıkta bulunmaktadır. Bu sistemde sahada

bulunan teçhizatla ilgili teknik verilerin yanı sıra arıza bilgileri de

alınabilmektedir.

Enerji tasarrufu konusunda armatürlerle oluşturulan senaryolara göre DİM

edilebilmekte, yanma sönme saatleri ayarlanabilmektedir. Sistemde şuanda iki

tip ürün bulunduğundan iki tip DİM metodu uygulanmıştır. Birinci metotta

sodyum buharlı armatürlerde PWM (Darbe genlik modülasyonu) frekans sabit

kalmak şartı ile darbelerin genliğini değiştirerek DİM işlemi yapılmaktadır. İkinci

metotta DİM işlemi ise LED armatürlere uygulanan DALİ (Dijital adreslenebilir

aydınlatma arayüzü) protokolü ile gerçekleştirilmektedir.

LOGİBA FİRMASI OTOMASYONU UYGULAMASI



Mevlana Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde bulunan HD0016-17-18-19-20-21-

22-23 numaralı aydınlatma direklerinden ilk dört tanesine 150W sodyum buharlı

armatür ve sonraki dört tanesine 90W LED armatürler şirketimiz tarafından monte

edilmiştir. Logiba aydınlatma firmasından gelen ekiple birlikte aynı gün sodyum buharlı

armatürlerin magnetik balastları elektronik Logiba marka 150W balastlarla

değiştirilmiştir ancak Cem marka 150W armatürler içerisine Logiba balastlar sığmadığı

için 250W Cem marka armatür içerisine 150W balast monte edilmiştir. İlk direğe 2 adet

pano montaj edilmiştir. Birinci panoda modem, ikinci panoda aydınlatma tüketimini

ölçeceğimiz sayaç takılmıştır. Daha sonra tüm direklere kablosuz kontrol ara yüzü

cihazları takılarak demo çalışması başlatılmıştır.



SENARYO LİSTELERİ SODYUMLAR 

Lambayı Dimle 00:00 %30 

Lambayı Dimle 03:00 %5 

Lambayı Kapat 08:00 %0 

Lambayı Aç 17:00 %100 

Lambayı Dimle 22:00 %50 

 

SENARYO LİSTELERİ LEDLER 

 
Lambayı Dimle 00:00 %50 

Lambayı Dimle 03:00 %25 

Lambayı Kapat 08:00 %0 

Lambayı Aç 17:00 %100 

Lambayı Dimle 22:00 %75 

 



Armatür markası Gücü
Armatür 

adeti

GÜNLÜK ENERJİ TÜKETİM DEĞERLERİ (kWh)

Tarih ilk endeks Tarih Son endeks Tüketim

CEMDAĞ (4 Adet  Alm. 

Enjek.Sodyum + 4 Adet Alm. 

Enj. Gövde LED armatür )

DİM VAR

150W SB 

+90W Led 
8 15.02.2017 7543,85 16.02.2017 7557,63 13,78

CEMDAĞ                             

(4 Adet  Alm. Enjek.Sodyum + 

4 Adet Alm. Enj. Gövde LED 

armatür )

DİM YOK 

150W SB 

+90W Led 
8 16.02.2017 7557,63 17.02.2017 7574,98 17,35

CEMDAĞ                         

(8 Adet  Alm. Enjek.Sodyum

armatür )

DİM YOK

150W SB 8 04.12.2016 7524,99 05.12.2016 7543,85 18,86



Enerji tüketimlerine baktığımızda şu anda çalışan senaryo ile %26,9 enerji

tasarrufu olduğu görülmektedir. Ancak bu tasarruf DİM saatlerinin ve

oranlarının ayarlanması ile değişecektir. Ayrıca yapmış olduğumuz demoda 8

adet armatürden 4 tanesi LED, 4 tanesi de Sodyum buharlı armatür olduğu

için bu tasarruf oranı sadece 4 Adet led armatürden sağlanan tasarruftur.

TEDAŞ tarafından yayımlanan Aydınlatma Armatürleri şartnamesine göre

ülkemizde yeni yapılacak aydınlatma tesislerinin LED sistem olması

istenmektedir. Ancak halen çalışmakta olan sodyum buharlı ve civa buharlı

armatürlerin kalan ekonomik ömürleri içerisinde kullanılması gerekmektedir.

Tasarruf cihazı maliyeti 25 TL olup seri üretim yapıldığında birim maliyetinin

daha da düşeceği öngörülmektedir. Aydınlatma süresi boyunca yapacağı

tasarruf armatür başına (günlük lambayı DİM ettiği süre ortalama 4 saat

alınırsa) 70 TL/yıl olarak alınmaktadır. LED sistem kullanılsa bile LOGIBA

firması gibi tasarruf yapan cihazların kullanılması gerekmektedir. Gece

saatlerinde yapılan DİM işlemlerinde vatandaştan aydınlatmanın yetersiz

olduğuna dair olumsuz bir geri dönüş olmaması sistemin kullanılmasında

günlük yaşam standartlarını etkilemeyeceğini göstermektedir.



Dağıtım Şebekesindeki Enerji Kalitesi Problemlerinin Tespiti 
ile Olası Kök Nedenlerinin Otomatik Sınıflandırılması için 

Algoritma ve Yazılım Geliştirilmesi



Projenin Amacı

• Bu projede temel amaç, birçok farklı kaynaktan gelen enerji kalitesi

parametrelerinin analiz edileceği, olay-zaman-parametre komşusallığı ve

ilişkiselliği içerisinde değerlendirerek olası kök nedenlerinin olasılık

(probabilistic) bilgisi dahilinde verileceği, belirlenen kök nedenler için ikinci

bir değerlendirme yaparak olası çözüm yöntemlerinin önerileceği (decision-

tree) algoritmaların ve buna ilişkin bir yazılımın geliştirilmesidir.

