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Streszczenie: Istnieje wiele opracowań na temat inteligent-
nych systemów pomiarowych. Miarą sukcesu wdrożenia inteli-
gentnych systemów pomiarowych jest stopień zaangażowania 
klienta – odbiorcy i jego współpraca z przedsiębiorstwami ener-
getycznymi, a także w konsekwencji takiego zaangażowania 
płynąca zmiana jego nawyków korzystania z energii elektrycz-
nej. Artykuł ten skupia się na jednym urządzeniu inteligentnych 
systemów pomiarowych – na wyświetlaczu domowym. Charak-
teryzuje jego funkcje oraz przedstawia międzynarodowe do-
świadczenia płynące z projektów badawczych oraz wnioski z 
opracowań. 

 
Słowa kluczowe: wyświetlacz domowy, licznik inteligentny. 

 
 

1. WPROWADZENIE 
 
Wielu badaczy podkreśla, że sukces wdrożenia inte-

ligentnych sieci wystąpi wówczas, kiedy bierny odbiorca 
energii przekształci z się w aktywnego prosumenta. Ocze-
kuje się, że już na poziomie pojedynczego gospodarstwa 
domowego odbiorca rozpocznie efektywne zarządzanie 
swoim zapotrzebowaniem na energię elektryczną [11]. 

Aby to tego doszło musi on zostać wyposażony w 
odpowiednie narzędzia, które umożliwią takie jego zaan-
gażowanie. Podstawowym takim urządzeniem jest inteli-
gentny licznik energii. Przewiduje się również możliwość 
przekazywania informacji (np. sygnałów cenowych, da-
nych o zużyciu energii lub aktualnym poborze mocy) od 
sprzedawcy energii lub operatora do odbiorcy. 

Liczniki energii znajdują się w trudno dostępnych 
miejscach, przez co utrudniona jest interakcja z klientami. 
Zatem konieczne jest zastosowanie wyświetlaczy domo-
wych IHD (ang. in-home display), które duplikują niektó-
re wymagane funkcje licznika [8]. Informacja o zużyciu 
energii musi być dostarczona do odbiorcy, a nie na klatkę 
schodową, gdzie znajduje się licznik. Odbiorca musi bez-
pośrednio otrzymać informację o zużyciu. Dostarczenie 
odbiorcy dodatkowego wyświetlacza podwyższa koszty 
instalacji urządzeń pomiarowych i całego systemu, z dru-
giej strony rekompensuje brak licznika w lokalu miesz-
kalnym. Zastosowanie takiego urządzenia zwiększa funk-
cjonalność, co do możliwości prezentowania odbiorcy 
danych pomiarowych. Informacje wyświetlane przez IHD 
mają na celu nie tylko informować konsumentów, ale 

również motywować ich do bardziej efektywnego wyko-
rzystywania energii. 

 
 

2. AKTUALNY STAN WIEDZY 
 
2.1. Cel wprowadzania wyświetlaczy domowych 

Zakłada się, że wyświetlacze domowe mogą pomóc 
klientom zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć emisję 
dwutlenku środowiska. Wyświetlacz domowy jest nie-
zbędnym narzędziem do efektywnego zarządzania zuży-
ciem energii przez część odbiorców. 

 
2.2. Czy, wg regulatora energetyki, wyświetlacz do-
mowy jest potrzebny? 

Zdaniem Prezesa URE wyposażenie klienta w prosty 
wyświetlacz, który zostałby zintegrowany z licznikiem 
lub nawet byłby zlokalizowany w bardziej dogodnym 
miejscu, nie jest rozwiązaniem satysfakcjonującym. Pre-
zes uważa, że istnieje znaczna populacja odbiorców, od 
których nie można oczekiwać świadomego, trwałego 
uczestnictwa w programach DR [9]. 

