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KONCEPCJA LOKALNEGO OBSZARU BILANSOWANIA  
JAKO NARZĘDZIA PLANOWANIA I PROWADZENIA RUCHU  

SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SN 
 
 

Mieczysław Wrocławski 
ENERGA-OPERATOR SA 

Bogdan Czarnecki 
Instytut Energetyki oddział Gdańsk 

 
 
 

Słowa kluczowe 
prognozowanie i estymacja zapotrzebowania na moc, sieć SN, lokalny obszar bilansowania 
 
Streszczenie 
Funkcjonowanie sieci dystrybucyjnej podlega obecnie istotnym zmianom wynikającym  
z rozwoju rozproszonych OZE, wzrostu ilości zastosowań energii elektrycznej przez 
odbiorców końcowych oraz pojawieniu się zasobów przyłączonych do sieci, które  
z punktu widzenia OSD charakteryzują się sterowalnością i możliwością wpływania na 
warunki prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej. W referacie zaprezentowano koncepcję 
planowania na dobę następną i prowadzenia w czasie rzeczywistym ruchu sieci SN, 
polegającą na: 

• prognozowaniu generacji OZE oraz zapotrzebowania odbiorców na moc na dobę 
następną  

• planowaniu pracy zasobów regulacyjnych (zasobnika energii) dla realizacji celów 
stawianych przez OSD. 

• estymacji warunków pracy sieci SN w warunkach jej ograniczonej obserwowalności 
i wykorzystania dostępnych zasobów regulacyjnych dla poprawy jakości  
i niezawodności dostaw energii 

Referat oparto na doświadczeniach zebranych w trakcie trwającego od 2016 roku 
projektu „Budowa Lokalnego Obszaru Bilansowania (LOB) jako elementu zwiększania 
bezpieczeństwa i efektywności energetycznej pracy systemu dystrybucyjnego”  
(nr projektu GEKON1/02/213880/30/2015), realizowanego przy współudziale Energa 
Operator SA, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk. 

 
 

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 zmienia dotychczasową sytuację. Liberalizacja sektora energetycznego 
oraz wprowadzenie rynków energii zaowocowały dalszymi zmianami w systemie 
elektroenergetycznym w sferze technicznego wyposażenia, zarządzania i sterowania 
siecią, w szczególności rozdział działalności (ang. unbounding) i dostęp stron trzecich 
(ang. Third Party Access). 

Rynek bilansujący (RB) jest narzędziem równoważenia produkcji i zużycia 
energii elektrycznej. Obecnie w Polsce RB funkcjonuje jedynie w obszarze handlu 
hurtowego. Lokalne bilansowanie jest nowym elementem zarządzania siecią 
dystrybucyjną, który może przyczynić się do transformacji sieci pasywnych w sieci 
aktywne „smart grid” oraz do optymalizacji pracy sieci średniego i niskiego napięcia. 
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2. Cele i opis LOB 
 

Głównym celem działania LOB jest zapewnienie niezawodnej i bezpiecznej 
pracy sieci w warunkach dużego udziału energii z odnawialnych i rozproszonych 
źródeł, z uwzględnieniem jakości dostarczanej energii oraz efektywności jej 
wykorzystania. Przewiduje się również, że w sytuacjach awaryjnych LOB będzie  
w stanie funkcjonować w trybie pracy wyspowej, w oparciu o zasobnik energii 
pracujący w trybie regulacji częstotliwości oraz lokalną rozproszoną generację, przede 
wszystkim OZE. 

Aby LOB mógł realizować postawione zadania i cele, niezbędnym jest 
zapewnienie sterowalności i obserwowalności sieci i podmiotów biorących udział  
w LOB. W warunkach polskich obserwowalność sieci SN jest bardzo ograniczona. 
Dotyczy to zarówno infrastruktury sieciowej jak i generacji rozproszonej oraz 
zapotrzebowania odbiorców na moc. 

Centralnym elementem systemu sterowania LOB jest oprogramowanie 
LOBSter, którego zadaniem jest planowanie i prowadzenie ruchu w LOB. System 
zasilany jest danymi pomiarowymi z obszaru LOB gromadzonymi w trybie off lub  
on line i prognozami warunków meteorologicznych. Zadaniem systemu jest 
opracowanie prognoz zapotrzebowania odbiorców na moc i prognoz generacji 
rozproszonej, w oparciu o które wypracowuje plan wykorzystania zasobów 
sterowalnych na dobę następną, a następnie w czasie rzeczywistym wartości zadane 
dla zasobów sterowalnych przyłączonych w LOB.  

Na Rysunku 1 przedstawiono schematycznie elementy wchodzące w skład LOB 
Hel. Kluczowym elementem LOB jest magazyn energii o mocy 0.75 MW i pojemności 
1.50 MWh wykonany w technologii Li-Ion. W obszarze LOB zlokalizowane są 4 farmy 
wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 6 MW oraz biogazownia mocy 0.8 MW. 
Szczytowe zapotrzebowanie na moc odbiorców przyłączonych do sieci w obszarze 
LOB wynosi 6 MW. 
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Rysunek 1. Zagregowany model LOB z wyznaczonymi podobszarami pomiędzy stacjami SN/nn 
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Dobowo-sezonowa zmienność zapotrzebowania odbiorców na moc nie jest 
typowa w skali KSE, co przedstawiono na Rysunku 2. Ze względu na turystyczno-
rekreacyjnych charakter obszary, maksimum zapotrzebowania na moc latem przypada 
w godzinach nocnych. Odbiorcy są przyłączeni do 81 stacji SN/nn, a ich liczba  
w grupach taryfowych B, C i G wynosi odpowiednio 19; 591 i 5431. 
 

 

Rysunek 2. Dobowe profile zapotrzebowania odbiorców na moc 

 
Sieć SN zawiera zarówno przewody napowietrzne jak linie kablowe  

i charakteryzuje się dużym nasyceniem rozłącznikami sterowanymi radiowo, co 
umożliwia zdalny podział LOB na pod-obszary w których maksymalne zarejestrowane 
zapotrzebowanie odbiorców na moc nie przekracza 0.5 MW. Na obszarze LOB jest 
zainstalowana infrastruktura pomiarowa inteligentnych liczników (AMI). 
 
 

3. Strategie wykorzystania magazynu energii (ME) w LOB 
 

Kluczowym zasobem regulacyjnym w LOB jest magazyn energii. Poniżej 
omówiono strategie wykorzystania pojemności oraz mocy ME. 
 
3.1. Bilansowanie handlowe 

Strategia ta polega na ładowaniu magazynu (zakupie) w okresie, kiedy cena 
energii jest najniższa oraz rozładowaniu magazynu (sprzedaży) w okresie, kiedy cena 
energii jest najwyższa. Funkcją celu w strategii pracy programowej wykorzystania 
magazynu jest optymalizacja zawieranych kontraktów na zakup/sprzedaż energii 
uwzględniająca zysk operacyjny, utratę żywotności i założony okres życia zasobnika. 
Podstawowym parametrem dla optymalizacji harmonogramu pracy zasobnika energii 
są prognozy cen energii na rynku hurtowym na dobę następną. 
 
3.2. Bilansowanie techniczne 

Celem pracy programowej w wariancie operatorskim jest obniżanie 
zapotrzebowania na moc w szczycie i zwiększanie zapotrzebowania w dolinie krzywej 
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obciążenia. W odróżnieniu od pracy programowej, realizowanej w oparciu o bodźce 
cenowe, wyrównanie zmienności obciążeń ma charakter techniczny. Zastosowanie 
polega na ładowaniu zasobnika podczas występowania doliny obciążenia oraz 
dostarczanie mocy w chwilach występowania w systemie elektroenergetycznym 
szczytowego zapotrzebowania. Do realizacji tego rodzaju symulacji założono, że znana 
jest prognoza zapotrzebowania na moc odbiorców oraz prognozy generacji lokalnej na 
dobę następną. 
 
3.3. Zarządzanie obciążeniem elementów sieci SN 

Strategia polega na kontroli przepływu mocy czynnej przez wybrane elementy 
sieci w celu ochrony przed przeciążeniami, które mogą wynikać z zapotrzebowania 
odbiorców na moc i/lub generacji OZE w obszarze. W wyniku realizacji tej strategii 
OSD może unikać lub odsuwać w czasie inwestycje sieciowe zwiększając 
równocześnie zdolność przyłączania do sieci nowych odbiorców lub generacji 
rozproszonej. Dla realizacji strategii wymagana jest prognoza na dobę następną: 
zapotrzebowania odbiorców na moc oraz produkcji źródeł rozproszonych,  
a operatywnie – informacje o obciążeniu. 
 
3.4. Stabilizacja wymiany mocy LOB z KSE 

W tej strategii praca zasobnika ma ograniczyć lub wyeliminować problem 
związany z szybkimi wahaniami mocy wyjściowej spowodowanej dużą dynamiką zmian 
źródeł OZE lub zmianami zapotrzebowania odbiorców na moc. Duża zmienność 
przepływu mocy pomiędzy LOB i KSE może powodować wzrost zmienności napięcia w 
węzłach sieci SN, a w skrajnym przypadku pogorszenie jakości dostaw energii do 
odbiorców końcowych. Celem zastosowania strategii kompensowania zmienności 
zapotrzebowania odbiorców na moc i generacji odnawialnej jest zmniejszenie 
wymaganej liczby operacji łączeniowych podobciążeniowego przełącznika zaczepów 
przy zachowaniu wymaganej jakości napięcia. Szczególnym przypadkiem realizacji tej 
strategii wykorzystania ME jest praca LOB w obszarze wydzielonym z KSE. 
Wymagana jest w tym celu nadwyżka generacji w obszarze LOB nad 
zapotrzebowaniem odbiorców na moc. 
 
3.5. Regulacja napięcia i racjonalizacja zużycia energii w LOB 

Strategia oparta o wykorzystanie regulacyjnych zdolności inwerterów ME  
w zakresie napięcia i mocy biernej, mająca na celu spłaszczenie profili napięciowych 
węzłów SN/nn w obszarze LOB co, podobnie jak w strategii stabilizacji wymiany mocy 
pomiędzy LOB i KSE, poprawi jakość dostaw energii i zmniejszy liczbę operacji 
łączeniowych podobciążeniowego przełącznika zaczepów GPZ. Spłaszczenie profilu 
napięciowego pozwala również na obniżanie, w granicach dopuszczalnych normą, 
napięcia w całym LOB (tzw. CVR, ang. conservation voltage reduction), co przyczynia 
się do zmniejszenia strat i zużycia energii przez odbiorców. 
 
