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Streszczenie: W artykule przedstawiona została ocena realizowanego w ENEA Operator pilotażowego projektu 
odczytu zdalnego liczników u odbiorców komunalnych w technologii PLC, którego celem było przetestowanie 
nowej technologii smart metering będącej elementem systemu smart grid. W pierwszej części artykułu zostały 
opisane lokalizacje (miejsca instalacji liczników) i przedstawiono szczegóły techniczne dot. wdrożonej 
technologii PLC, następnie wskazano na problemy techniczne, które towarzyszyły przy wdrażaniu projektu, a na 
końcu opracowania podjęto próbę oceny wyników projektu pod kątem przydatności zastosowanej technologii 
przy realizacji projektów smart metering na większą skalę. 
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Wprowadzenie 
 
Smart metering1 oraz smart grid2 w wielu gremiach uznaje się za panaceum na zagrożenia 
niewystarczająco szybkiego odtwarzania mocy wytwórczych czy wręcz uniknięcie blackoutu. 
Idea stała się na tyle ważna, że wpisano ją do dokumentu rządowego „Polityka energetyczna 
Polski do roku 2030”, a ponadto zajęto się przygotowywaniem ustawy „smart meteringowej”, 
która ma realizować zapisy dyrektyw Komisji Europejskiej (KE) i pomóc w szybkim 
wdrożeniu tej technologii.  

 
Trwają prace w PSE Operator, których celem jest opracowanie optymalnego modelu 

wdrażania takich systemów. Jako partner  dołączył się do tej idei jest Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W II kwartale br. NFOŚiGW chce 
uruchomić program  ,,Inteligentne sieci energetyczne", stanowiący wsparcie finansowe dla 
tego rodzaju inicjatyw. Większość operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), którym 
przypisano główną rolę w tym przedsięwzięciu jest na etapie bądź wdrożonych pilotaży, bądź 
nawet przygotowanych projektów całkowicie obejmujących obszar działalności (Energa 
Operator).  

 
Problemem do rozważenia jest tzw. czysta opłacalność tego wdrożenia dla OSD. Analizy 

wykonane w kilku krajach pokazują, że idzie to bardziej w stronę tzw. kosztów osieroconych 
– przynajmniej tak wynika z dyskusji, które toczymy z kolegami podczas debat 
EUELECTRIC.  

 
Jej pierwszy aspekt dotyczy problemów stricte technicznych tego rodzaju projektu, inne - 

również ważne - standardu przekazywanych danych pomiarowych, bezpieczeństwa ich 
przesyłu i agregacji, formuły udostępnienia danych po agregacji itd. Z punktu widzenia OSD 
podstawową wartością jest pewna i dobra jakościowo dostawa energii. Może wiec warto w 
                                                           
1smart metering – inteligentny system pomiarowy rozumiany jako zdalny jednokierunkowy odczyt danych z licznika 
zastępujący tradycyjny odczyt inkasencki. 
2 smart grid – inteligenta sieć elektroenergetyczna która realizuje dwukierunkową zdalną komunikację z licznikiem 
umożliwiając sterowanie pracą urządzeń, a więc zarządzanie popytem zużycia energii przez odbiorcę. 



ramach idei smart grid rozpocząć myślenie o tych elementach infrastruktury, która pozwoli 
bardziej dynamicznie zarządzać ruchem w sieci.  
 
1. Założenia projektowe 
  
Decyzja o realizacji projektu została podjęta przez Zarząd ENEA Operator w roku 2008. 
Projekt koncentrował się na sprawdzeniu skuteczności działania systemu smart metering w 
technologii PLC (ang. PLC– Power Line Communikation) umożliwiającej realizację 
transmisji po sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV w różnych układach i 
warunkach pracy tej sieci oraz miejscach montażu układów pomiarowych i urządzeń 
transmisyjnych. Założono dostawę i montaż układów pomiarowych oraz urządzeń 
transmisyjnych, a także dostawę i uruchomienie systemu zdalnej akwizycji i zarządzania 
danymi wraz ze sprzętem informatycznym. Ponadto przygotowanie strony www dla klientów 
spółki, aby mogli - dysponując kodem dostępu - sprawdzić aktualny koszt zakupu energii.  

