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Architektura IT w EOP pokazuje spojrzenie 
świata biznesu na świat IT obecnie i w 
przyszłości 

• Opis oczekiwanych przez biznes OSD funkcjonalności 
systemów informatycznych pogrupowany w spójnie 
logiczne bloki  

• Bloki odpowiadają kompletnym i spójnym grupom 
funkcjonalności wspierających mega-procesy 

• Konkretne systemy informatyczne obejmują swoimi 
funkcjonalnościami pojedyncze bloki lub ich części 
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Architektura systemów IT w EOP 
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(1) SCADA – sterowanie ruchem sieci 
• Organizacja ruchu – 8 Rejonowych i 1 Centralna Dyspozycja Mocy 

• Dwa systemy – WindEx i Syndis 

• Bezpieczeństwo – węzły podstawowe w RDM/CDM, węzły zapasowe w 
CPD, pełna separacja sieci teleinformatycznej 

• Sieć TAN – wyłącznie redundantne połączenia TCP/IP z GPZ-ami 

• Integracja z SID (OMS) oraz AMI (akwizycja pomiarów) 

• Makiety - układ ruchowy oraz geograficzny 

• Standardy – DMP3, tase2, CIM 
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(2) Zarządzanie Pomiarami 
OSD pełni role Operatora Pomiarów: odpowiada za zarządzanie PPE, 
akwizycję i udostępnianie wszystkim interesariuszom informacji pomiarowej 
z sieci dystrybucyjnej 

•Centralna Baza Pomiarów (CBP) jako narzędzie centralizacji i unifikacji 
procesów zarzadzania informacją pomiarową w EOP 

•Baza danych współpracująca w technologii Oracle Exadata 

•Wsparcie procesów obsługi urządzeń pomiarowych – terminale w terenie 
on-line, przedzielanie i kontrola realizacji zadań, elektronizacja „OT-ek” 

•Jedno źródło informacji dla wszystkich interesariuszy – sprzedawcy, rynek 
bilansujący, SCADA/Smart Grid, OSD – analizy sieci, klienci. 

•ebIX standardem wymiany informacji pomiarowych 

•CBP jako niezbędna część przyszłych rozwiązań Smart Grid – bilansowanie 
obszarowe, aktywne zarządzanie popytem, etc. 
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(3) Billing OSD – wizja docelowa ENERGA-
OPERATOR 

• Kompletny unbounding  - własny billing OSD oparty o CC&B Oracle 

• Operator Pomiarów – zarządzanie PPE – SID, zarządzanie pomiarami CBP  

• Współpraca ze Sprzedawcami – billing OSD - ebIX 

• Współpraca z OSP – bilansowanie – Centralna Baza Pomiarów 
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(4) Zarządzanie majątkiem sieciowym - SID 
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(5) Ewidencja majątku sieciowego - GIS 

• Jednolity, centralny system GIS oparte o narzędzia ESRI 

• Mapy cyfrowe zorientowane i skalibrowane wg układu współrzędnych 
WGS84  

• Kompletna ewidencja majątku energetycznego od WN i SN poprzez 
nn po PPE oraz nieruchomości energetycznych 

• Integracja z ewidencją środków trwałych w SAP FI/AA 

• Paszportyzacja – 95,3% 

• Ilość atrybutów – 135 mln. 

• Określone procedury ewidencji  
oraz utrzymania jakości danych 
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(6) Integracja systemu zarządzania majątkiem 
sieciowym z systemem ERP  
• Jasny podział ról pomiędzy System Zarządzania Majątkiem Sieciowym 

SID a Systemem SAP 

• SID: 

 wsparcie procesów operacyjnych, ewidencja zadań i czynności, kontrola operacyjna 
realizacji,  

 Automatyczne wyliczanie SAIDI i SAFI dla prac planowych, doraźnych i awaryjnych 
(integracja ze SCADA) 

 Kompletna ewidencja zadań inwestycyjnych, przyłączeniowych oraz prac 
eksploatacyjnych wraz ze wsparciem procesu realizacji – od początku 2015 ujęta w 
procesy workflow   

• SAP: 

 ewidencja kosztów i nakładów, kontroling 

 zarzadzanie materiałami, zamówienia i rozliczanie kontraktów 

• Pełna integracja SID – SAP w zakresie ewidencji kosztów i nakładów 
odnoszona na elementy sieci energetycznej 
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(6) Główne obszary integracji SID  
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Obszar ewidencji i zarządzania siecią energetyczną – integracja z 

systemem SAP w zakresie: 

