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Streszczenie: Intensywny rozwój generacji rozproszonej, 

wykorzystującej źródła OZE oraz skojarzone wytwarzanie energii 

elektrycznej i ciepła, jest efektem realizacji europejskiej i krajowej 

polityki energetycznej. Wzrost znaczenia źródeł rozproszonych 

w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię elektryczną, powoduje, że 

ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa i minimalizacji kosztów 

funkcjonowania KSE również będzie musiała się zwiększać. 

W artykule przedstawiono koncepcję współdziałania rozproszonych 

źródeł energii w ramach wirtualnej elektrowni, w celu możliwości 

świadczenia usług systemowych, adresowanych uczestnikom rynku 

energii (operatorzy OSP, OSD, podmioty oferujące bilansowanie 

handlowe oraz świadczące usługi zarządzania popytem). Koncepcja 

uwzględnia aspekty techniczne oraz organizacyjne wynikające z 

właściwości źródeł wytwórczych oraz z uwarunkowań rynków energii 

i usług systemowych. 

 

Słowa kluczowe: wirtualna elektrownia, generacja rozproszona, 

usługi systemowe. 

 

1. WSTĘP 

 

Tradycyjne funkcjonowanie systemu 

elektroenergetycznego opiera się na założeniu 

jednokierunkowego przepływu mocy od dużych jednostek 

wytwórczych, poprzez sieci przesyłowe wysokich napięć do 

węzłów średniego napięcia i dalej do odbiorców końcowych. 

Rozwój i rozpowszechnienie źródeł odnawialnych, 

a w szczególności generacji rozproszonej wykorzystującej 

lokalne zasoby energetyczne, dodatkowo wzmocniony 

europejską polityką energetyczną, dającą przywileje 

odnawialnym źródłom energii zmienił tę ugruntowaną 

sytuację. Liberalizacja sektora energetycznego oraz 

wprowadzenie rynków energii zaowocowały dalszymi 

zmianami w systemie elektroenergetycznym zarówno w sferze 

technicznego wyposażenia, jak i zarządzania i sterowania 

siecią. 

Wirtualna elektrownia jest nowym elementem 

zarządzania rozproszonymi zasobami wytwórczymi, który 

może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy 

systemu elektroenergetycznego.  

Obserwowany rozwój rozproszonych źródeł energii, 

w szczególności odnawialnych źródeł energii (OZE) będzie 

przyczyniał się do coraz większego udziału tych źródeł 

w strukturze produkcji energii elektrycznej, kosztem jednostek 

konwencjonalnych. Wysoki udział źródeł o zmiennej mocy 

wyjściowej, uzależnionej od aktualnych warunków 

pogodowych ma niekorzystny wpływ na regulacyjność 

KSE. W przypadku okresów niskiego zapotrzebowania na moc 

tj. doliny nocnej czy dni świątecznych zagrożone może być 

utrzymanie minimalnej wymaganej liczby pracujących 

jednostek konwencjonalnych oraz minimalnego wymaganego 

poziomu mocydyspozycyjnej pracujących jednostek 

konwencjonalnych. Planowana do pracy liczba jednostek w 

ciągu dnia, dla każdej godziny wynika, m.in. z minimalnej 

liczby bloków w poszczególnych: 

 elektrowniach, ze względu na bezpieczeństwo 

elektrowni (systemowe ograniczenia elektrowniane); 

 węzłach sieci dla spełnienia kryteriów bezpieczeństwa 

pracy sieci elektroenergetycznej (systemowe 

ograniczenia sieciowe). 

Decydującym elementem ukierunkowującym 

reorganizację systemu elektroenergetycznego jest Rynek 

Bilansujący, będący narzędziem równoważenia produkcji 

i zużycia energii elektrycznej. Obecnie w Polsce Rynek 

Bilansujący funkcjonuje jedynie w obszarze rynku 

hurtowego. Niezbędne jest jednak wprowadzenie w obszarze 

sieci dystrybucyjnej mechanizmów bilansowania, tak aby 

zapewnić efektywny rozwój generacji rozproszonej oraz 

niezawodne i ekonomicznie uzasadnione zaopatrzenie 

odbiorców w energię elektryczną. 