3.6. Praca LOB w układnie wydzielonym 

Realizacja strategii wymaga zarezerwowania w ME pewnej ilości 
zmagazynowanej energii dostatecznej dla odbudowania zasilania w LOB po zaniku 
zasilania z KSE i uruchomieniu generacji rozproszonej która będzie zasilała odbiorców 
oraz pozwoli na zmagazynowanie w ME dodatkowej ilości energii niezbędnej dla 
podtrzymania podstawowych funkcji ME w trybie pracy wyspowej: podtrzymanie 
częstotliwości oraz nadążność za szybkimi zmianami bilansu podaży i popytu energii 
(regulacja pierwotna). 
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4. Planowanie pracy i prowadzenie ruchu LOB 
 

Magazyn energii jako podstawowy zasób regulacyjny w LOB charakteryzuje się 
skończonymi zasobami – pojemnością i mocą. Poszczególne strategie jego 
wykorzystania mogą mieć konkurencyjny charakter pod względem dysponowania 
zarówno mocą jak pojemnością zasobnika energii, np. ochrona elementów sieci SN 
przed przeciążeniami ze względu na generację OZE może wymagać ładowania ME  
w szczycie (poprzedzonego rozładowaniem magazynu w okresie poza-szczytowym), 
podczas gdy strategie bilansowania handlowego i technicznego zakładają ładowanie 
ME w dolinie i rozładowanie w szczycie zapotrzebowania na moc. W związku  
z powyższym, w celu optymalnej alokacji zasobów należy zaplanować ich 
wykorzystanie z wyprzedzeniem na dobę następną, a następnie w trybie operatywnym 
kontrolować przydzielanie zasobów (mocy czynnej i biernej oraz pojemności). 
 
4.1. Planowanie pracy ME na dobę następną 

Planowanie pracy LOB, w szczególności ME, na dobę wymaga przede 
wszystkim prognoz zapotrzebowania odbiorców na moc oraz prognoz rozproszonej 
generacji, w tym OZE. Dla celów bilansowania handlowego wymagane będą również 
prognozy cen energii w dobie następnej. Poszczególne dane objaśniające dla prognoz 
będą różniły się pomiędzy sobą rozdzielczością czasową. Prognozy meteorologiczne 
mają rozdzielczość godzinową. Pomiary meteorologiczne i pomiary zapotrzebowania 
odbiorców na moc mogą mieć rozdzielczość wynikającą z systemu rejestracji tych 
parametrów, np. 10 lub 15 min.. Ceny hurtowego rynku energii ustalane są  
z rozdzielczością godzinową. Wszystkie modele prognostyczne w projekcie oparte 
zostały o metody sztucznej inteligencji wykorzystujące sieci neuronowe.  

Prognozy zapotrzebowania odbiorców na moc zostały oparte o pomiary 
historyczne. W projekcie wykorzystano historyczne dane zapotrzebowania na moc 
czynną i bierną w stacjach SN/nn pozyskane z systemu AMI z rozdzielczością 15 min. 
Modele prognostyczne opracowano dla każdego z punktów transformacji SN/nn 
niezależnie. Danymi objaśniającymi dla modeli prognostycznych na dobę następną są : 
zarejestrowane w dobie poprzedniej lub wcześniejszych przebiegi zapotrzebowania na 
moc i temperatur zewnętrznych, charakterystyki dób poprzedniej i następnej 
(robocza/wolna) oraz prognozy temperatur zewnętrznych na dobę następną. W wyniku 
działania modelu otrzymywane są dwa wektory średniego godzinowego 
zapotrzebowania na moce czynną i bierną, oddzielnie dla każdego punktu 
transformacji SN/nn. Dane wejściowe zasilające modele prognostyczne pobierane są  
w cyklu dobowym. 

Model prognostyczny cen energii na dobę następną wykorzystuje dane 
publikowane przez Towarową Giełdę Energii SA o transakcjach zawartych w dobie 
poprzedniej oraz dane o planowanych warunkach pracy KSE na dobę następną 
publikowane przez PSE SA. Wynikiem działania modelu są 24 godzinowe wartości 
przewidywanych cen energii na TGE.  

W zależności od realizowanej strategii wykorzystania ME, wyniki działania 
poszczególnych modeli prognostycznych są wykorzystywane w procesie optymalizacji 
pracy zasobnika. Optymalizacja wykorzystania zasobów ME w strategii bilansowania 
handlowego wykorzystuje wyłącznie prognozy cen energii w celu harmonogramowania 
pracy ładowania i rozładowania ME. Strategia pracy wyspowej zakłada wyłącznie 
rezerwowanie minimalnego wymaganego poziomu naładowania zasobnika w celu 
zapewnienia możliwości odbudowy zasilania w LOB po zaniku zasilania z KSE. 
Pozostałe strategie wykorzystują w procesie optymalizacji moduł rozpływowy LOB  
w celu wyznaczenia obciążeń elementów sieci SN, poziomów napięć w węzłach sieci 
SN lub salda wymiany mocy pomiędzy LOB i KSE a następnie modyfikacji tych 
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wielkości z wykorzystaniem poboru lub generacji mocy czynnej i/lub biernej przez 
zasobnik energii– zgodnie z złożoną strategią.  

Efektem planowania pracy LOB jest godzinowy harmonogram pracy ME na 
dobę następną, który w dobie operatywnej będzie podlegał korektom zgodnie  
z aktualnymi warunkami pracy LOB. 
 
4.2. Prowadzenie ruchu LOB 

Zasadniczym ograniczeniem w procesie prowadzenia ruchu LOB jest znikoma 
obserwowalność sieci SN i nn. Pomiary przepływu mocy poszczególnymi 
ciągami/liniami SN w głębi sieci są na tyle nieliczne, że nie można ich brać pod uwagę 
jako standardowy mechanizm prowadzenia ruchu sieci SN typowego LOB, który może 
być lokalizowany w obrębie dowolnego GPZ w KSE. Przyjęto zatem założenie, że 
prowadzenie ruchu będzie się odbywało w oparciu o analizy rozpływowe  
z wykorzystaniem aktualizowanych w czasie rzeczywistym : zapotrzebowaniem 
odbiorców na moc czynną i bierną i generacją rozproszona mierzonymi na poziomie 
transformacji SN/nn oraz danych o topologii sieci SN.  

Można założyć, że zarówno sieć jak i odbiory oraz generacja w obszarze LOB 
nie będzie w pełni obserwowalna i sterowalna, należy jednak zauważyć, że  
w przyszłości obserwowalność sieci powinna ulec poprawie dzięki rozwojowi 
infrastruktury tzw. inteligentnego opomiarowania (ang. AMI advanced metering 
infrastructure), chociaż AMI nie jest i nigdy nie będzie systemem czasu rzeczywistego, 
co jest warunkiem niezbędnym prowadzenia ruchu sieci. W prezentowanym projekcie 
LOB opóźnienia odczytu danych z systemu AMI wynosiły średnio 3h, co uniemożliwia 
prowadzenie ruchu w oparciu o nie. W związku z powyższym zdecydowano się na 
model wykorzystujący pomiary instalowane w wybranych stacjach SN/nn  

• tzw. stacji referencyjnych, reprezentatywnych pod względem zmian 
zapotrzebowania na P i/lub Q dla większej liczby stacji SN/nn, lub 

• nietypowych pod względem dobowego profilu obciążenia i znaczących pod 
względem zapotrzebowania na P i/lub Q.  

Obciążenie w stacjach nie objętych pomiarami jest estymowane za pomocą 
modelu wykorzystującego sieci neuronowe, zasilanego danymi o prognozowanym  
i mierzonym obciążeniu w stacjach referencyjnych oraz prognozami obciążenia dla 
stacji z estymowanym zapotrzebowaniem na moce czynną i bierną. 

Mierzone oraz estymowane zapotrzebowania na moce czynną i bierną wraz  
z danymi o konfiguracji sieci SN (stany łączników pozyskiwane z systemu SCADA)  
są zasilają moduły realizujące poszczególne strategie wykorzystania ME. W oparciu  
o model rozpływowy wyznaczane są przepływy mocy i napięcia w sieci SN oraz 
wyznaczane wartości zadane mocy czynnej i biernej ME. 
 
 

5. Wnioski dotyczące przyjętego modelu  
planowania pracy i prowadzenie ruchu LOB 

 
Prognozowanie warunków pracy LOB ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia 

jego ruchu. W przyjętym modelu zarządzania praca LOB proces prowadzenie ruchu 
jest kontynuacją procesu planowania jego pracy. Proces planowania pracy,  
w zależności od realizowanej strategii wykorzystania ME, ma za zadanie zapewnienie 
bazowego poziomu naładowania zasobnika (ang. SOC state of charge). 

Poszczególne strategie wykorzystania ME dla prowadzenia ruchu LOB mogą 
mieć w stosunku do siebie konkurencyjny charakter, tzn. mogą wymagać innego 
dobowego profilu SOC, w oparciu o który będzie prowadzona regulacja w dobie 
operatywnej. 
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Operatywnie moc oddawana/pobierana z sieci może być zmieniana w stosunku 
do zaplanowanego na dobę następną harmonogramu pracy ME w oparciu  
o pomiary/estymację on-line warunków pracy sieci. Bazowy (zaplanowany) poziom 
naładowania zasobnika musi zapewnić optymalne warunki realizacji strategii,  
w szczególności zgromadzenie optymalnej ilości energii, jeżeli operatywnie zasobnik 
będzie rozładowywany lub wymagany stopień rozładowania (DOD ang. depth  
of discharge), jeżeli operatywnie zasobnik będzie ładowany. 

Ze względu na ograniczoną obserwowalność sieci SN, istotne znaczenie dla 
prowadzenia ruchu LOB będzie miała estymacja warunków jego pracy w oparciu  
o niewielką liczbę pomiarów w głębi sieci. Przyjęcie takiej metodyki prowadzenia ruchu 
implikuje wykorzystanie wyników analiz rozpływowych jako podstawowego źródła 
informacji o pracy LOB. 

Systemy AMI, w szczególności pomiary z liczników bilansujących w punktach 
transformacji SN/nn, mogły by być wykorzystywane dla celów prowadzenia ruchu sieci 
pod warunkiem zapewnienia dla co najmniej części z nich możliwości odczytu w czasie 
zbliżonym do rzeczywistego. 
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Streszczenie 
W artykule została zaprezentowana metoda służąca do szacowania zapotrzebowania na 
moc w sieci SN na dużym obszarze. Opisane podejście zostało wykorzystane do 
prognozy obciążeń w stacjach SN/nn w systemie obejmującym około 300 stacji 
110 kV/SN. Uwzględniono dane historyczne w skali makro (kraj, województwo), dane 
pomiarowe z GPZ-tów, źródeł wytwórczych pracujących w sieci SN oraz informacje  
o transformacji SN/nn przyłączonej do każdego ciągu SN. Opracowana prognoza 
uwzględnia zarówno globalne trendy zmian struktury zużycia energii na danym obszarze 
jak i lokalne uwarunkowania sprzyjające rozwojowi a widoczne w zwiększonej mocy 
wydanych warunków przyłączenia dla odbiorców. 

