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Rys. 1. Prosumencka Mikroinfrastruktura Energetyczna (PME)
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Rys. 2. Schemat komunikacji w ramach interfejsu PME



444

• odbiorniki niezależne - priorytet 1:

odbiorniki, którymi się nie steruje, moc i energia pobierana przez te odbiorniki składa się na

prognozowany profil odbiorcy, wyznaczany pomiarowo u odbiorcy. Na podstawie ciągu pomiarów

możliwe będzie docelowo wyznaczanie statystyczne profilu odbiorcy, niezależnie dla każdego z dni

tygodnia, w szczególności z innymi profilami dla sobót, niedziel i świąt;

• odbiorniki cykliczne (np. lodówka, jednostka centralna paneli solarnych, kotły gazowe) -

priorytet 2: 

odbiorniki o cyklicznym charakterze pracy, dla których znany jest ich profil obciążenia i którymi

w pewnym zakresie można sterować poprzez np. opóźnianie ich załączenia dla wersji podstawowych

produkowanych obecnie urządzeń; dla wersji rozszerzonych (przyszłościowych) tych urządzeń można

obecnie zakładać, że przy wykorzystaniu np. możliwości jakie daje IoT urządzenia takie będą

generować sygnały o swojej gotowości do załączenia; urządzeniom tym (jak np. lodówce) w chwili

załączenia towarzyszy zwiększony porób mocy (załączenie sprężarki) przez czas 1-2 sekund,

a w kolejnym przedziale czasu urządzenia te z dobrym przybliżeniem mogą być traktowane jako

odbiorniki o stałej wartości pobieranej mocy;

Podział i główne właściwości odbiorników
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Rys. 3. Przykładowe cykle pracy lodówki w ciągu 12 godzin.

Rys. 4. Początek cyklu uruchamiania lodówki – chwila załączenia i przejście do pracy ze stałą mocą
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• odbiorniki ze stanem gotowości (np. zmywarka, pralka) - priorytet 3: 

odbiorniki, dla których nastawialny jest czas ich uruchomienia i znane są ich profile obciążenia. Na

kolejnych rysunkach zostały przedstawione profile zmywarki i pralki, wynik niekontrolowanego

załączenia obu takich odbiorników jednocześnie oraz efekt jaki można uzyskać poprzez dopasowanie

chwil załączenia obu odbiorników poprzez opóźnienie załączenia pralki o 23 minuty.

Podział i główne właściwości odbiorników

Rys. 5. Przykładowe profile zmywarki (kolor brązowy) i pralki (kolor niebieski)
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Rys. 6. Wynik niekontrolowanego załączenia zmywarki i pralki (suma profili obciążenia)

Rys. 7. Efekt przesunięcia w czasie załączenia zmywarki (kolor brązowy) i pralki (kolor niebieski)
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• odbiorniki zasobnikowe - priorytet 4: 

odbiorniki o charakterze zasobnika ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) lub zasobnika akumulatorowego,

których zadaniem jest magazynowanie energii (cieplnej lub elektrycznej). Z punktu widzenia

algorytmu sterowania priorytetowym jest zasobnik c.w.u. (straty energii przy wykorzystaniu takiego

zasobnika są minimalne) a w drugiej kolejności zasobnik akumulatorowy (w ramach którego mogą

być również wykorzystywane superkondensatory, zasobnik taki jest podłączany przez przekształtnik

do interfejsu PME). W przypadku braku zasobnika c.w.u. zasobnik akumulatorowy staje się

zasobnikiem podstawowym (w konfiguracji z zasobnikami);

• pozostałe odbiorniki - priorytet 5: 

odbiorniki o najniższym priorytecie zasilania, z reguły małej mocy, które można swobodnie odłączać

od instalacji zasilającej np. ze względu na posiadane własne układy zasilania (telefony, smartfony,

komputery przenośne, oświetlenie użytkowane incydentalnie).

