
Nr 2(105) - 2013 Rynek Energii Str. 35 
  
 

PRAKTYCZNE ASPEKTY STATYCZNEJ ESTYMACJI  
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Streszczenie. W niniejszej pracy przeanalizowano możliwości praktycznego wykorzystania zadania estymacji stanu pracy 
rozdzielczych sieci elektroenergetycznych SN i nn. Zaproponowano kilka metod szacowania obciążeń w węzłach odbior-
czych sieci dystrybucyjnej SN i nn oraz metodę estymacji wektora stanu sieci i dostosowaniu ich do aktualnych warunków 
w OSD, które w dalszym ciągu borykają się z deficytem danych pomiarowych w sieciach rozdzielczych. W celu przetesto-
wania zaproponowanej metodyki szacowania obciążeń i estymacji stanu pracy sieci został wybrany fragment krajowej sieci 
dystrybucyjnej SN i nn objęty pomiarami interesujących z punktu widzenia badań wielkości. Na podstawie dostępnych da-
nych pomiarowych oraz bilingowych zostały oszacowane parametry modeli probabilistycznych obciążeń szczytowych 
w węzłach odbiorczych w zależności od przyjętej metody szacowania tych obciążeń. Następnie, został wyestymowany wek-
tor stanu pracy sieci w oparciu o otrzymany wektor obserwacji oraz ich błędów. 
 
1. WSTĘP 
Elektroenergetyczne sieci dystrybucyjne stanowią 
zmieniające się zarówno w czasie, jak i przestrzeni 
złożone układy dynamiczne. Struktura systemu dys-
trybucyjnego zawiera dwie podstruktury odróżniające 
się ze względu na funkcję, tj. podsystem sterowania 
(sterowanie dyspozytorskie i działanie automatyki 
elektroenergetycznej) oraz obiekt sterowania (sieć 
elektroenergetyczna, jako zbiór powiązanych ze sobą 
obiektów elektroenergetycznych) [1]. 

Sygnały wejściowe systemu dystrybucyjnego wpro-
wadzane są zarówno do podsystemu sterowania (pla-
nowane remonty i związane z nimi przełączenia, po-
lecenia wyższych szczebli dyspozytorskich), jak rów-
nież do samego obiektu (moc zapotrzebowania, moc 
generowana w źródłach energii, zakłócenia losowe). 
Z kolei, sygnał wyjściowy jest tworzony przez obiekt 
w wyniku zachodzących w nim procesów technolo-
gicznych i organizacyjnych, takich jak zaspokojenie 
zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, jakość 
zasilania odbiorców oraz stopień wykonania plano-
wych zadań (remonty, naprawy) [1]. Relację sygna-
łów wejściowych i wyjściowych w stosunku do sys-
temu dystrybucyjnego pokazano na rys. 1. 

Każdy samoorganizujący się system, w tym elektro-
energetyczny system dystrybucyjny charakteryzuje 
się pewnym celem działania (lub zbiorem różnych 
celów), który określa sposób oddziaływania na obiekt 
ze strony podsystemu sterowania siecią rozdzielczą. 
Sterowania dokonuje się przez odpowiedni wybór 
wartości parametrów sterowania, które mogą być 
zmienianie w podsystem sterowania (zmiana zacze-
pów transformatorów, zmiana stanu łączników liniach 
SN i nn, harmonogram planów remontowych). Ste-
rowanie powinno przebiegać w taki sposób, aby praca 

sieci w rozpatrywanym czasie możliwie jak najlepiej 
spełniała stawiane jej zadania. 

 
Rys. 1. Struktura systemu dystrybucyjnego 

Stan obiektu lub jego odpowiedź można obserwować 
za pomocą odpowiedniego zespołu urządzeń pomia-
rowych, zwanego układem obserwacji. Sygnały te 
obarczone są błędem wynikającym z metody pomia-
ru, budową przyrządu pomiarowego (składowa sys-
tematyczna błędu) oraz warunków wykonywania 
pomiaru (składowa przypadkowa błędu). Brak danych 
pomiarowych można uzupełniać danymi szacowany-
mi (pesudopomiary), także obarczonymi błędami 
szacowania [1, 3]. 

