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Streszczenie: W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania 

łączników zdalnie sterowalnych do obniżenia strat energii 

elektrycznej w sieci SN przy uwzględnieniu dobowych zmian 

zapotrzebowania. Porównano wartości strat energii elektrycznej na 

analizowanym fragmencie sieci przy założeniu braku ingerencji 

dyspozytora w układ pracy sieci, rekonfiguracji sieci zgodnie 

z opracowanym wcześniej harmonogramem oraz rekonfiguracji sieci 

w odpowiedzi na aktualne zmiany zapotrzebowania.  

 
Słowa kluczowe: Sieci dystrybucyjne, automatyzacja, 

optymalizacja. 

 

1. INFORMACJE WSTĘPNE 
 

Temat optymalnego doboru punktów podziału sieci nie 

jest tematem nowym i był dotychczas szeroko opisywany 

w literaturze, m.in. w [1] i [2]. W tym artykule przedstawiono 

wyniki badań, których celem była ocena skuteczności 

zastosowania rekonfiguracji sieci SN do ograniczenia 

dobowych strat energii elektrycznej. Symulacje wykonano 

dla trzech koncepcji wykorzystania łączników sterowalnych 

zdalnie do zmiany konfiguracji pracy sieci 

elektroenergetycznej.  

W koncepcji pierwszej (K1) miejsca podziału sieci nie 

ulegały zmianom. Rozmieszczenie punktów podziału sieci 

zostało dokonane dla pomiarów historycznych.  

W koncepcji drugiej (K2) przygotowano dobowy 

harmonogram rekonfiguracji sieci. Harmonogram 

przygotowano wykorzystując historyczne pomiary 

zapotrzebowania w stacjach odbiorczych.  

W koncepcji trzeciej (K3) zmiany układu pracy sieci 

były wprowadzane w odpowiedzi na bieżące (symulowane) 

zmiany zapotrzebowania. W efekcie proces wyszukiwania 

optymalnych miejsc podziału był uruchamiany w każdym 

kwadransie doby. W każdym dniu zrealizowany cykl operacji 

łączeniowych może być inny. 

Do zweryfikowania efektywności trzech 

rozpatrywanych koncepcji należało:  

a) przygotować model sieci elektroenergetycznej SN,  

b) wyznaczyć charakterystyczne profile zapotrzebowania 

w stacjach odbiorczych SN/nn z wykorzystaniem danych 

historycznych,  

c) przeprowadzić symulacje dobowej pracy sieci przy 

uwzględnieniu charakterystycznych profili 

zapotrzebowania i wyznaczyć jeden układ pracy sieci 

(koncepcja K1) oraz harmonogram zmian konfiguracji 

pracy sieci (koncepcja K2), 

d) wyznaczyć punkty podziału sieci dla każdego kwadransa 

doby (koncepcja K3).  

Na zakończenie dokonano oceny skuteczności 

zastosowania trzech koncepcji wykorzystania łączników 

zdalnie sterowalnych do ograniczenia strat energii 

elektrycznej. Ocena została wykonana dla pięciu wybranych 

dni, dla których były dostępne rejestracje dobowych profili 

obciążenia.  

 

2. DOBOWA ZMIENNOŚĆ ZAPOTRZEBOWANIA 
 

Sieci elektroenergetyczne SN są opomiarowane 

w sposób niewystarczający do odwzorowania zmian 

zapotrzebowania w jej głębi. Pomiary i rejestracje profili 

zapotrzebowania są realizowane w polach liniowych 

rozdzielni SN stacji WN/SN [3]. W prezentowanej w artykule 

pracy wykorzystano roczne pomiary zapotrzebowania 

w stacjach SN/nn wykonane z 15-minutową rozdzielczością 

do weryfikacji skuteczności koncepcji wykorzystania 

łączników. Wykorzystanie tych pomiarów pozwoliło na 

odwzorowanie zmian w rozkładzie zapotrzebowania na 

analizowanym obszarze w okresie pojedynczej doby [4].  

Dla każdego odbioru wyznaczono charakterystyczny, 

dobowy profil zapotrzebowania z 15-minutową 

rozdzielczością. Jako wartości charakterystyczne w danym 

kwadransie doby przyjęto medianę spośród wartości 

zarejestrowanych w tym kwadransie w okresie jednego roku.  