 
Realizacja projektu przedłużyła się znacząco. Wystąpiły problemy z technologią 

transmisji, gdyż wiele szczegółów zagadnień czysto informatycznych trzeba było połączyć z 
wiedzą o stanie i funkcjonowaniu infrastruktury sieci elektroenergetycznej.  
 
2. Wybór lokalizacji 
 
Wybór lokalizacji został dokonany w ten sposób, aby - pomimo stosunkowo niewielkiego 
rozmiaru projektu (miał objąć ok. 500 odbiorców) - można było wyciągnąć praktycznie 
wnioski i dokonać szerszej oceny zasadności stosowania technologii PLC. Istotną sprawą 
było pozyskanie wiedzy, czy technologia - uznawana za najtańszą - jest skuteczną i 
bezpieczną. Dla potrzeb realizacji projektu zostały wybrane dwie lokalizacje: 
 

• lokalizacja nr 1: niewielka miejscowość, charakteryzująca się mieszaną zabudową. W 
zakresie projektu był montaż liczników ze zdalną transmisją  
w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych (odbiorcy komunalni), boisko 
sportowe, oświetlenie uliczne, sklep, garaż i 4 odbiorców komercyjnych, w tym 3 z 
układami półpośrednimi (rozliczanych w grupach taryfowych C2). Zasilanie obiektów 
może odbywać się z 2 stacji transformatorowych 15/0,4 kV (w jednej ze stacji 
utrzymywany jest stały podział sieci). Część obiektów zasilanych jest siecią kablową, a 
część z linii napowietrznej. Łącznie zainstalowano 96 układów pomiarowych ze zdalną 
transmisją, w tym 2 układy bilansowe w stacjach i 3 półpośrednie  
u odbiorców komercyjnych. 

• lokalizacja nr 2: część typowego osiedla mieszkalnego z wielkiej płyty. Wybrany do 
bilansowania obszar zasilany jest z 2 stacji transformatorowych 15/0,4 kV (jedna stacja 
zasila 3 budynki 4-kondygnacyjne, a druga 2 wieżowce 11-kondygnacyjne) i jednego 
złącza ZKP zasilającego budynek 4-kondygnacyjny. Łącznie zainstalowano 353 układy 
pomiarowe ze zdalną transmisją, w tym 3 bilansowe w stacjach 15/0,4 kV i 2 w 
złączach ZKP. 

 
3. Zagadnienia techniczne 

 
W projekcie zastosowano dwie technologie wykonania sieci PLC: 
 

• szerokopasmowy PLC, pracujący w zakresie częstotliwości od 4-20 MHz  
z przepustowością do 14 Mbp/s, oferujący możliwość szybkiego przesyłu danych na 



duże odległości przy zastosowanych dodatkowych wzmacniaczy. Sieć szerokopasmowa 
została wybudowana na bazie urządzeń transmisyjnych firmy MainNet. Wykorzystano 
konwertery RS-485/ETH służące do podłączenia liczników do modułów węzłów 
dostępowych do  sieci PLC. 

• wąskopasmowy PLC, pracujący w paśmie częstotliwości równym 72 kHz  
z przepustowością do 10 kbp/s i oferujący przesył danych na krótkie odległości, do 100 
m. 

 
Sieć szerokopasmowa PLC została zbudowana z dwóch komponentów:  
 

• modułów dostępowych do sieci PLC zainstalowanych w miejscach styku sieci PLC z 
siecią GSM/GPRS. Urządzenia te zostały zainstalowane na początku sieci PLC. Ich 
zadaniem jest realizacja przesyłu danych pomiędzy sieciami GSM/GPRS i PLC. W 
modułach konfiguruje się: adresy IP, maski, bramy oraz tablice routingu. Moduły 
przyłącza się do sieci nn poprzez dwie fazy lub fazę i przewód neutralny.  

