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Zeleni dogovor – Ukrepi



Zeleni dogovor – Energetska področja
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Zeleni prehod – elektroenergetika



PROBLEMI:
• Zasedenost 

omrežja

• Volatilnost om. 

parametrov

• Stabilnost omrežja

• Predvidljivost

• Degradacija 

omrežja

PREDNOSTI:

• Elektrifikacija transporta

• Večja razogljičenost

• Diverzifikacija proizvodnje

• Energetska učinkovitost odjemalcev
TEHNOLOGIJA:
• Poceni in zanesljivi:

• merilniki

• IoT naprave

• IKT

• software

• …
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1. Zajem podatkov/meritev

2. Prenos meritev

3. Hramba

Zajem in hramba podatkov
Katere podatke hranimo

Meritve – AMI

Meritve & statusi – SCADA/ADMS

Model omrežja – GIS/CIM

Sredstva, delovni nalogi

Odjemalci

Klicni center

Vreme

Meritve – IoT (real-time)

Dokumentni arhiv

Finančni podatki

2 TB podatkov

42 milijard števčnih zapisov

13,4 TB podatkov

280 milijard števčnih zapisov

30,7 TB podatkov

645 milijard števčnih zapisov

Vsi odjemalci – števci zadnje generacije (osnovni obr. parametri)

Vsi odjemalci – števci zadnje generacije (5 min odbiranje)



Obdelava podatkov
4. Obdelava podatkov

5. Izkoriščanje rezultatov

6. Izmenjava podatkov

Števčni podatki
Advance

Geografski 

podatki
GIS

Sredstva
MAXIMO

Odjemalci
EIS

Poslovanje
AX

. . .
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Zunanji deležniki

Zunanje storitve

Izkoriščanje rezultatov

Vizualizacije / poročila

Priporočeni ukrepi

Distribuirano procesiranje

Integracije

Velepodatkovna platforma
(povezovanje, obdelava, prikaz)
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Big Data implementacije po Evropi

Nemčija

Finska

Francija

Italija

Avstrija





Podpora delovanju ostalih sistemov – Fleksibilnost



Podpora delovanju ostalih sistemov – ADMS



Iskanje neupravičenega odjema



Napredno napovedovanje odjema – ML modeli

Učenje ML 

modelov

Ponovno učenje 

najboljšega ML 

modela

Kombinacije vh. značilk

Najboljši = M7



• Za zeleno tranzicijo bo potrebno sprejeti poslovne odločitve, ki bodo podprte z 

napredno podatkovno analitiko.

• Podatki se zbirajo, potrebno jih je obdelati z namenskimi orodji in rezultate podati 

inženirjem ter odločevalcem.

• Velepodatkovne platforme so osnova tega procesa in omogočajo osnovno in 

napredno analitiko. Tehnologije so preizkušene in dostopne.

• Prevzem dobrih praks od že obstoječih Big Data implementacij.

• Vrzeli:

▪ Orodja so programsko kompleksna, vsebina podatkov pa je energetska. Potrebno 

vzpostaviti namenske analitske ekipe.

▪ Naravnanost uporabnikov za uporabo razvitih rešitev, ki jim morajo biti v pomoč in ne 

breme. 

Dvig zavedanja in digitalne kulture zaposlenih.

Povzetki


