
Powstający „energetyczny internet rzeczy” 

Internet rzeczy (IoT) znajduje zastosowanie w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych i 

handlowych, począwszy od sterowania procesami, przez e-zdrowie, logistykę, nadzór fizyczny, 

wykrywanie tłumu, inteligentne miasta, inteligentne budynki i dom. aplikacje automatyzacji. Jednym z 

obszarów o szczególnym znaczeniu, w którym IoT może być efektywnie wykorzystywany, jest 

wspieranie zastosowań energetycznych. Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA), 

Europejska Agencja Środowiska (EEA) i Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) śledzą i publikują 

krajowe i/lub globalne dane dotyczące energii. Te dane pomagają uzasadnić, dlaczego potrzebne są 

zaawansowane technologie zarządzania. Według IEA w 2013 roku łączne światowe zużycie energii 

wyniosło 12,3 TW, a wydatki na energię przekroczyły 6 bilionów dolarów, czyli około 10% całkowitej 

światowej produkcji ekonomicznej (Energy Information Administration, 2015). W 2012 r. światowe 

zużycie energii elektrycznej wyniosło 18 608 TWh, co odpowiada wypłacie około 2 biliony dolarów 

rocznie. Europa zużywa około 25% światowych wydatków na energię, Ameryka Północna około 20%, 

region Azji i Pacyfiku około 40%, a reszta świata (ROW) około 15% (Leonardo Energy/European Copper 

Institute, 2016). Jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej, węgiel stanowi około 41% na świecie, 

gaz ziemny 21%, energia wodna 16%, energia jądrowa 11%, ropa naftowa 4%, a źródła odnawialne i 

inne źródła 7% (Energy Information Administration, 2015). Konsumpcja rosła w ostatnich latach w 

tempie 2-3% rocznie, co w ciągu 30 lat daje skumulowany wzrost o 50% (U.S. Energy Information 

Administration, 2016). Pojawiające się techniki IoT i technologie wspomagające można wykorzystać do 

zwiększenia wydajności produkcji, zarządzania, dystrybucji i zużycia energii. Nawet niewielka poprawa 

wydajności przekłada się na znaczne oszczędności (np. 20% oszczędności to prawie pół biliona dolarów 

oszczędności rocznie). Termin „Energetyczny Internet Rzeczy” (EIoT) jest używany przez wielu do opisu 

zastosowania IoT w sektorze energetycznym. Dane te dostarczają motywacji do wykorzystania IoT w 

sektorze energetycznym, ponieważ możliwe zwroty, zwrot z inwestycji (ROI) i ekonomiczne progi 

rentowności są przekonujące. Istnieją dwie dziedziny zainteresowania i zastosowania: sieć, która 

skutecznie dostarcza zasób energii oraz punkty końcowe, które reprezentują zapotrzebowanie na 

zasób. Obie domeny mogą korzystać z możliwości oferowanych przez EIoT; w związku z tym termin 

EIoT jest tutaj używany, aby objąć zarówno ewolucję sieci, jak i ewolucję punktu końcowego pod 

względem wytwarzania energii, przesyłu i efektywnego zużycia. Energia elektryczna jest 

rozprowadzana przez fizyczną sieć łączącą; Rysunek przedstawia uproszczoną tradycyjną sieć 

energetyczną.  

 

 



Definiujemy tutaj element energii (EE) jako dowolny element związany z energią w sieci energetycznej, 

który pociąga za sobą dowolne z następujących czynności: wytwarzanie, przesyłanie, przekształcanie, 

przechowywanie, kondycjonowanie, pomiar lub zużycie energii. Technologia operacyjna (OT) to zestaw 

narzędzi sprzętowych i programowych wykorzystywanych w kontekście sterowania procesem, który 

wykrywa lub wpływa na jednostki lub podjednostki wspierające taki proces. OT osiąga swoją 

funkcjonalność poprzez monitorowanie i/lub kontrolę urządzeń fizycznych, stanu urządzeń, zdarzeń 

ekosystemowych lub warunków procesu. Podejścia IoT umożliwiają systemom operacyjnym (we 

wszechświecie OT związanych z energią) gromadzenie praktycznych informacji w czasie rzeczywistym, 

aby ułatwić podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym przez producentów energii, dystrybutorów i 

konsumentów. EIoT łączy elementy i sprzęt energetyczny w całej sieci, odpowiednie czujniki polowe i 

siłowniki, personel obsługujący i zarządzający elementami energetycznymi oraz zestaw systemów 

wsparcia OT/operacji (OSS) - przedsiębiorstwa lub chmury - które wspierają analizę oraz 

podejmowanie decyzji dotyczących wszystkich funkcjonalnych aspektów cyklu życia energii. EIOT 

zapewni interaktywną i szczegółową kontrolę dostaw, dystrybucji i zużycia energii. 

W Stanach Zjednoczonych (i innych zaawansowanych krajach) interesariusze są w trakcie modernizacji 

krajowej sieci energetycznej w zaawansowaną infrastrukturę z interaktywnymi możliwościami 

gromadzenia i przesyłania informacji, kontrolowania urządzeń związanych z energią i dystrybucji 

(elektrycznej) energii . Przejście ma na celu przekształcenie sieci klasycznej w sieć inteligentną (SG). SG 

to sieć elektryczna, która łączy w sobie różnorodne źródła energii wspomagane technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi (ICT1), w tym zasoby zapewniające efektywność energetyczną, 

odnawialne źródła energii, inteligentne urządzenia i inteligentne liczniki. Rysunek przedstawia 

współczesne, rozwinięte środowisko, w którym przedstawiani są nowi użytkownicy, nowe źródła oraz 

tradycyjni i nowi dostawcy.  

 

 

Dostępna jest obszerna literatura i badania na temat GP. GP zazwyczaj obejmuje następujące 

dyscypliny: zaawansowane architektury sieci dystrybucyjnych, inteligentne pomiary, odpowiedź 

popytu, integracja źródeł odnawialnych, inteligentne miasta, inteligencja domowa, integracja 

rynkowa, przechowywanie, prywatność i bezpieczeństwo danych. Systemy przesyłowe i dystrybucyjne 

stoją obecnie w obliczu wielu czynników zmian, w tym pojawienia się rozproszonego wytwarzania 

energii odnawialnej wraz z rosnącym zapotrzebowaniem przedsiębiorstw i konsumentów na energię 

elektryczną. SG obejmuje skuteczną kontrolę produkcji i dystrybucji energii elektrycznej oraz 

możliwości kondycjonowania mocy. Aby rozwiązać te i powiązane problemy, potrzebne są 



kompleksowe mechanizmy zarządzania w czasie rzeczywistym; w konsekwencji energetyka coraz 

częściej stara się włączyć ICT do swoich działań, także na obrzeżach. GP doczekały się trzech generacji: 

Smart Grid 1.0 koncentrowała się na instalacji i integracji inteligentnych liczników; Smart Grid 2.0 stara 

się wykorzystywać dane z liczników do obsługi takich funkcji, jak dynamiczna wycena, przedpłata i 

analiza utraty linii. Smart Grid 3.0 pociąga za sobą szerokie wdrożenie możliwości IoT/EIoT w celu 

wsparcia nowego ekosystemu energetycznego, który obejmuje wymienione wcześniej możliwości, 

takie jak wytwarzanie rozproszone, odnawialne źródła energii, odpowiedź na zapotrzebowanie oraz 

inteligentne miasta/budynki/domy. „Dekarbonizacja” i rozwój technologiczny w coraz większym 

stopniu polegają na technologiach odnawialnych, przede wszystkim na zasobach zmiennych zależnych 

od pogody, takich jak wiatr i słońce. Jednak wysiłek dostosowania się do stosunkowo mniej 

kontrolowanej i mniej przewidywalnej wydajności nowych technologii prowadzi do zmian w składzie i 

działaniu całej sieci energetycznej. Chociaż przejście na GP rozpoczęło się przed pojawieniem się EIoT, 

Internet Rzeczy znacznie przyspiesza ten proces; dlatego IoT jest i będzie odgrywał kluczową rolę w tej 

transformacji. EIoT to zestaw technologii wspomagających, które wspierają rozwiniętą sieć 

elektryczną. EIoT to platforma do zarządzania danymi służąca do zarządzania planowaniem, inżynierią 

i eksploatacją inteligentnej sieci, a także do przekształcania i zarządzania, w tym do integracji zasobów 

rozproszonych zasobów energetycznych (DER). EIoT ma na celu dostarczanie kompleksowych 

rozwiązań. EIoT jest katalizatorem ulepszenia SG do w pełni zautomatyzowanego systemu, w którym 

każdy uczestnik sieci ma interaktywne interfejsy do sieci i zasobów sieci (oczywiście w ramach 

odpowiedniego zestawu zasad autoryzacji, uwierzytelniania i kontroli dostępu). ) Kontrola SG wymaga 

zasięgu sieci rozległej, obejmującego część generacyjną, transmisyjną, dystrybucyjną i konsumencką. 

W tym celu potrzebne są zoptymalizowane kosztowo sieci komunikacyjne. Ponadto w inteligentnych 

miastach, inteligentnych kampusach, inteligentnych budynkach i systemach automatyki domowej 

pojawiają się inicjatywy związane z energią oparte na IoT, mające na celu poprawę efektywności 

wykorzystania energii poprzez automatyzację, kontrolę i nowe technologie punktów końcowych. 

Jak omówiono w innym miejscu, podstawowa infrastruktura IoT składa się z czujników (i elementów 

wykonawczych), które mogą korzystać z protokołu IP (IPv4, IPv6 lub podwójnego stosu), różnych sieci 

osobistych, lokalnych lub rozległych oraz (zazwyczaj) silniki analityczne rezydujące w chmurze. EIOT 

zbiera dane operacyjne (np. sieć, zużycie) i nieoperacyjne (np. pogoda, stan mechaniczny sprzętu) to z 

kolei jest analizowane w sposób drobnoziarnisty przez analitykę należącą do operatora lub w chmurze, 

aby wspomóc operacje w czasie rzeczywistym, planistów mediów i menedżerów aktywów. 

