
Gliwice 22 lutego 2022

Analizator odporności elektroprosumenckiej JST 
– narzędzie wspomagające szkolenia w JST

Konwersatorium Inteligentna Energetyka

Trudności i szans ciąg dalszy – nowy trójkąt elektroprosumeryzmu

Temat przewodni

Krzysztof Bodzek



Dlaczego szkolenie?
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• Coraz więcej oddolnych działań - ceny

• Potrzeba zwiększenia kompetencji – brak podstawowej wiedzy mieszkańców

• Potrzebna merytoryczna wiedza – „kup Pan fotowoltaikę, pompę ciepła …”

• Konieczne zwiększenie odporności samorządów na „fake newsy” – „kup kampania 
edukacyjno-informacyjna

• Potrzeba rzetelnych informacji – brak weryfikacji, „wiara w doradców z gminy”

• Potrzeba racjonalizacji działań – żeby nie dopuścić do nadużyć 

• …

ELEKTROPROSUMERYZM,
ODPORNOŚĆ ELEKTROPROSUMENCKA

co to jest i dlaczego takie trudne!

scrollowanie - odmóżdżającą konsumpcją wątpliwej jakości treści



Produkcja źródeł PV
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Oszacowanie produkcji na podstawie danych historycznych

Portal PVGIS Photovoltaic Geografical Information System:  https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis

Szereg narzędzi wspomagających projektowanie, zarówno darmowych jak i komercyjnych 

Problem zbyt dokładnej analizy!!! – „komputer policzył”

https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis


Analizator – bilans energii elektrycznej
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Źródła z produkcja wymuszoną

Profil zapotrzebowania

Profil produkcji źródeł PV

𝐸𝑂𝐾 = σ𝐸𝑃± σ𝐸𝑀 - σ𝐸𝑂

Bilans energii

Dla źródeł PV - nie



Produkcja źródeł wiatrowych
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Portal Global Wind Atlas: https://globalwindatlas.info/

Istnieją serwisy, jednak dostęp do danych i narzędzi nie jest tak łatwy i wymaga większej wiedzy

Mapa wietrzności Polski – 100 m

Mapa wietrzności Polski – 200 m

Mapa wietrzności Gliwic

100 m

200 m

Siatka o rozmiarach 3 km na 3 km

10 m

https://globalwindatlas.info/


Analizator – bilans energii elektrycznej
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Źródła z produkcja wymuszoną

Profil zapotrzebowania

Profil produkcji źródeł PV

Profil produkcji źródeł wiatrowych

𝐸𝑂𝐾 = σ𝐸𝑃± σ𝐸𝑀 - σ𝐸𝑂

Bilans energii

Przy uwzględnieniu elektrowni 
wiatrowych – trudniejsze



Analizator – kształtowanie profili
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Charakterystyka kosztu generacji energii 
elektrycznej z trajektorią sterowania agregatami 
w elektrowni biogazowej

𝐸 𝑡 =
𝑎

1 + 𝑏 ∙ 𝑒−𝑐𝑡
+ 𝑑

Zarządzanie pracą akumulatora

bilans OK1

Algorytm pracy elektrowni biogazowej

Analiza trajektorii transformacyjnych

Kształtowanie profili
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24 ȁ𝐸𝑂 ℎ- wektor godzinowy energii 

𝐾 = 
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𝐾ℎ

Minimalizacja opóźnienie załączenia𝑂𝑍𝑖 =
𝑡𝑧 − 𝑡𝑧𝑟

𝜐

Minimalizacja kosztów użytkowania 
energii przy maksymalizacji 
komfortu użytkowania

𝑓(𝐸𝑑) = 𝑓 𝑡, 𝑂𝑖 =min 𝐾,𝑂𝑍𝑖 Funkcja celu 

To wymaga znacznie 
większej wiedzy 



Analizator – efekt badań
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Względna zmiana zużycia energii elektrycznej, w odniesieniu do roku 2020, 
pokrywająca wszystkie potrzeby energetyczne (5 segmentów)

Wpływ technologii i zmiany sposobu użytkowania energii na bilans



Analizator – pozostałe obszary zastosowań 
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Krzywe transformacyjne technologii

Analiza zatrudnienia

Trajektoria redukcji śladu CO2 - Subregion Wałbrzyski

Redukcja emisji, mln ton CO2 Redukcja emisji CO2

(dla bazy 2020), %
Energia 

elektryczna
Ciepło CWU

Paliwa 

transportowe
Razem

2030 1,02 0,42 0,10 0,32 1,86 43

2035 1,32 0,70 0,17 0,52 2,71 63

2040 1,48 1,02 0,25 0,76 3,51 82

2045 1,52 1,39 0,34 1,04 4,28 100

Analiza kosztu krańcowego

Obliczenie kosztu elektroekologicznego

Analizator pozwala określić ramy i cel transformacji 



Rynek szkoleń OZE
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Szkolenia dla doradców energetycznych
• Podstawy konstrukcji budynków mieszkalnych 
• Analiza strat ciepła w budynku
• Rodzaje systemów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
• Inwentaryzacja budynku
• Audyt energetyczny a świadectwo charakterystyki energetycznej
• Podstawy doboru pompy ciepła na podstawie charakterystyki mocy
• Współpraca systemu fotowoltaicznego z pompą ciepła

Przykłady komercyjnych szkoleń
• Instalator systemów fotowoltaicznych
• Farmy fotowoltaiczne
• Projektowanie systemów PV
• Instalator pomp ciepła
• Turbiny na morzu
• Turbiny na lądzie 
• Efektywność energetyczna
• Audyt energetyczna
• Tworzenie klastrów energii
• Automatyka budynkowa
• Szkolenia dla handlowców
• Szkolenia sprzedażowe
• ….

Gminny Energetyk
• Aktywizacja gmin do racjonalnej gospodarki
• Zwiększenie świadomości mieszkańców
• Pozyskiwanie środków na inwestycje

Szkolenia specjalistyczne
Nastawienie na dofinansowanie

Same szkolenia nie nauczą !!!
Potrzeba zaangażowania i doświadczenia !!!



Dlaczego nie należy bać się ograniczeń? Na przykładzie Formuły 1
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Zmiana reguł technicznych Formuły 1 wymusza ciągłe innowacje

W 2014 zmiany techniczne wprowadziły m.in.:
- rezygnacja z silników V8 
- ograniczenie dostępności paliwa ze 160 kg do 105 kg na wyścig – redukcja o 35 %
- ograniczenie roli gazów wydechowych w aerodynamice,
- …

Potrzebne były 2 lata, żeby średnie prędkości osiągnęły wartość sprzed drastycznych ograniczeń

Zmienił się zespół który dominował, ale nieszablonowe myślenie i ignorowanie konwencji doprowadziło do  
rzeczywistych korzyści – separacja kompresora i turbiny

Wykorzystano samochody hybrydowe, na znaczeniu zyskał również system odzyskiwania energii KERS (Kinetic
Energy Recovery System), a osiągi zaczęły rosnąć


