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ZARZĄDZANIE PRACĄ SIECI DYSTRYBUCYJNEJ nN  

W CZASIE RZECZYWISTYM 

Streszczenie. W artykule przedstawiono opis systemu wspomagającego podejmo-

wanie decyzji przez służby dyspozytorskie odpowiedzialne za kierowanie ruchem sieci 

dystrybucyjnej nN. Podstawowym założeniem projektowanego systemu była integracja 

systemu klasy GIS z systemem czasu rzeczywistego SCADA nN, która miała zapewnić 

bieżącą aktualizację danych topologicznych w obu systemach oraz utrzymanie jednej bazy 

o majątku sieciowym. Koncepcja budowy systemu SCADA nN zawierała założenie 

przyjęcia wspólnego sposobu opisu sieci elektroenergetycznej opublikowanego w normie 

IEC61970-301:2003 i zdefiniowanego jako model CIM. Opisanie sieci elektroenerge-

tycznej wg standardu CIM stworzyło możliwość integracji systemów różnych klas oraz 

wdrożenie dedykowanych funkcjonalności wykorzystywanych do kierowania w czasie 

rzeczywistym  ruchem sieci dystrybucyjnej nN. Niniejszy artykuł prezentuje wybrane  

i w ocenie autora najważniejsze funkcje systemu umożliwiające zarządzanie pracą sieci 

dystrybucyjnej nN w sposób efektywny, zapewniający niezawodność i ciągłość zasilania 

odbiorców energii elektrycznej oraz gwarantujący wysoką jakość ich obsług.  

Słowa kluczowe: sieć dystrybucyjna niskiego napięcia, zarządzanie pracą sieci 

REAL-TIME MANAGEMENT OF WORK IN LN DISTRIBUTION 

NETWORK  

Summary. Description of the system aiding the decisions of dispatchers responsible 

for managing operation of distribution network nN is presented in the paper. The basic 

assumption of the proposed system was integration of GIS-type system with real-time 

system SCADA nN. This was aimed at ensuring the current updating of topological data in 

both systems and maintaining one database containing information on network assets. The 

idea of designing SCADA nN system included the assumption of adopting a common way 

of describing the power grid, in accordance with procedure published in standard 

IEC61970-301:2003 and defined as CIM model. Description of the power grid according to 

the CIM standard made it possible to integrate different class systems and to implement 

dedicated functionalities used in real-time management of distribution network nN 

operation. The current paper presents selected and in authors' opinion the most important 

functions of the system, which make it possible to manage distribution network nN 

effectively, which ensure reliability and continuity of supply to the customers and which 

guarantee high standard of maintenance.  
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1. WSTĘP 

 

Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej nN w czasie rzeczywistym obejmuje realizację 

następujących zadań: 

 wydawanie poleceń na wykonywanie czynności łączeniowych oraz zmian w zakresie stanu 

pracy urządzeń łączeniowych 

 kierowanie pracą brygad pogotowia energetycznego, 

 współpracę z infolinią 991 w zakresie udostępniania bieżących informacji o awariach, 

koordynowanie prac realizowanych przez dedykowane brygady wykonywanych na 

czynnej sieci elektroenergetycznej, 

 rejestrowanie informacji o awariach oraz uszkodzonych elementach sieciowych, 

 kierowanie czynnościami oraz ewidencjonowanie informacji w zakresie podłączeń 

agregatów prądotwórczych, 

 obsługa zgłoszeń o usterkach na sieci oświetleniowej. 

Jedną z głównym potrzeb i oczekiwań służb technicznych odpowiedzialnych za realizację 

wymienionych zadań jest dostęp do informacji o rzeczywistym stanie pracy sieci. W tym celu 

należało opracować projekt systemu informatycznego, który zapewni realizację tego 

założenia oraz spełni najwyższe wymagania co do niezawodności, szybkości reakcji na 

zdarzenia zewnętrzne oraz dostępności do informacji. 

Warstwa funkcjonalna projektowanego systemu powinna umożliwiać w czasie rzeczy-

wistym modyfikację stanu pracy sieci przez zmianę stanów stałych elementów łączeniowych 

lub tworzenie tymczasowych, nietrwałych połączeń między różnymi fragmentami sieci. 