Podział i główne właściwości odbiorników
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1. W rozpatrywanej taryfie cena energii i opłata dystrybucyjna nie zmieniają swoich wartości – ich

zmienność nie jest więc brana pod uwagę;

2. Prezentowany algorytm może być wykorzystany dla jednofazowych PME o mocach 3 kW i 5 kW

oraz trójfazowej PME o mocy 6 kW. Zakłada się , że dobór mocy maksymalnych źródeł

produkujących energię elektryczną i związany z nim maksymalny do uzyskania poziom mocy

(który może być mniejszy niż moc maksymalna źródła ze względu np. na brak możliwości

optymalnej lokalizacji fizycznej zabudowy źródła) został dokonany na wcześniejszym etapie

projektowania instalacji. Proponowane konfiguracje PME w zakresie doboru źródeł zostały

przedstawione wcześniej w postaci typoszeregu PME;

3. W zakresie odbiorników sterowanych założono sterowanie załączaniem odbiornikami

o priorytecie 3 (np. zmywarki i pralki), z kontrolowaniem załączania odbiorników o priorytecie 2

(np. lodówki), algorytm może być rozbudowywany o kolejne odbiorniki;

4. Poza odbiornikami typu pralka i zmywarka (którymi można sterować) i lodówka (ograniczone

sterowanie) odbiorca może posiadać jeszcze zasobniki ciepłej wody użytkowej (np. bojler,

zbiornik z dołączoną pompą ciepła) i energii elektrycznej (akumulatory, superkondensatory,

również akumulatory w samochodzie elektrycznym) standardowo ustawione w stan gotowości do

wykorzystania jako zasobniki. W przypadku ich braku część energii nie będzie mogła być

akumulowana;

5. Dla taryfy G11 nie zakłada się częstego wykorzystywania odbiorników dużej mocy (znacząco

powyżej 2kW), charakterystycznych dla taryfy G12;

Założenia dla przypadku rozliczeń z OSD w taryfie G11
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6. Główny cel to maksymalne wykorzystanie na potrzeby własne prosumenta (zużycie)

produkowanej energii elektrycznej, stąd ładowanie akumulatorów ma niższy priorytet niż

bezpośrednie zużywanie energii elektrycznej (ze względu na stratność ładowania);

7. Znany jest prognozowany profil podstawowy (bazowy) odbiorcy Po_prog (na który składają się

pobory mocy i energii odbiorników włączonych trwale lub cyklicznie – odbiorników, których

pracą nie steruje się). W tym sensie odbiorniki włączone stale lub włączane incydentalnie (czajnik

bezprzewodowy, ekspres do kawy) ale powtarzalnie stanowią część prognozowanego profilu

odbiorcy Po_prog, który wyznaczany jest pomiarowo dla kolejnych dni tygodnia. Profil ten, dla

danego dnia tygodnia, reprezentuje podstawowe potrzeby odbiorcy w zakresie zużycia energii

elektrycznej w kolejnych przedziałach czasowych doby i może być modyfikowany na podstawie

dokonywanych w kolejnych tygodniach pomiarów, dzięki czemu w bieżących profilach będą

dokonywane korekty odzwierciadlające zmiany w przyzwyczajeniach odbiorcy lub pojawienie

się nowych odbiorników;

8. Znany jest prognozowany profil produkcji Pg_prog (jako zewnętrzna informacja, pobierana przez

sterownik nadrzędny z ogólnie dostępnych serwisów lub wyznaczana na podstawie prognoz).

Wynikowo profil ten jest wyznaczany jako suma profili produkcji dla odnawialnych źródeł

energii, które odbiorca posiada (fotowoltaika, mikroelektrownie wiatrowe);

9. Odbiorca ma możliwość, aby zablokować sterowanie odbiornikami głośnymi (szczególnie pralka

ale również zmywarka) w wybranych godzinach doby, np. od 22.00 do 6.00 następnego dnia

poprzez ustawienie parametrów czasowych Tblok_pocz i Tblok_kon (odpowiednio początek

i koniec czasu blokady).

Założenia dla przypadku rozliczeń z OSD w taryfie G11
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Rys. 9. Przykładowy profil elektroenergetyczny domu jednorodzinnego.

Rys. 8. Taryfa rozliczeniowa G11.
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Rys. 10. Kontrolowanie profilu odbiorcy 

– w kolorze czarnym profil po usunięciu 

odbiorników sterowalnych i zasobników 

(priorytety 3 i 4).

