
Kërkesa të përgjithshme mbi realizimin e 
lidhjes së PPE-së me Rrjetin e 

Telekomunikacionit dhe me sistemin 
SCADA/EMS të OST sh.a. 

 

 
 
 

1. Hyrje 

 
Operatori i Sistemit të Transmetimit , OST sh.a., ka të implementuar platformën 

Network Manager SCADA/EMS (Supervisory Control and Data Acquisition / Energy 

Management System), platformë e cila ofron funksionet e një qëndre kontrolli dhe monitorimi 

në kohë reale. Platforma në fjalë është implementuar në Nëntor të vitit 2012 nga ABB. 

Në sistemin SCADA/EMS të Operatorit të Transmetimit , OST sh.a., monitorohen dhe 

kontrollohen në kohë reale të gjithë Nënstacionet/Centralet e lidhura në rrjetin 400/220 kV 

dhe pjesa më e rëndësishme e Nënstacioneve/Centraleve të lidhura në 110 Kv. Njësia Master 

(njesia qëndrore) e sistemit SCADA është e instaluar në Qendrën Kombëtare Dispeçer (NDC), 

në godinën e OST sh.a. 

Si njësi periferike nëpër Nënstacione/Centrale janë instaluar RTU 560 nga ABB dhe/ose 

sisteme kontrolli lokal nga providera të ndryshëm. Të dhënat në kohë reale ndërmjet njësive 

periferike si dhe njësisë qëndrore transmetohen duke shfrytëzuar Rrjetin e Telekomunikacionit 

nëpërmjet protokollit IEC 60870-5-104. 

 Funksionet SCADA 
 

Ndër funksionet SCADA më të rëndësishme me të cilat ndërveprohet në mënyrë të 

vazhdueshme , mund të përmendim: 

 Grumbullimi i të dhënave reale të Sistemit Energjitik.

Moduli i cili është përgjegjës për grumbullimin e të dhënave mbledh të 
dhëna nga burime të ndryshme, përpunon ata dhe i ruan në baza të 
dhënash për tu aksesuar nga përdoruesit e sistemit SCADA. Të dhënat 
mund të jenë: 

 Të dhëna të grumbulluara në mënyrë automatike nga RTU-te 

/DCSs (RTU dërgon të dhëna ciklike mbi matjet dhe të dhëna 
spontane në lidhje me indikacionet.) 

 Të dhëna manuale. 

 Të dhëna të llogaritura. 

 

 Monitorim, proçesim alarmesh dhe eventesh

 
 Kontroll dhe interlokimi



 Arkivimi i të dhënave

 
 Llogaritje

 
 Raporte dhe Trende

 
 Ndërfaqe grafike me sistemin

 
 Ngjyrim dinamik në bazë të nivelit të tensionit dhe në bazë të gjëndjes të 

informacionit të prezantuar

 

 Sistemi i Menaxhimit të Gjenerimit (GMS) 

 
Platforma e menaxhimit të SE përmban proçese në kohë reale, të cilat rregullojnë gjenerimin 

e energjisë në përputhje me kufizimet operative dhe ekonomike, duke ruajtur frekuencën e 

sistemit dhe programet e shkëmbimit me zonat e kontrollit të vendeve fqinje, në përputhje 

me vlerat e planifikuara. Meqënëse Shqipëria ka njësi gjeneruese hidrike, sistemi i kontrollit 

të gjenerimit, ofron kontroll dhe menaxhim në kohë reale të fuqisë hidrike dhe rezervave 

hidrike përkatëse. Aktualisht nën kontrollin e AGC janë 3 hidrocentralet më të mëdha të 

Shqipërisë (Fierzë, Koman, Vaudejës). Moduli AGC nga platforma Network Manager është 

implementuar në Shkurt të 2013. 

 

2. Lidhja e përdoruesve të Rrjetit të transmetimit me Rrjetin e 

Telekomunikacionit dhe me sistemin SCADA të OST sh.a. 
 

