
Trajnostna in robustna komunikacijska omrežja za podporo 

pametnim omrežjem v distribuciji, projekt SUNSEED 

En.grids 015 
Regulacija napetosti 

1 

Jurij Jurše (Elektro Primorska), Radovan Sernec (Telekom Slovenije) 

  

Ljubljana, 10.2.20145 



Pametna omrežja – nova generacija delovanja in upravljanja 

distribucijskega omrežja 
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UPRAVLJANJE 

DELOVANJE 



SUNSEED - (Sustainable and Robust Networking for Smart Electricity 

Distribution) 
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 NAMEN: enovita in enostavno povezljiva komunikacijska infrastrukturo skupaj z 

ustreznimi poslovnimi modeli, ki bo omogočala uporabo odprtih servisov v bodočih 

pametnih omrežjih 

 CILJI: 

 

 

Prekrivaje omrežij 

(TELEKOM – SODO) 

Razvoj naprednih meril 

senzorjev – WAMS 

vozlišča 

Razvoj DMS aplikacije za 

povečanje spoznavnosti 

omrežja 

Postavitev testnega 

poligona na delu 

distribucijskega omrežja 



Prekrivaje komunikacijskih omrežij 
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 SODO ne razpolaga z ustrezno IKT infrastrukturo za podporo pametnim omrežjem 

 
WAN 

HAN 

Obratovalne meritve se 

pomikajo proti končnim 

uporabnikom omrežja 



Prekrivanje omrežij SODO -TELEKOM  
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 Prekrivanje se izvede na osnovi geografske analize prisotnosti omrežij. Pri 

komunikacijskih omrežjih je je upoštevana njihova jakost in pokritost.  

 

 

Pokritost in jakost LTE signala Širokopasovni končni uporabniki 



WAMS vozlišča 
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 WAMS (Wide Area Monitoring System) - zagotavlja SPOZNAVNOST omrežja 

 Osnova so natančno časovno sinhronizirane meritve fazorjev napetosti in tokov v 

različnih točkah omrežja (PMU – Phasor Measurement Unit). 

 WAMS „ne tekmuje“ ampak nadgrajuje in dopolnjuje funkcije v realnem času 

obstoječega SCADA in sistemov zaščit. 

 Simultano zajemanje veličin omogoča: 

• hitro in bolj natančno ocenjevanje trenutnih in bodočih stanj fazorjev v omrežju, 

• spremljanje prehodnih pojavov, 

• analizo sinusnih signalov (kakovost napetosti),  

• ugotavljanje faznega zaporedja (faziranje). 

• …  

 Povezava z robustnim in zmogljivim komunikacijskem omrežjem. 

 

 



Primer uporabe 
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 Klasičen pristop vključevanja RV v omrežje – nujne ojačitve omrežja 

 

 



Primer uporabe – napredno upravljanje distribucijskega omrežja 
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 S povečanjem spoznavnosti in v naslednjem koraku kontrolabilnosti se bistveno 

poveča izkoriščenost obstoječega omrežja. 

 

 



Primer uporabe – arhitektura 
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 V naslednji fazi je smiselno WAMS razširiti v WACS in dalje v WAMPAC. Poleg SA 

se sistem nadgradi s preostalimi ADMS funkcionalnosti (regulacija napetosti z 

OLTC, U(Q), paralelno obratovanje, napredno upravljanje zaščite,…). 

 Decentraliziran ali celo povsem lokalen koncept vodenja omrežja. 

 

 

 



Lokacije testnih poligonov 

10 

 Energetsko in obratovalno zaokrožena območja (SN izvod z vsemi pripadajočimi 

TP in NN omrežji ter končnimi uporabniki). 

 Pokrivajo različne možna komunikacijska omrežja (optika, baker, brezžična, 

mobilna, PLC) in njihovo lastništvo ter upravljanje (TELEKOM, SODO). 

 Predstavljajo izziv tako na komunikacijskem (različno lastništvo, zagotavljanje 

omrežij LTE, prehodi med omrežji, neprisotnost omrežij)  kot tudi na energetskem 

obratovalnem področju (mesto, podeželje, visoke koncentracije RV, oddaljen odjem, 

možnost obratovanja v zaprti zanki, nihanja napetosti…). 
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Zaključek – SUNSEED je projekt nove generacije pametnih omrežij 
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