 

2. UWARUNKOWANIA FORMALNO - PRAWNE 

 

Wdrażane w ramach UE kodeksy sieciowe stanowią 

instrument w celu stworzenia jednolitego rynku energii 

w Unii Europejskiej. Kodeks sieciowy dotyczący wymagań 

dla wytwórców (ang. Requirements for Generators, RFG NC) 

definiuje wspólny zestaw wymagań w zakresie przyłączania 

do systemu elektroenergetycznego obiektów wytwórczych. 

Zapisy kodeksu powinny być stosowane do wszystkich 

nowych jednostek wytwórczych oraz istniejących, uznanych 

za znaczące. 

Spełnienie nowych wymagań stawianych jednostkom 

wytwórczym może przyczynić się do bardziej aktywnego 

udziału tych jednostek w świadczeniu usług na żądanie 

operatora systemu. Kluczowe dla kodeksu sieci jest 

określenie dla jednostek wytwórczych, w zależności od 

progów mocy osiągalnej, wymagań dotyczących m.in.: 

 stabilności częstotliwościowej i napięciowej; 

 odporności na występujące zakłócenia w sieci; 

 odbudowy systemu po wystąpieniu zakłócenia; 

 prowadzenia ruchu (systemy sterowania i nastawy 

regulatorów, systemy zabezpieczeń i nastawy EAZ); 

 zdolności do generacji mocy biernej przez poszczególne 

typy jednostek wytwórczych. 
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Tabela 1 Próg mocy, powyżej którego następuje kwalifikacja 

jednostki wytwórczej [ 4] 

 

 

Zapisy kodeksu precyzują wymagania techniczne dla 

źródeł wytwórczych już od 0,8 kW. Wynika z nich, że jednostki 

typu B (moc w przedziale od 1 MW do 50 MW) będą 

wyposażone w układy umożliwiające zarówno regulację mocy 

czynnej i biernej, jak i automatykę pozwalającą na utrzymanie 

w pracy podczas zwarć w sieci przez określony czas. Źródła 

wytwórcze przyłączane obecnie do sieci SN muszą spełniać 

warunki określone w IRiESD. 

Generacja rozproszona w sieciach średnich i niskich 

napięć przy zakłóceniach i warunkach pracy innych od 

znamionowych najczęściej jest wyłączana. Jednostki tego typu 

nie są wykorzystywane do świadczenia jakichkolwiek usług 

regulacyjnych. Obecnie obowiązujący katalog regulacyjnych 

usług systemowych w głównej mierze dostosowany jest do 

możliwości ich świadczenia przez duże systemowe elektrownie 

cieplne. 

Aktualnie większa część rynku usług systemowych 

zintegrowana jest z Rynkiem Bilansującym, z racji tego że 

służą one realizacji podobnej funkcji techniczno-handlowej. 

OSP pozyskuje za ich pomocą środki techniczne do 

zapewnienia niezbędnego poziomu rezerw mocy oraz 

bilansowania chwilowych wartości mocy w systemie. 

Pozyskanie usług regulacyjnych z jednostek wytwórczych 

odbywa się głównie w ramach procesów Rynku Bilansującego 

a warunki ich świadczenia wynikają z wymagań technicznych 

sformułowanych w IRiESP oraz w bilateralnych umowach 

przesyłania. 

Z tego względu uczestnictwo generacji rozproszonej 

w rynku regulacyjnych usług systemowych wymagałoby 

bezpośredniego i aktywnego uczestnictwa w Rynku 

Bilansującym. Oznaczałoby to konieczność spełnienia 

szerokiego zakresu wymagań, zbliżonego do tego jaki 

obowiązuje jednostki wytwórcze centralnie dysponowane. 

Dostosowanie pojedynczej instalacji OZE do 

samodzielnego świadczenia usług regulacyjnych wiązałoby się 

prawdopodobnie ze znacznym wzrostem kosztów 

funkcjonowania. Dlatego z perspektywy opłacalności 

świadczenia usług systemowych, uzasadnionym byłoby 

łączenie w ramach jednej jednostki grafikowej, uczestniczącej 

w Rynku Bilansującym, możliwie dużej liczby źródeł 

rozproszonych. 