Zastosowania EIoT obejmują szeroki zakres, od sterowania urządzeniami po zarządzanie elementami 

sieci, od efektywności energetycznej po logistykę. Konkretną okazją jest to, że przedsiębiorstwa 

użyteczności publicznej są zainteresowane optymalizacją integracji i wykorzystania DER, w tym 

odnawialnych źródeł energii, takich jak systemy słoneczne i MicroGrids. DER to małe generatory energii 

zwykle zlokalizowane w zakładach użytkowników; energia, którą generują, jest głównie 

wykorzystywana we wspomnianym miejscu. MicroGrid to zlokalizowana sieć energetyczna, która może 

działać niezależnie od publicznej sieci elektrycznej, ale nadal łączy się z siecią energetyczną w punkcie 

wspólnego sprzężenia (PCC); w rzeczywistości właściciele MicroGrid mogą często sprzedawać nadmiar 

energii, gdy są podłączeni do sieci. MicroGrid obsługuje bezpieczne mechanizmy zasilania energią 

elektryczną, które są wymagane do obsługi infrastruktury krytycznej na określonym obszarze, takim 

jak park przemysłowy lub kampus. MicroGrids mogą zazwyczaj zawierać obciążenia o różnej 

krytyczności; wiele zmiennych i statycznych źródeł wytwarzania i magazynowania energii; oraz różne 

czujniki, mierniki i sprzęt bezpieczeństwa związany z siecią. W ostatnich latach pojawiło się 

zainteresowanie zmniejszeniem zużycia energii w punktach końcowych sieci – punktach 

zapotrzebowania – oraz zwiększeniem ogólnej wydajności, zarówno na szeroką skalę, jak i w 

określonych środowiskach, takich jak centra danych i sieci. W wielu miejscowościach na całym świecie 



rządy nakazują zmniejszenie zużycia energii i maksymalizację wydajności. W Stanach Zjednoczonych (i 

gdzie indziej) istnieje wiele stanowych standardów efektywności energetycznej, które wymagają 

spełnienia celów w zakresie efektywności. Cele 20% redukcji do 2020 roku i jeszcze bardziej ambitne 

cele w tych samych częściach świata są dobrze ugruntowane. Jednak wiele miast spóźnia się z tymi 

działaniami. Technologie IoT mogą być główną siłą napędową w osiąganiu tych celów 

wydajnościowych, szczególnie w ramach inteligentnej sieci, inteligentnego miasta i paradygmatu 

inteligentnego budynku. W tym celu technologie IoT Machine to Machine (M2M) mogą mieć 

bezpośrednie zastosowanie w zarządzaniu energią i siecią , zwłaszcza przy zwiększonym 

zainteresowaniu (i możliwościach) wspierania zautomatyzowanych interakcji konsumentów z siecią. 

Ponadto planuje się zastosowanie czujników EIoT do zarządzania energią (w biurach lub domach) do 

wykrywania temperatury, wykrywania CO2, zautomatyzowanej kontroli zacieniania i oświetlenia, 

wykrywania zajętości, otwierania wentylacji i wykrywania zadań. Dane z ostatniego badania zużycia 

energii budynków komercyjnych (CBECS) wskazują, że w Stanach Zjednoczonych budynki (komercyjne 

i mieszkalne) odpowiadają za około 40% całkowitego zużycia energii (U.S. Energy Information 

Administration, 2012); dane z amerykańskiej EIA wskazują, że oświetlenie stanowi około 20% całej 

energii elektrycznej wykorzystywanej przez sektor komercyjny. Oczekuje się, że dane te będą podobne 

dla innych krajów uprzemysłowionych. W 2012 r. budynki komercyjne w USA zużyły 6963 bln 

(brytyjskie jednostki cieplne) Btu całkowitej energii w miejscu: 341 bln Btu z sieci ciepłowniczej (gorąca 

woda lub para z centrali kampusu lub zakładu energetycznego), 134 bln Btu oleju opałowego, 2248 bln 

Btu gazu ziemnego i 4241 bilionów Btu energii elektrycznej. Zużycie gazu ziemnego i energii 

elektrycznej wzrosło odpowiednio o 7% i 19% od 2003 r., ostatniego roku, dla którego dostępne są 

wyniki CBECS. Dane CBECS z USA pozwalają na interpolację, że roczny koszt energii w sektorze 

komercyjnym wynosi 150 mld USD w samych Stanach Zjednoczonych (1243 mld kWh przy 0,12 

USD/kWh), a firmy z 25 000 i 100 000 Biura o powierzchni stóp kwadratowych wydają odpowiednio 43 

800 USD i 175 200 USD rocznie. 20% oszczędności przyniosłoby roczne oszczędności w wysokości 

odpowiednio 8760 USD i 35 040 USD. Biorąc pod uwagę powyższe dane, rozwiązania EIoT, które 

dotyczą zużycia energii w kontekście ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), oświetlenia oraz 

komputerów i sprzętu biurowego byłyby bardzo przydatne: zmniejszenie zużycia energii oznaczałoby 

ograniczenie zapotrzebowania na nowe elektrownie , a tym samym również zmniejszenie 

zanieczyszczenia lub odpadów nuklearnych; wymagałoby to również mniej wydobycia, wiercenia lub 

szczelinowania zasobów ziemi; oraz dalsze ograniczanie zależności od energii z niestabilnych części 

świata. 

W szczególności istnieje chęć zmniejszenia zużycia energii i związanych z nią wydatków zarówno przez 

właścicieli budynków komercyjnych, jak i rządowych oraz ich najemców; istnieje chęć zmniejszenia 

zużycia energii przez klientów przez dostawców energii, którzy chcą zmniejszyć zużycie w szczycie i 

budowę elektrowni szczytowych. Rozwiązania EIoT mogą pomóc w osiągnięciu tych celów. 

Podstawowe technologie IoT i sieci nie są jako takie omówione w tym rozdziale, ponieważ zostały 

omówione w innych miejscach tej książki; w tym rozdziale nie chodzi o to, jak projektować systemy 

IoT, ale o to, gdzie używać systemów IoT w kontekście energetycznym („jak” korzystać z IoT jest dość 

podstawowe, jak omówiono wcześniej w tej książce: rozmieścić czujniki na całym ciele i wykorzystać 

podstawowy system i technologie komunikacyjne które są nieodłączne od IoT). 

Trendy w zarządzaniu energią i wsparcie EIoT 

W tej sekcji podkreślono zarówno miejsca, do których migruje przemysł elektroenergetyczny, jak i 

miejsca, w których EIoT może odegrać kluczową rolę we wspieraniu takiej migracji. Oczekuje się, że w 

GP wszystkie systemy wytwarzania i przesyłu, magazynowanie, generatory rozproszone, generatory 

słoneczne/wiatrowe oraz przedsiębiorstwa komercyjne i mieszkaniowe będą miały możliwości EIoT. 



Niektóre ostatnie czynniki wpływające na sieć obejmują ogłoszenie stanowych standardów 

efektywności energetycznej w zakresie zasobów (wspomnianych powyżej), rozległe wdrożenia dachów 

słonecznych, a także generowanie energii fotowoltaicznej (PV), mandaty na magazynowanie energii 

elektrycznej, wdrożenie inteligentnych liczników/ interwałometru, pojawienie się dużej liczby 

pojazdów elektrycznych (EV) (w samych Stanach Zjednoczonych 1,5 miliona do 2025 r.) oraz ewolucja 

jednostek pomiaru fazorów (PMU)3 i microPMU. Stanowe organy regulacyjne i przedsiębiorstwa 

użyteczności publicznej opowiadają się obecnie za rozwiązaniami w zakresie zarządzania energią po 

stronie popytu; rozwiązania te umożliwiają poprawę stabilności sieci w starzejącej się infrastrukturze 

elektrycznej w połączeniu z napływem odnawialnych źródeł energii (Sawyer, 2018). Zwolennicy branży 

twierdzą, że EIoT ma potencjał, aby nadać branży energii odnawialnej impuls w zakresie jego 

efektywności i zwrotu z inwestycji; wynika to z mniejszej ilości infrastruktury wymaganej do wdrożenia 

(Haus, 2016a). EIoT stanowi pomost między OT a ICT. Obszary, w których EIoT może odgrywać 

kluczową rolę obejmują: 

* Integracja źródeł odnawialnych 

* Zaawansowane architektury sieci dystrybucyjnych (w ramach paradygmatu inteligentnych sieci) 

* Inteligentne miasta/inteligentny budynek 

* Inteligentne pomiary 

* Odpowiedź na żądanie (DR) 

* Inteligencja w biurze/domu 

* Magazynowanie energii 

* Solidność siatki 

Integracja źródeł odnawialnych 

Integracja źródeł odnawialnych staje się coraz ważniejsza zarówno w procesie wytwarzania 

komercyjnego, jak i w domu (np. przy wykorzystaniu paneli słonecznych); integrację tę ułatwiają 

zaawansowane architektury sieci dystrybucyjnych udostępniane w ramach paradygmatu 

inteligentnych sieci. Kontrola EE, która obejmuje źródła odnawialne za pomocą mechanizmów EIoT, 

ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pożądanej integracji i wydajności. 

Kontrola 

W ostatecznym rozrachunku IoT zajmuje się kontrolą fizycznych jednostek. Jak pokazano na rysunku, 

typowe elementy sterowania nowoczesnej (inteligentnej) sieci obejmują następujące elementy (z 

których wszystkie wkrótce będą obejmować możliwości EIoT, również jak pokazano na rysunku): 



 

* SCADA (kontrola nadzorcza i akwizycja danych). Jest to system sterowania automatyką przemysłową 

o szerokim zastosowaniu; Wykorzystanie SCADA jest niemal wszechobecne w środowiskach sieci 

elektroenergetycznych, w tym w systemach przesyłowych i dystrybucyjnych. System SCADA obejmuje 

cztery funkcje: akwizycję danych; sieciowa transmisja danych; Prezentacja danych; i kontrola. Te 

funkcje są realizowane przez cztery rodzaje komponentów SCADA: (i) Czujniki (analogowe lub cyfrowe) 

i przekaźniki sterujące, które łączą się z rozważanym systemem zarządzanym. (ii) Zdalne jednostki 

telemetryczne (RTU). Są to kompaktowe skomputeryzowane elementy rozmieszczone w terenie w 

określonych lokalizacjach. Jednostki RTU pełnią dwie funkcje: lokalne punkty zbiorcze do zbierania 

raportów z czujników oraz punkty kontrolne do dostarczania poleceń do przekaźników sterujących. (iii) 

Jednostki główne SCADA. Są to większe systemy komputerowe, które służą jako centralny procesor 

systemu SCADA. Jednostki nadrzędne automatycznie regulują zarządzany system w odpowiedzi na 

sygnały z czujników, a także zapewniają interfejs operatora do systemu. (iv) Sieć komunikacyjna łącząca 

jednostkę główną SCADA z rozproszonymi jednostkami RTU. Systemy oparte na IoT będą 

prawdopodobnie obsługiwać i/lub współpracować z elementami SCADA. 

* System Zarządzania Dystrybucją (DMS). IEEE podaje następującą definicję „DMS to system 

wspomagania decyzji, który . . . pomaga operatorom systemu dystrybucji, inżynierom, technikom, 

kierownikom i innym pracownikom w monitorowaniu, kontrolowaniu i optymalizacji wydajności 

systemu dystrybucji energii elektrycznej bez narażania bezpieczeństwa . . . siły roboczej i . . . publiczne 

i bez narażania ochrony aktywów dystrybucji energii elektrycznej”. DMS zazwyczaj składa się z wielu 

współpracujących systemów = wiele działających DMS w rzeczywistości wymaga oddzielnych platform 

rozwiązań dostarczanych przez kilku dostawców 

* System Zarządzania Rozproszonymi Zasobami Energii (DERMS). Jest to zintegrowany system, który 

zapewnia przedsiębiorstwom użyteczności publicznej możliwości zarządzania i optymalizacji 

rozproszonych zasobów energii, automatyzacji procesów biznesowych i angażowania klientów. 