Rys. 11. Profil podstawowy (bazowy) 

odbiorcy
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Profile prognoz produkcji

Rys. 12. Przykłady prognoz 

produkcji z fotowoltaiki

Rys. 13. Przykłady prognoz 

produkcji z elektrowni 

wiatrowych
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TRYB „ON-GRID”

W tym trybie pracy interfejs współpracuje z siecią OSD, program sterownika nadrzędnego

ukierunkowany będzie w pierwszej kolejności na maksymalne wykorzystanie energii produkowanej

ze źródeł na potrzeby odbiorcy (ograniczenie energii przekazywanej do sieci OSD) oraz na

reagowanie na ewentualne sygnały DSM/DSR z sieci OSD:

1. Na podstawie znanych profili (prognoza produkcji i prognoza zużycia energii) wyznaczana jest

różnica bilansowa mocy Pg_prog – Po_prog (np. w odstępach co 1 min.), która później może być

całkowana (w krótszych odstępach czasu) co pozwoli wyznaczyć prognozowaną wartość

dostępnej energii elektrycznej z produkcji własnej (dostępnej po pokryciu zapotrzebowania na

profil podstawowy);

2. Dla poszczególnych chwil czasu (np. w odstępach co 1 min.) z różnicy bilansowej (Pg_prog –

Po_prog) sprawdzany jest warunek: (Pg_prog-Po_prog)≥0, przy pierwszym spełnieniu warunku

oznaczana jest chwila czasu Tpocz. Jeśli taki warunek nie jest spełniony w rozpatrywanym

przedziale czasowym to produkcja jest za mała aby pokryć zapotrzebowanie na profil

podstawowy - oznacza to, że prognozowana produkcja własna zostanie w całości zużyta na

pokrycie zapotrzebowania wynikającego z profilu podstawowego;

Algorytm sterowania dla przypadku rozliczeń z OSD w taryfie G11.
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3. Dla poszczególnych chwil czasu sprawdzany jest również warunek: (Pg_prog-Po_prog)≥2

i oznaczana jest pierwsza chwila czasu Tstart, dla której jest on spełniony (jest to chwila czasu

uruchomienia pierwszego odbiornika w kolejce, dla którego nie ma możliwości sterowania mocą ,

w założeniu zmywarka); jeśli taki warunek nie jest spełniony to nie będzie dostępnej mocy

z produkcji własnej, wtedy program sterujący ustawia wartość Tstart=0. W przypadku kiedy

odbiorca skorzystał z opcji zablokowania sterowania odbiornikami głośnymi w wybranym

przedziale czasowym to wyznawana jest również chwila czasu Tstart2, dla której warunek

(Pg_prog-Po_prog)≥2 jest spełniony, a która z kolei jest pierwszą spoza blokowanego przedziału

czasu. Jeśli taki warunek nie jest spełniony to nie będzie dostępnej mocy z produkcji własnej,

wtedy program sterujący ustawia wartość Tstart2=0. Innymi słowy jeśli takie warunki nie są

spełnione w rozpatrywanym przedziale czasowym to produkcja jest za mała aby pokryć

zapotrzebowanie na sumę mocy: z profilu podstawowego i przy uwzględnieniu odbiorników

sterowanych. Wówczas dla efektywnego wykorzystania produkcji wyznaczana jest jeszcze chwila

czasu Tstart_max (i odpowiednio Tstart2_max) jako określenie chwili czasu, dla której występuje

maksimum różnicy (Pg_prog-Po_prog);

4. Sterowanie odbywa się na podstawie pomiarów bieżących poprzez kontrolowanie różnicy mocy:

dostępnej ze źródeł (generowanej Pg) i pobieranej przez odbiorcę (Po), czyli jako różnicę

(Pg-Po):

Algorytm sterowania dla przypadku rozliczeń z OSD w taryfie G11.
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a) jeśli różnica (Pg-Po) jest dodatnia ale mniejsza od 2kW to zezwala się na pracę odbiorników

o priorytecie 2 (np. lodówka) a różnica mocy jest w pierwszej kolejności przekazywana jako

sygnał sterujący (Plzas – moc ładowania zasobników) do zasobnika c.w.u. (poprzez sterowania

mocą grzałek elektrycznych lub mocą pomp ciepła jeśli urządzenia to umożliwiają),

a w przypadku braku zasobnika c.w.u. lub kiedy został już wykorzystany (do sterownika

nadrzędnego dotrze wtedy sygnał o pełnym wykorzystaniu zasobnika c.w.u.) to do zasobnika

akumulatorowego (akumulatory, superkondensatory). Kontroli warunku (Pg-Po) towarzyszy

