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Wprowadzenie 



Akt prawny 

                              Za podstawę oceny warunków zasilania przyjmuje się kryteria zawarte w Rozdziale 10 

                     „Parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania 

reklamacji” Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623), zwane dalej Rozporządzeniem Systemowym. Ocenę jakości napięcia 

zasilającego dokonuje się zgodnie z poniższymi kryteriami: 
 

1. częstotliwość napięcia zasilającego, 

2. wartość napięcia zasilającego, 

3. asymetrię napięcia zasilającego, 

4. wahania napięcia zasilającego, 

5. odkształcenie napięcia zasilającego, 

6. zapady i wzrosty napięcia zasilającego, 

7. przerwy w zasilaniu. 
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Dokumenty wspierające - Polska 
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Stanowisko URE ws.AMI (31.05.2011r.) 

 Liczniki odbiorców - czas wystąpienia i 

długości trwania zaniku napięcia 

 Systemy IT powinny umożliwiać, na 

podstawie zarejestrowanych informacji 

źródłowych, określanie zaistnienia i 

długości trwania przerw w zasilaniu 

odbiorców końcowych oraz określanie 

obszarów sieci i długości trwania 

okresów odchylenia napięcia poza 

zakres wymagany określonymi 

przepisami 

 Liczniki odbiorców - powinny przekazywać do Aplikacji Centralnej 

w trybie natychmiastowym: 

a. Informacje o zaniku napięcia (w przypadku fizycznej możliwości 

nawiązania połączenia z Aplikacją Centralną) 

b. Informacje o powrocie napięcia i długości trwania przerwy; 

c. Informacje o przekroczeniu progów dopuszczalnych odchyleń 

napięcia (znaczniki czasu zaistnienia przekroczenia progu i powrotu do 

wartości poniżej progu) 

Stan. URE ws.interoperacyjności (10.07.2013r.) 

 OSD odpowiada za „wystawienie” informacji na interfejsie licznika, 

dedykowanym do komunikacji z ISD: 

 
 informacje o zanikach napięcia w 

sieci zasilającej oraz informacje o 

powrocie napięcia wraz z 

określeniem znaczników 

czasowych tych zdarzeń – 

przekazywane bezzwłocznie 

(kompetencja istotna dla ISD 

dysponujących źródłem 

prosumenckim lub magazynem 

energii); 

 informacje o przekroczeniu 

progów dopuszczalnych odchyleń 

napięcia (znaczniki czasu o 

zaistnieniu przekroczenia progów 

+10/-10,20, 50% 9Un i powrocie 

napięcia do wartości z zakresu 

dopuszczalnego); 



Dobre praktyki 
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Cenelec report CEN/CLC/ETS/TR 50572  (12-2011) 

Zalecane use case: 

 

 Dostarczać 

informację na temat 

obniżeń i 

podwyższeń napięcia 

 

 Dostarczać 

informację na temat  

harmonicznych 

Projekt NRGi (Dania) 

 Informacja - z której fazy sieci jest zasilana dana 

faza licznika (informacja w koncentratorze) 
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Zrealizowane 
pilotażowe projekty 
AMI w latach 
2011÷2013 

Projekty w latach 2011-2013: 

 Landys+Gyr (IDIS)                  (Toszek-Pyskowice) 

 SagemCom  (PRIME)            (Tarnów) 

 Echelon        (OSGP)              (Szklarska Poręba,  

                          Wałbrzych, Wrocław). 

 



Projekt Landys+Gyr w 2011 (Toszek-Pyskowice)   
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Elementy systemu AMI Funkcjonalności liczników AMI w zakresie 

monitoringu jakości zasilania: 

 dla zdarzeń definiowany jest 1 próg przekroczenia i 1 próg 

obniżenia napięcia jako wartość procentowa odchylenia od 

znamionowej wartości skutecznej napięcia - (domyślnie na ± 10% 

UN), 

 

 czas pomiaru wartości skutecznej napięcia dla rejestracji zdarzeń        

w przedziale od 1 sekundy do 3 minut  (z krokiem co 1 sekundę). 



Projekt SagemCom w 2012-2013 (Tarnów)  
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Elementy systemu AMI  

System IT 

Funkcjonalności liczników AMI w zakresie 

monitoringu jakości zasilania: 

dla zdarzeń definiowany jest 1 próg przekroczenia  i 1 próg obniżenia 

napięcia jako wartość procentowa odchylenia od znamionowej wartości 

skutecznej napięcia – (domyślnie ± 10% UN), 
 

przerwy w zasilaniu można definiować jako wartość procentowa 

odchylenia od znamionowej wartości skutecznej napięcia 

od 1÷99%UN (całkowity zanik napięcia) 
 

czasu pomiaru wartości skutecznej napięcia dla rejestracji zdarzeń        

w przedziale od 1 sekundy do 1 godziny (6 000 sekund z krokiem  

co 1 sekundę). Powyższe zdarzenia są rejestrowane jako ilość zdarzeń   

i sumaryczny czas ich wystąpienia. 



