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Projektna skupina za pametna omrežja
 PS PO je bila ustanovljena novembra 2013 z nalogo učinkovitega

usmerjanja skupnih razvojnih potencialov EDP.








Člani PS PO so iz vseh EDP:
EL CE – dr. Miran Rošer
EL GO – mag. Marjan Jerele
EL LJ – Milan Švajger
EL MB – Franc Toplak
EL PR – Jurij Jurše

 Predsednik PS PO – Milan Švajger
 Koordinator PS PO pri GIZ DEE – mag. Edvard Košnjek
 PS PO prepoznava prioritete nadaljnjega razvoja na področju

pametnih omrežij.

Pomen razvoja Pametnih omrežij z
vidika EDP
 Z naprednimi, a zrelimi tehnologijami nadgrajujemo omrežja zaradi

lažjega in učinkovitejšega
obratovanja omrežja
optimalnega vzdrževanja in gradnje EE infrastrukture.

ter

 Nekatere obetajoče tehnološke rešitve bo potrebno še preizkusiti in

predvsem realno ovrednotiti njihov potencial, tako tehnološko
kot ekonomsko .

 Priložnosti za plodno sodelovanje med slovensko industrijo,

razvojnimi institucijami, fakultetami in EDP je še veliko.

 Od proizvajalcev pričakujemo funkcionalnosti opreme pametnih

omrežij, ki se nesporno vključujejo v koncept sodobnega in
robustnega distribucijskega omrežja.

Pregled stanja in načrt razvoja Pametnih omrežij v DEE
2014
2016
PROJEKTNI SKLOPI

CILJNI PROJEKTI

KRATKOROČNE ( 2 leti)

OPIS TRENUTNEGA STANJA

Vizualizacija napetostnih profilov in EG: Uporaba funkcionalnosti v okviru katere se za posamezno točko omrežja Razvoj funkcionalnosti v okvitu vizualizacije napetostih profilov in
obrememenitev ( podeželsko in
izračunavaojo napetostne razmere in obremenitve v DCV - SCADA/DMS.
obremenitev v DCV - SCADA/DMS..
mešano omrežje
ELCE: Uporaba funkcionalnosti v okviru katere se za posamezno točko
omrežja izračunavajo napetostne razmere in obremenitve SCADA/DMSAMI
Napredni sistemi za trajno
spremljanje PQ

SREDNJEROČNE ( 2 - 5 let )

DOLGOROČNE ( do 10 let )

PROJEKTNI SKLOPI

Nadgradnja permnentnega monitoringa v skladu z razvojem
omrežja in zahtev SONDO.
Napredni sistemi za trajno
spremljanje PQ

Povečanje spoznavnosti

Povečanje spoznavnosti
Določanje izvora motenj v omrežju EG, ELLJ, ELMB: Izvori motenj se trenutno določajo s pomočjo
permanentnega monitoringa in posameznih meritev na osnovi SIST EN 50
160.
EL PR:Izvori motenj se določajo po potrebi z občasnim monitoringom.
Uporaba kakšnega bolj sofisticiranega sistema še ni tehnološko in niti
ekonomsko upravičena
Ocenjevalnik stanja ( podeželsko in EG: ima na področju state estimatorja pomembne praktične izkušnje pri
mešano omrežje)
sodelovanju na mednarodnem projektom HyperDno
ELLJ: je ocenjevalnik stanja del SCADA sistema, vendar ni v funkcionalni
izvedbi.
ELPR: letu 2014 se bo začel projekt SUNSEED, v okviru tega pa je tudi
testna uvedba ocenjevalnika stanja na zelo omejenem delu omrežja.
ELCE: EC ima na področju state estimatorja praktične izkušnje z
implementacijo DMS produkta v sklopu razvojno investicijskega projekta
RIP09
Daljinsko vodene TP

Regulacija napetosti TR VN/SN,
TR SN/NN

Povečanje vodljivosti

Zaščita elementov

EG, ELLJ: Regulacija napetosti TR VN/SN je tehnološko ustrezno rešena in
v skladu s SONDO.
Regulacija TR SN/NN glede na obratovalne razmere še ni tehnološko niti
ekonomsko upravičena. Izvaja se ročno.
ELPR: Predvidena je študijska obdelava možnosti in vpeljave regulacije
napetosti na transformatorjih VN/SN in SN/SN. Predvidena je vpeljava
regulacijskih transformatorjev SN/NN zaradi testiranja tehnologije in
konceptov uporabe.
ElMB: V okviru projekta pripravljen testni poligon s TP SN/NN z lokalno
avtomatizacijo in možnostjo upravljanja iz DCV. V izvedbi je rekonstrukcija
NN omrežja.

Kompenzacija motenj

VSA DP: Trenutno ni potrebe po sistemskih ukrepih za kompenzacijo motenj.
ELCE: Trenutno ni potrebe po sistemskih ukrepih za kompenzacijo motenj.
Kompezacija montenj je na področju širjenja flikerja in sicer iz prenosnega
omrežja na distribucijsko omrežje.

Implementacija zaščitne sheme
zaradi RV (selektivnost in
frekvenčno razbremenjevanje)

VSA DP:Zaščita v distribucijskih omrežjih je sistemsko ustrezno rešena.

