
 

 

 

 

Upravljanje odjema in 

proizvodnje v praksi 

Igor Volf, Elektro Ljubljana 



Koncept upravljanja odjema in 

proizvodnje v praksi – virtualna 

elektrarna 

• Razpoložljiva moč je sestavljena iz bremen ali proizvodnih virov 

• Razpoložljiva moč je na voljo na podlagi različnih kriterijev 

 - moč 

 - energija 

 - EUR 

VE 



 

• Aplikacija dostopna preko spletnega brskalnika 

• Povezave v IP omrežju (ETH, GPRS/UMTS) 

• Merjenje električne energije na 1 minutni osnovi 

• Aktivacije na zahtevo avtomatično ali preko telefonskega klica 

• Spremljanje stanje bremen/virov je vzpostavljeno v realnem času  

• Vizualizacija, generiranje poročil, nastavitve izračunov,…  

 

Tehnologija Virtualne elektrarne 



Industrijski odjemalec – tehnična 

izvedba 



Povezava z Virtualno elektrarno 



Virtualna elektrarna – uporabniški 

vmesnik 



Sistemska storitev za SOPO  

• V skupini Elektro Ljubljana se je Elektro energija d.o.o. prijavila na 

razpis za sistemsko storitev terciarne rezerve za leto 2014: 
- 12 MW,  

- odzivni čas 15 min in 

- trajanjem 2 h 

 

• Zahtevano moč smo na distribucijskem omrežju zagotovili z: 

- Bremeni (500 kW, 1 MW in max 4 MW) 

- Odzivni čas 5 – 10 min 

- Trajanje od 1 – 2 h 

- Proizvodnjo (100 kW, 500 kW in 800 kW) 

- Odzivni čas 1 min (takoj) 

- Trajanje 2 h 

Uporaba Virtualne elektrarne 



• Razvoj simulacijskih algoritmov in modela, ki bosta prezentirala porabo 

električne energije predvsem gospodinjskih odjemalcev, cilj je simulacija 

agregacije odjemalcev, razpoložljive moči njihovih bremen, aparatov, v 

okviru storitev VE, nadgradnja pa bo še orodje za optimizacijo odjema 

• Osnova za izdelavo modela bodo resnični odjemalci električne energije, 

ki bodo pristopili k sodelovanju na pilotu 

• Analiza ter ocena rezultatov, bosta izhodišči za oblikovanje modela trga 

z razpoložljivo močjo na sistemskem, mednarodnem nivoju, prav tako 

se bo izdelala analiza obnašanja in rabe električne energije ter o 

potencialnih pozitivnih socialnih ter okoljskih vplivov 

 





• Cilji: 

• Uvajanje virtualnih elektrarn kot orodja pametnih omrežij 

• Upravljanje s porabo ter uravnavanje moči na nivoju treh sosednjih 

držav, cilj projekta, ki pa bo kot zgled razširljiv na nivoju Evrope 

• Izdelati poslovni model in pilotno pokazati, dokazati prednosti 

• Odpraviti ovire, ki se porajajo na pravnem, ekonomskem in tehničnem 

delu, to je predlagati postopke, standarde,… 

 

 



Hvala za vašo pozornost 

Igor Volf  

Igor.volf@elektro-ljubljana.si 

 