Dokonano analizy zmian dobowego zapotrzebowania na 

energię elektryczną w stacjach SN/nn. Wyniki analizy zostały 

przedstawione jako tabela na rysunku 1. Kolejne kolumny 

reprezentują pojedyncze punkty pomiarowe, czyli stacje 

transformatorowe SN/nn, natomiast wiersze to kolejne dni 

roku. Z powodu rozmiaru tabeli komórki zostały wyróżnione 

zgodnie z następującą procedurą:  

a) kryteria do wyróżnienia komórek zostały wyznaczone 

osobno dla każdego punktu pomiarowego,  

b) wyznaczono wartości zapotrzebowania dla 1 i 3 kwartyla 

rozkładu zmiennej losowej – dobowego zużycia energii 

elektrycznej w stacji SN/nn,  

c) wypełnieniem jednolitym oznaczono te dni, w których 

zużycie energii elektrycznej w danej stacji było większe 

od wartości trzeciego kwartyla,  

d) wypełnieniem kropkowanym oznaczono te dni, w których 

zużycie energii elektrycznej w danej stacji było mniejsze 

od wartości pierwszego kwartyla,  
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e) komórki niepokolorowane oznaczają dni, w których 

wartość dobowego zapotrzebowania na energię 

elektryczną była pomiędzy wartościami 1 i 3 kwartyla. 

 

 
 

Rys. 1. Roczny rozkład zapotrzebowania na dobową energię 

elektryczną w wybranych stacjach transformatorowych SN/nn 

 

Ocena koncepcji zmian układu pracy sieci została 

przeprowadzona dla pięciu wybranych dni, w których dobowe 

zapotrzebowanie na energię elektryczną w stacjach 

odbiorczych charakteryzowało się zróżnicowanym rozkładem 

zapotrzebowania (dni D1 i D2) oraz wysokim, niskim i 

średnim zapotrzebowaniem (dni, odpowiednio, D3, D4 i D5). 

 

3. MODEL OBLICZENIOWY 

 

Wykorzystany w artykule model sieci 

elektroenergetycznej odwzorowuje rzeczywisty fragment 

sieci SN zasilany z jednego GPZ. Struktura sieci została 

odwzorowana z zachowaniem geograficznego przebiegu tras 

linii oraz rozmieszczenia stacji SN/nn. W modelu 

odwzorowano 273 stacji SN/nn, ponad 1100 odcinków linii  

o łącznej długości 430 km oraz ponad 1300 węzłów – słupów 

i muf. Dodatkowo, dla 3 stacji określono wymóg zachowania 

dwustronnego zasilania z osobnych pól liniowych w GPZ. 

Schemat układu sieci elektroenergetycznej z zachowaniem 

współrzędnych geograficznych został zamieszczony na 

rysunku 2. Symbolem S oznaczono stację GPZ.  

Sieć nn została zamodelowana w sposób uproszczony, 

jako zastępcze odbiory przyłączone do transformatorów 

SN/nn po stronie wtórnej. Każdemu zastępczemu odbiorowi 

przypisano dobowe profile zapotrzebowania dla wybranych 

dni w roku z 15-minutową rozdzielczością.  

Charakterystyczne, dobowe profile zapotrzebowania 

zostały wykorzystane do wyznaczenia układu pracy sieci 

elektroenergetycznej. W miejscach podziału sieci 

elektroenergetycznej oraz w głębi sieci rozmieszczono 

łączniki zdalnie sterowalne. Tak przygotowany model sieci 

został wykorzystany do wyznaczenia harmonogramu zmian 

punktów podziału sieci.  

 

 
Rys. 2. Schemat sieci elektroenergetycznej 

 

4. DEFINICJA PRZESTRZENI ROZWIĄZAŃ  

 

W opisanym wyżej procesie należało rozwiązać 

problemy optymalizacyjne: 1) wyboru miejsc podziału sieci 

elektroenergetycznej oraz 2) rozmieszczenia łączników 

zdalnie sterowalnych. Rozwiązaniem problemów 

optymalizacyjnych 1) i 2) jest zbiór łączników zdalnie 

sterowalnych rozmieszczonych na modelowanym obszarze 

sieci, który tworzy przestrzeń rozwiązań dla problemu 

optymalnej rekonfiguracji sieci (koncepcje K2 i K3).  