kontrola bieżącego czasu, dodatnia wartość różnicy mocy zgodnie z prognozami powinna się

pojawić dla chwili czasu zbliżonej do wartości Tpocz;

b) jeśli różnica (Pg-Po) zbliża się do 2kW (np. osiąga wartość 1,8kW, co powinno następować

w okolicach czasu Tstart) to sterownik nadrzędny wyzeruje sygnał sterowania dla zasobników

i wystawi sygnał startu odbiorników o priorytecie 3 (np. zmywarka, pralka), dla których

ustawiono sygnał gotowości do załączenia. Jak pokazano wcześniej, aby ograniczyć sumaryczną

moc odbiorników będą one załączane w ustalonej kolejności, np. najpierw zmywarka a pralka

z opóźnieniem czasowym a potem ewentualne kolejne odbiorniki, przy czym pomijane będą

odbiorniki dla których nie został ustawiony sygnał gotowości.

Uwaga: opisane sterowanie odbiornikami o priorytecie 3 wymaga dostępności sygnału gotowości

tych odbiorników, który dzisiaj nie jest sygnałem standardowym urządzeń AGD (które wymagają

ręcznego uruchomienia przycisku start). Dla sterowania takimi odbiornikami, przy braku

dostępności sygnału gotowości, można wykorzystać nastawialne opóźnienie czasowe ustalane na

podstawie wyznaczonego czasu Tstart;

Algorytm sterowania dla przypadku rozliczeń z OSD w taryfie G11.
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c) po kolejnych uruchomieniach odbiorników o priorytecie 3 i w czasie ich pracy kontrolowana jest

cały czas różnica mocy (Pg-Po), jeśli różnica jest dodatnia to nadwyżka jest kierowana do

zasobników (jako sygnał sterujący) a w przypadku pełnego wykorzystania wszystkich

zasobników energia przekazywana jest do sieci OSD. Jeśli różnica jest ujemna to braki mocy

pokrywane są z zasobników (pobierana moc Ppzas jako sygnał sterujący) aż do dopuszczalnego

poziomu minimalnego naładowania zasobników akumulatorowych (określonego dla danego typu

zasobnika), w przypadku kiedy moc zasobnika jest niewystarczająca to brakującą wartość mocy

pobiera się z sieci OSD;

d) jeśli w trakcie pracy interfejsu zostanie zmierzona znacząco większa wartość mocy odbiorników

niż wynika to z profilu podstawowego (np. włączenie czajnika lub piekarnika elektrycznego) to

przewiduje się możliwość czasowego przerwania (do kilkunastu minut – parametr Tpauza) cyklu

pracy odbiorników o priorytecie 3 (np. pralki i zmywarki) do czasu, aż wartość mocy

odbiorników zmniejszy się do pierwotnego poziomu wynikającego z profilu podstawowego, jeśli

po upływie czasu Tpauza profil mocy odbiorcy bez odbiorników o priorytecie 3 przekracza

wartość 2 kW to dopuszcza się równoległe dokończenie cyklu pracy odbiorników o priorytecie 3

traktując ten stan pracy jako świadome działanie odbiorcy (polegające na jednoczesnym

załączeniu kilku odbiorników dużej mocy), w przypadku niedostatecznej wartości mocy

generowanej ze źródeł dodatkowa wartość mocy konieczna do zbilansowania układu pobierana

jest z zasobników energii elektrycznej, a w przypadku jej braku z sieci OSD;.

Algorytm sterowania dla przypadku rozliczeń z OSD w taryfie G11.
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e) jeśli po czasie Tstart lub Tstart2 w przypadku blokowania przedziału czasu dla uruchomienia

odbiorników głośnych (czasy wyznaczane na podstawie prognoz) nie pojawia się właściwy

poziom produkcji (np. przez kolejną godzinę) to zakłada się, że już się nie pojawi co jest

interpretowane jako błędna prognoza (nadwyżka produkcji została w tym czasie wykorzystana do

ładowania zasobników), to następuje uruchomienie odbiorników o priorytecie 3 w ustalonej

sekwencji startu;

f) w przypadkach braku wystarczającej mocy ze źródeł odbiorcy-prosumenta brakująca do

zbilansowania układu moc dostarczana jest w pierwszej kolejności z zasobników energii

elektrycznej (generowany sygnał Ppzas) a w przypadku jej deficytu (wyładowanie zasobników)

braki pokrywane są z sieci OSD. Stąd dla przedziału czasu, w którym odbywa się zasadnicze

sterowanie odbiornikami o priorytecie 3 (standardowo przedział czasu do 2 do 2,5 godz.) m.in.