Zmiany mogą być wprowadzane w sposób automatyczny, np. na podstawie informacji 

pochodzących z systemu nadrzędnego SCADA WN/SN, lub manualny, realizowany przez 

uprawnione służby techniczne (np. służby dyspozytorskie). Wpływ modelu regulacyjnego, 

mający istotne znaczenie w procesie zarządzania majątkiem, nie będzie analizowany na 

łamach tego artykułu. 

Przed podjęciem odpowiednich decyzji operatorskich związanych ze zmianą stanu tych 

elementów, system powinien również dostarczać informacji geograficznych o położeniu 

poszczególnych obiektów oraz parametrów technicznych urządzeń. 

Istotnym problemem wymagającym wykonania odpowiednich analiz wydajnościowych 

systemu jest ilość danych i informacji o sieci nN, przetwarzana w czasie rzeczywistym. 

Wszystkie wspomniane wymagania są z natury rzeczy spełnianie przez systemy klasy 

SCADA. Systemy takie zapewniają też odpowiednią skalowalność, dzięki czemu są w stanie 

przetwarzać większe ilości danych bez pogorszenia parametrów przetwarzania.  

Jedynie takie podejście zapewniło zrealizowanie systemu dyspozytorskiego umożliwia-

jącego skuteczne i efektywne prowadzenie ruchu w sieci nN. 
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2. WDROŻENIE SYSTEMU DYSPOZYTORSKIEGO SCADA NN W TAURON 

 DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ GLIWICE 

 

Wzrost znaczenia bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej nN oraz prowadzenie ruchu 

sieci z poziomu jednego Centrum Dyspozytorskiego spowodowały, że została podjęta decyzja 

dotycząca wdrożenia systemu dyspozytorskiego SCADA nN. Ogólna koncepcja przedstawiona 

przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice (Zamawiającego) przewidywała stworzenie 

systemu klasy Distribution Management System (DMS), obejmującego wszystkie poziomy 

napięć. Systemy klasy DMS składają się z wielu współpracujących aplikacji. Współcześnie 

dąży się do ujednolicenia modelu sieci tak, aby wszystkie współpracujące aplikacje posługiwały 

się standardowym opisem sieci i zjawisk w niej zachodzących. Podstawowym założeniem 

zdefiniowanym przez Zamawiającego było przyjęcie modelu CIM, opublikowanego w normie 

IEC61970-301: 2003, jako wspólnego sposobu opisu sieci elektroenergetycznej. Przyjęcie 

modelu CIM nie oznacza, że wewnętrzne struktury aplikacji musiały zostać zbudowane na 

podstawie tego modelu, aby spełnić wymagania normy. Model CIM miał być jedynie używany 

do wymiany informacji pomiędzy współpracującymi aplikacjami. Oznacza to, że aplikacje 

muszą udostępniać dane zgodne z modelem CIM.  

System miał zapewnić wysoką dostępność, niezawodność i skalowalność oraz prawidło-

we odwzorowanie topologii i stanu sieci dla następującej liczby urządzeń elektroenerge-

tycznych: 

• liczba stacji elektroenergetycznych SN/nN : 9687 

• liczba punktów oświetlenia ulicznego : 156 329 

• długość sieci napowietrznej nN :10 175 km 

• długość sieci kablowej nN : 7069 km 

Na dostawcę systemu posiadającego wyżej opisane cechy oraz umożliwiającego 

integrację z systemem klasy GIS SONET wybrano firmę Elkomtech S.A. 

 

3. INTEGRACJA SYSTEMU SCADA NN – GIS SONET – PRZEBIEG FAZY 

ZASILENIA DANYMI TOPOLOGICZNYMI I ADRESOWYMI 

Na rysunku 2 przedstawiono zasadnicze czynności procesu zasilenia systemu SCADA 

nN danymi z systemu GIS/SONET. Integracja obu systemów oraz wypracowanie wspólnego 

standardu wymiany danych opartego na modelu CIM było najbardziej skomplikowaną  

i czasochłonną fazą wdrażanego systemu.  

Cykliczny eksport danych z systemu SONET oraz import przez system SCADA nN 

wymuszał powstawanie nowych algorytmów związanych z wizualizacją poszczególnych 

elementów topologicznych oraz zachowaniem połączeń pomiędzy nimi. 
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Rys. 1. Współpraca aplikacji Distribution Management System z systemem SCADA nN 

Fig. 1. Collaboration Application Distribution Management System SCADA LV 

 

4. ODCZYT DANYCH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ SYSTEM SONET 

Pierwszą czynnością był odczyt plików XML udostępnionych przez system SONET. 

