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 Wyzwaniem dla operatorów zarówno sieci przesyłowej, jak i dystrybucyjnej jest sprostanie wysokim wymaganiom odbiorców i ustawodaw-
ców, jakości i niezawodności dostarczania energii elektrycznej. Również układy zasilania zakładów przemysłowych, z uwagi na wymóg za-
chowania ciągłości produkcji, powinny cechować się wysoką niezawodnością. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej oprócz skutków 
natury finansowej mogą nieść za sobą skutki społeczne a nawet zagrożenie życia. W niniejszym artykule na przykładzie oprogramowania 
GEM firmy GE (Grid Enterprise Manager) omówiono narzędzia programowe poprawiające parametry jakościowe zasilania, cyberbezpieczeń-
stwo i redukujące koszty eksploatacji. Przedstawiono przykładową analizę kosztów i zysków z wdrożenia tego typu narzędzi z wykorzysta-
niem kalkulatora szacowania kosztów przerw ICE (Interruption Cost Estimate)..

Keywords: ecybersecurity, operator of key services (critical infrastructure operator), SAIDI, SAIFI, Quality regulation, power supply reliabili-
ty, cost reduction

The challenge for both transmission and distribution network operators is to meet the high requirements of customers and legislators regar-
ding the quality and reliability of electricity supply. Also, power supply systems for industrial plants, due to the requirement for maintaining of 
production continuity, should be characterized by high reliability. Interruptions in power supply, in addition to financial effects may also have 
social consequences and even life-threatening consequences. In this article, tools for improving metrics for reliability of the grid, cybersecurity 
and reducing operating costs are discussed, based on the example of GE’s software GEM (Grid Enterprise Manager). An example of costs and 
profits analysis, resulting from implementation of such the tool is presented, using the ICE (Interruption Cost Estimate) calculator.

Wyzwaniem dla operatorów zarówno sieci przesyłowej jak 
i dystrybucyjnej są wysokie wymagania odbiorców i ustawo-
dawców dotyczące jakości i niezawodności dostarczania ener-
gii elektrycznej. Również układy zasilania zakładów przemy-
słowych, z uwagi na zachowanie ciągłości produkcji, powinny 
cechować się wysoką niezawodnością. Przerwy w dostarcza-
niu energii elektrycznej, oprócz skutków natury finansowej 
takich jak np. straty spowodowane zatrzymaniem produkcji 
lub wydobycia surowców, czy też uszkodzenia infrastruktury 
instalacji technologicznej, mogą nieść za sobą skutki społeczne 
a nawet zagrożenie życia. 

Przykładem może tu być sytuacja z 14 sierpnia 2003 r., kiedy to 
gałęzie drzew dotykające linii energetycznych w stanie Ohio (USA) 
oraz błędy ludzkie i oprogramowania doprowadziły do awarii sieci 

elektrycznej na 48 godzin, pozbawiając zasilania ok. 50 mln ludzi 
na północnym wschodzie USA i Kanady [2]. Wydarzenie to uznano 
za odpowiedzialne za 11 zgonów i 6 mld dol. strat. 

Powyżej opisana sytuacja jest przykładem tzw. przerwy 
nieplanowanej, trudnej do przewidzenia i przeważnie bardzo 
dotkliwej w skutkach. Przyczynami przerw nieplanowanych 
są: najczęściej zakłócenia, błędy ludzkie, niewłaściwe działanie 
urządzeń, warunki pogodowe, itp. Oprócz przerw nieplanowa-
nych występują przerwy planowane, tzn. okresowe przerwa-
nie dostarczania energii elektrycznej, o której odbiorca został 
powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycz-
nego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007r. z późniejszymi 
zmianami) [7].
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Jeżeli czas trwania przerwy planowanej zgłoszonej odbiorcom 
będzie dłuższy od planowanego lub wystąpi ona wcześniej, czas 
wychodzący poza ramy zgłoszenia będzie zaliczany do przerwy 
nieplanowanej. W celu porównania niezawodności dostaw energii 
elektrycznej przez operatorów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, 
minister gospodarki wydał 4 maja 2007 r. rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektro-
energetycznego, w którym bardzo szczegółowo opisane są dwa 
podstawowe współczynniki:

 � wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy 
długiej i bardzo długiej (SAIDI),

 � wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich 
i bardzo długich (SAIFI),

 � wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI), sta-
nowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich 
przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę 
obsługiwanych odbiorców.
Operatorzy sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej mają obowią-

zek w terminie do 31 marca każdego roku podać do publicznej wia-
domości przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej wyżej 
wymienionych współczynników. Te wskaźniki jakościowe (SAIDI 

i SAIFI) są wskaźnikami międzynarodowymi i pozwalają na porów-
nanie podmiotów świadczących usługę przesyłu oraz dystrybucji 
energii elektrycznej pod kątem niezawodności i zachowania ciągło-
ści dostaw. Ich wielkość odzwierciedla straty ponoszone przez każ-
dą ze spółek dystrybucyjnych oraz ma wpływ na premie lub kary 
w przypadku spełnienia lub niespełnienia przez spółkę określonego 
poziomu wskaźnika efektywności (KPI) zgodnie z „Regulacją jako-
ściową w latach 2018-2025 dla Operatorów Systemów Dystrybu-
cyjnych” [3]. W obecnej regulacji zastąpiono wskaźniki SAIDI, SAIFI 
wskaźnikami: CTPmd, CTPmp, CTPm, CTPw, CPmd, CPmp, CPm, 
CPw, lecz ze względu na międzynarodowy charakter wskaźników 
SAIDI i SAIFI w dalszej części artykułu będziemy się nimi posługi-
wać.

W tab. podano zestawienie wskaźników SAIDI oraz SAIFI dla wy-
łączeń nieplanowanych za rok 2019 dla operatora sieci przesyłowej 
oraz spółek dystrybucyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

W innym źródle, w raporcie CEER [1] znajduje się informacja, 
że wskaźnik SAIDI dla wyłączeń nieplanowanych dla Polski w roku 
2016 wyniósł 191,83 min/klienta. Na rys.1 zaprezentowano, jak 
kształtuje się poziom wskaźnika SAIDI w stosunku do danego kraju. 

Wskaźniki SAIDI i SAIFI za 2019 r. 

Wskaźniki SAIDI i SAIFI (dane za rok 2019)

operator SAIDI SAIFI liczba odbiorców

nieplanowane  nieplanowane z katastrofalne nieplanowane nieplanowane z katastrofalne

 min min szt./odb. szt./odb. szt.

PSE 43,71 172,18 0,24 0,29 NN-12, WN-5

ENEA Operator 123,64 124,65 2,82 2,82 2 625 755

ENERGA - Operator 96,9 98,2 1,83 1,83 3 121 294

Innogy Stoen Operator 41,71 43,79 0,75 0,76 1 058 705

PGE Dystrybucja 196,65 202,26 3,57 3,57 5 461 995

PKP Energetyka 125,15 147,56 2,4 2,41 48 224

TAURON Dystrybucja 138,68 140,49 2,41 2,41 5 650 882

Rys. 1. SAIDI nieplanowane w tym zda-
rzenia katastrofalne w danym kraju

Fig. 1. SAIDI unplanned, including cat-
astrophic events in a given country
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Dane przedstawione na wykresie dotyczą lat 2002-2016. Obec-
nie sytuacja wygląda korzystniej, ale w dalszym ciągu jest wiele do 
zrobienia w kwestii poprawy niezawodności dostaw energii elek-
trycznej. Wskaźniki jakościowe zależą m.in. od: sposobu prowadze-
nia linii zasilających (kablowe czy napowietrzne), tego czy punkty 
neutralne sieci są izolowane czy uziemione, jakości stosowanego 
osprzętu, wprowadzonych rozwiązań automatyki restytucyjnej, np. 
self-healing czy innych tego typu, występowania błędów ludzkich 
czy niewłaściwego działania urządzeń automatyki zabezpieczenio-
wej, np. wynikających z nastaw czy nieprawidłowego działającego 
oprogramowania układowego (firmware), stopnia poprawności 
doboru osprzętu, jakości projektu, czy też sposobu zabezpieczenia 
infrastruktury krytycznej pod kątem ataków cybernetycznych.

W dalszej części skupiono się na przyczynach przerw w dostar-
czaniu energii elektrycznej spowodowanych: nieprawidłowym 
działaniem urządzeń, pomyłkami ludzkimi oraz metodami pozwa-
lającymi znacząco zredukować wymienione wyżej czynniki. Na rys. 
2 przedstawiono procentowe zestawienie przyczyn nieprawidło-
wego działania w amerykańskich spółkach energetycznych.