Typowe interfejsy obejmują liczniki, systemy generacji rozproszonej (DG), obciążenia, sieć/SCADA, 

rynki i ceny, operatorów systemów, agregatorów i klientów. Oczywiście taki system będzie łączył się z 

elementami IoT i czerpie korzyści z łączenia się z takimi elementami. Zobacz Rysunek, który pokazuje 

również, gdzie EIoT będzie odgrywał rolę.  



 

Niezarządzane DER napotykają problemy, takie jak napięcie/częstotliwość wymuszone poza 

tolerancjami roboczymi; nieplanowane zwrotne przepływy mocy; nadmierne działanie urządzeń 

kontroli napięcia; zwiększone straty w obwodzie i niewystarczające wsparcie VAR; brak koordynacji z 

wirującymi rezerwami skutkujący m.in. nieefektywnym wykorzystaniem zasobów (Funabashi, 2016). 

VAR (woltamper reaktywny) jest jednostką miary. Służy do pomiaru mocy biernej w prądzie 

przemiennym. Zarządzanie i kontrola napięcia/VAR ma kluczowe znaczenie dla zdolności zakładów 

energetycznych do dostarczania energii w odpowiednich granicach napięcia do odbiorców, tak aby 

sprzęt odbiorców działał prawidłowo i jednocześnie, aby dostarczać energię z optymalnym 

współczynnikiem mocy w celu zminimalizowania strat (National Electrical Manufacturers Association, 

2013 ). DERMS łagodzi m.in. te problemy. Oczekuje się, że IoT odegra ważną rolę w tym ekosystemie 

* Kontrola MicroGrid (MGC). Jest to system kontroli zarządzania do monitorowania i sterowania 

MicroGrid w czasie rzeczywistym, zapewniający również raporty historyczne, analizy i automatyzację 

opartą na kontekście. Funkcje te są potrzebne do osiągnięcia niezawodności elektrycznej dla obciążeń 

krytycznych, gdy obciążenia są podłączone do sieci, wyspowe lub przechodzą między nimi. MGC jest 

zintegrowany z systemami SCADA dedykowanymi dla poszczególnych zasobów. System MGC obsługuje 

następujące funkcje: (i) wykrywanie warunków sieci; (ii) kierowanie przyłączenia/odłączenia od sieci; 

(iii) monitorowanie i kontrolowanie powiązanych zasobów energetycznych; oraz (iv) zapewnienie 

kontroli budynków/obciążeń. MGC monitoruje zarówno tradycyjną sieć, jak i MicroGrid. Aby to 

osiągnąć, MGC wydaje polecenia do zasobów MicroGrid, do magazynowania energii i do baterii 

kondensatorów w celu osiągnięcia jedności przed zamknięciem wyłączników sprzęgających. Inne 

możliwości zarządzania obejmują sterowaną zdarzeniami logikę sterowania do inicjowania 

zaprogramowanych funkcji, autonomiczne podejmowanie decyzji i tworzenie historii danych. Zobacz 

Rysunek, który pokazuje również, gdzie EIoT będzie odgrywał rolę. 



 

* System zarządzania odpowiedzią na żądanie (DRMS). Jest to system (lub zbiór systemów), który 

umożliwia przedsiębiorstwom narzędziowym zarządzanie programami DR przy użyciu zintegrowanego 

systemu. Systemy te umożliwiają optymalizację zasobów, zarządzanie energią rozproszoną i skuteczne 

programy DR potrzebne do udanych wdrożeń SG. Niektóre z możliwości to (Staff of ABB Inc, 2015) 

rozwój, optymalizacja i wysyłka wirtualnych elektrowni, które pozwalają przedsiębiorstwu na poprawę 

wydajności dystrybucji, monitorowania i kontroli; rozwój, komunikacja, marketing i wdrażanie 

programów GP, które zachęcają konsumentów energii do dokonywania „zielonych wyborów”, a także 

ułatwiają powszechne wprowadzanie odnawialnych źródeł energii; zdolność do urzeczywistniania 

zaawansowanych inicjatyw pomiarowych poprzez dostarczanie komercyjnie użytecznych informacji 

poprzez analizę danych dotyczących zużycia, które umożliwiają optymalizację możliwości DR; oraz 

integracja konsumenta z rynkami energii i operacjami sieciowymi poprzez wykorzystanie programów 

SG, takich jak programy wyboru ekologicznego, programy dobrowolnych redukcji, sygnalizacja cen w 

domu i sygnalizacja obciążenia w domu. Zobacz Rysunek 6, który pokazuje również, gdzie EIoT będzie 

odgrywał rolę. 



 

Role EIoT w integracji zasobów 

Równoważenie produkcji i zużycia przez cały czas wymaga elastyczności systemu. Tradycyjnie 

elastyczność osiągano poprzez monitorowanie strony podaży i kontrolowanie wytwarzania. Rosnące 

uzależnienie od zmiennych odnawialnych źródeł energii (VRES) dla stosunkowo dużych części produkcji 

energii elektrycznej w systemach elektroenergetycznych (zwłaszcza w rozwiniętych gospodarkach, 

takich jak Europa) wprowadza nowe wyzwania w planowaniu i eksploatacji systemów 

elektroenergetycznych. Wymagane będą rozległe możliwości IoT. Poniżej wymieniono niektóre 

kluczowe postulaty GP (Departament Energii USA, 2015); zauważ, że wszystkie te elementy są dobrze 

obsługiwane przez czujniki IoT, siłowniki, sieci, analizy i przechowywanie danych. 

1) Interoperacyjność. SG musi być kompatybilny i niezależny od technologii, co pozwala na 

bezproblemową integrację z systemami dystrybucji. 

2) Dyspozycyjność. GP musi zapewnić dostępność energii, kiedy i gdzie jest ona potrzebna oraz w 

pożądanych ilościach (dostępnych na żądanie), w sposób lepszy lub przynajmniej porównywalny z 

konwencjonalnymi elektrowniami. 

3) Komunikacja. SG musi stworzyć infrastrukturę, która będzie w stanie informować, monitorować i 

kontrolować wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję i zużycie energii słonecznej w szerokich skalach 

przestrzennych i czasowych. 

4) Konfigurowalność. SG musi być w stanie dynamicznie dostosowywać się do zmieniających się 

środowisk operacyjnych. 

5) Widoczność. SG musi być stale świadomy swojego stanu. 

6) Inteligentny. W idealnym przypadku SG musi być w stanie funkcjonować autonomicznie bez 

interwencji człowieka i mieć elastyczność reagowania na sterowanie lokalne lub centralne. 



Niezależni operatorzy systemów (ISO), regionalne organizacje zajmujące się niezawodnością, władze 

obszaru bilansującego i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej opracowują strategie mające na celu 

lepszą integrację DG w ogóle, a system zmiennej generacji (np. systemy wiatrowe, systemy słoneczne) 

w szczególności . Oczekuje się, że wszystkie elementy DG będą miały możliwości obsługi EIoT oraz że 

elementy EIoT będą współdziałać z tradycyjnymi systemami kontroli w celu zintegrowania DG z GP 

Celem zaawansowanej integracji sieci jest usunięcie bariery dla połączeń międzysieciowych 

rozproszonych sieci energetycznych i przyspieszenie wdrażania DER. DER obejmuje systemy słoneczne, 

mikrosieci i systemy magazynowania, które są czasami nazywane „aktywami niegridowymi”. Niektórzy 

obserwatorzy postrzegają DER jako przełomową technologię. Zakłady energetyczne wdrażają również 

systemy wiatrowe do wytwarzania energii elektrycznej. Koszty instalacji wytwarzania energii 

fotowoltaicznej i koncentracji energii słonecznej znacznie spadły w niedawnej przeszłości, napędzając 

wzrost i przyspieszając wdrażanie systemów energii słonecznej (szacowane na miliony w samych 

Stanach Zjednoczonych). W rzeczywistości podejmowanych jest wiele wysiłków, aby do 2020 r. koszt 

energii słonecznej był konkurencyjny w stosunku do tradycyjnych źródeł energii. Na przykład program 

integracji systemów SunShot Initiative Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych przewiduje, że 

setki gigawatów zmiennej generacji słonecznej będzie być podłączone do sieci (Departament Energii 

Stanów Zjednoczonych, 2015). Wytwarzanie energii wiatrowej i słonecznej to przykłady generacji 

zmiennej. W przypadku wytwarzania zmiennych dostępna moc zwykle zmienia się w czasie 

(zmienność) i nie można jej przewidzieć z dużą dokładnością, co powoduje niepewność. Co więcej, 

energia wiatrowa, zwłaszcza energia wiatrowa o zmiennej prędkości (która stanowi większość mocy 

elektrowni wiatrowych na świecie), nie jest zsynchronizowana z częstotliwością elektryczną sieci 

energetycznej. Te cechy — asynchroniczność, niepewność i zmienność - stanowią wyzwania dla 

utrzymania niezawodnego i przewidywalnego systemu zasilania. Klasyczna architektura sieci została 

opracowana wokół centralnego wytwarzania energii z jednokierunkowym przepływem mocy do 

rozproszonych obciążeń. Ten rodzaj sieci stanowi jednak nieelastyczne i problematyczne ramy dla 

scenariuszy wysokiej penetracji energii słonecznej. Wstrzykiwanie dużej liczby systemów słonecznych 

w pobliżu obciążenia klienta powoduje dwukierunkowe przepływy mocy. To niezmiennie stwarza 

wyzwania techniczne i regulacyjne, które mają wpływ na niezawodność i bezpieczeństwo systemu 

elektroenergetycznego (kwestie obejmują regulację napięcia i VAR, niezamierzone tworzenie wysp, 

problemy z jakością energii, koordynację ochrony, wystarczalność narzędzi do modelowania 

dystrybucji, widoczność i kontrolę systemu dystrybucji oraz tworzenie i przestrzeganie kodeksów i 

standardów (Departament Energii USA, 2015)). Technologie oparte na EIoT (wraz z innymi 

technologiami wewnętrznymi) umożliwiają instalacje systemów DG celu aktywnej poprawy jakości 

zasilania sieci elektrycznej. Zasady EIoT, nowe technologie komunikacyjne i nowe architektury 

sterowania są potrzebne do gromadzenia, przechowywania, analizowania i interpretowania danych 

operacyjnych w czasie rzeczywistym . Program Integracji Systemów (SI) ma na celu umożliwienie 

szerokie zastosowanie opłacalnej, niezawodnej i bezpiecznej energii odnawialnej w tradycyjnej sieci 

energetycznej poprzez sprostanie nieodłącznym wyzwaniom technicznym i regulacyjnym. W celu 

rozwiązania tych problemów zalecano zasady IoT. W szczególności ograniczona widoczność lub 

kontrola jest dostępna na poziomie dystrybucji dla instalacji słonecznych, zwłaszcza gdy znajdują się 

one za licznikiem. Aby efektywnie zarządzać siecią z generacją rozproszoną (słoneczną), wymagana jest 

widoczność generatorów w wielu skalach przestrzennych i czasowych. Celem jest wdrożenie 

niezawodnego, odpornego, zintegrowanego, opłacalnego i bezpiecznego rozwiązania, które wspiera 

ocenę podatności w czasie rzeczywistym oraz narzędzia optymalizacyjne do planowania i obsługi 

dystrybucji. Jednak ewoluująca sieć elektryczna od scentralizowanej i hierarchicznej architektury 

sieciowej do bardziej rozproszonej konfiguracji powoduje znaczną złożoność systemu. DR, 

magazynowanie energii i ulepszone techniki prognozowania energii wiatrowej/słonecznej oferują 



potencjalne strategie łagodzenia zmienności, niepewności i problemów asynchronicznych związanych 

z DG. 

