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Usługi zarządzania 

popytem/energią u odbiorcy 

końcowego/prosumenta
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Innowacyjne rozwiązania tworzone 
od 15 lat

Kapitał akcyjny ok. 39 mln PLN

Ok. 60 specjalistów

Lokalizacje: dwie, planowane cztery

Wdrożenia w kraju i za granicą

> 500 Wdrożeń

> 5% rynku odbiorców energii

Nagrody i wyróżnienia
za innowacyjne produkty

BYDGOSZCZ

KATOWICE

LUBLIN
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Wdrożenia

NMG w liczbach

> 60% rynku Smart Meteringu w Polsce 

WARSZAWA
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Portfolio NMG

Przemysł Środowisko

PublicSmart Metering BMS

Data Center

Filary naszego biznesu

Gmina Długosiodło

Szpital 
Uniwersytecki nr 2 
im dr. Jana Biziela
W Bydgoszczy

SZPITAL UNIWERSYTECKI 
im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
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Wprowadzenie

Polska energetyka stara się podążać za trendami europejskimi, czego dowodem są prace
realizowane nad projektem ustawy o rynku mocy z dnia 30.11.2016r.

Ustawa definiuje, że celem wprowadzenia rynku mocy jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw
energii elektrycznej do odbiorców końcowych w horyzoncie długoterminowym.*

Efektem wprowadzenia rynku mocy ma być zachęcenie do budowy nowych mocy,
modernizowania oraz niewycofywania istniejących mocy.

Dotychczas realizowana redukcja mocy odbywa się na poziomie w sposób interwencyjny
głównie dla obiorców przemysłowych

* Projekt ustawy o rynku mocy z dnia 30.11.2016r.

Tworząc w procesie badawczo rozwojowym system wspierający DSR, firma NMG S.A. chce
umożliwić sprawne zarządzanie posiadaną wiedzą na temat potencjału dla takich grup jak
Średni Odbiór wraz z obszarem Small Business, kończąc na Odbiorcach Indywidualnych.

Daje to tym samym możliwość redukcji w całym przekroju odbiorców. 
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Idea usług

Przedsiębiorstwo w ciągu ostatnich lat silnie rozwinęło się w dostarczaniu rozwiązań klasy AMI dla
sektora energetycznego. NMG S.A. poprzez nieustanną rozbudową oferty produktowej pragnie
rozszerzyć swoją działalność w nowych obszarach.
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Idea usług

Naturalnym rozwinięciem narzędzi IT klasy AMI (przede wszystkim MDM oraz HES) jest stworzenie
pełnego pakietu modułów zarządzających mechanizmami DSR/DSM w ramach redukcji
incydentalnych oraz jednostek grafikowych.
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Stworzony produkt przez NMG S.A. zawierający pakiet modułów z zakresu DSR ma również
pozwolić na realizację procesu rozliczenia redukcji wraz z symulacją innych wariantów
rozliczeń (np. taryfy dynamiczne, cenotwórstwo czasu rzeczywistego).

Rozwiązanie ww. zagadnień stanowić będzie nową wiedzę, która pozwoli na określenie
podstawowych modeli funkcjonujących w ramach usług DSR.

Badania

W pierwszym etapie projektu planowane są do rozwiązania następujące wyzwania 
technologiczne konieczne do opracowania docelowej platformy zarządzania DSR: 

• wypracowanie metod ustalania i prognozowania profili mocy różnych klas odbiorców 
energii elektrycznej,

• modelowanie popytu i podaży energii elektrycznej wraz z ich sterowalnością,

• opracowanie modelu elastyczności cenowej popytu na energię elektryczną i poziomu 
zachęt (stymulatorów),

• modelowanie współzależności mechanizmów: DSM/DSR oraz net-metering.
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Rozwiązanie ww. zagadnień stanowić będzie nową wiedzę, która pozwoli na opisanie
podstawowych sposobów zarządzania energią w ramach wirtualnej jednostki grafikowej wraz
ze sposobem generacji taryf dynamicznych.

W ramach prac, w przygotowanym do tego celu narzędziu badawczym, zostaną opracowane
i przeprowadzone testy symulacyjne wielokryterialnych algorytmów zarządzania energią na
poziomie wirtualnej jednostki grafikowej w kontekście świadczenia sieciowych usług
systemowych regulacyjno-bilansujących i rozliczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi
w lokalnym rynku energii elektrycznej.

