
Licznik jako narzędzie do bilansowania 

systemu elektroenergetycznego 

i monitorowania jakości energii elektrycznej
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Zmiana funkcjonowania sieci energetycznej z 

jednokierunkowej na dwukierunkową

OSP - PSE

 Linie najwyższych napięć (NN) – 400 kV
oraz 220 kV

 Stacje transformatorowe NN/WN

OSD – Enea Operator

 Linie wysokich napięć (WN) – 110 kV oraz linie 
średnich napięć (SN) – 15 kV, a także najniższych 
napięć (nn) – 0,4 kV

 Stacje transformatorowe WN/SN oraz SN/nn

Odbiorca/Prosument/Wytwórca - Klient

ENEA 
Operator

PSE

EN
EA

 O
p

er
at
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r

PSE

Źródło: 
http://www.egospodarka.pl/96448,ACCIONA-Energ-a-farma-wiatrowa-Krobia-juz-gotowa,1,78,1.html
http://zydowokierzkowo.eu/znaczenie#o-inwestycji
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Dane pobierane ze stacji bilansujących 

– kierunek rozwoju inteligentnego opomiarowania

Dane 
ilościowe 
profilowe

Dane 
jakościowe

Rejestr 
zdarzeń m.in. Zaniki napięcia 

Rejestracja profilu 
energii czynnej i biernej 

w obu kierunkach

Rejestracja prądów i 
napięć, oraz wskaźników 
jakości W1,W2,W3,W4

Dane 
ilościowe 
stanowe

Odczyty stanowe (brak 
profilu)

Liczniki indukcyjne 

Liczniki elektroniczne z 
zdalną transmisją 

danych pomiarowych

Inteligentne 
opomiarowanie 

(AMI)
Wspomaganie zarządzania siecią z wykorzystaniem informacji 

pomiarowych pozyskiwanych z liczników bilansujących
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Ilości danych pomiarowych pozyskiwanych zdalnie z 

liczników energii elektrycznej

Centralny System 
Akwizycji Danych 

Pomiarowych 
(CSADP)

Codziennie pozyskujemy:

Stacje 
bilansujące

Pozostałe 
(WO,DO, 
prosumenci
wytwórcy, GPZ)

Zdarzenia, logi z 
komunikacji, wskaźniki
pracy sieci,

5 700 000 
danych

3 700 000
danych

Dane obciążenia 
P+, P-, Q1234, 

17 280 000 
danych

9 200 000 
danych

Dane jakościowe sieci 
U123, I123,

27 936 000 
danych

19 353 000 
danych
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Architektura systemów akwizycji danych przed wdrożeniem 
Aplikacji AMI

Przepływ danych Komendy sterujące
Przepływ informacji do aplikacji 
dziedzinowych

SCADA/OMS

SIS/GISOdczyt lokalny i serwis 
liczników na urządzeniach 

mobilnych dla odbiorców DO 
Biling

System 
akwizycji 
danych 

pomiarowych 
LSPR

Liczniki 
GSM/LAN

Rynek bilansujący

SAP

Ręczny OTS

Odczyty optozłączem

Modemy/ 
routery

EXCEL
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Architektura Systemu AMI po zakończeniu wdrożenia

Przepływ danych Komendy sterujące
Przepływ informacji do aplikacji 
dziedzinowych

E

S

B
Liczniki PLC

SCADA/OMS

SIS/GIS

Odczyt lokalny i serwis 
liczników na urządzeniach 

mobilnych (Aplikacja Mobilna)

Centralna Baza Pomiarowa

MDM + AMS

Biling

System Zarządzania 
Brygadami służb 

majątku sieciowego

Warstwa 
translacyjna

Portal Klienta Profilowego (część integralna 
Aplikacji AMI)

Liczniki 
GSM/LAN

Koncentratory 
PLC 

Koncentratory
PLC

Dostęp użytkowy i administracyjny

System AMI

W celu umożliwienia integracji Aplikacji 
AMI z innymi systemami wymiana danych 

opiera się na modelu danych CIM w 
ramach poszczególnych projektów 

integracji

H
ES

Rynek bilansujący

Aplikacja AMI

SAP

Układy bilansujące

Liczniki 
bilansujące

Modemy/ 
routery

Przekładniki 
prądowe / 
napięciowe
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Ograniczenie 

strat 
w sieci

Ograniczenie 

nakładów na

rozbudowę 
sieci

Ograniczenie 

kosztów 
eksploatacji

Zwiększenie 

niezawodności

pracy
sieci

Poprawa 

jakości 

dostarczanej 

energii 
elektrycznej

Szybsze 

wykrywanie 

awarii

Zaawansowane 

algorytmy 

wspierające 

zarządzanie
pracą sieci

Zarządzanie 

on-line pracą 

monterów 

i inkasentów

1

5

4

2

3

Sprawna 

walidacja i analiza 

milionów danych 

pomiarowych

Akwizycja danych 

pomiarowych 

(docelowo 100% 

liczników)

Aplikacja 

mobilna dla 

monterów 

i inkasentów
Analiza jakości 

pacy i 

bilansowanie  

sieci

Gospodarka 

licznikowo-

magazynowa

Kto nie mierzy nie zarządza

Centralny System 

Akwizycji Danych 

Pomiarowych
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Bilansowanie energii elektrycznej w  sieci dystrybucyjnej

Sieć WN

Stacje WN/Sn

Sieć Sn

Sieć nn

Możliwość wykonywania 
bilansów sieci na kązdym

poziomie napięć 110/SN/nN

Bilansowanie obszarowe 
uwzględniające pomiary na 

stacji bilansującej oraz pomiary 
u odbiorców/prosumentów
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Zagregowane informacje 
o pozyskanych danych 

pomiarowych
Prezentacja PPE (Klientów) zasilanych ze stacji SN/nn

Zarządzanie pracą w czasie rzeczywistym 

– wsparcie podkładów map



108

Wizualizacja pracy sieci
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Diagnostyka licznikaInformacje o danych zarejestrowanych w liczniku 

Wsparcie prac monterów i inkasentów – aplikacja mobilna
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System bilansowania mocy i energii oraz monitorowania 

jakości dostawy energii elektrycznej rozproszonych 

źródeł i zasobników energii

PROJEKT 

MoBiSys

System monitorowania

on-line parametrów 

jakości energii

Badania zaburzeń 

jakości energii w 

paśmie PLC

Kontrolowanie stanu 

pracy sieci 

energetycznej
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Współpraca systemów dziedzinowych

Dla zapewnienia optymalnej pracy sieci

oraz jej bilansowania :

• systemy dziedzinowe powinny

synchronizować pomiędzy sobą

gromadzone dane

• Systemy powinny posiadać

synchronizacje czasu
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Magazyny 

energii

Centralny System 

Akwizycji Danych 

Pomiarowych (AMI)

Obliczenia sieciowe w 

czasie rzeczywistym 

(EMS/DMS)

Dynamiczna 

Obciążalność 

Linii (DOL)

Jakość 

energii 

elektrycznej
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System 

informacji 

o sieci (GIS)

Lokalizacja uszkodzeń, 

eliminacja, rekonfiguracja

(FDIR)

Condition

Based Risk

Management 

(CBRM)

Inteligentna sieć

System 

dyspozytorski 

(SCADA)

Składniki inteligentnej sieci