•Ewidencji obiektów kontrolingowych – SAP PM 

•Zleceń kontrolingowych – SAP FI/CO 

•Ewidencji środków trwałych – SAP FI/AA 

•Intercompany billing – SAP MM SRV, SD 

Obszar operatora pomiarów – integracja z systemami billingowymi oraz 

AMI : 

•Informacje o PPE – billingi, AMI, PWI 

•Informacje o pracach na układach pomiarowych – billingi, AMI, CSS 

•Informacje o odczytach inkasenckich – Centralna Baza Pomiarów 

Pozostały obszar – integracja z systemami wspomagającymi: 

•Karty drogowe pojazdów 

•Karty pracy  
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SID w liczbach 

• Baza SID – 3,45 TB 

• Liczba rdzeni procesorów – 24 szt. 

• Liczba użytkowników – 2 650  

• Dostępność systemu w roku – 99,96% 

• Ilość zleceń na pracę w ciągu miesiąca – 38 000 szt. 

• Ilość obsługiwanych wyłączeń awaryjnych na miesiąc – 10 000 szt. 

• Ilość zadań inwestycyjnych na miesiąc – 2 000 szt. 

• Ilość zleceń na obsługę liczników na miesiąc – 85 000 szt. 

• Ilość rezerwacji materiałów na miesiąc – 25 000 szt. 
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… a wszystko to łączy KSD –   
 Korporacyjna Szyna Danych 
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Adaptacja środowiska ESRI na potrzeby 

Systemu Informacji o Dystrybucji 

Wisła, 27.11.2014 r. Apator Rector Sp. z o.o. 



Agenda 

1. Wykorzystywane technologie i narzędzia 

2. Największe wyzwania programistyczne i wdrożeniowe 

3. Prace rozwojowe 
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Wykorzystywane technologie i narzędzia 

ESRI jako światowy standard dla systemów klasy GIS – najważniejsze 

przesłanki 

  

 

Blisko 50 % udział w światowym rynku GIS – niezależne źródło ARC 

Advisory Group 2012r. 

Spójna platforma zapewniająca dostęp do zasobów przez różnych 

użytkowników na dowolnym urządzeniu, w dowolnym czasie i miejscu 

Możliwość integracji z innymi systemami: biznesowymi, CRM  

Stale rozwijana technologia wyznaczająca kierunki rozwoju rynku GIS. 

Około 20% dochodów firmy przeznaczane jest na badania i rozwój 

technologii.  

Esri jest członkiem OGC (Open Geospacial Consorcium), czyli ma wpływ 

na kreowanie standardów GIS  



Wykorzystywane technologie i narzędzia 
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Największe wyzwania programistyczne i wdrożeniowe 

2 900 000 klientów 

192 000 km linii 

59 439 transformatorów 

1,8 TB danych 

2 500 użytkowników systemu  

 Wydajność 

 Dostępność 24/7 

 Upgrade i update systemu  

 Monitoring wykorzystanych zasobów 

 Edycja rozłączna danych GIS’owych 

 



Prowadzone prace rozwojowe 

  ArcGIS Online 

 

 

  Common Information Model 

 

 

  WorkFlow 

 

 

  Windows 8.1 mobile 

 



Prowadzone prace rozwojowe 

ESRI JAVA Script API 
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Architektura AMI – przepływy danych 

CBP jako centralne repozytorium danych pomiarowych dla systemów rozliczeniowych 
i technologicznych 

 OIP  
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AMI 

Infrastruktura pomiarowa 

 Nadzór nad licznikmi AMI 

 Nadzór koncentratorami 
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systemów bilingowych 
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System aplikacyjny 

 Zarządzanie punktami 
pomiarowymi 
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Architektura AMI – kluczowe obszary eksploatacji i 

utrzymania AMI 

28 28 
Rozwijamy się, aby być liderem. Wisła, 27.11.2014. 