W drugim etapie projektu planowane są do rozwiązania następujące wyzwania technologiczne 
konieczne do algorytmizacji procesów podejmowania decyzji w zakresie zarządzania energią 
w wydzielonym obszarze energetycznym z uwzględnieniem tworzenia taryf dynamicznych: 

• podejmowanie decyzji o potrzebie zmiany popytu (profil odbiorcy, w tym prosumenta) 
i podaży energii (generacja rozproszona) w celu bilansowania energii w wydzielonym 
obszarze energetycznym,

• generowanie dynamicznych taryf energii elektrycznej,

• modelowanie podmiotowych i przedmiotowych relacji rynkowych agregatora DSM/DSR 
w wydzielonym obszarze energetycznym. 

Prace rozwojowe narzędzia badawczego
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Testy pilotażowe na grupie Odbiorców

Przedsiębiorstwo NMG S.A. w ramach realizacji projektu naukowo-badawczego zamierza

wykonać pierwsze w Polsce testy systemu DSR na szeroką skalę, które będą obejmowały pełen

przekrój odbiorców OSD na określonym obszarze terytorialnym dla pełnego spektrum

odbiorców.

Celem prac rozwojowych (etap trzeci) będzie pilotażowe uruchomienie platformy zarządzania DSR,
w której zaimplementowane zostaną algorytmy i modele wypracowane w ramach badań
przemysłowych wraz ze stworzeniem prototypu interfejsu graficznego w formule user friendly.
Na podstawie działającego prototypu tej platformy zostanie przeprowadzony pilotaż usług DSR.

Etap trzeci:
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Testy pilotażowe na grupie Odbiorców

• przeprowadzenie badania podatności DSR na określonej grupie Odbiorców,
• podział zakresu odbiorców na trzy główne grupy testowe,
• określenie możliwych kanałów komunikacji dotarcia do odbiorców w celu pozyskania ich do

aktywnego zarządzania popytem. (np. marketing bezpośredni, kampania reklamowa itp.),
• określenie możliwych kanałów komunikacji dotarcia do odbiorców w celu aktywnego,

„miękkiego” sterowania popytem odbiorców za pomocą wiadomości SMS, aplikacji mobilne
czy e-mail,

• określenie i dostosowane stymulatorów do poszczególnych grup odbiorców, będzie polegało
na zbadaniu ich wrażliwości na proponowane rodzaje zachęty,

• zaplanowanie strategii badania podatności na sterowanie popytem z zastosowaniem
wybranych kanałów komunikacji i stymulatorów.

• prowadzenie testów z wykorzystaniem kanałów komunikacji odbywać się będzie dzięki
modułowi Zarządzania wiedzą popytową/podażową usług DSR/DSM.

• wyniki pilotażu zostaną poddane analizie w celu weryfikacji osiągnięcia zakładanych celów
projektu (kamieni milowych).

W ramach pilotażu zostaną wykonane następujące zadania:
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Idea usług DSM

Wsparcie odbiorcy w realizacji  usługi sterowania popytem poprzez 
fizyczne urządzenia

• Głównym problemem w realizacji redukcji mocy przez odbiorców Small Business oraz
odbiorców indywidualnych, na który zwrócono uwagę, jest konieczność zaangażowania
dużej uwagi na kontroli pracy odbiorników energii. Stwierdzono, że przekazanie
informacji odbiorcy o zapotrzebowaniu na redukcję mocy jest niewystarczające, aby tą
redukcję uzyskać.

Mając na uwadze powyższe przemyślenia, należy zaprojektować rozwiązanie, które
spełniałoby założenia:

• Możliwość wpływania na pobór energii na wydzielonych obwodach elektrycznych,

• Automatyczna, zdalna komunikacja z systemem nadrzędnym informującym urządzenie
o planowanej redukcji, żądaniu wykonania redukcji, zakończeniu redukcji mocy,

• Informowanie odbiorcy o planowanej/wykonywanej redukcji, w taki sposób, aby mógł
się do tej redukcji odpowiednio b[przygotować,

• Możliwość wcześniejszego odwołania gotowości do redukcji,

• Możliwość wyboru urządzeń/ obwodów objętych redukcją,

• Uniwersalność zastosowania; niezależność od rodzaju odbioru,

• Akceptowalny koszt zakupu oraz eksploatacji.
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Kto nie mierzy – nie zarządza

Dziękuję za uwagę

www.nmg.pl