 
 
1. Wstęp 
 

Planowanie wzrostu zapotrzebowania jest zagadnieniem złożonym, szczególnie 
gdy planowanie ma dotyczyć perspektywy długoletniej ([1],[2]). Na kształtowanie 
zapotrzebowania mają wpływ takie czynniki jak szeroko rozumiany rozwój 
gospodarczy, zmiany w strukturze przemysłowej, demografia, zmianę zamożności 
społeczeństwa, poprawa efektywności energetycznej czy trudne do przewidzenia 
wydarzenia o charakterze globalnym. Należy mieć na uwadze, że nawet dobrze 
rozpoznane dane makroekonomiczne nie gwarantują uzyskania jednoznacznej 
wartości prognozowanej. Przedstawione w [2] wyniki badań pokazują, że można 
znaleźć szereg modeli (czy zestawów parametrów) dobrze opisujących 
zapotrzebowanie dla danych historycznych, natomiast zastosowanie ich do 
prognozowania długoterminowego zapotrzebowania, zależnie od zastosowanego 
modelu prognozowania czy też przyjętych współczynników, może dać bardzo różniące 
się wyniki. 

Przedstawione w artykule podejście zakłada wykorzystanie danych o charakterze 
obszarowym (kraj, województwo) do opracowania współczynników różnicujących 
prognozowany przyrost zapotrzebowania w różnych obszarach Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego (KSE). Natomiast prognoza obciążenia dla sieci SN została 
stworzona na podstawie danych o obciążeniu w danym GPZ, na ciągach SN oraz mocach 
TR SN/nn oraz po uwzględnieniu wymienionych wcześniej wskaźników. 
 
 
2. Koncepcja tworzenia prognozy zapotrzebowania na moc w sieci SN 
 

Algorytm opisujący podejście do budowy prognozowanego zapotrzebowania  
w skali całego objętego analizą obszaru zaprezentowano na rysunku 1. 

Do oceny tempa wzrostu mocy w KSE została wykorzystana prognoza wzrostu 
mocy maksymalnej publikowana przez krajowego operatora sieci przesyłowej PSE 
S.A. Przyjęto, że prognoza ta (podająca moc dla całego KSE) uwzględnia wszystkie 
istotne czynniki ekonomiczne wpływające na zmiany zapotrzebowania w KSE. 
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Rysunek 1. Algorytm tworzenia prognozy zapotrzebowania na moc w sieci SN 
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W oparciu o publikowane przez GUS dane statystyczne na temat regionalnej 
struktury zużycia energii elektrycznej oraz warto
gospodarki) w województwach i
korygujące prognozowane tempo wzrostu mocy wynikaj
mieć na uwadze, że oprócz opisanych we wst
prognozy, dodatkową niepewno
kraj ([3], [4]), czy wyznaczanie warto
prognozowania pokazuje, że im mniejszy obszar, do którego odnosi si
wykonanie dokładnej prognozy staje si

Opracowane wartości tempa wzrostu zapotrzebowania w poszczególnych 
podregionach zostały następnie przeło
w poszczególnych GPZ-tach. Warto
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w sieci SN. Prognozowaną
proporcjonalnie do obciążeń zanotowanych  w charakterystyczne dni pomiarowe. 
Z kolei moc na poszczególne TR SN/nn przył
rozdzielono proporcjonalnie do ich mocy.
 
 
3. Określenie wynikowych współczynników wzrostu zapotrzebowania 

w podregionie 
 

O ile określenie współczynników definiuj
KSE, w oparciu o dane PSE, jest zadaniem prostym to zró
mniejszych obszarów (województwo, powiat) jest znacznie bardzie zło
W prezentowanej metodz
Wykorzystane w pracy dane GUS dotycz
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Rysunek 2. Obszary NUTS 3 w Polsce według [6] 
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Przy określaniu współczynników zmiany zapotrzebowania w poszczególnych 
podregionach można wyróżnić opisane poniżej cztery etapy. 
 
Etap 1. 

Na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej (np. [7], [8]) opracowano 
relację między krajowym, a regionalnym (wojewódzkim) trendem zmian w zużyciu 
energii elektrycznej w przedstawionych poniżej grupach. Grupy te zostały tak 
wydzielone by skorelować je z rodzajami działalności definiowanej przy określaniu 
udziału w wartości PKB [9]. 
1. Przemysł i budownictwo, jako suma pozycji opisanych w [7], [8]: 

a. Zużycie własne elektrowni i elektrociepłowni zawodowych (razem z kotłami 
ciepłowniczymi energetyki zawodowej) 

b. Zużycie własne ciepłowni zawodowych 
c. Górnictwo i kopalnictwo 
d. Przemysł i budownictwo 
e. Pobór i uzdatnianie wody 

2. Handel, transport, finanse, inne, jako suma pozycji w [7], [8]: 
a. Transport 
b. Sektor drobnych odbiorców – pozostali odbiorcy 

3. Rolnictwo, jako pozycja w [7], [8]: 
a. Rolnictwo (tylko zużycie na cele produkcyjne, bez zużycia w gospodarstwach 

domowych rolników)   
4. Gospodarstwa domowe, jako pozycja w [7], [8]: 

a. Gospodarstwa domowe (razem z gospodarstwami domowymi rolników) 
 

 
Rysunek 3. Przykładowa zmiana struktury zużycia energii elektrycznej pomiędzy 2006 a 2102 

rokiem na podstawie danych GUS [7] i [8], dla Polski oraz wybranych województw 
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Na podstawie danych o wielkości zużycia energii [8] i udziale poszczególnych 
gałęzi gospodarki w wartości dodanej PKB [9], określono średnią wielkość zużycia 
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w danym województwie. Przyjęto, że tak wyznaczone relacje obowiązują dla 
wszystkich podregionów NUTS 3 w danym województwie. 
 
Etap 3.  

Na podstawie wyznaczonych w poprzednim etapie współczynników MWh/PLN i 
MWh/osobę oraz danych o liczbie ludności i wielkości PKB wytworzonego przez 
poszczególne działy gospodarki w podregionach NUTS 3, określono wielkość oraz 
strukturę zużycia energii elektrycznej. 
 
Etap 4.  

Na podstawie wyznaczonych w etapie 1 trendów zmian zapotrzebowania w 
poszczególnych grupach zapotrzebowania dla każdego województwa (założono, że 
zmiany te są takie same w obrębie całego województwa, a więc i w ramach 
podregionów NUTS 3) oraz struktury zapotrzebowania w podregionach NUTS 3 
określonej w etapie 3, przy założonym dla całego KSE wzroście mocy, zostały 
określone wzrosty lokalne dla poszczególnych podregionów, przyjęte do skalowania 
mocy w poszczególnych GPZ-tach w danym podregionie. Poniżej, na rysunku 4, 
przedstawiono  zróżnicowanie wyznaczonych współczynników w podregionach, przy 
czym podano wartości względne odniesione do procentowej prognozy wzrostu dla 
całego KSE. 
 

 
Rysunek 4. Zróżnicowanie współczynników wzrostu zapotrzebowania w podregionach. 

Wartości względne odniesione do procentowej prognozy wzrostu dla całego KSE. 

 
 
4. Określenie zapotrzebowania w GPZ oraz TR SN/nn 
 

Określenie zapotrzebowania w poszczególnych GPZ-tach oraz rozdział 
obciążeń na TR SN/nn został wykonany w oparciu o dane pomiarowe oraz moce 
transformatorów.  
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Określenie charakterystycznych wartości mocy czynnej odbioru w GPZ 

Poniżej przedstawiono schemat postępowania przy wyznaczaniu 
charakterystycznych wartości mocy odbiorów w poszczególnych stacjach 110 kV/SN 
A. Na podstawie danych pomiarowych o przepływach mocy czynnej przez 

transformatory 110 kV/SN w poszczególnych GPZ-tach stworzono godzinowe 
przebiegi zmienności przepływu mocy czynnej (i biernej) w danym GPZ w ciągu 
roku, jako sumy mocy ze wszystkich transformatorów 110 kV/SN zasilających 
daną rozdzielnię SN w GPZ. 

 ������ł��(	) = � ���
�

���
(	) (1) 

Gdzie: 
������ł��(	) 
P���(t) 

 
- sumaryczna moc czynna wyznaczona na podstawie pomiarów 

energii elektrycznej czynnej po stronie SN, 
- moc czynna pomierzona po stronie SN transformatora 110 kV/SN 

(i – numer kolejnego transformatora). 

B. Na podstawie danych pomiarowych o generacji przyłączonej do sieci SN danego 
GPZ-tu stworzono przebiegi zmienności mocy generowanej w sieci SN zasilanej 
przez dany GPZ, jako sumy mocy ze wszystkich obiektów pracujących na sieć 
SN zasilaną z danego GPZ. 

 ����(	) = � �����
�

���
(	) (2) 

Gdzie: 
����(	) 
 
�����(	) 

 
- sumaryczna moc czynna generowana wszystkich obiektów 

pracujących na sieć SN zasilaną z danego GPZ, 
- moc czynna generowana przez źródło wytwórcze pracujące na 

sieć SN zasilaną z danego GPZ (i – numer kolejnego źródła 
wytwórczego). 

C. Na podstawie przebiegów zmienności przepływu mocy czynnej oraz generacji 
w poszczególnych GPZ utworzone zostały przebiegi określających przebieg 
zmienności mocy czynnej odbiorców zasilanych z danego GPZ. 

 � !"�ó�(	) = ������ł��(	) + ����(	) (3) 

Gdzie: 
P$%&'ó((t) 
������ł��(	) 
����(	) 

 
- sumaryczna moc czynna odbiorców zasilanych z danego GPZ, 
- sumaryczna moc czynna pomierzona na szynach rozdzielni SN 

GPZ, 
- sumaryczna moc czynna generowana wszystkich obiektów 

pracujących na sieć SN zasilaną z danego GPZ. 

D. Na podstawie przebiegów zmienności mocy odbiorców zasilanych z danego 
GPZ: 
• wyznaczone zostały wartości Podbiór_max osobno dla okresu szczytu letniego 

(LS) i szczytu zimowego (ZS) oraz Podbiór_min dla okresu doliny letniej (LD) 
Uwaga: wyznaczone wartości mocy Podbiór_max oraz Podbiór_min nie są tożsame 
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z wartościami wyznaczanymi przez spółki dystrybucyjne w tak zwane dni 
pomiarowe. 

• Analogicznie określone zostały warto
wyznaczonych mocy czynnych 

Okres letni objął miesią
miesiące od października do kwietnia wł

Przy wyznaczaniu warto
indywidualna ocena każdego GPZ uwzgl
posiadanych danych pomiarowych. Dla danych cechuj
mocy maksymalnej została wyznaczona jako kwantyl rz
letniego jak i zimowego, zaś
(przykład na rysunku 5). Dla danych, w których było widoczne okresowe zasilanie 
odbiorców z innych GPZ, prawdopodobne przeł
z innego GPZ, brak pomiarów lub inne anomalie, warto
wyznaczona jako kwantyl rzę
przykładzie 0,985), natomiast warto
niż 0,001 (na pokazanym na rysunku 6 przykładzie 0,1).
 