Etapy wdrożenia AMI w EOP 

• 103 000 liczników, 1500 koncentratorów, 3 oddziały (Gdańsk, Kalisz, Koszalin) 
• etap zakończony 
• PLC S-FSK (rozwiązanie autorskie ADD), profil 15-minutowy 
• koncentratory i liczniki od jednego dostawcy ADD Grup 

• 295 000 liczników, 3100 koncentratorów, wszystkie 6 oddziałów 
• infrastruktura w pełni zainstalowana 
• PLC PRIME, profil 1h 
• koncentratory od Current/Ormazabal, liczniki od ADD Grup 

• 450 000 liczników, 5300 koncentratorów, wszystkie 6 oddziałów 
• przygotowania do masowej instalacji (ponad 3000 zmodernizowanych stacji SN/nN), 

trwają testy makiety 
• PLC PRIME, profil 15-minutowy 
• koncentratory i liczniki od jednego dostawcy Sagemcom 

Etap 

I 

Etap 

II 

Etap 

III 

29 
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Akwizycja - jak definiujemy skuteczność odczytu? 

KPIx = liczba pozyskanych odczytów za dobę (n-x) / liczba 

oczekiwanych odczytów 

za dobę (n-x) . 100% 

 

czwartek 

0:00 0:00 0:00 

poniedziałek 

0:00 

niedziela 

0:00 

sobota 

0:00 

piątek 

0:00 

czwartek 

0:00 

gdzie: 

KPIx – skuteczność odczytu za dobę n – x  

n – aktualna doba  Wskaźnik skuteczności KPI1 służy 

do określenia procentu liczników z 

kompletnymi danymi za poprzednią 

dobę (n-1)   

Wskaźnik skuteczności 

KPI7 służy do określenia 

procentu liczników z 

danymi  za dobę (n-7)  

KPI7 

środa wtorek 

6:00 

(doba n) (doba n-1) (doba n-2) (doba n-3) (doba n-4) (doba n-5) (doba n-6) (doba n-7) 

środa 

KPI1 
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Uzyskiwane skuteczności KPI – KPI1 I etap 
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Uzyskiwane skuteczności KPI – KPI7 I etap 
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Uzyskiwane skuteczności KPI – KPI1 II etap 
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Uzyskiwane skuteczności KPI – KPI7  II etap 
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Skuteczności odczytu – wnioski 
• wyniki I etapu mimo zastosowanej modulacji S-FSK 

(przepływność maks. 2,4 kbps*) i profilu 15-minutowego są 
lepsze niż II etapu, gdzie zastosowano modulację PRIME (21,4-
128,6 kbps) i profil 1h 

• przeprowadzono drobiazgową analizę skuteczności komunikacji 
PRIME i interoperacyjności rozwiązań PRIME od różnych 
dostawców – z wynikiem pozytywnym 

• analiza komunikacji PRIME oraz sposobu przekazywania danych 
do systemu centralnego w infrastrukturze pomiarowej II etapu 
wskazała, że „wąskim gardłem” systemu w tym etapie jest 
koncentrator danych 

35 
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Akwizycja - na skuteczność procesu akwizycji ma 

wpływ wiele różnych i niezależnych od siebie czynników 

Skuteczność procesu 

akwizycji  
Elementy infrastruktury IT 

AMI 

Elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej AMI 

Elementy infrastruktury 

pomiarowej AMI 

Pozostałe czynniki 

Oprogramowanie i sprzęt 

Zasilanie serwerowni 

Klimatyzacja serwerowni 

Switche, routery i połączenia 

pomiędzy nimi  

Serwery DNS 

Oprogramowanie i sprzęt 

modemu telekomunikacyjnego 

Infrastruktura operatora 

telekomunikacyjnego 

Warunki propagacji sygnału 

radiowego 

Oprogramowanie i sprzęt 

koncentratora danych 

pomiarowych 

Oprogramowanie i sprzęt 

licznika energii elektrycznej 

Jakość sieci elektrycznej 

niskiego napięcia 

Działania odbiorców energii 

elektrycznej 

Sabotaż urządzeń 

Czynniki losowe 

Warunki pogodowe 

Prace planowe związane z 

siecią elektroenergetyczną 

Prace planowe związane 

z infrastrukturą IT 

Prace planowe związane z 

infrastrukturą 

telekomunikacyjną 

Prace planowe związane z 

infrastrukturą pomiarową 

Jakość danych w systemach 

ewidencji majątku 
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Skuteczności odczytu – wnioski cd. 
• zauważone błędy i problemy z oprogramowaniem koncentratora 

danych: 
– mimo całkiem przyzwoitych zasobów (600MHz, 64MB RAM) brak jednostki 

MMU i niedoskonałość oprogramowania powoduje fragmentację pamięci 
prowadzącą do jej wyczerpania i restartu urządzenia 

– zapytania z koncentratora do liczników „ignorują” możliwości warstwy MAC 
PRIME i wprowadzają sztuczną sekwencyjność zapytań zamiast odpytywania 
liczników w puli równoległych sesji 