EG, ELLJ:Lociranje okvar in ločevanje poškodovanih delov omežja je
ustrezno rešeno s sistemom daljnisko krmiljenih stikal, ki z ustreznimi algoritmi
omogočajo izolacijo poškodovana omrežja in zagotavljajo zanesljivost
obratovanja zdravih delov omrežja.
ELPR:Aktivnosti so predvidene po integraciji DMS funkcionalnosti v
daljinski center vodenja. Predvideno pa je uvajanje kompenzacije z jalovo
električno energijo na lokacijah, kjer so razpršeni viri električno zelo
odddaljeni od RTP.
ELMB:EM ima v SN omrežju vgrajena daljinsko krmiljena stikala za hitrejše
lociranje odsekov SN vodov v okvari iz DCV, ki doprinesejo h krajšanju
časa izpadov.
Vodenje RV ob visokem deležu RV EG: sodelovanje v mednarodnem projektu Increase, kjer je predvidena
v omrežju
sistemska regulacija delovne in jalove moči za zagotavljanje kakovosti
napetosti omrežja.
ELLJ:Analiza stanja in ustreznosti merilnih naprav in opreme daljinskega
vodenja pri posameznih proizvajalcih el.en. iz sončnih elektrarn.
ELPR:Aktivnosti so predvidene po integraciji DMS funkcionalnosti v daljinski
center vodenja. Predvideno pa je uvajanje kompenzacije z jalovo električno
energijo na lokacijah, kjer so razpršeni viri električno zelo odddaljeni od RTP.
ELCE:Trenutno v EC samo spremljamo RV, vodenje ne izvajamo.

Kratkoročna napoved odjema

Krmiljenje odjema gsopodinjskih
odjemalcev

Aktivno vključevanje odjema
Krmiljenje odjema poslovnih in
indrustrijskih odjemalcev

Nadgradnja permnentnega monitoringa in meritev kakovosti v
skladu z razvojem omrežja in zahtevami SONDO.

Nadgradnja permnentnega monitoringa in meritev kakovosti v
skladu z razvojem omrežja in zahtevami SONDO.

Uvajanje funkcionalnosti state estimatorja v okviru modela distribucijskega omrežja v sistemu vodenja DCV - SCADA/DMS
Uporaba funkcionalnosti state estimatorja v okviru modela distribucijskega omrežja v sistemu vodenja DCV - SCADA/DMS

EG:Napovedovanje odjema je ustrezno funkcionalno realizirano v sistemu
vodenja DCV - SCADA/DMS.
ELLJ:Po znanih podatkih ima obstoječa SCADA že delujoč sistem za
kratkoročno napoved odjema. Raziskati delovanje tega produkta in preučiti
možnost integracije v delujoč sistem.
ELPR:Vezano na uvedbo ocenjevalnika stanja ADMS in na uvedbo GIS.
EG: ne izvaja aktivnosti na tem področju.
ELLJ:Na področju krmiljenja odjema tarifnih odjemalcev ima praktične
izkušnje EL z ponudbo produkta Prihranite z nami, s testnim nameščanjem
vtičnic, senzorjev ter čitalnikov impulzov, ki omogočajo daljinski nazor
priključenih naprav in spremljanje porabe. Deloma je bil tudi pilotni projekt
namestitve t.i. EC modulov preskus o možnostih krmiljenja odjema pri
gospodinjstvih.
ELPR:Ni predvideno. In iz stališča upravljalca distribucijskega omrežja ni
ekonomsko upravičeno.
EG: Realizacija pilotnega projekta na področju krmiljenja odjema
industrijskih odjemalcev EG.
ELLJ:Realizacija pilotnega projekta v EL na področju krmiljenja oziroma
prilagajanja odjema industrijskih odjemalcev z vzpostavitvijo t.im. virtualne
elektrarne.
ELPR:Ni predvideno. In iz stališča upravljalca distribucijskega omrežja
trenutno ni potrebe.
ELCE: EC trenutno ne krmili poslovnih in industrijskih odjemalcev.

Predvideva se postavitev regulacijskega transformatorja SN/NN s pripadajočo regulacijo napetosti. V projekt je vključena dobava in montaža energetskega transformatorja, merilne ter komunikacijske
opreme ter izvedba ustreznih regulacijskih algoritmov.
Analiza regulacije VN/SN in priprava koncepta sistemske storitve terciarne regulacije.
Regulacija napetosti TR VN/SN,
TR SN/NN

Nadaljevanje praktičnih preizkusov na področju napetostne regulacije SN/NN in VN/SN ter analiza možnosti realizacije sistemske regulacije.
Povečanje vodljivosti

Sodelovanje na področju priprave in nadgradnje zaščitnih shem v
skladu s potrebami obratovanja ion vodenja EES.

Sodelovanje na področju priprave in nadgradnje zaščitnih shem v Sodelovanje na področju priprave in nadgradnje zaščitnih shem
skladu s potrebami obratovanja ion vodenja EES.
v skladu s potrebami obratovanja ion vodenja EES.

Nadgradnaj sistemov za lociranje okvar in daljinsko upravljanje
stikalnih naprav za povečevanje zanesljivosti obratovanja.

Nadgradnaj sistemov za lociranje okvar in daljinsko upravljanje
stikalnih naprav za povečevanje zanesljivosti obratovanja.

Zaščita elementov

Nadgradnaj sistemov za lociranje okvar in daljinsko upravljanje
stikalnih naprav za povečevanje zanesljivosti obratovanja.

Vodenje omrežja

Praktična izvedba sistema regulacije delovne in jalove moči za zagotavljaje kakovosti napetosti v omrežju z visokim deležem RV.
Analiza obratovanja in nadgradnja sistema regulacije delovne in jalove moči za zagotavljaje kakovosti napetosti v omrežju z visokim deležem RV.
Analiza obratovanja in nadgradnja sistema regulacije delovne in jalove moči za zagotavljaje kakovosti napetosti v omrežju z visokim deležem RV.

Razvoj permnentnega monitoringa in meritev kakovosti v skladu z razvojem omrežja in zahtevami SONDO.

Uvajanje daljinsko vodenih TP v skladu s potrebami obratovanja in vodenja EES.

Izvedena je postavitev prvega regulacijskega transformatorja
SN/NN s pripadajočo regulacijo napetosti. V projekt je bila
vključena dobava in montaža distribucijskega energetskega
transformatorja, merilne ter komunikacijske opreme ter izvedba
ustreznih regulacijskih algoritmov.
Analiza regulacije VN/SN in priprava koncepta sistemske storitve
terciarne regulacije.

Razvoj področja v skladu z zahtevami.

Analiza delovanja kompenzacijskih naprav za pomoč pri regulaciji
napetosti na prenosnem omrežju.

