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Główne zagadnienia etapów badań przemysłowych projektu NMG2

Analiza potencjału regulacyjnego (technicznego) uczestników rynku energii 
elektrycznej włączonych do mikrosieci WME:
-odtwarzanie profili zapotrzebowania na energię i generowanie profili bazowych 
(naturalnych) odbiorców/prosumentów i wytwórców energii elektrycznej,
-opracowanie modeli opisujących profile energetyczne obiektów w mikrosieci 
uwzględniających charakterystyki odbiorników (odbiorców), źródeł i zasobników 
energii,
-opracowanie katalogów wskaźników i funkcji opisujących potencjał regulacyjny 
obiektów,
-poprawa efektywności wykorzystania źródeł OZE na potrzeby własne,
-opracowanie modeli zasobników energii (akumulatorów i zasobników ciepła) 
uwzgledniających aspekty techniczne i ekonomiczne.

Analiza potencjału negocjacyjnego (handlowego) uczestników rynku energii 
elektrycznej włączonych do mikrosieci WME:
-wyznaczanie lokalnej ceny energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach OZE oraz 
regulacyjno-bilansujących,
-generowanie przewidywanych profili cenowych (sterujących) dla uczestników 
włączonych do mikrosieci WME,
-opracowanie katalogów wskaźników i funkcji opisujących potencjał negocjacyjny 
obiektów (poziom podporządkowania na sygnały cenowe),
-opracowanie algorytmów reakcji obiektów na sygnał cenowy (sterujący).
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Wykorzystanie zasobów lokalnych do zaspokojenia własnych potrzeb 
energetycznych w osłonie kontrolnej – mikroekonomia modelu bottom-up

Potencjał regulacyjny (techniczny):
- prognoza profilu źródła OZE 
z generacją wymuszoną,
- parametry źródeł regulacyjno-
bilansujących,
- parametry zasobników energii,
- wpływanie na kształt profilu mocy 
czynnej, przesuwanie obciążeń.

Potencjał negocjacyjny (handlowy):

negocjacja z operatorem:
- ceny zakupu i usług?
- reguły funkcjonowania rynku?

negocjacja pomiędzy odbiorcami:
- ceny lokalne na osłonach OK?
- reguły handlu pakietowego?

Model ten przewiduje w pierwszej kolejności zaspokojenie własnych potrzeb 
energetycznych, łącznie z zapewnieniem regulacji mocy czynnej. Taki model zapewnia
wpływ uczestnika rynku (prosumenta) na bilans w WME podobny do wpływu 
jednostek JWCD w KSE (w początkowej fazie procesu chodzi przede wszystkim 
o ograniczenie profilu niezbilansowania mikrosieci WME).
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Potencjał negocjacyjny odbiorców małych i średnich – poziomy wpływów

operatorzy OSP i OSD

sprzedawcy energii

URE

TGE

odbiorca

negocjacja prawie nie występuje 
(jedynie możliwość wyboru oferty 
taryfowej spośród wystawianych przez 
sprzedawców energii)

WEK
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Potencjał negocjacyjny odbiorców małych i średnich – poziomy wpływów

odbiorcy
(agregatorzy, 
zakupy grupowe)

możliwość niewielkiej 
negocjacji ceny

świadczenie usług 
bilansujących obecnie jest 
możliwe tylko przez dużych 
odbiorców
i agregatorów

operatorzy OSP i OSD

sprzedawcy energii

URE

TGE

WEK
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Terminal STD jako warunek udziału osłon kontrolnych w rynku energii 
elektrycznej

Komunikacja: Opis potencjału 
regulacyjnego OK:

Opis potencjału 
negocjacyjnego OK:

pomiędzy podmiotami: 
indywidualni prosumenci, 
odbiorcy korzystający 
z zasady TPA+ 
(wyposażeni w terminal 
STD), operator NOIP

prognoza profilu generacji 
OZE, dostępna energia
w zasobniku

reguły odpowiedzi i reakcji 
na sygnał handlu 
pakietowego (cena 
generacji w źródłach, 
koszt magazynowania)

prognoza zapotrzebowania 
(korygowana wartością
chwilową mocy)

pomiędzy licznikami 
energii: wartości chwilowe 
mocy zapotrzebowania 
i generacji, dostępności 
zasobnika, gotowości do 
realizacji usługi, zużycie 
energii (do celów 
rozliczeniowych)

potencjał źródła 
regulacyjno-bilansującego 
(zakres regulacji mocy, 
czas pracy, energia)

reguły odpowiedzi i reakcji 
na zamówiony profil mocy 
(np. w przypadku 
wystąpienia deficytu mocy, 
profil niezbilansowania)ograniczenia sieciowe 

(moc przyłącza, strażnik 
mocy), profil przesuwania 
obciążeń

Funkcjonalności STD warunkujące możliwość uczestnictwa w rynku energii
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Potencjał negocjacyjny odbiorców małych i średnich wyposażonych 
w terminal STD

Komunikacja pomiędzy uczestnikami rynku energii elektrycznej i ustalone reguły handlu 
pakietowego pozwalają na ograniczenie profilu niezbilansowania dzięki:
- prognozowaniu profilu zapotrzebowania,
- znajomości parametrów źródeł, 
- prognozowaniu ceny generacji i kosztów zapotrzebowania na energię elektryczną,
- optymalizacji profilu źródeł i odbiorów, bilansowaniu wewnątrz osłon OK.

Wyjściowe reguły udziału w rynku energii:
krok 1: arbitraż cen energii, optymalizacja profilu zapotrzebowania i generacji,
krok 2: reakcja na profil niezbilansowania, rozliczenie bilansowania.

WEK

operatorzy OSP i OSD
sprzedawcy energii
URE
TGE

profil 
niezbilansowania

odbiorcy z terminalami STD
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Prognozowanie profili zapotrzebowania

uśrednienie 
(dla wybranego 
typu doby)

- profil bazowy, skalowalny 
(uniwersalny opis profilu 
zapotrzebowania dopasowany do typu 
odbiorcy),
- wskaźniki opisujące profil bazowy: 
moc szczytowa i średnia, energia, czas 
wykorzystania mocy szczytowej, 
proporcje pomiędzy mocą szczytową
i średnią w godzinach użytkowania 
obiektu i poza tymi okresami

W celu ułatwienia tworzenia prognoz profili niezbilansowania opracowano zestaw 
profili bazowych oraz wskaźników opisujących te profile

Profile zapotrzebowania
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Prognozowanie energii produkowanej przez źródła fotowoltaiczne

Prognoza dla rzeczywistej 
mikroinstalacji prosumenckiej PV 
o mocy 2 kW
energia dobowa: 12,2 kWh

dokładność prognozy:
- dwie doby przed: 23%
- doba przed: 16%
- godzina przed: 6%
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Prognoza profilu bazowego z potencjałem regulacyjnym

Profil bazowy + źródło PV

Profil bazowy + UGZProfil bazowy + akumulator

Profil niezbilansowania osłony OK 
oraz profil ceny
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Algorytm prognozowania bilansu energetycznego obiektów
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na podstawie prognozy profilu generacji PV oraz dwuskładnikowego sygnału cenowego 
generowany jest optymalny profil odbiorcy