Rysunek 5. Przykładowe przebiegi odbioru mocy czynnej dla GPZ z danymi o dobrej jako
Zaznaczono wartości P
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ciami wyznaczanymi przez spółki dystrybucyjne w tak zwane dni 

ślone zostały wartości mocy biernej zapotrzebowania dla 
wyznaczonych mocy czynnych Podbiór_max i Podbiór_min. 

siące od maja do września włącznie, okres zimowy obj
dziernika do kwietnia włącznie. 

Przy wyznaczaniu wartości Podbiór_max oraz Podbiór_min została zastosowana 
dego GPZ uwzględniająca zróżnicowaną jakość i dost

posiadanych danych pomiarowych. Dla danych cechujących się dobrą jakoś
mocy maksymalnej została wyznaczona jako kwantyl rzędu 0,999 zarówno dla o
letniego jak i zimowego, zaś wartość mocy minimalnej jako kwantyl rz
(przykład na rysunku 5). Dla danych, w których było widoczne okresowe zasilanie 

innych GPZ, prawdopodobne przełączenie części odbiorców do zasilania 
Z, brak pomiarów lub inne anomalie, wartość mocy maksymalnej została 

wyznaczona jako kwantyl rzędu mniejszego niż 0,999 (na pokazanym na rysunku 6 
przykładzie 0,985), natomiast wartość mocy minimalnej jako kwantyl rzędu wy

rysunku 6 przykładzie 0,1). 

. Przykładowe przebiegi odbioru mocy czynnej dla GPZ z danymi o dobrej jako
ści Podbiór_max dla zimy i dla lata oraz Podbiór_min dla lata
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(przykład na rysunku 5). Dla danych, w których było widoczne okresowe zasilanie 

ci odbiorców do zasilania 
 mocy maksymalnej została 

 0,999 (na pokazanym na rysunku 6 
 mocy minimalnej jako kwantyl rzędu wyższego 

 
. Przykładowe przebiegi odbioru mocy czynnej dla GPZ z danymi o dobrej jakości. 

dla lata 
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Rysunek 6. Przykładowe przebiegi odbioru mocy czynnej dla GPZ z danymi o widocznych 
odchyleniach. Zaznaczono warto

 
Rozkład wyznaczonej warto

Wyznaczone warto
ciągi liniowe SN, proporcjonalnie do obci
charakterystycznych, w tzw. dni pomiarowe (zima szczyt, lato szczyt, lato dolina). 

 

Gdzie: 
�) !�*_,�ą�_� 
 
�-./ 
�,�ą�0_� 

� �,�ą�0_�
�

���
 

 
- wartość

rozdzielni SN  w
- przyjmuje stosown
- obciąż
- suma obci

danego GPZ w

Następnie obciąż
(transformatory SN/nn) zasilane z
transformatora SN/nn.  
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ETODA SZACOWANIA DŁUGOTERMINOWYCH ZMIAN ZAPOTRZEBOWANIA NA M

Przykładowe przebiegi odbioru mocy czynnej dla GPZ z danymi o widocznych 
odchyleniach. Zaznaczono wartości Podbiór_max dla zimy i dla lata oraz P

Rozkład wyznaczonej wartości odbioru na transformatory SN/nn

Wyznaczone wartości odbiorów (Podbiór_max i Podbiór_min) zostały rozdzielone na 
gi liniowe SN, proporcjonalnie do obciążenia tych cią

charakterystycznych, w tzw. dni pomiarowe (zima szczyt, lato szczyt, lato dolina). 

�) !�*_,�ą�_� = �-./ ∗ �,�ą�0_�
∑ �,�ą�0_�����

 

wartość mocy czynnej w danym ciągu SN przyłą
rozdzielni SN  w GPZ, 
przyjmuje stosowną wartość Podbiór_max lub Podbiór_min

obciążenie danego ciągu w charakterystycznym dniu pomiarowym,
suma obciążeń wszystkich ciągów przyłączonych do rozdzielni SN 
danego GPZ w charakterystycznym dniu pomiarowym.

pnie obciążenie danego ciągu zostało rozdzielone na obiekty 
) zasilane z danego ciągu liniowego, proporcjonalnie do mocy 
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Przykładowe przebiegi odbioru mocy czynnej dla GPZ z danymi o widocznych 

dla zimy i dla lata oraz Podbiór_min dla lata 

ci odbioru na transformatory SN/nn 

) zostały rozdzielone na 
enia tych ciągów w stanach 

charakterystycznych, w tzw. dni pomiarowe (zima szczyt, lato szczyt, lato dolina).  

(4) 

gu SN przyłączonym do danej 

odbiór_min, 
gu w charakterystycznym dniu pomiarowym, 

czonych do rozdzielni SN 
charakterystycznym dniu pomiarowym. 

gu zostało rozdzielone na obiekty 
gu liniowego, proporcjonalnie do mocy 

 (5) 
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Gdzie: 
�) !�*3�45 �8  
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- wartość mocy czynnej przyłączonej do transformatora SN/nn 

przyłączonego w danym ciągu SN (przyłączonym do danej 
rozdzielni SN GPZ), 

- wartość mocy czynnej w danym ciągu SN przyłączonym do danej 
rozdzielni SN GPZ, 

- moc znamionowa transformatora SN/nn, 
- suma mocy znamionowych wszystkich transformatorów SN/nn 

przyłączonych w danym ciągu SN (przyłączonym do danej 
rozdzielni SN GPZ). 

Dla stacji konsumenckich zamiast mocy transformatora została wykorzystana 
zarejestrowana w charakterystycznym dniu pomiarowym odpowiednia (maksymalna 
lub minimalna) wartość mocy czynnej odbioru danego użytkownika sieci przyłączonego 
do tej stacji. 

Ze skalowania/przypisania odbiorów zostały wyłączone te transformatory, które 
spełniały co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

• stanowiły zasilanie rezerwowe odbiorców, 
• nie były dla nich dostępne informacje o liczbie zasilanych odbiorców.  

Większym odbiorcom zasilanym bezpośrednio z GPZ, można było w ten 
sposób przypisać mniejszą moc niż faktycznie pobierali. Nie powodowało to jednak 
przeoczenia zagrożenia wystąpienia przeciążenia linii zasilających tych odbiorców, 
gdyż w warunkach przyłączenia (lub umowie przyłączeniowej) mają oni określoną moc 
maksymalną (większą niż wynikająca z przypisania), zaś zasilanie powyżej tej mocy 
wymaga określenia nowych warunków przyłączenia. 
 
Skalowanie charakterystycznych wartości mocy czynnej odbioru w GPZ 

Przedstawiona powyżej metoda pozwoliła wyznaczyć wartości mocy  
w poszczególnych punktach sieci SN, zapotrzebowanie w tak zwanych 
charakterystycznych modelach obciążania – letnim oraz zimowym szczycie 
zapotrzebowania, a także w letniej dolinie obciążenia. Wartości te, wyrażone w MW  
i Mvar, przeskalowane współczynnikiem określającym zmiany zapotrzebowania  
w podregionie (opis wyznaczenia współczynników przedstawiono we wcześniejszym 
rozdziale) są docelowymi wartościami mocy prognozowanymi dla zadanego horyzontu 
czasowego. 
 
 
5. Podsumowanie 
 

Zaproponowane metoda szacowania długoterminowych zmian 
zapotrzebowania na moc w sieci SN na dużym obszarze łączy różne źródła informacji 
o systemie, poczynając od prognoz zwymiarowanych dla całego KSE a kończąc na 
danych pomiarowych w GPZ-tach. Opisane podejście, z drobnymi modyfikacjami, 
zostało wykorzystane do prognozy obciążeń w stacjach SN/nn na obszrze 
obejmującym około 300 stacji GPZ 110 kV/SN. Autorzy mają świadomość pewnych 
uproszczeń i uogólnień jakie niesie opisane podejście niemniej uzyskane wyniki 
pozwalają dość efektywnie zróżnicować obszarową prognozę zapotrzebowania.  
W przypadkach gdyby zaistniała obawa, że moc w danym obszarze została 
niedoszacowana, można wówczas wykorzystać uśrednione skalowanie wynikające ze 
wzrostu zapotrzebowania w całym KSE. 
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Wstęp 
 

Definicja prosumenta w sposób jednoznaczny podkreśla ideę wytwarzania 
energii elektrycznej dla zapewnienia własnych potrzeb. Nie mówi się o sprzedaży 
wytworzonej energii, ale o możliwości rekompensaty wprowadzonej nadwyżki energii, 
przez pobór energii z sieci w innym terminie w ustalonej ilości względem ilości energii 
wprowadzonej do sieci. Mikroinstalacja wskazuje jednoznacznie na pozyskiwanie 
energii elektrycznej ze źródła energii odnawialnej. Projektując mikroinstalację 
prosumencką należy w sposób właściwy dobrać moc instalacji np. fotowoltaicznej. Nie 
mogą być stosowane sposoby wyznaczania mocy układu fotowoltaicznego tylko na 
podstawie dostępnej powierzchni możliwej do zabudowania modułów PV. Niebanalnym 
problemem jest decyzja, czy w projektowanej instalacji fotowoltaicznej, będącej częścią 
mikroinstalacji prosumenckiej, zastosować jedno, czy trójfazowy przekształtnik?  
Z punktu widzenia rozliczania energii elektrycznej pomiędzy prosumentem i dostawcą 
nie ma to większego znaczenia (przy właściwie określonej mocy układu PV).  
Z technicznego punktu widzenia, zwłaszcza dla operatora sieci dystrybucyjnej, może to 
mieć znaczenie w aspekcie konieczności dotrzymania wymagań parametrów napięcia 
w każdym węźle sieci. Szczególnie w stosunkowo gęsto zabudowanej aglomeracji 
domków jednorodzinnych mogą występować problemy wynikające z dużej niesymetrii 
napięć, a nawet z przekroczeniem dopuszczalnych wartości napięcia np. w jednej 
fazie. Mikroinstalacje prosumenckie przyłączane są do sieci na podstawie zgłoszenia 
(operator nie wydaje warunków przyłączenia). Zatem może się zdarzyć, że dość duża 
liczba mikroinstalacji prosumenckich, w których zastosowano jednofazowe 
przekształtniki energoelektroniczne, jest przyłączona do tej samej fazy. Podczas 
generacji energii elektrycznej występuje zwiększenie wartości napięcia, jeżeli będzie to 
ta sama faza zwiększy się niesymetria napięć lub w przypadku małego obciążenia tej 
fazy napięcie może przekroczyć wartość dopuszczalną. 

Referat jest kompilacją wcześniejszych prac autora, których wyniki były 
dyskutowane m.in. na XX Sympozjum „Współczesne urządzenia oraz usługi 
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” w Poznaniu [11]. 
 
 

Prosument i mikroinstalacja prosumencka 
 

W Polsce wprowadzono ustawowe ułatwienia rozwoju mikroinstalacji prosumenckich 
[1, 2, 3]. Ułatwienia mają charakter formalno-prawny i ekonomiczny. Aspekty techniczne 
eksploatacji elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych z generacją rozproszoną nie są 
praktycznie brane pod uwagę w decyzjach ustawodawcy. Lukę tę uzupełnia literatura 
branżowa [np.: 4-9], w której aspekty techniczne są analizowane. 

