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Povzetek  – Distribucijsko omrežje električne energije, predstavlja izredno dinamičen sistem v katerem se pojavljajo 
različne obremenitve, ki neposredno vplivajo na kakovost napetosti električne energije. Sistemski operater 
distribucijskega omrežja je zadolžen za zanesljivo in varno obratovanje distribucijskega omrežja. To je mogoče doseči le 
ob kvalitetnem poznavanju energetskih razmer v omrežju. Razpršeni viri predstavljajo za konvencionalno distribucijsko 
omrežje veliko spremembo, ki se odraža v različnih smereh pretoka električne energije, kar vpliva na napetostne razmere. 
Pilotni projekt pametne TP bo omogočil natančno spremljanje teh podatkov tudi v izvornih točkah nizko napetostnega 
omrežja (NN omrežje), ki jih predstavljajo transformatorske postaje. Projekt predstavlja prvi korak k tako imenovanemu 
»pametnemu omrežju« preko postopne kontrole nad parametri obratovanja distribucijskega omrežja. 

 

 

 

AUTOMATION OF DISTRIBUTIVE TRANSFORMER STATION TP 
RADVANJE 

Abstract –   Distribution grid of electricity represents an extremely dynamic system in which occur different load, which 
directly affect the quality of electricity voltage. Company for the management of distribution grid is responsible for the 
reliable and safe operation of the distribution grid. This is possible to achieve only with quality understanding of energy 
and electrical conditions in the grid. Dispersed sources represent for the conventional distribution grid a major change 
which is reflected in different directions of flow of electricity and therefore affects voltage situations. The pilot project of 
advanced transformer station will allow precise monitoring of information also in the original points of low-voltage grid 
(LV grid), represented by transformer stations. The projects represents the first step to the so-called „SmartGrid“ though 
gradual control over the operating parameters of the distribution grid. 
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I.  UVOD 
 
Kot osnova za idejno rešitev - pilotni projekt - 
pametne transformatorske postaje (TP) oziroma Smart 
TP so bili že uspešno izvedeni projekti v slovenskih 
distribucijah, pri katerih so bile uporabljene različne 
telekomunikacijske poti in rešitve.  Koncept takšne 
pametne TP predstavlja velik izziv tako s tehničnega, 
ekonomskega in  organizacijskega vidika.  
 
S pojavom trga električne energije in pojavljanjem 
različnih razpršenih proizvodnih virov električne 
energije so zahteve po informacijah z nivoja TP, kot 
so podatki o  obremenitvi in stanju omrežja vedno 
višje. Ti podatki so  pomembni za vsakega operaterja 
omrežja. Pilotni projekt povzema nekaj pomembnih 
odgovorov glede zahtev pri razvoju pametnega 
omrežja, ki je povečal tako zahteve po količini 
podatkov, kot zahteve po dostopnosti teh podatkov v 
realnem času in opremi, ki jo je potrebno predvideti 
(SN in NN odklopniki z motornimi pogoni, modemi, 
programske aplikacije). 
 
Pametna TP Remontne delavnice Radvanje (2 x 1000 
kVA, 10(20)/0,4 kV) v lastništvu Elektro Maribor 
vključuje avtomatizacijo, nadzor in povezavo z 
distribucijskim centrom vodenja (DCV) Elektro 
Maribor. Ob klasični SN opremi (SN celice in 
transformator) je vgrajena tudi pametna NN oprema z 
vgrajenimi odklopniki, z možnostjo komuniciranja z 
vsemi odvodi proti porabnikom. Rešitev  na NN strani 
predvideva spremljanje vseh pomembnejših podatkov 
iz posameznega NN odklopnika. 
 
Ob že znanih rešitvah Smartgrid  odčitavanja porabe 
električne energije (AMI), je v sami TP vgrajena tudi 
univerzalna RTU enota za potrebe nadzora in vodenja 
s kontrolo statusa primarne opreme na SN in NN 
strani (npr. položaj odklopnika, ločilke, alarmi,…) ter 
merjenje kvalitete električne energije, skladno s 
standardom SIST EN 50160 na obeh napetostnih 
nivojih. 
 
V TP je oziroma bo vključenih tudi pet razpršenih 
virov oziroma sončnih elektrarn moči od 4 do 30 kW 
(trije že obstoječi in dva predvidena).  
 