Na rys. 2 pokazano, że ok. 40% nieprawidłowych operacji jest 
spowodowanych błędem ludzkim. Poniżej przedstawiono definicję 
kodów przyczyn wg NERC [3]:

 � Pozostawione błędy personelu (10%) – to nieprawidłowe 
działania, wynikające z pozostawienia układu lub urządzeń 
w niewłaściwym stanie przez personel po zakończeniu pro-
cesu konserwacji lub uruchomienia. W tym pozostawione 
otwarte przełączniki testowe, błędy okablowania niezwiązane 
z nieprawidłowymi rysunkami technicznymi, nieprzywrócone 
lub błędnie przywrócone połączenia miedziane, pozostawione 
przenośne uziemienia, nastawy wprowadzone w niewłaści-
wym urządzeniu zabezpieczającym, błędne nastawy, które nie 
są zgodne z dokumentacją lub aktywacja niewłaściwej gru-
py nastaw.

 � Nieprawidłowe nastawy/błędy w logice/błędy projektowe 
(30%) – są to nieprawidłowe operacje wynikające z następują-
cych błędów:

 � Nieprawidłowe nastawy – obejmuje to błędy w wyliczonych 
nastawach, w tym te związane z przekaźnikami elektrome-
chanicznymi lub elektronicznymi analogowymi oraz nastawy 
funkcji zabezpieczających w przekaźnikach mikroprocesoro-
wych, z wyłączeniem niepoprawnej realizacji logiki omówio-
nych w kodzie przyczyny (błąd logiki, w tym niedokładnym mo-
delowaniem).

 � Logika – obejmuje błędy w zaprojektowanych logikach zwią-
zanych z konfiguracją urządzeń mikroprocesorowych: wejść 
dwustanowych, wyjść, niestandardowej logiki użytkownika lub 
mapowania funkcji zabezpieczającej na komunikację lub fizycz-
ne połączenia wyjściowe.

 � Projekt – wiąże się z nieprawidłową dokumentacją projektową, 
w tym pomyłkami w schematach funkcjonalnych lub montażo-
wych lub nieprawidłowo wykonanym połączeniem ochronnym.

Ponad to, aż 19% nieprawidłowego działania spowodowane 
jest awariami/usterkami urządzeń IED w tym błędnie działającym 
oprogramowaniem układowym (firmware), błędnie działającymi al-
gorytmami zabezpieczeniowymi. Innym źródłem problemów jest 
podatność urządzeń IED na ataki cybernetyczne wynikająca z luk 
w oprogramowaniu układowym lub braku odporności na występu-
jące w otoczeniu oraz sieci komunikacyjnej anomalie. Jeśli ograniczy 
się liczbę występowania powyższych zdarzeń, to wówczas nastąpi 
zmniejszenie liczby przerw w dostarczeniu energii elektrycznej, co 
bezpośrednio przełoży się na poprawę współczynników SAIDI i SAIFI.

ROZWIĄZANIA POPRAWIAJĄCE PARAMETRY 
JAKOŚCIOWE ZASILANIA, CYBERBEZPIECZEŃSTWO 
I REDUKUJĄCE KOSZTY EKSPLOATACJI

Jednym z rozwiązań dostępnych na rynku i możliwych do wdro-
żenia jest zdalne i automatyczne monitorowanie nastaw urządzeń 
zabezpieczeniowych zainstalowanych w rozdzielnicach NN, WN, 
SN i nn oraz raportowanie wykrytych różnic w stosunku do nastaw 
wzorcowych. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której to perso-
nel podczas konserwacji wprowadzi testowe nastawy lub przełączy 
grupę nastaw i nie wróci do nastaw bazowych po zakończeniu pra-
cy. Monitorowanie zmian pozwoli również uniknąć sytuacji, kiedy 
omyłkowo zostaną wprowadzone nastawy do niewłaściwego urzą-
dzenia lub przesłane błędne nastawy do wymienionego urządzenia. 
Z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa inną zaletą powyższego 
rozwiązania jest możliwość pozyskania informacji o niekontrolowa-
nej przez użytkownika zmianie nastawy. Możemy sobie wyobrazić, 
że intruz lub złośliwe oprogramowania zmieni nastawy urządzeń, 
powodując błędne zadziałania lub brak zadziałania przekaźnika IED 
w sytuacji wystąpienia awarii w zabezpieczanym elemencie. 

Drugą ważną rzeczą jest zdalny i automatyczny monitoring 
wersji oprogramowania układowego (firmware). Z uwagi na za-
pewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego 
infrastruktury krytycznej oraz poprawnego działania urządzeń, 
producenci powinni informować użytkowników o wykrytych po-
datnościach i błędach w działaniu oprogramowania układowego. 
Zdalne monitorowanie pozwoli w szybki sposób zweryfikować, ja-
kie oprogramowanie układowe jest zainstalowane w urządzeniach, 
a także porównać je z wersją oprogramowania zalecanego przez 
producenta. Porównanie takie powinno odbywać się automatycznie 
i po wykryciu różnic użytkownik powinien zostać o tym fakcie poin-
formowany, aby mógł z odpowiednim wyprzedzeniem zareagować.