Pliki te zawierają dane o topologii sieci, współrzędne geograficzne, parametry urządzeń  

i stany łączników wraz z informacjami o stałych punktach podziału sieci. 

 

5. GENEROWANIE DANYCH 

Po pomyślnej weryfikacji danych dostarczonych przez system SONET nastąpił etap 

generowania 3 kategorii danych, które zasiliły odpowiednie serwery baz danych systemu 

SCADA nN. Są to: 

 dane topologiczne opisujące sieć nN zgodnie z modelem CIM (tj. zarówno graf połączeń, 

jak i hierarchia obiektów), 

 dane mapowe utworzone na podstawie informacji o współrzędnych geograficznych 

elementów, 

 schemat topologiczny wygenerowany zarówno na podstawie danych topologicznych, jak  

i mapowych. 
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6. TWORZENIE SCHEMATU TOPOLOGICZNEGO 

Schemat topologiczny został utworzony na podstawie danych topologicznych i geogra-

ficznych. Schemat ten składa się z różnych symboli graficznych odwzorowujących odpo-

wiednie obiekty lub grupy obiektów topologicznych. Algorytm generujący schemat 

uwzględnia następujące dane wejściowe: 

 rozmiary obszarów obejmujących poszczególne symbole graficzne, 

 współrzędne geograficzne poszczególnych elementów sieci nN, które potraktowano jako 

wstępne wartości współrzędnych topologicznych. 

 

7. ZAINICJOWANIE BAZ DANYCH SERWERÓW 

Po pomyślnym wygenerowaniu wspomnianych kategorii danych nastąpił etap zainicjo-

wania tymi danymi odpowiednich serwerów baz danych systemu SCADA nN. Założono, że 

etap ten powinien nastąpić wówczas, gdy wszystkie kategorie danych zostaną pomyślnie wy-

generowane. Takie podejście miało ułatwić późniejszą weryfikację wczytanych danych,  

a w szczególności możliwość przechodzenia między schematami geograficznymi i topolo-

gicznymi oraz możliwość prezentacji elementów sieci na podkładach geograficznych. 

 

8. UDOSTĘPNIENIE DANYCH 

Po pomyślnym zainicjowaniu danymi wszystkich serwerów systemu SCADA nN 

odpowiedzialnych za udostępniane danych topologicznych oraz schematów geograficznych  

i topologicznych nastąpił etap udostępnienia danych. Dopiero wówczas możliwa była 

weryfikacja wyników procedury wstępnego zasilenia danych z systemu SONET. 

 

9. WERYFIKACJA DANYCH 

Weryfikacja danych obejmowała następujące etapy: 

 zbadanie, czy w bazie topologicznej istnieją obiekty, które nie mają swojej reprezentacji  

w bazie danych mapowych oraz w bazie danych schematów topologicznych, 

 sprawdzenie spójności danych topologicznych, czyli wykrycie struktur topologicznych 

wzbudzających podejrzenia, 

 sprawdzenie poprawności zakresu współrzędnych geograficznych. 
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Rys. 2. Diagram czynności w fazie wstępnego zasilenia danymi z systemu GIS 

Fig. 2. Diagram of the initial steps in the phase supply data from the GIS 

 

10. WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM SCADA WN/SN ORAZ GOSIA 

(GEOGRAFICZNY SERWER INFORMACJI ADRESOWEJ) 

Współpraca systemu SCADA nN z systemem średniego i wysokiego napięcia WindEx 

SN dotyczy wymiany informacji o stanie zasilenia uzwojeń wtórnych transformatorów  

w stacjach SN/nN oraz przechodzenia między schematami geograficznym i topologicznym  

w systemie SCADA nN a planszami, które wizualizują aktualne schematy w systemie 

SCADA WN/SN. System GOSIA jest źródłem danych w zakresie połączeń punktów 

adresowych z MDE (Miejscem Dostarczania Energii) oraz uzupełniania danych o osobach 
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(adres, nr telefonu) odpowiedzialnych za kontakty ze służbami ruchowymi. Dedykowana 

przeglądarka systemu SCADA nN tzw. Map Viewer prezentuje na jednej warstwie dane  

o podkładzie geograficznym, umieszczonej na nim aktualnej topologii sieci oraz powiązanie 

punktu poboru energii elektrycznej odbiorcy z jego miejscem dostarczania energii. 