Komunikacijska povezava z DCV je izvedena na 
osnovi koncepta uporabe poenotenih komunikacij 
preko različnih komunikacijskih omrežij, primernih za 
nivo TP (npr. mobilno omrežje, optika, Wimax ali 
xDSL), odvisno od razpoložljive infrastrukture v TP 
ali njeni neposredni bližini (v tem primeru je 
uporabljena optična povezava). Podatki se pošiljajo na 
SCADA strežnik  preko komunikacijskega kanala in 
sicer po SIST IEC 60870-5-104 protokolu. Zaradi 
različnih načinov komunikacije in zahtev različnih 
služb znotraj distribucijskega podjetja je zelo 
pomembno doseči oziroma zagotoviti 

interoperabilnost podatkov med različnimi oddelki 
znotraj podjetja.  
 

 
II.  PILOTNI  PROJEKT  PAMETNE  TP V 

ELEKTRO  MARIBOR- U 
 

Predstavitev koncepta pametne TP 
 
Klasična distribucijska omrežja – srednje (10 in 20 
kV) in nizkonapetostni (0,4 kV) vodi – so načrtovana 
za distribucijo električne energije v eni smeri in sicer 
od razdelilnih transformatorskih postaj 110/SN kV 
(VN prenosno omrežje in proizvodne enote) do 
porabnikov. Vse dokler je enot razpršene proizvodnje, 
ki povzročajo transport električne energije v 
nasprotno smer malo, bo sistem to prenesel brez 
večjih posledic. 
 
Glede na trenutne trende je mogoče pričakovati, da bo 
v bližnji prihodnosti veliko porabnikov električne 
energije hkrati tudi proizvajalcev, ki bodo viške 
proizvedene električne energije oddajali v 
distribucijsko omrežje. V takih pogojih bo treba 
spremeniti obstoječi način načrtovanja in obratovanja 
distribucijskih omrežij, saj bo v nasprotnem lahko 
prihajalo do slabe kakovosti oskrbe oziroma pogostih 
motenj pri dobavi električne energije končnim 
odjemalcem, lahko pa tudi do lokalnih razpadov delov 
elektroenergetskih omrežij. 
 
Sočasno z množičnim vključevanjem razpršene 
proizvodnje v distribucijska omrežja pa se na drugi 
strani v omrežjih, ob stalni konični rasti obstoječega 
odjema, pojavlja vedno večje število novih, zahtevnih 
električnih porabnikov. Le-ti zahtevajo za svoje 
delovanje vedno bolj kakovostno električno energijo, 
s svojim delovanjem pa v to isto omrežje vnašajo 
motnje. Elektrodistribucijska omrežja v določenih 
odsekih s tem postajajo »prešibka«. Za zagotavljanje 
kakovostne oskrbe odjemalcev zahtevajo, podobno 
kot vključevanje razpršene proizvodnje v omrežje, 
določene ojačitve, kar je tudi skladno s klasičnim 
konceptom razvoja distribucijskih omrežij. 
 
Zaradi vseh zgoraj navedenih problemov so v Elektro 
Maribor pristopili k uvedbi manjšega pilotnega 
»SmartGrids« projekta na SN/NN (10/0,4 kV) nivoju, 
ki bi z vključenimi klasičnimi realnimi elementi 
distribucijskega omrežja (transformatorska postaja 
SN/0,4kV, NN distribucijski vod, male elektrarne, 
porabniki) zajemal čim širši spekter pričakovanih, 
zgoraj opisanih problemov. Z uvedbo sodobnih 
realnih elementov distribucijskega omrežja 
(»pametni« merilniki, »pametni« električni porabniki, 
IKT infrastruktura, vmesniki stičnih mest, lokalna 
avtomatika, itn.) pa bi se v treh fazah poskušalo 
naslednje: 
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• v prvi fazi predvsem analizirati bodoča 
obratovalna stanja v omrežju, tj. analizirati 
vplive, ki jih interakcija večjega števila 
razpršene proizvodnje povzroča v 
električnem omrežju, 

• na predhodni analizi vplivov bi se v drugi 
fazi preučile možnosti dodatnih storitev, ki 
jih enote razpršene proizvodnje lahko 
dodatno nudijo omrežju (npr. kompenzacija 
jalove energije in aktivno izločanje višjih 
harmonskih komponent toka – vse s ciljem 
zmanjšati izgube v distribucijskem omrežju), 

• tretja faza bi bila preučitev možnosti in 
potrebne naprave, ki bi zagotovile samodejno 
in stabilno delovanje testnega omrežja v vseh 
obratovalnih pogojih. To bi gotovo pomenilo 
lokalno vodenje omrežja na 0,4 kV nivoju z 
ustreznimi algoritmi in seveda komunikacijo 
z vsemi porabniki in enotami razpršene 
proizvodnje. 

