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SieSiećć ISD elementem ISD elementem SmartSmart GridGrid

Kompleksowy opis  oczekiwaKompleksowy opis  oczekiwańń
i wymagai wymagańń wzglwzglęędem ISD  dem ISD  
jest dostjest dostęępny pny 
w, skw, skłładajadająącym sicym sięę z piz pięęciu raportciu raportóów, w, 
opracowaniu  ATKEARNEY, opracowaniu  ATKEARNEY, 
przygotowanym przygotowanym 
na  zlecenie Prezesa URE, na  zlecenie Prezesa URE, 
ze ze śśrodkrodkóów udostw udostęępnionych pnionych 
przez Bank przez Bank ŚŚwiatowywiatowy

 

 

ISD  w ramach 
Inteligentnych Sieci / 
HAN within Smart Grids 
Raport Technologiczny 
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SieSiećć ISD elementem ISD elementem SmartSmart GridGrid

Po co nam ten kPo co nam ten kłłopot?         Czy nie wystarczopot?         Czy nie wystarcząą
same liczniki ?same liczniki ?

Obecnie obserwowana sztywnoObecnie obserwowana sztywnośćść cenowa popytu na energicenowa popytu na energięę
elektrycznelektrycznąą wynika z wynika z 
rozerwania prozerwania pęętli sprztli sprzężężenia enia 
zwrotnego informacji o zwrotnego informacji o 
wielkowielkośści poboru i kosztach z ci poboru i kosztach z 
tego powodu ponoszonychtego powodu ponoszonych

Poprzestanie na instalacji licznikPoprzestanie na instalacji licznikóów AMI spowoduje, w AMI spowoduje, żże jakkolwiek e jakkolwiek 
informacja binformacja bęędzie dzie 
dokdokłładniejsza, przedmiotowa adniejsza, przedmiotowa 
ppęętla sprztla sprzężężenia zwrotnego enia zwrotnego 
pozostanie rozerwanapozostanie rozerwana (nikt nie (nikt nie 
bbęędzie w trybie rdzie w trybie ręęcznym, na cznym, na 
biebieżążąco,  obserwowaco,  obserwowałł
informacji  pojawiajinformacji  pojawiająących sicych sięę
na liczniku)na liczniku)
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SieSiećć ISD elementem ISD elementem SmartSmart GridGrid

Wykres 1. Odpowiedzi udzielone na pytanie „Proszę ocenić jak zmieniłoby się Pani/a zużycie energii 
elektrycznej, jeśli posiadałby/posiadałaby Pan/i informację na temat aktualnego zużycia oraz 
związanego z tym kosztami.” 

5%

Redukcja o 2%

Redukcja o ponad 10%

Redukcja o 2-5%

Redukcja o 5-10%

57%
19%

Brak zmiany

13%

5%

 

Źródło: Badanie A.T. Kearney 

„Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach  Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids”, Raport Rynkowy, ATK dla URE
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SieSiećć ISD elementem ISD elementem SmartSmart GridGrid

Dorobek ZT6 Warsztatów Rynku Energetycznego
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„Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach  Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids”, Raport Technologiczny, Rys 27, ATK dla URE

Komponenty ISDKomponenty ISD
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Komponenty ISDKomponenty ISD

Licznik 
graniczny

Licznik 
graniczny

Brama 
Domowa

Brama 
DomowaLicznik 

graniczny

Licznik 
graniczny

Brama 
Domowa

sterow
nik

Odbiornik 
„Smart
Grid
Ready”

Odbiornik 
„full Smart
Grid”

Żródło
prosumenckie

Licznik 
prosumencki

Odbiornik 

Zróżnicowanie poziomu nasycenia ISD  urządzeniami składowymi

Magazyn energii

Brama 
Domowa

I.

II.

III.

IV.

V.



1010

Aktorzy i interakcje w ISDAktorzy i interakcje w ISD

Aktor Funkcjonalność

Aktywny odbiorca – obserwacja pasma mocy15-
minutowej,  niewykorzystanej w kolejnych 
okresach rozliczeniowych

Optymalizacja mocy umownej

ESCO, dostawcy technologii „pro Smart Grid” –
wymiana odbiorników, automatyzacja procesów  
eliminowania „biegu jałowego”

Poprawa efektywności  wykorzystania energii 
elektrycznej (optymalizacja fizyczna poboru)

Aktywny odbiorca – priorytetyzacja odbiorników 
oraz okresów ich wykorzystania

Dyslokacja szczytów obciążenia względem stref 
drogiej energii (optymalizacja  kosztowa 
wykorzystania energii)

Agregator usług systemowych Świadczenie usług na rzecz systemu: redukcji 
mocy oraz sprzedaży energii