Krmiljenje odjema gsopodinjskih
odjemalcev
Aktivno vključevanje
odjema

Povečevanje števila udeležencev pilotnega projekta in dvigovanje regulacijskega potenciala.Analiza EES in izdelava algoritmov za avtomatsko izvajanje storitve glede na konične obremenitve sistema regulacija moči kot storitve terciarne rezerve.
Formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in operacionalizacija sistema.

Krmiljenje odjema poslovnih in
indrustrijskih odjemalcev

Kritične konične tarife za
gospodinjske in industrijske
odjemalce

Razvoj v skladu z zakonskim okvirom ( npr. možna diferenciacija
tarifnih skupin )

Tehnična virtualna elektrarna

Aktivno vključevanje
proizvodnje

Analiza in priprava konceptov v primeru zahtev po napevedovanju proizvodnje iz obnovljivih virov.

Dostopovne tehnologije za podporo EG, ELCE : Tehnološke rešitve IKT v EG so ustrezne v polni operativni rabi. Nadgradnja in operativna uporaba sistemov IKT.
obratovanju in vodenju in za končne ELLJ. Tehnološke rešitve IKT so omejene na vzdrževanje in minimalne
uporabnike
investicije.
Ker se
IKT infrastruktura za potrebe pametnih omrežij vzpostavlja na novo (ni velik
izkušenj), potrebno je predvideti dodatne potrebe po preizkusih in testiranjih:
samih IKT tehnologij, posebej pa v soodvisnosti s pametnimi omrežji.
ELPR: V letu 2014 se bo začel projekt SUNSEED, v okviru tega pa je
predvidena tudi obravnava naprednih rešitev IKT. V preteklosti smo že imeli
projekt integracije komunikacij.
ELMB: Testiranje prenosa podatkov po SN omrežju na dveh testnih
poligonih. Prve analize delovanja so pokazale zadovoljive rezultate.

Nadgradnja in operativna uporaba sistemov IKT.

Nadgradnja in operativna uporaba sistemov IKT.

IKT

Sodelovanje na področju priprave in nadgradnje zaščitnih shem v skladu s potrebami obratovanja ion vodenja EES.

ELLJ:Po znanih podatkih ima obstoječa SCADA že delujoč sistem za
kratkoročno napoved odjema. Raziskati delovanje tega produkta in preučiti
možnost integracije v delujoč sistem.
ELPR:Vezano na uvedbo ocenjevalnika stanja ADMS in na uvedbo GIS.
EG: ne izvaja aktivnosti na tem področju.
ELLJ:Na področju krmiljenja odjema tarifnih odjemalcev ima praktične
izkušnje EL z ponudbo produkta Prihranite z nami, s testnim nameščanjem
vtičnic, senzorjev ter čitalnikov impulzov, ki omogočajo daljinski nazor
priključenih naprav in spremljanje porabe. Deloma je bil tudi pilotni projekt
namestitve t.i. EC modulov preskus o možnostih krmiljenja odjema pri
gospodinjstvih.
ELPR:Ni predvideno. In iz stališča upravljalca distribucijskega omrežja ni
ekonomsko upravičeno.
ELCE: Sodelovanje v EU projektu Flex4Grid za aktivno udeležbo
porabnikov pri prilagajanju porabe
EG: Realizacija pilotnega projekta na področju krmiljenja odjema
industrijskih odjemalcev EG.
ELLJ:Realizacija pilotnega projekta v EL na področju krmiljenja oziroma
prilagajanja odjema industrijskih odjemalcev z vzpostavitvijo t.im. virtualne
elektrarne.
ELPR:Ni predvideno. In iz stališča upravljalca distribucijskega omrežja
trenutno ni potrebe.
ELCE: EC trenutno ne krmili poslovnih in industrijskih odjemalcev.

Nadgradnaj sistemov za lociranje okvar in daljinsko upravljanje stikalnih naprav za povečevanje zanesljivosti obratovanja.

Praktična izvedba sistema regulacije delovne in jalove moči za
zagotavljaje kakovosti napetosti v omrežju z visokim deležem RV.
Analiza obratovanja in nadgradnja sistema regulacije delovne in
jalove moči za zagotavljaje kakovosti napetosti v omrežju z visokim
deležem RV.

Razvoj področja v skladu z zahtevami.

Razvoj področja v skladu z zahtevami.

Razvoj napovedovanja odjema v okviru DCV - SCADA DMS.

Pripava tehnološke rešitve in koncepta krmiljenja gospodinjkih odjemalcev v primeru upravičenosti omenjenih aktivnosti.
Nadaljevanje aktivonsti na osnovi izkušenj predhodne faze.

Povečevanje števila udeležencev pilotnega projekta in dvigovanje regulacijskega potenciala.Analiza EES in izdelava algoritmov za avtomatsko izvajanje storitve glede na konične obremenitve sistema regulacija moči kot storitve terciarne rezerve.
Formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in operacionalizacija sistema.

VSA DPZaradi nestimulativnega okolja EG ne izvaja aktivnosti na tem
področju.

Razvoj v skladu z zakonskim okvirom ( npr. možna diferenciacija
tarifnih skupin )

EG, ELPR ELMB:Brez izkušenj
ELLJ:Izkušnje Elektro Ljubljana na področju virtualne elektrarne - pilotno je
Nadaljevanje praktične uporabe, povečevanje regulacijske moči (tudi s podjetji iz ostalih distribucij), analiza delovanja in priprava koncepta sistemske storitve.
dobro obdelana tovrstna problematika na segmentu DR industrije. Manjka
Uvajanje koncepta sistemske storitve, s SOPO preveriti možnost uporabe kot storitev nudenja tercarne rezerve na nivoju vseh DP
vključitev proizvodnje RV.
Formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in polno operacionalizacija sistema.

