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MECHANIZMY KOMUNIKACJI MOŻLIWE DO  
WYKORZYSTANIA W STEROWANIU PRACĄ SIECI NN 

 
 

Kierunek postępu współczesnej energetyki wyznaczany jest poprzez rozwój techno-
logii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz pojawienie się nowych rodzajów 
odbiorów. Światowe trendy wskazują na dalszy dynamiczny rozwój OZE kosztem ener-
getyki konwencjonalnej. Dla sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia wprowadzenie źró-
deł energii w postaci mikrogeneratorów fotowoltaicznych oznacza odejście od dotych-
czasowej konfiguracji sieci. Rodzi to szereg problemów, szczególnie istotnych w sytu-
acji znacznego poziomu penetracji źródeł fotowoltaicznych oraz innych źródeł rozpro-
szonych. W artykule przedstawiono metody komunikacji pomiędzy elementami systemu 
sterowania pracą sieci nn z dużym nasyceniem źródeł rozproszonych i innych elemen-
tów aktywnych w tej sieci. Opisano różnice pomiędzy technologiami komunikacyjnymi 
oraz ich podstawowe cechy, w tym wady i zalety. 
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1. WSTĘP 
 

Rozwój technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz poja-
wienie się nowych rodzajów odbiorów wpłynął na kierunek postępu współcze-
snej energetyki. Światowe trendy wskazują na dalszy dynamiczny rozwój OZE 
kosztem energetyki konwencjonalnej. Skala tego zjawiska nakłada konieczność 
reorganizacji struktury sieci elektroenergetycznych, także i w Polsce, uwzględ-
niając zagadnienia techniczne, ekonomiczne i prawne.  

Dla sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia wprowadzenie źródeł energii 
w postaci mikrogeneratorów fotowoltaicznych oznacza odejście od dotychcza-
sowej konfiguracji sieci. Równocześnie w sieci tej pojawiają się nowe elementy 
takie jak zasobniki energii czy stacje ładowania pojazdów, które mogą pracować 
zarówno jako odbiory, jak i źródła energii elektrycznej. Dotychczasowe układy 
promieniowe projektowane przy założeniu jednokierunkowego przepływu mocy 
– od źródła w stronę odbiorcy – zaczynają pracować w warunkach, gdy energia 
może być oddawana do sieci. Rodzi to szereg problemów technicznych, szcze-
gólnie istotnych w sytuacji znacznego poziomu penetracji źródeł fotowoltaicz-



42  Robert Jędrychowski, Klara Sereja 
 
nych oraz innych źródeł rozproszonych (DER). Krokiem w kierunku minimali-
zacji negatywnych efektów pracy mikroźródeł jest wprowadzenie mechanizmów 
zarządzania siecią, których nieodzownym elementem jest komunikacja pomię-
dzy elementami tworzącymi układ sterowania. Wraz ze wzrostem liczby źródeł 
rozproszonych oraz urządzeń aktywnych, takich jak stacje ładowania pojazdów 
czy zasobniki energii, pojawia się konieczność stworzenia systemu nadzorujące-
go pracę sieci nn oraz skomunikowania go z zainstalowanymi w niej urządze-
niami. 

Dlatego też konieczne jest nie tylko modelowanie samego systemu sterujące-
go, ale również analizowanie dostępnych technologii komunikacji pomiędzy 
elementami tworzącymi system sterowania i nadzoru (SSiN) sieci nn. Różnice 
pomiędzy technologiami komunikacyjnymi oraz ich podstawowymi cechami, 
z uwzględnieniem wad i zalet, mogą znacząco wpływać na działanie układów 
sterowania pracą sieci. 
 

2. SIEĆ NISKIEGO NAPIĘCIA O CECHACH SIECI  
INTELIGENTNEJ  

 
Wraz z pojawieniem się źródeł generacji rozporoszonej (DER) w sieciach 

elektroenergetycznych niskiego napięcia dostrzeżono konieczność monitorowa-
nia pracy tych sieci w celu przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom.  

