
Projekt NEDO 



NEDO

• Razvojno demonstracijski projekt NEDO je bil decembra 2019 uspešno 

zaključen.

• V obsegu projekta so bile uspešno demonstrirane in delno tudi 

razvite specifične funkcionalnosti z nameni spodbujanja novih pristopov za 

zagotavljanje sistemskih storitev v elektroenergetskem sistemu, uporabe 

izdelkov v sistemskih aplikacijah, ki še niso na tržišču ter ustrezno uporabo 

prostorskih, demografskih in tehnoloških značilnosti 

distribucijskega elektroenergetskega omrežja Elektra Maribor d.d..



Cilji projekta NEDO

• Informacije iz omrežja in stanja topologije uporabiti v realnem času z namenom izboljšanja 

kvalitete napajanja,

• Optimizacija omrežje za vključevanje in obratovanje razpršenih obnovljivih virov

• Optimizacija konične moči

Za dosego omenjenih ciljev projekta je bil fundamentalni pogoj 

• na višji nivo dvigniti spoznavnost in vodljivost omrežja ter

• ustrezno pripraviti, strukturirati in avtomatsko prenašati tehnične ter geografske-topološke 

podatke omrežja. 

Poleg uspešno doseženih ciljev projekta predstavljajo nova znanja in spoznanja pri pripravi,

povezovanju in prenosu podatkov v realnem času med različnimi podatkovnimi bazami in sistemi 

največjo dodano vrednost projekta NEDO.



Cilji in izzivi 



Koncept Oblačne strukture 
DMS 







FLISR



Okvara: Kratek stik

Lokacija: Štinjek (R4, R18) – Pungart ( R3,R19)

Čas: 26.04.2019, 16:53



FLISR je izračunal potencialno mesto okvare. Izračunana lokacija je bila

izjemno natančna  (nekaj m od dejanske okvare)

Razred točnosti izračuna okvare je odličen.



• DMS je izračunal in predlagal pravilne procedure

stikalnih manipulacij za Izoliranje mesta okvare in 

ponovno vzpostavitev napajanja neokvarjenih delov 

omrežja – izvoda SN



Kaj je SAIDI

Za namen analize smo uporabili podatke okvar – defektov z naslednjimi atributi:

Izvod:

EM: TRŽEC

EC: DOLIČ

Obdobje:

-01.10.2018 do 30.06.2019  ( iDMS, Hitachi je bil zagnan oktobra 2018

Karakteristika:

- neplanirani dogodki – izpadi

- trajanje izpada > 3 min

- re-closer, odklopnik ( njegova zaščita)  bila pobujena

- dejanska mesta okvare bila kasneje potrjena iz strani obratovalcev EM in EC



Primer TRŽEC

• Odklopnik LM0068 (zaščita) se pobudi zaradi okvare v omrežju  

( za njim)

• Napajalno področje ozir. daljnovod za  LM0068 bi bil brez

napajanja do odprave vzroka okvare



z uporabo FLISR, lahko vzpostavimo ponovno napajanje večjega dela 

izpadlega omrežja – prikazano z oranžno

Izoliranje okvarjenega dela

in vzpostavitev napajanja na

neokvarjenem je bila izvedena

znotraj 2 min kar bistveno vpliva 

na kvaliteto napajanja - SAIDI



znižanje SAIDI na TRŽEC  z FLISR

primerjava SAIDI

TRŽEC

01.10.2018 – 30.06.2019

čas demonstracije FLISR



• Potrdili smo, da FLISR zmanjšuje čas trajanja okvare

• Dokazali smo da FLISR lahko zmanjša SADI za 86% v primerjavi do obratovanja brez FLISR

• V povprečju FLISR zniža SAIDI za 55% glede na povprečje SAIDI 2013-2015.

• Zaključimo lahko, da je FLISR učinkovito orodje za znižanje SAIDI









stopnje TR
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