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ROZPROSZONE SYSTEMY MONITOROWANIA 
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POWER QUALITY SMART METERING 
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CEER - RADA EUROPEJSKICH 
REGULATORÓW ENERGII 

jest niezależnym, dobrowolnym 
stowarzyszeniem zrzeszającym 

regulatorów energetyki z krajów UE 

(Reports: 2001, 2nd 2003, 3rd 2005, 4th 2008) 
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1szy KRAJOWY RAPORT  BENCHMARKINGOWY 
nt.  jakości  dostaw  energii elektrycznej  do  odbiorców 
 przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych 

Bogdan Czarnecki – Instytut Energetyki Oddział Gdańsk  
Franciszek  Głowacki – Instytut Energetyki Oddział Gdańsk  
Zbigniew Hanzelka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  
Henryk Koseda – Instytut Energetyki Oddział Gdańsk  
Mieczysław Wrocławski – Energa-Operator S.A.  

„Instalacja rozproszonych systemów monitorowania wskaźników jakości 

napięcia to proces nieunikniony, który już obecnie jest, a będzie w coraz 

większym stopniu w przyszłości, wymuszany różnymi czynnikami, w tym 

przede wszystkim potrzebami technicznymi – trendy zmian wartości 

parametrów jakości napięcia to jedne z najlepszych wskaźników stanu 

technicznego urządzeń sieciowych. Prace wstępne przygotowujące do 

instalacji takiego systemu należy podjąć jak najwcześniej, w pierwszej 

kolejności od opracowania koncepcji i bilansu potrzeb sprzętowych.”  

2009 
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smart grids „inteligentne”

nowe sposoby produkcji 

oraz konsumpcji energii elektrycznej

 rozproszone, „inteligentne” systemy pomiarowe – smart metering 

6. WYSOKIEJ JAKOŚCI 
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Gwarancje dostawcy  

w zakresie jakości 

dostawy energii 

wartość napięcia 
wahania napięcia 
odkształcenie 

napięcia 
symetria napięcia 
zapady/wzrosty 

napięcia 
ciągłość zasilania 

(przerwy w zasilaniu) 

Gwarancje 

odbiorcy energii  

w zakresie 

ograniczenia emisji 

zaburzeń 

elektromagnetycznych 

harmoniczne i 
interharmoniczne 
prądu 

asymetria prądów 
moc bierna 

ZNACZENIE 
SYSTEMU CIĄGŁEGO 

MONITOROWANIA JEE 

Granica 
własności 

stron 

Cel pomiarów ? 

William Thomson – Lord Kelvin 
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Wiarygodna informacja o rzeczywistej 

sytuacji w systemie elektroenergetycznym

proces 

 gromadzenia

pomiaru

 przesłania

użytecznej informacji

automatycznością

użytecznej informacji

odpowiedniej analizy i interpretacji 
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POMIAR 
I AKWIZYCJA 

DANYCH 

Część 1 

TRANSMISJA DANYCH 
POMIAROWYCH 

Część 2 

CENTRUM 
GROMADZENIA 

DANYCH 
POMIAROWYCH 

Część 3 

ANALIZA, 
INTERPRETACJA 
I OCENA DANYCH 
POMIAROWYCH 

Część 4 
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NIŻSZEGO POZIOMU 

Baza danych S1 
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softwareowe S1 
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TRANSLATOR 
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 Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej 
powinny być wykonywane przez specjalizowane, 
zaawansowane technologicznie urządzenia 
pomiarowe (analizatory JEE), które poza samym 
pomiarem napięć i prądów mają zdolność obliczania 
odpowiedniego zbioru parametrów i wskaźników, 
mogą przechowywać pewną ilość danych oraz 
wyposażone są w moduły komunikacyjne do ich 
przesyłania. 

 Zastosowane analizatory powinny być opracowane 
i wykonane zgodnie ze sztuką metrologiczną oraz 
realizować metody pomiaru (algorytmy) zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w normach: 
PN-EN 61000-4-30 (klasa A, S, B), -4-15, -4-7.  

 Analizatory wykorzystywane do budowy RSM-JEE 
najprawdopodobniej będą różnych typów oraz 
pochodzić będą od różnych producentów.  