– koncentrator nie utrzymuje puli otwartych sesji z licznikiem, każdorazowo 
realizując sekwencję: utworzenia asocjacji – pobrania danych – zamknięcia 
asocjacji 

– bardzo nieoptymalny natywny mechanizm wymiany danych z systemem 
centralnym (STG: kombinacja WebServices, HTTP i ftp), próba implementacji 
docelowego protokołu DCSAP przez dostawcę koncentratorów nie powiodła się 

 

37 
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Skuteczności odczytu – wnioski cd. 
• mimo posiadania „autostrady” PRIME do 

przewożenia towarów w ciężarówkach (danych 
w ramkach zapytań)… 

 

• …to nie dość, że wprowadzamy na tej 
autostradzie bramki (za każdym razem 
sekwencja: utworzenie asocjacji – pobranie 
danych – zamknięcie asocjacji)… 

 

• …to na dodatek wypuszczamy na tę 
autostradę po jednej ciężarówce i kolejnej 
pozwalamy na wjazd dopiero jak poprzednia 
wróci (sekwencyjność zapytań, przejście do 
kolejnego zapytania dopiero po zakończeniu 
poprzedniego lub po upłynięciu time-out) 

38 
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Działania zaradcze – testy innych urządzeń 

• wyniki na podstawie urządzenia od jednego dostawcy nie powinny 
rzutować na ocenę technologii: 

 

• trwają testy alternatywnych urządzeń od innych dostawców – 
wstępne wyniki pokazują skuteczność akwizycji na poziomie 
lepszym do osiąganych w etapie I 
 

39 
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Alternatywne urządzenia – wyniki 

40 

86

88

90

92

94

96

98

100

18 19 20 21 22 23 24 25

KPI1 

nowy

poprzedni

17 stacji 

40 
Rozwijamy się, aby być liderem. Wisła, 27.11.2014. 



Alternatywne urządzenia – wyniki cd. 
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Działania zaradcze – standaryzacja oprogramowania 
koncentratora 

• dla urządzeń zainstalowanych na sieci przeprowadzono analizę 
wykonalności nowego oprogramowania koncentratora: 
– wynik analizy: pozytywny, nie ma przeszkód technicznych do implementacji 

nowego oprogramowania koncentratora 

– podjęto decyzję o opracowaniu nowego oprogramowania, prace już trwają 
(oprogramowanie do zastosowania na obecne urządzenie oraz portowalne na inne 
platformy sprzętowe) 

– po weryfikacji skuteczności akwizycji końcowej postaci oprogramowania: zmiana 
modelu zamawiania koncentratorów: z kompletnego rozwiązania na platformy 
sprzętowe gotowe do uruchomienia własnego oprogramowania 

42 
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Nowe oprogramowanie - wyniki 
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Agenda 

1. Architektura systemów IT w ENERGA-OPERATOR 

2. Adaptacja ESRI na potrzeby OSD – Apator Rector 

3. System AMI i skuteczność akwizycji 

4. Innowacyjne technologie w systemie AMI - Atende 

5. Plany na najbliższe lata 
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Architektura AMI 
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Wykorzystywane technologie i narzędzia programistyczne 

• Środowisko: 

 - Oracle Exadata 

 - Oracle Weblogic 

 - Oracle Coherence 

 

• Narzędzia: 

 - SVN – repozytorium kodu źródłowego 

 - Jenkins – narzędzie typu continous 

 - Maven – narzędzie kompilacji 

 - Eclipse oraz IntelliJ Idea – IDE dla programistów 
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Oracle Exadata 

• Wydajność rozwiązania pozwala na przechowywanie danych pomiarowych w strukturze relacyjnej 

 

• Wbudowany mechanizm klastrowania 

 

• Wbudowane mechanizmy szyfrowania oraz kompresji danych 

 

• Wewnętrzne mechanizmy zwiększające wydajność (SmartScan, Result Cache) 

 

• Możliwość przechowywania wybranych danych na dyskach SSD 

 

• Łatwe skalowanie wydajności i pojemności poprzez rozbudowę sprzętową 
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AMI i liczby 

• Odczyty co 15 min. – 1 wartość pomiarowa 100 bajtów danych 

 

• Jeden licznik: 365 * 96 = 35 040 wartości rocznie 

 

• 3 M liczników: 105 miliardów odczytów 

 