Wybrane funkcje systemu wykorzystywane są w zakresie: wspierania służb 

dyspozytorskich w podejmowaniu decyzji operatorskich, zapewnienia aktualności informacji 

o topologii sieci oraz dostarczania informacji dla potrzeb obsługi zgłoszeń o awariach na 

infolinii 991. 

 

11. GŁÓWNE FUNKCJE PROJEKTOWANEGO SYSTEMU DYSPOZYTORSKIEGO  

 Przechowywanie i udostępnianie bieżących danych topologicznych (model sieci). 

 Przechowywanie i udostępnianie bieżących i historycznych danych o stanie sieci. 

 Prezentacja schematu topologicznego (ideowego) poszczególnych obiektów (stacji, złączy 

kablowych, stanowisk słupowych) oraz schematu sieci w układzie geograficznym i geo-

schematycznym.  

 Umożliwienie wprowadzania zmian w odwzorowaniu stanu sieci.  

 Umożliwienie wprowadzania w topologii sieci zmian przejściowych (mostki, 

rozmostkowania) oraz trwałych (dodawanie, usuwanie obiektów). 

 

 

Rys. 3. Integracja systemów SCADA nN/SONET/GOSIA – źródła danych 

Fig. 3. Integration of SCADA systems LV / SONET / GOSIA – data sources 
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12. PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE SYSTEMU SCADA NN  

Schemat topologiczny przedstawiony na rysunku 4 jest zasadniczym schematem, na 

podstawie którego prowadzony jest ruch sieci dystrybucyjnej nN. Zmiana stanu pracy 

poszczególnych urządzeń jest wprowadzona przez użytkownika (dyspozytora) na podstawie 

informacji otrzymywanych od brygad pogotowia energetycznego. W przyszłości schemat 

będzie zasilony informacjami z urządzeń obiektowych, które będą automatycznie przesyłać 

informację o statusie pracy poszczególnych urządzeń. Schemat jest automatycznie 

generowany na podstawie plików XML eksportowych raz na dzień z systemu GIS –SONET. 

Prezentacja układu pracy sieci dystrybucyjnej nN na warstwie geograficznej 

przedstawiona na rysunku 5 umożliwia bardzo szybką lokalizację i położenie poszczególnych 

urządzeń nN oraz miejsc dostarczania energii elektrycznej.  

Serwer Mapowy ma dodatkowe warstwy, które użytkownik może dowolnie włączać  

i nakładać na schemat sieci nN, np. warstwę budynków i ulic lub schemat sieci WN i SN. 

Wdrożona funkcjonalność wspomaga dyspozytora w kierowaniu brygady pogotowia do 

konkretnego miejsca, z którego otrzymał zgłoszenie, np. o braku zasilania. 

Dla zapewnienia aktualnej informacji w bazie o majątku sieciowym zorganizowanej  

w systemie GIS SONET wdrożony został mechanizm wymiany informacji o bieżących 

uruchomieniach nowych urządzeń lub likwidowanych. Przed włączeniem urządzenia pod 

napięcie system SCADA nN ma wygenerowany fragment nowej instalacji, która jest 

zaplanowana do uruchomienia. Przykładową sieć nN do uruchomienia i jej wizualizację 

przedstawia rysunek 6 (przykładowe złącze kablowe, oznaczone linią przerywaną).  

Po włączeniu urządzenia do sieci dystrybucyjnej nN informacja o zmianie statusu pracy 

urządzenia automatycznie jest importowana przez system GIS SONET. Opisany mechanizm 

gwarantuje utrzymywanie jednej i aktualnej bazy o majątku sieciowym, która jest 

podstawowym źródłem danych zasilających system SCADA nN. Wizualizację fragmentu 

sieci nN niezasilonej oraz powiązanie tej sieci z informacją przekazywaną przez odbiorców 

energii elektrycznej przedstawia rysunek 7. Informacja o braku zasilania sieci nN jest 

pozyskiwana automatycznie z systemu nadrzędnego SCADA WN lub SN. W przypadku 

wyłączenia awaryjnego linii SN system SCADA SN przesyła informację do systemu SCADA 