Wszystkie te techniki korzystają z możliwości IoT/M2M wbudowanych w sieć i jej komponenty. Inną 

techniką jest szybka kontrola mocy czynnej (APC). APC umożliwia regulację mocy czynnej zasobu w 

różnych ramach czasowych odpowiedzi, aby pomóc w równoważeniu wytwarzania i obciążenia; celem 

jest poprawa niezawodności systemu elektroenergetycznego. APC korzysta również z możliwości 

IoT/M2M, ponieważ APC jest wyraźnie oparte na technikach próbkowania (przez odpowiednie czujniki) 

i analitycznych algorytmach sterowania zaimplementowanych gdzieś w chmurze ICT. Trzy popularne 

typy APC to regulacja automatycznej generacji (AGC) (zwana również regulacją częstotliwości 

obciążenia i regulacją wtórną), pierwotna regulacja częstotliwości (PFC) i syntetyczna regulacja 

bezwładnościowa. Regulacja AGC jest zwykle zapewniana przez zasoby z wysłaniem sygnału 

sterującego ze scentralizowanego sterowania; PFC to proces następujący po sterowaniu 

bezwładnościowym, który moduluje moc wyjściową generatorów w celu zrównoważenia wytwarzania 

i obciążenia podczas zdarzeń utraty zasilania (lub utraty obciążenia). Sterowanie inercyjne to 

natychmiastowa reakcja na zakłócenie zasilania oparta na nierównowadze między podażą a popytem. 

Istnieje już szerokie wsparcie dostawców analityki energetycznej, czy to w na poziomie sieci lub na 

poziomie konsumenta, zarówno tradycyjnego, jak i w środowisku EIoT. Na przykład w 2015 r. GE 

wprowadziła Predix, opartą na chmurze strukturę analityczną, która przetwarza dane IoT, a wkrótce 

po tym, jak GE zaprezentowała Current, która stosuje analizę danych Predix do programów związanych 

z energią. Dostępnych jest wiele komercyjnych systemów zarządzania budynkami (BMS), a wiodący 

dostawcy wprowadzają technologie EIoT do swoich systemów BMS. Co więcej, śledzący branżę 

prognozują również, że w niedalekiej przyszłości firmy stworzą portale, w których firmy i konsumenci 

będą mogli handlować swoją energią i zużyciem online; Klienci ci będą mogli sprzedawać nadwyżki 

energii, np. z akumulatorów ładowanych przez panele słoneczne. Jedna z takich firm, Upside Energy, 

testuje swój system z planami pełnego komercyjnego wdrożenia w 2017 roku. Oczekuje się, że 

technologie bezprzewodowe będą odgrywać znaczącą rolę w EIoT, nie tylko w wiejskiej części sieci 

przesyłowej, ale także w przypadku DGand w przypadku niektórych systemów BMS. W szczególności 

ważne będą ewoluujące technologie bezprzewodowe 5G, technologie łączności rozległej o małej mocy 

(wykorzystujące nielicencjonowane części widma radiowego) oraz usługi satelitarne. 

Inteligentne miasta/inteligentne budynki 

Część 12 omawia koncepcję inteligentnych miast. Istnieje wiele zastosowań IoT/M2M w środowiskach 

inteligentnych miast, ale zarządzanie energią jest wyraźnie ważną aplikacją. Obecnie architekci 

budowlani, w odpowiedzi na coraz bardziej restrykcyjne przepisy budowlane, promują rozwiązania 

energetyczne zerowe; jednocześnie właściciele budynków domagają się inteligentnych technologii 

budowlanych, które mogą wspierać wydajne, zdrowe i odporne środowisko pracy przez cały okres 

użytkowania budynku. Termin „połączone budynki” jest również używany do opisywania budynków z 

zaawansowaną obsługą BMS, zwłaszcza gdy BMS zawiera zasady EIoT/IoT. Inteligentne systemy 

oświetleniowe, oświetlenie dzienne i zintegrowana obudowa budynku mogą zmniejszyć zużycie energii 

w strefie obwodowej i zapotrzebowanie szczytowe o 30-50% w porównaniu z ASHRAE 90.1-2013). 

zużycie energii zależy od pogody  dlatego ważny jest kompleksowy obraz warunków pogodowych w 

interesującej nas geografii (Earth Networks jest przykładem dużej sieci czujników IoT, która zapewnia 

globalne obserwacje pogody i czujniki ostrzegające o zagrożeniach). ) Badania pokazują na przykład, że 

optymalizacja inteligentnych urządzeń do użytku domowego może osiągnąć oszczędności energii w 

zakresie 16% (Ali, 2016). W dużych budynkach komercyjnych od dziesięcioleci systemy BMS służą 

poprawie komfortu użytkowników i obniżeniu kosztów energii. Ale małym i średnim budynkom 

komercyjnym, które nie tylko zużywają połowę energii zużywanej przez sektor, ale także stanowią 



ponad 95% zasobów budynków komercyjnych, brakowało opłacalnego rozwiązania BMS i 

wynikających z niego oszczędności; na szczęście pojawiają się nowsze systemy, które są 

zoptymalizowane pod kątem budynków średniej wielkości (Departament Energii USA, 2016). Istnieje 

zainteresowanie wprowadzeniem na rynek zintegrowanych, interoperacyjnych systemów 

oświetleniowych i okiennych, które umożliwiają mniej złożone, niezawodne i opłacalne zmniejszenie 

szczytowego zapotrzebowania i rutynowego zużycia energii oraz w strefie obwodowej budynków; 

Korzyści te są osiągane dzięki wykorzystaniu możliwości tanich procesorów węzłowych IoT w celu 

optymalizacji kontroli kosztów i poprawy analiz w całym okresie eksploatacji budynku .Sektor 

produkcyjny może zyskać na przyjęciu zasad EIoT w kontekście optymalizacji kosztów energii w 

fabrykach dla aplikacji intensywnie korzystających z maszyn, ale może również osiągnąć dodatkowe 

korzyści w oparciu o IoT, gdzie połączone fabryki umożliwiają lepszą produktywność, zwiększoną 

niezawodność procesów i usprawnione planowanie zapasów . Szerokie zastosowanie technologii 

czystej energii wymaga zaawansowanego podejścia do koordynacji sieci elektrycznej i integracji 

wyposażenia budynków. Poprawę efektywności energetycznej i biznesowej można osiągnąć dzięki 

podejściom kooptymalizacji, które wykraczają poza licznik energii elektrycznej. Interoperacyjność jest 

definiowana w tym kontekście jako zdolność do wymiany praktycznych informacji w czasie 

rzeczywistym między dwoma lub większą liczbą systemów między dostawcami, komponentami lub 

granicami organizacyjnymi. Connected Building jest postrzegany jako negocjujący i realizujący usługi 

energetyczne za pośrednictwem licznika; integracja i koordynacja podłączonych urządzeń (takich jak 

odbiorniki, generatory, magazyny) dla efektywności energetycznej i korzyści finansowe; wspieranie 

skalowalnych technologii integracyjnych, takich jak ładowarki PV i EV; oraz zapewnienie świadomości, 

widoczności i kontroli, aby służyć preferencjom swoich menedżerów, operatorów i mieszkańców. 

Niektóre możliwości wartości są ukryte, podczas gdy inne są niewykorzystane (np. zależna od czasu 

wartość energii). 

Obecnie zdecydowana większość budynków nie jest „połączona” w opisanym powyżej sensie. 

„Połączenie” jest ograniczone przez istniejącą technologię sterowania i koordynacji. Jednak 

interoperacyjność między BMS a siecią jest potrzebna, aby ułatwić pełną optymalizację zasobów 

energetycznych od końca do końca (w tym interakcje między i między dostawcami usług rynkowych, 

działalność usługową dystrybucyjną, usługodawcami budowlanymi i eksploatacją budynków). Pojawiły 

się pewne standardy, ale w tym obszarze potrzebne są dodatkowe prace. Niektóre standardy 

obejmują: zarządzanie, nadzór i kontrolę (lista częściowa): OpenADR2, BACnet Classic OPC, BACnet WS, 

IEC 72746, OPC-UA, OBIX, SNMP; dla urządzeń (lista częściowa): CC-LINK, CE-Bus, DALI (Digital 

Addressable Lighting Interface), DSI, Insteon KNX, LonWorks, Modbus, VSCP, xAP, xPL, Z-Wave. 

Inteligentne pomiary i zaawansowana infrastruktura pomiarowa 

Zaawansowana infrastruktura pomiarowa (AMI) to zintegrowany system systemów zarządzania 

danymi, sieci komunikacyjnych i inteligentnych liczników, który umożliwia dwukierunkową 

komunikację między przedsiębiorstwem a jego klientami. Systemy klienta obejmują systemy 

zarządzania energią i inne urządzenia po stronie klienta, które umożliwiają funkcjonowanie SG w 

obiektach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych. W przypadku klientów biznesowych można 

również zintegrować systemy BMS, a w przypadku klientów indywidualnych również sieci domowe 

(HAN) (SmartGrid.gov, 2018). Tradycyjny licznik elektryczny mierzy całkowite zużycie energii 

elektrycznej w domu lub biurze; Z drugiej strony inteligentne liczniki mogą komunikować się z 

wyświetlaczami domowymi, aby informować konsumenta, ile energii zużywa w funkcji czasu (w ciągu 

dnia, tygodnia lub miesiąca). Konsument jest w stanie wykorzystać tego typu informacje do 

monitorowania zużycia i zarządzania efektywnością energetyczną i kosztami. Zazwyczaj inteligentny 

licznik może być połączony z domowym systemem zarządzania energią, który umożliwia 



użytkownikowi przeglądanie i przetwarzanie informacji za pomocą graficznego interfejsu użytkownika 

na komputerze PC. AMI jest jednym z przykładów tego wysiłku modernizacyjnego. AMI to mechanizm 

teleinformatyczny, który jest wprowadzany między konsumentem a zakładem energetycznym. 