Oprogramowaniem, które spełnia powyższe wymagania, a na-
wet je znacznie przewyższa, jest Grid Enterprise Manager (GEM) 
firmy GE. Dodatkowe funkcje, oprócz wyżej wymienionych, pozwa-
lają skrócić czas analizy usterki, monitorować pomiary, wskazać 
miejsce zwarcia ustalone przez zabezpieczenia na obu końcach linii, 
redukując w ten sposób czas przerwy w zasilaniu i koszty związane 
z eksploatacją. Poniżej przedstawiono charakterystykę oprogra-
mowania i zalety jakie niesie za sobą jego wdrożenie. Grid Enterpri-
se Manager (GEM). Na rys. 3 to zaawansowana platforma aplikacji 
współdziałająca z platformą gromadzenia danych FrameWorx. Do-
starcza ona, operatorom i inżynierom zakładów energetycznych, 
operatorom sieci przesyłowej czy też osobom odpowiedzialnym 

Rys. 2. Procentowe zestawienie przyczyn nieprawidłowego działania (USA)

Fig. 2. Percentage summary of causes of misoperation (USA)
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za utrzymanie poprawności zasilania w zakładach przemysłowych, 
użyteczne dane z inteligentnych urządzeń elektronicznych (IED) 
znajdujących się w stacjach elektroenergetycznych w całej sieci. 
GEM tworzy i zarządza bazą danych pobranych z urządzeń IED róż-
nych producentów, stosujących różne protokoły komunikacyjne. 
Oferuje zestaw zaawansowanych funkcji i aplikacji wspomagają-
cych w procesie reagowania na incydenty, które wystąpiły w infra-
strukturze monitorowanej oraz pozwalających spełnić wymagania 
stawiane operatorom infrastruktury kluczowej.

Rozwiązanie GEM składa się z modułów gromadzących dane, 
koncentratora/ów danych, które zostały pobrane z urządzeń IED 
zainstalowanych na stacjach elektroenergetycznych, bezpiecznej 
bramy umieszczonej w strefie zdemilitaryzowanej DMZ (Demilita-
rized Zone) oraz repozytorium danych SDR (Station Data Reposito-
ry) i wielu aplikacji zintegrowanych w rdzeniu GEM, a służących do 
integracji aplikacji z innymi systemami, prezentacji danych użyt-
kownikowi czy też powiadamiania użytkownika w przypadku wy-
krycia nieprawidłowości lub zadziałania zabezpieczeń. 

Moduł gromadzący dane

Moduł gromadzący dane FrameWorx to sieciowy węzeł koń-
cowy, wykorzystujący standardowe oraz specyficzne dla dostaw-
cy IED protokoły komunikacyjne. Gromadzenie danych pochodzą-
cych z IED odbywa się przez lokalne porty Ethernet hosta, porty 
szeregowe lub zewnętrzne terminale zdalne (RTU), różnymi me-
diami komunikacyjnymi: TCP/UDP, RS232 lub RS485 przy uży-

ciu różnych protokołów, w tym Modbus, IEC 60870-5, DNP3, IEC 
60870-6-ICCP, SPA, Courier, IEC 61850 i tym podobnych. Pomimo, 
że część protokołów komunikacyjnych pozwala na odbieranie 
spontanicznych danych, to większość modułów gromadzących 
dane stosuje okresowe odpytywanie urządzenia w celu sprawdze-
nia, czy i kiedy pojawiły się nowe zdarzenia lub czy są dostępne 
nowe dane np. przebiegi rejestratora zakłóceń. Ponieważ moduł 
gromadzący dane działa blisko urządzenia (znajduje się na stacji), 
ruch sieciowy wynikający z częstego odpytywania urządzeń nie 
zmniejsza przepustowości sieci rozległej.

Po wykryciu zdarzenia lub transakcji, odbierane są z urządzenia 
znaczniki czasu i pakietu danych, następnie ramkowane i buforo-
wane w lokalnej pamięci podręcznej, zanim zostaną umieszczone 
w kolejce transportu do miejsca docelowego. Dzięki temu, pomi-
mo opóźnień lub zakłóceń w sieci, każda transakcja ostatecznie 
dotrze do miejsca docelowego w odpowiednim kontekście czaso-
wym. Przy wykorzystaniu konfiguratora parametryzuje się każdą 
instancję modułu gromadzącego dane, w tym ustawienia adresów 
urządzeń IED, rodzaj protokołu komunikacyjnego, subskrypcję da-
nych i rejestrator dziennika. Błędy komunikacyjne oraz komunika-
ty o zmianie stanu są wysyłane z wyższym priorytetem.

