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Nowe usługi dzięki nowym technologiom – np. UBER

• Platforma technologiczna, która łączy kierowców z pasażerami za pomocą
aplikacji w smartfonie
– miastach, w których jest obecny Uber, przejazd można zamówić za pomocą aplikacji.
Zamówienie jest przesyłane do najbliższego kierowcy. Kiedy przyjmie on zamówienie
przejazdu, w aplikacji wyświetlany jest szacowany czas jego przyjazdu do miejsca
odbioru. Aplikacja wyśle również powiadomienie tuż przez przyjazdem kierowcy
– Po zamówieniu przejazdu aplikacja wyświetla imię kierowcy, typ pojazdu i jego numer
rejestracyjny, dzięki czemu wsiadasz do właściwego pojazdu. Po wejściu do pojazdu
sprawdź, czy w aplikacji jest wprowadzone prawidłowe miejsce docelowe. Kierowca
używa swojej aplikacji, aby potwierdzić szczegóły Twojego przejazdu. Jeżeli masz swoją
ulubioną trasę, warto poinformować o tym kierowcę.
– Po dojechaniu do miejsca docelowego przejazd kończy się. Opłata za przejazd jest
naliczana automatycznie i Twoje konto Uber obciążane jest zgodnie z wybranym
sposobem płatności. W niektórych miastach Uber zezwala pasażerom płacić gotówką
(opcja niedostępna w Polsce).
– Natychmiast po zakończeniu przejazdu aplikacja poprosi o ocenę kierowcy. Kierowcy
również proszeni są o ocenę pasażerów. Dwukierunkowy system ocen Uber tworzy
społeczność wzajemnego szacunku i zaufania oraz zapewnia wszystkim wysoki standard
przejazdów i wrażeń*

*źródło: https://help.uber.com
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Inne aplikacje i systemy dla transportu indywidualnego
Cel działania: wygodne kojarzenie popytu z podażą
Podstawa działania: szybka i bezpośrednia wymiana informacji,
niezbędny system informatyczny oraz dostęp do sieci Internet
Formuła działania: P2P (peer-to-peer), czyli bez pośrednika
Duża konkurencja sprzyjająca niskim cenom usług, wysokiej
jakości usług i efektywnej alokacji zasobów
Przełamany monopol na dostęp do usług, usługi regulowane
przez wolny rynek
„Wada”:
–

•

godzi w interesy grup interesów utrzymujących monopole (np.
taksówkarze)

Dylemat:
–

–

Co jest bardziej istotne – interes monopolu, czy całego
społeczeństwa ?
Co lepsze ? - Niższe koszty usług, większa elastyczność, bardziej
efektywna alokacja zasobów, lepsza jakość usług czy utrzymanie
wpływów dotychczasowych grup interesów ?

Przykładowy biznes w formule P2P (peer-to-peer),
czyli bez pośrednika

Nowe usługi odpowiadają na realne potrzeby społeczeństwa, np.
• airbnb.com, homestay.com, booking.com, agoda.com itd. – serwisy i aplikacje kojarzące
podróżnych z obiektami noclegowymi – konkurencja dla dotychczasowych biur podróży,
hoteli itp.
• Uber, BlaBlaCar, jedziemyrazem.pl, 4mobility, Taxify – kojarzą użytkowników samochodów z
podróżnymi – konkurencja dla taxi i transportu „zorganizowanego” (autobusy, kolej)
• Netflix, Showmax, inne platformy VOD – konkurencja dla telewizji kablowej, satelitarnej i
naziemnej
• Spotify – udostępnianie muzyki - konkurencja dla wydawców i sprzedawców płyt CD

Zasada subsydiarności (pomocniczości)

Polska – restrykcyjne regulacje,
a kiepskie jedzenie

• Każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te
zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane
przez szczebel niższy lub same jednostki działające w
ramach społeczeństwa
• Władza powinna mieć znaczenie pomocnicze, wspierające w stosunku do działań
jednostek, które ją ustanowiły. Tam, gdzie nie jest to konieczne, państwo powinno
pozwolić działać społeczeństwu
obywatelskiemu, rodzinom, wolnemu rynkowi.
W sytuacji wymagającej interwencji winno natomiast
rozwiązywać problem na szczeblu możliwie najbliższym
obywatelom, a więc raczej w gminach niż
w regionach i raczej w regionach niż w centrum.
Azja – liberalne regulacje i pyszne jedzenie

Jaki to ma związek z KSE ?