• 3 M liczników: ponad 9 TB danych rocznie 

 

• Wartości powinny zostać odpowiednio pomnożone przez ilość odczytywanych wielkości np. 5 
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AMI – interfejs użytkownika (1) 
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AMI – interfejs użytkownika (2) 
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AMI – panel danych 
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Komunikacja 

• Masowe wykorzystanie standardu PRIME 1.3.6 
 
• Modularny system akwizycji obsługujący większość protokołów: P3.2, P3.2Ex, DLMS/COSEM, STG,  
          IEC 62056-21, DCSAP 
 
• Akwizycja oparta o abstrakcyjne instrukcje akwizycji 
 
• Protokół DCSAP oraz implementacja referencyjna – lekki i wydajny protokół akwizycji oparty  
          o instrukcje 
 
• Własna, certyfikowana implementacja PRIME (Phoenix-PRIME) 
 - pierwsza na świecie całkowicie programowa 
 - piąta na świecie (obok Renesas, Atmel, TI, ST) 
 
• Dedykowane narzędzia do analizy sieci PLC 
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System akwizycji 
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Ramka PRIME 1.3.6 
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Phoenix-PRIME 

Całkowicie programowy modem PRIME (PHY, MAC 
and DLMS/COSEM CL) 
 

Certyfikowany w KEMA (Phoenix-PRIME board) 
 

Programowa implementacja PHY (detekcja, 
modulacja, scrambling, przeplot, Viterbi) 
 

Wykorzystanie taniego mikrokontrolera: ARM 
Cortex-M4 @ 120MHz, 128kB RAM, 128kB FLASH 
 

Bogaty zestaw narzędzi: analizator ruchu, sniffer, 
symulator sieci, koncentratora 
 
Opracowany dzięki współpracy z Energa-Operator  
i pozyskanym doświadczeniom z realnej sieci 

 

Testowany przez wielu znanych producentów 
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Współpraca z klientem 

• Projekt realizowany zgodnie z RUP (iteracyjnie) od podstaw 
 
• Architektura rozwiązania uwzględniająca kontekst całej Organizacji 
 
• Współpraca przy rozwiązywaniu problemów w warstwie infrastruktury pomiarowej  
          (np. analiza problemów z PLC) 
 
• Współpraca podczas rozwiązywania problemów komunikacji TAN-B  
          (średnionapięciowe PLC, GSM/3GPP) 
 
• Wsparcie podczas testów infrastruktury licznikowej 
 
• Wzajemne stawianie na partnerstwo i pełną otwartość (komunikowanie problemów,  
          dzielenie się wiedzą, współpraca) 
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Wyzwania 

• Abstrakcyjny model danych, pozwalający na wersjonowanie (migawka) 
 
• Poznanie i wykorzystanie możliwości Oracle Exadata 
 
• Przetwarzanie dużej ilości danych na potrzeby: bilansowania, analizy komunikacji, przełączeń itp. 
 
• Masowe udostępnianie danych do systemów zewnętrznych (bilingi, rynek energii), integracja  
          z wieloma systemami zewnętrznymi 
 
• Akwizycja danych z różnych urządzeń pomiarowych (S-FSK, PRIME, liczniki przemysłowe) – 

zachowanie abstrakcyjnego modelu urządzeń 
 
• Implementacja obejść w sytuacji niemożności poprawy błędu w systemie zewnętrznym  
          (w tym błędów w Oracle Exadata) 
 
• Utrzymanie odpowiedniej wydajności przy dynamicznym wzroście ilości danych 
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Agenda 

1. Architektura systemów IT w ENERGA-OPERATOR 

2. Adaptacja ESRI na potrzeby OSD – Apator Rector 

3. System AMI i skuteczność akwizycji 

4. Innowacyjne technologie w systemie AMI - Atende 

5. Plany na najbliższe lata 
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Plany na najbliższe lata 

1. Billing i CRM OSD  z implementacją ebIX– CC&B Oracle 
(2015/2016) 

2. Zarządzanie zakupami, kontraktami i kontrahentami – 
SAP SRM (2015/2016) 

3. Inteligentne zarządzanie pracą ekip w terenie - SAP  
Click Software (2015-2017) 

4. Centralne Repozytorium Dokumentów EOP – IBM 
FileNet (2015) 

5. DMS – Centralna SCADA (2016-2018) 

Rozwijamy się, aby być liderem. Wisła, 27.11.2014. 
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Dziękujemy za uwagę 
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