W Wielkiej Brytanii Rząd postanowił, że wszystkie 
gospodarstwa domowe powinny być wyposażone w wy-
świetlacze domowe IHD oraz określił minimalne wyma-
gania w stosunku do tych urządzeń. Uważa się, że po-
wszechne wdrożenie wyświetlaczy domowych będzie 
promować zaangażowanie konsumentów i przyczyni się 
do uzyskania oszczędności zużycia energii i emisji dwu-
tlenku w całej populacji [6]. 

 
 

3. CHARAKTERYSTYKA WYŚWIETLACZA 
DOMOWEGO 
 

3.1. Definicja 
Wyświetlacz domowy domowych IHD (ang. in-

home display) jest to urządzenie elektroniczne, wyposa-
żone w monitor, na którym prezentowane są informacje o 
aktualnym poborze mocy przez odbiorcę lub o jego kon-
sumpcji energii. Wyświetlacz IHD jest częścią inteligent-
nego systemu pomiarowego. Najczęściej jest on zinte-
growany z inteligentnym licznikiem energii. W niektó-
rych rozwiązaniach zakłada się, że jeden wyświetlacz 
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będzie prezentował również dane z innych liczników np. 
gazu, ciepła, wody. Ponieważ liczniki takie najczęściej 
znajdują się w trudno dostępnych miejscach np. w piwni-
cy lub w zamykanych szafkach.  
 
3.2. Opis 

Wyświetlacz dmowy, dla klientów będzie najbardziej 
widocznym elementem inteligentnego systemu pomiaro-
wego w mieszkaniu. IHD posiada kolorowy, dotykowy 
wyświetlacz wysokiej rozdzielczości oraz bogatą funk-
cjonalność. Wyświetlacz IHD umieszcza się w widocz-
nym miejscu w mieszkaniu. 

 
Tablica 1. Informacje wyświetlane przez wyświetlacz 
IHD [2][6] 
 
Informa-
cje o 
zużyciu 
energii 

• Bieżący pobór mocy oraz zużycie energii dla 
okresów: dzień / tydzień / miesiąc / okres 
rozliczeniowy, 

• Należność do zapłaty za zużycie energii w 
bieżącym miesiącu – może być prezentowana w 
formie salda konta (kredyt lub debet), 

• Szacowana wartość rachunku za energię w 
bieżącym miesiącu, 

• Bieżący współczynnik mocy, 
• Tendencja zużycia – rosnące, czy malejące, 

Dane 
staty-
styczne 

• Wykres poboru mocy w czasie, 
• Zużycie ilościowe energii w poprzednim 

miesiącu, 
• Porównanie bieżącego zużycia ze zużyciem z 

poprzedniego wybranego okresu, 
• Należność do zapłaty za zużycie energii w 

poprzednim okresie rozliczeniowym, 
• Roczne zużycie energii, 
• Średni pobór mocy dla osób z tej samej grupy 

np. taryfowej, 
• Średnia płatność za energię dla osób z tej samej 

grupy np. taryfowej, 

Inne • Datę i czas oraz dzień tygodnia (czas zsynchro-
nizowany z innych inteligentnymi komponen-
tami systemu pomiarowego), 

• Taryfę energetyczną odbiorcy, 
• Dane nt. mikrogeneracji (ilość energii elek-

trycznej oddawanej do sieci), 
• Status połączenia (do komunikacji) z liczni-

kiem, 
• Informacje o pogodzie i temperaturze otrzyma-

ne z instytutu meteorologicznego, 
• Wielkość emisji dwutlenku węgla, 
• Drobne informacje o sposobie oszczędzania 

energii. 
 

Dane na wyświetlaczu powinny być prezentowane w 
formie wizualnej, a nie numerycznej, żeby umożliwić 
odbiorcom łatwe odróżnienie dużego poboru mocy od 
małego. Odbiorcy dużo lepiej rozumieją informacje o 
zużyciu energii prezentowane, jako kwota w walucie 
lokalnej, niż energia w kWh. Dochodzi jeszcze kwestia 
sposobu rozliczania: przedpłatowo lub kredytowo, kwe-
stia istnienia opłat stałych, rabatów i bonifikat, podatku 
VAT, akcyzy itp. Odpowiednie zaprezentowanie w czy-
telny sposób takich danych jest niewątpliwie wyzwaniem 
dla producentów wyświetlaczy IHD [6]. 