 

 
Rys. 1. Promieniowy układ sieci nn wraz z rozproszonymi źródłami energii (DER) i odbiornikami 

aktywnymi (zasobniki energii i stacja ładowania) 
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Obecnie eksploatowane sieci elektroenergetyczne nn pracują w układzie pro-
mieniowym. Stacja SN/nn zasila poszczególne obwody, do których przyłączeni 
są odbiorcy. Przepływ energii następuje od stacji SN/nn do odbiorców. Poszcze-
gólne obwody mają od kilkudziesięciu do kilkuset metrów (rys. 1). Sieć nn wy-
konywana jest na terenach wiejskich i miejskich o rzadkiej zabudowie jako sieć 
napowietrzna. Na obszarach miejskich o dużej gęstości zabudowy jest to sieć 
kablowa, często pracująca w układzie pierścieniowym z punktami rozcięcia 
w złączach kablowych (ZK) (rys. 2). 

W sieciach elektroenergetycznych nn powszechna staje się praca źródeł fo-
towoltaicznych (PV). Wraz z nimi coraz częściej instalowane są zasobniki ener-
gii. W niedalekiej przyszłości nowym elementem aktywnym pracującym w sie-
ciach nn będą stacje ładowania pojazdów i same pojazdy elektryczne, które na-
leży również rozpatrywać jako zasobniki energii. Zarówno zasobniki, jak i stacje 
dwukierunkowego ładowania pojazdów mogą pracować jako odbiór, jak rów-
nież generacja, dynamicznie wpływając na parametry elektryczne sieci  
(rys. 1, 2).  

Już teraz w sieciach o dużym nasyceniu generacji PV dochodzi do nieko-
rzystnych zakłóceń spowodowanych nadmiernym wzrostem wartości napięcia 
przy generacji i małym obciążeniu sieci [1]. Dodatkowe, aktywne elementy 
w postaci zasobników pracujące w sposób niekontrolowany mogą te zjawiska 
łagodzić lub pogłębiać. 
 

 
Rys. 2. Pierścieniowy układ sieci nn wraz z rozproszonymi źródłami energii (DER) i odbiornikami 

aktywnymi (zasobniki energii i stacja ładowania) 
 

Wraz z coraz większą liczbą instalacji prosumenckiej oraz przyłączaniem 
nowych odbiorów rozważane są zmiany w strukturze sieci nn, które przybliżają 
ją do miana Smart Grid. Zmiany te można podzielić na kilka kategorii: 
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1. Modernizacja sieci elektroenergetycznej nn. Zwiększenie przekrojów prze-

wodów oraz skrócenie długości obwodów przyczynia się do zmniejszenia 
niekorzystnych zjawisk występujących w sieci [2].  

2. Zastosowanie stacji SN/nn wyposażonych w transformator z regulowaną pod 
obciążeniem przekładnią oraz lokalnym systemem sterowania i nadzoru 
(SSiN) monitorującym i sterującym pracą stacji [3].  

3. Wyposażenie lokalnego SSiN w dynamiczne algorytmy pozwalające na kon-
trolę pracy zasilanej przez stację SN/nn sieci. SSiN realizuje funkcję lokalne-
go układu regulacji parametrów sieci nn w oparciu o wybrany dla niej algo-
rytm sterowania. Sterowanie to może zakładać regulację napięcia na trans-
formatorze, ograniczenie mocy czynnej i biernej generowanej i pobieranej 
w wybranych punktach sieci czy dynamiczną zmianę charakterystyki pracy 
danego źródła [4, 5, 6, 7].  

4. Stworzenie infrastruktury komunikacyjnej pozwalającej lokalnemu SSiN na 
sięgnięcie do informacji oferowanych przez lokalne kontrolery (LC) przypi-
sane do urządzeń aktywnych, np. inwerter instalacji PV czy sterownik zasob-
nika energii lub stacji ładowania. 

5. Wpływanie w sytuacjach krytycznych lokalnego SSiN na pracę urządzeń 
aktywnych w celu zapewnienia poprawnego działania całej sieci nn zasilanej 
ze stacji SN/nn [7, 8].  

Wprowadzenie takich zmian będzie następowało stopniowo, znajdując odzwier-
ciedlenie w oferowanych rozwiązaniach technicznych, zmianach organizacyj-
nych oraz w nowych aktach prawnych [8]. 
 

3. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ AKTYWNYCH 
 

Urządzenia aktywne przyłączane do sieci elektroenergetycznej niskiego na-
pięcia są urządzeniami energoelektronicznymi, których praca jest kontrolowana 
przez dedykowane lokalne kontrolery (LC). Ich zadaniem jest sterowanie pracą 
przekształtników. W takie kontrolery wyposażone są zarówno inwertery dla 
instalacji PV, układy przekształtnikowe zasobników energii elektrycznej oraz 
stacji ładowania pojazdów. LC kontrolują takie podstawowe parametry jak na-
pięcie i prąd roboczy. Mogą również kontrolować moc czynną i bierną oraz kie-
runek jej przepływu.  
Na przykładzie oferowanych urządzeń można stwierdzić, że ich producenci wy-
posażają je w różnorakie interfejsy komunikacyjne, pozwalające na sterowanie 
pracą urządzeń [9]. LC wykorzystują następujące technologie komunikacji:  
1. łącza stałe: RS232, RS485, Ethernet, 
2. łącza bezprzewodowe: WiFi, GPRS oraz Bluetooth.  
W zależności od wielkości instalacji, do jakiej poszczególne urządzenia LC są 
dedykowane, mogą one posiadać więcej niż jeden port komunikacyjny. Funkcje 
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Pierwszym czynnikiem mającym znaczenie dla wyboru metod komunikacji 
i właściwej technologii jest algorytm sterowania pracą sieci wdrożony w lokal-
nym SSiN. Od jego stopnia złożoności i wymagań co do czasu reakcji zależeć 
będzie rodzaj zastosowanej technologii komunikacyjnej. 
Drugim czynnikiem będą warunki techniczne i organizacyjne. Inaczej będzie 
skonstruowana sieć przy topologii przedstawionej na rysunku 1, gdzie sieć ko-
munikacyjna ma strukturę gwiazdy (rys. 4), podczas gdy dla sieci przedstawio-
nej na rysunku 2 sieć komunikacyjna może mieć strukturę pierścienia, zapewnia-
jąc redundancję połączeń. 
 

15/0,4

0 1 2 3

SSiN
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Rys. 5. Komunikacja oparta na technologiach bezprzewodowych typu Mash. 

 
Ostatnim czynnikiem są wykorzystywane przez SSiN protokoły komunika-

cyjne narzucające niektóre z technologii komunikacyjnych. Dotyczy to zarówno 
starszych standardów, jakimi są Modbus, CAN, IEC 60870-5 oraz DNP3, które 
mogą pracować na łączach asynchronicznych oraz TCP/IP, jak również now-
szych, takich jak IEC 61850, wymagających sieci o znacznych prędkościach 
(minimum 100 Mb/s) [11, 12, 13]. Dotyczy to również najnowszych protokołów 
wykorzystujących technologie bezprzewodowe dedykowane dla sieci IoT oraz 
aplikacji chmurowych.  
 

5. PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE 

 
Opisane w poprzednim rozdziale metody transmisji danych nie działają sa-

moczynnie. Wymagają zastosowania protokołów komunikacyjnych zdolnych do 
logicznej organizacji procesu wymiany danych. Protokoły te mają różną genezę 
powstania oraz posiadają nieco odmienne cechy. Możemy je podzielić na kilka 
kategorii, są to: 
1. Protokoły wykorzystywane w automatyce przemysłowej i budynkowej. Na-

leżą do nich protokoły Modbus oraz CAN. Zostały opracowane pierwotnie 
dla automatyki przemysłowej, z czasem znalazły również zastosowanie 
w automatyce budynkowej. Protokoły te doczekały się wielu rozszerzeń 
i odmian. Stąd mogą pracować, wykorzystując łącza asynchroniczne oraz 
sieci Ethernet i TCP/IP [14]. 
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2. Protokoły telemetryczne wykorzystywane w systemach telemechaniki roz-

proszonej do zarządzania siecią elektroenergetyczną WN i SN. Należą do 
nich dwie grupy protokołów komunikacyjnych IEC 60870 oraz DNP3. Pro-
tokoły te, standaryzowane w latach 80-tych ubiegłego wieku, doczekały się 
skonsolidowanej wersji końcowej opublikowanej w 2015 i 2016 roku. Po-
czątkowo wykorzystywały łącza RS232/422/485. Wraz z rozwojem techno-
logii doczekały się wersji pracującej w technologii Ethernet i wykorzystują-
cej mechanizmy TCP/IP. Istotą wszystkich protokołów telemetrycznych jest 
wykorzystywanie cechy czasu oraz poprawne gromadzenie danych przez 
urządzenia nawet przy braku komunikacji [11, 12, 13].  