POMIAR 
I AKWIZYCJA 

DANYCH 

Część 1 

Analizator A1 

Analizator A2 

Analizator AN 

. 

. 

. 

Analizator B1 

Analizator B2 

Analizator BM 

. 

. 

. 

. 

. 
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 sieć internetowa – sieć WAN/LAN 

 transmisja pakietowa GPRS 
(EGPRS, EDGE, UMTS, LTE) 
– usługa transmisji danych w 
trybie z komutacją pakietów w 
sieciach telefonii komórkowej GSM 

 transmisja PLC, BPL – linie 
zasilające 

 sieci telefonii komórkowej GSM 
– usługa transmisji danych w 
trybie z komutacją kanałów, SMS 

 transmisja drogą radiową 

 telefoniczne linie przewodowe 
 

 bazy danych niższego poziomu 
(pośrednie) 

 różne systemy pomiarowe 
 

TRANSMISJA DANYCH 
POMIAROWYCH 

Część 2 

MEDIUM 
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MEDIUM 
TRANSMISJI 
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NIŻSZEGO POZIOMU 
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 docelowe miejsce gromadzenia danych 
pomiarowych 

 na serwerze zainstalowane są niezbędne 
aplikacje do obsługi RSM-JEE oraz centralne 
środowisko bazodanowe 

 integracja danych pomiarowych z różnych 
rejestratorów i/lub systemów pomiarowych 

 TRANSLATOR – ujednolicenie formatu danych 
pomiarowych  

 współpracuje z aplikacjami centralnego 
środowiska softwareowego, świadczy usługi 
dla użytkowników (zgodnie z uprawnieniami) 

 pracuje 24h/dobę 

CENTRUM 
GROMADZENIA 

DANYCH 
POMIAROWYCH 

Część 3 

SERWER 
CENTRALNY 

CENTRALNA 
BAZA DANYCH 

TRANSLATOR 
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 „organizuje” pracę, serwera 
centralnego w zakresie obsługi 
systemu monitorowania JEE 
oraz współpracy z aplikacją 

bazodanową 

 współpracuje z aplikacjami systemu 
operacyjnego, świadczy usługi dla 
aplikacji oraz użytkowników 
(zgodnie z uprawnieniami) 

 pozwala na wizualizację graficzną 
danych oraz analizę i ocenę jakości 
energii elektrycznej 

 pozwala na różnego rodzaju 
działania na zgromadzonych danych 
na serwerze, np. agregacja danych, 
korelacja danych, tworzenie 
raportów itp. 

 pracuje 24h/dobę 

CENTRUM 
GROMADZENIA 

DANYCH 
POMIAROWYCH 

Część 3 

ANALIZA, 
INTERPRETACJA 
I OCENA DANYCH 
POMIAROWYCH 
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Użytkownik N  
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CENTRALNA 
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TRANSLATOR 

 W przeciwieństwie do pomiarów 
doraźnych lub incydentalnych dane 
gromadzone są w sposób ciągły 
przez okres wielu lat. 
Otrzymuje się wówczas ogromną 
liczbę danych.  

 Możliwości oprogramowania 
odgrywają bardzo istotną rolę. 
Oprogramowanie powinno 
umożliwiać ich analizę i ocenę 
zgodnie z zasadą „od ogółu do 
szczegółu”. 

 Powinno umożliwiać wyznaczanie 

wskaźników/indeksów dla 
poszczególnych punktów odbioru 
energii oraz wskaźników/ indeksów 
będących zagregowanymi 
liczbowymi miarami dla całego 
systemu lub wyróżnionych jego 
fragmentów. 

CENTRUM 
GROMADZENIA 

DANYCH 
POMIAROWYCH 

Część 3 

ANALIZA, 
INTERPRETACJA 
I OCENA DANYCH 
POMIAROWYCH 

Część 4 

CENTRALNE 
ŚRODOWISKO 
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Użytkownik 2 
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SERWER 
CENTRALNY 

CENTRALNA 
BAZA DANYCH 

TRANSLATOR 
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monitorowanie jakości 
energii elektrycznej 

Power Quality 
Smart Metering 

monitorowanie 
parametrów energetycznych 

Energy Consumption 
Smart Metering 

SYSTEMY POMIAROWE TYPU SMART METERING 

 

ANALIZATOR JAKOŚCI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

LICZNIK ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ 

(SMART METER) 

Otwartość budowanego RSM-JEE 

powinna być jego istotną właściwością. 

