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Wstęp

Zwiększenie efektywności energetycznej oraz szersze wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych należą do jednego z priorytetów

Unii Europejskiej i jest narzędziem walki ze zmianami klimatu. O ile w przeszłości wytwarzanie energii elektrycznej było domeną dużych

przedsiębiorstw z branży energetycznej to obecnie dzięki postępowi technicznemu w obszarze wytwarzania energii mamy do czynienia z liczną

grupą tzw. małych dostawców dostarczających niewielkie moce. Wielu z tych dostawców to małe przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne. Tymczasem

tradycyjna energetyka opiera się na dużych instalacjach wytwórczych energii elektrycznej, która jest przesyłana na znaczne odległości za pomocą

linii wysokiego napięcia. Następnie następuje dystrybucja energii o parametrach zgodnych z potrzebami odbiorcy. System zarządzania

w tradycyjnej energetyce jest typowy dla tego rodzaju rozwiązań i polega na prawidłowym zarzadzaniu rozpływem energii elektrycznej w sieci od

wytwórców do odbiorców. Pojawienie się na rynku energii dużej ilości małych dostawców dostarczających stosunkowo niewielkie moce wymusza

zmianę sposobu zarządzania siecią, zwłaszcza, że wielu małych dostawców może być również odbiorcami energii elektrycznej w zależności od pory

dnia. Należy również uwzględnić fakt, iż w ciągu doby i na przestrzeni tygodnia może dochodzić do istotnych zmian w wielkości zapotrzebowania na

energię w układzie terytorialnym, podobnie z wielkością produkcji i dostępnością mocy. Ta rosnąca zmienność zapotrzebowania na energię

elektryczną z jednej strony i możliwości wytwórcze energii z drugiej powoduje konieczność budowy inteligentnych sieci energetycznych.
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Producenci rozproszeni mogą stać się w przyszłości ważnym

elementem bezpieczeństwa energetycznego na danym terenie w

przypadku zaistnienia awarii elektrowni konwencjonalnej lub linii

przesyłowej. Również w przypadku wystąpienia katastrof

producenci rozproszeni, których moce wytwórcze będą

zarządzane poprzez inteligentne sieci energetyczne mogą

przyczynić się do zapewnienia ciągłości dostaw energii

elektrycznej w czasie krytycznym dla ludności określonego

obszaru na minimalnym poziomie. Wiąże się to również z

wdrożeniem odpowiednich inteligentnych rozwiązań po stronie

odbiorców tak by nie zaistniało niebezpieczeństwo przeciążenia

sieci energetycznej.

Obiektem badań jest obszar energetyki rozproszonej opartej na energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Rozwój tego obszaru i właściwe jego

zarządzanie podyktowany jest z potrzebą zwiększenia wykorzystania ekologicznych źródeł energii co jest niezwykle ważne ze względu na potrzebę

redukcji emisji gazów cieplarnianych. Inna istotną kwestią jest możliwość wykorzystania istniejących technologii w produkcji energii elektrycznej na

obszarach wiejskich i odizolowanych z ubogą infrastrukturą energetyczną.
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