Zagadnienie estymacji stanu polega na wykorzystaniu 
zakłóconych obserwacji (pomiarów, pseudopomia-
rów) w ocenie właściwości obiektu rzeczywistego. 

Dziedzina wiedzy związana z estymacją stanów pracy 
w sieciach elektroenergetycznych jest rozwijana od 
wielu lat. W obecnej chwili, najbardziej kompletną 
publikacją z tego zakresu jest monografia [3]. Oprócz 
niej istnieje duża liczba artykułów w czasopismach 
i referatów w materiałach konferencyjnych, np. [4-9]. 
Znakomita większość publikacji dotyczy estymacji 
stanu systemów elektroenergetycznych o dużej re-
dundancji danych (np. z wykorzystaniem jednostek 
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PMU) [4]. W przypadku estymacji stanów pracy sieci 
dystrybucyjnych, można wyróżnić dwa główne spo-
soby rozwiązania problemu, tj. stosowanie modeli 
liniowych, których postać wyznacza się metodą naj-
mniejszych ważonych kwadratów [5] oraz podejścia 
probabilistyczne i rozmyte, polegające na bezpośred-
nim (analitycznym lub symulacyjnym) wyznaczaniu 
parametrów probabilistycznych lub rozmytych napięć 
i obciążeń w sieciach dystrybucyjnych [1, 6, 7]. Za-
dania estymacji w poszczególnych elementach sieci 
(np. moc szczytowa w stacji SN/nn) za pomocą róż-
nego rodzaju metaheurystyk były poruszane m. in. 
W publikacjach [8, 9]. 

2. SFORMUŁOWANIE PROBLEMU 
W przypadku krajowych sieci dystrybucyjnych, ob-
serwuje się znaczny deficyt danych pomiarowych. 
Aktualnie można przyjąć, że dostępne są (w różnym 
stopniu, w zależności od OSD i poszczególnych rejo-
nów): 
 moduły napięć na szynach 110 kV i SN transfor-

matora 110 kV/SN zasilającego sieć dystrybucyj-
ną, 

 moce czynne i bierne szczytowe oraz przepływy 
energii w transformatorze 110 kV/SN, 

 moce czynne i bierne szczytowe oraz przepływy 
energii w polach liniowych SN w stacjach 110 
kV/SN, 

 moduły prądów w polach liniowych SN w stacjach 
110 kV/SN, 

 moce czynne szczytowe oraz przepływy energii na 
punktach wymiany, 

 moce czynne szczytowe oraz zużycie energii od-
biorców SN (dane bilingowe), 

 moce czynne szczytowe oraz przepływy energii 
w wybranych stacjach SN/nn (pole transformato-
rowe lub pola liniowe nn), 

 zużycie energii u odbiorców nn (dane bilingowe). 

W ramach danych bilingowych odbiorców dostępne 
są także informacje o taryfach, mocach czynnych 
umownych oraz wielkościach zabezpieczeń 
przedlicznikowych. Do szacowania obciążeń wyko-
rzystuje się także dobowe profile odbiorców objętych 
siecią danego OSD. 

Według wiedzy autora referatu, powyższe dane 
u wielu OSD są często jednocześnie niedostępne, 
niekompletne lub zawierają grube błędy. Zatem ist-
nieje potrzeba opracowania praktycznych metod sza-
cowania obciążeń w węzłach odbiorczych SN i nn 
w warunkach krajowych, jak również estymacji stanu 
sieci dystrybucyjnych w oparciu o różne poziomy 
danych obserwacyjnych, zarówno danych pomiaro-

wych, jak i wcześniej oszacowanych. Opracowane 
metody szacowania obciążeń i estymacji stanu pracy 
sieci rozdzielczej zostały zweryfikowane na przykła-
dzie rzeczywistej sieci rozdzielczej należącej do wy-
branego OSD. 

3. WYZNACZANIE STATYCZNEGO 
STANU PRACY SIECI ROZDZIELCZEJ 

Na rys. 2 przedstawiono algorytm wyznaczania sta-
tycznego (np. w okresie szczytu obciążenia) stanu 
pracy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. 
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pomiarowe 

+ dane 
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Wyznaczenie obciążeń odbiorców 
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Błędy 
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+ błędy 
szacowania
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Rys. 2. Algorytm wyznaczania statycznego stanu  

sieci rozdzielczych 
Przyjmuje się założenie, że obliczenia estymacji do-
tyczą obciążeń szczytowych w okresie letnim i zimo-
wym w dniu roboczym. Poniżej, zaprezentowano opis 
działań w poszczególnych krokach przedstawionego 
algorytmu obliczeń estymacji stanu sieci rozdziel-
czych. 

