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1. Mikrosieci niskiego napięcia na obszarach wiejskich

Mikrosieć niskiego napięcia prądu przemiennego jest mikrosystemem

energetycznym wyposażonym w mikroźródła oraz zasobniki energii elektrycznej i

ciepła, przekształtniki energoelektroniczne oraz odbiory mocy elektrycznej i

ciepła. Mikrosieć może pracować synchronicznie z siecią OSD lub jako system

autonomiczny.

W przypadku mikrosieci na terenach wiejskich do najczęściej stosowanych

mikroźródeł zalicza się:

Źródła dysponowalne:

• małe elektrownie wodne,

• elektrownie oparte na biomasie

i biogazie,

• mikroturbiny zasilane gazem

ziemnym lub biopaliwami,

• spalinowe agregaty prądotwórcze.

Źródła niedysponowalne:

• panele fotowoltaiczne,

• małe turbozespoły wiatrowe.
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1. Mikrosieci niskiego napięcia na obszarach wiejskich

Zasobnikami energii elektrycznej w mikrosieciach są zazwyczaj:

• baterie akumulatorów,

• koła zamachowe,

• superkondensatory.

Wśród odbiorów energii elektrycznej wyróżnia się:

• odbiory sterowalne,

• odbiory niesterowalne.

Zdolność mikrosieci do długotrwałej pracy autonomicznej pozwala na jej

wykorzystanie do zasilania zabudowań oddalonych od sieci OSD. Mikroźródła

i zasobniki energii mikrosieci powinny być tak dobrane, aby były w stanie

samodzielnie pokryć zapotrzebowanie na moc oraz utrzymać na odpowiednim

poziomie parametry takie jak częstotliwość i napięcie.
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1. Mikrosieci niskiego napięcia na obszarach wiejskich

Mikrosieć pracująca w trybie synchronicznym może świadczyć następujące usługi

systemowe:

• dostarczanie mocy biernej do sieci OSD,

• regulacja poziomu napięcia w sieci OSD.

Przyłączenie mikrosieci do sieci OSD odbywa się za pośrednictwem

transformatora SN/nn. Punkt wspólnego przyłączenie (PWP) oraz wyłącznik

oddzielający (WO) mikrosieć od sieci OSD po stronie napięcia górnego

transformatora zasilającego mikrosieć.

Z punktu widzenia OSD, mikrosieć może być traktowana jako odbiór sterowalny

przyłączony do sieci SN. Sterowaniu mogą podlegać:

• wielkość generowanej mocy w mikroźródłach dysponowalnych,

• harmonogram ładowania i rozładowywania zasobników energii,

• wielkość zapotrzebowania na moc odbiorów sterowalnych.
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2. Optymalizacja struktury nowoprojektowanych

mikrosieci niskiego napięcia – sformułowanie zadania

optymalizacyjnego

Zadanie optymalizacji struktury nowoprojektowanych mikrosieci niskiego

napięcia powinno uwzględniać następujące kwestie:

• wyznaczenie układu połączeń pomiędzy węzłami tworzącymi mikrosieć,

• dobór przewodów i kabli tworzących linie elektroenergetyczne niskiego napięcia

oraz dobór zabezpieczenia tych linii,

• dobór lokalizacji oraz parametrów znamionowych mikroźródeł i zasobników

energii przewidzianych do zainstalowania w mikrosieci.

