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Problematyka rozwoju technologicznego i strukturalnego systemów wytwarzania i 

dystrybucji energii elektrycznej, jest jednym z największych wyzwań stojących przed branżą 
energetyki. Ma ono wiele aspektów, związanych przede wszystkim z koniecznością sprostania wciąż 
rosnącemu zapotrzebowaniu na energię, ale również postępującemu rozproszeniu generacji, w 
związku z instalacją różnego typu źródeł odnawialnych. Niebagatelna kwestia to również wymiana 
przestarzałej infrastruktury sieciowej. Wsparciem w organizacji nowoczesnych sieci 
elektroenergetycznych jest wdrożenie zintegrowanych sieci monitoringu zużycia i jakości energii 
elektrycznej, zarządzania i sterowania infrastrukturą wytwórczą, przesyłu oraz dystrybucji.  To jedno z 
podstawowych zadań stojących przed branżą energetyki polskiej, europejskiej i światowej, w 
perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Smart Grid i Smart Metering to hasła coraz częściej 
pojawiające się w prasie oraz literaturze branżowej i używane niemal przez wszystkie podmioty 
zaangażowane w branżę energetyczną. Najczęściej jednak postrzegane są one przede wszystkim 
przez pryzmat konieczności implementacji tzw. inteligentnych liczników energii, modułów 
monitorujących pracę podstacji rozdzielczych, a dopiero w dalszej perspektywie – zdalnego 
zarządzania popytem na energię w sieci dystrybucyjnej, z obsługą rozproszonych źródeł energii – 
prosumentów [1]. Obserwowany w ostatnich latach wzrost popularności tych ostatnich, determinuje 
konieczność organizacji tzw. mikroinstalacji, obejmujących pojedyncze budynki lub zespoły budynków 
i związanej z nimi infrastruktury, z przyłączonymi odnawialnymi źródłami energii. Przyczynia się to do 
zmiany koncepcji organizacyjnej sieci wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej. Schemat 
strukturalny takiej nowoczesnej sieci elektroenergetycznej, wraz z elementami generacji 
rozproszonej, pokazano na rysunku 1 [2] 
 

 
Rys. 1. Struktura i elementy współczesnej sieci energetycznej, ze źródłami odnawialnymi i zasobnikami energii.  

 
Jak już wspomniano dostrzegalna jest tendencja do rozproszenia generacji energii w systemie, gdzie 
oprócz dominujących producentów, dużych elektrowni, pojawiają się źródła lokalne o większej lub 
mniejszej mocy oraz zmiennej wydajności, uzależnionej w dłuższych okresach czasu np. od warunków 
pogodowych (wiatr, nasłonecznienie). Ich sprawna obsługa oraz konieczność lepszego zarzadzania 
energią, mocą dostępną w systemie elektroenergetycznym, prowadzi w najbliższej perspektywie 



rozwoju do konieczności implementacji wspomnianych już tzw. Inteligentnych liczników energii, ze 
zdalnym odczytem wskazań i danych pomiarowych, umożliwiających dwukierunkową komunikację 
pomiędzy klientami, a centrami (centrum) zarządzania informacją pomiarową. W samym systemie 
dystrybucji energii konieczne jest również wprowadzenie na szeroką skalę rozproszonych modułów 
monitorujących i sterujących, wyposażonych w mikroprocesory o stosunkowo niewielkich mocach 
obliczeniowych i interfejsy komunikacji sieciowej. Ich rozmieszczenie w rozdzielniach, podstacjach 
itp. umożliwi dokładniejsze monitorowanie rozpływów mocy, prowadzenie pomiarów zużycia energii 
oraz wykrywanie strat w określonych obszarach zasilania, a w konsekwencji lepsze sterowanie i 
adaptację systemu elektroenergetycznego do zmieniających się uwarunkowań systemowych [3][4]. 
Będą one wynikiem okresowych dostaw energii ze źródeł rozproszonych, ograniczenia 
zapotrzebowania na energię w wybranych obszarach ze względu na zaspokojenie potrzeb 
energetycznych odbiorców przez lokalne źródła odnawialne oraz na skutek realizacji przez nich 
elementów wdrażanej już idei zarządzania popytem (Demand-Response), prowadzących na przykład 
do zmniejszenia szczytowego poboru mocy w ciągu doby. Procedury i akcje informacyjno-
promocyjne, mające zachęcić odbiorców końcowych do działań w tym kierunku, podejmowane już są 
przez niektórych dostawców energii, chociażby przy okazji instalowania tzw. inteligentnych liczników. 
A zatem w strukturach nowoczesnej sieci energetycznej w coraz większym stopniu implementowane 
będą różnego typu elementy nowoczesnych technologii komunikacyjnych, transmisji danych i 
sterowania.  
 