Në zbatim të Kodit të Rrjetit të Transmetimit, të gjithë Përdoruesit (PPE dhe KK) që lidhen në 

rrjetin e transmetimit duhet të realizojnë integrimin e të dhënave në kohë reale në sistemin e 

Kontroll Monitorimit, sistemin SCADA ne NDC (National Dispatching Center) të OST sh.a. Të 

dhënat do të shkëmbehen nëpermjet protokollit IEC 60870-5-104. Protokolli IEC 60870-5-104 

do të konfigurohet nga ana e përdoruesve të rrjetit në të dy anët e komunikimit (ana Master 

e komunikimit-SCADA si dhe ana Slave e komunikimit-PPE/KK). Gjithashtu Përdoruesit e Rrjetit 

të Transmetimit, veç integrimit në sistemin SCADA të NDC duhet të update-ojnë sistemet e 

kontrollit lokalë (nëse ka sistem eksiztues kontrolli)/RTU-të të N/st ku ata lidhen. Update-imi 

i sistemit lokal të kontrollit dhe apo e RTU-së duhet të përfshijë skemën e modifikuar të N/st 

si pasojë e lidhjes së Përdoruesve në sistemin e transmetimit. Update-imi i Sistemi i Kontrollit 

Lokal/RTU-së së N/st (ku përfshihet dalja e Përdoruesve të Rrjetit të Transmetimit) duhet të 

reflektohet në sistemin SCADA në NDC. 

Centralet, të cilat bazuar në Kodin e Transmetimit, duhet të marrin pjesë në Rregullimin Fuqi 

Frekuencë (LFC), krahas implementimit të ndërfaqes me sistemin SCADA mbi kontroll 

monitorimin në kohë reale duhet të realizojnë përfshirjen e njësive të tyre të gjenerimit nën 

kontrollin e LFC . 

Shkëmbimi në kohë reale i të dhënave ndërmjet sistemit SCADA dhe Përdoruesve të Rrjetit të 

transmetimit do të realizohet nëpërmjet protokollit IEC 60870-5-104 duke shfrytëzuar rrjetin 



e Telekomunikacionit të OST sh.a. Bazuar nga kjo, lidhja e Përdoruesve në sistemin SCADA 

është e organizuar në dy kategori: 

1. Realizimi i lidhjes me rrjetin e Telekomunikacionit. 

2. Realizimi i lidhjes me sistemin SCADA. 

 

2.1. Kërkesat mbi realizimin e lidhjes së Përdoruesve të Rrjetit në 

Rrjetin e Telekomunikacionit të OST sh.a. 

 
Nga Përdoruesit e Rrjetit të Sistemit të Transmetimit është e nevojshme të plotësohen 

kërkesat si me poshtë: 

1. Furnizimi dhe instalimi i pajisjeve të telekomunikacionit në objektet e tyre si dhe në të 

gjithë nënstacionet ku do lidhen dhe që do kenë ndërfaqen me OST dhe në ato 

nënstacione ku ka impakt lidhja e tyre në rrjet. 

2. Lidhja me rrjetin e telekomunikacionit të OST sh.a, duhet të jetë redudante. 

3. Protokolli i transmetimit të të dhënave do të jetë IEC 60870-5-104. 

4. Adresimi IP për lidhjen me rrjetin e OST, do të përcaktohet nga OST në bazë të pikës 

së lidhjes në rrjet. 

5. Në rastin kur linja e tensionit të lartë ka të instaluar OPGW, pra dhe Përdoruesit e 

rrjetit të sistemit të transmetimit mund të lidhen me anë të fibrave optike me rrjetin e 

OST, atëherë ai duhet të furnizojë dhe të instaloje OPGW si dhe pajisje 

telekomunikacionit në të dy anët e linjes, pra veçanërisht në objektin e tij dhe në 

nënstacionet ku ndërfaqet me OST, me modulet e nevojshme për të përmbushur 

funksionet e komunikimit me OST. 

(Shënim: lidhja me OPGW e OST do të bëhet vetëm për qëllimin e përmbushjes së 

shërbimeve të OST) 

6. Instalimi i OPGW do të bëhet sipas specifikimeve të OST, që përshtaten me atë pjesë 

të rrjetit. 

7. Pajisjet që Përdoruesit e Rrjetit të Sistemit të Transmetimit duhet të instalojë janë: 

 Radrizator 48 VDC (me polin pozitiv të tokëzuar) me fuqi sa dy fishi i fuqisë së 

kërkuar nga pajisjet e komunikimit në kapacitet pune 100 % 

 Set Baterish VRLA (me gel) 48 VDC, 100 A/H 

 Kabinet 42U Industrial me kornizë 19 inch (për instalimin e pajisjeve) i pajisur 

me të gjithë aksesorët, ushqim 220 VAC, 48 VDC, zbarë tokëzimi, llampë, 

termostat dhe ngrohës për anti-kondesimin. 

