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Cel projektu
Celem projektu jest stworzenie zintegrowanej
platformy do zarządzania popytem i podażą energii
elektrycznej
w obszarze odbiorców końcowych.
Narzędzie IT będące rezultatem projektu wpisuje się
w następujące obszary
•

Zrównoważona Energetyka – KIS 7. WYSOKOSPRAWNE,
NISKOEMISYJNE
I
ZINTEGROWANE
UKŁADY
WYTWARZANIA,
MAGAZYNOWANIA,
PRZESYŁU
I
DYSTRYBUCJI ENERGII

Zakres tematyczny projektu
•

C. sieci elektrycznej

•

C.2. Inteligentne systemy pomiarowe

•

C.2.1. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod
wykorzystania inteligentnej infrastruktury pomiarowej oraz
danych pomiarowych w celu zwiększenia efektywności
energii, zwiększenia bezpieczeństwa sieci i rozwoju oferty

Etap
pierwsz
y

Etap
drugi

Etap
trzeci

Platforma
*Etap I – badanie przemysłowe
*Etap II – badanie przemysłowe
*Etap III – badanie rozwojowe
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Założenia projektu

Wsparcie w realizacji usługi interwencyjnego sterowania popytem u odbiorców
końcowych
Założenia projektu

•Możliwość
wpływania na
pobór energii
na
wydzielonych
obwodach
elektrycznych

Automatyczna,
zdalna
komunikacja
z systemem
nadrzędnym

•

Informowanie
odbiorcy
o planowanej/
wykonywanej
redukcji
•

Możliwość
wcześniejszeg
o odwołania
gotowości do
redukcji
•

Możliwość
wyboru
urządzeń/
obwodów
objętych
redukcją

•

Uniwersalność
zastosowania
(niezależność
od rodzaju
odbioru)

•

Akceptowalny
koszt zakupu
oraz
eksploatacji

•

NMG S.A. dysponuje prawami własności intelektualnej, które są niezbędne do prowadzenia prac
badawczych i rozwojowych zaplanowanych w celu realizacji projektu. Aby zrealizować prace B+R
a następnie wdrożenie nie jest wymagane nabycie nowej wiedzy od osób trzecich. Nie ma
konieczności zakupu patentów lub wyników prac B+R innych podmiotów. Najbardziej zbliżone do
naszego projektu są następujące wynalazki: US20110040666A1 oraz US8183995B2.
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Nowość rezultatów projektu

Cechy opisane poniżej nie są dostępne w żadnym z obecnie dostępnych na rynku
produktów konkurencyjnych. Zawarcie tych funkcjonalności w docelowym produkcie
przyczyni się do zwiększenia stopnia automatyzacji i informatyzacji polskiej
energetyki.
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Plan badań przemysłowych (etap
I)
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Wyzwania technologiczne platformy
zarządzania DSR
wypracowanie metod
ustalania i
prognozowania profili
energii elektrycznej

modelowanie popytu
i podaży energii
elektrycznej

opracowanie modelu
elastyczności cenowej
popytu na energię
elektryczną

modelowanie
współzależności
mechanizmów

Kamienie milowe etapu I
klasteryzacja
i podział
odbiorców na
kategorie

modele
prognostyczne

modele
analityczne

modele
elastyczności
cenowej grup
taryf

zestaw pięciu
zbiorów
wartościowania
WNM

Ryzyka etapu I
nieosiągnięcie
któregoś
z kamieni
milowych

niewystarczając
a szybkość
zbierania
danych

brak
odpowiedniej
jakości i
ilości danych

niewystarczając
a dokładność
modeli
predykcyjnych

problem
klasteryzacj
i profili

błędy
w modelach
i oprogramowaniu
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Badania przemysłowe (etap II)
Wyzwania technologiczne konieczne do
algorytmizacji procesów
podejmowanie decyzji
o potrzebie zmiany popytu
i podaży energii

generowanie
dynamicznych taryf
energii elektrycznej

modelowanie relacji rynkowych
agregatora DSR w wydzielonym
obszarze energetycznym

Kamienie milowe etapu II
zweryfikowanie symulacyjne
algorytmów bilansowania

zweryfikowanie symulacyjne
algorytmów wyznaczania taryf
dynamicznych

zweryfikowanie modeli
i algorytmów relacji rynkowych

Ryzyka etapu II

nieosiągnięcie
któregoś
z kamieni milowych

zależność taryf
dynamicznych od
otoczenia prawnego

występowanie wielu
mikro źródeł

podobny
potencjał redukcji
popytu na
energię
elektryczną

dostęp do
danych
o charakterze
pomiarowym
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Idea badań rozwojowych (etap III)
Testy pilotażowe

Zaimplementowane zostaną algorytmy i modele wypracowane w ramach badań przemysłowych wraz ze
stworzeniem prototypu interfejsu graficznego w formule user friendly.

Kamienie milowe etapu III
uruchom ienie
usługi DSR na
założonej grupie
Odbiorców

zweryfik owanie
zak ładanego
poziom u
stym ulatora

potencjał
reduk cyjny dla 1
tys. odbiorców
indywidualnych
jest≥0,1 MW

potencjał
reduk cyjny dla 1
odbiorcę z grupy
„sm all business”
jest≥10 kW

•

potencjał
redukcyjny dla
1 zak ładu
przem ysłowego
jest≥5%
zam ówionej m ocy
MW

Ryzyka etapu III
trudności
z pozyskaniem
partnera do pilotażu
(OSD)

złe określenie
wartości poziomu
stymulatora

zbyt mała grupa
odbiorców do
przeprowadzenia
badania

zależność taryf
dynamicznych od
otoczenia prawnego

zbyt niski
potencjał
redukcji mocy

Funkcjonalności produktu
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Funkcja
rozliczania
energii w ramach
redukcji mocy
(DSR) dla
klientów
korzystających
z rozwiązań Smart
Metering

Wykorzystanie
algorytmów sieci
neuronowych do
prognozowania
zużycia energii

Główne funkcjonalności
platformy DSR

Symulowanie
taryf
dynamicznych
cen energii
elektrycznej

Zarządzanie
całym procesem
organizacji
redukcji mocy
w śród różnych
konsumentów
i prosumentów

Kadra badawcza i rozwojowa
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Kadra badawcza realizująca omówione wcześniej dwa etapy badań przemysłowych, będzie
składać
się
z zespołu naukowców z Politechniki Śląskiej:
•
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk (Kierownik R&D)
•

dr inż. Krzysztof Bodzek (Specjalista)

•

dr inż. Robert Wójcicki (Ekspert)

•

dr hab. inż. Krzysztof Dębowski (Ekspert)
Kadra zarządzająca nadzorująca etap III (badania rozwojowe) w projekcie:

•

Robert Duszka (Kierownik Projektu)

•

Grzegorz Matuszewski (Specjalista ds. Finansowych)

•

Leszek Lewiński (Koordynator Projektu)