dla ograniczenia mocy blokowane jest załączanie odbiorników o najniższym priorytecie 5 oraz

możliwe jest ograniczanie włączania (czyli w części również blokowanie) załączania odbiorników

o priorytecie 2 pracujących cyklicznie, dla których sterownik nadrzędny może alternatywnie

wystawiać sygnał startu w przypadku, gdy sterowane odbiorniki o priorytecie 3 nie pobierają

swoich mocy maksymalnych a mierzona moc profilu podstawowego odbiorcy Po ma w tym

czasie małe wartości chwilowe (np. do 0,5kW). Jeśli w tym czasie nie uruchomią się odbiorniki

o priorytecie 2 (dla rozwiązań przyszłościowych tych odbiorników nie wystawią sygnału

zgłoszenia potrzeby załączenia) to nadmiar energii produkowanej w źródłach konsekwentnie jest

przekazywany do zasobników; sterującego.

Algorytm sterowania dla przypadku rozliczeń z OSD w taryfie G11.



191919

g) po zakończeniu cyklu sterowania odbiornikami o priorytecie 3 (określanego parametrami

czasowymi jako konieczny czas cyklu pracy) sterownik nadrzędny zezwoli już na bezwarunkowe

włączanie odbiorników o priorytecie 2 oraz o priorytecie 5. Jeśli w tym czasie dostępne będą

nadal nadwyżki produkcji to będą przekazywane do zasobników, a w przypadku ich pełnego

wykorzystania nadmiar energii zostanie sprzedany do sieci OSD;

h) w kolejnych przedziałach czasowych, w przypadku gdy chwilowe wartości produkcji energii nie

będą pokrywały zapotrzebowania na moc w PME to sterownik nadrzędny wygeneruje sygnał

pobierania energii z zasobników akumulatorowych jako Ppzas do chwili maksymalnego

wykorzystania zasobników, a ewentualne niedobory mocy pokrywane będą z sieci OSD;

i) w przypadku dostępności sygnałów zewnętrznych usług DSM/DSR z sieci OSD program

sterownika musi uwzględnić wynikające z nich przesunięcia czasowe – pojawi się wówczas przez

to dodatkowy sygnał blokady czasowej od Tdsmdsr1 do Tdsmdsr2 jako chwile czasu początku

i końca blokowania załączania odbiorników przed wszystkim o priorytecie 3 i priorytecie 4

(zasobniki), przy czym uzyskiwane nadwyżki produkcji (powyżej wartości wynikających

z profilu podstawowego odbiorcy) mogą być wykorzystywane na potrzeby ładowania zasobników

(jako opisany wcześniej poziom 2 usług DSM/DSR) lub sprzedane do sieci OSD jeśli będzie to

opłacalne (poziom 3 usług DSM/DSR). Poziom 1 tych usług, czyli przesuwanie w czasie

załączania odbiorników w celu ograniczenia mocy maksymalnej byłby realizowany przez

program sterownika jako usługa standardowa, prowadząca do jednocześnie do maksymalnego

wykorzystania odpowiednio dobranych źródeł.

j) Przyszłościowo w trybie pracy „on-grid” interfejs PME będzie umożliwiał również realizację

usług związanych z bilansowanie wyspy wirtualnej, której będzie częścią. Do tego celu potrzebne

będzie doprowadzenia z zewnątrz dodatkowego sygnału sterującego.

Algorytm sterowania dla przypadku rozliczeń z OSD w taryfie G11.
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Rys. 14. Różnica bilansowa (4 - kolor zielony) - fragment przykładowego profilu odbiorcy kompensowany 

wytwarzaną z paneli fotowoltaicznych energią elektryczną akumulowaną i zużywaną w całości przez prosumenta 

w stosunku do: pierwotnego profilu mocy produkowanej energii elektrycznej 

(3 - kolor fioletowy), zmodyfikowanego profilu obciążenia odbiorcy-prosumenta w postaci domu 

jednorodzinnego (2 - kolor niebieski) i pierwotnego profilu (1 - kolor czerwony).