O otwartości systemu obok aspektów 
technicznych decyduje również środowisko 
softwareowe, które zostanie wybrane do 
budowy RSM-JEE. Pociąga to za sobą 
konieczność kompatybilności w zakresie 
formatu(-ów) w jakim zapisywane i 
obsługiwane będą dane pomiarowe. 
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Grant: 

Rozproszony system monitoringu i oceny 

jakości dostawy energii elektrycznej 
 

Narodowe Centrum Nauki 

Umowa nr 3143/B/T02/2011/40. 

Kierownik: dr inż. Bogusław Świątek 

 prof. Zbigniew Hanzelka dr inż. Andrzej Firlit 

dr inż. Krzysztof Piątek mgr inż. Władysław Łoziak 

dr inż. Ryszard Klempka mgr inż. Krzysztof Chmielowiec 

Jerzy Sikora 

ZMIANY NAPIĘCIA (PRĄDU) – normalne warunki pracy !!! 

prądu

prądu

prądu THDI

prądu

 współczynnik tg() 

 moce: P, Q, S, D, energie: EP, EQ 

 współczynniki mocy: DPF, PF 

!!! Brak ZDARZEŃ !!! 
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• 96 danych

• +86 danych 

• +40 danych 

• +18 danych 

240 danych – co 10 minut dla jednego 

punktu pomiarowego 

• Dodatkowo rejestracja zdarzeń (zapis próbek ?). 

  

  

Serwer główny 

z centralną bazą danych 

Użytkownik 1 
Użytkownik n 

ION 

PQube 

PQI-DA 

G4420 
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Baza danych 

MS SQL Server 

własna baza danych 
środowiska ENCORE 

MySQL (MS SQL Server) 

MS SQL Server 

producent nie oferuje centralnego środowiska 
softwarowego 

brak 
dane zapisywane są w standardowych 

plikach/formatach): 
pqd/PQDIF, csv, txt, xml, htm,, gif 

MS SQL Server 
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ETAP 1 
 

URUCHAMIANIE RSM-JEE 
(punktów pomiarowych) 

 

ETAP 2 
 

ZARZĄDZANIE 
I ADMINISTRACJA RSM-JEE 
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W pierwszym etapie głównie koncentrujemy się na 

analizatorach JEE oraz pozostałych przyrządach 

pomiarowych.

Na tym etapie prace przesuwają się w stronę organizacji 

działania z środowiskiem softwareowym.

Poszukuje się tzw. „wartości 

dodanych/korzyści” wynikających z posiadania SMJEE na 

rzecz operatora oraz klientów/odbiorców. 
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Pożądane kompetencje: 

 elektryk – specjalista w obszarze jakości energii elektrycznej 
– świadoma analiza danych, 

 teleinformatyk – bazy danych, transmisja, integracja 
systemów oraz danych. 

 

System szkolenia studentów i pracowników – specjalistów.  

Powołanie odpowiednich komórek w strukturze Operatorów. 

To nie może być dodatkowe zajęcie pośród wielu innych. 
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 Z oczywistych powodów istnienie tego typu systemu 

pomiarowego nie przyczyni się bezpośrednio do poprawy 

jakości. Będzie jednak źródłem cennych i wiarygodnych 

informacji, co do stanu pracy sieci. Pozwoli na detekcję i 

rejestrację zaistniałych zaburzeń (zdarzeń), będzie bardzo 

użyteczny na etapie poszukiwania rozwiązania pojawiających się 

problemów w pracy systemu elektroenergetycznego oraz będzie 

użyteczny w procesie inwestycyjnym. 

dr inż. Andrzej Firlit 
Akademia Górniczo-Hutnicza 

Katedra Energoelektroniki 
i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii 

30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30 

tel.: 012 617 35 93, 012 633 22 84, +48 603 877 809 

e-mail: andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl 

„  to pewien stopień doskonałości”


