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Sieć ISD elementem Smart Grid
Kompleksowy opis oczekiwań
i wymagań względem ISD
jest dostępny
w, składającym się z pięciu raportów,
opracowaniu ATKEARNEY,
przygotowanym
na zlecenie Prezesa URE,
ze środków udostępnionych
przez Bank Światowy
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ISD w ramach
Inteligentnych Sieci /
HAN within Smart Grids
Raport Technologiczny

Sieć ISD elementem Smart Grid

Po co nam ten kłopot?

Czy nie wystarczą
same liczniki ?

Obecnie obserwowana sztywność cenowa popytu na energię
elektryczną wynika z
rozerwania pętli sprzężenia
zwrotnego informacji o
wielkości poboru i kosztach z
tego powodu ponoszonych
Poprzestanie na instalacji liczników AMI spowoduje, że jakkolwiek
informacja będzie
dokładniejsza, przedmiotowa
pętla sprzężenia zwrotnego
pozostanie rozerwana (nikt nie
będzie w trybie ręcznym, na
bieżąco, obserwował
informacji pojawiających się
na liczniku)
5

Sieć ISD elementem Smart Grid
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.”
Redukcja o 5-10%

Redukcja o ponad 10%

5%
Redukcja o 2-5%

Redukcja o 2%

5%

13%

19%

57% Brak zmiany

Źródło: Badanie A.T. Kearney
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„Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids”, Raport Rynkowy, ATK dla URE

Sieć ISD elementem Smart Grid
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Dorobek ZT6 Warsztatów Rynku Energetycznego

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

Komponenty ISD
Zróżnicowanie poziomu nasycenia ISD urządzeniami składowymi
Magazyn energii
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Aktorzy i interakcje w ISD
Aktor

Funkcjonalność

Aktywny odbiorca – obserwacja pasma mocy15minutowej, 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 ISD
Przykładowy
potencjał
gospodarstwa
domowego

Moc zainstalowana
ogółem - 25 kW
Nieskorelowane wykorzystanie mocy zainstalowanej - 13 kW [25A]
Wzajemnie skorelowane wykorzystanie tej samej mocy zainstalowanej - 6 kW [10A]
Minimalne wymaganie mocy – 1,5 kW
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Jakość informacji wewnątrz ISD

Kontrola bieżącego poboru mocy – w odniesieniu do:
dysponowanej mocy umownej lub
założonej w ramach samoograniczenia mocy „umownej” lub
mocy dostępnej w warunkach ograniczenia w trybie
kontraktowym lub
mocy dostępnej w warunkach ograniczenia w trybie awaryjnym
każdorazowo wymaga lokalnej obserwacji mocy chwilowej w
relacji:
licznik graniczny – brama domowa oraz (o ile ma zastosowanie)
licznik prosumencki – brama domowa.
Skuteczne zarządzanie koincydencją poboru mocy przez
poszczególne odbiorniki wymaga bieżącego dostarczania do
bramy domowej informacji o stanie ich sterowników (lub
nastawach parametrów pracy w odniesieniu do odbiorników „Full
Smart Grid)
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Wymogi ochrony prywatności w odniesieniu do
informacji procedowanych w ISD i na użytek ISD
Informacje wymieniane w obrębie ISD, a także informacje,
jakie mogą być kierowane do podmiotów wspierających
odbiorcę (operatorzy AmI, firmy ESCO), niosą duży ładunek
informacji o odbiorcy i jako takie mogą stanowić istotne
zagrożenie jego prywatności.
Podobnie, inwazyjne zakłócenie tych informacji może narazić
odbiorcę na negatywne konsekwencje, także ekonomiczne.
Z powyższych względów na dostawcach usług ISD, w tym
administratorach danych pochodzących z i kierowanych do
ISD, spoczywać musi szczególny obowiązek spełnienia
wymogów UODO w odniesieniu do ochrony tych informacji
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Odmienność uwarunkowań ISD względem AMI
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Styk AMI ‐ ISD
Krytyczny dla funkcjonowania ISD jest bezpośredni dostęp do
informacji pomiarowych, generowanych lub transmitowanych przez
licznik AMI, z granulacją sekundową
Ze względu na poziom granulacji danych pomiarowych, nieracjonalne
jest oczekiwanie, by informacja ta mogła być dostępna kanałem
internetowym, z którym Brama Domowa będzie skomunikowana dla
innych celów
Powyższe oznacza konieczność skonfigurowania komunikacji
bezpośredniej pomiędzy licznikiem granicznym a Bramą Domową
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Styk AMI ‐ ISD

