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İçerik
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 Teoride

 Neden hava emisyonu veri tabanına ihtiyacımız var?

 Yazılım aracının veri içeriğini ve işlevselliğini belirt

 Emisyon envanteri veri tabanına ilişkin minimum gereklilikler

 Pratikte

 Envanter hazırlama sürecinin iş/veri akışı

 Veri yönetiminin başlıca görevleri

 Envanter veri tabanı– ana işlevsellik ve içerik

 Veri tabanı yapısı örneği



Neden hava emisyonu veri tabanına 
ihtiyacımız var?
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 Merkezi veri toplama, depolama ve hesaplama 
„Envanter kurallarının“ çoğuna uyulmasını 
destekler: şeffaflık, uyum, eksiksizlik, 
karşılaştırılabilirlik.

 Raporlama formatıyla ayrıntılı alttan üste verilere 
ilişkin link sağlama (NFR)

 Veri hesaplama ve veri aktarımında hatalardan 
kaçınma

 Etkili veri işleme



Yazılımın teknik özellikleri
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 Bir hava emisyon envanter yazılımı bir çok içerik ve 

işlevselliğe sahip olabilir.

 Bir yazılımda ihtiyacımız olan işlevsellik/karmaşıklık nedir?

 Çok farklı yazılım ve veri yapısı karmaşıklığı olasıdır

 Yazılım karmaşıklığı, bileşik hesaplamalar (emisyon faktörleriyle faaliyet 

oranlarının çarpılması dışındaki) örneğin Excel tablolarıyla harici yapıldığı 

takdirde azaltılabilir. 

 Yazılım karmaşıklığının yüksek olması aşağıdaki konularda maliyetin 

yüksek olması anlamına gelmektedir

 Uygulama (belirleme)

 Kullanıcı eğitimi

 Bakım (hata araştırması da dahil)



Veri içeriği ve işlevselliği (1)
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 ? Bütünleştirilmiş envanter
 CLRTAP/NEC’e raporlama

 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne raporlama

 ? Uzamsal dağılımın desteklenmesi
 EMEP-Kılavuzu

 Hava kalitesi-modelleri

 Nokta kaynaklar

 LCP (Büyük yakma tesisleri)

 PRTR (Avrupa Kirletici Salınım ve Taşınım Kaydı)

 ETS (Emisyon ticareti)

 Çizgisel kaynaklar

 Yollar



Veri içeriği ve işlevsellik (2)
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 ? Erişilebilirlik
 Tek kullanıcı (Bilgisayarda yerel veri tabanı)

 Çoklu kullanıcı sistemi (müşteri/sunucu)

 ? Depolama
 Tek bir envanter yılı için 1 veri tabanı

 Her bir envanter/sunum için 1 veri tabanı

 Çoklu envanterler (yeniden hesaplamalar) için 1 veri tabanı

 ? Kalite denetim/kontrol
 Belgeleme

 Geçerleme (verilerin içe aktarılmasında)

 Olası aykırı değer tespiti (verilerin içe aktarılmasında)

 Yeniden hesaplamaların tespiti (Geçmiş bilgisi)



Veri içeriği ve işlevselliği (3)
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 ? Raporlar

 NEC ve Uzun Menzilli Sınırlar Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi bildirimi: 

Raporlama Terminolojisi tabloları

 Zaman serisi raporları (Raporlama Terminolojisi, Ortak Raporlama 

Formatı ya da SNAP sınıflaması)

 Yeniden hesaplamaların belirlenmesi (zaman serileri)

 Temel Kaynak analizi

 Zaman serilerinde olası aykırı değerlerin vurgulanması

 Envanter raporu için belli tablolar

 Uzamsal dağılım için raporlar



Asgari Koşullar
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 Veri Yönetimi
 Faaliyet (düzelt, ekle, sil)

 Birincil Veriler
 Faaliyet oranları, emisyonlar, emisyon faktörleri

 Veri Boyutları
 Faaliyet

 Faaliyet kodu (SNAP = teknolojiye özgü sınıflama)

 Teknoloji (opsiyonel)

 Benzin (opsiyonel)

 Raporlama kodu (Raporlama Terminolojisi, Ortak Raporlama Formatı)

 Kirletici

 Yıl

 Envanter versiyonu

 Raporlama
 Faaliyetlerin NFR/CRF/SNAP kategorilerinde toplanması

 Raporlama Terminolojisi tabloları



Envanter Hazırlama Sürecine ilişkin İş/Veri Akışı Örneği
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Veri Yönetiminin Başlıca Görevleri
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 Veri depolama/ kayıt tutma
 Merkezi sunucu deposu(Yedek). Erişim ayrıcalıklarını yönet.
 Herhangi bir envanterin ilgili tüm bilgilerini saklamak ve bulmak üzere iyi 

tanımlanmış dizin/dosya yapısı
 Veriler yapılandırılmalı, uyumlu ve eksiksiz olmalıdır

 Envanter veri tabanı 1980 sonrası eksiksiz zaman dizilerini saklamaktadır

 Şeffaflığın desteklenmesi
 Arşivi yönet (envanterle ilgili çalışmalar ve epostalar)

 Sektör uzmanlarından gelen ve bu uzmanlara verilen veri akışını yönet
 Standart formların (faaliyetler, arka plan verisi) ve raporların kullanılması
 Şeffaflık: veri akışları izlenebilir olmalıdır
 Zaman yönetimi (son tarihler)