W koncepcji K1 układ pracy sieci nie ulega zmianom 

w okresie jednej. Do opisu rozwiązania oznaczonego 

symbolem 𝐗 jest wystarczający wektor X z identyfikatorami 

łączników pracujących w pozycji otwartej. W koncepcji K2 

poszukiwany jest dobowy harmonogram pracy sieci 

elektroenergetycznej. Do opisu rozwiązania 𝐗 zastosowano 

zbiór par: identyfikator kwadransa doby ts, w którym należy 

dokonać rekonfiguracji oraz wektor Xs. W rezultacie opis 

rozwiązania dla pojedynczej doby ma postać:  

𝐗 =  [
X1, X2 , … , XS

t1, t2, … , tS
]. Do opisu rozwiązania dla koncepcji K3 

zastosowano taką samą postać wektora 𝐗 z liczbą kolumn S =
96.  

W literaturze są proponowane różne koncepcje opisu 

wektora X = [x1, x2, … , xM]T. W [5] elementy xn wektora X 

odwzorowują stany przypisanych im elementów 

łączeniowych. Rozmiar M wektora jest równy liczbie 

łączników zdalnie sterowalnych. W [2] rozmiar przestrzeni 

rozwiązań jest równy liczbie podziałów sieci, a elementy 

wektora reprezentują kolejne oczka w strukturze sieci. 

Wartości xm umożliwiają identyfikację elementów 

pracujących w pozycji otwartej w m-tym oczu sieci.  

W tym artykule zastosowano rozwiązanie pośrednie. 

Elementy wektora rozwiązań xm reprezentują kolejne 

elementy łączeniowe rozmieszczone szeregowo pomiędzy 

węzłami sieci SN a łączniki pracujące w pozycji otwartej są 

identyfikowane zgodnie z zasadą opisaną w [2]. Wadą 

przyjętego rozwiązania jest zwiększenie rozmiaru przestrzeni 

rozwiązań, natomiast zaletą – wykorzystanie opracowanej 

wcześniej procedury przeszukiwania i identyfikacji struktury 

sieci.  

 

5. FUNKCJA CELU I OGRANICZENIA 

 

Do oceny warunków pracy sieci elektroenergetycznej 

zastosowano kryterium strat energii elektrycznej. Oceniano 

wartość strat energii elektrycznej za okres jednej doby 

zgodnie ze wzorem (1).  
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𝑸(�̅�) =  
1

4
∙ ∑𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠(𝑋𝑡 , 𝑡)

96

𝑡=1

 (1) 

Gdzie: 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠(𝑋𝑡 , 𝑡) – wartość strat mocy czynnej 

 

Zbiór dostępnych rozwiązań problemu 

optymalizacyjnego był ograniczony do rozwiązań 

spełniających następujące wymagania:  

1) utrzymać napięcia w dozwolonych granicach, 

2) utrzymać obciążenia poniżej wartości dopuszczalnej 

długotrwale,  

3) zachować dostępność napięcia w każdej stacji SN/nn,  

4) zachować układ promieniowy pracy sieci,  

5) zachować kryterium dwustronnego zasilania 

wskazanych stacji odbiorczych.  

 

6. ALGORYTM OPTYMALIZACYJNY PSO 

 

W 1995 r Kennedy i Eberhard zaprezentowali ideę 

algorytmu optymalizacji rojem cząstek, który naśladuje 

zachowanie istot stadnych i ich wzajemnych relacji [6]. 

Algorytm, przeznaczony początkowo do rozwiązywania 

problemów zdefiniowanych w ciągłej przestrzeni rozwiązań, 

został przystosowany do rozwiązywania problemów 

zdefiniowanych w przestrzeniach binarnych a następnie 

dyskretnych [6].  

 

7. WYNIKI 

 

Przeprowadzono obliczenia rozpływowe przy założeniu 

dobowej zmienności zapotrzebowania w dniach D1 ÷ D5. 

Następnie dokonano oceny efektywności analizowanych 

koncepcji wykorzystania łączników zdalnie sterowalnych.  