ESCO, dostawcy technologii – programy wsparcia 
inwestycji  energo-efektywnych, ze źródłami 
rozproszonymi włącznie

Zaspokajanie potrzeb cieplnych i transportowych z 
wykorzystaniem  energii elektrycznej

OSD/OSP – jako nadawca sygnału, 
Aktywny odbiorca  - jako jego interpretator i 
wykonawca

Realizacja  scenariuszy przetrwania w sytuacjach 
kryzysowych
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Aktorzy i interakcje w ISDAktorzy i interakcje w ISD

Nieskorelowane wykorzystanie mocy zainstalowanej  - 13 kW [25A] 
Wzajemnie skorelowane wykorzystanie tej samej mocy zainstalowanej  - 6 kW [10A] 
Minimalne wymaganie  mocy – 1,5 kW

Moc zainstalowana 
ogółem  - 25 kW

PrzykPrzykłładowy adowy 
potencjapotencjałł
gospodarstwa gospodarstwa 
domowego domowego 
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JakoJakośćść informacji wewninformacji wewnąątrz ISDtrz ISD

Kontrola bieKontrola bieżążącego poboru mocy cego poboru mocy –– w odniesieniu do:w odniesieniu do:
dysponowanej mocy umownej lub dysponowanej mocy umownej lub 
zazałłoożżonej w ramach samoograniczenia mocy onej w ramach samoograniczenia mocy „„umownejumownej”” lublub
mocy dostmocy dostęępnej w warunkach ograniczenia w trybie pnej w warunkach ograniczenia w trybie 
kontraktowym lub kontraktowym lub 
mocy dostmocy dostęępnej w warunkach ograniczenia w trybie awaryjnympnej w warunkach ograniczenia w trybie awaryjnym

kakażżdorazowo wymaga lokalnej obserwacji mocy chwilowej w dorazowo wymaga lokalnej obserwacji mocy chwilowej w 
relacji:relacji:
licznik graniczny licznik graniczny –– brama domowa oraz (o ile ma zastosowanie) brama domowa oraz (o ile ma zastosowanie) 
licznik licznik prosumenckiprosumencki –– brama domowa.brama domowa.

Skuteczne zarzSkuteczne zarząądzanie  koincydencjdzanie  koincydencjąą poboru mocy przez poboru mocy przez 
poszczegposzczegóólne odbiorniki wymaga bielne odbiorniki wymaga bieżążącego dostarczania do cego dostarczania do 
bramy domowej informacji o stanie ich sterownikbramy domowej informacji o stanie ich sterownikóów (lub w (lub 
nastawach parametrnastawach parametróów pracy w odniesieniu do odbiornikw pracy w odniesieniu do odbiornikóów w „„FullFull
SmartSmart GridGrid))
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Wymogi ochrony prywatnoWymogi ochrony prywatnośści w odniesieniu do ci w odniesieniu do 
informacji  informacji  procedowanychprocedowanych w ISD i na uw ISD i na użżytek ISDytek ISD

Informacje wymieniane w obrInformacje wymieniane w obręębie ISD, a takbie ISD, a takżże informacje, e informacje, 
jakie mogjakie mogąą bybyćć kierowane do podmiotkierowane do podmiotóów wspierajw wspierająących cych 
odbiorcodbiorcęę (operatorzy (operatorzy AmIAmI, firmy ESCO),  , firmy ESCO),  niosniosąą dudużży y łładunek adunek 
informacji o odbiorcyinformacji o odbiorcy i jako takie mogi jako takie mogąą stanowistanowićć istotne istotne 
zagrozagrożżenie jego prywatnoenie jego prywatnośści.ci.

Podobnie, inwazyjne zakPodobnie, inwazyjne zakłłóócenie tych informacji mocenie tych informacji możże narazie narazićć
odbiorcodbiorcęę na negatywne konsekwencje, takna negatywne konsekwencje, takżże  ekonomiczne.e  ekonomiczne.