3. Standard komunikacyjny IEC 61850 opracowany do zarządzania automaty-
ką stacji oraz sieci elektroenergetycznej WN i SN. Standard ten posiada róż-
ne mechanizmy komunikacji oparte na TCP/IP oraz sieci Ethernet. Mecha-
nizmy te to protokół telemetryczny MMS, synchronizacja czasu oraz szybka 
komunikacja GOOSE i SV. Standard zawiera w sobie wiele rozszerzeń de-
dykowanych dla generacji rozproszonej oraz źródeł OZE, należą do nich 
IEC 61850-7-410 (elektrownie wodne), IEC 61850-7-420 (rozproszone źró-
dła energii) czy IEC 61400-25. Należy przypuszczać, że wraz z obniżeniem 
kosztów urządzeń i systemów SCADA będzie on w przyszłości stosowany 
również w sieciach elektroenergetycznych nn. Przemawia za tym szybkość 
działania przy komunikacji wykorzystującej GOOSE i wartości próbkowane 
SV, co może pozwolić na zastosowanie algorytmów dynamicznych w ste-
rowaniu pracą sieci [7, 12]. 

4. Protokół MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) zapewniający 
komunikację z wykorzystaniem sieci Internet po stronie prosumenta. Wyko-
rzystanie tego typu komunikacji wymaga od operatora sieci poniesienia 
kosztu stworzenia i utrzymania aplikacji chmurowej. Jest to protokół dedy-
kowany dla Internetu Rzeczy (IoT). Zaletą tego rodzaju komunikacji jest 
wykorzystanie ogólnie dostępnych metod komunikacji i brak konieczności 
tworzenia dedykowanych łączy. Dzięki standaryzowanemu protokołowi 
MQTT możliwa jest komunikacja z urządzeniami różnych firm, dane prze-
syłane są w formacie JSON, a połączenie zabezpieczone szyfrowaniem TLS 
[15]. 

5. Protokoły telemetryczne IEEE 2030.5 dedykowane dla sieci Smart Grid. 
Standard opisany został w celu zintegrowania instalacji prosumenckich pra-
cujących w sieciach nn, a jednocześnie uznawany za element IoT. Do ko-
munikacji wykorzystywane są łącza stałe (Ethernet) oraz komunikacja bez-
przewodowa w topologii Mesh. Standard w wersji 2.0 wykorzystuje adre-
sowanie IPv6 oraz metody komunikacji charakterystyczne dla TCP/IP. 
Standard zdobywa dużą popularność w USA, gdzie dedykowany jest do pro-
sumentów posiadających instalacje PV [16]. 
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Tabela 1. Zestawienie protokołów komunikacyjnych. 
 

Lp. 

Protokół  
(standard) 

 komunikacyjny 

Typ łącza 
Szybkość 
 transmisji 

Cechy komunikacji Uwagi 

1. Modbus 
RS232 
RS485 

10 Mb/s 
Maleje wraz z 

odległością 

Komunikacja w trybie ASCI 
lub w nowszych wersjach 
bezpośredni odczyt reje-
strów 

Protokół wykorzy-
stywany w automa-
tyce przemysłowej 
i budynkowej Ethernet 100 Mb/s 

2 CAN 
RS232 
RS485 

10 Mb/s 
Maleje wraz z 

odległością 

Komunikacja w trybie ASCI 
lub w nowszych wersjach 
bezpośredni odczyt reje-
strów 

Protokół wykorzy-
stywany w automa-
tyce przemysłowej 
i budynkowej Ethernet 100 Mb/s 

3 IEC 60870-5 

RS232 
RS485 

10 Mb/s 
Maleje wraz z 

odległością 

Cechy komunikacji opisane 
w dokumentach od IEC 
60870-5-1 do IEC 60870-5-3 
Rozszerzone dla telemechani-
ki RTU w IEC 60870-5-101 

Protokół teleme-
tryczny dla komu-
nikacji pomiędzy 
RTU 

Ethernet Od 10 Mb/s 

Funkcje opisane w IEC 
60870-5-101 przeniesione 
do IEC 60870-5-104 
uwzględniającej komunika-
cję TCP/IP 

