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NODES – europejska platforma handlu elastycznością –
doświadczenia z OSD i koordynacji OSD/OSP



Oddolna rewolucja

• From system scentralizowanego ku
decentralizacji

• Od KWh do usług

• Od świata analogowego do cyfrowego

• Od paliw kopalnych do OZE

• Od ręcznego sterowania do Machine 
Learning

• Subsydia nie mogą zastąpić rynku, ktory
musi odzwierciedlać zmiany i pokazać
inwestorom jasną drogę do zysków. 



Dzisiejsze działanie systemu jest jak pociąg – stabilnie I po szynach. 
Przyszłościowe operacje są jak latanie – niestabilne z mnóstwem korekt

• Elektryfikacja to wyzwanie dla mocy

• Produkcja OZE “głębiej” w sieci

• Więcej ograniczeń na wszystkich poziomach
sieci

• Potrzeba informacje o statusie sieci

• Bliżej czasu rzeczywistego

• Informacja powinna być obrobiona I 
zaprezentowana w sposób uzyteczny

• Systems powinien być cyfrowy a operacje
zautomatyzowane



Czy regionalni i lokalni 

właściciele sieci powinni 

zaangażować się w zakup

elastyczności?

Czy powinni kupować 

elastyczność na otwartym i 

przejrzystym rynku?

Jak przełamać bariery pomiędzy sferą regulacyjną 
operatorów sieci a komercyjną sferą dostawców 
elastyczności?



Łańcuch wartości elastyczności
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Walidacja modelu rynku



Kompleksowość



Kto kontroluje aktywa?

Właściciel? Samochód? Ładowarka? Dostawca energii? Fima sieciowa?



Wspólny język
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Zintegrowany projekt rynku

BUY SELL RES



Tworzenie rynku lokalnego

Instrukcja NODES

Zasady lokalne - regulamin(NorFlex)

Produkty w obrocie (Moc, Energia, Moc bierna, Moc)

Rozmiar ISP (60 min, 30 min, 15 min, 5 min itd.)

Otwarcie bramki (7 dni)

Bramka zamknięta (120 minut)

Zezwalaj dostawcom usług na tworzenie zleceń kupna (rynek wtórny) (Nie)Zezwalaj na agregację
zleceń do OSP po zamknięciu bramki (Tak)

Linie bazowe - baselines

System pomiarów dla rynku (Asset HUB)



Nowy model biznesowy - kupujący

• Testowane różne use cases

• Strategia zakupu dla wypełnienia

zapotrzebowania na usługi
• Rezerwacja (LongFlex)
• Aktywacja (ShortFlex)

• Testowane narzędzia
• Przełączanie
• Elastyczność rynkowa
• Umowy interruptible connection 
• Elastyczna produkcja



GridTools – optymalizacja sieci

Sumaryczna

elastyczność dostępna

dla węzła na jednostkę

czasu

Przewidywane obciążenie dla

węzła sieci oparte o 

prognozę pogody I dane

historyczne

Historyczne

pomiary dla

węzła sieci

Rozwiazanie w zakresie zarządzania

ograniczeniami przy użyciu prognoz i

dostępnej elastyczności z rynku NODES 
(automatycznea korekta gdy jest transakcja)  

Pojedyncze składniki

sieci lub N-1 

use-cases 



Wyniki



Układanie wartości, agregacja OSD-OSP

• NODES rozdzielczość 0,001 MW

• mFRR rozdzielczość 1,0 MW 

Timeline

DSO 

Gate Close
ISP Close

mFRR
market



Koordynacja OSD/OSP 

Potencjalna poprawa dzięki koordynacji na tej samej platformie

Timeline

DSO 

Gate Close
ISP Close

mFRR
market

Timeline

ISP Close

TSO congestion management / balancing

Market based coordination



Integracja - Statnett’s mFRR

• > 4MW agregowane w NO1

• Do 5-6% ilości w NO1

• Droższe od produkcji z wody

Aggregated volume NODES compared to total mFRR volume in NO1 between 21-21 January 2022



Tworzenia GridNodes (DSO)

Odzwierciedlające wąskie gardła i poziom napięcia

Połączone, aby zapewnić elastyczność oferowaną od dołu i kupowaną
odgórnie

Zezwalaj na agregację do mFRR po zamknięciu bramki

Podaj informacje o lokalizacji



Rejestracja aktywów (FSP)

ID miernika dla sygnalizacji położenia

Typ aktywów by umożliwić filtrowanie

Data link z licznika do MMS (AssetHub)



Zatwierdzanie zasobów (DSO)

Weryfikacja położenia

Przypisanie do węzła seci (Grid Node)

Zatwierdzenie



Przypisywanie aktywów do portfeli (FSP)

Jedno lub więcej aktywów na portfel

Miejsce aktywa decyduje gdzie może być oferowane

Powiadomienie o dostarczeniu

E-mail

SMS

API

Baseline 





Statystyka handlu
Sty 2021 – Mar 2022

# aggregatorzy

# aktywa

Wolumen handlu

# trtansakcji

Średnia cena

Wartośc transakcji

Najmniejsze zlecenie

Największe zlecenie

Najwyższy wolumen w godz.