Z powyZ powyżższych wzglszych wzglęęddóów na dostawcach usw na dostawcach usłług ISD, w tym ug ISD, w tym 
administratorach danych pochodzadministratorach danych pochodząących z i kierowanych do cych z i kierowanych do 
ISD, spoczywaISD, spoczywaćć musi szczegmusi szczegóólny obowilny obowiąązek spezek spełłnienia nienia 
wymogwymogóów UODO w odniesieniu do  ochrony tych informacji w UODO w odniesieniu do  ochrony tych informacji 
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OdmiennoOdmiennośćść uwarunkowauwarunkowańń ISD wzglISD wzglęędem AMI dem AMI 
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Styk AMI Styk AMI ‐‐ ISD ISD 

Krytyczny dla  funkcjonowania  ISD jest bezpoKrytyczny dla  funkcjonowania  ISD jest bezpośśredni dostredni dostęęp do p do 
informacji pomiarowych, generowanych lub transmitowanych przez informacji pomiarowych, generowanych lub transmitowanych przez 
licznik AMI, z granulacjlicznik AMI, z granulacjąą sekundowsekundowąą

Ze wzglZe wzglęędu na poziom granulacji danych pomiarowych, nieracjonalne du na poziom granulacji danych pomiarowych, nieracjonalne 
jest oczekiwanie, by  informacja ta mogjest oczekiwanie, by  informacja ta mogłła bya byćć dostdostęępna kanapna kanałłem em 
internetowym, z ktinternetowym, z któórym Brama Domowa brym Brama Domowa bęędzie skomunikowana dla dzie skomunikowana dla 
innych celinnych celóóww

PowyPowyżższe oznacza koniecznosze oznacza koniecznośćść skonfigurowania   komunikacji skonfigurowania   komunikacji 
bezpobezpośśredniej pomiredniej pomięędzy licznikiem granicznym a Bramdzy licznikiem granicznym a Bramąą DomowDomowąą
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Styk AMI Styk AMI ‐‐ ISD ISD 

Ze wzglZe wzglęędu na potrzebdu na potrzebęę wspierania proceswspierania procesóów rynkowych musi byw rynkowych musi byćć
jednoznacznie  okrejednoznacznie  okreśślony podzialony podziałł odpowiedzialnoodpowiedzialnośści  za proces transferu ci  za proces transferu  
informacji pomiarowej z licznika do Bramy Domowej pomiinformacji pomiarowej z licznika do Bramy Domowej pomięędzy OSD E a dzy OSD E a 
klienta, w sposklienta, w sposóób nastb nastęępujpująący: cy: 

OSD E jest odpowiedzialny za wystawienie, na interfejs zabudowanOSD E jest odpowiedzialny za wystawienie, na interfejs zabudowany na y na 
liczniku i chroniony przed dostliczniku i chroniony przed dostęępem ospem osóób  trzecich, okreb  trzecich, okreśślonego zakresu lonego zakresu 
informacji pomiarowych, w okreinformacji pomiarowych, w okreśślonym czasie i w sposlonym czasie i w sposóób ub użżyteczny dla yteczny dla 
klienta, klienta, 

Klient (firma go wspierajKlient (firma go wspierająąca w trybie kontraktowym) jest ca w trybie kontraktowym) jest 
odpowiedzialny za transfer informacji  wystawionej na liczniku  odpowiedzialny za transfer informacji  wystawionej na liczniku  z miejsca z miejsca 
lokalizacji licznika do Bramy Domowej oraz dalszy proces przetwalokalizacji licznika do Bramy Domowej oraz dalszy proces przetwarzania rzania 
tej informacjitej informacji

OSD E nie pozostaje w  OSD E nie pozostaje w  żżadnej relacji z wyposaadnej relacji z wyposażżeniem ISD eniem ISD 
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Styk AMI Styk AMI ‐‐ ISD ISD 

Nie jest (bo nie moNie jest (bo nie możże bye byćć) znana z g) znana z góóry technologia  komunikacyjna, ry technologia  komunikacyjna, 
najbardziej efektywna w danej lokalizacji, co winajbardziej efektywna w danej lokalizacji, co więęcej, technologia ta cej, technologia ta 
musi bymusi byćć skorelowana z Bramskorelowana z Bramąą DomowDomowąą i bi bęędzie podlegadzie podlegałła posta postęępowi powi 
technicznemu wraz z  koncepcjtechnicznemu wraz z  koncepcjąą Bramy Domowej, odmiennie niBramy Domowej, odmiennie niżż sam sam 
licznik, przewidziany do pracy w okresie min. 8 latlicznik, przewidziany do pracy w okresie min. 8 lat

OkreOkreśślone  powylone  powyżżej uwarunkowania prowadzej uwarunkowania prowadząą do wniosku o  do wniosku o  
niecelowoniecelowośści  staci  stałłej zabudowy na liczniku czej zabudowy na liczniku człłonu dedykowanego do onu dedykowanego do 
komunikacji z ISD, konieczne jest zastosowanie rozwikomunikacji z ISD, konieczne jest zastosowanie rozwiąązania zania 
wymiennego, kompatybilnego z odpowiednim interfejsem  w licznikuwymiennego, kompatybilnego z odpowiednim interfejsem  w liczniku

