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Dynamiczne zarzDynamiczne zarz ąąąąąąąądzanie dzanie 
siecisieci ąąąąąąąą jako realizacja idei jako realizacja idei 

SMART GRIDSSMART GRIDS



Energetyka rozproszona



Dodatkowe us łłłługi Operatorów 
System ów Dystrybucyjnych

Efektywno śćśćśćść
energetyczna

Bezpośrednia 
odpowiedzialność OSD 
za podnoszenie 
efektywności 
energetycznej 
odbiorców 
przyłączonych do sieci

Magazynowanie 
energii

Budowa rozproszonych 
magazynów energii w 
celu stabilizacji pracy 
sieci i świadczenia usług 
podmiotom trzecim

Bilansowanie
lokalne

Przejęcie 
odpowiedzialności za 
bilansowanie systemu 
na poziomie lokalnym w 
celu zwiększenia 
efektywności i poprawy 
bezpieczeństwa



Funkcjonalno śśśści SMART GRIDS

1. Optymalizacja wykorzystania zasobów

2. Dynamiczne zarządzanie rozpływem energii

3. Możliwość stosowania dynamicznych taryf

4. Wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań

5. Zapewnienie wymaganej jakości zasilania

6. Przewidywanie zakłóceń w pracy systemu

7. Odporność na ataki fizyczne i cybernetyczne

8. Umożliwienie czynnego uczestnictwa odbiorców energii w jej 
dostarczeniu

9. Umożliwienie wprowadzenie nowych produktów, usług i rynków energii

10. Zapewnienie podłączenia wszystkich użytkowników sieci



Inteligentne Sieci będą rozwijane nie 
tylko na poziomie najniższych napięć
jak chce Komisja Europejska, lecz 
również na poziomie 
średnich, wysokich i 
najwyższych napięć. 

KE uważa, że Smart Grid wpływa na rozwój 
gospodarki niskoemisyjnej tylko na 
poziomie najniższych napięć. 

Siećććć wyżżżższych napi ęćęćęćęć nie mo żżżże 
pozosta ćććć nieinteligentna (g łłłłupia?) bo 
całłłłośćśćśćść systemu b ęęęędzie nieinteligentna 

!!!



Rola monitoringu w idei SMART GRID

1. Bezpieczeństwo

2. Rozmieszczenie personelu obsługowego 

3. Obsługa oparta na ocenie rzeczywistego stanu

4. Zarządzanie majątkiem sieciowym

5. Zwiększone wykorzystanie majątku

6. Analizy predyktywne i diagnostyka

7. Probabilistyczna ocena ryzyka



Konieczno śćśćśćść implementacji rozwi ąąąązańńńń
logistycznych (us łłłługowych)

Nie wystarczy hardware i software
– niezbędne są również rozwiązania logistyczne 

(usługowe) ułatwiające odbiorcom końcowym 
funkcjonowanie na rynku energii takie jak np. 
wirtualna elektrownia (VPP) , lokalny (domowy) 
broker energii (LEB) . 

Bez takich rozwi ąąąązańńńń Inteligentna Sie ćććć bęęęędzie 
traktowana przez odbiorc ów ko ńńńńcowych jak 
represja ze strony dostarczyciela energii.



Problemy SMART GRIDS

1. Koszty

2. Ochrona i bezpieczeństwo danych

3. Kompatybilność technologii

4. Edukacja użytkowników systemu
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