Podsumowując, jest to zintegrowany zespół inteligentnych liczników, sieci i systemów przetwarzania 

danych, który obsługuje dwukierunkową komunikację między dostawcami a konsumentami . AMI jest 

istotnym elementem ogólnego podejścia do wdrażania GP i głównym elementem osiągania DR. 

Inteligentne liczniki (znane również jako liczniki zaawansowane lub liczniki cyfrowe) to element 

fizyczny, który jest dodawany do tradycyjnego licznika elektrycznego lub go zastępuje, a jednocześnie 

mieści się w tej samej obudowie mechanicznej. Inteligentne liczniki są częścią fizycznego szkieletu SG i 

muszą działać w zgodzie z innymi elementami AMI/SG (Doris i Peterson, 2011). Coraz większa liczba 

przedsiębiorstw użyteczności publicznej planuje wprowadzenie inteligentnych usług pomiarowych 

poprzez włączenie urządzeń M2M do swoich liczników. Oczekuje się, że do 2020 r. na całym świecie 

będzie używany 1 miliard inteligentnych liczników i 1,5 miliarda podłączonych urządzeń zarządzanych 

przez media; Na przykład w Pekinie do końca 2015 r. prawie 100% domów zostało wyposażonych w 

inteligentne liczniki. Koszt wdrożenia nie jest jednak trywialny i szacuje się, że na całym świecie wynosi 

około 100 miliardów dolarów. Inteligentne liczniki mogą kosztować do 250 USD za metr, a koszt może 

zbliżyć się do 500 USD, gdy weźmie się pod uwagę również koszty inteligentnej sieci. Inteligentne 

liczniki są niezmiennie skomputeryzowane; Liczniki te umożliwiają zdalne zbieranie danych poprzez 

okresową (np. 15-minutową, co godzinę, dzienną) interakcję z zakładem w celu przekazania zużycia 

energii w miejscu zamieszkania. W ten sposób przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą 

gromadzić informacje o zużyciu energii, a tym samym zmniejszać zapotrzebowanie szczytowe; 

Redukcja obciążenia pozwala przedsiębiorstwom użyteczności publicznej na uniknięcie lub 

zmniejszenie kosztów budowy nowych elektrowni lub poleganie na starszych, mniej wydajnych 

elektrowniach. Inteligentne liczniki mają również możliwość dostarczania danych wyjściowych 

klientom; dane te obejmują zużycie energii w czasie rzeczywistym, aby ostatecznie umożliwić 

modyfikacje behawioralne. Sieci z inteligentnymi licznikami starają się przewidywać energię na 

żądanie; Sieci te są również w stanie reagować na szybkie zmiany popytu i podaży, aby dostarczać 

niezawodną, wydajną i zrównoważoną energię. W szczególności inteligentne liczniki i systemy 

obsługujące IoT dostarczają niedostępnych wcześniej danych dotyczących zużycia energii w czasie 

rzeczywistym i lokalizacji. Wiele przedsiębiorstw użyteczności publicznej jest teraz w stanie 

rejestrować specyficzne dla klienta dane dotyczące użytkowania w czasie rzeczywistym lub w 

określonych odstępach czasu dla dużej części swoich klientów komercyjnych i mieszkaniowych. Dane 

te mogą dostarczyć nowych informacji o tym, jak ludzie podejmują decyzje dotyczące energii. Ten 

rodzaj „analizy zachowania” może być przydatny dla przedsiębiorstwa. Na przykład, heterogeniczne i 

zdezagregowane informacje o rzeczywistym zużyciu energii umożliwiają realizatorom programów 

efektywności energetycznej i/lub DR skierowanie konkretnych programów opartych na zachowaniach 

do konkretnych gospodarstw domowych. Ponadto informacje te umożliwiają ocenę, pomiar i 

weryfikację (EM&V) programów efektywności energetycznej; i może zapewnić lepszy wgląd w 

oszczędności energii i w godzinach szczytu, które mogą powstać dzięki programom efektywności 

energetycznej i DR (The State and Local Energy Efficiency Action Network, 2014). Urządzenia SG i 

inteligentne urządzenia są coraz częściej projektowane tak, aby umożliwiały reagowanie na 

zapotrzebowanie. Aby zrealizować cele w zakresie wydajności i zarządzania obciążeniem, 

przedsiębiorstwa użyteczności publicznej stosują dwukierunkową łączność sieciową, aby umożliwić 

konsumentom monitorowanie i ewentualnie zmniejszenie zużycia energii. Jednostka scentralizowana 

odpytuje lub informuje licznik w celu zebrania odpowiednich informacji o zużyciu. Celem jest poprawa 

efektywności dystrybucji energii poprzez wykorzystanie szczegółowych informacji w czasie 

rzeczywistym na temat zużycia końcowego użytkownika (konsumenta lub firmy), szczególnie w 

połączeniu z planami rozliczeniowymi. Podłączanie urządzeń do sieci w celu zarządzania takimi 



urządzeniami sięga co najmniej 1987 r. (jeśli nie wcześniej), kiedy firma Xerox zapewniała zdalną 

komunikację interaktywną w celu gromadzenia informacji o kopiarkach i drukarkach. W dzisiejszych 

czasach możliwość podłączenia zmywarek, pralek, lodówek, termostatów, tosterów, otwieraczy drzwi 

garażowych i systemów alarmowych jest stosunkowo rutynowa. Sieci HAN są również wdrażane w celu 

wsparcia inteligentnego domu. Co więcej, dostawcy rozpoczęli projektowanie produktów 

integrujących wbudowane systemy komunikacyjne, które współdziałają z licznikiem obsługującym AMI 

oraz z siecią HAN. Połączenie licznika obsługującego AMI i sieci HAN pozwala konsumentom być 

świadomym zużycia energii elektrycznej i związanych z tym kosztów na zasadzie niemal w czasie 

rzeczywistym. Kodyfikując informacje o kosztach energii i preferencjach odbiorcy, urządzenia planują 

swoją pracę, np. odraczając lub dostosowując parametry pracy w celu ograniczenia szczytowego 

zużycia energii. Dlatego ta metoda inteligentnego zarządzania podażą energii potencjalnie zmniejsza 

wydatki, jak również zapotrzebowanie szczytowe. Redukcja zapotrzebowania szczytowego pomaga 

zaoszczędzić pieniądze, unikając kosztów budowy elektrowni pomocniczych, które są przystosowane 

do obsługi obciążeń szczytowych. 

Reagowanie na popyt 

Reakcja na zapotrzebowanie to proces, w którym klienci dobrowolnie ograniczają użytkowanie, z 

korzyścią dla sieci. Niektóre systemy klientów, które mogłyby zmniejszyć obciążenie, obejmują 

oświetlenie, chłodzenie pomieszczeń, ogrzewanie pomieszczeń, ogrzewanie wody, (niekrytyczne) 

procesy przemysłowe i nawadnianie. DR może świadczyć usługi energetyczne, albo zrzucając 

obciążenie, albo przenosząc jego wykorzystanie w różnym czasie (Departament Energii Stanów 

Zjednoczonych, 2006).  

 

 

DR może poprawić niezawodność sieci i obniżyć koszty operacyjne. Zasoby DR zwiększają elastyczność 

sieci i mogą pomóc w integracji generowania zmiennych. Jednak integracja z siecią napotkała pewne 

wyzwania; na przykład uwzględnienie DR w modelowaniu sieci może być złożone ze względu na 

zmienną i nietradycyjną charakterystykę odpowiedzi w porównaniu z tradycyjnym wytwarzaniem 

energii elektrycznej. Nowe metody i narzędzia do przewidywania dostępności odpowiedzi odbioru 



pojawiają się profile. Wykrywanie i łączność oparta na technologii EIoT może znacznie usprawnić 

proces integracji.  

Popularne typy programów DR obejmują bezpośrednią kontrolę obciążenia, w ramach której klientom 

oferowane są zachęty do umożliwienia przedsiębiorstwu użyteczności publicznej określonego 

(wcześniej ustalonego) poziomu kontroli nad pewnym sprzętem; programy licytacji na 

żądanie/odkupu, w ramach których klienci oferują oferty w celu samozmniejszającego się obciążenia, 

gdy ceny na rynku hurtowym są wysokie; redukcje awaryjne, w ramach których klienci otrzymują 

zachęty za redukcje obciążenia, jeśli są one potrzebne do poprawy niezawodności; programy rynku 

mocy, w ramach których klientom oferowane są zachęty finansowe do zapewniania redukcji obciążenia 

jako substytutu przepustowości systemu; oraz kontrola przerywana, w ramach której klienci otrzymują 

zniżkę za zgodę na zmniejszenie obciążenia na żądanie. Opcje cenowe obejmują stawki czasu 

użytkowania (TOU), gdzie stawki mają stałe bloki cenowe w oparciu o porę dnia; krytyczne ceny 

szczytowe (CPP), gdzie stawki zawierają z góry określoną, dość wysoką stawkę, która jest uruchamiana 

przez przedsiębiorstwo przez ograniczoną liczbę godzin, w zależności od zapotrzebowania/podaży; 

oraz ustalanie cen w czasie rzeczywistym (RTP), gdzie stawki zmieniają się w sposób ciągły (w 

określonym czasie, np. co godzinę) w odpowiedzi na ceny na rynku hurtowym. Jak wspomniano 

powyżej, kluczowym elementem GP jest opłacalna sieć komunikacyjna (np. obsługiwana przez AMI), 

która umożliwia automatyczne pomiary. W szczególności taka sieć gromadząca dane o zużyciu energii 

pozwala przedsiębiorstwu na automatyczne sterowanie obciążeniami klientów, zwłaszcza w okresach 

szczytowego zapotrzebowania. Dodatkowo umożliwia przedsiębiorstwu zdalną i automatyczną 

aktualizację konfiguracji sieci, a także kontrolę dostaw energii do niektórych klientów. Wśród innych 

korzyści płynących z inteligentnych pomiarów są łatwość dostępu do lokalizacji, informacje o zużyciu 

energii, dokładność zestawień oraz oszczędności finansowe związane z DR i zarządzaniem 

zapotrzebowaniem na energię. Wariantowe zastosowanie możliwości DR inteligentnego licznika 

można również wykorzystać do obsługi umowy przedpłaty, w której konsument kupuje określoną ilość 

towaru (energia elektryczna, gaz itp.); dane związane z zakupioną kwotą są przechowywane w silniku 

M2Manalytics lub powiązanej pamięci, a następnie są pobierane do urządzenia pomiarowego. Gdy 

zakupiony wolumen zostanie skonsumowany, podaż zostaje wstrzymana. Jak zauważono, wiele funkcji 

związanych z siecią jest obsługiwanych za pomocą mechanizmów opartych na SCADA, które tradycyjnie 

były zorientowane na linię przewodową. Migracja do sieci bezprzewodowych pociąga zatem za sobą 

wspieranie mechanizmów SCADA w tych nowych mediach wraz z wymogiem poprawy 

cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do wspomnianych mediów bezprzewodowych. 