 Raporlama
 Zaman dizilerinin üretilmesi (tablolar)
 Excel raporlarının üretilmesi (Raporlama Terminolojisi)

 Kalite denetim/kontrol
 Yeniden hesaplamanın tespiti (Raporlar)
 Uyum denetimleri: faaliyet düzeyinde



Envanter veri tabanı – Temel İşlevsellik
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 Kaynakları yönet
 Ekle, düzelt, sil

 Verinin içe aktarımı
 Kalite denetim/kontrol (eksiksizlik)

 Geçerleme

 Veri Kümeleme 
 Zaman serileri raporlarının hesaplanması (tablolar)

 Notasyon Anahtarlarının ele alınması (örneğin,bildirilmeyen kaynaklar için)

 Raporlama
 Excel tabloların üretilmesi (örneğin Raporlama Terminolojisi)

 Kalite denetim/kontrol
 Yeniden hesaplama bilgisi

 Temel aykırı değer kontrolleri



Envanter Veri Tabanı– Genel Özellikler
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 İlişkisel veri tabanı yapısı

 Notasyon anahtarları NE, NA, NO, IE’nin kullanılması

 NFR Raporlama Terminolojisi



Envanter veri tabanı – İçerik 
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 Faaliyet verileri (benzin tüketimi, süreç girdi materyali)
 Emisyon faktörleri (sabit ya da yıllık)
 Emisyonlar
 İlave altyapı verileri
 Üst veriler, örneğin:
 Birimler 
 Kirleticiler 
 Sınıflamalar: SNAP, IPCC, NFR

 Rapor tabloları
 Nokta kaynak verileri
 Faaliyet verileri
 Emisyonlar

 Giriş mesaj tablosu (İdare-bilgisi)



Veri tabanı yapısı – Alan kaynağı
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Alan kaynağı
Belirleme kodu

Sektör (SNAP/NFR/CRF)
Benzin (opsiyonel)

Tanım

Emisyon

Belirleme kodu
Kirletici

Yıl
Emisyon

Faaliyet oranı

Belirleme kodu
Yıl
Oran 

Birim



Veri tabanı yapısı – Nokta kaynak
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Nokta Kaynağı
Belirleme kodu

Sektör (SNAP/NFR/CRF)
Tesisin adı

Şirketin adı
Tesisin adresi
Koordinatlar

Kapasite [MWth]
Baca uzunluğu

Baca gazı sıcaklığı [°C]

Emisyon

Belirleme kodu
Yıl

Ay (opsiyonel)
Kirletici
Emisyon

Benzin Tüketimi

Belirleme kodu
Yıl

Ay (opsiyonel)
Benzin
Tüketim [TJ]

Baca gazı
Belirleme kodu

Yıl
Ay (opsiyonel)

Hacim [1000 m3]



CollectER Yazılımı (1)

16

 CollectER III (EEA)

 Kamuya açık http://acm.eionet.europa.eu/country_tools/ae/CollectER_III.html

 Tek kullanıcı

 Zaman serileri (eski versiyonlar: tek yıl)

 Alan ve nokta kaynakları

 SNAP, Teknoloji, Benzin, yer ile tanımlanan kaynaklar 

 Raporlama Terminolojisinin dışa aktarımı (klasör)

 Bazı yeni AB ülkeleri tarafından kullanılmaktadır

 İşlevsel tasarım

http://acm.eionet.europa.eu/docs/meetings/080528_collecter_reporter_w

s/05d_CollectER_Functional_Design_02_2.pdf

http://acm.eionet.europa.eu/country_tools/ae/CollectER_III.html
http://acm.eionet.europa.eu/docs/meetings/080528_collecter_reporter_ws/05d_CollectER_Functional_Design_02_2.pdf
http://acm.eionet.europa.eu/docs/meetings/080528_collecter_reporter_ws/05d_CollectER_Functional_Design_02_2.pdf


CollectER Yazılımı (2)
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Diğer Yazılımlar
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 Mesap (Seven 2 One)
 http://www.seven2one.de/de/technologie/mesap.html

 Çoklu kullanıcı (müşteri/sunucu)

 Karmaşık/Esnek

 Almanya, İsviçre ve Lüksemburg tarafından kullanılmıştır

 Excel
 Ülkeye özgüdür

 Örneğin, Avusturya, Bulgaristan.

 Access
 Ülkeye özgüdür

 Örneğin, İngiltere, Danimarka (CollectER yazılımına dayalı)

http://www.seven2one.de/de/technologie/mesap.html


Avusturya Sistemi - Kurulum
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 VBA makrolarıyla yönetilen Excel tabloları
 Her bir envanter için bir tablo dizisi

 Büyüklük 
 550 alan kaynağı (yakıt türüne göre)

 Zaman serileri: 1980’den yıl-1’e

 6 sera gazı + 18 hava kirleticisi

 Nokta kaynaklar
 Harici veri tabanları (Erişim)

 Yalnızca uzamsal envanter için kullanılır (kılavuz veriler, NUTS 2)

 Uzun Menzilli Sınırlar Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi ve BM İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi için kullanılır

 Emisyonlar ayrı bir projede 9 federal eyalete ayrılmıştır. 
(Bundesländerinventur)

 Kılavuz veriler danışman tarafından hesaplanmıştır. 



Avusturya Sistemi –Faaliyetler (SNAP)
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Avusturya Sistemi – Faaliyet Formu
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Raporlama Terminolojisi zaman serileri–
Örnek NOX(Gg)
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