EG: Napoved proizvodnje iz obnovljivih virov trenutno tehnološko ni možna
niti potrebna.
ELLJ: Po znanih podatkih ima obstoječa SCADA že delujoč sistem za
Kratkoročna napoved proizvodnje kratkoročno napoved proizvodnje. Raziskati delovanje tega produkta in
preučiti možnost integracije v delujoč sistem.
iz obnovljivih virov
ELPR:Vezano na uvedbo ocenjevalnika stanja ADMS in na uvedbo GIS.

Analiza in priprava konceptov v primeru zahtev po napevedovanju proizvodnje iz obnovljivih virov.

EG, ELCE : Tehnološke rešitve IKT v EG so ustrezne v polni operativni rabi.
ELLJ. Tehnološke rešitve IKT so omejene na vzdrževanje in minimalne
investicije.
Ker se
IKT infrastruktura za potrebe pametnih omrežij vzpostavlja na novo (ni velik
izkušenj), potrebno je predvideti dodatne potrebe po preizkusih in testiranjih:
samih IKT tehnologij, posebej pa v soodvisnosti s pametnimi omrežji.
Dostopovne tehnologije za podporo ELPR: V letu 2014 se bo začel projekt SUNSEED, v okviru tega pa je
predvidena
tudi
obravnava
naprednih
rešitev
IKT.
V
preteklosti
smo
že imeli Nadgradnja in operativna uporaba sistemov IKT.
obratovanju in vodenju in za končne
projekt integracije komunikacij.
uporabnike
ELMB: Testiranje prenosa podatkov po SN omrežju na dveh testnih
poligonih. Prve analize delovanja so pokazale zadovoljive rezultate.

Izmenjava podatkov med akterji na Trenutna izmenjava podatkov med akterji na trgu z električno energijo je
ustrezna.
trgu z električno energijo

Razvoj področja v skladu z zahtevami.
Nadaljevanje aktivnega sodeluje v mednarodnih projektnih skupinah na področju simantičnega modeliranja - CIM model.
Priprava testnega okolja in vmesnikov CIM.
Testranje koncepta CIM ter predvidena realizacija produkcijskega okolja.

Analiza stanja in ukrepov v primeru nastanka motenj v omrežju.

EG:Napovedovanje odjema je ustrezno funkcionalno realizirano v sistemu
vodenja DCV - SCADA/DMS.

Pripava tehnološke rešitve in koncepta krmiljenja gospodinjkih odjemalcev v primeru upravičenosti omenjenih aktivnosti.
Nadaljevanje aktivonsti na osnovi izkušenj predhodne faze.

EG: Napoved proizvodnje iz obnovljivih virov trenutno tehnološko ni možna
niti potrebna.
ELLJ: Po znanih podatkih ima obstoječa SCADA že delujoč sistem za
kratkoročno napoved proizvodnje. Raziskati delovanje tega produkta in
preučiti možnost integracije v delujoč sistem.
ELPR:Vezano na uvedbo ocenjevalnika stanja ADMS in na uvedbo GIS.

EG: aktivno sodeluje v mednarodnih projektnih skupinah na področju
simantičnega modeliranja - CIM model.
ELLJ: Razvojne aktivnosti na področju modela CIM
ELPR: Integracija sistemov se bo začela po uspešni vpeljavi GIS. Začetek
intenzivnih aktivnosti je predviden v letu 2014. Trenutno se popisuje NNO.
ELMB: Povezava baz podatkov BTP in DCV preko CIM platforme

Uporaba in razvoj funkcionalnosti v okvitu vizualizacije napetostih profilov in obremenitev v DCV - SCADA/DMS..

VSA DP:Zaščita v distribucijskih omrežjih je sistemsko ustrezno rešena.

EG, ELLJ:Lociranje okvar in ločevanje poškodovanih delov omežja je
ustrezno rešeno s sistemom daljnisko krmiljenih stikal, ki z ustreznimi algoritmi
omogočajo izolacijo poškodovana omrežja in zagotavljajo zanesljivost
obratovanja zdravih delov omrežja.
ELPR:Aktivnosti so predvidene po integraciji DMS funkcionalnosti v
Lociranje okvar in povečanje
daljinski center vodenja. Predvideno pa je uvajanje kompenzacije z jalovo
zanesljivosti obratovanja
električno energijo na lokacijah, kjer so razpršeni viri električno zelo
odddaljeni od RTP.
ELMB:EM ima v SN omrežju vgrajena daljinsko krmiljena stikala za hitrejše
lociranje odsekov SN vodov v okvari iz DCV, ki doprinesejo h krajšanju
časa izpadov.
EG: sodelovanje v mednarodnem projektu Increase, kjer je predvidena
sistemska regulacija delovne in jalove moči za zagotavljanje kakovosti
napetosti omrežja.
ELLJ:Analiza stanja in ustreznosti merilnih naprav in opreme daljinskega
vodenja pri posameznih proizvajalcih el.en. iz sončnih elektrarn.
Vodenje RV ob visokem deležu RV ELPR:Aktivnosti so predvidene po integraciji DMS funkcionalnosti v daljinski
v omrežju
center vodenja. Predvideno pa je uvajanje kompenzacije z jalovo električno
energijo na lokacijah, kjer so razpršeni viri električno zelo odddaljeni od RTP.
ELCE:Trenutno v EC samo spremljamo RV, vodenje ne izvajamo.

Kratkoročna napoved odjema

EG, ELPR ELMB:Brez izkušenj
Nadaljevanje praktične uporabe, povečevanje regulacijske moči (tudi s podjetji iz ostalih distribucij), analiza delovanja in priprava koncepta sistemske storitve.
ELLJ:Izkušnje Elektro Ljubljana na področju virtualne elektrarne - pilotno je Uvajanje koncepta sistemske storitve, s SOPO preveriti možnost uporabe kot storitev nudenja tercarne rezerve na nivoju vseh DP
dobro obdelana tovrstna problematika na segmentu DR industrije. Manjka
Formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in polno operacionalizacija sistema.
vključitev proizvodnje RV.

Trenutna izmenjava podatkov med akterji na trgu z električno energijo je
ustrezna.