Projektowana struktura mikrosieci niskiego napięcia może być optymalizowana

według jednego z następujących kryteriów:

• minimalizacja całkowitych kosztów związanych z budową i eksploatacją

mikrosieci,

• minimalizacja strat mocy w gałęziach mikrosieci,

• maksymalizacja wykorzystania źródeł OZE.
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2. Optymalizacja struktury nowoprojektowanych

mikrosieci niskiego napięcia – sformułowanie zadania

optymalizacyjnego

Do zbioru danych wejściowych algorytmu optymalizacyjnego zalicza się:

• lokalizację stacji transformatorowej SN/nn, węzłów mikrosieci, odbiorów,

istniejących źródeł energii elektrycznej, oraz miejsca potencjalnej instalacji

nowych źródeł i zasobników energii,

• dopuszczalne trasy (korytarze) przebiegu linii elektroenergetycznych,

• katalogi (zbioru) mikroźródeł, zasobników energii, zabezpieczeń oraz linii

elektroenergetycznych zawierające parametry znamionowe i ekonomiczne

poszczególnych urządzeń możliwych do zainstalowania w projektowanej

mikrosieci,

• szczytowe zapotrzebowania odbiorów na moc czynną i bierną,

• czas trwania maksymalnych strat mocy i energii w liniach elektroenergetycznych,

• ceny kupna/sprzedaży energii elektrycznej z/do sieci OSD,

• moc zwarciową w PWP,

• dane meteorologiczne dotyczące nasłonecznienia i prędkości wiatru.
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2. Optymalizacja struktury nowoprojektowanych

mikrosieci niskiego napięcia – sformułowanie zadania

optymalizacyjnego

Procesowi poszukiwania optymalnej struktury nowoprojektowanej mikrosieci

niskiego napięcia musi towarzyszyć spełnienie następujących warunków

ograniczających:

• zapewnienie promieniowej struktury projektowanej mikrosieci,

• wytyczenie tras linii elektroenergetycznych wyłącznie w przeznaczonych do tego

korytarzach,

• spełnienie prądowego i napięciowego prawa Kirchhoffa oraz bilansu mocy

czynnej,

• niedopuszczenie do przeciążenia poszczególnych elementów mikrosieci,

• utrzymanie odpowiednich poziomów napięć węzłowych,

• spełnienie warunków skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz

wytrzymałości zwarciowej poszczególnych elementów mikrosieci,

• spełnienie wymagań OSD w zakresie przyłączania mikroźródeł do sieci,
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2. Optymalizacja struktury nowoprojektowanych

mikrosieci niskiego napięcia – sformułowanie zadania

optymalizacyjnego

Procesowi poszukiwania optymalnej struktury nowoprojektowanej mikrosieci

niskiego napięcia musi towarzyszyć spełnienie następujących warunków

ograniczających:

• spełnienie warunku dotyczącego maksymalnego stosunku mocy zainstalowanej

mikroźródeł do szczytowego zapotrzebowania na moc odbiorców,

• spełnienie warunku maksymalnego stosunku mocy zainstalowanej

poszczególnych typów mikroźródeł do mocy zainstalowanej wszystkich

mikroźródeł,

• spełnienie warunku maksymalnego stosunku mocy zainstalowanej zasobników

energii do różnicy między mocą zainstalowaną mikroźródeł a szczytowym

zapotrzebowaniem na moc odbiorców.
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2. Optymalizacja struktury nowoprojektowanych

mikrosieci niskiego napięcia – przykładowy algorytm

rozwiązania zadania optymalizacyjnego

Do rozwiązania zadania optymalizacyjnego przewiduje się wykorzystanie

algorytmu PSO. Każdej z wygenerowanych, w wyniku działania algorytmu,

cząstek zostanie przypisany wektor δ obrazujący strukturę projektowanej

mikrosieci:

δ = [WMZ, WZE, GLN, GF]

gdzie: WMZ – wektor przypisujący typ mikroźródła do węzła mikrosieci,

WZE – wektor przypisujący typ zasobnika energii do węzła mikrosieci,

GLN – wektor przypisujący typ linii elektroenergetycznej do gałęzi mikrosieci,

GF – wektor przypisujący typ zabezpieczenia do gałęzi mikrosieci.
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2. Optymalizacja struktury nowoprojektowanych

mikrosieci niskiego napięcia – przykładowy algorytm

rozwiązania zadania optymalizacyjnego

Dla poszczególnych elementów wektorów WMZ, WZE, GLN i GF przyjęto

następujący sposób kodowania informacji:

• 0 – do węzła nie zostało przyłączone żadne mikroźródło (wektor WMZ) lub

zasobnik energii (wektor WZE), gałąź między węzłami i oraz j nie istnieje (wektor

GLN), a istniejąca gałąź nie jest wyposażona w zabezpieczenie (wektor GF),

• 1 – do węzła zostało przyłączone mikroźródło lub zasobnik energii „wpisane” na

pierwszej pozycji katalogu, do gałęzi między węzłami i oraz j została przypisana

linia elektroenergetyczna i zabezpieczenia zlokalizowane na pierwszej pozycji

katalogu,

• n – do węzła zostało przyłączone mikroźródło lub zasobnik energii znajdujące się

na ostatniej pozycji katalogu, do gałęzi między węzłami i oraz j została przypisana

linia elektroenergetyczna i zabezpieczenia zlokalizowane na ostatniej pozycji

katalogu.
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2. Optymalizacja struktury nowoprojektowanych

mikrosieci niskiego napięcia – przykładowy algorytm

rozwiązania zadania optymalizacyjnego

Rys. 1. Schemat blokowy działania algorytmu optymalizującego 

strukturę nowoprojektowanej mikrosieci niskiego napięcia
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3. Zabezpieczenia mikroźródeł i zasobników energii w

mikrosieci niskiego napięcia

Zabezpieczenia mikroźródeł i zasobników energii pracujących w publicznej sieci

niskiego napięcia muszą spełniać następujące wymagania określone przez OSD:

• szybkość działania,

• czułość i selektywność,

• dyspozycyjność,

• pewność i niezawodność.

Obecne wymagania dotyczące mikrogeneracji nakładają obowiązek wyposażenia

mikroźródeł i zasobników energii w następujące zabezpieczenia:

• detektory pracy wyspowej,

• zabezpieczenia pod- i nadnapięciowe,

• zabezpieczenie pod- i nadczęstotliwościowe.
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3. Zabezpieczenia mikroźródeł i zasobników energii w

mikrosieci niskiego napięcia

W przypadku mikrosieci pracującej w trybie autonomicznym szczególnie ważne

jest właściwy dobór zabezpieczeń, ze względu na stosunkowo małe wartości mocy

zwarciowych. W takim trybie pracy rekomenduje się stosowanie następujących

rodzajów zabezpieczeń:

• różnicowo – prądowych,

• sprawdzających prądy i napięcia dla składowej zerowej,

• opartych na metodach impedancyjnych.
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4. Optymalne sterowanie pracą mikrosieci niskiego

napięcia

Rozróżnia się dwie zasadnicze strategie sterowania pracą mikrosieci:

• sterowanie scentralizowane;

• sterowanie rozproszone (zdecentralizowane).

W przypadku strategii sterowania scentralizowanego punkty pracy poszczególnych

komponentów wchodzących w skład mikrosieci, wyposażonych w odpowiednie

sterowniki lokalne (SL), określane są przez centralny sterownik mikrosieci (CSM).

Zadaniem CSM jest ponadto optymalizacja poziomu wymiany mocy (energii)

pomiędzy mikrosiecią, a siecią OSD.

W przypadku sterowania rozproszonego dąży się do zapewnienia maksymalnej

autonomii mikroźródeł, zasobników energii oraz odbiorów sterowanych. Aby

osiągnąć ten cel odpowiednie sterowniki lokalne powinny posiadać pewien

poziom sztucznej inteligencji i mieć możliwość wzajemnego komunikowania się.



15

4. Optymalne sterowanie pracą mikrosieci niskiego

napięcia

Architektura systemu sterowania rozproszonego powinna być zdolna do

odzwierciedlenia odpowiednich zależności ekonomicznych, a także spełnienia

wymagań technicznych oraz wymogów środowiskowych. Tak postawione

wymagania jest w stanie spełnić system wieloagentowy (SWA).