W referacie [4] dokonano oceny korzyści i zagrożeń wynikających z istnienia 
mikroinstalacji prosumenckich w kontekście technicznego funkcjonowania sieci z tego typu 
generacją. Możliwości przyłączania mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnych nn, praktycznie 
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bez uzgadniania z operatorem sieci (tylko zgłoszenie), mo
z utrzymaniem wartości napi
dostosowane do podobciąż
sieci źródeł energii elektrycznej (generacja rozproszona) wymusza zmian
o ich funkcjonowaniu. W artykule [5] rozpatrzono przykłady wpływu mikroinstalacji na prac
sieci dystrybucyjnej nn, głownie w aspekcie napi
napięcia w granicach dopuszczalnych przez umowy nie stanowi
Jednak w wielu przypadkach pojawia si
mikroinstalację prosumenck
W artykule [6] zagadnienie to zostało opisane na wybranych przykładach. Zwrócono uwag
na odbiorniki zawierające zasilacze oparte na energoelektronicznych przetwornicach 
napięcia i zaprezentowano wyniki bada
wpływ mikroinstalacji prosumenckich na straty energii w elektroenergetycznej sieci 
dystrybucyjnej niskiego napi

Analiza stanu obecnego prowadzi do wniosku, 
podejście do projektowania układów fotowoltaicznych w mikroinstalacjach prosumenckich 
[8, 9]. Pierwsze wywodzi si
prosument – producent i konsument 
i promowanie produktów ulubionej marki czy jednoczesn
i usług. Szczególnie druga cz
elektroenergetycznych. Definicja prosumenta w sposób jednoznaczny podkre
wytwarzania energii elektrycznej dla zapewnienia własnych potrzeb. W rozwi
ustawowych [2, 3] nie mówi si
wprowadzonej do sieci nadwy
w ustalonej ilości wzglę
mikroinstalacja – 
o łącznej mocy zainstalowanej elek
sieci elektroenergetycznej o napi
mocy zainstalowanej cieplnej w skojarzeniu nie wi
 
 

Dobór mocy układu fotowoltaicznego
 

Jeszcze do niedawna, głównie ze wzgl
energii elektrycznej z mikroinstalacji prosumenckiej, dobór mocy zainstalowanej układu 
fotowoltaicznego był determinowany dost
PV. Z punktu widzenia idei prosumenta takie podej
fotowoltaicznego nie może by
wynikać z analizy profilu mocy przedmiotowego gospodarstwa domowego (prosumenta).

Na rysunku 1 przedstawio
z układem fotowoltaicznym.
 

Rys. 1. Schemat ideowy mikroinstalacji prosumenckiej z układem fotowoltaicznym
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bez uzgadniania z operatorem sieci (tylko zgłoszenie), może spowodowa
napięcia w dopuszczalnych granicach. Sieci dystrybucyjne nn nie s

dostosowane do podobciążeniowej regulacji napięcia, zatem możliwość przył
ródeł energii elektrycznej (generacja rozproszona) wymusza zmian

owaniu. W artykule [5] rozpatrzono przykłady wpływu mikroinstalacji na prac
sieci dystrybucyjnej nn, głownie w aspekcie napięciowym. Zmiany warto

cia w granicach dopuszczalnych przez umowy nie stanowią problemów formalnych. 
lu przypadkach pojawia się obawa, że odbiorca, obok którego przył
 prosumencką ponosi zwiększone koszty za zużywaną energi

W artykule [6] zagadnienie to zostało opisane na wybranych przykładach. Zwrócono uwag
ki zawierające zasilacze oparte na energoelektronicznych przetwornicach 

cia i zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych. W artykule [9] analizowano 
wpływ mikroinstalacji prosumenckich na straty energii w elektroenergetycznej sieci 

iskiego napięcia. 
Analiza stanu obecnego prowadzi do wniosku, że dwa pojęcia zrewolucjonizowały 

cie do projektowania układów fotowoltaicznych w mikroinstalacjach prosumenckich 
9]. Pierwsze wywodzi się z definicji sformułowanej przez Alvina Toffle

producent i konsument – konsument zaangażowany we współtworzenie 
i promowanie produktów ulubionej marki czy jednoczesną produkcję oraz konsumpcj
i usług. Szczególnie druga część definicji przyjęła się w kontek
elektroenergetycznych. Definicja prosumenta w sposób jednoznaczny podkre
wytwarzania energii elektrycznej dla zapewnienia własnych potrzeb. W rozwi

3] nie mówi się o sprzedaży energii, ale o możliwo
zonej do sieci nadwyżki energii, przez pobór energii z sieci w innym terminie 

ci względem ilości energii wprowadzonej do sieciDrugie poj
 instalacja odnawialnego źródła energii, 

cznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przył
sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o ł
mocy zainstalowanej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.

Dobór mocy układu fotowoltaicznego 

, głównie ze względu na propozycje możliwości sprzeda
energii elektrycznej z mikroinstalacji prosumenckiej, dobór mocy zainstalowanej układu 
fotowoltaicznego był determinowany dostępnością powierzchni na zainstalowanie modułów 

nia idei prosumenta takie podejście do okreś
fotowoltaicznego nie może być stosowane. Moc zainstalowana układu fotowoltaicznego musi 

 z analizy profilu mocy przedmiotowego gospodarstwa domowego (prosumenta).
Na rysunku 1 przedstawiono schemat ideowy mikroinstalacji prosumenckiej 

z układem fotowoltaicznym. 
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Instalacja elektryczna, której zadaniem jest dostarczanie energii elektrycznej do 
odbiorników, połączona jest z siecią elektroenergetyczną. Do tej instalacji dołączony 
jest układ wytwórczy energii elektrycznej w postaci modułów fotowoltaicznych  
z przekształtnikiem energoelektronicznym (PE). Na potrzeby rozliczania poboru lub 
wprowadzania energii elektrycznej w relacji odbiorca (prosument) – dostawca energii 
zainstalowany jest licznik energii elektrycznej (L). 

Weźmy, dla przykładu, dwóch prosumentów o dwóch różnych profilach mocy 
przy określonym zapotrzebowania na energię elektryczną. Dla uproszczenia, analizę 
ograniczymy tylko do jednej doby. Charakterystyczne jest to, że w obu przypadkach 
dobowe zapotrzebowanie na energię elektryczną jest takie samo. Jeżeli nie będzie 
żadnych jednostek wytwórczych w instalacji, to licznik energii elektrycznej naliczy taką 
samą wartość w ciągu doby dla obu prosumentów. 

Na rysunku 2 przedstawiono dobowe profile mocy (odbiorniki) w poszczególnych 
fazach prosumenta A. Szczególnie widoczne jest cykliczne załączanie się urządzenia 
podłączonego do fazy L2 (może to być np. urządzenie chłodnicze) oraz okresowe 
załączanie odbiorników o znacząco wyższych mocach w fazie L3 (może to być np. czajnik 
elektryczny lub zmywarka do naczyń). Charakterystyczne jest to, że prosument A  
w godzinach okołopołudniowych nie załącza zbyt wiele odbiorników. 
 

  

  

 

Rys. 2. Dobowe profile mocy  
w poszczególnych fazach prosumenta A 

(zapotrzebowanie odbiorników) 

 

Rys. 3. Dobowe profile mocy  
w poszczególnych fazach prosumenta B 

(zapotrzebowanie odbiorników) 
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Prosument B ma w fazie L2 identyczny profil jak prosument A. Różnią się tylko 
dobowe profile w fazach L1 i L3 (rys. 3). Charakterystyczne jest to, że prosument B  
w godzinach okołopołudniowych załącza więcej odbiorników oraz to, że „przeniósł” 
załączanie jednego z odbiorników o znaczącej mocy (np. zmywarkę do naczyń)  
z godzin późno wieczornych (prosument A) na godziny okołopołudniowe. 

Na rysunku 4 przedstawiono widealizowany dobowy profil mocy układu 
fotowoltaicznego o mocy znamionowej (zainstalowanej) 2800 W. 
 

 

Rys. 4. Dobowy profil mocy układu fotowoltaicznego 

 
Wykonano teoretyczną analizę symulacyjną pracy przedstawionych 

mikroinstalacji prosumenckich, która ma na celu ocenę doboru właściwej mocy 
zainstalowanej układu fotowoltaicznego. 
 

 

Rys. 5. Przebiegi energii pobranej z sieci (E+) oraz wprowadzonej do sieci (E-)  
w ciągu doby dla mocy zainstalowanej układu PV równej 2800 W 

 
Na rysunku 5 przedstawiono przebiegi energii elektrycznej zarejestrowanej 

przez liczniki (L) w dwóch rozpatrywanych mikroinstalacjach prosumenckich (A i B) 
oraz energii elektrycznej zużytej przez wszystkie odbiorniki w danej instalacji Eodb. 
Energia oznaczona jako E- jest to energia wprowadzona do sieci, natomiast E+ jest to 
energia pobrana z sieci w analizowanym okresie czasu (tutaj jedna doba). 

Przyjmując ustalone zasady, że prosument może wykorzystać (pobrać z sieci) 
w rozliczeniu bilansowym (bez przepływów finansowych) do 80% energii elektrycznej 
wprowadzonej do tej sieci, zakładając dla uproszczenia, że okresem bilansowania jest 
doba, zaznaczono na rysunku 5 czarnymi kropkami wartość do wykorzystania przez 
prosumenta w kolejnym okresie. Z przedstawionych wyników widać, że przy tak 
przyjętych założeniach, przy powtarzaniu się profili (odbiorów i wytwarzania – 
przypadek wyidealizowany) prosument nie będzie w stanie wykorzystać 
„przysługującej” mu energii elektrycznej (pobrać z sieci). Teoretyczny stan 
dopasowania dla obu prosumentów został zilustrowany na rysunku 6. Dla prosumenta 
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A uzyskuje się przy mocy zainstalowanej układu fotowoltaicznego równej 1560 W, dla 
prosumenta B dla mocy 1440 W. 
 

 

Rys. 6. Przebiegi energii pobranej z sieci (E+) oraz wprowadzonej do sieci (E-)  
w ciągu doby dla mocy zainstalowanej układu PV dopasowanej do 80% wykorzystania 

 
W tabeli 1 zestawiono wybrane wskaźniki energetyczne dla analizowanych 

mikroinstalacji prosumenckich, które ułatwiają ocenę doboru właściwej mocy 
zainstalowanej układu fotowoltaicznego. 
 

Tabela 1. Wskaźniki energetyczne 

 Prosument A Prosument B 
PPV [W] 2800 1560 2800 1440 

Ewds/EpzPV 94% 89% 75% 55% 
Eznm/EpzPV 6% 11% 25% 45% 
Epzs/Eodb 86% 87% 46% 49% 

gdzie: 
PPV – moc zainstalowana układu fotowoltaicznego, 
Ewds – energia wprowadzona do sieci, 
EpzPV – energia pozyskana z układu fotowoltaicznego, 
Eznm – część energii zużytej na miejscu z pozyskanej z układu fotowoltaicznego, 
Epzs – energia pobrana z sieci, 
Eodb – energia zużyta przez wszystkie odbiorniki. 