3.1. Przygotowanie danych wejściowych 
Podstawowym warunkiem wykonywania obliczeń 
estymacji stanu sieci rozdzielczych jest ich nume-
ryczne odwzorowanie. Zakłada się wprowadzenie 
kompletnych danych dotyczących struktur sieci pod-
dawanych estymacji w obrębie rozpatrywanych stacji 
110 kV/SN, jak również danych graficznych elemen-
tów sieciowych. Opracowano wewnętrzną strukturę 
(model danych) opisujących rozpatrywany obiekt 
(sieci rozdzielczej) oraz stan tego obiektu. W czasie 
tworzenia modelu danych kierowano się przede 
wszystkim możliwością efektywnego przetwarzania 
dużej liczby węzłów i łuków. W tym celu wykorzy-
stano zmodyfikowany model CIM (Common Infor-
mation Model) [10]. 



Nr 2(105) - 2013 Rynek Energii Str. 37 
  
Oprócz przygotowania docelowego modelu danych, 
opracowano szczegółową specyfikację danych pomia-
rowych i billingowych. 

3.2. Szacowanie obciążeń odbiorców 
Niech będzie dany graf skierowany typu drzewo G = 
V, E reprezentujący topologię rozpatrywanej sieci 
rozdzielczej. Określone są także: 
 zbiory pomiarów mocy szczytowych w węzłach 

odbiorczych PW = {(vi1, Pi1), …, (vin, Pin)}, gdzie 
{vi1, …, vin} = VP  V, Pi1, …, Pin  ℝ+, 

 zbiory pomiarów mocy szczytowych czynnych 
gałęziowych PG = {(ej1, Pj1), …, (ejm, Pjm)},  
gdzie {ej1, …, ejm} = EP  E, Pjk, …, Pjm  ℝ+. 

Niech graf G = {G1, …, Gn} będzie zbiorem podgra-
fów, takich że w gałęzi, w której pierwszym wierz-
chołkiem jest korzeń danego poddrzewa istnieje po-
miar mocy szczytowej gałęziowej. W takim poddrze-
wie moc gałęziową zamienia się w moc węzłową, 
określoną w korzeniu poddrzewa. Z kolei, w sąsied-
nim poddrzewie korzeń ten jest węzłem odbiorczym 
z przypisaną mocą gałęziową. Sposób podziału drze-
wa na odpowiednie poddrzewa ilustruje rys. 3. 

Podział pełnego drzewa na poszczególne poddrzewa 
realizuje się za pomocą algorytmów przeszukiwania 
grafów wszerz lub wzdłuż [11]. 

Zakłada się, że każdy węzeł odbiorczy, dla którego 
szacuje się moc szczytową, tj. należący do zbioru 
V \ {vi1, …, vin}, posiada pewną wagę, która jest 
w przybliżeniu proporcjonalna do pobieranej mocy 
szczytowej (np. moc umowna, zapotrzebowanie na 
energię w określonym przedziale czasu). W każdym 
wyznaczonym k-tym poddrzewie, moc szczytową 
szacuje się w następujący sposób: 
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gdzie: wj,k – waga węzła w k-tym poddrzewie, dla 
którego szacuje się moc szczytową, Vk – zbiór wierz-
chołków k-tego poddrzewa, VPk – zbiór wierzchoł-
ków k-tego poddrzewa, dla którego dostępne są po-
miary mocy szczytowej, Pm,j,k – pomiar mocy szczy-
towej w j-tym wierzchołku k-tego poddrzewa należą-
cego do zbioru VPk; moc generowaną oznacza się 
z minusem, moc odbieraną – z plusem; k – współ-
czynnik jednoczesności od poziomu złącza do stacji 
GPZ (przyjmuje się k = 0,8 [2]), p – współczynnik 
strat mocy od poziomu złącza do stacji GPZ (przyj-
muje się p = 1,055 [2]). 
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Rys. 3. Dekompozycja sieci rozdzielczej typu drzewo 
w celu szacowania obciążeń w węzłach odbiorczych 