• modułów węzłowych sieci PLC (repeaterów), które pełnią trzy funkcje: sterują 
przesyłem danych w sieci nn, wzmacniają i powielają sygnały transmisji oraz tworzą 
punkty dostępowe do sieci PLC szerokopasmowej dla innych urządzeń lub sieci. W 
urządzeniach tych konfiguruje się adresy IP, maski, bramy i tablice routingu oraz 
przyłącza się do sieci nn poprzez dwie fazy lub fazę i przewód neutralny. W projekcie 
urządzenia te zostały zainstalowane w stacjach transformatorowych przy modułach 
dostępowych do sieci PLC, w sieci nn w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu 
sygnału transmisyjnego oraz przy grupach liczników. Moduły posiadają port 
komunikacyjny ETH, do którego podłącza się liczniki. 

 
Przyjęta w projekcie koncepcja budowy szerokopasmowej sieci PLC zakłada 
uniwersalność jej zastosowań i nie ogranicza się  do odczytu liczników, ale służy do 
świadczenia wielu innych usług, np. dostępu do Internetu dla mieszkańców, czy 
monitoringu przemysłowego. Tworzenie i konfiguracja urządzeń w szerokopasmowej 
sieci PLC odbywa się na takich samych zasadach, jak tworzenie tradycyjnej sieć 
komputerowej, z tym że medium transmisyjnym jest tutaj sieć nn.  

 
Należy wskazać na dosyć dużą cenę samego repeatera w stosunku do ceny liczników, 

a zatem istnieje konieczności kalkulacji kosztów budowy szerokopasmowej sieci PLC. W 
projekcie wykonawca zastosował odczyt liczników poprzez szerokopasmową sieć PLC 
tylko w budynkach, w których liczniki zostały zgrupowane w jednym miejscu. W 
pozostałych przypadkach użyto szerokopasmowej sieci PLC jedynie jako medium 
transmisyjnego pomiędzy siecią GSM/GPRS a wąskopasmową siecią PLC, do której 
podłączono liczniki. 

 
Wąskopasmowa sieć PLC została zbudowana z dwóch komponentów: 
 

• koncentratorów PLC, pełniących rolę punktów dostępowych do wąskopasmowej sieci 
PLC i urządzeń sterujących przepływem danych oraz zarządzających pracą przystawek 
(modemów) PLC montowanych przy licznikach. Urządzenia te nie przechowują danych 
w pamięci. Moduły przyłącza się do sieci nn do trzech faz lub ewentualnie do jednej 
fazy  i przewodu neutralnego. Urządzenia posiadają wbudowany port komunikacyjny 
ETH, który umożliwia podłączenie np. repeatera (modułu węzła sieci PLC 
szerokopasmowej) lub  modemu GSM/GPRS. 

• przystawek (modemów) PLC instalowanych w licznikach (na ich kapach), z którymi - 



poprzez sieć nn - łączy się koncentrator PLC. Zasilanie przystawek odbywa się z 
zacisków licznika z jednej fazy. Przystawki buforują dane odczytane z liczników i 
przekazują je do koncentratora PLC według opracowanego autorskiego protokołu PLC. 

 
W projekcie zastosowano dwa rozwiązania układów transmisji. W jednym koncentrator PLC 
podłączono bezpośrednio do modemu GSM/GPRS (dotyczy to przypadku, w którym punkt 
dostępowy do sieci PLC został umiejscowiony w złączu ZKP przy budynku, które zasila tylko 
jeden blok), a w pozostałych rozwiązaniach koncentratory PLC podłączono bezpośrednio do 
repeaterów i przesył sygnałów do punktu dostępowego sieci GSM/GPRS, zlokalizowanych w 
stacjach transformatorowych, odbywa się za pośrednictwem szerokopasmowej sieci PLC. 
Wybór typu sieci PLC w każdej z lokalizacji zależał od topologii i parametrów sieci 
elektroenergetycznej oraz liczby i miejsc zainstalowanych liczników.  
 