W procesie sterowania pracą mikrosieci, niezależnie od przyjętej strategii,

możliwe jest stosowanie różnych funkcji kryterialnych:

• minimalizowanie importu (maksymalizowanie eksportu) energii z/do sieci OSD,

• minimalizowanie strat mocy (energii) w mikrosieci,

• minimalizowanie kosztu pokrycia zapotrzebowania na moc i energię w

mikrosieci,

• maksymalizowanie mocy (energii) pochodzącej z OZE,

• minimalizowanie kosztu wytwarzania energii w mikroźródłach opartych na

paliwach nieodnawialnych.
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4. Optymalne sterowanie pracą mikrosieci niskiego

napięcia

Podczas planowania pracy mikrosieci konieczne jest spełnienie odpowiednich

warunków ograniczających, dotyczących:

• źródeł wytwarzania energii,

• dopuszczalnych warunków pracy mikrosieci,

• warunków środowiskowych,

• możliwości w zakresie sterowania popytem na energię.
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5. Implementacja algorytmów do optymalizacji struktury

oraz optymalizacji pracy mikrosieci niskiego napięcia

Odpowiednia implementacja opracowanych algorytmów w wybranym języku

programowania nie jest zadaniem łatwym. Dobrze zaprojektowana struktura

aplikacji komputerowej pozwala na efektywne zarządzania złożonością algorytmu,

ogranicza propagowanie się błędów, ułatwia testy oraz zapewnia elastyczność

niezbędną w przypadku późniejszej rozbudowy aplikacji, a także przyjęta metoda

integracji poszczególnych elementów składowych w spójną całość.

W zakresie strategii integracji wielu odrębnych aplikacji do postaci spójnego,

zgodnie współpracującego ze sobą systemu informatycznego można wyodrębnić

cztery klasyczne podejścia:

• wymianę plików,

• współdzielenie bazy danych,

• zdalne wywoływanie procedur,

• system wymiany komunikatów.
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5. Implementacja algorytmów do optymalizacji struktury

oraz optymalizacji pracy mikrosieci niskiego napięcia

Centralną część projektowanego systemu informatycznego stanowi system

wymiany komunikatów (message broker), koordynujący pracę systemu

i komunikację pomiędzy poszczególnymi modułami. Opracowane algorytmu

optymalizacji struktury i pracy mikrosieci zostaną zaimplementowane za pomocą

modułu analitycznego, posiadającego możliwość odczytywania wszystkich,

niezbędnych do przeprowadzenia obliczeń, parametrów z współdzielonej bazy

danych, a następnie zwrócenia uzyskanych wyników obliczeń.

Rys. 2. Przykładowa architektura projektowanego systemu informatycznego
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6. Wnioski końcowe

• Zagadnienia projektowania optymalnych struktur nowoprojektowanych

mikrosieci niskiego napięcia oraz optymalizacji pracy tych mikrosieci są

zagadnieniami złożonymi, w których mogą wystąpić różne funkcje celu oraz

różne zbiory warunków ograniczających.

• Procesy optymalizacyjne wymagają dużej ilości danych wejściowych.

• Dobór odpowiednich zabezpieczeń mikroźródeł i zasobników energii,

działających szybko, selektywnie i w sposób niezawodny oraz

współpracujących z zabezpieczeniami zainstalowanymi w sieci OSD jest

ważnym zagadnieniem w procesie projektowania mikrosieci.

• W procesie optymalizacji sterowania pracą mikrosieci ważnym zagadnieniem

jest wybór odpowiedniej strategii sterowania (scentralizowanego lub

rozproszonego).

• Wybór strategii sterowania rozproszonego może być konieczny w przypadku

występowania w mikrosieci niezależnych prosumentów.

• Szczególnie istotnym zagadnieniem jest wybór właściwego sposobu

komputerowej implementacji opracowanych algorytmów optymalizacyjnych.
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