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Liczniki strat – zagadnienia 

• Określanie bilansu energii w sieci, jako jeden z istotnych obszarów działalności OSD. 
Określenie strat energii w obwodach, (szczególnie w obwodach odbiorczych) w celu 
minimalizacji różnicy bilansowej 

• Pomiar energii na granicy stron OSD – Odbiorca/Wytwórca (prosument), czyli 
najbardziej właściwy i bezproblemowy sposób pozyskania danych pomiarowych 

• Pomiar realizowany w innym miejscu tj. za granicą stron - przypadki istniejących 
podmiotów dla których występują obiektywne ograniczenia techniczne 

• Określenie ilości energii – ile więcej/mniej energii przepływa przez granicę stron, 
oraz jaka część tej energii jest mierzona przez licznik 

Dla wytwórcy/prosumenta straty powinny być mierzone w dwóch kierunkach 
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Liczniki strat - przypadki z praktyki 

Podstawowymi przypadkami są: 

• Stacja lub linia abonencka przy odpowiednim pomiarze półpośrednim lub pośrednim. 

• Transformator lub linia kablowa (napowietrzna) u klienta. 
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Obliczenia sprowadzają się wówczas do wyznaczenia wartości prądów i napięć w 

granicy stron mierzonych przez układ pomiarowy zainstalowany w innym miejscu 
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Liczniki strat - przypadki z praktyki 

Transformator i linia abonencka 
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Straty - rozwiązanie analityczne 

Energia wydzielana w elemencie sieci R (lub związana z X) jest opisana w zależności: 

 

 

a) Od przyłożonego napięcia: 

E = 
 1

𝑅
 𝑼𝟐 h  

 

b) Od przepływającego prądu: 

 

E = 𝑅 𝑰𝟐 h 
 

 
Czyli można mierzyć składnik 𝑼^𝟐h lub 𝑰^𝟐h ale trzeba wyznaczyć R (X) 
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Straty - rozwiązanie analityczne 
Obliczeń dokonuje się w oparciu o schemat i model zastępczy elementów sieci – linii i 
transformatorów, elementy te cechują się stratnością podłużną (od prądu) 
i poprzeczną (od napięcia)  

 
Schemat zastępczy jest uproszczony,  
w rzeczywistości: 

  

1. Linia posiada dodatkowo parametry poprzeczne:  

• pojemność,  

• stratność dielektryczną.  

 

2. Transformator posiada dodatkowo parametry 
podłużne:  

• rezystancję uzwojeń,  

• reaktancje uzwojeń. 

 

3. Wskazane parametry mogą też być wpisane w 
konfigurację licznika pod odpowiednimi rejestrami. 

 
* model na podstawie Blue Book (normatywne wydawnictwo dot. instrukcji wymiany informacji pomiędzy urządzeniami, wydawane przez 
stowarzyszenie DLMS) 
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Straty - rozwiązanie analityczne 

Łączne straty składają się ze strat obciążeniowych (podłużnych zależnych od wartości 
prądu) i poprzecznych napięciowych zależnych od wartości napięcia: 

 

𝐸𝑆𝑁 = 𝐴 𝑰𝟐𝟐
𝟐  𝒕

𝑛
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    Gdzie: 

 n - odczyt aktualny 

 n-1 - odczyt poprzedni 

 A, B, C, D - współczynniki: R, X zastępcze wraz z uwzględnieniem przekładni  
  prądowych i napięciowych oraz skalowania pomiaru przez licznik 
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Straty - rozwiązanie analityczne 

Potrzeba danych technicznych na odcinku od granicy stron do 
miejsca zainstalowania układu pom. – dla transformatora: 
 

-Napięcie znamionowe U1 i U2 (przewodowe), 

-Moc, 

-Napięcie zwarcia, 

-Straty w uzwojeniach, 

-Straty w rdzeniu, 

-Prąd biegu jałowego, 

 

Wyznaczamy zastępcze parametry elektryczne: 

𝑹𝒖𝒛𝒘 =
𝑷𝑪𝒖 

𝑰𝒏
𝟐      rezystancja uzwojenia     

𝑹𝑭𝒆 =
𝑼𝟏

𝟐

𝑷𝑭𝒆
       rezystancja strat w żelazie rdzenia (Analogicznie reaktancje 

                                𝑋𝑆 , 𝑋𝜇 dla wsp. C i D) 

Współczynniki (z przekładnią transf., przekładników, skalowania pomiaru 
przez licznik): 

               A = 𝒌 𝑹𝒖𝒛𝒘

𝟒𝟎𝟎

𝟓

𝟐

𝟐                 B = k 
𝟐

𝑹𝑭𝒆
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Straty - rozwiązanie analityczne  

Linia zasilająca, dane z katalogu lub na podstawie projektu i badań odbiorczych: 
 

-Długość linii, 

-Przekrój żyły, 

-Materiał żyły, 

-Ułożenie przewodów, 

-Pojemność elektryczna, 

-Indukcyjność, 

-Stratność dielektryczna tg δ, 

-Rezystancja upływu, 

 
 
Tak samo wyznaczamy R, X, oraz A, B, C, D. Problem jest 

z  

określeniem charakteru X (ind./poj.) linii napowietrznej. 