Np. w lokalizacji nr 1 w budynkach wielorodzinnych liczniki są zainstalowane  
w grupach na klatkach schodowych lub w piwnicach, co umożliwiło ich połączenie lokalnie 
w pętle RS-485 i następnie - poprzez wspólny konwerter RS-485/ETH - do repeatera (modułu 
węzła szerokopasmowej sieci PLC). W lokalizacji nr 2 liczniki są w mieszkaniach, a więc są 
rozproszone. Połączono tutaj ze sobą dwie technologie PLC. Na odcinku od stacji 
transformatorowej do poszczególnych przyłączy znajdujących się przy budynkach lub w ich 
wnętrzu została zbudowana topologia szerokopasmowej sieci PLC, a od przyłączy budynków 
do poszczególnych liczników topologia wąskopasmowej sieci PLC. Liczniki wyposażono w 
modemy PLC, zainstalowane na kapach. Zarządzaniem pracą poszczególnych modemów PLC 
- poprzez sieć nn - zajmuje się koncentrator PLC. Łączy się on - poprzez wbudowany port 
ETH - z repeaterem. Oba urządzenia stanowią punkty styku sieci PLC wąsko-  
i szerokopasmowej. W zależności od parametrów sieci elektroenergetycznej istnieje potrzeba 
instalowania dodatkowych repeaterów w elementach sieci nn, aby zapewnić wymagany 
poziom sygnału i prawidłową transmisję. Typowymi miejscami instalacji repeaterów są: 
złącza ZK przy budynkach, złącza PD w piwnicach, złącza wolno stojące, miejsca rozdziału 
instalacji. 
 
4. Problemy z wdrożeniem 
 
Podłączenie urządzeń transmisyjnych do sieci nn wykonano na kilka sposobów: poprzez 
wpięcie się do postaw bezpieczników BM za pomocą specjalnych noży, poprzez połączenia 
oczkowe (pod śruby podstaw bezpiecznikowych) lub poprzez zaciski łączeniowe przebijające 
izolacje przewodów, co było szczególnie krytykowane przez służby pogotowia 
energetycznego z powodu bezpośredniej ingerencji w parametry sieci (możliwość 
pogorszenia stanu izolacji sieci).  
 
Instalacja urządzeń transmisyjnych odbywała się w obwodach pozbawionych napięcia. 
Sposób i technologia podłączania urządzeń do sieci nie budziły zastrzeżeń, choć należy liczyć 
się, że urządzenia transmisyjne będą komplikowały wykonywanie rutynowych prac 
ruchowych i eksploatacyjnych (konieczność każdorazowego demontażu i montażu urządzeń). 
Również w opinii służb pogotowia energetycznego urządzania transmisyjne posiadają zbyt 
duże gabaryty (co najmniej o połowę), co utrudnia ich montaż w złączach z powodu braku 
miejsca. W wielu przypadkach urządzenia zostały zamontowane na wewnętrznej stronie 
drzwi szafki złącza. Służby pogotowia negatywnie zaopiniowały montaż kondensatorów 
separujących  w miejscach utrzymywania podziałów sieci, co umożliwiałaby przepływ 
sygnałów PLC bez względu na miejsce utrzymywania podziału sieci nn. Należy również 
wskazać, że zastosowana topologia budowy sieci PLC stwarza konieczność instalacji wielu 



urządzeń transmisyjnych poza licznikami, w wielu wypadkach w częściach instalacji, w 
szafach czy w złączach nie będących własnością Enea Operator, co może być potencjalnym 
powodem problemów dla OSD. Montaż urządzeń poza licznikami wymaga uzyskania zgody 
zarządców budynków, co jest zajęciem uciążliwym  i czasochłonnym. W ramach prac 
instalacyjnych w miarę możliwości starano się ukrywać montowane poza licznikami 
urządzenia transmisyjne, aby nie były narażone na dewastacje.  