Integracja modułów monitoringu i sterowania  

Rozproszone w systemie elektroenergetycznym moduły monitorująco-sterujące oraz liczniki 
zdalnego odczytu wymagać będą integracji, w celu wymiany informacji, danych pomiędzy sobą oraz z 
nadrzędnymi aplikacjami zarzadzania. Od strony infrastruktury sieciowej zachodzi więc przede 
wszystkim potrzeba wyboru i implementacji określonych technologii komunikacyjnych, które będą w 
stanie zagwarantować interoperacyjność całego systemu transmisji danych, sygnałów sterujących 
oraz alarmów itp. W licznych już mniejszych i większych instalacjach pilotażowych tego typu 
systemów monitoringu zużycia energii i sterowania układami elektroenergetycznymi, testowane są 
różne rozwiązania technologiczne oraz strukturalne sieci transmisji danych, zarówno na poziomie 
obiektowym (bezpośrednia obsługa modułów pomiarowych, monitoringu itp.), jak i nadrzędnym, 
integrującym mniejsze podsieci i zapewniającym zdalną obsługę modułów sterujących czy 
monitorujących infrastruktury Smart Grid [5][6][7]. Na wspomnianym poziomie obiektowym 
(bezpośrednia obsługa liczników, analizatorów, elementów wykonawczych i czujników) stosowane są 
najczęściej sieci standardów automatyki przemysłowej lub budynkowej, z medium transmisji w 
postaci przewodu (zwykle para skręcona), łącza sieci energetycznej (Power Line) lub bezprzewodowe. 
Poziom nadrzędny to zwykle przejście na protokół TCP/IP i połączenie z siecią lokalną LAN, Ethernet 
lub globalną Internet [4]. Zapewnia ono swobodny, zdalny dostęp do danych z systemu za 
pośrednictwem ogólnie znanych i popularnych technik komputerowych, przeglądarek internetowych 
czy też bardziej zaawansowanych aplikacji SCADA, bez konieczności poznawania specjalistycznych 
środowisk programowo-sprzętowych, dedykowanych do konkretnych zastosowań branżowych 
[8][9][10].  
 
Internet Rzeczy – nowa koncepcja komunikacji  

Rozwój technologii mikroprocesorowych oraz komunikacji sieciowej i mobilnej spowodował 
w ostatnich latach lawinowy wzrost popularności globalnej sieci Internet, funkcjonującej przede 
wszystkim jako medium wymiany informacji pomiędzy komputerami i serwerami oraz bezpośrednio 
pomiędzy ludźmi (poczta elektroniczna, portale społecznościowe), korzystającymi zwykle z coraz 
bardziej mobilnych terminali. W związku ze znacznym wzrostem liczby użytkowników i koniecznością 
przydzielania im nowych adresów sieciowych, w ostatnim okresie pojawiło się widmo ograniczonych 
ich zasobów dla urządzeń serwerowych i klientów końcowych w ramach protokołu TCP/IP IPv4. 
Adresy te bazują na słowach binarnych 32 bitowych. Wprowadzenie nowej wersji protokołu IPv6, 
gdzie podstawą adresów węzłów sieciowych (urządzeń w sieci) są słowa 128 bitowe, otwiera jednak 