 Kabëll optik nëntokesor me fibër optike Single-Mode. 

 OPGW me fibra optike Single – Mode (Bazuar në specifkimet që ka pika e rrjetit 

ku do të bëhet lidhja). 

 Multiplekser SDH STM-4 FOX bashkë me modulet e nevojshme për funksionet 

e mëposhtme: 

- Paketë modulesh ushqimi redudant 

- Paketë modulesh kontrolli redudant 



- Modul ventilimi 

- Modul transmetimi optik SDH STM-4 

- Modul SFP 

- Modul komunikimi për Data bazuar në Ethernet 

- Modul switch për Data bazuar në Ethernet 

- Modul komunikim për telefoni 

- Modul transmetim teleaksioni 

- Aksesorë për vënien në punë dhe funksionimin e Multiplekserit 

 Digital Power Line Carrier, DPLC ETL 600 në linjat pa OPGW, bashkë me 

modulet e nevojshme për funksionet e mëposhtme: 

- Modul ushqimi 

- Modul kontrolli 

- Modul filtri TX 

- Modul filtri RX 

- Modul hibrid 

- Modul komunikimi për Data bazuar në Ethernet 

- Modul komunikim për telefoni 

- Modul transmetim teleaksioni 

- Aksesorë për vënien në punë dhe funksionimin e Multiplekserit 

 Switch i menaxhueshëm Layer 2, që të ketë mundesinë e menaxhimit me Web, 

të adresohet me adresa IP, të ketë mundësinë e krijimit të disa VLAN dhe të 

ketë protokollin RSTP. 

 Pajisje primare për lidhjen e DPLC në linje. 

 Kabllimet dhe instalacionet e duhura për këtë rrjet. 

 Telefon analog. 

8. Përdoruesit e Rrjetit të Sistemit të Transmetimit duhet të sjellë për aprovim në OST: 

 Skemën e lidhjes me rrjetin e telekomunikacionit të OST. 

 Projektin teknik të lidhjes. 

 Specifikimet e pajisjeve që do të instalojë dhe dokumentacionin e tyre. 

9. Para vënies në punë, gjatë komisionimit si dhe pas vënies në punë të OPGW dhe 

pajisjeve të telekomunikacionit duhet të njoftojë OST dhe të kryejë testimet e 

nevojshme dhe të kërkuara nga OST në prani të specialistëve të OST. 

10. Test reportet duhet të aprovohen dhe firmosen nga specialistët e OST. 

11. Vënia në punë dhe lidhja me rrjetin e telekomunikacionit të OST do të bëhet në 

bashkëpunim me specialistët e OST. 

 

Veç kërkesave të mësipërme , Përdoruesit e Rrjetit të Sistemit të Transmetimit duhet të jenë 

të gatshëm që të sigurojnë çdo informacion shtesë që mund tju kërkohet sipas rasteve 

specifike. Në bazë të pozicionimit të objektit në rrjet, do të jepen ose kërkohen nga OST dhe 

detaje të tjera që mund të nevojiten sipas rastit. 



2.2. Kërkesat mbi realizimin e lidhjes së Përdoruesve të Rrjetit në 

Sistemin SCADA të OST sh.a. 

 
 Protokolli i komunikimit mes sistemeve të  Përdoruesve të Rrjetit të Trasmetimit  

transmetimit dhe sistemit SCADA në NDC eshte IEC 60870-5-104. Konfigurimi i 

protokollit (nga ana master – SCADA e OST sh.a. si dhe nga ana slave – PPE/KK) duhet 

të realizohet nga Përdoruesit e Rrjetit. Testimi dhe komisionimi do të realizohen në 

bashkepunim me specialistët e OST sh.a. 

 Parametrizimi i të dhënave që do të aktivizojnë komunikimin nëpërmjet IEC 60870- 5-

104 do të përcaktohen në bashkëpunim me OST sh.a. (OST do të specifikojë CA, IP, 

Dhe IOA) 

 Të dhënat në kohë reale që duhet të dërgohen në sistemin SCADA të OST sh.a. janë 

si me poshtë: 

a. Matjet : Për çdo trakt duhet të jenë të disponueshme matjet : 

 
i. Fuqia aktive (MW) 

ii. Fuqia reaktive (MWAr) 

iii. Tensioni (kV) 

iv. Rryma (A) 

v. Cos ф 

vi. Frekuenca (Hz) 

vii. Niveli i lartëm i Liqenit (mt) (Nqs aplikohet LFC) 

viii. Niveli i poshtëm i Liqenit (mt) (Nqs aplikohet LFC) 

ix. Limiti i sipërm i rregullimit (MW) (Nqs aplikohet LFC) 

x. Limiti i poshtëm i rregullimit (MW) (Nqs aplikohet LFC) 