• Geliştirilen bilgisayar tabanlı değerlendirme ve yorumla sistemi ile elde

edilen ölçümlerin daha hızlı ve standardize edilmiş sonuçlarının elde

edilmesi sağlanacaktır.



Projenin Kapsamı

• Ulusal ve uluslararası mevzuatların, farklı ülkelerdeki dağıtım şirketlerinin

uygulamalarının incelenmesi ile güç kalitesi parametrelerinin değerlendirme

kriterlerinin belirlenmesi

• Yürütülen teknik kalite iyileştirme faaliyetlerinin daha etkin gerçekleştirilmesi

mevcut yönetmelikler çerçevesinde teknik kalite parametrelerinin ölçüm

yöntemi, ölçüm noktalarının seçimi, ölçüm periyodu, ölçümlerin

raporlanması ve sonuçların değerlendirmesi olmak üzere tüm yöntem ve

süreçlerin değerlendirilmesi

• Güç kalitesi problemlerinin sistematik çözüm yöntemlerinin analiz

sonuçlarına bağlı olarak sunulacağı algoritmaların yazılımının geliştirilmesi



Güç Kalitesi Olayları

• Gerilim Etken Değeri

• Gerilim Dengesizliği

• Harmonikler

• Fliker

• Gerilim Çökme (Sag) ve Yükselmeleri (Swell)



Gerilim Çökmesi
• Gerilim çökmesi IEEE 1159’a göre 0.5 çevrimden 1 dakikaya kadar süren ,

RMS gerilim değerinin 0.1-0.9 pu arasına düşmesi olarak tanımlanır.

• İletim ve dağıtım sistemlerinde gerilim çöküşünün en yaygın sebebi simetrik

ve simetrik olmayan arızalardır.



Gerilim Yükselmesi
• Gerilim yükselmesi, IEEE 1159’a göre 0.5 çevrimden 1 dakikaya kadar

süren, RMS gerilim değerinin 1.1 -1.7 pu arasına yükselmesi olarak

tanımlanır. Kök nedenleri,

– Kapasitör Enerjilendirme

– Toprak Arızasından Dolayı Gerilim Yükselmesi



Gerilim Çökmesi Sebepleri
Dağıtım ve İletim şebekelerinde gerilim çökmesine sebep olan en yaygın neden

arızalardır.

• Tek Faz Toprak Arızası

• İki Faz Toprak Arızası

• Üç Faz Toprak Arızası

• İki Faz Arızası



Geliştirilen Algoritma

• Güç kalitesi olaylarının kök nedenlerinin belirlenmesinde akım ve gerilim

arasındaki ilişki temel alınmaktadır.

• Bu sebeple algoritmada giriş parametreleri, veri tabanından alınan 𝑉_1𝑚𝑎𝑥,

𝑉_1𝑚𝑖𝑛,𝑉_2𝑚𝑎𝑥,𝑉_2𝑚𝑖𝑛, 𝑉_3𝑚𝑎𝑥, 𝑉_3𝑚𝑖𝑛, 𝐼_1𝑚𝑎𝑥 , 𝐼_1𝑚𝑖𝑛 , 𝐼_2𝑚𝑎𝑥 ,

𝐼_2𝑚𝑖𝑛 , 𝐼_3𝑚𝑎𝑥, 𝐼_3𝑚𝑖𝑛 değerleridir.

Max ve Min değerler, olay sırasında akım veya gerilimin maksimum veya

minimum değerleridir.

Akım ve gerilim minimum ve maksimum değerlerine göre arızanın ilgili

cihazdan önce veya sonra olduğu bilgisi ile arızanın tipi bu algoritma ile

belirlenebilmektedir.



Geliştirilen Algoritma

• Eğer  (𝑉1𝑚𝑖𝑛 = 𝑉1𝑚𝑎𝑥  ve 𝑉2𝑚𝑖𝑛= 𝑉2𝑚𝑎𝑥 𝑣𝑒 𝑉3𝑚𝑖𝑛= 𝑉3𝑚𝑎𝑥) ise TANIMSIZ VERİ 1 

•  Eğer ((𝑉1𝑚𝑖𝑛 <=0.9 ve 𝑉1𝑚𝑎𝑥>=1.1)  veya (𝑉2𝑚𝑎𝑥>=1.1  ve 𝑉2𝑚𝑖𝑛 <= 0.9 ) 𝑣𝑒 (𝑉3𝑚𝑎𝑥 >=1.1 ve 

 𝑉3𝑚𝑖𝑛<=0.9)) ise TANIMSIZ VERİ 2  

•  Eğer  (Akım probu bağlı değil) ise TANIMSIZ VERİ 4 

•  Eğer  (𝑉1𝑚𝑖𝑛= 0  ve 𝑉2𝑚𝑖𝑛= 0 𝑣𝑒 𝑉3𝑚𝑖𝑛= 0 ) ise ELEKTRİK KESİNTİSİ 

•  Eğer  (𝑆𝑇<6) ise UPSTREAM 

•  Eğer  (𝑆𝑇>6) ise DOWNSTREAM 



Uygulama
• Geliştirilen algoritma, INAVITAS T&D yazılımında uygulanmış ve kalite

kaydedici cihazlardan alınan olay verileri kullanılarak olayların yönü (aşağı

veya yukarı) ile tipleri belirlenmiştir.



Uygulama



Sonuçlar



Sonuçlar



Sonuçlar



TEŞEKKÜRLER