Implementacija zaščitne sheme
zaradi RV (selektivnost in
frekvenčno razbremenjevanje)

Razvoj napovedovanja odjema v okviru DCV - SCADA DMS.

Tehnična virtualna elektrarna

Integracija sistemov znotraj EDP

DOLGOROČNE ( do 10 let )

Uvajanje funkcionalnosti state estimatorja v okviru modela distribucijskega omrežja v sistemu vodenja DCV - SCADA/DMS

Kompenzacija motenj

VSA DPZaradi nestimulativnega okolja EG ne izvaja aktivnosti na tem
področju.

Izmenjava podatkov med akterji na
trgu z električno energijo
Integracija sistemov

EC, EG, ELLJ, EM: Daljinsko vodenje v polni operativni rabi
ELPR: V zaključni fazi je projekt POENOTENE KOMUNIKACIJE V TP.
V sklopu tega bo 6 TP daljinsko vodenih. Testirajo se različne TK poti pri
čemer se ista TK uporablja za več različnih uporabnikov (daljinsko vodenje,
števčne meritve, meritve KEE).
EG, ELLJ: Regulacija napetosti TR VN/SN je tehnološko ustrezno rešena in
v skladu s SONDO.
Regulacija TR SN/NN glede na obratovalne razmere še ni tehnološko niti
ekonomsko upravičena. Izvaja se ročno.
ELPR: Predvidena je študijska obdelava možnosti in vpeljave regulacije
napetosti na transformatorjih VN/SN in SN/SN. Predvidena je vpeljava
regulacijskih transformatorjev SN/NN zaradi testiranja tehnologije in
konceptov uporabe.
ElMB: V okviru projekta pripravljen testni poligon s TP SN/NN z lokalno
avtomatizacijo in možnostjo upravljanja iz DCV. V izvedbi je rekonstrukcija
NN omrežja.

Nadgradnja permnentnega monitoringa in meritev kakovosti v
skladu z razvojem omrežja in zahtevami SONDO.

VSA DP: Trenutno ni potrebe po sistemskih ukrepih za kompenzacijo motenj.
ELCE: Trenutno ni potrebe po sistemskih ukrepih za kompenzacijo motenj.
Kompezacija montenj je na področju širjenja flikerja in sicer iz prenosnega
omrežja na distribucijsko omrežje.

Analiza stanja in ukrepov v primeru nastanka motenj v omrežju.
Analiza stanja in ukrepov v primeru nastanka motenj v omrežju.

Aktivno vključevanje proizvodnje

IKT

SREDNJEROČNE ( 2 - 5 let )

Nadaljevanje praktičnih preizkusov na področju napetostne
regulacije SN/NN in VN/SN ter analiza možnosti realizacije
sistemske regulacije obremenitve.

Kritične konične tarife za
gospodinjske in industrijske
odjemalce

Kratkoročna napoved proizvodnje
iz obnovljivih virov

EG, ELLJ, ELMB: Izvori motenj se trenutno določajo s pomočjo
permanentnega monitoringa in posameznih meritev na osnovi SIST EN 50
160.
EL PR:Izvori motenj se določajo po potrebi z občasnim monitoringom.
Uporaba kakšnega bolj sofisticiranega sistema še ni tehnološko in niti
ekonomsko upravičena
EG: ima na področju state estimatorja pomembne praktične izkušnje pri
sodelovanju na mednarodnem projektom HyperDno
ELLJ: je ocenjevalnik stanja del SCADA sistema, vendar ni v funkcionalni
izvedbi.
Ocenjevalnik stanja ( podeželsko in ELPR: letu 2014 se bo začel projekt SUNSEED, v okviru tega pa je tudi
testna uvedba ocenjevalnika stanja na zelo omejenem delu omrežja.
mešano omrežje)
ELCE: EC ima na področju state estimatorja praktične izkušnje z
implementacijo DMS produkta v sklopu razvojno investicijskega projekta
RIP09

Daljinsko vodene TP

Formalizacija sistemske storitve z zakonsko podlago in operacionalizacija sistema.

KRATKOROČNE ( 2 leti)

EG: Sistem za spremljanje PQ je realiziran v skadu s SONDO. Hkrati se na
NNO aktivno gradi PQ sistem proizvajalca Iskra Sistemi z merilniki družine
MC in programsko opremo MISMART.
EL LJ, ELPR: Sistem za trajno spremljanje PQ je realizirani v skladu s
SONDO.
Nadgradnja permnentnega monitoringa v skladu z razvojem omrežja
Razvoj permnentnega monitoringa v skladu z razvojem omrežja in zahtev SONDO.
EL MB:Permanentni monitoring kakovosti napetosti je realiziran v vseh RTP in zahtev SONDO.
na 110 kV in SN nivoju. Izvedena je bila izbira merilnih centrov in TP v katere
jih je smiselno vgraditi. Na NN nivoju so merilni centri z online dostopom do
podatkov vgrajeni v manjše število TP SN/NN s priključenimi razpršenimi viri.

Določanje izvora motenj v omrežju

ELPR: V zaključni fazi je projekt POENOTENE KOMUNIKACIJE V TP. Zaključek projekta in evalvacija uporabljenih rešitev.
V sklopu tega bo 6 TP daljinsko vodenih. Testirajo se različne TK poti pri
Uvajanje daljinsko vodenih TP v skladu s potrebami obratovanja in vodenja EES.
čemer se ista TK uporablja za več različnih uporabnikov (daljinsko vodenje, Uvajanje daljinsko vodenih TP v skladu s potrebami obratovanja in vodenja EES.
števčne meritve, meritve KEE).

Lociranje okvar in povečanje
zanesljivosti obratovanja

Vodenje omrežja

Nadgradnja permnentnega monitoringa in meritev kakovosti v
skladu z razvojem omrežja in zahtevami SONDO.