Inteligencja w biurze/domu 

Oświetlenie półprzewodnikowe (SSL) to kluczowy trend technologiczny prowadzący do poprawy 

wydajności i redukcji kosztów. SSL jest teraz szeroko wdrażany. Oświetlenie SSL wykorzystuje 

półprzewodnikowe diody elektroluminescencyjne (LED), organiczne diody elektroluminescencyjne 

(OLED) lub polimerowe diody elektroluminescencyjne (PLED) jako źródła oświetlenia zamiast 

tradycyjnych żarników elektrycznych, plazmy (używane lampy fluorescencyjne) lub gazu. W ostatnich 

latach zaobserwowano znaczną poprawę wydajności SSL i znaczne obniżenie ceny SSL. SSL jest obecnie 

uważany za realną opcję dla większości zastosowań oświetleniowych. SSL i podłączone oświetlenie są 

postrzegane jako oferujące wydajność i skuteczność w zastosowaniu; zdrobnienie (small form factor); 

bycie organicznym, warstwowym, lokalnie reagującym; zapewnianie akcentów i nastrojów otoczenia 

wspierających cykle dobowe, o pełnym spektrum dynamicznym, przy jednoczesnym zachowaniu 

wysokiej niezawodności. Oświetlenie LED jest bardziej energooszczędne, a także tańsze w utrzymaniu 

niż tradycyjne komercyjne metody oświetlenia (takie jak świetlówki lub oświetlenie wyładowcze o 

dużej intensywności): nie tylko są jaśniejsze na wat, ale także działają dłużej niż preferowane żarówki 



fluorescencyjne (wymagania dotyczące wymiany LED około 50 000 godzin, czyli 10-krotna poprawa). 

Do tego, oświetlenie LED emituje mniej ciepła, co zmniejsza potrzebę wydatkowania energii na 

chłodzenie budynku, co skutkuje niższymi kosztami energii elektrycznej. Typowa czterolampowa 

oprawa T12 zużywa 172 W mocy między lampami a statecznikiem, podczas gdy odpowiedniki LED 

zwykle zużywają tylko 50 W, 71% mniej energii na oprawę. Na bazie kruszywa zwykle skutkuje to 20% 

oszczędnością energii. Ponadto oświetlenie LED często zawiera elementy sterujące oświetleniem, 

które mają czujniki obecności. 

Oprócz prostej aktualizacji do diod LED, istnieje obszar badań nad koncepcją „podłączonego 

oświetlenia”, a mianowicie, w którym światła są połączone przez sieć IP (protokół internetowy). 

Połączony paradygmat oświetlenia wykorzystuje czujnik(i); kontrolowane i inteligentne źródła SSL; sieć 

przewodowa i/lub bezprzewodowa (zarówno w budynku, jak i w chmurze); interfejs do 

przechowywania w chmurze, przetwarzania,  analityka jako usługa oraz zasady IoT dotyczące 

systemów i danych. Wszystkie te możliwości mieszczą się w rubryce technologii IoT/M2M. Bardzo 

mocne stwierdzenia, takie jak te wygłoszone w Departamencie Energii (DOE) 2016 Connected Lighting 

Systems Workshop wskazują na krytyczność IoT (Departament Energii USA (DOE, 2015)): 

„Rośnie świadomość, że połączone półprzewodnikowe systemy oświetleniowe mogą stać się 

szkieletem IoT, a nawet szkieletem IoT. Wizja ta jest wspierana przez trzy kluczowe czynniki: 

mikroelektroniczny charakter SSL, który z łatwością ułatwia integrację interfejsów sieciowych i 

czujników; rosnąca integracja urządzeń SSL z wbudowanym środowiskiem; oraz fakt, że oświetlenie 

jest wszechobecną infrastrukturą, którą można znaleźć praktycznie wszędzie, gdzie ludzie się 

gromadzą”. 

Od 2015 r. istniało ponad 245 patentów na temat oświetlenia LED i/lub połączonego oświetlenia z 

prawie 200 produktami na rynku; oszacowano, że w 2014 r. osiągnięto ponad 143 TBtu oszczędności 

energii, co odpowiada 1,4 mld USD (Brodrick, 2015). Nowy system oświetlenia reaguje na ludzi, 

uwzględniając osobiste preferencje i optymalizując otoczenie. W czasie prasy branża zmagała się z 

takimi pytaniami, jak: 

* Dlaczego systemy oświetleniowe muszą być bardziej połączone? 

* Dlaczego powinniśmy (i jak możemy) umożliwić systemom oświetleniowym raportowanie własnego 

zużycia energii? 

* Gdzie i kiedy potrzebujemy interoperacyjności? 

Obecnie stosunkowo niewiele budynków posiada jakąś formę sterowania oświetleniem, ale 

możliwości są znacznie większe. Doniesiono, że około 18% budynków komercyjnych ma harmonogram 

oświetlenia, 16% ma czujniki obecności, 7% ma oświetlenie wielopoziomowe lub ściemnianie, 2% ma 

zbieranie światła dziennego, 4% ma oświetlenie reagujące na zapotrzebowanie, a 4% ma systemy BMS, 

które obsługują oświetlenie. Biorąc pod uwagę, że penetracja zaawansowanych sieciowych systemów 

sterowania oświetleniem w budynkach komercyjnych wynosi obecnie około 2%, istnieje wyraźna 

możliwość wykorzystania Internetu Rzeczy do przyspieszenia tej automatyzacji i uzyskania znacznych 

oszczędności energii (Designlight Consortium, 2015). Zbieranie światła dziennego to podejście do 

zarządzania energią mające na celu zmniejszenie wymagań dotyczących oświetlenia wewnętrznego 

poprzez wykorzystanie światła otoczenia obecnego w przestrzeni; to światło obejmuje zarówno 

światło naturalne, jak i sztuczne. Podstawowe techniki obejmują ściemnianie lub przełączanie opraw 

oświetleniowych, gdy przestrzeń jest pusta lub jest już dostępne wystarczające oświetlenie otoczenia. 

Rysunek pierwszy przedstawia różne strategie zarządzania oświetleniem, które mogą być sterowane 

przez BMS, natomiast Rysunek drugi przedstawia logiczny widok połączonego układu oświetlenia.  



 

 

 

Ta przestrzeń cieszy się dużym zainteresowaniem branży. Aby zidentyfikować tylko jedno ogłoszone 

przedsięwzięcie, firma Philips nawiązała niedawno partnerstwo w zakresie oświetlenia z Cisco, SAP i 

Bosch. Technologia ma szerokie zastosowanie w domach, budynkach, biurach, 

szpitalach/opiekuńczych, przestrzeniach publicznych, inteligentnych miastach, obiektach 

przemysłowych i handlowych, by wymienić tylko kilka. Szacuje się, że istnieje 4 miliardy latarni 

ulicznych i 500 miliardów gniazdek, a „Każdy z nich jest potencjalnym węzłem końcowym IOT”, jak 

zaleca Bhide. W Stanach Zjednoczonych ustawodawstwo (tytuł 24, ASHRAE 90.1) steruje wymaganiami 

dostrajania zadań w terenie, wykrywania zajętości i zbierania światła dziennego. Wymagania te można 

spełnić, wdrażając czujniki w oprawach, ale z siecią (n IoT) umożliwiającą ponowne połączenie z BMS. 

Czujniki migrują do miniczujników; kontrolery i sterowniki migrują do zintegrowanych inteligentnych 

sterowników LED; Zespoły LED i oprawy LED migrują do zespołów LED i płytek drukowanych (PCBA); 

oczekuje się, że cały system (czujnik, sterownik, kontroler, dioda LED i oprawa) zostanie przeniesiony 

na pojedynczą płytkę PCBA. Oczekuje się, że planowanie, według różnych źródeł, przyniesie 

oszczędności rzędu 10-40%; zbieranie światła dziennego oszczędność 5-60%; obłożenie oszczędność 



20-60%; dostrajanie zadaniowe i/lub osobiste – oszczędność 5–36%; oraz łączenie wielu strategii od 38 

do 75% . Oświetlenie można postrzegać jako „stan zaawansowany” (np. zastąpienie tradycyjnych 

opraw oprawami opartymi na diodach LED); w „stanie sieciowym”, w którym można nimi 

sterować/monitorować centralnie/zdalnie, a ostatecznie w „stanie zintegrowanym”, w którym 

oświetlenie jest częścią wielosystemowego systemu optymalizacji wydajności, takiego jak BMS, który 

steruje również innymi systemami. Zazwyczaj oświetlenie ma synergię z innymi systemami w 

inteligentnych budynkach, w tym z czujnikami obecności dla HVAC i zabezpieczeniami ze światłami 

aktywowanymi przez system bezpieczeństwa, co zapewnia nakładki z cyfrowym nadzorem i 

bezpieczeństwem. Już teraz następuje ewolucja w podłączonym oświetleniu, której celem jest 

zmniejszenie złożoności i kosztów, gdzie każde urządzenie staje się punktem bezprzewodowym (IoT) 

Rysunek ilustruje ewolucję.  

 

 

 

Celem jest osiągnięcie stanu, w którym zintegrowane oświetlenie jest szeroko stosowane, a 

technologia jest „zintegrowana, znormalizowana, interoperacyjna i wymienna”. Wymaga to włączenia 

czujników, inteligencji, komunikacji do każdego urządzenia, do każdej oprawy, czyli technologii IoT. 

Wprowadzenie połączonego oświetlenia pociąga za sobą zmianę paradygmatu ze sprzętu na 

oprogramowanie, usługi i dane (za pośrednictwem IoT). Integracja i standaryzacja kanonicznie skutkują 

niższymi kosztami. BMS wykorzystuje sieci wewnątrzbudynkowe, takie jak: Szeregowy (RS-485), 

Ethernet (IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11), ZigBee (IEEE 802.15.4) ZigBee API, OpenADR, Smart Energy 

Profile (SEP), BACnet, i Modbus do łączenia różnych tradycyjnych czujników. Technologie oparte na IoT 

zazwyczaj wykorzystują te sieci oraz inne. Jednym ze standardów, który jest oferowany jako wspólny 

otwarty standard do zastosowań związanych z oświetleniem w budynkach mieszkalnych, jest Light Link 

firmy ZigBee. Light Link ZigBee jest częścią bardziej kompleksowego standardu ZigBee 

przedstawionego na rysunku i jest łatwym w użyciu globalnym standardem dla przemysłu 

oświetleniowego.  



