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Sähköverkkoja parannetaan analytiikalla ja IoT:lla 

Analytiikka auttaa Amerikassa ennustamaan sähköverkon käyttöastetta ja minimoimaan ongelmat. 

 

  

9.2.2016 – Sähköverkot ovat nykypäivänä monimutkaisempia kuin koskaan ennen. Sähköä tuotetaan monilla eri 

tavoin ja sen käyttäjien tarpeet ovat hyvin erilaisia. Tämän seurauksena myös sähköverkon luotettavuus on 

uudenlaisten haasteiden edessä. 

 

Sähkönsiirron luotettavuuden tehostamiseksi, monet toimijat käyttävät sensoreita antamaan reaaliaikaista dataa 

sijainnista, suorituskyvystä, säästä ja muista sähköntuotantoon ja -siirtoon vaikuttavista asioista. Datan analysointi 

luo tietoa sähköverkon suorituskyvystä ja auttaa estämään katkoksia tärkeiden laitteiden toiminnassa. 

Analytiikkayhtiö SAS Institute ja reaaliaikaisiin datainfrastruktuurisovelluksiin erikoistunut OSIsoft esittelevät, miten 

IoT-laitteiden tuottama data voidaan muuttaa optimoiduksi sähköverkoksi. 

 

Arizonan autiomaassa verkko on kovilla 

Salt River Company on Phoenixin alueella toimiva julkinen energiayhtiö. Arizonan autiomaassa lämpötila nousee 

usein jopa 40 asteeseen ja silloin ilmastoinnin runsas käyttö aiheuttaa kuormitusta sähköverkolle. Varmistaakseen 

verkon toimivuuden, SRP käyttää SAS:n ja OSIsoftin ratkaisuja. SRP on asentanut laitteisiinsa satoja tuhansia 

sensoreita, joiden avulla pystytään ennakoimaan, koska esimerkiksi kaasuturbiinit vaativat huoltoa. SAS Instituutin 

ratkaisu auttaa myös ennustamaan energiankulutusta seuraavan viiden vuoden ajanjaksolle. Ennusteen perusteella 

SRP voi ostaa sitä tarvitessaan tai myydä sitä, kun ennuste näyttää ylijäämää.   

 

Samalla kun teollinen internet yleistyy enregiateollisuuden parissa, monet toimijat joutuvat miettimään miten 

yhdistävät reaaliaikaisen datan talousjärjestelmiinsä. Analytiikkaohjelmistoon yhdistetty sensoridata auttaa yritystä 

tekemään nopeampi ja parempia päätöksiä sähköverkon ylläpidosta. Samalla voidaan optimoida huoltotoimenpiteet 

ja varmistaa, että resurssit käytetään tehokkaasti. 

  

Lue lisää siitä, kuinka SAS Instituten ennakoiva analytiikka ja IoT parantavat verkkojen luotettavuutta:  

bit.do/SASIoT.  

  

 

Lisätietoja: Sari Hofmann, viestintä- ja markkinointijohtaja 040 753 8294, sari.hofmann@sas.com  
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