4 DNP3 

RS232 
RS485 

10 Mb/s 
Maleje wraz z 

odległością 

Cech zbliżone do IEC 
60870-5-101 Urządzenia te 
wykorzystują komunikacje 
master – slave, gdzie urzą-
dzenie master steruje prze-
biegiem komunikacji 

Protokół teleme-
tryczny dla komu-
nikacji pomiędzy 
RTU 

Ethernet Od 10 Mb/s 
uwzględnia komunikację 
TCP/IP 

5 IEC 61850 Ethernet Od 100 Mb/s 

Standard opisuje kilka form 
komunikacji: protokół 
MMS działający w TCP/IP, 
komunikaty GOOSE oraz 
SV w technologii Ethernet 

Szereg rozszerzeń 
dla DER i OZE: 
IEC 61850-7-410, 
IEC 61850-7-420 
IEC 61400-25 

6 MQTT dowolne  Od 10 Mb/s 

Komunikacja z chmurą 
obliczeniową przy ustalo-
nym formacie danych. 
Wykorzystuje TCP/IP 

Standard przemy-
słowy i teleme-
tryczny 

7 IEEE 2030.5 
ZigBee 
Ethernet 

Od 10 Mb/s 
Komunikacja w TCP/IP. Dla 
sieci bezprzewodowej topo- 
logia Mesh 

Standard dla OZE  
i IoT 

 
W tabeli 1 w sposób zagregowany przedstawiono cechy poszczególnych stan-
dardów komunikacji. Część protokołów komunikacyjnych jest już od lat znana 
w systemach zarządzania siecią elektroenergetyczną stosowanych w sieciach 
WN i SN. Część znana jest z automatyki budynkowej i przemysłowej. Pojawiają 
się jednak nowe rozwiązania związane z rozwojem energetyki prosumenckiej 
oraz elektromobilnością. 

Ważnym czynnikiem przy tworzeniu lokalnego SSiN jest również element 
bezpieczeństwa. Budując układ komunikacyjny, musimy zadbać o zapewnienie 
maksymalnej ochrony pomiędzy komunikującymi się elementami. Stosując ty-
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powe rozwiązania informatyczne, narażamy się na zagrożenia znane z sieci IP. 
Stąd nowo tworzone układy SCADA powinny uwzględniać zalecenia IEC 62351 
dla danego typu komunikacji [17]. 
 

6. PODSUMOWANIE 

 
Pojawienie się w sieciach elektroenergetycznych nn dużej liczby instalacji 

prosumenckich przyczyniło się do pojawienia się nowych problemów w zarzą-
dzaniu pracą tych sieci. Wprowadzenie do nich nowych elementów aktywnych, 
takich jak zasobniki energii czy ładowarki samochodowe, może przynieść do-
datkowe wyzwania.  

Ewolucja sieci elektroenergetycznej nn w kierunku Smart Grid pociąga za 
sobą konieczność zorganizowania mechanizmów wymiany danych pomiędzy 
różnymi współpracującymi podmiotami, do których należą elementy aktywne.  
Mechanizmy te wymagają stworzenia inteligentnych stacji SN/nn wyposażonych 
w transformator z przełącznikiem zaczepów pozwalający na regulację napięcia 
pod obciążeniem oraz lokalny system sterowania i nadzoru (SSiN). 
Stworzone w nich lokalne SSiN wymagają dostępu do parametrów elektrycz-
nych sieci nn w wybranych punktach. Na tej podstawie można realizować algo-
rytmy autonomicznie zarządzające pracą sieci nn oraz transformatora. W tym 
celu należy jednak zapewnić mechanizm dostępu do niezbędnych danych. Służą 
do tego celu odpowiednio dobrane układy komunikacyjne nadzorowane przez 
protokoły dostarczające odpowiednio skonstruowanych mechanizmów. 
Duża liczba dostępnych protokołów komunikacyjnych stwarza pewną trudność 
przy wyborze tego właściwego. Artykuł miał na celu przybliżenie dostępnych 
cech poszczególnych metod komunikacji i protokołów komunikacyjnych.  
 

LITERATURA 
 

[1] Kacejko P., Adamek S., Wancerz M., Jędrychowski R., Ocena możliwości opa-
nowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami 
fotowoltaicznymi, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 9, s. 20–26, 2017. 