 

 

Pozwala konsumentom na bezprzewodowe sterowanie żarówkami, oprawami LED, zegarami i 

przełącznikami. Konsumenci mogą zdalnie zmieniać funkcje oświetlenia, aby wspierać aktualną lub 

pożądaną atmosferę, naturalne oświetlenie, zadania lub porę roku. Inną inicjatywą jest projekt 

partnerski oneM2M, którego celem jest zapewnienie aplikacjom wspólnych funkcji IoT, tak aby 

aplikacje mogły skoncentrować się na własnej logice aplikacji.  

oneM2M ma na celu łączenie systemów z różnych branż wertykalnych (oświetlenie, energia, 

bezpieczeństwo, flota, środowisko) przy jednoczesnym umożliwieniu każdemu systemowi korzystania 

z własnej semantyki. Przeznaczony jest do współpracy z każdą technologią komunikacyjną (Cellular, 

xDSL, Satellite, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee i inne systemy transmisyjne). Powiązaną, stosowaną 

technologią jest Power over Ethernet (PoE): PoE jest coraz częściej postrzegane i wykorzystywane jako 

krok w kierunku wdrażania IoT w inteligentnych/zielonych budynkach, również w przypadku 

podłączonego oświetlenia (Eisen, 2009; Inżynierowie elektrycy i elektronicy. PoE może mieć 

destrukcyjny wpływ na technologie inteligentnych budynków. Podstawową koncepcją PoE jest 

możliwość przesyłania treści (transmisja oparta na sieci LAN), a także dostarczania zasilania 

obsługującego urządzenia za pośrednictwem tego samego kabla. Opracowano standard IEEE 802.3af 

(2003), który wspiera dostarczanie mocy w zakresie 15 W (przy 48 V DC). Możliwości zostały 

rozszerzone kilka lat później wraz z wprowadzeniem IEEE 802.3at (2009); dostarczanie mocy w zakresie 

30 W (przy 53 V) zostało znormalizowane (Eisen, 2009). Trwają prace nad rozszerzeniami do obsługi 

mocy w zakresie 50–70 W (IEEE 802.3bt, typ 3), a być może nawet 100 W (IEEE 802.3bt, typ 4). 

Dostarczanie większej mocy do urządzeń końcowych zwiększa zakres zastosowań PoE. Dzięki PoE 

zasilanie prądem stałym jest przesyłane nieekranowaną skrętką dwużyłową poprzez przyłożenie 

napięcia do każdej pary; ponieważ Ethernet wykorzystuje sygnalizację różnicową, nakładanie się 

sygnału zasilania nie zakłóca transmisji danych. Usługi budowlane i operacyjne obsługiwane przez PoE 

obejmują oznakowanie cyfrowe, dystrybucję wideo, bezprzewodowe punkty dostępowe, Voice Over 

IP (VoIP), środowiska bogate w czujniki, pomiary energii, HVAC, fizyczne zabezpieczenia/nadzór, 

kontrolę dostępu, oświetlenie i usługi najemców, takie jak inteligentne miejsca spotkań. Uzasadnienie 

biznesowe PoE jest zakorzenione w ekonomii zintegrowanej infrastruktury i redukcji kosztów 

materiałów i instalacji (a także w tym przestrzeni na przewody). Ponadto upraszcza wdrażanie urządzeń 

końcowych (takich jak aparaty cyfrowe, bezprzewodowe punkty dostępowe Wi-Fi i inne czujniki) bez 

konieczności instalowania tradycyjnego obwodu elektrycznego prądu przemiennego wysokiego 

napięcia. Oczekuje się, że do 2020 r. 20% systemów BMS, 20% systemów oświetlenia, 20% systemów 

dostępu, 50% kamer bezpieczeństwa i 80% bezprzewodowych punktów dostępowych będzie 



wykorzystywać PoE; ponad 90% biurek w budynku komercyjnym będzie miało PoE. Zintegrowana 

kontrola energii (w tym połączenie z mikrosieciami) wraz ze zintegrowaną kontrolą elementów 

zapewniających komfort w strefie obwodowej budynków nie tylko zapewni konsumentom 

oszczędności kosztów, ale także zwiększy popyt na innowacyjne technologie obudowy i komponentów 

oświetleniowych. Na przykład bardzo korzystne byłoby skoordynowanie strategii chłodzenia nocą z 

automatycznym harmonogramem rolet z napędem i ściemnianym oświetleniem na następny dzień, 

aby utrzymać popołudniową temperaturę w komfortowych granicach bez potrzeby dodatkowego 

chłodzenia. W Lawrence Berkeley National Laboratory trwają prace mające na celu między innymi 

rozwój nauki o integracji obwiedni i oświetlenia. Zintegrowane systemy oświetleniowe, które obejmują 

również dynamiczne fasady, są trudne do wdrożenia w budynkach, ale oferują wymierne korzyści w 

porównaniu z konwencjonalnymi niezintegrowanymi lub fragmentarycznymi podejściami pod 

względem zwiększonej odporności, komfortu i efektywności energetycznej, a wszystko to przy niższych 

kosztach. Zintegrowane systemy wymagają skoordynowanej kontroli i wymiany danych między 

różnymi zaangażowanymi elementami. Często sterowniki oświetlenia zawierają dane z czujników 

obecności, ale połączenie tych danych z fasadami i systemami sterowania HVAC w celu wdrożenia 

strategii redukcji obciążenia lub wentylacji po stronie popytu było trudne, ponieważ dane są 

przechowywane w różnych i niespójnych formatach o źle zdefiniowanych deskryptorach. Zasady 

IoT/M2M mogą rozwiązać te problemy. Patrz rysunek  

 

 

Magazynowanie energii 

Wygładzanie szczytów można osiągnąć poprzez magazynowanie energii. Istnieją pewne wyzwania 

związane z systemami DG, takimi jak systemy fotowoltaiczne (i mikrosieci): Wytwarzanie energii 

słonecznej nie pokrywa się ze szczytami systemu dystrybucji w budynkach mieszkalnych, a krzywa 

produkcji energii słonecznej nie odpowiada typowemu profilowi dziennego zużycia energii przez 

klienta mieszkaniowego . W związku z tym przydatne może być korzystanie z domowych magazynów 

energii. Czujniki, sieci i narzędzia analityczne oparte na IoT/M2M mogą odegrać istotną rolę. 

Przechowywanie zapewnia ciągłą moc w okresach nieprodukcyjnych, szczególnie w przypadku wiatru 

i słońca. Celem badań jest stworzenie baterii o gęstości energii pięciokrotnie większej niż istniejące 

baterie komercyjne przy jednej piątej ich obecnych kosztów. W rzeczywistości w ostatnich latach 

nastąpił szereg postępów technicznych, które czynią te rozwiązania bardziej praktycznymi i 

opłacalnymi. Przykłady obejmują baterie organiczne z przepływem cieczy (obecnie w prototypie) i 

ulepszone baterie litowo-siarkowe (również w prototypie); pierwszy jest przeznaczony do zastosowań 

osiadłych, a drugi do zastosowań mobilnych (transportowych). Kierując się wymaganiami dotyczącymi 

pojazdów elektrycznych, globalny rynek akumulatorów litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych 



ma znacznie wzrosnąć do 2020 r. (szacowany na 22 mld USD w 2020 r.). Bardzo aktywne komercyjnie 

w tym obszarze są m.in. takie firmy jak Axeon, Bosch/Samsung, Johnson Controls, LG, Panasonic, Tesla. 

Podejścia do optymalizacji zarządzania energią w rzeczywistych warunkach 

Jak już wspomniano, w ostatnich latach pojawiło się zainteresowanie zmniejszeniem zużycia energii i 

zwiększeniem ogólnej wydajności w budynkach komercyjnych. Wyżej zauważono, że około 80% energii 

zużywane jest w systemach HVAC, oświetleniu oraz sprzęcie komputerowym/biurowym. Stosowane 

metodologie analizy oszczędności energii i kosztów są opisane w normie Amerykańskiego Towarzystwa 

Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE) 90.1-2004, 90.1-2007, 90.1-2010.  

 

 

Analiza obejmuje całkowitą ocenę energochłonnych elementów budynku; jednak oświetlenie 

reprezentuje nisko wiszące owoce. Zastąpienie tradycyjnych opraw oświetleniowych na bazie LED, 

oprawy, które również zawierają czujnik zajętości (i być może wykorzystują technologie PoE), mogą 

zbliżyć podmiot do spełnienia nakazów redukcji o 10%, które wydało wiele jurysdykcji. Przypomnijmy, 

jak już wspomniano, że oświetlenie stanowi 17–20% całkowitego zużycia. Przydatnym miernikiem jest 

intensywność zużycia energii (EUI). Jest to jednostka miary opisująca zużycie energii przez budynek; w 



szczególności EUI reprezentuje energię zużywaną przez budynek w stosunku do jego wielkości. Agent 

ds. optymalizacji zazwyczaj skupia się w analizie najpierw na tych budynkach, które mają duży wskaźnik 

EUI budynku (zwłaszcza przekraczający medianę); są duże (pod względem powierzchni, ponieważ mają 

największe zużycie) i/lub są intensywnie użytkowane; i mają największą różnicę w różnicy EUI budynku 

od średniej; pozostałe budynki w tej samej agencji zostaną następnie przeanalizowane. Co więcej, 

podczas nadawania priorytetu projektom modernizacji, równie ważne jest nadanie priorytetu 

obiektom, w których systemy zbliżają się do końca życia i wymagają wymiany. W swojej analizie agent 

optymalizujący oceni metrykę energii źródłowej w porównaniu z metrykami energii w miejscu (miejsce 

o wyższej energii źródłowej zostanie skupione). Energia w miejscu instalacji to ilość ciepła i energii 

elektrycznej zużywanej przez budynek, odzwierciedlona w rachunkach za media. Energia źródłowa 

uwzględnia zasoby zużywane w dystrybucji, przesyle i wytwarzaniu energii elektrycznej, z 

uwzględnieniem wszystkich strat związanych z przesyłem, dostawami i produkcją. Ponieważ energia 

źródłowa reprezentuje całkowitą ilość surowego paliwa, która jest wymagana do eksploatacji budynku, 

pozwala to na dokonanie pełnej oceny efektywności energetycznej budynku. W niedawnej inicjatywie 

skoncentrowanej na ulepszeniach energetycznych budynków będących własnością rządu stanowego 

w stanie Nowy Jork średni wskaźnik EUI źródła (ważony na stopę kwadratową) dla portfela budynków 

stanu wynosi 252 kBtu/kw. ft. Jednak mediana wynosi 183 kBtu/sq. ft., co oznacza, że istnieje kilka 

energochłonnych obiektów, które zwiększają średnią, niż można by się tego spodziewać. Podejście do 

optymalizacji energii zazwyczaj jest zgodne z metodologią przedstawioną na rysunku 

 

Wyzwania i kierunki na przyszłość 

Branża wyraża zainteresowanie podążaniem następującą ścieżką, która racjonalizuje wykorzystanie IoT 

w przestrzeni energetycznej: 



* Krótkoterminowe: Wstępna ocena, która umożliwia identyfikację technologii i infrastruktury EIoT, 

które można wykorzystać do opłacalnych otwartych, interoperacyjnych rozwiązań. 

* Okres pośredni: Rozpocznij wdrażanie szerokiej gamy dostępnych urządzeń/czujników/systemów 

EIoT obsługujących sprzęt typu „plug and play” i otwartą wymianę danych. 