Ze względu na potrzebę wspierania procesów rynkowych musi być
jednoznacznie określony podział odpowiedzialności za proces transferu
informacji pomiarowej z licznika do Bramy Domowej pomiędzy OSD E a
klienta, w sposób następujący:
OSD E jest odpowiedzialny za wystawienie, na interfejs zabudowany na
liczniku i chroniony przed dostępem osób trzecich, określonego zakresu
informacji pomiarowych, w określonym czasie i w sposób użyteczny dla
klienta,



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



OSD E nie pozostaje w żadnej relacji z wyposażeniem ISD
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Styk AMI ‐ ISD

Nie jest (bo nie może być) znana z góry technologia komunikacyjna,
najbardziej efektywna w danej lokalizacji, co więcej, technologia ta
musi być skorelowana z Bramą Domową i będzie podlegała postępowi
technicznemu wraz z koncepcją Bramy Domowej, odmiennie niż sam
licznik, przewidziany do pracy w okresie min. 8 lat
Określone powyżej uwarunkowania prowadzą do wniosku o
niecelowości stałej zabudowy na liczniku członu dedykowanego do
komunikacji z ISD, konieczne jest zastosowanie rozwiązania
wymiennego, kompatybilnego z odpowiednim interfejsem w liczniku
Ze względu na ryzyko podziału rynku i jego lokalnej monopolizacji,
interfejs w liczniku powinien być zunifikowany w skali kraju w
warstwie fizycznej oraz korzystać z uzgodnionego, znanego
wszystkim uczestnikom rynku protokołu komunikacyjnego (np.
SEP2.0). W przeciwnym razie zmaterializują się ryzyka związane z
członem komunikacji do ISD zabudowanym na stałe
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Styk AMI ‐ ISD

Interfejs w liczniku musi zapewniać możliwość zasilenia wymiennego
modułu komunikacyjnego, bez potrzeby prowadzenia w miejscu
zainstalowania licznika dodatkowych prac instalatorskich lub
przełączeń
Procesor licznika musi być w stanie obsłużyć interfejs komunikacji do
ISD, uwzględniając także wymagania enkrypcji
Uzgodnienia specyfikacji interfejsu do ISD, zabudowanego w liczniku
musi dokonać środowisko OSD E, w porozumieniu z dostawcami
technologii
Uzgodnienie to w identyczny sposób dotyczy licznika prosumenckiego
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Wnioski

 Istnieje
potencjał
technologiczny,
zaimplementowania infrastruktury ISD

niezbędny

do

 Istnieje wystarczający potencjał zainteresowania klientów
wdrożeniem infrastruktury ISD w ślad za wymianą liczników, a
w określonych przypadkach w trybie wyprzedzającym tę
wymianę
 Projekt ISD jest opłacalny ekonomicznie i w istotnym stopniu
wspiera ekonomikę Projektu AMI (jego realizacja wzmacnia
efekty zakładane
do osiągnięcia przy samej wymianie
liczników)
 Projekt ISD stawia najwyższe wymagania wobec ochrony
prywatności klientów; jakkolwiek ‐ realizowany w trybie
swobodnego kontraktu ‐ nie wymaga dedykowanych regulacji
prawnych w stosunku do obywateli, wymaga dopilnowania
tych regulacji względem przyszłych administratorów danych
 Kluczowe jest ustalenie specyfikacji dla interfejsu komunikacji
pomiędzy licznikiem a Bramą Domową
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dziękuję za uwagę

tomasz.kowalak@ure.gov.pl
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tel: +48 (22) 661 62 10