Brama danych

Brama danych FrameWork jest komponentem najbardziej za-
angażowanym we wspieranie polityki bezpieczeństwa cyberne-
tycznego przedsiębiorstwa. Brama danych przeznaczona jest do 

Rys. 3. Schemat funkcjonalny rozwiązania GEM

Fig. 3. Functional diagram of the GEM solution
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instalacji w strefie DMZ w celu przekazywania ruchu z urządzeń 
brzegowych do scentralizowanego węzła końcowego oraz chmu-
ry. Brama danych może mieć wiele narzędzi do wdrażania zasad 
bezpieczeństwa, w tym Secure Sockets Layer (SSL), TLS 1.2 (Trans-
port Layer Security), tunelowanie oraz komunikacja kierunkowa. 
Na przykład polityka bezpieczeństwa może wymagać, aby brama 
danych łączyła się ze wszystkimi zewnętrznymi węzłami, zamiast 
zezwalać zewnętrznym węzłom na łączenie się z bramą. Ponieważ 
w niektórych przypadkach może być wymagane użycie pojedyn-
czej bramy danych do zarządzania i tworzenia setek lub tysięcy 
połączeń z urządzeniami IED, w ramach FrameWorx opracowano 
koncentrator danych opisany poniżej.

Koncentrator danych 

Koncentrator danych FrameWorx konsoliduje transakcje z dzie-
siątek, a nawet setek urządzeń IED w danej podstacji lub innym 
obiekcie regionalnym i bezpiecznie przesyła je do przedsiębiorstwa 
za pośrednictwem bramy FrameWorx. Pozwala to rozłożyć obcią-
żenia administracyjne związane z nawiązywaniem i utrzymywa-
niem połączeń, znacznie upraszczając wdrażanie wyżej opisanej 
polityki kierunkowości.

Usługa repozytorium danych

Usługa repozytorium danych FrameWorx to scentralizowany 
węzeł końcowy, do którego kierowane są i przechowywane w nim 
wszystkie dane i metadane. Wiele przychodzących danych jest 
zapisanych w formacie używanym przez różnego rodzaju aplika-
cje inżynierskie, dlatego pliki te są przechowywane bezpośrednio 
w strukturze folderów w systemie plików. Są to pliki typu: Comtra-
de, zdarzeń IEC, nastawy przekaźnika zabezpieczeniowego i wersje 
oprogramowania układowego IED (firmware). Dane przechowywa-
ne w bazie danych SQL mają indeksowanie metatag, umożliwiając 
wyszukiwanie i ich wykorzystanie przez różne scentralizowane i/
lub oparte na chmurze aplikacje.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE GEM 

Informacje o zwarciach i zdarzeniach

Moduły gromadzenia danych FrameWorx stale monitoru-
ją urządzenia IED w sieci pod kątem wykrycia zarejestrowanych 
przez IED zwarć, zakłóceń i innych zdarzeń związanych z działa-
niem sieci. Po wykryciu anomalii odpowiednie dane są przesyłane 
ze stacji elektroenergetycznych i zapisywane w repozytorium da-

nych stacji, w celu ich analizy przez inżynierów zabezpieczeń i ste-
rowania. Pliki COMTRADE i inne dane z wielu stacji elektroener-
getycznych mogą być wykorzystywane podczas przeprowadzania 
analizy sekwencji zdarzeń (SOE), których przyczyną były rozległe 
awarie. Ułatwia to ustalenie pierwotnej przyczyny zakłóceń, umoż-
liwia poprawę układów zabezpieczeń i kierowanie przyszłymi stra-
tegiami łagodzenia skutków takich awarii.

Diagnostyka wyłącznika 

Dzięki gromadzeniu danych oscylograficznych, fazorów, napięć 
i prądów podczas każdego zwarcia, GEM jest w stanie przeanalizo-
wać czas zadziałania w odniesieniu do mocy rozproszonej w wy-
łączniku, parametru dotyczącego się bezpośrednio do okresu trwa-
łości i użytkowania wyłącznika. Ten wskaźnik ma istotne znaczenie 
z punktu widzenia systemów zarządzania zasobami, ponieważ po-
zwala zmodyfikować strategię z oczekiwania na awarię na konser-
wację zapobiegawczą. 