 
Kot najprimernejši testni poligon je bilo obstoječe 
nizkonapetostno omrežje (NNO) TP 10(20)/0,4 kV 
Remontne delavnice Radvanje. 
 
Za razpršeno proizvodnjo so se pri tem uporabile 
obstoječe sončne elektrarne na omenjeni lokaciji in 
sicer PG1 = 29 kW (moč na pragu), PG2 = 39,9 kW 
(moč na pragu) in PG 3= 29 kW (moč na pragu), ki so 
že vključene v NNO omenjene TP ter tudi dve 
predvideni sončni elektrarni. 
 
Kot odjem električne energije se bodo uporabila vsa 
obstoječa merilna mesta (Pinst = ca. 400 kW), katerih 
lastnik je v celoti Elektro Maribor. Hkrati pa se bo 
NNO razširilo na gospodinjske odjemalce. 
 
Elektro Maribor je tudi v celoti lastnik obstoječega 
srednjenapetostnega (SN) in nizkonapetostnega (NN) 
omrežja, katero bi se opremilo z IKT infrastrukturo in 
po potrebi tudi dogradilo, pri čemer obstaja možnost 
uporabe obstoječe kanalizacije. Elektro Maribor pa je 
prav tako tudi lastnik celotnega zemljišča, na katerem 
je bil pilotski projekt realiziran. 
 
V fazi izgradnje testnega poligona so bili potrebni 
naslednji posegi v obstoječe SN in NN omrežje: 

• izgradnja nadomestne TP 10(20)/0,4 kV 
Remontne delavnice Radvanje, ki je z razliko 
od obstoječe omogočala vgradnjo vse 
potrebne IKT infrastrukture na SN in NN 
nivoju, vgradnjo lokalne avtomatike za 
regulacijo transformacije, proizvodnje in 
porabe omrežja ter omogočala razširitev NN 
razdelilca, 

• izgradnja IKT infrastrukture na SN nivoju od 
bližnje RTP 110/10 kV Radvanje do TP 

10(20)/0,4 kV Remontne delavnice 
Radvanje, 

• izgradnja IKT infrastrukture na NN nivoju 
celotne TP 10(20)/0,4 kV Remontne 
delavnice Radvanje (vsi razpršeni viri ter vsi 
odjemalci na NN nivoju TP), 

• preureditev – prevezava obstoječih stičnih 
mest odjemalcev in proizvajalcev z NN 
omrežjem (smiselno je, da so na istem NN 
izvodu iz TP tako odjemalci kot tudi 
razpršeni viri), 

• zamenjava vseh obstoječih števcev električne 
energije s »pametnimi« merilniki (v primeru, 
če ti še niso realizirani), 

• vzpostavitev lokalne avtomatizacije v TP, ki 
bo preko vmesnikov stičnih mest 
komunicirala z vsemi uporabniki omrežja na 
eni strani ter distribucijskim centrom vodenja 
na drugi strani, 

• izgradnja vsaj enega polnilnika električnih 
avtomobilov kot novega porabnika električne 
energije, 

• vključitev koncepta pametnega doma »Smart 
Home« - vgradnja določenih »pametnih« 
porabnikov električne energije (npr. 
»pametni« hladilnik, ipd.), ki bodo 
omogočali daljinsko avtomatsko upravljanje 
porabe preko lokalne avtomatike, 

• (po potrebi) vključitev dodatnih specifičnih 
porabnikov električne energije v NN 
omrežje, s katerimi bi lahko bistveno vplivali 
na velikost in karakter odjema (npr. ulična 
razsvetljava, ipd.). 

 
Primarna oprema v TP Radvanje 

 
V TP Radvanje, ki je v lasti in obratovanju Elektro 
Maribor d.d., je vgrajena/nameščena v nadaljevanju 
opisana primarna oprema z namenom avtomatizacije, 
nadzora in povezave v center vodenja ( DCV). 
 
Montažna betonska transformatorska postaja je 
namenjena za transformacijo in napajanje potrošnikov 
z električno energijo nizke napetosti. Sestavljena je iz 
tovarniško izdelanih vodo-nepropustnih 
armiranobetonskih elementov. Vsi betonski elementi 
so izdelani tako, da zagotavljajo vodo-tesnost in 
odpornost proti mrazu. 
 
V sami postaji se trenutno nahaja transformator moči 
1 x 630 kVA, SN del (5 celic) in NN del (NN plošča).  
 