Możliwe do uzyskania efekty modyfikacji profilu obciążeniowego odbiorcy-
prosumenta w postaci domu jednorodzinnego
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TRYB „SEMI OFF-GRID”

Domyślnym trybem pracy interfejsu PME będzie opisany wcześniej tryb „on-grid”, jednak program

sterownika nadrzędnego będzie umożliwiał również pracę w testowym trybie pracy „semi off-grid”.

W tym trybie pracy interfejs również współpracuje z siecią OSD, ale program sterownika nadrzędnego

ukierunkowany jest na taką współpracę źródeł i odbiorników odbiorcy (bez istotnego wpływania na

jego komfort) aby cała PME mogła testować swoją pracę na warunki, w których sieć OSD nie jest

dostępna. Oznacza to, że program sterownika nadrzędnego będzie sterował interfejsem PME w taki

sposób, aby moc mierzona na zaciskach przyłączeniowych instalacji była równa zero.

Aby zaplanować tryb pracy „semi off-gird” wymagana jest wiedza dotycząca prognozowanych

wartości energii z produkcji ze źródeł własnych oraz z prognozowanych obciążeń odbiornikami.

Algorytm sterowania w sensie wyznaczania warunków włączania zasobników oraz odbiorników

o priorytecie 3 będzie działał podobnie jak w trybie „on grid”, natomiast wcześniej musi zostać

dokonana analiza dostępności energii. Z prognozowanych wartości produkcji i profilu odbiorcy

wyznaczone zostaną wartości, z porównania których w przedziałach czasowych (np. 5 minutowych)

wyznaczone zostaną różnice bilansowe energii jako podstawa sygnałów sterujących załączaniem

wybranych odbiorników z uwzględnieniem ich zapotrzebowania na energię (np. lodówka 0,07kWh na

jeden cykl i 0,9kWh w ciągu doby, zmywarka 1,1kWh na jeden cykl, pralka 1,3kWh na jeden cykl).

Brak wymaganej nadwyżki energii będzie oznaczać, że sterownik nadrzędny nie wystawi sygnałów

sterujących załączaniem niektórych odbiorników, a nadwyżki energii będą przekazywane do

zasobnika c.w.u. i zasobnika akumulatorowego, z którego później energia w kolejnych przedziałach

czasowych będzie pobierana na pokrycie zapotrzebowania wynikającego z profilu podstawowego

odbiorcy.

Algorytm sterowania dla przypadku rozliczeń z OSD w taryfie G11 (2).



222222

Jeśli odbiorca zdecyduje się na skorzystanie w ramach PME z dodatkowego niezależnego od

warunków pogodowych źródła np. agregatu prądotwórczego, to źródła takie przesuną na wyższy

poziom dostępne wartości energii. Interfejs PME wykryje wówczas dostępność takiego źródła i po

określeniu jego mocy skoryguje dostępne nadwyżki energii, umożliwiające uruchomienie

odbiorników sterowanych. Wobec tego w przypadku niedostatecznych wartości produkcji własnej ze

źródeł OZE dołączenie innych źródeł umożliwi zrealizowanie pełnego harmonogramu planowanych

uruchomień odbiorników również w trybie „semi off-grid”.

W tym trybie pracy interfejs nie będzie reagował na ewentualne sygnały zewnętrzne DSM/DSR bo

cała PME będzie w tym czasie testować możliwość pracy autonomicznej bez udziału sieci OSD,

z mocą zbliżoną do zerowej na przyłączu.

Drugim poziomem pracy interfejsu PME w trybie „semi off-grid” byłby poziom zmiany komfortu

odbiorcy, polegający na wpływaniu na pierwotny profil podstawowy odbiorcy. Wydłużenie czasu

pracy interfejsu PME w trybie „semi off-grid” możliwe jest wówczas poprzez modyfikację

pierwotnego profilu podstawowego odbiorcy Po_prog i dostosowanie go do prognozy produkcji

Pg_prog, co oczywiście odbije się na komforcie odbiorcy – w efekcie tego przy braku energii

w zasobnikach elektrycznych system nie dopuści do załączenia niektórych odbiorników, zwłaszcza

dużej mocy. Zakłada się, że taka sytuacja będzie do zaakceptowania przez odbiorcę w sytuacji braku

sieci OSD co oznaczać będzie przejście w tryb pracy „off-grid” - opisany w dalszej części.

