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Konwergencja wymagań jakościowych dla źródeł 
i odbiorników (odbiorczej mikroinfrastruktury

energetycznej – usług multienergetycznych) na mono 
rynku energii elektrycznej OZE
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Mono rynek energii elektrycznej OZE - innowacyjność przełomowa



2

Trójbiegunowy obszar konwergencji wymagań jakościowych na mono rynku energii 
elektrycznej

cel nadrzędny: zysk ze sprzedaży
parametry: bezpieczeństwo użytkowania 

kompatybilność energetyczna, 
elektryczna i elektromagnetyczna, 

trwałość urządzeń, serwis, …

WEK PME (odbiorcy)

Dostawcy urządzeń 
(odbiorniki, źródła, zasobniki, IoT)

cel nadrzędny: koszt energii, usługi 
multienergetyczne: energia 

elektryczna, ciepło, transport
parametry: np. strumień światła, 

temperatura, zasięg, …

cel nadrzędny: zysk ze sprzedaży, 
stabilność systemu

parametry: częstotliwość, 
napięcie, SAIDI, SAIFI, moc 
bierna, wyższe harmoniczne, 

straty sieciowe, … Obszar konwergencji 
wymagań                

i parametrów
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Generacja zakłóceń przez odbiorniki

Grzałka 2 kW

Bez regulacji

Regulacja mocy grzałki przez regulację napięcia w układzie z triakiem

tq =0,8
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Generacja zakłóceń przez odbiorniki

Grzałka 2 kW

Bez regulacji

Regulacja mocy grzałki przez regulację napięcia w układzie przekaźnikiem SSR

tq =0,8
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Wpływ parametrów jakości energii elektrycznej na sieć i odbiorniki

Wyższe harmoniczne

- straty mocy w elementach rezystancyjnych ze względu na zwiększenie wartości 
skutecznej prądu,

- straty w reaktancjach obwodów,
- przeciążenia przewodów neutralnych w obwodach z odbiornikami 

jednofazowymi,
- przyspieszenie starzenia kondensatorów (uszkodzenia zasilaczy),
- emisja zakłóceń elektromagnetycznych.
- …

Moc bierna

- straty w sieciach przesyłowych,
- zwiększanie spadków napięć w sieciach i transformatorach,

- zmniejszenie przepustowości sieci,
- …
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Generacja zakłóceń przez odbiorniki

Oświetlenie LED 20 W z przekształtnikiem

Widmo emitowanego pola elektromagnetycznego (2 – 100 MHz)



7

Generacja zakłóceń przez odbiorniki

Oświetlenie LED 20 W z przekształtnikiem

Widmo pola elektromagnetycznego tła

Widmo emitowanego pola elektromagnetycznego (2 – 100 MHz)
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Generacja zakłóceń przez mikro źródła

Źródło PV, 2,5 kW, falownik Fronius

tq = 0,02 … 0,2

21.04.2017
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Propagacja zakłóceń
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