Zbiorcza informacja o należnościach i wysokościach 
rachunków jest przydatna do planowania budżetu [6]. 

Oczekuje się, że znaczna część korzyści płynących z 
inteligentnych systemów pomiarowych będzie pochodzić 
z racjonalizacji zużycia energii, poprzez obniżenie kon-
sumpcji energii lub przesunięcie zużycia paliwa z okre-
sów szczytowego zapotrzebowania. Dlatego wyświetlacz 
domowy jest tak ważnym urządzeniem w promowaniu 
większej świadomości konsumentów odnośnie ich zuży-
cia energii [6]. 

Zauważono, że konsumenci są zainteresowani po-
równaniem swojego zużycia w wybranych okresach. 
Pozwala to im na rozpoznanie trendów w konsumpcji 
energii w czasie i na ustalenie, co mogło spowodować 
jakiekolwiek zmiany (np. nowa osoba w gospodarstwie 
domowym, nowy kocioł lub urządzenie, nowe okna lub w 
przypadku ocieplenia budynku, ogrzewania elektryczne-
go, rozbudowa domu) [6]. 

 
3.3. Czytelność przekazywanych informacji 

Wyświetlacze domowe przykładowo mogą wyko-
rzystywać system kolorów, gdzie czerwony oznacza, że 
stawka za energię elektryczną wzrosła, ponieważ jest to 
czas szczytowego zapotrzebowania. Taki mechanizm 
można wykorzystywać w przypadku taryf wielostrefo-
wych dla podkreślenia obowiązywania droższej stawki 
cenowej lub w przypadku taryf z ceną krytyczną. Stoso-
wanie kolorów i wskaźników powinno pokazać odbiorcy, 
co się dzieje, bez konieczności szczegółowej uwagi [6]. 

Bardzo ważne jest to, aby wyświetlacz domowy IHD 
zapewnił klientom potrzebne im informacje w łatwo do-
stępnej formie. Dla odbiorców ważna jest prezentacja 
kosztu energii (w PLN), a nie zużycia (w kWh). 

Zdaniem niektórych badaczy nie chodzi o to, aby w 
domu był wyświetlacz, który daje za dużo informacji, 
ponieważ przez to klient może się w tym gubić i nie ro-
zumieć, które z nich są najistotniejsze. 

 
3.4. Niektóre wytyczne brytyjskiego regulatora energe-
tyki odnośnie wyświetlaczy domowych 

W Wielkiej Brytanii podmiotem odpowiedzial-
nym za dostarczenie inteligentnego licznika (zarówno dla 
gazu jak i energii elektrycznej) oraz wyświetlacza energii 
jest sprzedawca energii. Dostarczony wyświetlacz powi-
nien bez problemu komunikować się z zarówno inteli-
gentnym licznikiem energii, jak również z inteligentnym 
gazomierzem. 

Rząd Wielkiej Brytanii jest świadomy, że promowa-
nie konkurencji w dostarczaniu IHD będzie nadal zachę-
cać do innowacyjności w tej dziedzinie oraz do gwałtow-
nych zmian technologicznych. Ponadto uważa się, że 
można wiele zyskać w zakresie kosztów dzięki korzy-
ściom skali wynikającym z masowej produkcji i zakupów 
[6]. 

 
 

4. WYTYCZNE FUNKCJONALNE 
 
4.1. Różnicowanie oferty dla różnych grup odbiorców 

Nie jest tak, że jeden typ wyświetlacza domowego 
jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich 
odbiorców. Dlatego dostawcy IHD muszą różnicować 
swoją ofertę poprzez dostosowanie sprzętu do określo-
nych grup odbiorców. 