• Sieć elektroenergetyczna
– infrastruktura publiczna (podobnie jak drogi)
– naturalny monopol regulowany przez państwo (zgodnie z zasadą subsydiarności)
– zadaniem OSD, OSP jest utrzymanie sprawności sieci

• Wytwarzanie
– kiedyś tylko w wielkich elektrowniach
– obecnie również w źródłach rozproszonych
– nie ma powodu, aby nie konkurowało na wolnym rynku

• Sprzedaż – kojarzenie wytwarzania z poborem
– kiedyś scentralizowane – nie było innych możliwości technicznych
– obecnie, dzięki rozwojowi IT możliwe jest bezpośrednie kojarzenie wytwarzania z
poborem (P2P), jak w przypadku usług komunikacyjnych, zakupów internetowych,
wynajmu mieszkań itp.

• Rynek mocy – dobry pomysł ? Dlaczego nie ? ALE pod warunkiem
dobrowolności
– chcesz korzystać z usług rynku mocy – płać – będziesz miał gwarancje
– nie chcesz korzystać z usług rynku mocy – nie płać, ale w przypadku deficytów
zostaniesz odłączony w pierwszej kolejności

Ewolucja systemu elektroenergetycznego w USA (wg. Oracle)

źródło: oracle.com

Technologie, które zmieniają system elektroenergetyczny

• Elektronika, elektroenergetyka, technologie mikroprocesorowe, miniaturyzacja
– łatwy i tani pomiar przepływu energii
– zdalne sterowanie urządzeniami, przepływem energii
– rozproszona generacja

• Teletransmisja – powszechność, krótkie czasy odpowiedzi, wysoka wydajność
–
–
–
–

możliwość przesyłania w czasie rzeczywistym dużych ilości danych
zdalny odczyt
zdalne sterowanie urządzeniami wykonawczymi
transakcje pakietowe

• Bazy danych, Big Data
– prognozowanie
– rozliczanie
– analizy

• Internet Rzeczy
– sterowanie i zarządzanie urządzeniami
– wymiana
– transakcje pakietowe

•

•

•

Zdalne odczyty – wiele technologii transmisji danych
Media transmisyjne przewodowe
• PLC: wykorzystuje okablowanie sieci
energetycznej nN, małe odległości między
licznikami (budynki wielorodzinne)
• Ethernet – dostęp do internetu, zastosowanie
konwerterów RS232,RS485/Ethernet
• M-Bus (zasięg 1 km – 3 km)
• RS 485 (budynki wielorodzinne,
obiekty z dużą ilością liczników)
Media transmisyjne bezprzewodowe
• RF (pasmo 433.05 MHz – 433.79
MHz lub 868.00 MHz – 870.00 MHz)
• GSM – wykorzystanie GPRS
• Bluetooth – krótki zasięg do 100m
(konwertery RS/Bluetooth)
• WiFi – (konwertery RS/LAN-WiFi)
duży zasięg przy zastosowaniu
anten kierunkowych, nawet do
kilku i więcej km
Składowe systemu:
• liczniki
• koncentratory
• serwery, baza danych
• aplikacje rozliczeniowe, analityczne,
Big Data Computing
źródło: Shenzhen Clou Electronics Co., Ltd.