Tablica 1 
 Sposoby szacowania mocy szczytowych czynnych  

w węzłach odbiorczych 
Oznaczenie Opis 
WO-0.1 Brak pomiarów w stacji GPZ; dostępna in-

formacja o mocach umownych poszczegól-
nych odbiorców 

WO-0.3 Brak pomiarów w stacji GPZ; dostępna in-
formacja o maksymalnym godzinowym zapo-
trzebowaniu na energię odbiorców, wynikają-
ce z grafików lub profili zapotrzebowania 

WO-1.0 Dostępne pomiary w stacji GPZ; dostępna 
informacja ilu odbiorców jest podłączonych 
do danego węzła (na podstawie odwzorowa-
nia sieci); wagą jest napięcie znamionowe 
węzła 

WO-1.1 Dostępne pomiary w stacji GPZ; dostępna 
informacja o mocach umownych poszczegól-
nych odbiorców (traktowane jako waga) 

WO-1.2 Dostępne pomiary w stacji GPZ; dostępna 
informacja o średnim dobowym zużyciu 
energii za zadany okres estymacji (traktowane 
jako waga) 

WO-1.3 Dostępne pomiary w stacji GPZ; dostępna 
informacja o maksymalnym godzinowym 
zapotrzebowaniu na energię odbiorców, wy-
nikające z grafików lub profili zapotrzebowa-
nia (traktowane jako waga) 
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Krajowi OSD wskazują do tej pory na niedostatek 
danych pomiarowych lub brak możliwości ich pozy-
skania w sensownym czasie, toteż istnieje potrzeba 
dopasowania się do zastanych warunków. W tym celu 
zaproponowano przeanalizowanie jakości szacowania 
mocy w węzłach odbiorczych dla kilku sposobów ich 
wyznaczania (tablica 1), w zależności od dostępnych 
danych pomiarowych oraz danych pomocniczych, na 
podstawie których, można określić tzw. wagi węzłów. 

3.3. Model matematyczny zadania estymacji stanu 
Klasyczne zadanie estymacji stanu ustalonego w sys-
temie elektroenergetycznym opisane jest w następują-
cy sposób [1, 3]: 
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gdzie: zT = [z1, z2, …, zM] jest M-wymiarowym wekto-
rem obserwacji, xT = [x1, x2, …, xO] jest  
O-wymiarowym wektorem stanu rozpatrywanego 
systemu, hT(x) = [h1(x), h2(x), …, hM(x)] jest  
M-wymiarowym wektorem wartości funkcji nielinio-
wych oraz eT = [e1, e2, …, eM] jest wektorem błędów 
obserwacji. 

Aby poprawnie określić równanie (2), należy poczy-
nić następujące założenia [3]: 
 wartość oczekiwana błędów obserwacji wynosi 

zero, tj. E(e) (błąd nieobciążony), 
 błędy szacowania obciążeń są nieskorelowanymi 

zmiennymi losowymi, tj. cov(e) = E[e eT] = R = 
= diag(1, 2, …, M). 

W przypadku, gdy poszukiwane są wielkości wektora 
x (zmienne stanu) związane nieliniową funkcją h(x) 
oraz otrzymane obserwacje nie są jednakowo wiary-
godne, każda obserwacja zi ma swoją wagę Rii

-1. Za-
tem, zadanie estymacji stanu sprowadza się do znale-
zienia minimum sumy ważonej kwadratów następują-
cej funkcji kryterialnej [3]: 
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Należy znaleźć takie rozwiązanie (ze względu na x), 
któremu odpowiada minimalna wartość funkcji J(x). 

 

 

4. OBIEKT BADAŃ 
Jako obiekt badań wybrano sieć dystrybucyjną SN 
i nn należącą do jednego z krajowych OSD. Poniżej 
przedstawiono krótką charakterystykę wybranej sieci 
rozdzielczej: 
 dwa transformatory w stacji GPZ: 

 transformator trójuzwojeniowy 40/20/20 MVA; 
115/15,75/6,6 kV, 

 transformator dwuuzwojeniowy 16 MVA; 
115/15,75 kV, 

 liczba stacji SN/nn: 124, 
 długość linii SN: 171,5 km, 
 długość linii nn: 524,3 km, 
 liczba odbiorców: 10432. 