nową perspektywę praktycznie nieorganicznych możliwości implementacji komunikacji właśnie z 
protokołem internetowym. Osobną i bardzo istotną sprawą jest bezpieczeństwo danych 
transmitowanych takimi kanałami komunikacji oraz samych kanałów, jednak kwestie te pozostają w 
gestii informatyków i specjalistów branży sieci transmisji danych. Nowy protokół daje możliwość 
przypisania konkretnego adresu IP do pojedynczych, nawet niewielkich urządzeń: czujników, 
liczników, sterowników, modułów wykonawczych itp., które mogą stać się aktywnymi i 
równoprawnymi uczestnikami komunikacji sieciowej. W branży automatyki i informatyki pojawił się 
w związku z tym nowy termin Internet Rzeczy (Internet of Things - IoT). To koncepcja przedstawiana 
jako kolejny etap komputerowej i sieciowej rewolucji, w kierunku rozproszenia modułów-węzłów 
sieciowych, gdzie każdy obiekt w świecie rzeczywistym może automatycznie łączyć się z siecią 
Internet, w pełni uczestniczyć w jej strukturze i komunikować się z dowolnym innym modułem do 
niej podłączonym. IoT obejmuje obecnie szereg technologii i obszarów badawczych, które mają na 
celu wykorzystanie istniejącej sieci Internet i rozszerzenie jej możliwości funkcjonalnych, jako 
platformy komunikacyjnej dla różnego typu obiektów, urządzeń i modułów występujących w 
bezpośrednim otoczeniu człowieka oraz w aplikacjach przemysłowych, systemów energetycznych, 
automatyki itp. [11][12] Dzięki niej możliwa będzie organizacja ujednoliconego systemu wymiany 
danych bezpośrednio pomiędzy poszczególnymi węzłami sieci, bez udziału stacji nadrzędnych (np. 
serwery, stacje operatorskie) oraz w razie takiej konieczności lub żądania – przekazanie informacji 
operatorowi, systemom zarządzania, sterowania. Docelowo przewiduje się ograniczenie roli i 
znaczenia popularnych obecnie różnych standardów sieci obiektowych, obsługujących transmisję 
danych na najniższym poziomie, bezpośredniej obsługi np. czujników, modułów wykonawczych, 
koncentratorów danych, liczników itp.  
 
IoT w sieciach Smart Grid – perspektywa  

Wprowadzane obecnie na rynek moduły pomiarowe czy sterowniki przemysłowe 
wyposażone są zwykle w różnego typu interfejsy, a wśród nich również coraz częściej łącze standardu 
Ethernet lub WiFi. Pozwalają one na połączenie urządzenia z siecią lokalną siecią LAN lub 
bezpośrednio ze strukturami sieci Internet, co daje możliwość zdalnego dostępu do danych 
gromadzonych i analizowanych bezpośrednio w takim urządzeniu lub przesyłanych do tzw. 
koncentratora lub serwera bazy danych, gdzie są one np. archiwizowane. Za pośrednictwem 
odpowiednich narzędzi programowych operatorzy lub menadżerowie mogą prześledzić zmiany 
parametrów pracy urządzeń, obciążenia, zużycia energii, parametrów jakościowych zasilania itp. 
Perspektywę takiej organizacji transmisji danych i komunikacji z licznikami zdalnego odczytu dla 
struktur AMI (zaawansowanych systemów pomiarowych) wskazują również najnowsze wytyczne 
zawarte w dokumentach Urzędu Regulacji Energetyki, gdzie przewiduje się wykorzystanie kanałów 
protokołu TCP/IP wersji 4 i 6 [4]. Na rysunku 2 pokazano jedno z urządzeń pomiarowych tego typu, 
dostępne już na rynku komercyjnym.  
 



a)  

b)  
Rys. 2. Licznik energii Web Enabled Meter (a) oraz dedykowane środowisko monitoringu zużycia energii i 
parametrów zasilania (b). (Źródło: www.energytracking.com)  

 
Coraz wyraźniejsza perspektywa i tendencja do rozproszenia generacji oraz wdrożenia „aktywnych” 
systemów zarządzania popytem Demand-Response, wraz z narzędziami dokładniejszego, bardziej 
efektywnego zarzadzania energią i mocą w systemie dystrybucyjnym, wymagać będzie poszerzenia 
funkcjonalności i obszarów zastosowania sieciowej komunikacji danych u samych odbiorców, 
dystrybutorów, dostawców oraz pomiędzy tymi podmiotami. Ważnym elementem struktury systemu 
dystrybucji energii są podstacje, w których dokonuje się transformacja napięcia w sieci, rozdział 
mocy, zarządzanie i koordynacja mocy wytwarzanych przez lokalne źródła odnawialne oraz likwidacja 
ewentualnych awarii, przerw w dostawach prądu itp. [13] Ogólny schemat struktury podstacji z 
elementami nowoczesnej infrastruktury, pokazano na rysunku 3.  
 

 
Rys. 3. Sieć zasilania i komunikacji – stacja rozdzielcza i podstacje lokalne.  

 
W nowej koncepcji inteligentnego systemu elektroenergetycznego odgrywać one będą niebagatelną 
rolę. Na tym poziomie otwiera się szerokie pole do zastosowania technologii Internetu Rzeczy IoT. 