SN del sestavlja blok celic s kompresijskimi ločilnimi 
stikali (tip CN4K) 24 kV. V SN delu so predvidena 
polja, transformatorsko polje, merilno polje, spojno 
polje in dovodno polje (2x). 
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NN del se sestoji iz NN plošče in RTU (z vso 
potrebno opremo) za nadzor TP Radvanje. NN del je 
zasnovan tako, da je razširljiv in omogoča 
implementacijo različnih funkcionalnosti v 
prihodnosti. Vsa oprema vgrajena v NN plošči 
(odklopniki) je komunikacijsko podprta in omogoča 
povezljivost z RTU enoto, ki zagotavlja celovit nabor 
informacij o delovanju in nastavljenih parametrih 
opreme. 
 
Poleg tega je tako v SN kot NN delu vgrajen zaslon 
na dotik, preko katerega se lahko upravlja in spremlja 
dogajanja. Koncept TP predvideva spremljanje 
večjega nabora podatkov iz posameznega NN 
odklopnika na strani odvodov (npr. vklop/izklop 
odklopnika, diagnostika – napake na aparatu ali 
komunikaciji, opozorilo preobremenitve). Za potrebe  
daljinskega posluževanja NN odklopnikov so ti 
opremljeni z motornimi pogoni. 
 

Predstavitev koncepta pametne TP 
 
Koncept pametne TP postaje se je pričel razvijati in 
uveljavljati s spreminjanjem tehnoloških značilnosti 
distribucijskega omrežja, ki ga na eni strani diktirajo 
razpršeni viri (RV) ter na drugi strani uporabniki, 
katerih vloga ne bo več samo pasivnega odjemalca, 
ampak bo imel aktivno vlogo v elektro 
distribucijskem omrežju. Za izgradnjo pametnega 
distribucijskega omrežja je potrebno omrežje oziroma 
sklope opremljati na več nivojih in sicer: 

• vgradnja pametne primarne opreme, ki 
omogoča integracijo z gradniki sistemov 
vodenja, 

• vgradnja opreme za nadzor in vodenje – 
univerzalne RTU (Remote Telemetry Unit) 
enote, 

• komunikacijska povezljivost preko 
poenotene komunikacijske infrastrukture, 

• integracija s SCADA aplikacijami v centru 
vodenja (DCV). 

 
Glede na razvoj in topologijo distribucijskega omrežja 
je v tem trenutku največje težišče na razvoju, 
izgradnji in integraciji pametnih distribucijskih 
transformatorskih postaj (TP), ki predstavljajo 
pomembne točke distribucijskega omrežja kjer je 
možno in smiselno vgrajevati naštete gradnike.  
 
Distribucijske TP so namreč najbližje uporabniku na 
eni strani, na drugi strani pa razširjen in pomemben 
gradnik distribucijskega elektroenergetskega omrežja, 
ki omogoča vgradnjo pametne stikalne, krmilno 
avtomatizacijske in komunikacijske opreme.  
 
Primerjava distribucijskih in prenosnih omrežij je tako 
v tehničnem kot ekonomskem pogledu problematična, 
saj so na eni strani prenosna omrežja že zgrajena in 

opremljena s sistemi, ki omogočajo integracijo v 
pametna omrežja, vendar pa so tako tehnološke in 
tehnične zahteve za opremo drugačne.  
 
 

 
 
Slika 1: Sodobno distribucijsko omrežje z pametnimi 

transformatorskimi postajami 
 

Pametna stikalna oprema 
 
Na nivoju TP lahko stikalno opremo delimo po 
napetostnih nivojih in sicer SN (VN) ter NN opremo. 
Na NN strani gre za direktne izvode do porabnikov, 
na katere pa so vse pogosteje priklopljeni tudi 
razpršeni viri. Prav s spreminjanjem tehnoloških 
značilnosti omrežja, predvsem z uvajanjem razpršenih 
virov, vse pogosteje prihaja do težav v distribucijskem 
omrežju, ki so povezane tako s kakovostjo električne 
energije (EN 50160) kot tudi z drugimi obratovalnimi 
parametri omrežja. 
 
Prav zaradi tega je vse bolj prisotna potreba po 
vgradnji pametne stikalne opreme, tako na SN kot NN 
strani, ki omogoča spremljanje ključnih parametrov in 
diagnostiko na opremi, integracijo naprav in 
segmentov omrežja preko RTU naprav in 
komunikacijska povezljivost s centrom vodenja. Del 
funkcionalnosti in algoritmov, ki omogočajo 
implementacijo pametnega omrežja se izvaja v centru 
vodenja na osnovi zajema in agregacije podatkov na 
strani RTU naprav posredovanih preko 
komunikacijske infrastrukture.  
 