8

> 2 400

> 600 MW*h

> 12 000

850 EUR/MW*h

>510 000 EUR

1 KW*h

5,4 MW*h

7 MW



Trading period 1 Trading period 2 Trading period 3 Trading period 4 Trading period 5

ShortFlex – kontrakty na aktywację

Przemysl Komercjal Gospodarstwa

Upregulation: 

Zmniejsza konsumpcję (zwiększa produkcję)



LongFlex – kontrakty na dostępność

Kontrakt sezonowy/tygodniowy

Cena za dostępność

Maksymalna cena aktywacji

Określenie położenia

Określenie czasu

Żądanie
od OSD

Propozycja
od FSP

Akceptacja
od OSD

Generacja
automatyc

znego
zlecenia
aktywacji



Co pokazują nam różne technologie?

Load size Large Large Medium Medium Medium Small Small Small Small

Aggregation need Small Small Small Small Medium Medium Large Large Large

Winningness to activate Low Low High Medium Medium High Low High High

Long term reservation Yes Yes Yes Some Yes Some No No No

Always activate No No Yes Yes Yes Partly No Partly Partly

Activation period 

(Intraday)
Medium Long Short Short Medium Short Short Medium Short

Price (sales bid) High Medium Medium Medium Medium Medium High Low Low

Based on subjetive observation from NODES projects
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Boiler

Cooling

Heating
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Elastyczność nie pojawia się magicznie

Operatorzy sieci muszą stymulować podaż elastyczności:

Oprzyrządowanie elastycznych aktywów

Automatyzacja procesów

Uczestnictwo ze strony wszystkich klas aktywów

Nie można skosić więcej, niż się zasiało!



Współpraca taryf regulowanych z rynkiem 
elastyczności

Warunkowa umowa o przyłączenie przyspiesza elektryfikację społeczeństwa

Czy elastyczność poprzez rynek elastyczności może obniżyć koszty dla 
klienta bez zwiększania kosztów sieci?

1. Nowe obciążenia przyłączają się do sieci z klauzulą, że mogą zostać 
odłączone.

2. Uczestnictwo w rynku elastyczności z ceną aktywacji.

3. Wszystkie rodzaje dostawców elastyczności oferujących elastyczność 
na rynku (up regulation).

4. Sieć kupuje na rynku najtańszą elastyczność.

5. Odbiorcy przyłączeni na podstawie umowy warunkowej pokryją koszt 
sieci (proporcjonalnie do wolumenu), ponieważ jest to tańsze niż 
odłączenie ich pełnego obciążenia.

6. Jeśli na rynku nie ma wystarczającej elastyczności, sieć może się 
odłączyć zgodnie z warunkami zawartych w warunkowych umowach 
przyłączeniowych.
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Współpraca taryf regulowanych z rynkiem 
elastyczności

Rynek elastyczności zwiększa efektywność przyłączonych OZE

Czy elastyczność poprzez rynek elastyczności może zwiększyć generację
OZE bez zwiększania kosztów sieci?

1. Nowa generacja przyłączona do sieci z formalnym wymogiem odbioru
energii ale z wyłączeniami ze względu na ograniczenia.

2. Uczestnictwo w rynku elastyczności z ceną aktywacji.

3. Wszystkie rodzaje dostawców elastyczności oferujących elastyczność na 
rynku (down regulation)

4. Sieć (OSD) lub OZE kupuje na rynku elastyczność. Koszty pokrywa OSD 
(?).

5. OSD mają wybór: akceptacja ofert lub odłączenie (z rekompensatą lub
bez). 

6. Jeśli na rynku nie ma wystarczającej elastyczności, sieć może się 
odłączyć/zmniejszyć moc zgodnie z warunkami zawartych w umowach 
przyłączeniowych.

7. Możliwość ładowania magazynów bądź grzania cwu z “nadmiarowej” 
generacji OZE
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sthlmflex

IntraFlex

Mitnetz

NorFlex

EUniversal

SmartSenja

CINELDI

FlexLab

Engene

Ontario LEM

Gothenburg

Essex DSO Pilot

Projekty demonstracyjne:



Dziękuję!