Pojawia się kwestia równości w odniesieniu do wy-
świetlanych informacji. Przykładowo lokalizacja wyświe-
tlacza w gospodarstwie domowym musi powodować, że 
będą one łatwo dostępne dla tych konsumentów. Dlatego 
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jest bardzo ważne, żeby klienci mogli wybrać najbardziej 
optymalną, wg siebie, lokalizację na umieszczenie wy-
świetlacza w mieszkaniu. W zakresie projektowania inter-
fejsu graficznego ważne jest, aby był on również odpo-
wiedni dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzenia-
mi widzenia, niedosłyszących, osób niepełnosprawnych 
ruchowo i manualnie, jak również dla osób z niskimi 
umiejętnościami pisania, czytania i liczenia. Dlatego nale-
ży oczekiwać od dostawców urządzeń, aby brali pod 
uwagę potrzeby klientów niepełnosprawnych, zapewnia-
jąc im odpowiednie dla nich urządzenie wyświetlające. 
 
4.2. Wyświetlacze przenośne 

Niektóre wyniki badań pokazują, że część konsu-
mentów preferuje otrzymywać informacje o zużyciu ener-
gii elektrycznej na wyświetlaczach przenośnych. Dzięki 
temu konsumenci mogą przenieść IHD z jednego pokoju 
do drugiego i zobaczyć bezpośrednie skutki włączania i 
wyłączania urządzeń. Popiera to pogląd, że konsumenci 
wykorzystują informacje na temat bieżącej konsumpcji w 
celu szybkiej identyfikacji możliwości oszczędzania ener-
gii (np. wyłączenie światła, nie pozostawiania urządzeń w 
trybie czuwania). Istnieją również dowody pokazujące, że 
takie przenoszenie wyświetlacza może odzwierciedlać 
krótkoterminowe zainteresowanie konsumentów wyświe-
tlanymi informacjami. Natomiast brak jest wyników ba-
dań pokazujących skuteczność długotrwałej zmiany na-
wyków przez odbiorców dzięki możliwości przenoszenia 
wyświetlacza IHD [6]. 

Niektóre wyświetlacze mogą odbierać i przekazywać 
odbiorcy krótkie wiadomości tekstowe np. sygnalizujące 
o zagrożeniu przeciążeniem systemu elektroenergetycz-
nemu i występujących cenach krytycznych lub ogranicze-
niach w poborze mocy. Należy jednak prawnie zadbać, 
aby nie były tam wysyłane niepożądane informacje mar-
ketingowe. Należy jednak pamiętać, że marketing może 
zniechęcać konsumentów do patrzenia na IHD, podważa-
jąc centralne korzyści pochodzące z wykorzystania IHD 
w zakresie jego podstawowej roli, jaką jest dostarczanie, 
w czasie rzeczywistym, informacji o zużyciu energii. 
Jednocześnie, wyświetlacz może stanowić kanał do prze-
kazywania przydatnych informacji o nowych energoosz-
czędnych produktach, usługach oraz dla porad [7]. 

 
4.3. Rozpoznawanie wykorzystywanych odbiorników 

Jednym z obszarów badań jest obecnie rozpoznawa-
nie urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie domo-
wym na podstawie zarejestrowanych wartości mocy 
czynnej i biernej. Taka funkcja nazywana jest nieinwazyj-
nym monitorowaniem obciążenia używanych urządzeń 
NIALM (ang. nonintrusive appliance load monitoring) 
[4]. Przyrządy pomiarowe z technologią NIALM są wy-
korzystywane przez przedsiębiorstwa energetyczne do 
badania konkretnych zastosowań energii elektrycznej w 
różnych domach. 

Początkowo wyświetlacze z funkcją NIALM prze-
chodzą proces uczenia się. Proces ten się jest uciążliwy, 
niewygodny i podczas niego wyświetlacz może podawać 
nieprawidłowe wyniki. Wiele zależy od dokładności da-
nych dostępnych dla urządzenia z funkcją rozpoznawania 
wykorzystywanych odbiorników. Dane piętnastominuto-
we są za mało dokładne, a algorytmy wykorzystujące 
takie dane, są mało skuteczne. 