Razvoj pametne transformatorske postaje predvideva 
spremljanje večjega nabora podatkov iz posameznega 
odklopnika na strani odvodov in sicer je možno 
spremljanje naslednjih parametrov posameznega NN 
odklopnika: 
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• diagnostika – napake na aparatu ali 
komunikaciji, 

• opozorilo preobremenitve >120%, 
• pozicija odklopnika – vključeno, izključeno, 
• pripravljen na vklop, 
• opozorilo preobremenitve >100%, 
• vzrok izpada, 
• opozorilo (>70 % nazivne obremenitve), 
• tokovi po posameznih fazah I1, I2, I3, 
• maksimalni tok Imax, 
• nastavljena vrednost pretokovne zaščite Ir, 
• nastavljena vrednost trenutne kratkostične 

zaščite Ii, 
• nastavljena časovna zakasnitev 

preobremenitvene zaščite tr, 
• nastavljena vrednost zakasnjene kratkostične 

zaščite Isd, 
• časovna zakasnitev tsd, 
• serijska številka odklopnika, 
• tip odklopnika, 
• funkcija odklopnika, 
• verzija odklopnika. 

 
Odklopniki so komunikacijsko podprti in omogočajo 
integracijo z RTU napravo preko komunikacijske 
povezljivosti, ki je izvedena znotraj transformatorske 
postaje.  
 
Za ostale naprave oziroma sklope transformatorske 
postaje je možno uporabiti direktno povezavo 
signalov (npr. stanje Buchholz zaščite, stanje 
varovalčnih ločilnikov v kolikor niso uporabljeni 
odklopniki ...). 
 

 
 

Slika 2: Konfiguracija odklopnika za komunikacijsko 
integracijo z RTU napravo 

 
 
 

Univerzalna RTU naprava 
 
Za ustrezno integracijo segmentov distribucijskega 
omrežja je potrebna vgradnja sekundarne opreme, ki v 
kombinaciji z pametno stikalno opremo omogoča 
integracijo v celovit koncept nadzora in vodenja 
pametnega distribucijskega omrežja. V točkah 
nadzora distribucijskega elektroenergetskega omrežja 
so se delno že v preteklosti uvajale RTU rešitve, ki pa 
morajo zaradi novih zahtev biti čim bolj univerzalne. 
Pojmi univerzalnosti, ki bodo uporabniku zagotavljali 
rešitve, pa so: 

• poenotenje komunikacijske infrastrukture z 
zagotavljanjem Ethernet povezljivosti, 
varnostnih zahtev pri prenosu in varovanju 
informacij ter različnih komunikacijskih 
medijev, 

• naprave RTU, ki bodo zagotavljale ustrezno 
povezljivost skladno s standardi, fleksibilnost 
in zadostno zmogljivost glede na nivo 
vgradnje, 

• aplikacije, ki bodo zasnovane na sodobnih 
IKT tehnologijah, internetnih rešitvah itn. 

 
Pri vseh naštetih rešitvah je pomembno, da so 
komponente oziroma gradniki rešitev čim bolj 
standardni in razširjeni, po možnosti zasnovani na 
rešitvah ali platformah, ki jih uporablja več 
proizvajalcev. Zlasti na področju strojne opreme so za 
uporabnike lahko zelo omejujoče rešitve, ki so 
zasnovane v majhnih prototipnih laboratorijih ali pri 
majhnih hišnih proizvajalcih, funkcionalnosti pa 
prilagojene le na trenutno poznane funkcionalnosti. 
 
Poleg naštetega je bistvenega pomena tudi ekonomska 
sprejemljivost rešitev. Zavedati se namreč moramo, 
da je distribucijsko omrežje sestavljeno iz različnih 
nivojev in zahtevnosti opreme, ki jih delno 
opredeljuje tudi napetostni nivo (srednja napetost, 
nizka napetost). Rešitve na nivoju distribucijskih 
transformatorskih postaj imajo namreč zaradi velikega 
števila TP-jev omejitve v ceni, zato morajo biti rešitve 
resnično optimirane. 
 