Strukturę ciągów liniowych w sieci rozdzielczej 
przedstawiono na rys. 4. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

linie nn

linie SN

napowietrzne kablowe  
Rys. 4. Struktura ciągów liniowych (linie kablowe 

i napowietrzne) w rozpatrywanej sieci SN i nn 

Dostępne są następujące dane o odbiorcach: 
 moce umowne, 
 taryfy i profile, 
 dane billingowe, 
 grafiki obciążeń niektórych odbiorców. 

Dodatkowo, założono stały współczynnik mocy od-
biorców równy tg = 0,4. 

Na podstawie wymagań danych wejściowych przygo-
towano numeryczne odwzorowanie rozpatrywanej 
sieci dystrybucyjnej SN i nn . 

5. ESTYMACJA PARAMETRÓW 
ROZKŁADU PRAWDOPODOBIEŃSTWA 
BŁĘDÓW SZACOWANIA OBCIĄŻEŃ 

Na dokładność otrzymywanych wyników obliczeń 
mają wpływ: model matematyczny obiektu oraz jego 
otoczenia oraz błędy obserwacji. Analiza błędów 
danych wejściowych i ich wpływu na dokładność 
wyników ma szczególne znaczenie w sterowaniu 
pracą systemów dystrybucji energii elektrycznej [1]. 
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Określenie obciążeń w węzłach odbiorczych, 
w szczególności podłączonych do sieci nn jest zwią-
zane z dużą niepewnością. Zdecydowana większość 
odbiorców nie jest wyposażona w urządzenia pomia-
rowe określające wartości mocy szczytowej 15-min 
za zadany okres. Wymagałoby to stosowania na sze-
roką skalę liczników, które mogą rejestrować warto-
ści energii w określonych interwałach czasu, a także 
zdalnego odczytu, gromadzenia przetwarzania i za-
rządzania tego typu informacją przez operatora po-
miarów.  

U części odbiorców dysponowano 250 pomiarami 
mocy szczytowej 15-min wyznaczonymi dla rozwa-
żanego okresu estymacji (od grudnia 2010 do lutego 
2011). Uwzględniając przydzielone im taryfy i profile 
standardowe, sklasyfikowano ich do 6 grup, dla któ-
rych wyznaczono obciążenia za pomocą przedstawio-
nych w tablicy 1 sposobów: WO-0.1, WO-0.3, WO-
1.0, WO-1.1, WO-1.2, WO-1.3. Następnie, dla każ-
dego ze sposobów szacowań obciążeń wyznaczono 
błędy względne (procentowe) na podstawie wzoru: 
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gdzie: Pm,i,j(i) – zmierzona moc szczytowa 15-min  
u j-tego odbiorcy w i-tej klasie, Pszac,i,j(i),k – szacowana 
k-tym sposobem moc szczytowa 15-min u j-tego od-
biorcy w i-tej klasie. 

Obliczono podstawowe statystyki prób dla poszcze-
gólnych klas odbiorców i sposobów szacowania ob-
ciążeń, takie jak: wartość maksymalna, wartość mi-
nimalna, wartość średnia, mediana z próby, dominan-
ta, wariancja z próby, odchylenie standardowe z pró-
by, wariancja średniej, odchylenie standardowe śred-
niej, współczynnik asymetrii z próby, współczynnik 
spłaszczenia z próby. 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że 
rozkłady otrzymanych błędów są asymetryczne (za-
równo lewo-, jak i prawostronnie skośne) i jednomo-
dalne. Zaobserwowane rozkłady są zarówno spłasz-
czone, jak i uwypuklone. Na uwagę zwraca fakt, że 
oczekiwana wartość w próbach nie jest względnie 
bliska zera, co oznacza, że są to szacowania obciążo-
ne. Zarówno wartości średnie oraz wariancje zaob-
serwowanych błędów świadczą o ogromnej trudności  
w zadaniu szacowania obciążeń na poziomie sieci nn. 
Otrzymane wyniki, przy tak małym zbiorze obserwa-
cji (pomiarów) okazały się mało satysfakcjonujące. 
Niemniej jednak, wprowadzenie estymacji stanu sieci 
rozdzielczej SN i nn powinno doprowadzić do po-
prawy otrzymanych wyników [1]. 