 

Dla obliczenia parametrów dla kabla trzeba wziąć napięcie  

fazowe czyli trzeba we wzorze uwzględnić 1/√3 

Straty w linii są sumą strat w 3 żyłach. 
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Straty - liczniki indukcyjne 

Liczniki indukcyjne strat mierzą: U = 220 V (A52U), I = 5 A (A41) 
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Straty - liczniki indukcyjne, zasada pomiaru 

Schemat półpośredniego pomiaru energii z włączonymi licznikami strat: 

 

V2h 

A2h 

Uproszczenie dla układu 

symetrycznego 

 

Układ zajmuje dużo miejsca  

 

Łatwo popełnić błąd przy 

podłączaniu 
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Straty - liczniki indukcyjne, dokładność pomiaru 
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Straty - liczniki indukcyjne, dokładność pomiaru 

Licznik taki jest licznikiem czasu przepływu prądu, wykonuje 
60 obr. / 1 A2h, 

 

W tym przypadku licznik nie skaluje wyniku x1000, 

Wyniki pomiarów: 

10:35   4,95 A  43293 A2h, 

14:05   5,09 A  43382 A2h 

 

Prąd średni 5,02 A, czas pomiaru 3,5 h, różnica 89 A2h.  

Przy prądzie 5A spadek napięcia na liczniku jest 2,8 V; moc 
pobierana 14 W. 

 

Obliczenie wskazania strat 5,022 3,5 h = 88,2 A2h 
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Straty - liczniki elektroniczne problem 
algorytmów pomiarowych 

Licznik indukcyjny jest prosty w obsłudze, jednakże nie daje funkcjonalności współczesnych liczników 
elektronicznych. Dodatkowo trzeba by użyć 6 szt. dla ukł. 3 fazowych lub uprościć do założenia, że 
mierzy się układ symetryczny. 

Znaczne uproszczenie schematu można uzyskać dzięki zastosowaniu licznika elektronicznego, jednak  
pojawia się dodatkowe zagadnienie algorytmów wyliczania wskazań pomiarów: 

1. Rejestry odczytowe (według instrukcji producentów i norm), nowe wartości pomiarowe np. NLA, 

2. Jakiego napięcia używa do obliczeń (czy 230 V)? (potrzebne do wyznaczenia wsp. A, B, C, D), 

3. Suma wskazań z poszczególnych faz (są rej. fazowe) (potrzebne do wyznaczenia wsp. A, B, C, D), 

4. Czy mierzy w V czy kV; A czy kA? (potrzebne do wyznaczenia wsp. A, B, C, D), 

5. Dodatkowe skalowanie do rezystancji 1 M / 1 lub do wartości wprowadzonej z parametryzacji 

(wg. DLMS) (potrzebne do wyznaczenia wsp. A, B, C, D). 

Przy modernizacji trzeba jednak wziąć pod uwagę, że pomiar jest bardziej złożony od pomiaru 

licznikiem indukcyjnym i może być konieczność zmodyfikowania wzorów i dostosowania systemu.  
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IEC 62056 i Blue Book - definicja strat i rejestrów 

Mogą być użyteczne rejestry 19 i 20, ale nie dają one możliwości rozliczenia strat przy przesyle 
energii od prosumenta do OSD.  

Wskazania są w [kWh] odniesione do 1 MΩ i 1 Ω - stąd też wynika konieczność wpisania 
dodatkowego współczynnika we wzorze przeliczeniowym. 
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 Straty - rejestry NLA i straty kierunkowe 
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Straty - odmiany i własne interpretacje 
producentów 

Smart Esox (2014) 83.8.20 skalowanie x10 Ω 

LG E550 

Elster A1500  
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Straty - współpraca z systemem informatycznym 

Niezależnie od rodzaju licznika dane odczytowe są wprowadzone do systemu informatycznego.  
Głównym zagadnieniem jest wymaganie poprawności reprezentacji jednostek wielkości pomiarowych 
w systemie, dostosowane tak, aby odczyt był w zgodności ze współczynnikami A, B, C, D 
wprowadzonymi do systemu (przedrostek x1000 pomiar w k(A2) – system też może skalować), oraz 
poprawnie wprowadzone mnożne przekładników. 
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Straty - współpraca z systemem 
informatycznym 

System akwizycji danych, przykład odczytu z licznika w systemie CBP.  