* Długoterminowe: skorzystaj z platformy EIoT, aby osiągnąć bardziej opłacalne, głębsze i niezawodne 

oszczędności w całych budynkach, kampusach i inteligentnych miastach we współpracy z ewolucją SG. 

Jednak, jak to zwykle bywa, istnieje szereg otwartych kwestii i wyzwań związanych z EIoT, którymi 

branża musi się zająć – wiele z tych problemów zostało już zidentyfikowanych w poprzednich 

rozdziałach. Istnieją wyzwania spowalniające zdolność IoT do skalowania w środowisku energetycznym 

i oświetleniowym, w tym kwestie bezpieczeństwa, prywatności i zgodności; rozdrobnienie rynków 

wertykalnych; zagadnienia związane z integracją infrastruktury IT/OT i zastanej infrastruktury; 

dostępność lub brak opłacalnej wszechobecnej łączności; dostępność lub brak modeli big data do 

korelacji danych; brak akceptowanych standardów i ograniczona interoperacyjność. Wyzwania te 

spowalniają zdolność IoT do skalowania w środowisku energetycznym i oświetleniowym, chociaż na 

tym polu trwają aktywne działania. Wraz z rozwojem architektur i przyjętych standardów EIoT, przy 

jednoczesnym obniżeniu kosztów przyrostowych ulepszeń, zmniejszy również lub wyeliminuje ryzyko 

przestarzałości urządzenia lub producenta, ograniczonego wyboru sprzętu, oprogramowania, danych i 

usług, jednocześnie ułatwiając pojawienie się otwartego rozwiązania wielu dostawców systemy i 

usprawniona wymiana danych w architekturze usługowej. Niektóre z wyzwań obejmują między innymi 

następujące: 

* Polityka biznesowa/rządowa nie zachęca (jeszcze) do interoperacyjności; Obecny nacisk 

administracyjny/regulacyjny jest bardziej na postęp technologiczny i oszczędność wydajności niż na 

interoperacyjność produktów wśród dostawców. 

* Interoperacyjność może być postrzegana przez niektórych jako zagrożenie utowarowienia: niektórzy 

dostawcy postrzegają interoperacyjność jako potencjalne zagrożenie utowarowienia i konkurencji. 

* Stan tworzenia standardów nie obejmował procesów biznesowych ani dostosowanych celów 

biznesowych; obecne standardy są ukierunkowane na znacznie niższe warstwy ogólnej architektury 

IoT (na przykład na warstwie fizycznej, łącza danych lub sieci, a nie na poziomie aplikacji pionowej); w 

związku z tym interoperacyjność nadal koncentruje się na protokołach niższych warstw i nie wchodzi 

jeszcze na poziom informacyjny. 

* Decyzje dotyczące interoperacyjności są często mylące na poziomie technologii: istnieje duży zestaw 

rozwiązań, które zazwyczaj są specyficzne dla dostawcy: Obecnie istnieje szeroki wybór opcji 

komunikacyjnych i składniowych; ponadto warstwy komunikacyjne często nie są wyraźnie oddzielone 

od modelu danych. 

Jedno działanie dotyczące interoperacyjności jest związane z protokołem Open Field Message Bus 

(OpenFMB) . OpenFMB to platforma dla rozproszonych inteligentnych węzłów współdziałających ze 

sobą; jest zorientowany na dane, a nie na urządzenie. Wykorzystuje zoptymalizowane pod względem 

kosztów przemysłowe technologie internetowe stosowane w systemach SG DER, aby umożliwić 

komunikację za pomocą wspólnych definicji semantycznych. W tych ramach węzły na krawędziach sieci 

przetwarzają (niektóre) dane lokalnie w celu kontroli i raportowania. OpenFMB obsługuje aplikacje 

terenowe, które umożliwiają skalowalne architektury publikowania/subskrypcji peer-to-peer. Ważnym 

obszarem rozwoju jest cyberbezpieczeństwo. W przeszłości dobrze udokumentowano zagrożenia dla 

sieci energetycznej. Oczekuje się, że w przyszłości nastąpią duże postępy, zwłaszcza w tym krytycznym 



segmencie EIoT. Uznaje się, że IoT skorzystałby na podejściu „zabezpieczenie w fazie projektowania”, 

ponieważ naruszeń bezpieczeństwa jest bardziej prawdopodobne, gdy bezpieczeństwo nie jest brane 

pod uwagę w całym procesie tworzenia wymagań i projektowania; próby „przykręcenia” zabezpieczeń 

na późnym etapie procesu rozwoju produktu są zarówno droższe, jak i bardziej narażone na tworzenie 

luk w zabezpieczeniach (The Department of Commerce Internet Policy Task Force & Digital Economy 

Leadership Team, 2017). Takie oddolne podejście do cyberbezpieczeństwa jest pod każdym względem 

nowatorskim (przyszłym) podejściem. Biorąc pod uwagę duże ilości danych gromadzonych przez 

urządzenia IoT, IoT budzi obawy dotyczące prywatności, również w odniesieniu do energii (ile zużywa 

dana osoba, o której porze dnia, dane o obłożeniu itd.); do ekosystemów IoT trzeba będzie dodać 

ulepszone mechanizmy ochrony prywatności. Niektórzy opowiadają się za sieciami Named Data 

Networking (NDN) (znanymi również jako Content-Centric Networking (CCN), sieciami opartymi na 

treści, sieciami zorientowanymi na dane lub sieciami zorientowanymi na informacje) dla aplikacji IoT, 

ze względu na dużą ilość danych generowanych przez wszechobecna infrastruktura. (Większość 

dzisiejszych sieci jest zorientowana na urządzenie/lokalizację/host, a nie na dane). Komunikacja w sieci 

NDN jest napędzana przez odbiorców, czyli konsumentów danych. Odbywa się to poprzez wymianę 

pakietów zainteresowań i danych. Pakiety noszą nazwę, która identyfikuje fragment danych, który 

można przesłać w jednym pakiecie danych (Named Data Networking Organization, 2018). Konsument 

umieszcza nazwę żądanego fragmentu danych w pakiecie zainteresowania i przesyła go. Routery 

sieciowe wykorzystują tę nazwę, aby przekazać zainteresowanie do producenta(ów) danych. Gdy 

pakiet odsetek dotrze do węzła, który ma żądane dane, węzeł zwróci konsumentowi pakiet danych, 

który zawiera zarówno nazwę, jak i treść, łącznie z podpisem cyfrowym producenta, który wiąże oba 

elementy. Ten pakiet danych podąża ścieżką odwrotną, aby wrócić do żądającego konsumenta. 

Motywacją jest to, że sieć powinna umożliwiać użytkownikowi skupienie się na potrzebnych danych 

(treści), zamiast konieczności identyfikowania i dotarcia do konkretnej, fizycznej lokalizacji, z której 

dane mają być pobierane. NDN oferuje korzyści, takie jak prostsze urządzenia sieciowe, które są 

szczególnie przydatne do IoT i buforowania treści w celu zmniejszenia przeciążenia i zmniejszenia 

opóźnień w dostawie. Gdyby zasady NDN zostały przyjęte przez branżę dla IoT, byłaby to znacząca 

zmiana paradygmatu w porównaniu z obecną perspektywą. 

Wniosek 

W tej Części oceniono ewolucję sieci energetycznej w zaawansowaną sieć inteligentną. Omówiono 

znaczenie EIOT. W ciągu najbliższych kilku lat automatyzacja dystrybucji i wbudowana inteligencja 

będą nadal przenikać do sieci, a także będą obejmować niezawodną samonaprawę. Coraz częściej 

można oczekiwać, że rozproszone źródła energii staną się częścią inteligentnej sieci, a dalsze 

rozprzestrzenianie się tych rozproszonych zasobów zmusi przedsiębiorstwa użyteczności publicznej do 

zaakceptowania zmian i dokonania adaptacji. Podczas gdy wykorzystanie gazu ziemnego będzie nadal 

rosło, a nawet przyspieszało, dostępność energii odnawialnej będzie nadal rosła, biorąc pod uwagę, że 

ceny nadal spadają. Zmienność i niepewność produkcji ze źródeł odnawialnych stwarza nowe 

wyzwania dla tradycyjnej architektury dystrybucji, wymuszając większą inteligencję i bardziej 

dynamiczną kontrolę aktywów wytwórczych energii. Ponadto kreatywne zarządzanie popytem wraz z 

magazynowaniem energii dojrzeje do poziomu opłacalnego zasobu w skali sieciowej w ciągu 

najbliższych kilku lat, który może służyć do lepszego dopasowania perturbacji popytu na podaż. 

Systemy zarządzania dystrybucją, zarówno scentralizowane, jak i rozproszone, zwiększą wydajność 

systemu w połączeniu z infrastrukturą zautomatyzowanego pomiaru, inteligentnymi domami, 

inteligentnymi urządzeniami, inteligentnym oświetleniem i systemami zarządzania energią w 

inteligentnym domu (SHEMS). W rozdziale podkreślono, że pojawiające się techniki IoT i technologie 

wspomagające są wykorzystywane do zwiększania wydajności produkcji, zarządzania, dystrybucji i 

zużycia energii, a nawet niewielka poprawa wydajności przekłada się na znaczne oszczędności rzędu 



bilionów dolarów na całym świecie. Zazielenianie środowiska jest ważnym imperatywem rządowym i 

społecznym. EIoT ma kluczowe znaczenie dla efektywnej integracji źródeł odnawialnych (zarówno na 

poziomie wytwarzania komercyjnego, jak i zużycia) oraz dla ułatwienia wdrażania zaawansowanych 

architektur dystrybucyjnych. Oczekuje się, że EIoT będzie odgrywać kluczową rolę w inteligentnych 

miastach, inteligentnych kampusach i inteligentnych budynkach, takich jak inteligentne 

opomiarowanie, wdrażanie odpowiedzi na zapotrzebowanie, zaawansowane, oparte na czujnikach 

oświetlenie LED oraz w środowiskach magazynowania energii. Poziom inwestycji infrastrukturalnych 

w te technologie będzie wysoki i wykraczający poza realia fiskalne, pozostaje kilka zniechęcających 

problemów związanych z interoperacyjnością z istniejącą infrastrukturą, potrzeba utrzymania różnych 

generacji technologii w miarę rozwoju sieci oraz rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa w wdrożenie 

tych systemów w celu zachowania bezpieczeństwa i przewidywalności działania. Pomimo tych wyzwań 

technologia EIoT (ze względu na jej bardziej rozproszoną i odporną architekturę, która jest również w 

stanie dynamicznie integrować wiele źródeł energii - w zależności od dostępności i względnej 

opłacalności) obiecuje zaoferować bardziej niezawodne, opłacalne i potencjalnie ekologiczny system 

tworzenia/dystrybucji/zużycia/zarządzania energią. Przyszłość EIoT rzeczywiście wskazuje na to, że jest 

bardzo „jasna”. Poniższy rozdział obejmuje strategie wdrożeniowe dla EIoT w ogóle, a w szczególności 

dla energii odnawialnej. 