Nastawy przekaźnika 

Przeprowadzone badania NERC (USA) w 2015 r. wykazały, że 31% 
zwarć w stacjach elektroenergetycznych było spowodowane nasta-
wami przekaźnika zabezpieczeniowego niezgodnymi ze specyfikacją 
projektową. Spółki dystrybucyjne zostały zobligowane do przepro-
wadzania okresowych audytów w celu ewidencjonowania nastaw, 
co w dużej mierze jest procesem ręcznym i podatnym na pomyłki. 
Moduł GEM nastaw przekaźnika zabezpieczeniowego umożliwia au-
tomatyczne, okresowe zbieranie nastaw z urządzeń IED w całej sieci, 
porównanie ich z nastawami bazowymi (projektowymi) oraz powia-
damianie inżynierów za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub 
SMS, jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek różnice.

Aktualizacje oprogramowania układowego

To samo badanie NERC, zacytowane powyżej, wykazało, że nie-
aktualne oprogramowanie układowe również przyczynia się do 
awarii w podstacjach. Spowodowało to dodanie kolejnego obowiąz-
ku – rejestrowania danych dotyczących oprogramowania układo-
wego przez spółki energetyczne. Moduł GEM umożliwia automa-
tyczne, okresowe zbieranie informacji o wersji oraz aktualizacji 
oprogramowania układowego urządzeń IED w całej sieci, porów-
nanie go z oprogramowaniem bazowym (uznanym przez produ-
centa za aktualne i bezpieczne) oraz powiadamianie inżynierów 
za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub SMS, gdy zostaną 
wykryte różnice.
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Powiadomienia email i SMS

Moduł powiadomień GEM zapewnia automatyczne wysyłanie 
email i/lub SMS o zwarciach, awariach, zdarzeniach oraz raporto-
wanie różnic dotyczących nastaw przekaźników zabezpieczenio-
wych i wersji oprogramowania układowego. Powiadomienia mogą 
uruchamiać różne procesy np.: generowanie raportów zdarzeń. 
W e-mail mogą znajdować się automatycznie załączane pliki typu 
comtrade a także rejestracje zdarzeń.

Mapowanie GIS (Geographic Information System)

Moduł mapowania GEM koreluje współrzędne GPS: stacji elektro-
energetycznych, linii, urządzeń IED zainstalowanych w sieci z odległo-
ścią do miejsca zwarcia oraz danymi Google Earth w celu wyśledzeniu 
źródła i lokalizacji geoprzestrzennej zwarcia lub klastra zwarć.

Nakładka mapy pogody 

Moduł mapy pogody GEM łączy warstwy usług pogodowych 
prognoz: deszczu, gradu, wiatrów powierzchniowych i wyładowań 
atmosferycznych z mapą GIS zasobów sieci, aby pomóc inżynie-
rom w korelacji danych pogodowych ze zwarciami i zakłóceniami. 
Wskaźniki kierunku i prędkości postępu zjawisk pogodowych po-
magają w pozycjonowaniu zespołów naprawczych.

Raporty zdarzeń zgodne z regulacjami 

GEM oferuje wiele szablonów dokumentów, które można 
automatycznie wypełniać danymi o zwarciach i zdarzeniach, 
aby utworzyć sformatowany raport spełniający wymagania ra-
portowania NERC. Raporty są przesyłane pocztą elektroniczną 
do firmy zarządzającej zabezpieczeniami w celu przeanalizo-
wania, rozszerzenia, uzupełnienia i przekazania go właściwym 
służbom w formacie PDF.

 

Bezpieczny dostęp do stacji elektroenergetycznej
Moduł bezpiecznego dostępu GEM do stacji elektroenerge-

tycznej wykorzystuje protokół bezpiecznego tunelowania do 
ustanowienia bezpiecznego połączenia. Użytkownicy uwie-
rzytelniają połączenie z GEM za pośrednictwem usługi Active 
Directory lub LDAP przy użyciu konta i hasła. Zgodnie z wy-
maganiami standardu IEC 62351 uwierzytelnianie użytkowni-
ków oparte jest na rolach. Cały ruch sieciowy jest szyfrowany. 
System rejestruje logi ze znacznikiem czasu, dzięki czemu ad-
ministrator może wykorzystać je do raportowania incydentów 
cybernetycznych. Po ustanowieniu bezpiecznego połączenia 
można uzyskać dostęp do terminala IED za pomocą oprogramo-
wania inżynierskiego producenta urządzenia IED lub za pomocą 
modułu GEM widoku stacji (opisanego poniżej).