Na rysunku 3 pokazano rezultat działania procedury 

wyszukiwania miejsc podziału dla podczas symulacji dla 

obciążeń z dnia D1. Wynik procedury został zaprezentowany 

w postaci tabeli, której kolumny to kolejne łączniki zdalnie 

sterowalne natomiast wiersze to kolejne kwadranse doby. Na 

rysunku zostały wskazane tylko te łączniki, które w trakcie 

doby pracowały w pozycji otwartej. Wyróżniono te 

kwadranse doby, w których dany łącznik pracował w pozycji 

otwartej. Cienkie linie poziome wyróżniają kolejne godziny 

doby, natomiast linie grube – czterogodzinne przedziały 

czasowe.  

 

 
 
Rys. 3. Program pracy łączników zdalnie sterowalnych dla dnia D1 

 

Na rysunku 4 pokazano wykres zmienności strat energii 

elektrycznej, wyrażonej w MWh, w dniu D1 dla trzech 

analizowanych koncepcji. Jest widoczne obniżenie wartości 

strat w każdym z kwadransów doby przy zastosowaniu 

rekonfiguracji sieci w cyklu dobowym. Na skutek zmienności 

rozkładu zapotrzebowania w stacjach SN/nn zastosowanie 

pojedynczego układu pracy sieci SN podczas całej doby jest 

nieefektywne (koncepcja K1). Na rysunku 5 pokazano 

zmienność skumulowanej wartości strat zapotrzebowania dla 

symulacji pracy sieci w dniu D2. Na wykresie tym jest 

widoczny zysk w postaci dobowego ograniczenia wartości 

strat energii elektrycznej stosując rekonfigurację sieci. 

Kolejne ograniczenie w wartości strat energii elektrycznej ma 

miejsce w przypadku zastosowania koncepcji K3 sterowania. 

 

 
 

Rys. 4. Zmienność straty energii elektrycznej w [MWh] za 

kwadrans w dobie D1 zapotrzebowania 

 

Prezentowane na rysunkach 4 i 5 zmienności strat 

energii elektrycznej zostały wyznaczone dla dni, których 

rozkład zapotrzebowania różnił się w sposób istotny od 

rozkładu charakterystycznego. W przypadku dni, dla których 

rozkład zapotrzebowania jest zbliżony do rozkładu 

charakterystycznego, różnice w zastosowaniu koncepcji K2 

i K3 są mniejsze. Wyniki analiz dla pozostałych dni zostały 

zamieszczone w tabeli 1. 

 

 
 
Rys.5. Skumulowany wykres zmienności strat energii elektrycznej 

w [MWh] w dobie 2 zapotrzebowania 

 
Tablica 1. Wartości strat energii elektrycznej za okres doby dla 

wybranych dni kalendarzowych  

 

 Model zapotrzebowania K1 

[MWh] 
K2 

[MWh] 
K3 

[MWh] 

1 Model referencyjny 46,75 31,11 — 

2 Dzień D1 53,99 36,48 34,29 

3 Dzień D2 57,60 37,73 34,23 

4 Dzień D3 46,34 30,22 27,80 

5 Dzień D4 64,91 42,53 42,73 

6 Dzień D5 44,48 30,46 29,62 

7 Średnia 53,46 35,48 33,73 

 

Otrzymane wyniki potwierdzają możliwość 

ograniczenia strat energii elektrycznej przy zastosowaniu 

rekonfiguracji sieci w cyklu dobowym. Wielkość (i wartość) 

potencjalnych oszczędności jest uzależniona od 

charakterystycznego rozkładu zapotrzebowania. Im mniej 

zróżnicowany jest rozkład zapotrzebowania od rozkładu 

charakterystycznego tym mniejsze korzyści z zastosowania 

koncepcji rekonfiguracji sieci elektroenergetycznej w cyklu 

dobowym.  
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Korzystając z dostępnych danych pomiarowych można 

przygotować profile charakterystyczne zapotrzebowania 

osobno dla dni roboczych, sobót i dni świątecznych. Profile te 

mogą być wyznaczone dla sezonów np. wiosna–lato i jesień–

zima. Otrzymane profile mogą być wykorzystane do 

wyznaczenia harmonogramów operacji łączeniowych w sieci 

SN dla dedykowanych dni lub okresów (sezonów).  

 

8. WNIOSKI 

 

Dokonano oceny skuteczności zastosowania 

rekonfiguracji sieci elektroenergetycznej do ograniczenia 

dobowych strat energii. Z powodu ograniczonej objętości 

artykułu, prezentacja wyników analiz została ograniczona do 

oceny wpływu wybranych koncepcji sterowania na wartość 

dobowych strat energii elektrycznej przy braku generacji 

rozproszonej.  