OPIS TRENUTNEGA STANJA

EG: Uporaba funkcionalnosti v okviru katere se za posamezno točko omrežja
izračunavaojo napetostne razmere in obremenitve v DCV - SCADA/DMS.
Vizualizacija napetostnih profilov in
ELCE: Uporaba funkcionalnosti v okviru katere se za posamezno točko
Razvoj funkcionalnosti v okvitu vizualizacije napetostih profilov in
obrememenitev (podeželsko in
omrežja izračunavajo napetostne razmere in obremenitve SCADA/DMSobremenitev v DCV - SCADA/DMS..
mešano omrežje)
AMI

Uporaba in razvojj funkcionalnosti v okvitu vizualizacije napetostih Uporaba in razvojj funkcionalnosti v okvitu vizualizacije
profilov in obremenitev v DCV - SCADA/DMS..
napetostih profilov in obremenitev v DCV - SCADA/DMS..

EG: Sistem za spremljanje PQ je realiziran v skadu s SONDO. Hkrati se na Nadgradnja permnentnega monitoringa v skladu z razvojem omrežja Nadgradnja permnentnega monitoringa v skladu z razvojem
NNO aktivno gradi PQ sistem proizvajalca Iskra Sistemi z merilniki družine
in zahtev SONDO.
omrežja in zahtev SONDO.
MC in programsko opremo MISMART.
EL LJ, ELPR: Sistem za trajno spremljanje PQ je realizirani v skladu s
SONDO.
EL MB:Permanentni monitoring kakovosti napetosti je realiziran v vseh RTP
na 110 kV in SN nivoju. Izvedena je bila izbira merilnih centrov in TP v katere
jih je smiselno vgraditi. Na NN nivoju so merilni centri z online dostopom do
podatkov vgrajeni v manjše število TP SN/NN s priključenimi razpršenimi viri.

CILJNI PROJEKTI

Integracija sistemov
Integracija sistemov znotraj EDP

Razvoj področja v skladu z zahtevami.

EG: aktivno sodeluje v mednarodnih projektnih skupinah na področju
simantičnega modeliranja - CIM model, priprava prvih operativnih vmesnikov
do uporabniških aplikacij.
Nadaljevanje aktivnega sodeluje v mednarodnih projektnih skupinah na področju simantičnega modeliranja - CIM model.
ELLJ: Razvojne aktivnosti na področju modela CIM
Priprava testnega okolja in vmesnikov CIM.
ELPR: Integracija sistemov se bo začela po uspešni vpeljavi GIS. Začetek
Testranje koncepta CIM ter predvidena realizacija produkcijskega okolja.
intenzivnih aktivnosti je predviden v letu 2014. Trenutno se popisuje NNO.
ELMB: Povezava baz podatkov BTP in DCV preko CIM platforme

Več in podrobneje na spletni strani GIZ DEE:
http://www.giz-dee.si/pametna-omrezja

Pregled stanja in načrt razvoja Pametnih omrežij v DEE
Pomemben napredek (2014 -> 2016) na več projektnih sklopih:
 Regulacija SN/NN – vgrajen prvi regulacijski transformator,
 Pridobivanje praktičnih izkušenj s hranilniki energije,
 Praktična izvedba sistema regulacije delovne in jalove moči za

zagotavljaje kakovosti napetosti v omrežju z visokim deležem RV,

 Deluje prva tehnična virtualna elektrarna,
 Pilotni projekti na področju krmiljenja odjema poslovnih in

gospodinjskih odjemalcev,

 Postavitev integracijske platforme CIM, prvi CIM vmesniki v pripravi.

Pregled stanja in načrt razvoja Pametnih omrežij v DEE
Povečanje spoznavnosti
 Vizualizacija napetostnih profilov in obremenitev - Uporabljamo funkcionalnosti v

okviru DCV - SCADA/DMS
 Napredni sistemi za trajno spremljanje PQ so sodobni in skladni s SONDO, Določanje
izvora motenj v omrežju - stalni monitoring na osnovi SIST EN 50 160 postopno prehaja
tudi na NNO
 Ocenjevalnik stanja je bil pilotno preizkušen (HiperDNO, RIP09), obstajajo funkcije v DMS.
Začetek praktične uporabe je predviden srednjeročno (SCADA/DMS).

Povečanje vodljivosti
 Regulacija napetosti TR VN/SN, TR SN/NN – VN/SN regulacija tehnološko ustrezna,

zaključena postavitev prvega regulacijskega transformatorja SN/NN s pripadajočo regulacijo
napetosti. Sledi priprava koncepta sistemske storitve terciarne regulacije ter analiza delovanja
kompenzacijskih naprav za pomoč pri regulaciji napetosti na prenosnem omrežju.
 Daljinsko vodenje TP je v operativni rabi.
 Kompenzacija motenj: trenutno ni potrebe po sistemskih ukrepih za kompenzacijo motenj.

Zaščita elementov
 Zaščita elementov v distribucijskih omrežjih je sistemsko ustrezno rešena.

Pregled stanja in načrt razvoja Pametnih omrežij v DEE
Vodenje omrežja
 Vodenje RV ob visokem deležu RV v omrežju: EU projekt Increase v zaključni fazi

– praktična izvedba sistema regulacije delovne in jalove moči za zagotavljaje kakovosti
napetosti v omrežju z visokim deležem RV. Analiza obratovanja in nadgradnja sistema
regulacije delovne in jalove moči.
 Lociranje okvar in povečanje zanesljivosti obratovanja - Lociranje okvar in
ločevanje poškodovanih delov omrežja je ustrezno rešeno s sistemom daljinsko krmiljenih
stikal, kar omogoča izolacijo poškodovanih delov omrežja in zagotavlja zanesljivost
obratovanja zdravih delov omrežja. Predvideno je uvajanje kompenzacije z jalovo električno
energijo na lokacijah, kjer so razpršeni viri električno zelo oddaljeni od RTP.

