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Synteza zagadnień związanych z przebudową systemu operatorskiego KSE
od scentralizowanego (OSP, OSD) do rozproszonego w osłonach OK(W)
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Segmenty (obszary) elektroprosumeryzmu

Ranking obszarów elektroprosumeryzmu:

1. pasywizacja budownictwa,
2. elektryfikacja ciepłownictwa,
3. elektryfikacja transportu,
4. użytkowanie energii elektrycznej i elektrotechnologie
w środowisku cyfrowym i gospodarki GOZ,
5. reelektryfikacja OZE.

Potrzebny jest mechanizm weryfikujący – koszt elektroekologiczny
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Koncepcja systemu(WSE) - techniczna

System(WSE)
Zaawansowane
komponenty sieciowe
przekształtniki
energoelektroniczne,
rozproszone magazyny,
„inteligentne” stacje
transformatorowe …

Zintegrowane
systemy
komunikacyjne
dwukierunkowa sieć
telekomunikacyjna, WAN,
WiFi, LoRa, ale także
IEC 61850…

Programy
wspomagające
decyzje
sztuczna inteligencja,
BigData, GIS …, ale także
sposób wizualizacji i
komunikacji z
użytkownikiem

Zaawansowane
systemy SCADA
kontrola bezpieczeństwa
technicznego, predykcja
awarii, zarządzanie
bezpieczeństwem …

Liczniki i czujniki
opomiarowanie w czasie
rzeczywistym, pomiary
temperatury, sensory drgań,
kontrola jakości energii …

Istotnie większe bezpieczeństwo wielu systemów rozproszonych, mimo że mniejsze
indywidualnego. Wyłączenie pojedynczego elektroprosumenta ma mniejsze skutki niż
np. udany atak na PSE
Problem zmiany technologii wielkich firm, długie kontrakty, konieczność zapewnienia
standardu.
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Bilans energii w systemie(WSE)
Stan 1 - Wykorzystanie źródeł PV
Stan 2 - Struktura wytwórcza charakterystyczna dla obszarów
miejsko-wiejskich i obejmująca technologie OZE takie jak
źródła PV, elektrownie wiatrowe (pojedyncze) oraz mikro
elektrownie i elektrownie biogazowe.
Stan 3a - Wykorzystanie magazynów energii (akumulatorów)
- praca indywidualna
Stan 3b - Wykorzystanie magazynów energii (akumulatorów)
- wirtualny magazyn
Stan 4 - Zmiana sposobu użytkowania energii (reakcja na
sygnał cenowy).

𝑃• =

𝑃
max 𝑃 ȁσ 𝐸𝑃 =0

Analiza na podstawie rzeczywistych 15-minutowych profili – uwzględnia się
sytuację, że przez dwa tygodnie w okresie zimowym „słońce nie świeci, wiatr nie
wieje”
WNIOSKI:
1. Inwestycje tylko w źródła OZE, nie pozwalają na zbilansowanie
2. Zmiana algorytmu prac magazynów pozwala znacznie poprawić stopień
zbilansowania – praktycznie bezkosztowo
3. Wykorzystanie wielu technologii, oraz aktywny udział elektroprosumentów jest
konieczny do pełnego zbilansowania
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Wpływ wdrażanie usług na poziom systemu(WSE)
W tendencji – maksymalizacja wykorzystania zasobów własnych – minimalizacja potrzeb

aspekt społeczny
aspekt środowiskowy
aspekt techniczny

wysoki

integracja systemów
układ off-grid

operator(WSE)
lokalne rozliczenia

handlowo-techniczna
platforma(WSE)
handel energią

rozproszone
źródła OZE

niski

komunikacja
pomiary

niski

Stopień wdrożenia usług

wysoki
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System(WSE)
Zastąpienie „bezpieczeństwa energetycznego” adekwatnością dostaw
w sposób immanentny zwiększa bezpieczeństwo energetyczne - paradoks?

Nie, bo w systemie elektroprosument sam stara się zapewnić sobie bezpieczeństwo!!!
EW

Moc

Moc, MW

Moc, MW

Prosument

Elektrownie wiatowe

Zapotrzebowanie

Bilans WME

Źródła PV

zapewnienie pokrycia potrzeb energetycznych za
pomocą zasobów własnych (źródeł, magazynów, …)
wykorzystując
lokalne
bilansowanie,
prognozy,
funkcjonalności przekształtników, a także wykorzystując
dostęp do zasobów KSE wtedy, gdy jest to konieczne.

Odbiorca

mEB
Moc, MW

Adekwatność dostaw

Moc, MW

EB

Moc, MW

Elektrownie biogazowe
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Osiąganie odporności elektroprosumenckiej – studium przypadku

Tylko źródła OZE
Niska odporność elektroprosumencka – praktycznie pełna zależność od systemu KSE

Profil niezbilansowania
- jak widzi „elektroprosumenta” KSE

reelektryfikacja OZE
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Osiąganie odporności elektroprosumenckiej – studium przypadku

Źródła OZE, magazyn e.e., obniżenie zużycia (efektywność)
Średnia odporność elektroprosumencka – możliwość pracy offgrid w określonych warunkach

pasywizacja budownictwa

Profil niezbilansowania
- jak widzi „elektroprosumenta” KSE
elektryfikacja ciepłownictwa

reelektryfikacja OZE

magazyny energii

elektryfikacja transportu
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Osiąganie odporności elektroprosumenckiej – studium przypadku