Za obratovanje distribucijskega omrežja so 
pomembne informacije na primarni in sekundarni 
strani transformatorja, kakor tudi transformatorja 
samega. Za zajem informacij, oziroma priklop 
senzorjev in tipal je potrebno uporabiti ustrezno RTU 
napravo, ki mora za zagotavljanje univerzalnosti 
omogočati naslednje funkcionalnosti: 

• povezljivost instalirane opreme v 
transformatorski postaji s tipanjem digitalnih 
ali analognih stanj opreme ali senzorjev, 

• povezljivost inteligentne opreme na 
transformatorskih postajah, z različnimi 
komunikacijskimi možnostmi v RTU 
napravo, 
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• fleksibilnost v zagotavljanju funkcionalnosti,  
• razširljivost in prilagodljivost RTU opreme 

za pokrivanje različnih tipov distribucijskih 
transformatorskih postaj, 

• povezljivost v TK omrežje 
elektrodistribucijskega podjetja na fizičnem 
nivoju preko Ethernet komunikacijskega 
protokola ter na aplikacijskem nivoju preko 
IP protokolnega nivoja, 

• možnosti povezave preko aplikacijskih 
protokolov IEC 60870-5101/104 ali 
IEC61850 v center vodenja DCV (kot slave 
naprave), 

• možnosti daljinskega dostopanja za potrebe 
konfiguracije ali lokalnega monitoringa RTU 
enot prek komunikacijskega omrežja 
elektrodistribucijskega podjetja, 

• lokalno shranjevanje in agregacija podatkov 
z namenom optimizacije količine informacij 
in zagotavljanje celovitosti arhivskih 
podatkov. 

 

 
 

Slika 3: Univerzalna RTU naprava 
 

Predstavitev TK in rešitve v TP 
 
Elektrodistribucijska podjetja v Sloveniji so z 
vzpostavitvijo optičnih ter deloma radijskih prenosnih 
sistemov do ravni RTP in RP postaj razvila lastna 
telekomunikacijska omrežja, ki zagotavljajo visoko 
zanesljive in varne TK storitve. 
 
Situacija glede povezljivosti preko TK medijev ter 
omrežij na ravni TP postaj pa je popolnoma drugačna. 
Le majhen delež TP postaj je povezan preko optičnih 
povezav, kar zahteva uvajanje drugačnih principov 
glede njihovega povezovanja. Kljub temu je 

dolgoročno smiselno razmišljati o uvedi optičnih 
povezav do TP, tam kjer za to obstajajo možnosti, npr. 
v mestnih območjih. 
 
V pametni TS 2 x 1000 kVA, 10(20)/0,4 kV 
Remontne delavnice Radvanje je tako že bila dana 
možnost optične povezave, kar je s pridom 
uporabljeno pri vzpostavitvi  komunikacijskih 
povezav. Kljub temu pa je treba vzpostaviti 
sistematiko, predvsem v smislu poenotenja pristopov 
pri izrabi različnih IKT tehnologij, ki jih sicer lahko 
uporabimo na TP postajah: 
• Pri povezovanju TP postaj večinoma prihaja do 

izrabe povezav preko mobilnih TK omrežij 
ponudnikov storitev z izrabo 
GPRS/EDGE/UMTS tehnologij in prihajajoče 
tehnologije LTE. 

• Upravljanje z nekaterimi parametri, kot je npr. IP 
naslovni prostor je v dosedanjem stanju oteženo, 
vsaka inteligentna naprava pa za vključevanje v 
IKT sistem potrebuje unikaten naslov IP. 
Najpogosteje pride do težav pri usklajevanju IP 
naslovnega prostora in ponudnikovih (npr. 
GPRS) zahtev glede naslavljanja IP, ki ni nujno 
najoptimalnejši za elektrodistribucijsko podjetje. 

• Potek uvajanja različnih sistemov na raven TP 
postaj do sedaj z vidika telekomunikacijskih 
storitev ni upošteval optimalne vloge TK 
sistemov v tem procesu. V praksi to pomeni, da 
lahko različni sistemi na ravni TP postaj (npr. 
AMI/AMM, meritve kakovosti, vodenje) 
uporabljajo ločene komunikacijske poti (npr. več 
GPRS enot oz. SIM kartic na eno TP postajo).  

• Varnost komunikacijskih povezav v pametnih 
omrežjih predstavlja enega od pomembnejših 
segmentov, saj informacije, ki se pretakajo med 
TP postajami in aplikacijami v centru (npr. za 
DCV ali AMI) ne smejo biti dosegljive 
komurkoli, pri tem pa ostaja dejstvo, da so in 
bodo uporabljena tudi telekomunikacijska 
omrežja, ki niso v lasti elektrodistribucijskih 
podjetij. V takem primeru ob neustreznem 
varovanju podatkov obstaja nevarnost varnostnih 
incidentov, kar pa je potrebno preprečiti v 
največji možni meri že v fazi snovanja rešitev. 