Obecnie OSP nie wykorzystuje potencjału regulacyjnego 

generacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej. Wynika to 

m.in.: z niewielkich mocy jednostek w porównaniu do potrzeb 

systemowych, utrudnionego dostępu do jednostek, 

konieczności pozyskiwania rezerw ze znacznej ilości źródeł 

(skomplikowany proces organizacyjny, komunikacyjny, 

konieczność rozbudowy systemów teleinformatycznych, itp.). 

W przyszłości przy rosnącym udziale w systemie źródeł OZE 

można oczekiwać wzrostu zapotrzebowania na moce 

regulacyjne. Zainteresowanie możliwościami źródeł 

przyłączonych do sieci dystrybucyjnych wystąpi wtedy, gdy 

OSP wyczerpie możliwości świadczenia usług regulacyjnych 

przez źródła systemowe, a usługi oferowane przez nowych 

dostawców będą spełniały wymagania techniczne i wykażą 

konkurencyjność cenową. 

Kompleksowa nowelizacja Ustawy o odnawialnych 

źródłach energii wprowadzona 2016 r. wnosi szereg zmian 

istotnych dla możliwości świadczenia usług regulacyjnych 

przez generację rozproszoną. Wprowadza ona dwie nowe 

formy przedsiębiorczości tzw. klastry oraz spółdzielnie 

energetyczne. Celem porozumienia w zakresie klastra energii 

musi być wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, 

dystrybucja lub obrót energią z OZE lub z innych źródeł w 

ramach sieci dystrybucyjnej. Obszar działania klastra nie 

może przekraczać granic jednego powiatu lub 5 gmin.  

Spółdzielnia energetyczna to zrzeszenie, które ma na celu 

produkcję energii na użytek własny (członków) oraz 

ewentualną sprzedaż nadwyżek do sieci. Sumaryczna 

produkcja energii wewnątrz spółdzielni limitowana jest 

w zależności od nośnika energii (dla energii elektrycznej - 

moc jednostek do 10 MWe). Ponadto członkowie spółdzielni 

muszą być zlokalizowani na terenie jednej gminy. 

Rozwiązania te, koncentrując się na kwestiach 

maksymalizacji zużycia energii w pobliżu miejsca jej 

wytworzenia, są korzystne z perspektywy bezpieczeństwa 

i niezawodności funkcjonowania KSE i mogą stać się 

w przyszłości podstawą do tworzenia lokalnych obszarów 

bilansowania, współdziałających z operatorami sieci 

dystrybucyjnych. Jednak wskazane ograniczenia terytorialne 

oraz limity łącznej mocy w zagregowanej jednostce mogą 

stanowić barierę dla możliwości świadczenia usług 

regulacyjnych na rzecz OSP (zbyt mały potencjał 

regulacyjny). 

Nowelizacja Ustawy wprowadza również nowy model 

rozliczeń za energię odnawialną wyprodukowaną 

w mikroinstalacjach prosumenckich, w którym taryfy 

gwarantowane zastąpiono systemem tzw. opustów. Oznacza 

to, że wprowadzone do sieci nadwyżki energii nie podlegają 

sprzedaży, lecz są rozliczane łącznie z energią pobraną przez 

prosumenta, w okresach kiedy jego zapotrzebowanie nie 

mogło być pokryte przez własne źródło wytwórcze. 

Zewnętrzna sieć energetyczna działa w tym wypadku jak 

magazyn energii i prosument wprowadzając do niej 1 kWh 

energii może odebrać 0,8 (lub 0,7) kWh, unikając płatności w 

części odpowiadającej cenie energii oraz zmiennym stawkom 

za dystrybucję. W takim modelu dysponentem nadwyżek 

energii jest sprzedawca zobowiązany i jedynie on może być 

zainteresowany możliwością agregacji tego typu źródeł  

w ramach wspólnej jednostki grafikowej. 

Pozostałe instalacje OZE, o ile chcą korzystać z prawa do 

sprzedaży wyprodukowanej energii sprzedawcy 

zobowiązanemu, w celu rozliczenia ilości wyprodukowanej 

energii odnawialnej, muszą być „obserwowalne” 

indywidualnie bądź w sposób zagregowany, w ramach grupy 

jednostek wytwórczych OZE. Z tego względu nie jest 

możliwe tworzenie wirtualnej elektrowni, na którą składać się 

będą jednocześnie instalacje OZE oraz konwencjonalne 

jednostki wytwórcze. Ograniczenie to przestanie 

obowiązywać z początkiem 2018 roku, w przypadku 

odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej powyżej 

500 kW, które przestaną podlegać obowiązkowi zakupu 

energii przez sprzedawcę zobowiązanego i będą musiały 

znaleźć nabywców na rynku konkurencyjnym. 

