ENERJ‹ OTOMASYONU

Enerji Otomasyonu’na
Genel Bak›fl
SGE Mühendislik

SCADA sistemlerinde
amaç; PC’ye kurulan
SCADA yaz›l›m› vas›tas›
ile sahadaki
ekipmanlardan okunan
veya al›nan durum
bilgilerinin PC ekran›nda
izlenmesi, gerekli
bilgilerin, istenilen
frekansta kayd›, alarm
al›nmas›, sahadaki baz›
ekipmanlar›n PC
üzerinden
otomatik/manuel
kontrolü ve
raporlamad›r.

226 Otomasyon

Enerji SCADA’s› Tan›t›m›
SGE Mühendislik, enerji otomasyonu üzerine çal›flmalar yapmakta olup, afla¤›da bu sistemlerde
kullan›lan bafll›ca ekipmanlar,
kullan›m alanlar›, amaçlar›, yaz›l›mlar›n çal›flma flekilleri, protokoller hakk›nda baz› bilgileri verilmifltir. Ayr›ca yaz›n›n sonunda
bu konuda referans niteli¤inde
olabilecek bir flartname tasla¤›
verilmifltir.
SCADA kelimesi, Supervisory
Control And Data Acquisition,
kelimelerinin bafl harflerinin birlefltirilmesi ile oluflmufltur. Türkçe
anlam›; bilgi alma, kontrol ve izlemedir.
SCADA sistemlerinde amaç;
PC’ye kurulan SCADA yaz›l›m›
vas›tas› ile sahadaki ekipmanlardan okunan veya al›nan durum
bilgilerinin PC ekran›nda izlenmesi, gerekli bilgilerin, istenilen
frekansta kayd›, alarm al›nmas›,
sahadaki baz› ekipmanlar›n PC
üzerinden otomatik/manuel kontrolü ve raporlamad›r.
SCADA Sistemlerinin Avantajlar›
• Sistemin PC üzerinden online
olarak izlenmesi ve denetimi (kumandas›),
• Bak›m süresinin azalt›lmas› yoluyla zaman ve iflgücü tasarrufu,
• Ar›za takibi ve müdahale,
• Tüketim noktalar›n›n tespiti ve
enerji tasarrufu önlemleri al›nmas›nda öncülük,
• Güvenli enerji, güç, yük da¤›t›m ve denetiminin sa¤lanmas›,
• Cezal› durumlar›n önlenmesi

(Demand ve kompanzasyon),
• ‹nsan hatas›na yer vermeyecek
flekilde manevralar yap›lmas›,
• Sisteme yap›lan müdahalelerin
kay›t alt›nda tutulmas›,
• Sahadaki alarmlardan an›nda
haberdar olunmas› ve kaydedilmesi,
• Üretimdeki enerji maliyetlerinin ç›kart›lmas› ve enerji tüketimlerinin kayd›,
• Ar›zal› noktalardan an›nda haberdar olunarak izole edilmesi ve
müdahale,
• Ar›za riski olan noktalar›n tespiti ve önceden önlem al›nmas›,
• Sahadaki ekipmanlar taraf›ndan ölçülen de¤erlerin (Ak›m, gerilim, güç, enerji, THD vs.) tek
tek ayn› anda izlenmesi çok zor
ve zahmetli oldu¤undan tüm
bunlar›n ayn› anda tek ekranda
izlenebilmesi,
• Sistemin iflleyiflinden (flalter pozisyonlar› vs) bilgi sahibi olma,
• Ölçümlerin kayd›,
• Kay›tlar›n bir tufl yard›m› ile
otomatik grafik ve say›sal raporlanmas›,
• Sistemi besleyen enerji kalitesinin takibi (harmonikler, transientler, flicker, nötr-torak aras› potansiyel fark› takibi).
Enerji Otomasyonu
Modellemeleri
Enerji otomasyonu konusunda
bafll›ca 2 SCADA modeli mevcuttur;
1- Enerji kalitesi / devaml›l›¤› izleme otomasyonu
a. Enerji izleme (Tüm parametreler)
b. Sayaç otomasyonu (sadece