Algorytm sterowania dla przypadku rozliczeń z OSD w taryfie G11 (2).
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TRYB „OFF-GRID”

Przejście do ostatniego trybu pracy, podobnie jak do trybu „semi off-grid” będzie opcjonalnym, tzn.

jak wspomniano wcześniej standardowym trybem pracy będzie tryb „on-grid”. W trybie pracy

„off-grid” sieć OSD nie jest dostępna, interfejs dokona fizycznego odłączenia PME od sieci OSD

w punkcie przyłączenia, i będzie wykorzystywał jedynie zasoby energetyczne dostępne u odbiorcy-

prosumenta.

W taki tryb pracy interfejs przejdzie w trybie automatycznym w każdym przypadku, kiedy po stronie

OSD wystąpi zanik napięcia spowodowany awarią lub pracami konserwacyjnymi sieci OSD. Fizyczne

odłączenie PME od sieci OSD w punkcie przyłączenia, aby zachować warunki wynikające z IRiESD

OSD musi odbywać się poprzez wyłączenie wyłącznika/rozłącznika, za pomocą którego instalacja

odbiorcy przyłączana jest do sieci OSD.

Wykorzystanie dostępnych zasobów energetycznych będzie ukierunkowane wówczas na maksymalnie

długie zapewnienie odbiorcy bezpieczeństwa energetycznego (a przez to również powszechnie

rozumianego bezpieczeństwa).

W ramach trybu „off-grid” można wyróżnić dwa podstawowe przypadki, różniące się w istocie

planowaniem: wykorzystania odbiorników sterowalnych o dużym poziomie zużycia energii (np.

zmywarka, pralka) i wstępnego poziomu naładowania zasobników.

Algorytm sterowania dla przypadku rozliczeń z OSD w taryfie G11 (3).
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Przypadek pierwszy - „off-grid” planowany, występuje w sytuacji, kiedy odbiorca informowany jest

z wyprzedzeniem przez OSD o planowanym wyłączeniu zasilania, którego czas z reguły nie

przekracza 8 godzin. Zakłada się wówczas, że w czasie (dniu) objętym ograniczeniami w zasilaniu

energią elektryczną odbiorca (posiadając wcześniej wiedzę o ograniczeniach) ogranicza również

konieczność wykorzystywania odbiorników sterowalnych o dużym poziomie zużycia energii,

a dostępną energię ze źródeł własnych wykorzysta przede wszystkim dla zapewnienia sobie

maksymalnego bezpieczeństwa energetycznego. W tym przypadku algorytm sterowania można

przedstawić w następujący sposób:

1. Na podstawie znanych profili (prognoza produkcji i prognoza zużycia energii) wyznaczana jest

różnica bilansowa mocy Pg_prog – Po_prog (np. w odstępach co 1 min.), która później może być

całkowana (w krótszych odstępach czasu) co pozwoli wyznaczyć prognozowaną wartość

dostępnej energii elektrycznej z produkcji własnej (dostępnej po pokryciu zapotrzebowania na

profil podstawowy);

2. Dla poszczególnych chwil czasu (np. w odstępach co 1 min.) z różnicy bilansowej (Pg_prog –

Po_prog) sprawdzany jest warunek: (Pg_prog-Po_prog)≥0, przy pierwszym spełnieniu warunku

oznaczana jest chwila czasu Tpocz oznaczająca, że produkcja chwilowa przekracza

prognozowane zużycie energii. Do tej chwili brakująca wartość energii na pokrycie

zapotrzebowania wynikającego z prognozowanego profilu podstawowego musi być pokryta

z zasobnika energii elektrycznej. Oznacza to, że wymagana wartość energii musi zostać

skumulowana w zasobniku wcześniej, czyli zanim PME przejdzie w stan pracy „off-grid”. Jeśli

warunek (Pg_prog-Po_prog)≥0 nie będzie spełniony w rozpatrywanym przedziale czasowym to

produkcja jest za mała aby pokryć zapotrzebowanie na profil podstawowy. Wówczas sposób

działania PME będzie następujący:

Algorytm sterowania dla przypadku rozliczeń z OSD w taryfie G11 (3).
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a) zasobnik c.w.u. powinien zostać wykorzystany (poprzez skumulowanie wymaganej ilości energii

cieplnej) wcześniej czyli przed przejściem PME do pracy w trybie „off-gird”;

b) zasobnik akumulatorowy powinien zostać naładowany do maksymalnej pojemności wcześniej

czyli przed przejściem PME do pracy w trybie „off-gird”;

c) jeśli różnica energii wynikająca z podstawowego profilu odbiorcy minus prognozowana

produkcja ze źródeł własnych nie może być pokryta przez zbyt małą pojemność zasobnika

akumulatorowego to sterownik nadrzędny dokona korekty profilu podstawowego blokując

możliwość załączania urządzeń najbardziej energochłonnych a mniej ważnych z punktu widzenia

bezpieczeństwa odbiorcy (czajnik bezprzewodowy, ekspres do kawy, mikrofalówka, inne

urządzenia AGD), przy czym zakłada się że będą działać urządzenia cykliczne o priorytecie 2.

Jeśli warunek (Pg_prog-Po_prog)≥0 będzie spełniony dla pewnej chwili czasu, to będzie dostępna

nadwyżka energii do wykorzystania w zasobnikach, przy czym odwrotnie niż w przypadku pracy

w trybie „on-grid” priorytet będzie miał zasobnik akumulatorowy, zapewniający bezpieczeństwo

energetyczne. Nadwyżka energii wynikająca z różnicy prognozowanych profili produkcji i odbiorcy

najpierw zostanie wykorzystana do naładowania zasobnika akumulatorowego, ewentualne dodatkowe

wartości produkowanej energii zostaną wykorzystane dla potrzeb zasobnika c.w.u. Stąd z bilansu

energii będzie wynikać, do jakiego poziomu wstępnego (wcześniej niż PME przejdzie w tryb pracy

„off-grid”) powinny został naładowane zasobniki akumulatorowy i c.w.u., przy czym wstępne

naładowanie zasobnika akumulatorowego musi zapewnić dostępność energii elektrycznej wymaganej

dla przedziału czasowego (do chwili Tpocz), po którym wystąpi nadwyżka energii produkowanej

w stosunku do zużywanej. W tym trybie pracy sterownik nadrzędny blokuje działanie odbiorników

o priorytecie 3 i 5, w przypadku niedostatecznej ilości energii również zasobniki c.w.u. o priorytecie 4.

Algorytm sterowania dla przypadku rozliczeń z OSD w taryfie G11 (3).
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Przypadek drugi - „off-grid” awaryjny, występuje w sytuacji, kiedy odbiorca nie jest informowany

z wyprzedzeniem przez OSD o planowanym wyłączeniu zasilania (oczywiście wyłączenie zasilania

może być lub najczęściej jest spowodowane awarią sieci OSD). Wówczas sterownik nadrzędny

realizuje algorytm według opisanego powyżej scenariusza, w którym warunek (Pg_prog-Po_prog)≥0

nie byłby spełniony. Nawet jeśli warunek ten jest spełniony dla bieżącej chwili czasu to nadwyżki

energii w pierwszej kolejności przekazywane są do zasobnika akumulatorowego (zapewnianie

bezpieczeństwa energetycznego) aż do jego naładowania, a dopiero później do zasobnika c.w.u.

W przypadku gdy nadwyżek energii nie ma a stan naładowania zasobnika akumulatorowego jest niski

sterownik nadrzędny realizuje scenariusz modyfikacji (ograniczania) profilu podstawowego odbiorcy,

opisany dla przypadku trybu „off-grid” planowany.

Dla obu przypadków pracy w trybie „off-grid” posiadanie przez odbiorcę dodatkowego źródła np.

w postaci agregatu prądotwórczego umożliwi:

a) brak konieczności modyfikowania profilu podstawowego;

b) przywrócenie priorytetu ładowania zasobnika c.w.u. przed zasobnikiem akumulatorowym

(agregat prądotwórczy przejmuje wówczas odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne);

c) dopuszczenie do pracy odbiorników sterowanych o priorytecie 3 jak według scenariusza jak

przypadku pracy w trybie „on-grid”;

d) dopuszczenie do pracy odbiorników o najniższym priorytecie 5 po zrealizowaniu sterowań dla

odbiorników o wyższych priorytetach.

Algorytm sterowania dla przypadku rozliczeń z OSD w taryfie G11 (3).