Na podstawie analizy danych z próby, jako wstępną 
postać rozkładu zmiennej wybrano rozkład beta. 

Otrzymane wartości błędów unormowano do prze-
działu [0, 1]. Zmienna losowa X ma rozkład beta 
BT(, ), i opisana jest następującą funkcją gęstości 
prawdopodobieństwa [12]: 

  11 1
),(B

1)(   


xxxf , (5) 

gdzie: ,  > 0 – parametry kształtu rozkładu, B(, ) 
– funkcja beta, wyrażona za pomocą funkcji gamma. 

Estymację parametrów rozkładu beta przeprowadzono 
metodą minimalnej wiarygodności [12]. Zbadano 
również zgodność otrzymanych rozkładów empirycz-
nych z rozkładami teoretycznymi BT za pomocą testu 
2 (chi-kwadrat) Pearsona. Przyjęto odpowiednio 
hipotezę zerową i alternatywną: 

H0: F = FBT(, ), 

H1: F  FBT(, ), 

gdzie: F – dystrybuanta rozkładu empirycznego, 
FBT(, ) – dystrybuanta teoretycznego rozkładu 
BT(, ). 

Przyjęto liczbę klas równą 5 oraz ustalono poziom 
istotności równy 0,05. 

Analizując wyniki estymacji parametrów rozkładu 
błędów przy założeniu rozkładu BT, można stwier-
dzić, że dla pewnych sposobów szacowania obciążeń  
i pewnych klas odbiorców nie udało się potwierdzić 
hipotezy zgodności rozkładu empirycznego z rozkła-
dem teoretycznym BT(, ). Badania zgodności roz-
kładów należałoby w przyszłości przeprowadzić przy 
bardziej licznej próbie dostępnych pomiarów mocy 
szczytowej. Należy także zaznaczyć, że dostępna 
próba nie spełniała także warunków losowości. 

Przykładowy histogram błędów oszacowań oraz es-
tymowaną funkcję gęstości rozkładów prawdopodo-
bieństwa przedstawiono na rys. 5. 

6. OBLICZENIA ESTYMACJI STANU  
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 

Przedstawiony w punkcie 3.3 model estymacji stanu 
sieci zastosowano do badanego obiektu, mając na 
uwadze błędy szacowania różnymi sposobami mocy 
szczytowych w węzłach odbiorczych. 

Dla obiektu badanego, dostępne są pomiary następu-
jących wielkości: 
 moduł napięcia w węźle zasilającym sieć 110 kV, 
 przepływ mocy czynnej przez transformatory 

110 kV/SN zasilające sieć rozdzielczą, 
 przepływ mocy biernej przez transformatory 

110 kV/SN zasilające sieć rozdzielczą. 
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Rys. 5. Histogram i funkcja gęstości rozkładu prawdopo-

dobieństwa błędów oszacowania sposobem WO-1.0 obcią-
żeń odbiorców klasy 3 ( = 7,1948,  = 0,0733) 

Wartości mocy czynnych odbieranych w węzłach 
odbiorczych wyznaczono każdorazowo za pomocą 
metod WO-0.1, WO-0.3, WO-1.0, WO-1.1, WO-1.2 
oraz WO-1.3. 

Wyrazy Rii macierzy wagowej R-1 (3) przyjęto na 
podstawie oszacowania wariancji błędów poszczegól-
nych obserwacji. 

Na podstawie otrzymanych wyników, w stosunku do 
szacowania mocy przed korekcją (zastosowaniem 
estymacji stanu), poczyniono następujące obserwacje: 
 zwiększenie mocy czynnych i biernych w węzłach 

odbiorczych przy bardzo niewielkim zmniejszeniu 
mocy czynnych i biernych gałęziowych oraz mo-
dułu napięcia w węźle zasilającym, dla sposobów 
szacowania WO-1.0, WO-1.1, WO-1.2, WO-1.3, 

 zwiększenie oraz zmniejszenie mocy czynnych 
i biernych w węzłach odbiorczych przy praktycz-
nie stałych mocach czynnych i biernych gałęzio-
wych oraz modułu napięcia w węźle zasilającym, 
dla sposobów szacowania WO-0.1. 