Zastosowanie rekonfiguracji sieci w cyklu dobowym 

prowadzi do ograniczenia strat energii elektrycznej na 

analizowanym obszarze i dla analizowanych dni o ponad 

30%. Efektywność operacji łączeniowych realizowanych 

zgodnie z ustalonym harmonogramem jest uzależniona od 

rozkładu zapotrzebowania. Im większa rozbieżność pomiędzy 

profilem charakterystycznym, dla którego został opracowany 

harmonogram łączeń, a bieżącymi warunkami pracy sieci, 

tym mniejsza efektywność tej koncepcji. Właściwości tej nie 

stwierdzono w koncepcji zmiany konfiguracji sieci przy 

wykorzystaniu aktualnych pomiarów.  

Wykazano, że zmiana punktów podziału w cyklu 

dobowym zwiększa efektywność pracy sieci SN i prowadzi 

do obniżenia strat energii elektrycznej. Rekonfiguracja sieci 

może być realizowana zgodnie z opracowanym wcześniej 

harmonogramem zmian, a więc z pominięciem aktualnych 

warunków pracy sieci. Rozwiązaniem alternatywnym jest 

zastosowanie rekonfiguracji sieci elektroenergetycznej 

z wykorzystaniem aktualnych pomiarów. W rezultacie 

potencjalne zmiany konfiguracji sieci nie będą powodowały 

zagrożeń dla pracy sieci w postaci przekroczeń obciążalności 

dopuszczalnej długotrwale oraz dopuszczalnego zakresu 

napięć, ponieważ warunki te są częścią procedury 

optymalizacyjnej.  

Istotny wpływ na wyniki analiz ma stopień nasycenia 

sieci łącznikami zdalnie sterowalnymi, ponieważ zmiany 

punktów podziału sieci mogły zachodzić jedynie pomiędzy 

tymi łącznikami. Spodziewany jest wzrost nasycenia sieci 

elektroenergetycznej łącznikami wyposażonymi w moduł 

telesterowania w celu skrócenia czasu przerw w zasilaniu 

odbiorców końcowych. Przy małym nasyceniu sieci 

łącznikami zdalnie sterowalnymi możliwości dokonania 

rekonfiguracji sieci w odpowiedzi na zmiany rozkładu 

zapotrzebowania mogą być ograniczone.  

W związku z przyłączaniem źródeł generacji 

rozproszonej do sieci SN ulegnie wzrostowi dynamika zmian 

warunków pracy sieci. W rezultacie ulegnie zmianie 

efektywność zastosowania koncepcji zmian układu sieci 

zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem. 

Opracowywane harmonogramy zmian w konfiguracji pracy 

sieci elektroenergetycznej będą coraz mniej dostosowane do 

aktualnie panujących warunków pracy, ponieważ warunki te 

będą ulegały szybszym zmianom na skutek zmiany generacji 

ze źródeł rozproszonych spowodowanych zmianą np. 

nasłonecznienia czy wietrzności. Przy takich warunkach jest 

preferowana koncepcja zmiany konfiguracji sieci przy 

uwzględnieniu aktualnych pomiarów.  
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MV GRID RECONFIGURATION SIMULATION WITH VARYING DAILY DEMAND 

CONDITIONS 
 

DSOs are seeking for MV grid reliability improvements in order to decrease occurrence of power supply interruptions 

and improve voltage quality. As a result, the automatization of medium voltage grid is progressing. In parallel, independently 

from grid improvements plans, the amount of distributed generation installed power is increasing. This leads to loading and 

voltage variations. The inversed power flows are more common as they are depended on the correlation between demand and 

availability of energy source, like wind and sunshine. There is an expectation that battery energy storage and electric vehicle, 

new types of objects connected to power system, will have a crucial impact on the grid performance at near future.  

There is a need to develop smart solutions due to fact, that MV grid development is not economically effective way to 

deal with all new problems. The proposal of MV grid operation improvement will be presented in the article. Remote controlled 

switches together with measurement devices will be utilized to reconfiguration of the grid as a response to varying demand. 

The scheduled and on-line reconfiguration operation schemes will be taken into consideration. Finally, the grid performance 

for aforementioned operation schemes will be executed and compared. 
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