 

4.4. Skuteczność stosowania wyświetlaczy IHD 
Zauważono, że informowanie odbiorcy na bieżąco o 

jego konsumpcji energii ma bezpośredni związek ze 
zwiększeniem efektywności jej wykorzystania, nawet w 
przypadku, kiedy odbiorca nie ma dodatkowej zachęty np. 
w postaci zróżnicowanych cen w różnych okresach doby. 
Jest to tzw. efekt Priusa. Można zatem powiedzieć, że 
taka rola licznika lub wyświetlacza IHD powoduje, że 
odbiorca zacznie zachowywać się bardziej ekologicznie 
[10]. Dzięki wyświetlaczom domowym klienci stają się 
bardziej świadomi widząc zmieniające się wykresy wska-
zujące na wzrost poboru mocy w wyniku np. włączenia 
ogrzewania elektrycznego podłogowego. Wielu klientów 
nie zdaje sobie sprawy z czynników powodujących wzrost 
zużycia energii. AMI to dobre narzędzie pomocne do 
zrozumienia tego aspektu. 

Informacje odnoszące się do emisji dwutlenku węgla 
mogą mieć pozytywny wpływ na podnoszenie świadomo-
ści odnośnie wpływu zużycia energii przez odbiorców na 
taką emisję. Jednak nieznane są żadne dowody na sku-
teczność informacji o emisji dwutlenku węgla w zachęca-
niu do oszczędności zużycia energii przez konsumentów. 
Pomimo tego, że informacje o wielkości emisji kilogra-
mów CO2 były dostępne na większości wyświetlaczy 
stosowanych podczas badań, informacje w dużej mierze 
zostały zignorowane niemal przez wszystkich uczestni-
ków [6]. 

Podczas innego projektu badawczego pilotażowo u 
odbiorców zainstalowano inteligentne liczniki oraz wy-
świetlacze IHD z możliwością włączenia alarmu, używa-
nego do ostrzegania użytkownika o poziomie konsumpcji 
energii [5]. System alarmowy składał się z paneli ścien-
nych z wyświetlaczem powiązanym z inteligentnym licz-
nikiem, który uruchamiał alarm, jeśli w gospodarstwie 
domowym przekraczano ustalony limit zużycia w okresie 
dwudziestu czterech godzin. Informacje zwrotne od klien-
tów, do tej pory były takie, że nie chcą żadnego rodzaju 
alarmów, które powiadamiają ich o wysokim poziomie 
konsumpcji; zamiast tego woleliby współpracować z 
inteligentnym licznikiem wtedy, kiedy sami chcą. 

W czasie badań w Płn. Karolinie w USA zastosowa-
no wyświetlacze domowe FEM (ang. Fitch Energii Moni-
tor), podobne funkcjonalnie do IHD. Zostały one zainsta-
lowane w domach, ale odbiorcy nie zostali poinformowa-
ni, że biorą udział w badaniach i że będą obserwowani. 
Zauważono, że odbiorcy średnio zmniejszyli swoje zuży-
cie energii o ok. 12%. Podczas innych badań w Kanadzie 
u 25 odbiorców zainstalowano wyświetlacze domowe. 
Zużycie energii mierzono przez 60 dni. Zauważono śred-
nie oszczędności rzędu 12,9% [3]. 

Podczas jednego dwuletniego projektu badawczego 
w Ontario uzyskano kilka przydatnych informacji odno-
śnie wykorzystania IHD. Pod koniec badania okazało się, 
że prawie jedna trzecia ankietowanych konsumentów, 
którzy mieli dostęp do wyświetlacza IHD, zdecydowała 
się nie używać go w czasie trwania projektu badawczego. 
W czasie okresu próbnego odbiorcy mogą być bardziej 
energooszczędni, niż przeciętni użytkownicy [6].  