Różnica wskazań (trójfazowa) wynosi 180 707 [V2h], czas pomiaru 1,06 [h].  

Różnica obliczona dla 235 V wynosi 175 615 [V2h],  
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Straty – taryfa 

- 3.3.11. W rozliczeniach z odbiorcami, zasilanymi z własnych transformatorów, pomiarów 
poboru mocy i zużycia energii elektrycznej dokonuje się po stronie górnego napięcia 
transformatora. Jeżeli strony Umowy uzgodnią zainstalowanie układów pomiarowo – 
rozliczeniowych po stronie dolnego napięcia, wielkość pobranej mocy i energii elektrycznej 
określa się na podstawie odczytów wskazań tych układów, powiększonych o wielkości strat 
mocy i energii w transformatorach. Straty mocy oraz energii oblicza się na podstawie 
wskazań, sprawdzonych i zaplombowanych przez Operatora, urządzeń do pomiaru 
wielkości strat. W przypadku braku tych urządzeń wysokość strat określa Umowa. 

 

- 3.3.13. W uzasadnionych technicznie przypadkach w rozliczeniach z odbiorcami zasilanymi 
liniami kablowymi lub napowietrznymi, które nie są własnością Operatora,  
w sytuacji, gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy nie rejestruje strat energii elektrycznej 
występujących w tych liniach, odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 
powiększa się o straty energii elektrycznej w liniach. Straty te oblicza się na podstawie 
wskazań urządzeń do ich pomiaru. W przypadku braku urządzeń do pomiaru strat, ilość 
pobranej przez odbiorcę energii elektrycznej czynnej na ich pokrycie określa się w Umowie w 
zależności od rodzaju, długości, przekroju i obciążenia linii.   
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Straty – obliczanie na podstawie profili U, I  

Istnieje możliwość obliczenia strat na podstawie napięć i prądów: 

- Trzeba jednak mieć kompletne pomiary, oraz parametry elektryczne R, X (L, C), 

- Interwał czasu wynosi 15 min. (0,25 h), 

- Duża ilość cząstkowych obliczeń, trzeba zsumować 3 fazy, 
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Straty – analiza od harmonicznych  

Korzystając z profili U, I uzyskanych z liczników oraz z dodatkowego profilu THD można 

wyznaczyć straty powstające w urządzeniach sieciowych w wyższych pasmach 

częstotliwości.  

Wychodząc z definicji THD można wyznaczyć dodatkowe stratności: 

 

 I harmoniczne = THD · I n 50 Hz można wtedy ten prąd uwzględnić jako dodatkowy 

 składnik strat w transformatorze i linii 

 

 U harmoniczne = THD · U n 50 Hz jak i też obliczyć składniki stratności od tego      

napięcia 

 

Może się okazać, że będzie to znaczny udział tym bardziej, że straty zależą od kwadratu 

wartości prądu i napięcia. 

 
Maksymalne THD napięciowe jest wskazane w rozporządzeniu systemowym, a w 

zakresie THD prądów w standardzie IEEE Std 519 
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Straty – podsumowanie i wnioski  

- Każdy przypadek trzeba wyznaczać indywidualnie, trudno jest uogólnić przypadki do 
jednego sposobu obliczeń, 

- Potrzebna jest praca na poziomie inżynieryjnym, 

- Należy pilnować i porządkować dokumentację techniczną, 

- Współczynniki A, B, C, D muszą odpowiadać parametrom elektrycznym obwodu oraz 
cechom metrologicznym licznika i systemu informatycznego, 

- Należy odczytywać właściwy rejestr DLMS odpowiadający fizyce zjawiska, które chcemy 
rozliczyć, 

- Wzór przeliczeniowy dla wsp. A, B, C, D można ustalić w sposób uproszczony dla układu 
trójfazowego jak i niesymetrycznego korzystając z rejestrów strat fazowych,  

- Straty można obliczyć na podstawie profili U, I mierzonych przez licznik, 

- Najlepszym sposobem pomiaru jest pomiar na granicy stron, 

- Wyznaczenie strat dla energii biernej jest trudniejsze, bo dochodzi do kompensacji 
energii pomiędzy elementami sieci np. transformator i linia kablowa. 

         

 

 

 

 

23 



Liczniki strat: pomiary, obserwacje, 
rozwiązania i doświadczenia własne na 

przykładzie analiz obliczeniowych  
w ENERGA-OPERATOR S.A. 

 

 
dr inż. Borys Semenowicz 

 
 

 

 

 

PTPiREE 

Konferencja on-line, 20.06.2021 

 

 