 



 

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 53/2017                                                                     145   

3. KONCEPCJA WIRTUALNEJ ELEKTROWNI 

WYKORZYTUJĄCA USŁUGI SYSTEMOWE 

Z ROZPROSZONYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

 

Wirtualna elektrownia (ang. Virtual Power Plant – VPP)  

to centralnie optymalizowany i sterowany zespół 

rozproszonych jednostek wytwórczych i/lub odbiorczych, 

które na żądanie agregatora sterującego pracą wirtualnej 

elektrowni są w stanie zmienić wielkość mocy czynnej. 

W skład wirtualnej elektrowni mogą wchodzić jednostki  

różnych typów: 

 sterowalne i dobrze prognozowalne jednostki wytwórcze, 

t.j. elektrociepłownie wytwarzające ciepło w skojarzeniu 

z energią elektryczną (CHP), elektrownie wodne 

zbiornikowe, oraz biogazownie, jeżeli posiadają 

możliwość magazynowania biogazu; 

 źródła o ograniczonych możliwościach precyzyjnego 

prognozowania mocy oddawanej do sieci, sterowalne 

tylko w zakresie ograniczania mocy oddawanej do sieci, 

takie jak wszystkie źródła OZE, zależne od warunków 

atmosferycznych (elektrownie wiatrowe 

i fotowoltaiczne); 

 odbiorcy o przewidywalnym poborze mocy, najczęściej 

przemysłowi, mogący na określony okres czasu zmienić 

zużycie energii wpływając na proces produkcyjny, np. 

ciepłownie (zmiana zużycia energii przez pompy 

obiegowe i wentylatory wyciągu, wykorzystanie 

możliwości akumulacji ciepła w zładzie sieci 

ciepłowniczej); 

 zagregowanie odbiorcy indywidualni np. blok, osiedle,  

mający możliwości sterowania zużyciem (DSM/DR); 

 zasobniki energii, mogące pracować zarówno jako źródło 

wytwórcze (tryb rozładowania) lub być wykorzystywane 

w trybie odbiorczym (ładowanie zasobnika). 

O pracy poszczególnych jednostek decyduje Agregator, 

który zgodnie z realizowanymi przez siebie celami 

optymalizuje pracę wszystkich jednostek. Może nim być 

podmiot władający zasobami regulacyjnymi lub posiadający 

wiedzę rynkową lub techniczną o stanie sieci,  umożliwiającą 

optymalne dysponowanie zasobami regulacyjnymi. Ogólną 

koncepcję struktury systemu zarządzania VPP przedstawiono 

na rysunku 1. 

 

 
 

Rys. 1 Ogólna koncepcja struktury systemu zarządzania VPP 

 

Prognozowanie warunków pracy VPP jest jednym 

z najważniejszych elementów umożliwiających zwiększenie 

bezpieczeństwa KSE. Prognozowanie powinno obejmować 

wszystkie źródła nie posiadające lub posiadające ograniczoną 

zdolność magazynowania paliwa i/lub produkcji oraz 

sterowalne zapotrzebowanie na moc odbiorców, wliczając  

w to prognozy możliwości zmiany zapotrzebowania na moc 

elastycznych odbiorców. W ramach systemu prognozowania 

powinny być realizowane następujące funkcje: 

 prognoza zapotrzebowania na usługi regulacyjne, 

 prognoza dyspozycyjności usług regulacyjnych ze 

źródeł OZE, 

 prognoza warunków otoczenia rynkowego. 

W oparciu o powyższe dane realizowane jest planowanie 

(optymalizacja) wykorzystania dostępnych zasobów dla 

pokrycia prognozowanego zapotrzebowania na usługi 

regulacyjne. 