Zmiany takie nie wymagają trwałego korzystania z 
IHD. To sugeruje, że długoterminowe zmiany zachowań 
mogą być wywołane przez krótkotrwałe użycie IHD. 
Wyświetlacze pomagają użytkownikom zrozumieć sens 
taryf na energię i gaz. Pomimo tego, że obecnie nie ma 
dowodów na temat trwałego wpływu IHD na zużycia 



 

102                                                   Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, ISSN 1425-5766, Nr 33/2013 

energii, to jednak wydaje się, że w tym obszarze rynek 
jest jeszcze w fazie początkowego rozwoju oraz preferen-
cje użytkowników mogą zmienić się wraz z rozwojem 
technologii [6]. 

Niektórzy uczestnicy badań – osoby starsze wyrażają 
swoje obawy związane z możliwością wyłączenia lub 
przeprogramowania ich urządzeń, których potrzebują do 
utrzymywania ciepła i zdrowia. W przypadku energii 
elektrycznej jest to mniejszy problem chyba, że jest ona 
wykorzystywana do celów grzewczych. Niektórzy biedni 
odbiorcy już teraz nie ogrzewają wystarczająco dobrze 
swoich domów [6]. 

Należy zdać sobie sprawę, że racjonowanie energii, 
szczególnie dla wrażliwych klientów, jest poważnym 
problemem. Na pewno rozwiązaniem nie jest dostarczenie 
IHD. Należy jednak wierzyć, że IHD pomogą tym klien-
tom efektywniej zarządzać ich zużyciem energii oraz 
doprowadzą do zmniejszenia ich rachunków za energię. 

 
 

5. MOŻLIWE ZAGROŻENIA 
 
Specjaliści z branży możliwe zagrożenia nazywają 

jako tzw. złote klamki. Chodzi o dawanie klientom, za 
małe pieniądze, zaawansowanych technologii, które dużo 
kosztują, a klienci ich nie potrzebują, nie wykorzystują 
lub potem nie doceniają i wybrzydzają. Już teraz bardzo 
wielu użytkowników np. smartfonów wykorzystuje tak 
naprawdę ok. 10 % możliwości funkcjonalnych tych 
urządzeń. Podobnie jest z oprogramowaniem np. pakietem 
biurowym MS Office [1]. Takim użytkownikom wystar-
czyłyby tańsze i prostsze rozwiązania. Jednak w takim 
przypadku to sami użytkownicy płacą za takie rozwiąza-
nia, a operatorzy lub producenci zachęcają do zakupu 
droższych i bogatszych funkcjonalnie produktów. 
 

 
6. WNIOSKI KOŃCOWE 

 
Przeprowadzone dotychczas projekty badawcze po-

kazują, że wyświetlacze IHD mogą być bardzo zawanso-
wane funkcjonalnie. 

Wiadomo jednak, że tak jak różni są odbiorcy energii, 
należy zróżnicować wyświetlacze. Należy je dostosować 
do konkretnego odbiorcy. Są osoby preferujące proste 
urządzenia oraz takie, które wykazują zainteresowanie 
zaawansowanymi funkcjami wyświetlaczy. Porównując to 
do telefonów komórkowych można również powiedzieć, 
ze osoby posiadające zawansowane funkcjonalnie urzą-
dzenia często wykorzystują jedynie ok. 10% ich możliwo-
ści. Część zaawansowanych funkcji została przez nich 
przetestowana i nie spełniła oczekiwań klientów. 

Jedna z koncepcji wdrażania wyświetlaczy zakłada, 
że odbiorcy za darmo zostaną wyposażeni w proste funk-
cjonalnie urządzenia. Dokonają oni wyboru jednego wy-
świetlacza z prezentowanej puli urządzeń. Jeżeli będą oni 
zainteresowani zaawansowanymi technologicznie wy-
świetlaczami, to będą musieli za nie zapłacić. 
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There are many studies on smart metering. The aim of smart metering is not only automate billing and two-way com-
munication with a smart meter. The measure of success of the implementation of smart metering is the level of customer 
engagement and his cooperation with energy companies, as well as the consequences of such involvement flowing change his 
electricity-using habits. This article focuses on one device for smart metering – in-home display. The paper characterized 
IHD's functions and described international experiences of the research and conclusions of the studies. 