Widok stacji 

Większość urządzeń IED ma specjalne oprogramowanie in-
żynierskie, wykorzystujące bezpieczny protokół komunikacyj-
ny do: obsługi, instalacji, konfiguracji, aktualizacji oprogramo-
wania układowego i działań diagnostycznych na urządzeniu. 
Niekiedy urządzenia IED nie mają zapewnionego zdalnego łącza 
inżynierskiego lub dostęp taki jest ograniczony procedurami 
bezpieczeństwa, stąd czynności te mogą wykonywać wyłącz-
nie pracownicy znajdujący się na miejscu przy urządzeniu. Mo-
duł GEM widok stacji umożliwia upoważnionym pracownikom 
zdalny, zabezpieczony przed atakami cybernetycznymi dostęp 
inżynierski do urządzeń IED, uruchamiając funkcję konsoli, 
oszczędzając w ten sposób czas oraz koszty podróży związane 
z wysłaniem pracowników na miejsce.

Na rys. 4 pokazano przykładową strukturą pokazującą za-
stosowanie rozwiązania Grid Enterprise Manager na stacji 
energetycznej 110/15 kV.
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PRZYKŁAD ANALIZY WPŁYWU WDROŻENIA 
ROZWIĄZAŃ PROGRAMOWYCH GEM NA OBNIŻENIE 
KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z NIEPLANOWANYMI 
PRZERWAMI W ZASILANIU [5]

W przykładowej analizie posłużono się kalkulatorem szacowania 
kosztów przerw ICE (Interruption Cost Estimate) dostępnym pod ad-
resem https://icecalculator.com/home [4]. Narzędzie to przeznaczone 
jest dla analityków niezawodności elektrycznej w zakładach użytecz-

ności publicznej, organizacji rządowych oraz podmiotów zaintere-
sowanych szacowaniem kosztów przerw i/lub korzyści związanych 
z poprawą niezawodności.

Przedstawione poniżej obliczenia zostały przeprowadzone 
na przykładzie danych pozyskanych z jednej z największych spółek 
energetycznych w Ohio (USA), która dostarcza energię elektrycz-
ną do 1,5 mln klientów za pośrednictwem sieci składającej się z 175 
stacji elektroenergetycznej. Uzyskane przez spółkę wskaźniki nieza-
wodności systemu są powyżej średniej krajowej (SAIFI: 1300, SAIDI: 

Rys. 4. Przykładowa struktura pokazująca zastosowanie rozwiązania Grid Enterprise Manager

Fig. 4. Example structure showing the application of the Grid Enterprise Manager solution
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150 min/klienta). Dział inżynierii, wykonując roczną analizę, ustalił, 
że wskaźnik nieprawidłowego działania wyniósł 13,29%, a błędy per-
sonelu stanowiły 9% wielkości tego wskaźnika. Zarząd spółki doszedł 
do wniosku, że mogą wyeliminować 100% błędów personelu, wdra-
żając oprogramowanie do automatycznego monitorowania ustawień 
oraz nastaw urządzeń IED, które będzie ostrzegało służby eksploata-
cji, gdy „nastawy testowe” zostaną wprowadzone do urządzenia IED 
lub gdy urządzenia IED nie zostaną przywrócone do pracy, pozosta-
wione w trybie testowym przez okres dłuższy aniżeli 8 godzin. 

Jednorazowy koszt zakupu i wdrożenia oprogramowania do mo-
nitorowania ustawień wyniósł 7 000 dol. na stację elektroenergetycz-
ną oraz roczny koszt eksploatacji oszacowano na 1200 dol. na stację 
elektroenergetyczną. Czas na wdrożenie rozwiązania został ustalony 
na 24 miesiące. Czy inwestycja jest uzasadniona? Przeanalizujmy.

Należy zauważyć, że po eliminacji 9% błędnych operacji spo-
wodowanych przez pozostawione błędy personelu, które wpły-
wają na wskaźnik nieprawidłowego działania stanowiący 13,29% 
wszystkich nieplanowanych wyłączeń, wskaźnik SAIFI ulegnie 
zmniejszeniu z 1300 do 1284 [1300×((1 – (0,09×0,1329)].

 Przy przeprowadzaniu analizy w kalkulatorze IEC wykorzystuje 
się opcję Oszacuj koszty przerwania, wprowadzając następujące in-
formacje:

 � dane dotyczące odbiorców. W rozpatrywanym przypadku 
przyjęto dane dla operatora sieci dystrybucyjnej z Ohio,

 � początkowa wartość SAIFI, wynosząca 1300,
 � końcowa wartość SAIFI, która w tym przypadku wynosi 1284.

Po uruchomieniu modelu z powyższymi danymi otrzymano wy-
niki przedstawione na rys. 5.