Zagregowanie zasobów wytwórczych w ramach VPP  

w szczególności trudnoprognozowalnych źródeł tj. farm 

wiatrowych czy elektrowni fotowoltaicznych, pozwoli na 

zwiększenie bezpieczeństwa KSE poprzez zmniejszenie 

zapotrzebowania na rezerwy mocy. Agregacja źródeł będzie 

przyczyniać się bowiem do kompensowania błędów prognoz 

i zmienności generacji OZE zależnej od warunków 

atmosferycznych (ang. smoothing effect).  

Dzięki zastosowaniu systemów kontroli oraz 

mechanizmów regulacyjnych generacji oraz sterowalnych 

odbiorów możliwe będzie świadczenie przez źródła 

rozproszone regulacyjnych usług systemowych na rzecz 

operatorów systemów. W zależności od możliwości 

technicznych źródeł  usługi mogą być dostarczane w zakresie:  

 regulacji częstotliwości i mocy czynnej - związane 

z krótkoterminowym bilansowaniem energii 

i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym. 

W ramach usług wykorzystuje się układy regulacji 

o zróżnicowanych czasach aktywacji oraz dostępnych 

pasmach regulacji. Regulacja częstotliwości i mocy 

czynnej jest realizowana automatycznie (regulacja 

pierwotna i wtórna oraz trójna). Powyższe usługi 

świadczone są przede wszystkim przez jednostki 

wytwórcze. Mogą być również dostarczane przez inne 

podmioty, np.: odbiory lub systemy magazynowania; 

 regulacji napięć i mocy biernej - usługi niezbędne do 

utrzymania wymaganego poziomu napięcia w sieci. 

Usługa polega na wytwarzaniu mocy biernej 

(pojemnościowej lub indukcyjnej). Regulacja odbywa 

się z wykorzystaniem generatorów synchronicznych 

(jednostki wytwórcze, dynamiczne kompensatory 

synchroniczne) i elementów pasywnych (baterie 

kondensatorów, transformatory z możliwością regulacji 

przekładni); 

 wykorzystywania w stanach zagrożenia bezpieczeństwa 

systemu i awaryjnych (gotowość do pracy wyspowej 

oraz do odbudowy systemu po awariach systemowych - 

gotowość do "blackstartu"). 

 

Wykorzystywanie możliwości regulacyjnych źródeł 

OZE poprzez świadczenie regulacyjnych usług systemowych  

jest szeroko stosowane w wielu krajach europejskich. 

Działania te są powszechnie wykorzystywane przez 

operatorów sieci przesyłowej na obszarze Niemiec (Amprion, 

Tennet, Transnet BW i 50Hertz). Usługi regulacyjnych 

rezerw mocy czynnej (pierwotna, wtórna oraz trójna) są 

wykorzystywane na otwartym rynku usług systemowych. 

Zakup poszczególnych usług jest realizowany w ramach 

mechanizmu aukcyjnego.  

Usługi regulacyjne na rzecz OSD, oprócz dużych 

jednostek systemowych, są świadczone również przez 
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agregatorów usług systemowych. Część z nich świadczy pełen 

zakres usług regulacyjnych. 

Dostawcy usług systemowych dla OSP przechodzą 

procedurę, tzw. wstępnej kwalifikacji. Procedura ma za zadanie 

weryfikację technicznych zdolności źródła w celu spełnienia 

wymagań OSP w zakresie świadczenia usług regulacyjnych. 

Procedurą objęci są nie tylko agregatorzy, ale także wszystkie 

zagregowane źródła planowane do świadczenia usług 

regulacyjnych. Obecnie w ramach wirtualnych elektrowni 

wykorzystuje się przede wszystkim techniczne możliwości 

biogazowni, elektrociepłowni oraz elektrowni wodnych,  

w mniejszym stopniu generacji wiatrowej oraz fotowoltaiki.  

 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI  

 

Obecnie występująca dynamika wzrostu szczytowego 

zapotrzebowania powoduje, że coraz większym wyzwaniem 

staje się pokrycie zapotrzebowania na moc w szczycie przez 

jednostki wytwórcze centralnie dysponowane (JWCD), 

pracujące w dolinie krzywej obciążenia. W KSE podstawowym 

dostawcą usług regulacyjnych zapewniających bezpieczeństwo 

pracy KSE i niezawodność dostaw energii do odbiorców są 

jednostki wytwórcze cieplne, wykorzystujące paliwa węglowe. 