Projekt Echelon w 2013 (Szklarska Poręba, 
Wałbrzych, Wrocław)  
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Elementy systemu AMI  Funkcjonalności liczników AMI w zakresie 

monitoringu jakości zasilania: 

 częstotliwość – zapis wartości max. i min. wraz ze znacznikiem 

czasu, 

 dla zdarzeń definiowany jest 1 próg przekroczenia i 1 próg 

obniżenia napięcia jako wartość procentowa odchylenia  

od znamionowej wartości skutecznej napięcia - ± 10% UN, 
 

 chwilowy zanik napięcia zasilania można definiować jako wartość 

procentowa odchylenia od znamionowej wartości skutecznej napięcia 

od 1÷99%UN (całkowity zanik napięcia) z rejestracją zdarzeń w 

przedziale od 1 sekundy do 16 sekund (z krokiem co 1 sekundę), 
 

 przerwy w zasilaniu poniżej UN=72% , utrata fazy przy UN=61% przez okres 10 sek. 
 

 asymetrie napięciową =/- 5% z rejestracją zdarzeń w przedziale od 1 sekundy do 600 

sekund  
 

 współczynnik zawartości harmonicznych  THD prądu i napięcia do harmonicznej rzędu 

n=10 z pomiarem co 10 sekund, rejestrowane wartości THDi i THDu po przekroczeniu 

zadanego % progu oraz czasu wystąpienia, 
 

 zdarzenia rejestrowane są znacznikiem czasu i daty wystąpienia. 
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Projekt  
Smart City Wrocław 
2014÷2017 

1. Graniczne liczniki energii elektrycznej  

2. Bilansujące liczniki energii elektrycznej 



Architektura referencyjna rozwiązania AMI –  
Projekt Smart City Wrocław 
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Graniczne liczniki energii elektrycznej Klientów  

Jakość energii w smart metering, Projekt AMI - Mariusz Jurczyk, Kraków, 23-10-2014r 13 

60 % liczników AMI 

40 % liczników AMI 

Dodatkowe funkcjonalności: 
 

  pomiar i rejestracja profilu wartości 

skutecznej napięcia zasilającego  

w 10- minutowym okresie uśredniania, 
 

 wystawienie do ISD ODBIORCY danych  

w zakresie chwilowych wartości napięcia 

zasilającego 

 



Bilansujące liczniki energii elektrycznej OSD – 
Projekt Smart City Wrocław 
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• Pomiar i rejestracja energii czynnej, biernej i pozornej w okresie uśredniania 

15 – minut, 

• Pomiaru wartości chwilowych: 

 wartości skutecznych napięć i prądów fazowych (RMS); 

 kątów napięć i prądów; 

 mocy czynnej, biernej i pozornej - sumarycznej oraz dla każdej z faz; 

 współczynnik zawartości harmonicznych (TTHD) w napięciu i prądzie. 

 

• Rejestracja uśrednionych rzeczywistych wartości skutecznych  

napięcia i prądu fazowego w 10 – minutowym profilu, 
 

• Rejestrowanie zaniku napięcia odpowiadającego wartości  

granicznej pomiaru napięcia przez licznik (wartość graniczną  

określa producent). 

 

• zaniki i powroty napięcia zasilającego dla każdej z faz 
 

 Każde zdarzenie  zarejestrowane przez licznik bilansujący opisane jest     

poniższymi atrybutami: 
 

 data i czas wystąpienia zdarzenia, 

 kod zdarzenia.  
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Propozycja monitoringu 

jakości dostaw energii 

elektrycznej 



Wskaźniki jakościowe 

Jakość energii w smart metering, Projekt AMI - Mariusz Jurczyk, Kraków, 23-10-2014r 16 

40 % liczników AMI 

 Pomiary powinny umożliwiać identyfikację miejsc w sieci energetycznej,    

w których jest źle. 

1.  zmiany częstotliwości 

2.  wartość skuteczna napięcia 

3.  szybkie zmiany napięcia 

4.  wahania napięcia 

5.  zapady napięcia 

6.  wzrosty napięcia 

7.  krótkie przerwy w zasilaniu 

8.  asymetria napięcia 

9.  harmoniczne napięcia 

10.  interharmoniczne napięcia 

11.  przepięcia o częstotliwości sieciowej między przewodami pod napięciem a ziemią 

12.  przepięcia przejściowe między przewodami pod napięciem a ziemią 

13.  sygnały napięciowe do transmisji informacji nałożone na napięcie zasilające 

PODSTAWOWE 

WSKAŹNIKI JAKOŚCI 

DOSTAWY ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ 

(wg PN-EN 50160) 

Licznik graniczny: 

(2), (9)  (?) 

 

Licznik bilansujący 

(2), (4), (8), (9)   (?) 



Ocena wskaźników jakościowych  
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WARTOŚĆ WSKAŹNIKA OCENA 

< 1 Zadowalająco 

= 1 Na granicy 

> 1 Niezadawalająco 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 
TAURON Dystrybucja S.A. 

ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków 

 

 