 
Biorąc pod uwagę stosunek energii bezpośrednio zużytej przez odbiorniki  

w analizowanej instalacji do energii pozyskanej z układu fotowoltaicznego, to przy 
mocy zainstalowanej układu fotowoltaicznego 2800 W, w przypadku prosumenta A 
mamy tylko 6%, w przypadku prosumenta B – 25%. Ale, aż 94% (dla prosumenta A)  
i 75% (dla prosumenta B) energii pozyskanej z układu fotowoltaicznego jest 
wprowadzana do sieci. Dodatkowo warunkiem krytycznym jest to, że przy przyjętych 
założeniach energii wprowadzonej do sieci nie będzie można w przysługującym 
stopniu wykorzystać (nie otrzyma się żadnej zapłaty za tę energię). 

Przy optymalnym doborze mocy układu fotowoltaicznego, bez zmiany profili 
mocy odbiorników, dla prosumenta A jest to 1560 W, dla prosumenta B jest to 1440 W, 
w przyjętym okresie analizy uzyskuje się pełne bilansowanie energii elektrycznej. 
Wytworzoną energię elektryczną zużywa się w 11% (prosument A) i 45% (prosument 
B) bezpośrednio – zależy to od profilu mocy odbiorów. Ale wprowadzając do sieci, 
odpowiednio 89% i 55% energii pozyskanej z układu PV w pełni wykorzystamy 80% 
energii całkowitej w kolejnym okresie rozliczeniowym. W bilansie nie będą generowane 
opłaty za pobór energii z sieci. 
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Przekształtnik energoelektroniczny 
 

W Instytucie Inżynierii Elektrycznej na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki  
i Elektrotechniki (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) w Bydgoszczy powstała 
praca [10], w której dokonano analizy pracy istniejącego układu fotowoltaicznego 
(badania eksperymentalne). Na rysunku 7 przedstawiono przebiegi uśrednionych 
wartości mocy czynnej, biernej oraz napięcia i prądu na wyjściu trójfazowego 
przekształtnika energoelektronicznego, który pracuje w układzie fotowoltaicznym,  
w mikroinstalacji prosumenckiej. 

Wyraźnie widać, że przekształtnik tak pracuje, żeby w poszczególnych fazach 
występowała symetria. Jest to szczególnie widoczne na przebiegach mocy i prądu. 
Niewielkie różnice w fazie L1 wynikają z tego, że z tej fazy zasilane są wewnętrzne 
układy przekształtnika. Zróżnicowanie wartości napięć wynika głównie z niesymetrii 
napięć w sieci oraz z niesymetrycznego obciążenia wewnątrz instalacji. Biorąc pod 
uwagę wyniki analiz publikowane m.in. w [5, 6] można wnioskować, że przy generacji 
energii elektrycznej następuje w miarę równomierny wzrost wartości napięć  
w poszczególnych fazach przy zastosowaniu trójfazowych przekształtników 
energoelektronicznych. 

Zastosowanie przekształtnika jednofazowego będzie powodowało zwiększenie 
wartości napięcia tylko w jednej fazie. W przypadku zainstalowania kilku 
jednofazowych przekształtników energoelektronicznych (jednofazowych układów 
fotowoltaicznych) w tej samej fazie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia może 
prowadzić do przekroczenia w tej fazie dopuszczalnej wartości napięcia. 
 

 
 

 

Rys. 7. Przebiegi uśrednionych wartości mocy czynnej, biernej oraz napięcia i prądu  
na wyjściu trójfazowego przekształtnika energoelektronicznego w instalacji fotowoltaicznej 

 
Kolejną kwestią jest to, który przekształtnik, jedno czy trójfazowy zapewni 

lepsze wykorzystanie bezpośrednie energii elektrycznej pozyskiwanej z układu 
fotowoltaicznego. Teoretycznie można się zastanawiać czy zajmować się 
grupowaniem odbiorników elektrycznych włączanych w godzinach okołopołudniowych 
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tak, aby były one zasilane z tej fazy, do której jest przyłączony jednofazowy układ 
fotowoltaiczny. Jednak z praktycznego punktu widzenia ma to mniejsze znaczenie  
w ujęciu ogólnym, ponieważ rozliczanie energii elektrycznej w trójfazowym przyłączu 
realizowane jest na podstawie sumarycznej energii elektrycznej ze wszystkich trzech 
faz. Oczywiście tego typu rozważania (grupowania odbiorników) mają znaczenie  
w zakresie lepszego wykorzystania pozyskanej energii elektrycznej bezpośrednio 
przez odbiorniki. 
 
 

Analiza pracy linii ze względu na poziomy napięć 
 

Na rysunku 8 przedstawiono schemat poglądowy analizowanej sieci 
dystrybucyjnej nn. Sieć o takim schemacie była już przedmiotem analiz autora  
w poprzednich pracach. Głównym punktem zasilania analizowanej sieci jest stacja 
transformatorowa SN/nn, która przyłączona jest do linii kablowej SN (830 m), 
wyprowadzonej ze stacji 110/15 kV (GPZ). W stacji transformatorowej SN/nn,  
z rozdzielni nn wyprowadzone są kable do trzech złączy kablowych: ZK-I, ZK-II oraz 
ZK-III. W obwodach nn wyprowadzonych ze złączy ZK-I i ZK-III nie ma mikroinstalacji. 
Natomiast ze złącza ZK-II wyprowadzone są trzy obwody nn: II-1, II-2 oraz II-3. 
Zakłada się, że tylko w obwodzie II-2 będą przyłączane mikroinstalacje. W czarnych 
kółkach podano numery węzłów rozpatrywanego fragmentu sieci dystrybucyjnej nn. 
Mikroinstalacje tworzą jednostki wytwórcze niskiego napięcia, które są zainstalowane 
w węzłach 13 – 17 oraz w węźle 20. 
 

 

Rys. 8. Schemat ideowy analizowanej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej nn 

 
Rozpatruje się procesy fizyczne tylko dla jednej fazy. Na rysunku 9 

przedstawiono schemat zastępczy analizowanej sieci, na podstawie którego 
opracowano model matematyczny. W tabeli 2 zamieszczono zastosowane  
w schemacie zastępczym analizowanej sieci symbole oraz ich interpretację fizyczną. 

Na podstawie obliczeniowej mocy zwarciowej "
kQS  dla zwarcia trójfazowego na 

szynach górnego napięcia transformatora w stacji SN/nn oblicza się impedancję 
zastępczą systemu elektroenergetycznego, przeliczoną na stronę dolnego napięcia 
transformatora według wzoru 
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gdzie: 
c – współczynnik napięciowy do obliczania maksymalnego (c = 1,1) lub 

minimalnego (c = 1,0) prądu zwarcia;  

nQU  – znamionowe napięcie systemu w węźle, dla którego podano obliczeniową 

moc zwarcia [kV];  

nLVTrU  – znamionowe napięcie uzwojenia dolnego napięcia transformatora [kV];  

nHVTrU  – znamionowe napięcie uzwojenia górnego napięcia transformatora [kV]. 

 
W przypadku, gdy znamionowe napięcie systemu w węźle, dla którego podano 

obliczeniową moc zwarciową jest większe od 35 kV, przyjmuje się QQ ZX =   

(w przeciwnym przypadku, gdy nie są znane wartości rezystancji i reaktancji przyjmuje 
się QQ 995,0 ZX =  oraz QQ 1,0 XR = ). Parametry gałęzi podłużnej schematu zastępczego 

transformatora, przeliczone na stronę dolnego napięcia oblicza się ze wzorów: 
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gdzie:  

ku  – procentowe napięcie zwarcia,  

nTrS  – znamionowa moc transformatora [MVA],  

obcΔP  – straty mocy przy znamionowym prądzie transformatora [kW]. 

 

 

Rys. 9. Schemat zastępczy jednej fazy analizowanej sieci  
z mikroinstalacjami prosumenckimi 
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Tabela 2. Symbole i ich znaczenie fizyczne (wszystkie wartości przeliczone na stronę nn) 

Symbol Znaczenie fizyczne 

UQ 
Napięcie zastępczego źródła (górne napięcie w stacji transformatorowej SN/nn, 
w symulacji przyjęto wartość 15,850 kV) 

ZQ 
Zastępcza impedancja systemu elektroenergetycznego, widziana  
z zacisków górnego napięcia transformatora w stacji SN/nn 

ZT1, ZT2 
Impedancje gałęzi podłużnej w klasycznym schemacie zastępczym  
transformatora trójfazowego 

ZFe, Z 
Impedancje gałęzi poprzecznej w klasycznym schemacie zastępczym  
transformatora trójfazowego, ZFe = RFe oraz Z = jX 

Z1 Impedancja zastępcza sieci zasilanej ze złącza kablowego ZK-I 
Z2 Impedancja zastępcza sieci zasilanej ze złącza kablowego ZK-III 
Z21 Impedancja zastępcza sieci zasilanej ze złącza kablowego ZK-II-1 
Z22 Impedancja zastępcza sieci zasilanej ze złącza kablowego ZK-II-3 

ZC1Z 
Impedancja reprezentująca reaktancję pojemnościową wynikającą  
z zastępczej pojemności kabli w obwodach zasilanych z ZK-I i ZK-III 

ZC1 
Impedancja reprezentująca reaktancję pojemnościową wynikającą  
z połowy pojemności odcinka kabla pomiędzy węzłami 1 i 2 

ZCx 

Impedancja reprezentująca reaktancję pojemnościową wynikającą  
z połowy pojemności odcinka kabla pomiędzy węzłami x–1 i x oraz  
połowy pojemności odcinka kabla pomiędzy węzłami x i x+1  
(gdzie: 1 < x < 20, x – liczba całkowita) 

ZC20 
Impedancja reprezentująca reaktancję pojemnościową wynikającą  
z połowy pojemności odcinka kabla pomiędzy węzłami 19 i 20 

ZL12 
Impedancja (rezystancja i reaktancja indukcyjna) odcinka kabla pomiędzy 
węzłami 1 i 2 

Zx x+1 
Impedancja (rezystancja i reaktancja indukcyjna) odcinka kabla pomiędzy 
węzłami x i x+1 (gdzie: 1 < x < 20, x – liczba całkowita) 

Ik 
Źródło prądu reprezentujące przyłączoną w węźle nr k jednostkę  
wytwórczą niskiego napięcia (k = 13, 14, 15, 16, 17, 20) 

 
Parametry gałęzi poprzecznej schematu zastępczego transformatora, 

przeliczone na stronę dolnego napięcia oblicza się ze wzorów: 
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gdzie:  

0%I  – procentowe natężenie prądu stanu jałowego transformatora,  

FeΔP  – straty mocy w stanie jałowym transformatora [kW]. 