Są to jednostki o określonych parametrach technicznych, które 

w wielu przypadkach nie pozwalają na szybką reakcję 

wynikającą ze zmian mocy np. generacji wiatrowej. Skutkiem 

coraz większej zmienności zapotrzebowania odbiorców na moc 

jest wzrost zapotrzebowania na usługi regulacyjne świadczone 

obecnie wyłącznie przez JWCD. 

Podobnie jak w przypadku odbiorców energii, błędy 

prognoz i związane z nimi rosnące zapotrzebowanie na rezerwy 

dotyczą również źródeł OZE, w szczególności technologii 

uzależnionych od zmiennych i trudno prognozowalnych 

warunków pogodowych.  

Wzrost mocy zainstalowanej w źródłach OZE,  

w szczególności źródeł o niestabilnym charakterze generacji, 

będzie powodował wzrost ich udziału w strukturze produkcji 

energii elektrycznej, przy zmniejszającym się udziale generacji 

w jednostkach konwencjonalnych. Wysoki udział źródeł 

o zmiennej mocy wyjściowej, uzależnionej od aktualnych 

warunków pogodowych, ma niekorzystny wpływ na 

regulacyjność KSE, w szczególności w okresie niskiego 

zapotrzebowania (dolina nocna, dni świąteczne). Zagrożone 

może być wówczas utrzymanie minimalnej wymaganej liczby 

pracujących jednostek konwencjonalnych oraz minimalnego 

wymaganego poziomu mocy dyspozycyjnej JWCD dla 

pokrycia zapotrzebowania na moc i zapewnienia rezerwy w 

kierunku zwiększania generacji. 

W horyzoncie kilku ostatnich lat, w pracy KSE daje się 

obserwować niekorzystne trendy stwarzające coraz większe 

wyzwania związane z dobowym bilansowaniem systemu. 

Sukcesywnie maleje zapotrzebowanie na moc do pokrycia 

przez JWCD w dolinie, rośnie zapotrzebowanie na moc do 

pokrycia przez JWCD w szczycie oraz rośnie poziom rezerw 

mocy wymaganych ze względu na bezpieczeństwo 

i niezawodność pracy KSE. Konieczne jest zatem 

poszukiwanie nowych rozwiązań m.in. poprzez 

wykorzystanie możliwości świadczenia usług regulacyjnych 

przez generację rozproszoną zagregowaną w ramach VPP. 

O ile pojedyncze źródła posiadają niewielki potencjał 

regulacyjny o tyle ich agregacja w ramach VPP umożliwi 

zniwelować te wady. 

Budowa kompletnego systemu VPP jest złożonym 

zadaniem, które wymaga nakładów inwestycyjnych 

związanych z: projektem i budową systemu informatycznego 

zarządzającego pracą elektrowni, budową infrastruktury 

komunikacyjnej oraz modernizacją układów automatyki 

elektrowni. Jednoznaczne oszacowanie wielkości 

ewentualnych zysków wynikających z zaimplementowania 

funkcjonalności VPP wymaga uwzględnienia wielu 

zmiennych czynników, łącznie z uwzględnieniem możliwości 

i ograniczeń technicznych źródeł. 

Doświadczenia krajów europejskich wskazują, że 

generacja rozproszona jest technicznie przystosowana do 

świadczenia usług regulacyjnych a przedstawione działania są 

stosowane.  
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CONCEPT OF VIRTUAL POWER PLANT INTEGRATING DISTRIBUTED ENERGY 

SOURCES AS A ANCILLARY SERVICES PROVIDER SYSTEM 
 

Intensive development of distributed generation, using renewable energy sources and combined production of electricity 

and heat, is a result of European and national energy policy. The growing importance of distributed sources in meeting the 

demand for electricity, makes their role in ensuring security and minimizing the costs of the NPS will also have to increase. 

The article presents the concept of interoperability of distributed energy resources in the virtual power plant, in order to be able 

to provide system services, addressed the participants of the energy market (operators TSO, DSO, companies offering 

commercial balancing and demand side management service providers). The concept takes into account technical, economic 

and organizational arising from the generation sources properties and the conditions of energy and ancillary services markets. 

 

Keywords: virtual power plant, distributed generation, ancillary services. 

 

 

 

 

 