Źródła OZE, magazyn e.e., obniżenie zużycia (efektywność),
magazyny ciepła, kształtowanie profili.
Wysoka odporność elektroprosumencka – możliwość pracy offgrid
pasywizacja budownictwa

Profil niezbilansowania
- jak widzi „elektroprosumenta” KSE
elektryfikacja ciepłownictwa

reelektryfikacja OZE

użytkowanie energii elektrycznej i elektrotechnologie
w środowisku cyfrowym i gospodarki GOZ

elektryfikacja transportu
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Kształtowanie profili – o tym bardzo często „zapomina” się w analizach
Zarządzanie pracą akumulatora

Algorytm pracy elektrowni biogazowej

bilans OK1

Charakterystyka kosztu generacji energii
elektrycznej z trajektorią sterowania agregatami
w elektrowni biogazowej
Analiza trajektorii transformacyjnych
𝑎
𝐸 𝑡 =
+𝑑
1 + 𝑏 ∙ 𝑒 −𝑐𝑡
Kształtowanie profili
𝐸𝑂 ቚ = 𝐸𝑂1 , 𝐸𝑂2 , … , 𝐸𝑂24
ℎ

24

𝐾 =  𝐾ℎ
ℎ=1

𝑂𝑍𝑖 =

𝑡𝑧 − 𝑡𝑧𝑟
𝜐

𝐸𝑂 ȁℎ - wektor godzinowy energii

Minimalizacja kosztów użytkowania
energii przy maksymalizacji
komfortu użytkowania
Minimalizacja opóźnienie załączenia

𝑓(𝐸𝑑 ) = 𝑓 𝑡, 𝑂𝑖 =min 𝐾, 𝑂𝑍𝑖

Funkcja celu

Bezpieczeństwo energetyczne
vs
Adekwatność dostaw
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Fundamentalne różnice działania WEK i systemem(WSE)
Właściwość

elektroenergetyka WEK

Komunikacja

brak lub jednostronna, zazwyczaj nie w
dwustronna, w czasie rzeczywistym
czasie rzeczywistym

Interakcja uczestników

ograniczona (stałe taryfy)

niezbędna (reakcja na sygnały)

Pomiary

brak sprzężenia (jeszcze czasami
licznik elektromechaniczny)

cyfrowy z modułami reakcji na sygnał
dynamiczny, netmetering

Utrzymanie i serwis

często ręczna kontrola

zdalny, monitoring, predykcja, kontrola
czasu pracy …

Kontrola przepływu
mocy

ograniczona

kompleksowa, automatyczna

Generacja

scentralizowana
(efekt skali)

rozproszona
(efekt partycypacji i koordynacji)

Niezawodność

podatna na awarie i kaskadowe
(rozległe) przestoje

aktywna ochrona, predykcja zużycia
i awarii

Przywrócenie po awarii zazwyczaj ręczne

system(WSE)

częściowo (obszarowo) zautomatyzowane
– zdolność „samoleczenia”

Topologia

promieniowa, zazwyczaj
jednokierunkowa

wielokrotnie domknięta

Dostęp do informacji

blokowanie (syndrom oblężonej
twierdzy)

pełna wiedza, możliwość podjęcia
świadomych inwestycji

Projektowanie

przewymiarowanie

modułowość, zwiększenie wykorzystania
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sieci

Transformacja TETIP A→B

STAN A

STAN B
TRANSFORMACJA TETIP

https://bezel.com.pl

https://www.pse.pl

Bezpieczeństwo
energetyczne

Sandboxy

Odporność
elektroprosumencka
(adekwatność dostaw)
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Rozwój tranzystorów – przykład pokonywania bariery technicznej
Prawo Moore’a
Tranzystory planarne
FinFET
Trend Dennarda
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J. Goldey and R. Ryder, "Are transistors approaching their maximum
capabilities?," 1963 IEEE International Solid-State Circuits Conference.
Digest of Technical Papers, Philadelphia, PA, USA, 1963, pp. 20-21.
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Nanorurki
•
Uwzględnienie efektów kwantowych,
•
Precyzja wykonania – 3 nm
•
…
Klasyczny
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Koszty krańcowe dostaw energii elektrycznej w OK(JST)
OK(JST1) - sołectwo do 1 tys. mieszk.
średnioroczny koszt: 485 PLN/MWh

OK(JST2) – gmina wiejska, wiejsko-miejska
średnioroczny koszt: 420 PLN/MWh

OK(JST3) – miasto do 50 tys. mieszk,
średnioroczny koszt: 421 PLN/MWh

OK(JST6) – Warszawa, GZM
średnioroczny koszt: 400 PLN/MWh
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Podsumowanie

Jeżeli problemem są pieniądze,

to nie jest to problem, a jedynie koszt.
Przysłowie żydowskie

1.

Energii odnawialnej jest wystarczająco dużo do pokrycia wszystkich
potrzeb energetycznych, a obecny poziom zaawansowania
technologicznego pozwala to zrealizować.

2.

Wyzwaniem jest bilansowanie, oraz minimalizowanie kosztów,
maksymalizacja efektywności.

3.

Elektroprosumeryzm to koncepcja, która pozwala na niezależność
(bezpieczeństwo).

4.

Należy respektować ekonomię – i znać cel działań.
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