 
W ramach projektu uruchomiono system służący do zdalnej akwizycji  

i zarządzania danymi. Serwer akwizycji danych został przyłączony do lokalnej sieci 
informatycznej oddziału i poprzez nią do punktu dostępowego sieci GSM/GPRS w APN Enea 
Operator. Istotnym problemem była lokalizacja samego serwera, aby funkcjonował 
poprawnie. Odczyt danych z każdego licznika (szerokopasmowe PLC) lub przystawki PLC 
licznika (wąskopasmowe PLC) dokonywany jest przez system akwizycji danych w czasie 
rzeczywistym. W przypadku liczników przyłączonych bezpośrednio do szerokopasmowej 
sieci PLC system akwizycji dokonuje odczytu licznika w trybie przezroczystym, a więc w 
protokóle licznika. W przypadku wąskopasmowego PLC system akwizycji odczytuje dane nie 
z licznika, ale  z przystawki PLC. System akwizycji odczytuje po kolei każdy licznik z grupy 
liczników przyłączonych do wspólnego węzła szerokopasmowej sieci PLC lub koncentratora 
PLC, sterującego grupą przystawek PLC.  

 
Istotnym problemem przy transmisji PLC staje się wydajność i skuteczność procesu 

odczytowego, czyli spełnienie wymagań ustalonego reżimu czasowego,  
w jakim system akwizycji danych powinien odczytać określoną liczbę danych  
z liczników i jeszcze wykonać inne zadania, np. ustawić czas, sterować stycznikiem, zmienić 
rozkład stref czasowych. Nie odczytane dane i nie wykonane zadania  
w wymaganym czasie tworzą efekt dodatniego sprzężenia zwrotnego, gdyż system przy 
następnych cyklach ma coraz więcej danych i zadań do wykonania – bieżące  
i zaległe. Do tego krytycznym parametrem jest nie tylko liczba liczników do odczytu  
i przepustowość sieci PLC (zależna od parametrów i konfiguracji sieci nn, wielkości zakłóceń 
w sieci), ale również przepustowość łącza GSM/GPRS, gdyż przesył dwukierunkowy danych 
i wszelkich innych informacji związanych z obsługą protokółów transmisji urządzeń odbywa 
się w czasie rzeczywistym bezpośrednio pomiędzy systemem akwizycji danych a 
urządzeniami transmisyjnymi i licznikami, każdorazowo generując przepływ pakietów 
danych w sieci GPRS.  
 
Od momentu uruchomieniu systemu akwizycji danych wystąpiły problemy  
z wydajnością procesu transmisyjnego. Przez wiele miesięcy były prowadzone żmudne prace 
testowe polegające na: 
 

• rekonfiguracji urządzeń transmisyjnych  
• wymiany oprogramowania  
• wymianie anten GSM  
• zmiany protokołu transmisji  
• optymalizacji algorytmów zarządzania procesami i harmonogramami odczytowymi z 

poziomu systemu akwizycji danych oraz implementacji w systemie akwizycji 
brakującej funkcjonalności, której nie posiadał w momencie jego uruchomienia.  