Aktivno vključevanje proizvodnje
 Tehnična virtualna elektrarna – prve praktične izkušnje z uporabo virtualne elektrarne,

sledi vključevanje razpršene proizvodnje, razvoj koncepta sistemske storitve.
 Kratkoročna napoved proizvodnje iz obnovljivih virov – trenutno ni predvidena niti
potrebna, analiza in priprava konceptov v primeru zahtev po napovedovanju proizvodnje iz
obnovljivih virov.

Pregled stanja in načrt razvoja Pametnih omrežij v DEE
Aktivno vključevanje odjema
 Krmiljenje odjema gospodinjskih odjemalcev - praktične izkušnje s testnim

nameščanjem vtičnic, senzorjev ter čitalnikov impulzov, ki omogočajo daljinski nazor
priključenih naprav in spremljanje porabe. Sodelovanje v EU projektu Flex4Grid za
aktivno udeležbo porabnikov pri prilagajanju porabe. Priprava tehnološke rešitve in
koncepta krmiljenja gospodinjskih odjemalcev v primeru upravičenosti omenjenih
aktivnosti.
 Krmiljenje odjema poslovnih in industrijskih odjemalcev – izvedeni pilotni
projekti, povečevanje števila udeležencev pilotnih projektov in dvigovanje
regulacijskega potenciala. Analiza EES in izdelava algoritmov za avtomatsko izvajanje
storitve glede na konične obremenitve sistema – Razvojni projekt VPP4DSO.
 Kritične konične tarife za gospodinjske in industrijske odjemalce: zaradi
nestimulativnega okolja ne izvajamo aktivnosti na tem področju. Razvoj bo sledil
potrebnim zakonskim spremembam (npr. diferenciacija tarifnih skupin)
 Kratkoročna napoved odjema: Napovedovanje odjema je ustrezno funkcionalno
realizirano v sistemu vodenja DCV - SCADA/DMS, nadaljnji razvoj v okviru SCADA/DMS

Pregled stanja in načrt razvoja Pametnih omrežij v DEE
IKT
 Dostopovne tehnologije so večinoma preizkušene in v polni operativni rabi,

Nadgradnja in operativna uporaba sodobnih sistemov IKT (IP mešana omrežja),
prizadevanja za pridobitev statusa kritične infrastrukture (rezervirani frekvenčni
spekter za nadzor in vodenje kritične infrastrukture).

Integracija sistemov
 Izmenjava podatkov na trgu z EE je zagotovljena.

 Integracija tehničnih podsistemov - aktivno sodelovanje v mednarodnih

projektnih skupinah na področju semantičnega modeliranja - CIM model, priprava
prvih operativnih vmesnikov do uporabniških aplikacij. Priprava testnega okolja in
vmesnikov. Testiranje koncepta CIM ter predvidena realizacija produkcijskega okolja.

EU projekti v EDP
 Evropska

Unija se v svojih strateških ciljih jasno zaveda
pomembnosti področij raziskav in tehnološkega razvoja. Med
programe, ki naj bi okrepili znanstveno in tehnološko podlago EU in
na ta način spodbudili mednarodno konkurenčnost, spadajo tudi
različni t.i. okvirni programi, ki s sofinanciranjem raziskovalcev po
vsej Evropi dodatno spodbujajo želene aktivnosti.

 Obzorje 2020 predstavlja doslej največji raziskovalni in inovacijski

program EU. S skoraj 80 milijard € sredstev, ki naj bi bila
porabljena v letih od 2014 do 2020, predstavlja doslej največji
finančni instrument za izvajanje aktivnosti, katerih najvišji cilj je
zagotavljanje globalne konkurenčnosti Evrope.

EU projekti v EDP
 V EDP se zavedamo pomembnosti sodelovanja na področju

tehnološkega razvoja in inovativnih dejavnosti.
 EDP sodelujejo na projektih, ki se neposredno nanašajo na

tehnološka področja distribucije električne energije.
 EDP so v zadnjih letih sodelovala pri naslednjih projektih:


SUPERMEN, HiperDNO, RIP09 …



SMARTV2G, ICT4EVEU, ICTPSP, MOBINCITY, eBADGE…



Več na spletni strani www.giz-dee.si/pametna-omrežja

 in trenutno sodelujejo pri naslednjih projektih:

EC: Flex4Grid


Projekt se osredotoča na razvoj odprtega tehnološkega sistema za upravljanje podatkov in zagotavljanje
storitev, ki bodo omogočale upravljanje prilagodljivosti uporabnikov distribucijskega omrežja potrebam
drugih deležnikov v sistemu in bi bil lahko za svoje prilagajanje nagrajen.



EDP naj bi pridobila možnost za zniževanje koničnih obremenitev ter razkoraka med porabo in razpršeno
proizvodnjo energije.



Drugi oz. novi udeleženci pa bodo lahko na trgu električne energije ponujali svoje nove storitve na osnovi
podatkov in odprtih vmesnikov tehnološkega sistema Flex4Grid.



Projekt se vključuje v področje aktivnega vključevanja odjema in proizvodnje (EnGrids2016)

ELJ: Hybrid – VPP4DSO (hybrid
Virtual Power Plant for DSO)
 V projektu se bo raziskalo možnosti za

Aktivno upravljanje bremen in proizvodnje iz
obnovljivih virov energije s poudarkom na
distribucijskem omrežju. R&R projekt je
potrjen in sofinanciran s strani Avstrijske
vlade.
 Namen projekta je razvoj in ocena koncepta

hibridne virtualne elektrarne (VE). VE namreč
omogoča
izvedbo
sistemskih
storitev
prilagajanja odjema in/ali proizvodnje iz OVE
na strani uporabnikov omrežja.
 V tem projektu je poudarek predvsem na

potrebah
in
zahtevah
distribucijskega omrežja.

operaterja

 Projekt se vključuje v področje aktivnega

vključevanja odjema in
(EnGrids2016)

proizvodnje

ELJ: Future Flow

 Projekt

obsega raziskovalne in inovacijske
dejavnosti, ki bodo odjemalcem in razpršenim
virom poleg konvencionalnih enot omogočile
tudi udeležbo na izravnalnem trgu in trgu
redispečiranja.