 

Matjet duhet të përditësohen në mënyrë ciklike. 
 

b. Indikacionet Double Point: Për çdo trakt duhet të jenë të disponueshme 

indikacionet double point si më poshtë: 

i. Çelësat (Circuit Breakers) kontroll/monitorim 

ii. Thikat (Disconnectors) kontroll/monitorim 

iii. Thikat e tokës (Earth Disconnectors) vetëm monitorim 

Indikacionet double point duhet të update-ohen në mënyrë të menjëhershme. 

 
c. Indikacionet Single Point: Për çdo trakt duhet të jenë të disponueshme 

indikacionet single point si më poshtë: 

i. S/st Authority (E drejta për kontrollin e S/s nga sistemi SCADA) 

ii. Bay Authority (E drejta për kontrollin e traktit nga sistemi SCADA) 

iii. (Nqs aplikohet LFC) Autoriteti LFC Authority për çdo njësi gjenerimi. 

Nëpërmjet këtij indikacioni kontrolli i gjenerimit për atë njësi i kalohet 

sistemit SCADA të OST sh.a. 



iv. (Nqs aplikohet LFC) Autoriteti LFC për centralin. Nëpërmjet këtij 

indikacioni kontrolli i gjenerimit për centralin i kalohet sistemit SCADA 

të OST sh.a. 

v. Alarmet : 

1. Distance Protection Trip 

2. Earth Protection Trip 

3. Autoreclose Trip 

4. General Trip 

5. TLC Alarms 

Indikacionet single point duhet të update-ohen në mënyrë të 

menjëhershme. 

 

 
Më poshtë është një shembull mbi informacionet që shfaqen në SLD në sistemin SCADA për 

një trakt të caktuar. Informacionet e tjera të listuara më sipër janë të evidentueshme në formë 

tabele ne forme tabelare. 
 

 

 Kontrolli Fuqi Frekuence (LFC - Load Frequency Control) 

 
 Në rast se gjeneruesi i lidhur në Sistemin e Transmetimit, bazuar në kodin e 

Transmetimit, është i detyruar të kontribuojë në rregullimin Fuqi Frekuence (LFC), ai 

do të jetë përgjegjës për të gjithë aktivitetin e inxhinierisë së të dhënave dhe 

paramentrizimin e centralit të tyre në sistemin SCADA të OST sh.a. OST sh.a. do të 

sigurojë të gjithë informacionet e nevojshme mbi sistemin SCADA përsa i përket 

logjikës së kontrollit dhe adresimet përkatese(IOAs). 

 
 Skenarët e testimit do të përgatiten nga Përdoruesi i Rrjetit dhe do aprovohen nga OST 

sh.a. ekzekutimi i këtyre testimeve do të kryhet nga të dyja palët. Në varësi të 

Centraleve, skenarët e testimit mund të jenë të ndryshëm nga njeri tek tjetri. 



 Në rastet kur logjika e kontrollit e suportuar në sistemin SCADA të OST sh.a. është 

standart dhe Përdoruesit e Rrjetit duhet ti perputhen kësaj logjike. 

 
 Komisionimi dhe dokumentacioni 

 
Për të realizuar lidhjen me sistemin SCADA, Përdoruesi i Rrjetit të Transmetimit duhet 

të sigurojë dokumentacionin e mëposhtëm: 

 
 Skemën e aprovuar një fazore (SLD - single line diagram) dhe të gjithë 

paramentrat e transformatorëve, linjave, gjeneratorëve. 

 Arkitekturën e mënyrës së kontrollit të S/s/centralit të tyre. 

 Bazuar në kërkesat e mësipërme, Përdoruesi i Rrjetit duhet të përgatisë 

parametrizimin fillestar të protokollit 104, document I cili do të aprovohet nga 

OST sh.a. Dokumenti do të plotësohet me adresimet IP, CA dhe IOA nga OST 

sh.a. 

 OST sh.a. Do sigurojë informacion mbi logjikën e kontrollit “setpoint” të LFC. 

Testimet do të kryhen lidhur me : 

o Realizimin e lidhjes me sistemin SCADA 

o LFC 