nN o braku zasilania dla określonych stacji SN/nN. Informacja o braku zasilania sieci nN 

zasilanej ze stacji SN/nN objętej awarią wizualizowana jest innym kolorem, w tym przypadku 

fioletowym (rys. 7). W przypadku gdy nastąpi wyłączenie w sieci nN, np. w rozdzielni nN 

przepalą się bezpieczniki, wtedy użytkownik manualnie wykonuje operacje na schemacie 

topologicznym, zmieniając stan zasilania. Zanim jednak wykona tę operację, dyspozytor 

korzysta z warstwy geoschematycznej, która posiada aktualne informacje o zgłoszeniach  

o braku zasilania. Informacje o braku zasilania zgłaszane są przez odbiorców poprzez 

infolinię 991 i następnie rejestrowane przez konsultantów. 
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Rys. 4. Wizualizacja schematu topologicznego 

Fig. 4. Visualization scheme topological 

 

 
 

Rys. 5. Wizualizacja sieci na warstwach geograficznych 

Fig. 5. Visualization of network layers geographical 



108  D. Lamber, P. Sowa 

 
 

Rys. 6. Uruchamianie nowych obiektów (urządzeń) 

Fig. 6. Commissioning of new facilities (equipment) 

 

 
 

Rys. 7. Obsługa zgłoszeń awaryjnych na infolinii 991 

Fig. 7. Call Handling emergency hotline 991 
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Rys. 8. Pozyskiwanie informacji o stanie zasilania z licznika bilansującego zabudowanego w stacji 

SN/nN 

Fig. 8. Getting information about the power status of a counter balancing built in MV / LV 

Wizualizacja tej informacji, czyli adresu, z którego odbiorca przekazał zgłoszenie oraz 

jego miejsce dostarczania energii elektrycznej, przedstawiona jest poprzez odpowiedni 

symbol na warstwie geoschematycznej (na rysunku 7 symbolem tym jest czerwona 

słuchawka). Na tej podstawie dyspozytor wysyła brygadę pogotowia do stacji 

elektroenergetycznej lub złącza kablowego, z którego otrzymał zgłoszenie, a następnie po 

potwierdzeniu przez brygadę zmienia stan zasilania sieci w systemie SCADA nN. 

System do zarządzania pracą sieci dystrybucyjnej nN w czasie rzeczywistym 

sukcesywnie jest uzupełniany o informacje pochodzące z cyfrowego układu pomiaru energii 

elektrycznej, zabudowanego po stronie nN w stacjach SN/nN.  

System SCADA nN wykorzystuje możliwości licznika cyfrowego który rejestruje 

informację o statusie zasilania stacji. W przypadku wyłączenia stacji i braku jej zasilania 

licznik generuje bramkę z wiadomością SMS o braku napięcia dla poszczególnych faz. Stan 

zasilania stacji opisany  w SMS jest przetwarzany w systemie SCADA nN i wizualizowany  

w postaci symbolu umieszczonego przy transformatorze. Na rysunku 8 przedstawiono 

graficzną prezentację komunikatu o statusie zasilania stacji (symbol oznaczony kolorem 

czerwonym). 
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13. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W artykule przedstawiono koncepcję budowy nowoczesnego systemu wspomagającego 

zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej nN. System został wyposażony w zaawansowaną 

funkcjonalność, która wspiera służby techniczne w kierowaniu ruchem sieci dystrybucyjnej  

w sposób efektywny i przede wszystkim bezpieczny. Integracja systemów czasu 

rzeczywistego i klasy GIS-SONET okazała się najbardziej czasochłonnym procesem, który 

wymagał kilkudziesięciu iteracji i importów danych o topologii sieci. Wdrożony system 

spowodował, że przemodelowane zostały niektóre procesy realizowane w przedsiębiorstwie 

elektroenergetycznym, w szczególności proces aktualizacji danych o majątku sieciowym.  

Następnym etapem w zakresie rozwoju systemu będzie integracja systemu z urzą-

dzeniami obiektowymi wyposażonymi w elementy do zdalnego sterowania pracą urządzeń 

nN, wdrożenie funkcjonalności do zarządzania mikroźródłami przyłączonymi do sieci nN 

oraz uruchomienie dedykowanych funkcji w zakresie symulacji i analiz technicznych pracy 

sieci dystrybucyjnej nN. 
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