 zwiększenie mocy czynnych i biernych w węzłach 
odbiorczych przy bardzo niewielkim zmniejszeniu 
mocy czynnych i biernych gałęziowych oraz mo-
dułu napięcia w węźle zasilającym, dla sposobów 
szacowania WO-0.3; wyjątkowo wystąpiła mniej-
sza wartość mocy szczytowej po korekcji dla jed-
nego odbiorcy (duży odbiorca przyłączony na po-
ziomie sieci SN z największą mocą umowną). 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
W artykule przeanalizowano możliwości praktyczne-
go wykorzystania zadania estymacji stanu pracy roz-
dzielczej sieci elektroenergetycznej SN i nn. 

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowa-
no następujące wnioski o charakterze ogólnym: 

 zastosowanie teorii estymacji umożliwia ocenę 
z wystarczającą w praktyce dokładnością, stanu 
pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych 
na podstawie niepełnej informacji o obciążeniach 
odbiorców oraz na podstawie statystycznej korek-
cji deficytu pomiarów, 

 występujące w praktyce duże błędy w przedsta-
wionych sposobach szacowania obciążeń powodu-
ją, że brak jest uzasadnienia stosowania metod 
optymalizacji stanów pracy oraz konfiguracji sieci, 

 przeprowadzone obliczenia estymacji stanu sieci 
potwierdzają dużą efektywność zaproponowanej 
metody estymacji statycznej wektora stanu sieci, 

 przedstawiona metodyka szacowania obciążeń 
i estymacji stanu pracy sieci rozdzielczych może 
być stosowana przy uwzględnieniu generacji roz-
proszonej wewnątrz sieci SN i nn. 

Przeprowadzone badania dotyczyły zaproponowania 
metod szacowania obciążeń w węzłach odbiorczych 
sieci dystrybucyjnej SN i nn oraz estymacji wektora 
stanu sieci i dostosowaniu ich do aktualnych warun-
ków w OSD, które w dalszym ciągu borykają się 
z deficytem danych pomiarowych w sieciach roz-
dzielczych. W celu przetestowania zaproponowanej 
metodyki szacowania obciążeń i estymacji stanu pra-
cy sieci został wybrany fragment krajowej sieci dys-
trybucyjnej SN i nn objęty pomiarami interesujących 
z punktu widzenia badań wielkości. Na podstawie 
dostępnych danych pomiarowych oraz bilingowych 
zostały oszacowane parametry modeli probabilistycz-
nych obciążeń szczytowych w węzłach odbiorczych 
w zależności od przyjętej metody szacowania tych 
obciążeń. Następnie, został wyestymowany wektor 
stanu pracy sieci w oparciu o otrzymany wektor ob-
serwacji oraz ich błędów. 

Na zmniejszenie niepewności o stanie pracy sieci 
decydujący wpływ będzie miało przede wszystkim 
zwiększenie liczby punktów obserwacji w sieci. Jed-
nak decydujące znaczenie będzie zwiększenie liczby 
pomiarów zapotrzebowania na energię w czasie rze-
czywistym bezpośrednio u odbiorców.  

Wprowadzenie zaawansowanej struktury pomiarowej 
(ang. Advanced Metering Infrastructure – AMI) bę-
dzie stanowiło pierwszy, znaczący krok w zmianie 
obecnego paradygmatu sterowania pracą sieci roz-
dzielczych w kierunku koncepcji „smart grid”. 
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PRACTICAL ASPECTS OF STATIC STATE ESTIMATION  
OF POWER DISTRIBUTION NETWORKS IN POLISH CONDITIONS 

 
Key words: power distribution networks, static state estimation, load calculation 
 
Summary. This paper deals with a practical application of static state estimation of power distribution MV and 
LV networks. Both several methods of load calculation for energy consumer level and a method of vector state 
estimation has been proposed. The load calculation as well as state estimation methods have been adjusted to 
Polish conditions where domestic distribution system operators do not have enough measurement appliances 
located in distribution systems. As a test object of proposed methods, a part of domestic MV and LV distribution 
system including specific measurements has been selected. For different load calculation methods parameters of 
probabilistic models of customers peak load have been estimated, based on the accessible billing and measure-
ment data. Then a distribution system state vector have been estimated on the basis of the obtained observation 
vector and corresponding deviation results. 
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