NOP – Niezależny Operator Pomiarowy
zdalne odczyty energii elektrycznej, lecz również innych mediów

• Czy jest sens tworzenia, konserwacji, utrzymywania
wielu równoległych systemów bilingowych dla
różnych rodzajów mediów ?
• Energia elektryczna jak inne media – woda, gaz itp.
• NOP – podmiot rynkowy, zaufania publicznego
• Kontrahenci NOP:
• odbiorcy końcowi
• dostawcy mediów
• OSD, OSP
• sprzedawcy z urzędu
• przedsiębiorstwa obrotu
• Zadania NOP
• akwizycja danych pomiarowych (różne media,
różne częstotliwości odczytów)
• administrowanie danymi pomiarowymi
• udostępnianie danych pomiarowych
• prowadzenie gospodarki licznikowej

Przykładowy model operatora spółdzielni energetycznej
Osłona kontrolna OK2
Informatyczny system
sterująco - rozliczeniowy
Sterowanie
Bieżące odczyty liczników
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Opomiarowanie źródeł i odbiorców
• liczniki energii elektrycznej ze zdalnym odczytem,
• energia pobrana i wygenerowana, moc poboru, moc generacji, prądy, napięcia itd.
Dane służą do
• prowadzenia usług bilansująco-regulacyjnych,
• optymalizacji pracy źródeł wytwórczych,
• optymalizacji kosztów zakupu i wytwarzania energii,
• kształtowania cen energii elektrycznej w taryfie dynamicznej
• rozliczania poboru energii przez odbiorców.

publiczna
sieć SN

Przykładowy model wirtualnego operatora

Kategorie usług sieciowych
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- Moc stała (wysoki koszt usługi, wysokie ceny energii) – najwyższy priorytet, rezerwacja stałego
poziomu dopuszczalnej mocy pobieranej mniejszej lub równej mocy przyłączeniowej
Zastosowania – np. przemysł ze stałym poborem mocy i wymaganymi gwarancjami.
- Moc zmienna (średni koszt usługi, średnie ceny energii) – zarezerwowana i gwarantowana
minimalna dostępna moc (np. 10% mocy przyłączeniowej). Zastosowanie – odbiorcy
wymagający braku przerw w zasilaniu.
- Moc dostępna (niski koszt usługi, niskie ceny energii) – niski priorytet, brak gwarancji mocy
minimalnej. W przypadku wystąpienia przeciążeń lub deficytów, dopuszczalna moc maksymalna
płynnie redukowana do zera - możliwość wywłaszczania poboru przez sterownik ST. Zakup
energii poprzez transakcje pakietowe. Zastosowanie – ładowanie zasobników, samochodów
elektrycznych, pozostali odbiorcy.

Transakcje pakietowe na rynku rozproszonym typu P2P
Wybór oferty

Odbiorca
Dostawca 1
Dostawca 2

Dostawca n

oferta 1
oferta 2
...
oferta n

Zawarcie transakcji

Dostawca 2

Uzgodnienia terminów i warunków dostawy
Escrow

Dostawca 2

Odbiorca

Przedpłata

Odbiorca

Dostawa

Odbiorca

Rozliczenie

Dostawca 2

Zapłata

Zwrot

Odbiorca
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Wykorzystywane technologie:
• Teletransmisja, zdalne odczyty
• Internet Rzeczy
• Blockchain lub inna metoda dokonywania płatności
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Podsumowanie i wnioski

• Rozwój technologii ICT kształtuje nowe usługi w wielu dziedzinach życia
codziennego (Uber, Allegro, Airbnb, BlaBlaCar, Voipdiscount, Netflix i wiele, wiele
innych)
• Nowe usługi odpowiadają na realne potrzeby społeczeństwa, zwiększając
wygodę, efektywność wykorzystania zasobów, obniżając ceny, lecz zagrażają
dotychczasowym grupom interesów, których usługi przestają być konkurencyjne
(jak np. przewozy dyliżansowe w XIX w.)
• Energetyka zmienia się i musi się zmienić – należy odejść od nieefektywnych
rozwiązań na rzecz nowych, bardziej efektywnych wykorzystujących zdobycze ICT
• Systemy informatyczne są integralna częścią wschodzącego rynku energii
elektrycznej
• Kluczowe technologie, z których musi korzystać energetyka:
• teletransmisja, sieci komputerowe, systemy rozproszone
• technologie mikroprocesorowe
• bazy danych, Big Data
• systemy analityczne Big Data
• Internet Rzeczy
• modele biznesowe P2P, transakcje pakietowe

