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• Veri analitiği enerji sektöründe hızlı karar verme aşamasında çok kritik bir öneme sahiptir.
Maliyetleri düşürecek sistem ve varlık verimliliğinin sağlanması için birçok entegrasyona
ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Daha önce yapılan çalışmalarda elektrik kullanımı ile gerçek
zamanlı bir çözüm değil matematiksel ya da istatistiksel olarak tahminler yapılmaya
çalışılmıştır. Ancak bu çalışmalar yapay zekâ teknikleri eklenmesine rağmen yetersiz
kalabilmektedir. Yapılacak olan derin öğrenme sayesinde elektrik şebekelerinde abone
taraflı kullanım ve haneler için yapılacak veri analizleri ile tasarruf sağlanabilmesine katkıda
bulunacaktır. Bunun yanı sıra şebekelerdeki yük analizi ile bölgesel olarak şebeke yükünün
dengelenmesi için gerekli çözümleri sunabilecek bir sistem geliştirilebilecektir.
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. Günümüzün evleri artık akıllı sistemlerle donatılmaya başlanmış ve kendi enerjisini üreten evlere bir eğilim başlamıştır. Evlerin kendi ürettikleri elektrik ile
şebeke arasında bozulmalar olabilmektedir. Bunun tespiti ve performans iyileştirmeleri için istatistiki ya da matematiksel yöntemlerden ziyade gerçek zamanlı
çalışan verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönüyle de büyük veri analizi bu gibi durumları da değerlendirmek için katkı sağlayacaktır.

2. Güç Akışı
Çalışan Şebeke
• Güç Akışı: Dirençler ve Tüketimler
• Kontrol edilen: Hat üzerinden geçen güç akışı, Voltaj ve Fazlar

Şebeke yapısını etkileyen unsurlar
• Değişkenler / Trafolar
• Tüketim ve Üretim tahminlerinin belirsiz olması
• Deterministik Statik ve Dinamik Modeller
• İstatistiksel Modeller
Dalgalanmalar ve bozulmalar
• Yenilenebilir Enerjiler (güneş, rüzgar)
• Yükler

• 𝑠𝑗 =

)*+),
∑,~* 𝑣𝑗(
)
-./

Güç Akışı Formülü

Model
Şebeke üzerinde her bir node için
kullanılacak olan voltaj farkını ağırlıklar olarak
Hesaplıyoruz.
En yakın komşudaki değerler için;
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Bozucu etkiler genellikle şebeke gerilimindeki geçici dalgalanmalardan kaynaklanmakta
ve cihazların yanlış çalışması veya tüketicilerin devre dışı kalmasına neden olmaktadır.
Faz
Harmonik bozulmalar genellikle tüketicilerde şebekeden daha fazladır. Bu nedenle
Dağıtım
harmonik ile ilgili problemler tüketici sistemlerinde meydana gelmektedir.
Bu nedenle dağıtım transformatörlerinin sekonder baralarından alınan ölçümler güç kalitesini
ölçmek için kullanılabilmektedir ve akım gerilim harmonikleri cinsinden değerlendirilebilmektedir.
Oluşan aşırı harmonikler mevsimler sebeplerden kaynaklanabilmektedir, bu durumları analiz
etmek ve gerçek zamanlı olarak izlemek kaçak kullanımı da tespit edebilecektir.
Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye bağlanması ve yükü paylaşmasındaki
durumlar da gerçek zamanlı hesaplama gerektirmektedir.
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• Elektrik şebekelerinin büyümesiyle artan abone
sayısının istatistiksel olarak hesaplanması yerine
veri analizi ile yapılması ile gerçek ve güvenilir
verilere ulaşılmış olunacaktır. Bu da şebekenin
en
iyileştirilmesine
katkıda
bulunacaktır.
Günümüzün evleri de artık akıllı sistemlerle
donatılmaya başlanmış ve kendi enerjisini üreten
evlere bir eğilim başlamıştır. Evlerin kendi
ürettikleri elektrik ile şebeke arasında bozulmalar
olabilmektedir. Bunun tespiti ve performans
iyileştirmeleri için istatistiki ya da matematiksel
yöntemlerden ziyade gerçek zamanlı çalışan
verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönüyle de
makina öğrenmesi ve derin öğrenme bu gibi
durumları da değerlendirmek için katkı
sağlayacaktır.
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