 Zaradi vse večjega deleža proizvodnje električne

energije iz obnovljivih virov so se drastično
zmanjšale zmogljivosti običajnih načinov
zagotavljanja stabilnosti in preprečevanja ozkih
grl z redispečiranjem, ki temeljijo na fosilnih
gorivih.
 Projekt bo povezal štiri sistemske operaterje iz

osrednje in južne Evrope (Avstrija, Slovenija,
Madžarska in Romunija), ki se dnevno soočajo z
vse večjimi izzivi zagotavljanja varnosti
energetskega sistema.
 Projekt se vključuje v področje aktivnega

vključevanja odjema in proizvodnje

EP: SUNSEED (Sustainable and Robust Networking for Smart Electricity Distribution)
 Projekt predlaga razvojni pristop uporabe že prisotnih in razvijajočih se telekomunikacijskih

omrežij in tehnologij operaterja distribucijskega omrežja in operaterja telekomunikacijskih
omrežij.
 Namen je postaviti enovito in enostavno povezljivo komunikacijsko infrastrukturo skupaj z

ustreznimi poslovnimi modeli, ki bo omogočala uporabo odprtih servisov v bodočih pametnih
omrežjih.
 Projekt definira referenčne primere uporabe s katerimi se bodo preverjali rezultati projekta.

 Projekt se vključuje v področje spoznavnosti omrežja in področja IKT.

EG: INCREASE
 Osnovni cilj projekta INCREASE predstavlja razvoj konceptov vodenja in regulacije napetosti,

ki bodo omogočili dodatno vključevanje razpršenih virov v distribucijska omrežja.
 Z navedenim bi predvidoma omogočili cenejše vključevanje le teh v sicer preobremenjena

omrežja, omenjene funkcionalnosti pa bi zagotovili tudi z razvojem dodatnih sistemskih
storitev, ki bi hkrati predstavljale tudi zametke bodoče EU zakonodaje.
 V okviru projekta poleg sodelovanja pri razvoju konceptov vodenja distribucijskih omrežij

zagotavljamo tudi demonstracijsko okolje za testiranje in ovrednotenje regulacijskih
mehanizmov, ki bodo omogočili vgrajevanje večjega števila razpršenih virov.
 Projekt se vključuje v področje spoznavnosti in področje vodenja

distribucijskega omrežja.

EG: STORY (Added value of STORage in distribution sYstems)
 Razvojno inovacijski projekt naj bi v luči inovativnih pristopov demonstriral praktično

uporabo različnih tehnologij hranjenja energije.
 V projektu bomo omogočili testiranje uporabe večjega hranilnika energije z uporabo

svinčenih akumulatorjev najsodobnejše tehnologije v dveh različnih distribucijskih okoljih.
 Prva demonstracija bo potekala v transformatorski postaji s tipično gospodinjskim odjemom,

druga pa v tipičnem industrijskem okolju.
 Projekt se vključuje v področje spoznavnosti in vodenja omrežja ter

aktivnega vključevanja proizvodnje

(EnGrids2016)

Demonstracijski projekt pametnih
skupnosti in pametnih omrežij
 Projekt bo ob sodelovanju japonskega podjetja Hitachi in

slovenske industrije na področju pametnih omrežij izvedel
demonstracijo najnaprednejših tehnologij s področja
distribucije električne energije in sistemov upravljanja z električno
energijo.
 Slovenska EDP bodo zagotavljala ustrezna demonstracijska

okolja. EDP v projektu nastopajo enotno v okviru PS PO GIZ DEE, ki
pri projektu aktivno sodeluje že od samega začetka.
 PS PO GIZ je določila nabor primernih funkcionalnosti in

predvidene demo lokacije, kar je predstavljalo osnovo za
pripravo Študije izvedljivosti.

 Pripravljen bo sporazum za demonstracijski projekt pametnih skupnosti in

pametnih omrežij v Sloveniji, ki bo določil:
 Način sodelovanja,
 Obveznosti izvajalca,
 Naloge EDP,
 Zagotovljene poligone za demonstracijske projekte.

 Pričetek projekta je predviden še v letu 2016, zaključek pa v letu

2018/19.

Zaključki
 EDP imamo jasno strategijo razvoja pametnih omrežij. Svoje

sposobnosti in znanje dokazujemo s sodelovanjem v zahtevnih
mednarodnih projektih.
 Izkušnje potrjujejo, da se v vseh demonstracijskih projektih

tesno
prepletajo posamezni kompleksni in tehnološko visoko razviti
distribucijskih podsistemi.

 Praktična izvedba zahteva visoko stopnjo znanja tako na področju

razvoja kot kasnejšega vzdrževanja, predvsem pa visoko stopnjo
zanesljivosti delovanja opreme.
 V okviru pilotnih projektov se izvaja pomembno vrednotenje učinkov

(tako tehničnih kot ekonomskih), kar bo omogočalo načrtovanje
ustreznega obsega tovrstnih rešitev.

Zaključki


Za učinkovit nadaljnji razvoj pametnih omrežij je ključno usklajeno
delovanje na tehnološkem, regulatornem, ekonomskem in
sociološkem področju. Če se bo katerokoli od navedenih področij
zanemarilo, bo uvedba pametnih omrežij neuspešna.



Pametna omrežja so priložnost tudi za številna nova, inovativna
mala in srednja podjetja, ki so v evropskih državah gonilo razvoja
gospodarstva. Podjetja pa nujno potrebujejo demonstracijske
projekte za preizkušanje svojih izdelkov ali storitev, ki jih bodo tržili
na globalnih trgih.



To pa je priložnost za plodno sodelovanje med slovensko
industrijo, razvojnimi institucijami, fakultetami in EDP.



Aktivnostim EDP žal ne sledita zakonodajni in regulatorni okvir.
Problem je, da projekti pametnih omrežij prinašajo širšo
družbeno korist, za distribucijska podjetja pa je dostikrat strošek
višji kot prihranki.

Hvala za vašo pozornost!