 
Istniała potrzeba zmniejszenia obciążenia sieci GSM/GPRS, w tym ograniczenia miesięcznej 
liczby przesyłanych danych, których liczba dla jednej karty SIM przekraczała  kilka GB. Na 
początku system był w stanie odczytać z liczników tylko pojedyncze stany chwilowe liczydeł 



energii i to przy bardzo niskiej skuteczność. Istniały problemy z uzyskaniem stabilnej 
łączności z dużą liczbą liczników, a skuteczny odczyt stanów z jednego licznika wymagał 
przeprowadzenie przez system kilkuset - lub w niektórych przypadkach nawet kilku tysięcy - 
nieudanych prób łączeniowych, którymi bezpośrednio steruje system akwizycji danych. 
Obecnie uzyskano zadawalające rezultaty w zakresie skuteczności odczytów. System potrafi 
odczytać komplet danych z ok. 98 proc. liczników i potrzebuje na to 4 dni.  
Z liczników w zasadzie odczytywane są: stany liczydeł mocy maksymalnej i liczydeł energii 
chwilowej oraz z zamknięć, profile obciążenia 15 min, dzienniki zdarzeń oraz dodatkowo dla 
liczników jednofazowych istnieje możliwość wykonania zdalnej synchronizacji czasu 
licznika.  

 
Konfiguracja urządzeń transmisyjnych, tworzących szerokopasmową sieć PLC odbywa się 

taki samo, jak tradycyjnej sieci komputerowej. W przypadku wąskopasmowej sieci PLC do 
koncentratorów PLC trzeba ręcznie wpisać poszczególne adresy MAC wszystkich modemów 
PLC zainstalowanych przy licznikach i następnie każdy licznik ręcznie utworzyć w systemie 
akwizycji danych. Doświadczenia podczas tego projektu spowodowały, że musiano 
zaangażować  w proces wielu pracowników działu IT. Ponadto okazało się, że sam proces 
tworzenia topologii sieci transmisyjnej i następnie jej eksploatacja będzie wymagał dużego 
doświadczenia i wiedzy informatycznej. Jest przy tym procesem żmudnym  
i skomplikowanym, zwłaszcza przy większej liczbie liczników oraz urządzeń transmisyjnych. 
Oznacza to, że przy  większej liczbie liczników należy oszacować zarówno czas realizacji 
projektu, jak i większe  koszty instalacji. Nie bez znaczenia będzie także poświęcenie czasu 
na szkolenie pracowników instalujących liczniki.  

 
W czasie montażu urządzeń nie posiadano narzędzi do pomiaru jakości parametrów sieci 

PLC. Również po zainstalowaniu licznika jedynym potwierdzeniem, że licznik-przystawka 
PLC zostały prawidłowo zainstalowane i skonfigurowane, było uzyskanie z licznikiem 
połączenia z poziomu systemu akwizycji danych. 

 
5. Podsumowanie projektu 
 
Zdaniem autorów artykułu, przyjęta przez wykonawcę technologia i zastosowane 
mechanizmy tworzenia sieci PLC mogą być trudne do realizacji w przypadku dużych 
projektów smart metering ze względu na: 
 

• brak w systemie odpowiedniej funkcjonalności, umożliwiającej automatyczną 
konfigurację i rekonfigurację ustawień sieci PLC i urządzeń transmisyjnych. Należałoby 
oczekiwać, że liczniki po zainstalowaniu będą automatycznie konfigurowały się do 
pracy w sieci PLC i potrafiły zgłosić swoją gotowość do pracy w systemie akwizycji 
danych bez ingerencji użytkownika 

• konieczność zapewnienia dla prawidłowego pracy systemu odpowiednio wysokiej 
przepustowości kanałów transmisyjnych dla sieci GSM/GPRS i PLC. 

 
Stosowanie jako medium transmisyjnego sieci GSM/GPRS stwarza realne problemy, ze 
względu na jej niestabilną pracę i ograniczoną przepustowość zależną również od lokalizacji, 
ale także dość drogą usługę. Wykorzystując to medium przy zastosowanej przez wykonawcę 
technologii i koncepcji realizacji transmisji, nie zawsze i nie w każdych warunkach zapewni 
właściwą pracę systemu. W lokalizacjach objętych projektem jest dostępna sieć 
GSM/GPRS/UMTS i technologia HSDPA, co stwarza możliwości obsługi transmisji danych 
jednak dla stosunkowo niewielkiej liczby liczników i obszaru objętego projektem. 