Możliwość sprawnego, prowadzonego również w czasie rzeczywistym lokalizowania, mapowania 
monitorowania i sterowania podstacji na poziomie dzielnicy, miasta, województwa i całego kraju, to 
jedne z podstawowych elementów, dzięki którym rozproszona sieć komunikacji zapewni lepsze 
funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego. Dlatego w oparciu o standard IEC 61850 z 
protokołem IP, w podstacjach instalowane są moduły monitorująco-sterujące i koncentratory 
sygnałów, które zapewniają obsługę zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (AMI), danych z 
różnego rodzaju czujników rozlokowanych w podstacjach oraz mierników energii – głównych w 
podstacji oraz tzw. sub-liczników zlokalizowanych w podsieciach lokalnych lub bezpośrednio u 
odbiorców. Dane z wszystkich tych urządzeń mogą być przekazane do nadrzędnych aplikacji 
zarządzania lub transmitowane bezpośrednio między modułami, w celu lokalnego prowadzenia 
procedur regulacji, sterowania mocą, operacji zarządzania popytem itp. [13]  
Zastosowanie platformy IoT nabiera również istotnego znaczenia na poziomie obsługi samych 
odbiorców energii, szczególnie tych posiadających w infrastrukturze systemu zasilania źródła 
odnawialne, pełniących rolę tzw. prosumentów [1][7]. W budynkach i obiektach użyteczności 
publicznej lub zakładach przemysłowych coraz więcej urządzeń powszechnego użytku, przyłączanych 
do sieci zasilania, jest jednocześnie wyposażonych w moduł komunikacji internetowej – patrz: 
rysunek 4 [3].  
 

 
Rys. 4. Architektura systemu prosumenta: 1-urządzenia i czujniki; 2-moduł Gateway IP; 3-aplikacje obsługi 
odbiorcy-prosumenta.  

 
Po zaimplementowaniu odpowiednich aplikacji i algorytmów działania, mogą one komunikować się 
między sobą, ale również reagować na sygnały i dane informacyjne przesyłane przez dystrybutorów 
energii, chociażby w celu załączenia lub wyłączenia w określonych okresach czasu, w różnych taryfach 
rozliczeniowych energii, zależenie od aktualnego poziomu obciążenia linii zasilającej czy np. 
wprowadzonej do systemu sterowania i zarządzania budynkiem BMS informacji o nieobecności 
użytkowników lub okresie wakacyjnym [3]. Wykorzystanie protokołu IP zagwarantuje również w razie 
potrzeby, zdalny dostęp do tych urządzeń i modułów, oczywiście przy uwzględnieniu odpowiednich 
priorytetów i weryfikacji uprawnień klienta. Standard sieci Internetowej z kolei pozwoli na 
wykorzystanie w tym celu popularnych i ogólnie znanych narządzi dostępowych, takich jak 
przeglądarka internetowa czy aplikacje smartfonów, tabletów itp.  
 



Podsumowanie  
Trend ten już dziś wydaje się w zasadzie nieodwracalny, przede wszystkim ze względu na 

dostępność i niskie koszty technologii, stosunkowo łatwą implementację oraz przystępność 
interfejsów obsługi, znanych praktycznie każdemu współczesnemu użytkownikowi komputera, 
smartfonu czy tabletu. Wskazują na to również liczne prace badawcze prowadzone przez operatorów 
systemów dystrybucji energii, w ramach coraz liczniejszych instalacji pilotażowych oraz wdrażanych 
już w praktyce rozwiązań komercyjnych. Oddzielnym obszarem badań objęte są rozwiązania i 
technologie, które docelowo ułatwią funkcjonowanie w nowym zintegrowanym, inteligentnym 
systemie elektroenergetycznym (Smart Grid) tzw. aktywnych odbiorców. Wykorzystanie sieci 
poziomu obiektowego (w tym również automatyki budynkowej i systemów BMS) oraz elementów 
sieci domowych ISD (Infrastruktura Sieci Domowej), pozwoli im na efektywne uczestniczenie w 
dynamicznym, rozproszonym systemie energetycznym, realizację idei aktywnego zarządzania 
popytem (Demand Response) oraz otwarcie na nowe rozwiązania w zakresie np. taryfikacji, 
oferowane przez operatorów i dostawców. Obecnie pierwsze z nich są już testowane w wybranych 
instalacjach pilotażowych.  
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