• Nizka stopnja izrabe in integracije z obstoječimi 
elektrodistribucijskimi TK omrežji za potrebe 
povezovanja TP postaj odpira možnosti izboljšav 
in s tem prihranke pri uvajanju infrastrukture 
pametnih omrežij. 
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Slika 4: Koncept vključevanja TP postaj v 
elektrodistribucijskem podjetju  

 
Našteta dejstva so pri povezovanju TP postaj 
sprejemljiva le do določene mere. Ko pa se potrebe po 
različnih sistemih na ravni TP na eni strani in število 
TP na raven nekaj sto ali celo nekaj tisoč na drugi 
strani povečujejo je potrebno zasnovati in uvesti 
drugačen koncept telekomunikacijskih povezav. 
Osnovne zahteve so tako: 
• Informacijske tokove na TP-jih je potrebno 

združiti v enotno komunikacijsko pot. OSI model 
opredeljuje sedem slojno arhitekturo IKT 
sistemov, pri čemer se štejejo spodnji trije sloji 
(fizični, povezovalni in omrežni sloj) kot 
popolnoma komunikacijski sloji, medtem, ko 
višji sloji, vključno s sedmim sodijo v IT 
segment. Pri tem komunikacijski sloji opravljajo 
vlogo integratorja različnim aplikativnim 
rešitvam, zato je v telekomunikacijski industriji 
vedno težnja k poenotenju, oziroma konvergenci 
na komunikacijski ravni, kar omogoča optimalno 
arhitekturo, ob uporabi tehnoloških rešitev, ki se 
najbolje prilagajajo zahtevam uporabnikov in 
različnih aplikacij. 

• Osnovna protokola zaradi narave uporabniških 
sistemov v pametnih omrežjih sta Ethernet, kot 
fizični vmesnik (v ustreznih variantah) in kot 
protokol sloja 2 ter IP kot protokol sloja 3, pri 
vključevanju uporabnikov in aplikacij v 
komunikacijsko infrastrukturo. 

• Zagotavljanje primernih pogojev za različne 
podsisteme na TP-jih, ki zahtevajo izmenjavo 
podatkovnih tokov s centralno aplikacijo opišemo 
z opredelitvijo ustreznih vrednosti naslednjih 
parametrov v komunikacijskih omrežjih: 

o pasovna širina, 
o razpoložljivost TK storitve, 
o zakasnitve in stresanje zakasnitev 

(jitter), 
o prioritizacija posameznih informacijskih 

pretokov. 
• Zagotoviti je potrebno mehanizme za upravljanje 

s komunikacijsko infrastrukturo, saj le to vpliva 

na obvladovanje sistema in razpoložljivost TK 
storitev. 

• Uporaba standardiziranih protokolov in 
tehnologij je potrebna zaradi zagotavljanja 
medsebojne skladnosti med različnimi 
podsistemi, poleg tega pa elektrodistribucijskemu 
podjetju omogoča odprtost pri razvoju 
infrastrukture pametnih omrežij. 

• Zagotovitev mehanizmov varnosti TK storitev od 
izvora do ponora informacijskega pretoka je 
ključnega pomena, saj le na tak način zagotovimo 
celovito varovanje informacijskih pretokov med 
TP postajami in DCV-jem. 

 
 

III.  PATENTI  S PODROČJA PAMETNIH  
MREŽ 

 
Z dne 01.01.2012 sta KOLEKTOR SINABIT d.o.o. in 
C & G d.o.o. Ljubljana lastnika naslednjih patentov s 
področja pametnih omrežij: 
Slovenski 

• Patent št. 21482: Naprava za odkrivanje in 
izklop polizoliranega vodnika v električnih 
vodih srednje napetosti, 

• Patent št. 21717: Detekcijsko vezje 
zaščitnega tokokroga za odkrivanje in izklop 
prekinjenih električnih vodnikov v 
elektroenergetskem omrežju poljubne 
napetosti, 

• Patent št. 22276: Naprava in metoda za 
indikacijo in javljanje sprememb v trifaznem 
sistemu električne napetosti 
elektroenergetskega voda, 

• Patent št. 22461: Naprava in metoda za 
daljinski nadzor TP SN-NN. 