 
6. Wnioski końcowe z analizy projektu 
 
Najlepszym i najpewniejszym rozwiązaniem byłoby doprowadzenie do każdej stacji 
transformatorowej, w której ma być wybudowany punkt dostępowy do sieci PLC, 
infrastruktury telekomunikacyjnej dla przykładu opartej na technice światłowodowego, co 
jednak wiąże się z dużymi kosztami dla OSD. Alternatywą może być wykorzystanie sieci SN 
jako medium transmisyjnego i tą drogą przesyłać sygnały na przykład do najbliższej stacji 
110 kV zazwyczaj już wyposażonej w infrastrukturę telekomunikacyjną. Jednak w takim 
wariancie, oprócz dużych kosztów zakupu i montażu urządzeń transmisyjnych SN, trzeba 
liczyć się z problemem zapewnienia właściwego bezpieczeństwa i niezawodności pracy sieci 
elektroenergetycznej SN. Istniałaby przy tym potrzeba zastosowania w projektach smart 
metering wyłącznie sprawdzonych już od lat technologii i urządzeń. Pytanie: czy takie 
istnieją?  

 
Znacznie bardziej praktycznym rozwiązaniem, umożliwiającym zastosowanie - pomimo 

ograniczeń - sieci GSM/GPRS, jako podstawowego medium dostępowego do sieci PLC, 
stosowanym na świecie jest montaż w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV lub w złączach 
pełniących rolę punktów dostępowych do sieci PLC, koncentratorów danych, które realizują 
transmisję dwu-kierunkową z licznikami po sieci PLC - odpowiadają za zbieranie danych i 
zarządzanie pracą liczników. W takiej sytuacji system akwizycji danych komunikuje się 
jedynie z koncentratorem danych przez sieć GSM/GPRS, nie musi w czasie rzeczywistym 
uzyskiwać połączenia  z każdym licznikiem z osobna i zarządzać transmisją oraz pracą 
liczników. Koncentratory danych przekazują wówczas do systemu nadrzędnego odpowiednio 
przygotowane i skompresowane dane na przykład w formie plików, nawet przy stosunkowo 
niewielkiej przepustowości sieci GSM/GPRS. Należy również liczyć się w przypadku dużych 
projektów smart metering z potrzebą współpracy OSD z więcej niż z jednym operatorem 
telefonii komórkowej, aby dla każdej lokalizacji zapewnić jak najlepsze parametry transmisji. 

 
Do niedawna największym problemem utrudniającym rozwój dużych systemów smart 

metering był brak kompatybilności liczników i koncentratorów różnych producentów. Jednak 
opracowanie niedawno przez europejskie stowarzyszenie, którego członkiem zostali najwięksi 
producenci liczników, nowego standardu dla interfejsów komunikacyjnych liczników, 
określonego w dokumencie ,,IDIS Specifications”, powinno rozwiązać ten problem i 
zapewnić pełną zamienność liczników i koncentratorów danych. 

 
 

CONCLUSIONS FROM THE PILOT PROJECT OF REMOTE READIN G METERS 
IN PLC TECHNOLOGY IMPLEMENTED IN ENEA OPERATOR 
 
Abstract: The article discusses a pilot project carriied out by ENEA Operator for remote meter reading in the 
public utilities in PLC technology. The main object of the project was to test the PLC tranmision technology in 
smart metering system, part of smart grid. First part of the article discribes meter instalation locations,  then the 
article presents technical details of the implemented PLC technology and points out the technical problems that 
have accompanied the implementation of the project. At the end of the study there is an attempt to further 
evaluate the results of this project in terms of usefulness of the technology used in the implementation of smart 
metering projects on a larger scale. 
 
Key words: : smart grid, smart metering,  PLC network, PLC technology, transmission protocol, mobile 
network GSM/GPRS,  distribution system operator. 
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