[2] Jędrychowski R., Pijarski P., Adamek S., Sereja K., Ocena wpływu generacji PV 
na skuteczność regulacji napięcia w sieciach niskiego napięcia, Rynek Energii,nr 
3, s. 43–47, 2018.  

[3] Dałek A., Inteligentna stacja SN/nn – skalowalny system telemechaniki, WAGO, 
źródło: wagodirect.pl. 

[4] Jędrychowski R., Sereja K., Control system for distributed generation in low 
voltage network systems, Przegląd Elektrotechniczny, 7(94), s. 50–53, 2018. 

[5] Vovos P. N., Kiprakis A. E., Wallace A. E., Harrison G. P., Centralized and Dis-
tributed Voltage Control: Impact on Distributed Generation Penetration, IEEE 
Trans. on Power Systems, vol. 22 (2007), nr 1, pp. 476–483, 2007. 



50  Robert Jędrychowski, Klara Sereja 
 

[6] Pfajfar T., Papic I., Bletterie B., Brunner H., Improving power quality with coor-
dinated voltage control in networks with dispersed generation, 9th International 
Conference on Electrical Power Quality and Utilisation, Barcelona, 2007. 

[7] Jędrychowski R., Sereja K., Adamek S., Pijarski P., Wancerz M., Evaluation of 
the impact of the rate of change of electrical parameters in the LV network on the 
operation of the distributed control system, Progress in Applied Electrical Engi-
neering (PAEE), IEEE, pp. 1–6, 2018. 

[8] Sereja K., Jędrychowski R., Systemy zarządzania siecią nn w świetle wymagań 
normy PN-EN 50438, Poznan University Of Technology Academic Journals, 
Electrical Engineering, nr 94, s. 63–72, 2018. 

[9] Solare Datensysteme GmbH; Solar-Log Installation Manual 
[10] Jędrychowski R., Sereja K., Application of optical fiber connections in low volt-

age distribution network management systems, Photonics Applications in Astron-
omy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments, Red: 
Linczuk M., Romaniuk R., Bellingham, USA, Spie-Int Soc Optical Engineering, 
10808, 2018. 

[11] Jędrychowski R., Zalety standaryzacji systemów nadzoru i zabezpieczeń dla 
generacji rozproszonej, Rynek Energii, 2(81), s. 46–51, 2009. 

[12] Jędrychowski R., Ewolucja systemów sterowania i nadzoru do rozwiązań opar-
tych na strukturze otwartej, Rynek Energii, 1, s. 23–26, 2008. 

[13] Pluta S., Tarczyński W., Transmisja sygnałów telemechaniki w systemach elek-
troenergetycznych. PAK vol. 56, nr 1, 2010. 

[14] Horyński M., Majcher J., Energy management in rural households as a way of 
optimising accounts in the context of prosumer energy development, 
Econtechmod, An International Quarterly Journal On Economics Of Technology 
And Modelling Processes, nr 3, vol. 5, pp. 3–8, 2016. 

[15] MQTT Version 3.1.1, OASIS Standard, 29 October 2014 
[16]  Ghalib M., Ahmed A., Al Shiab I., Bouida Z., Ibnkahla M., Implementation of a 

Smart Grid Communication System Compliant with IEEE 2030.5, Conference: 
IEEE International Conference on Communications At: USA, May 2018. 

[17] Jędrychowski R., Sereja K., Bezpieczeństwo wymiany danych w systemach ste-
rowania i nadzoru, Rynek Energii, 1(134), pp. 72–78, 2018. 

 
 
COMMUNICATION MECHANISMS ADAPTED FOR USE IN CONTROLLING 

LOW-VOLTAGE NETWORK  
 
 

The direction of progress of the energy industry is determined by the development of 
technologies for obtaining energy from renewable sources and the emergence of new 
types of loads. Global trends indicate further dynamic development of renewable energy 
at the expense of conventional energy. In a low-voltage network, distributed energy 
sources change the existing network structure. This is the cause of problems, particularly 
meaningful in a situation of high share of photovoltaic and other dispersed sources. The 
article presents methods of communication between elements of the LV network control 
system with high saturation of distributed sources and other active elements in this net-
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work. Differences between communication technologies and their basic features, includ-
ing advantages and disadvantages, have also been described. 
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