Evropski 
• Patent št. EP 2 109 205 A1: Remote 

operation control of MV/LV transformer 
station and remote signalling of faults, 

• Patent št. EP 2 019 323 A2: Device and 
method for indicating and signalling changes 
in a three-phase voltage system of power 
line, with the purpuse to detect interrupted 
conductions. 

Hrvaški 
• Patent št. PK20080110: Uređaj i postupak za 

indikaciju i javljanje promjena u trofaznom 
sustavu električnog napona 
elektroenergetskog voda, s namjenom 
otkrivanja prekinutih vodova, 

• Patent št. PK20050475: Naprava za 
otkrivanje i isključivanje prekinutog 
poluizoliranog vodiča kod električnih vodova 
srednjeg napona. 
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IV.  ZAKLJU ČKI  
 

Z odprtjem trga električne energije (Agencija za 
energijo RS je uvedla in določila kriterije za 
spremljanje kakovosti električne energije in sicer s 
tremi nivoji: stalnost,  oblika napetosti in komercialna 
kakovost) in pojavom različnih razpršenih 
proizvodnih virov električne energije so postale 
zahteve po informacijah z nivoja TP, kot so podatki o  
obremenitvi in stanju omrežja vedno višje. Ti podatki 
so  pomembni za vsakega operaterja omrežja. 
 
Pametna TP Remontne delavnice Radvanje (2 x 1000 
kVA, 10(20)/0,4 kV) v lastništvu Elektro Maribor 
vključuje avtomatizacijo, nadzor in povezavo z 
distribucijskim centrom vodenja (DCV) Elektro 
Maribor. Ob klasični SN opremi (SN celice in 
transformator) je vgrajena tudi pametna NN oprema z 
vgrajenimi odklopniki z možnostjo komuniciranja z 
vsemi odvodi proti porabnikom. Rešitev  na NN strani 
predvideva spremljanje vseh pomembnejših podatkov 
iz posameznega NN odklopnika. 
Ob povečani količini podatkov mora pilotni projekt 
odgovoriti na zahteve novega nivoja avtomatizacije in 
načina agregacije podatkov pridobljenih s strani 
primarne opreme. Ta oprema predstavlja nove 
tehnološke zahteve za opremo, komunikacijske poti in 
programsko podporo v službi avtomatizacije 
distribucijskega omrežja: SN in NN odklopniki z 
motornimi pogoni, postajni računalniki, RTU naprave, 
modemi, optične in žične povezave, SCADA 
programsko opremo in druge programske aplikacije. 
 
V sami TP je vgrajena univerzalna RTU enota za 
potrebe nadzora in vodenja s kontrolo statusa 
primarne opreme na SN in NN strani (npr. položaj 
odklopnika, ločilke, alarmi,…) ter merilniki za 
merjenje kakovosti električne energije, skladno s 
standardom SIST EN 50160 na obeh napetostnih 
nivojih. Prav tako bo vključeno avtomatsko zajemanje 
števčnih stanj števcev električne energije. 
 
Poleg že treh obstoječih razpršenih virov, bosta 
vključena tudi dva dodatna razpršena vira oziroma 
dve sončni elektrarni po 40 kW. Sam koncept je 
zastavljen tako, da omogoča uporabo različnih 
dodatnih funkcij v prihodnosti.  
 
Komunikacijska povezava z DCV je izvedena na 
osnovi koncepta uporabe poenotenih komunikacije 
preko različnih komunikacijskih omrežij, primernih za 
nivo TP (npr. mobilno omrežje, optika, Wimax ali 
xDSL), odvisno od razpoložljive infrastrukture v TP 
ali njeni neposredni bližini. Podatki se pošiljajo na 
SCADA strežnik  preko komunikacijskega kanala in 
sicer po SIST IEC 60870-5-104 protokolu 
 
Zaradi različnih načinov komunikacije in zahtev 
delovnih procesov (sistemov) po svojih bazah 

podatkov (meritve, alarmi) je zelo pomembno doseči  
oziroma zagotoviti  interoperabilnost - izmenjavo 
podatkov med sistemi in unificiranje podatkovnega 
modela EES.  
 
V ta namen se lahko uporabi programsko orodje z 
imenom integracijska platforma CIM - Common 
information model. Integracijska platforma CIM je 
nabor standardov IEC 61970 in IEC 61968 in 
omogoča interoperabilnost in izmenjavo podatkov 
med različnimi sistemi ter unificira podatkovni model 
EES in je naslednji projekt, ki bo podprl aktivnosti pri 
graditvi pametnega omrežja v distribuciji. 
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