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EN Practical aspects of static state estimation of power distribution networks in
polish conditions

PL 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 danych pomiarowych oraz bilingowych zostały
oszacowane parametry modeli probabilistycznych 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 obserwacji oraz ich błędów.

EN 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
measurement 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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