W przedstawionej symulacji przyjęliśmy czas życia wprowadzo-
nych ulepszeń na 10 lat. Prognozowane korzyści z przeprowadzo-
nej inwestycji (rys. 5) w postaci świadczeń ogółem w tym okresie 
wyniosą 21 450 752,60 dol. W rozbiciu na odbiorców indywidula-
nych, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz przemysł otrzy-
maliśmy:

 � 936 889,88 dol. dla odbiorców indywidulanych,
 � 8 880 605,80 dol. dla małych przedsiębiorstw oraz małe-

go przemysłu,
 � 11 633 257,02 dol. dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz 

średniego i dużego przemysłu.
Oczywiście przedstawione korzyści wynikają z redukcji strat 

spowodowanych przerwami w dostarczaniu energii elektrycz-
nej do wyżej wymienionych odbiorców. Na rys. 6 przedstawio-
no korzyści z wprowadzonych ulepszeń w rozbiciu rok do roku. 
W drugiej kolumnie dostępna jest informacja, jakie byłyby koszty 

Rys. 5. Podział świadczeń, wynikający z redukcji wskaźnika SAIFI

Fig. 5. Distribution of benefits resulting from the reduction of the SAIFI

Rys. 6. Prognoza całkowitych kosztów przerwania

Fig. 6. Forecast of Total Sustained Interruption Costs
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nieplanowanych przerw bez wprowadzenia ulepszeń pozwalają-
cych na redukcję wskaźnika SAIFI z 1,3 do 1,284, następnie koszty 
po wprowadzeniu tych ulepszeń oraz całkowitą korzyść stano-
wiącą różnicę tych strat. Przedstawiona analiza zakłada 2% roczną 
inflację oraz czas potrzebny na całkowite wdrożenie rozwiązania 
wynoszący 24 miesiące.

Podsumowując wyniki dla rozpatrywanego powyżej przykładu, 
uwzględniając koszt inwestycji na poziomie 1 225 000 dol. i dodat-
kowe koszty eksploatacji GEM wynoszące 183 000 dol. rocznie, 
można stwierdzić, że:

 � zwrot inwestycji nastąpiłby po 22 miesiącach, przy założeniu, 
że pełne wdrożenie GEM nastąpi do 24 miesięcy. Skumulowane 
korzyści będą równe skumulowanym wydatkom po 22 miesią-
cach,

 � w ciągu pięciu lat inwestycja przyniosłaby zysk w wysokości 
3,95 poniesionych w tym okresie jej kosztów. W okresie pię-
ciu lat korzyści ze zmniejszenia wskaźnika SAIFI wyniosłyby 10 
622 000 dol., a łączny koszt 2 140 750 dol.
Przytoczony przykład pokazuje nam, że zmniejszenie nawet 

w tak niewielkim stopniu wskaźnika SAIFI, a mianowicie o 0,016 
daje bardzo duże oszczędności przez zmniejszenie kosztów wyni-
kających z redukcji liczby nieplanowanych wyłączeń. Oprogramo-
wanie Grid Enerprise Manager pozwala również na zmniejszenie 
wskaźnika SAIDI, przez automatyczne dostarczenie personelowi 
przebiegów rejestracji zakłóceń, zdarzeń z urządzeń automatyki 
zabezpieczeniowej oraz wskazanie na mapach miejsca zwarcia, ba-
zując na danych otrzymanych z urządzeń IED. Mając komplet tych 
informacji zaraz po wystąpieniu wyłączenia elementu zabezpiecza-
nego, obsługa może natychmiast przystąpić do analizy po zwarcio-
wej. Skraca się czas potrzebny na identyfikację przyczyny, naprawę 
i ponowne załączenie zabezpieczanego elementu do pracy. W przy-
padku wystąpienia wielu awarii w tym samym czasie narzędzie ta-
kie jak GEM staje się wręcz niezastąpione. 

PODSUMOWANIE 

Biorąc pod uwagę korzyści finansowe wynikające z zastosowa-
nia narzędzi programowych takich jak GEM oraz wymagania sta-
wiane operatorom zarówno sieci przesyłowej, jak i dystrybucyjnej 
jest zasadne stosowanie tego typu narzędzi. Jest to tym bardziej 
uzasadnione, że dodatkowo mają one duży wpływ na zwiększe-
nie bezpieczeństwa cybernetycznego przez ciągłe, automatyczne 
sprawdzanie nastaw zabezpieczeń i monitoring oprogramowania 
układowego (firmware). Zakłady przemysłowe, z uwagi na zacho-
wanie ciągłości produkcji, powinny również rozważyć zastosowa-
nie tego typu rozwiązań, gdyż pozwalają one zwiększyć niezawod-
ność układów zasilania, a w przypadku awarii umożliwiają szybszą 
analizę i przywrócenie układu do pracy. 
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