Ze wzglZe wzglęędu na ryzyko podziadu na ryzyko podziałłu  rynku i jego  lokalnej monopolizacji, u  rynku i jego  lokalnej monopolizacji, 
interfejs  w liczniku powinien byinterfejs  w liczniku powinien byćć zunifikowany w skali kraju w zunifikowany w skali kraju w 
warstwie fizycznej oraz korzystawarstwie fizycznej oraz korzystaćć z uzgodnionego,  znanego z uzgodnionego,  znanego 
wszystkim uczestnikom rynku protokowszystkim uczestnikom rynku protokołłu komunikacyjnego (u komunikacyjnego (npnp. . 
SEP2.0). W przeciwnym razie zmaterializujSEP2.0). W przeciwnym razie zmaterializująą sisięę ryzyka zwiryzyka zwiąązane z zane z 
czczłłonem komunikacji do ISD zabudowanym na staonem komunikacji do ISD zabudowanym na stałłee
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Styk AMI Styk AMI ‐‐ ISD ISD 

Interfejs w liczniku musi zapewniaInterfejs w liczniku musi zapewniaćć momożżliwoliwośćść zasilenia wymiennego zasilenia wymiennego 
modumodułłu komunikacyjnego, bez potrzeby prowadzenia w miejscu u komunikacyjnego, bez potrzeby prowadzenia w miejscu 
zainstalowania licznika dodatkowych  prac instalatorskich lub zainstalowania licznika dodatkowych  prac instalatorskich lub 
przeprzełąłączeczeńń

Procesor licznika musi byProcesor licznika musi byćć w stanie obsw stanie obsłłuużżyyćć interfejs komunikacji  do interfejs komunikacji  do 
ISD, uwzglISD, uwzglęędniajdniająąc takc takżże wymagania  e wymagania  enkrypcjienkrypcji

Uzgodnienia specyfikacji interfejsu do ISD, zabudowanego  w liczUzgodnienia specyfikacji interfejsu do ISD, zabudowanego  w liczniku niku 
musi dokonamusi dokonaćć śśrodowisko OSD E, w porozumieniu z dostawcami rodowisko OSD E, w porozumieniu z dostawcami 
technologiitechnologii

Uzgodnienie to w identyczny sposUzgodnienie to w identyczny sposóób dotyczy  licznika b dotyczy  licznika prosumenckiegoprosumenckiego
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WnioskiWnioski

Istnieje  potencjaIstnieje  potencjałł technologiczny,  niezbtechnologiczny,  niezbęędny  do dny  do 
zaimplementowania infrastruktury ISD zaimplementowania infrastruktury ISD 

Istnieje  wystarczajIstnieje  wystarczająący  potencjacy  potencjałł zainteresowania    klientzainteresowania    klientóów w 
wdrowdrożżeniem infrastruktury ISD w eniem infrastruktury ISD w  śślad za wymianlad za wymianąą liczniklicznikóów, a w, a 
w  okrew  okreśślonych  przypadkach  w    trybie  wyprzedzajlonych  przypadkach  w    trybie  wyprzedzająącym  tcym  tęę
wymianwymianęę

Projekt  ISD  jest opProjekt  ISD  jest opłłacalny   ekonomicznie  i w  istotnym stopniu acalny   ekonomicznie  i w  istotnym stopniu 
wspiera  ekonomikwspiera  ekonomikęę Projektu  AMI  (jego  realizacja  wzmacnia Projektu  AMI  (jego  realizacja  wzmacnia 
efekty  zakefekty  zakłładane    do  osiadane    do  osiąągnignięęcia  przy  samej  wymianie cia  przy  samej  wymianie 
liczniklicznikóów)w)

Projekt  ISD  stawia  najwyProjekt  ISD  stawia  najwyżższe  wymagania    wobec  ochrony sze  wymagania    wobec  ochrony 
prywatnoprywatnośści  klientci  klientóów;  jakkolwiek w;  jakkolwiek  ‐‐ realizowany  w  trybie realizowany  w  trybie 
swobodnego kontraktu swobodnego kontraktu  ‐‐ nie wymaga dedykowanych  regulacji nie wymaga dedykowanych  regulacji 
prawnych  w  stosunku  do  obywateli,  wymaga  dopilnowania   prawnych  w  stosunku  do  obywateli,  wymaga  dopilnowania   
tych regulacji wzgltych regulacji wzglęędem przyszdem przyszłłych administratorych administratoróów danychw danych

Kluczowe  jest ustalenie   specyfikacji dla  interfejsu komunikacjiKluczowe  jest ustalenie   specyfikacji dla  interfejsu komunikacji
pomipomięędzy licznikiem a Bramdzy licznikiem a Bramąą DomowDomowąą
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