Model matematyczny analizowanej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej z 
mikrogeneracją składa się z układu równań nieliniowych, w tym 21 równań 
wynikających z klasycznej metody potencjałów węzłowych: 
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oraz z 6 równań opisujących zależności na zespolone moce pozorne: 
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Przy stałych wartościach: napięcia UQ, impedancji ZQ, impedancji 

transformatora, impedancji odcinków linii kablowej oraz impedancji odbiorów  
w określonych węzłach, zadawane są wartości: PIb i QIb (b = 13, 14, 15, 16, 17, 20).  
Z rozwiązania układu równań, złożonego z (7) i (8) otrzymuje się zespolone wartości 
napięć we wszystkich 21 węzłach oraz wartości prądów źródłowych I13 – I17 i I20. Mając 
obliczone wartości napięć w poszczególnych węzłach, korzystając z klasycznych 
wzorów oblicza się wartości mocy czynnej w każdym elemencie rozpatrywanego 
układu elektrycznego. 

Na rysunku 10 przedstawiono wartości skuteczne napięć fazowych w węzłach 
rozpatrywanej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej nn dla trzech przypadków. 
Pierwszy przypadek dotyczy zasilania odbiorów bez jednostek wytwórczych. Każdy  
z odbiorników pobiera moc ok. 450 W (trzy fazy). Jak już wspomniano wcześniej stacja 
transformatorowa SN/nn znajduje się niedaleko głównego punktu zasilania, zatem 
występują stosunkowo duże wartości napięć fazowych (251-252) V. Wartości napięć  
w każdym węźle sieci są mniejsze od wartości granicznej 253 V (poziom napięcia 
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zaznaczony linią przerywaną na rys. 10), wynikającej z instrukcji ruchu i eksploatacji 
sieci dystrybucyjnych nn (+10% napięcia znamionowego sieci). 
 

 

Rys. 10. Wartości skuteczne napięć fazowych w poszczególnych węzłach  
rozpatrywanej sieci dla trzech przypadków 

 
Uruchomienie jednostki wytwórczej przyłączonej w instalacji w węźle nr 20 (na 

końcu rozpatrywanej linii) i jej praca z mocami –15 kW i +15 var (trzy fazy, moce tylko 
samej jednostki wytwórczej, oczywiście w węźle będzie moc pomniejszona o moc 
odbioru) powoduje wzrost wartości napięć we wszystkich węzłach linii, ale nadal  
w żadnym węźle wartość napięcia nie przekracza wartości granicznej. 

Komentarza wymaga kwestia znaków przy podawanych wartościach mocy. 
Znak „minus” mocy czynnej lub biernej oznacza, że moc jest oddawana (do sieci)  
z instalacji danego węzła, znak „plus” mocy czynnej lub biernej oznacza, że moc jest 
pobierana (z sieci) przez instalację danego węzła. 

Przyłączenie jednostki wytwórczej w mikroinstalacji w węźle nr 13 i jej praca  
z mocami –5 kW i +5 var (trzy fazy) również powoduje zwiększenie wartości napięć we 
wszystkich węzłach rozpatrywanej linii. Jednak wartości napięć w węzłach nr: 18, 19  
i 20 przekraczają wartość graniczną. Taki stan pracy sieci elektroenergetycznej nie jest 
dopuszczalny. 

W obecnej praktyce, w takim przypadku zadziała zabezpieczenie 
nadnapięciowe, ale w mikroinstalacji wytwórczej w węźle nr 20. Jednym z technicznych 
rozwiązań jest ograniczenie mocy wprowadzanej do sieci w węzłach nr 13 lub 20 tak, 
aby wartości napięć były mniejsze od wartości granicznej. Nie jest to łatwe w praktyce, 
ponieważ każdy z prosumentów zainteresowany jest jak największą ilością energii 
elektrycznej wprowadzanej do sieci (aspekty finansowe). Operator sieci nie miał 
możliwości wpływu na wartość mocy jednostek wytwórczych (nie ma warunków 
przyłączenia, jest tylko zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji). Mikroinstalacja jest 
własnością prosumenta i jest jego instalacją wewnętrzną, zatem nie jest możliwe 
oddziaływanie operatora na urządzenia (np. przekształtniki energoelektroniczne)  
w wewnętrznej instalacji prosumenta. Jednak to operator musi zastosować takie 
rozwiązania techniczne i prawne, które pozwolą na pracę prosumenckich 
mikroinstalacji z mocą mniejszą od umownej praktycznie w każdych warunkach pracy 
sieci. 

Tak powstał problem regulacji napięcia w elektroenergetycznych sieciach 
dystrybucyjnych nn. Do tej pory regulacja napięcia w tego typu sieciach odbywała się 
okresowo poprzez zmianę przekładni transformatora w stacji SN/nn (zmiana położenia 
zaczepów uzwojeń). Zatem transformatory w stacjach SN/nn nie są wyposażone  
w podnapięciowe przełączniki zaczepów (tak jak transformatory w stacjach WN/SN), 
które umożliwiałyby regulację napięcia w czasie pracy sieci. 
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Podsumowanie 
 

W referacie zajmowano się dwiema kwestiami dotyczącymi projektowania 
mikroinstalacji prosumenckich z układami fotowoltaicznymi. Pierwsza dotyczyła doboru 
wartości mocy zainstalowanej układu fotowoltaicznego. Na dość prostym (tylko jedna 
doba) przykładzie wykazano, że w celu prawidłowego doboru wartości mocy 
zainstalowanej układu fotowoltaicznego niezbędna jest analiza profilu mocy 
odbiorników w instalacji elektrycznej w dostatecznie długim okresie. Okres ten musi 
uwzględniać m.in. dni robocze i dni wolne od pracy oraz zmiany profili spowodowane 
porami roku. Do analizy potrzebne są również informacje o nasłonecznieniu w danym 
miejscu, również w dostatecznie długim okresie. 

Niewłaściwie dobrana moc układu fotowoltaicznego może prowadzić do 
zwiększenia kosztów inwestycyjnych (więcej modułów PV, przekształtnik 
energoelektroniczny na większą moc) i uniemożliwienia optymalnego wykorzystania 
pozyskanej energii elektrycznej. W mikroinstalacjach prosumenckich nie ma 
możliwości uzyskiwania zapłaty za wprowadzoną energię elektryczną do sieci. 
Definicja prosumenta w sposób jednoznaczny podkreśla ideę wytwarzania energii 
elektrycznej dla zapewnienia własnych potrzeb. Nie mówi się o sprzedaży energii, ale  
o możliwości rekompensaty wprowadzonej do sieci nadwyżki energii, przez pobór 
energii z sieci w innym terminie w ustalonej ilości względem ilości energii 
wprowadzonej do sieci. 

Druga kwestia dotyczyła stosowania jedno czy trójfazowego przekształtnika 
energoelektronicznego w układzie fotowoltaicznym. Dla prosumenta w ogólnym ujęciu 
(rozliczanie energii elektrycznej sumarycznej) nie ma to większego znaczenia. Ale 
biorąc pod uwagę optymalne wykorzystanie pozyskanej energii elektrycznej, żeby jak 
najwięcej energii zużywać bezpośrednio w danej instalacji, to ma to znaczenie. Jednak 
w każdym przypadku (jedno i trójfazowego przekształtnika) prowadzi do dodatkowych 
działań mających na celu odpowiednie grupowanie odbiorników przyłączanych do 
poszczególnych faz. 

Stosowanie jednofazowych układów fotowoltaicznych (z jednofazowym 
przekształtnikiem) będzie powodowało zwiększenie wartości napięcia tylko w jednej 
fazie. Będzie to miało znaczenie dla operatora elektroenergetycznej sieci 
dystrybucyjnej niskiego napięcia, ponieważ w przypadku zainstalowania zbyt dużej 
liczby jednofazowych przekształtników energoelektronicznych (operator nie wydaje 
warunków przyłączenia) w tej samej fazie linii elektroenergetycznej może prowadzić do 
przekroczenia w tej fazie dopuszczalnej wartości napięcia. 
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Słowa kluczowe 
prognozowanie obciążeń, sieć SN, lokalny obszar bilansowania  
 
Streszczenie 
W pracy zaprezentowano możliwości praktycznego wykorzystania dostępnych pomiarów 
w sieci w celu estymacji w czasie quasi-rzeczywistym zapotrzebowania na moc  
w obszarze sieci średniego napięcia (SN). W referacie zaprezentowano metodykę 
prowadzenia ruchu sieci SN w warunkach jej ograniczonej obserwowalności, bazującej 
na estymacji zapotrzebowania odbiorców na moc czynną i bierną w wybranym obszarze 
sieci SN z wykorzystaniem ograniczonej liczby pomiarów w punktach transformacji 
SN/nn. Dla celów estymacji chwilowego zapotrzebowania odbiorców na moc 
wykorzystywane są profile zużycia energii pozyskiwane w trybie off-line z liczników 
bilansujących systemu AMI, pomiary poboru mocy czynnej i biernej w wybranych 
punktach transformacji SN/nn oraz pomiary meteorologiczne. Dla budowy modelu 
prognostycznego wykorzystano metody sztucznej inteligencji oparte o sieci neuronowe  
z wykorzystaniem środowiska obliczeniowego MatLab. 
Opracowana metoda szacowania zapotrzebowania na moc i estymacji stanu pracy sieci 
dystrybucyjnej zostanie zweryfikowana w rzeczywistych warunkach w ramach trwającego 
od 2016 roku projektu „Budowa Lokalnego Obszaru Bilansowania LOB jako elementu 
zwiększania bezpieczeństwa i efektywności energetycznej pracy systemu 
dystrybucyjnego”. Zadanie realizowane jest przy współudziale Energa Operator SA, 
Uniwersytetu Zielonogórskiego i Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk i finansowane  
w ramach Programu GEKON przez NCBiR oraz NFOŚiGW (nr projektu 
GEKON1/02/213880/30/2015). 

 
 

1. Wstęp 
 

Prowadzenie ruchu na analizowanym obszarze sieci SN (LOB) będzie 
realizowane z wykorzystaniem prognoz zapotrzebowania na moc czynną (P) i bierną 
(Q) w poszczególnych węzłach sieci SN/nn. Na ich podstawie wykonywane będą 
analizy rozpływowe pozwalające na wyznaczenie przepływów mocy liniami oraz 
poziomów napięć w węzłach SN/nn. Do operacyjnego prowadzenia ruchu sieci 
niezbędnym jest m.in. pozyskanie wiarygodnych informacji/estymacji dotyczących 
bieżącego zapotrzebowania na moc czynną i bierną w stacjach SN/nn. Monitorowanie 
bieżących warunków pracy sieci SN w trybie operacyjnym będzie realizowane na 
podstawie modelu bazowego, aktualizowanego o dane pomiarowe oraz estymowane 
(rysunek 1). 
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Rysunek 1. Schemat modelu obliczeniowego  
wykorzystywanego do prowadzenia ruchu w trybie operacyjnym 

 
 

2. Pomiary wejściowe  
wykorzystywane do estymacji zapotrzebowania na moc 

 
Prognozy zapotrzebowania na moc wykorzystywane do estymacji stanu pracy 

sieci są wykonywane w oparciu o: 
a) historyczne pomiary P i Q, pozyskiwane z systemu AMI. 

Na analizowanym obszarze LOB (rysunek 2) zlokalizowanych jest 70 
aktywnych stacji SN/nn rozmieszczonych w 28 obszarach agregacji. Dla tych stacji 
dostępne są dane pomiarowe P i Q z systemu AMI z opóźnieniem od 2 do 6 
godzin. Występują stacje o różnych, dominujących profilach zapotrzebowania na 
moc (odbiory komunalno-bytowe, przemysłowo-wytwórcze oraz mieszane), o 
różnej rozpiętości obciążenia oraz gradientach zmian. Historyczne pomiary zostały 
wykorzystane do budowy modelu prognostycznego zapotrzebowania na moc 
czynną i bierną dla poszczególnych stacji SN/nn. 

b) pomiary on-line z wybranych, reprezentatywnych stacji SN/nn. 
W ramach projektu przewiduje się zainstalowanie zestawów pomiarowych 

umożliwiających pomiary „on-line” zapotrzebowania na moc czynną i bierną z 
wybranych stacji SN/nn obszarze LOB. Wybór stacji SN/nn przeprowadzono przy 
uwzględnieniu następujących kryteriów: 
� korelacja zapotrzebowania na moc P i Q wybranej stacji SN/nn z innymi 

stacjami SN/nn; 
� przemysłowe stacje SN/nn o nietypowym dobowym profilu zapotrzebowania 

na moc czynną i bierną; 
� korelacja napięć pomiędzy obszarami sieci SN. 

Na podstawie powyższych kryteriów wytypowano 17 stacji SN/nn, w 
których będą zainstalowane zestawy telemetryczne umożliwiające zdalny pomiar 
mocy czynnej, biernej oraz napięcia. Pozwolą one na estymację zapotrzebowania 
na moc w stacjach nie objętych monitorowaniem on-line. 
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Rysunek 2. Zagregowany model LOB z wyznaczonymi podobszarami pomiędzy stacjami SN/nn 
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3. Model prognostyczny zapotrzebowania na dobę następną  
 

Głównym zadaniem modelu prognostycznego (rysunek 3) jest predykcja 
zapotrzebowania na moc czynną i bierną w horyzoncie 24 godzin doby następnej 
(n+1). Model prognostyczny opracowano w środowisku obliczeniowym Matlab 
z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Wykorzystuje on jednokierunkowe 
wielowarstwowe sieci neuronowe, zbudowane na wielowarstwowym perceptronie 
(MLP) o zmiennej: 

• liczbie neuronów w warstwie (warstwach) ukrytej;  

• funkcji aktywacji neuronów w poszczególnych warstwach; 

• algorytmie uczenia sieci; 

• ilości cykli iteracji uczenia sieci. 
 

 

Rysunek 3. Idea prognozowania zapotrzebowania na moc czynną i bierną  
na podstawie historycznych danych 

 
Prognoza zapotrzebowania na moc będzie wykonywana niezależnie dla mocy 

czynnej i biernej dla każdej stacji SN/nn, poszczególnych zdefiniowanych podobszarów 
oraz obszaru LOB.  

Stwierdzono, że większość stacji SN/nn charakteryzuje się silnym 
współczynnikiem autokorelacji, a zapotrzebowanie na moc czynną i bierną w tych 
stacjach jest stosunkowo regularne i powtarzalne z dnia na dzień. Z tego względu do 
przeprowadzenia symulacji wykorzystano historyczne 15-minutowe dane pomiarowe 
otrzymane z systemu AMI. Zbiór obejmował 332 próbki dobowe, z czego baza danych 
uczących stanowiła 80% zbioru, zaś testowych 20%. Podziału dokonano w sposób 
losowy, tak aby przetestować jakość odwzorowania nauczonej sieci dla zmiennych 
warunków zapotrzebowania. W rezultacie poszukiwano rozwiązania dającego 
najmniejszy błąd odwzorowania produkcji.  

Jako miarę błędu wykorzystano: 

• średni bezwzględny błąd prognozy MAE (Mean Absolute Error), obliczany jako średnia 
z wartości bezwzględnych błędów prognoz, opisany następującą zależnością: 

MAE =  1
n �|y� − ��|

�

���
 

gdzie: 
y� – wartość rzeczywista w czasie t  
�� – wartość prognozowana w czasie t 

• średni bezwzględny błąd procentowy MAPE (Mean Absolute Percentage Error), 
wyrażony w % pozwalający na porównanie dokładności prognoz różnych modeli, 
opisany następującą zależnością: 

MAPE =  �
� ∑ �������

��
����� *100%  

lub w postaci uogólnionej: 

MAPE =  ���
|���| *100% 

gdzie: 
�� – wartość średnia w czasie t  
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4. Estymacja zapotrzebowania na moc  
w nieopomiarowanych stacjach SN/nn 

 
Krótkoterminowe prognozy zapotrzebowania na moc czynną i bierną na 

obszarze LOB wykorzystywane w ramach operacyjnego trybu pracy, będą 
wykonywane w oparciu o prognozy na dobę n+1 dla poszczególnych stacji SN/nn oraz 
rzeczywiste pomiary P i Q ze stacji referencyjnych. Metodę estymowania 
zapotrzebowania na moc dla nieopomiarowanych stacji SN/nn przy wykorzystaniu 
pomiarów on-line z referencyjnych, opomiarowanych stacji SN/nn przedstawiono na 
rysunku 4. 
 

 

Rysunek 4. Procedura estymacji zapotrzebowania na moc dla nieopomiarowanych stacji SN/nn 

 
Przypisanie stacji referencyjnej do nieopomiarowanej stacji SN/nn następuje na 

podstawie analizy współczynników korelacji zapotrzebowania na moc czynną i bierną 
pomiędzy stacjami SN/nn na obszarze LOB (tabela 1). 
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Tabela 1. Korelacje P i Q pomiędzy wybranymi stacjami SN/nn, dla których będzie wyznaczana 
estymacja zapotrzebowania na moc a stacjami referencyjnymi SN/nn,  

w których zostaną zainstalowane zestawy telemechaniki 

Stacje 
SN/nn 

s
ta

c
ja

 r
e

fe
re

n
c
y
jn

a
 

1
 

s
ta
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ja

 r
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a
 

2
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ta
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ja

 r
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a
 

3
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 r
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5
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ja

 r
e
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a
 

6
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ja

 r
e
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a
 

7
 

s
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c
ja

 r
e

fe
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n
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jn

a
 

8
 

s
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c
ja

 r
e

fe
re

n
c
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jn

a
 

9
 

s
ta

c
ja

 r
e

fe
re

n
c
y
jn

a
 

1
0

 

P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q 

Stacja 1 0.14 -0.03 0.06 0.05 0.59 0.16 0.30 0.00 0.55 0.14 0.33 0.00 0.45 0.02 0.54 0.11 0.57 -0.05 0.25 -0.03 

Stacja 2 0.19 0.53 0.06 -0.03 0.85 0.45 0.49 0.28 0.86 0.46 0.46 0.10 0.64 0.60 0.83 0.52 0.83 0.47 0.40 0.37 

Stacja 3 0.58 0.74 0.13 0.03 0.68 0.60 0.55 0.43 0.72 0.63 0.47 0.08 0.89 0.86 0.78 0.64 0.67 0.59 0.63 0.47 

Stacja 4 0.00 0.69 0.14 0.00 0.80 0.57 0.46 0.40 0.78 0.54 0.47 0.14 0.44 0.74 0.69 0.59 0.76 0.62 0.26 0.42 

Stacja 5 0.64 0.77 0.13 0.08 0.61 0.57 0.51 0.47 0.66 0.56 0.49 0.14 0.87 0.75 0.77 0.62 0.62 0.54 0.58 0.51 

Stacja 6 0.40 0.37 0.30 0.17 0.80 0.55 0.68 0.40 0.83 0.54 0.52 0.08 0.68 0.42 0.84 0.51 0.76 0.15 0.51 0.34 

Stacja 7 0.54 0.55 0.29 0.30 0.78 0.46 0.78 0.75 0.85 0.44 0.62 0.24 0.82 0.48 0.91 0.59 0.76 0.28 0.59 0.52 

Stacja 8 0.45 0.78 0.14 0.18 0.81 0.61 0.66 0.63 0.85 0.60 0.52 0.22 0.79 0.76 0.93 0.71 0.82 0.54 0.58 0.58 

Stacja 9 -0.01 -0.22 0.11 -0.07 0.79 -0.22 0.52 -0.21 0.79 -0.14 0.35 -0.10 0.44 -0.19 0.73 -0.31 0.76 -0.16 0.33 -0.23 

Stacja 10 -0.03 -0.03 0.06 -0.10 0.89 0.12 0.46 -0.14 0.85 0.14 0.45 0.10 0.47 0.05 0.75 -0.04 0.86 0.10 0.30 -0.16 

 
Dla każdej stacji nieopomiarowanej wykorzystano stację referencyjną, która 

najlepiej jest skorelowana pod względem zapotrzebowania na moc czynną i bierną, 
przy czym większe znaczenie przy wyborze stacji referencyjnej miała korelacja 
obciążania w zakresie mocy czynnej. Stacje te zostały oznaczone czerwoną czcionką 
w komórkach o pogrubionych krawędziach. 

Estymacja zapotrzebowania na moc czynną i bierną dla nieopomiarowanych 
stacji SN/nn została wykonana z wykorzystaniem następujących danych wejściowych: 

• prognozy długoterminowej w horyzoncie doby n+1: 

• dla stacji SN/nn nieopomiarowanych; 

• dla stacji SN/nn referencyjnych; 

• temperatury zewnętrznej; 

• pomiarów on-line z referencyjnych stacji SN/nn. 
Wynikiem działania modelu prognostycznego jest skorygowana prognoza 

zapotrzebowania na moc P i Q dla poszczególnych nieopomiarowanych stacji SN/nn 
na obszarze LOB w warunkach quasi-rzeczywistych (rysunek 5). 
 

 

Rysunek 5. Korekta zapotrzebowania na moc czynną dla nieopomiarowanych stacji SN/nn 
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5. Wyniki działania modeli prognostycznych 
 

W tabelach 2÷3 przedstawiono porównanie błędów długoterminowej prognozy 
mocy czynnej i biernej oraz ich korekt wyznaczonych na podstawie estymacji  
z wykorzystaniem pomiarów on-line z referencyjnych stacji SN/nn. 
 

Tabela 2. Porównanie błędów prognoz zapotrzebowania na moc czynną  
na analizowanym obszarze sieci SN 

Obszar sieci SN 
Średnie 

zapotrzebowanie, 
kW 

Błąd prognozy MAE, kW Błąd prognozy MAPE, % Poprawa, 
% prognoza korekta prognoza korekta 

Pojedyncze węzły  49,1 5,5 5,2  16,2 15,4 6,6 

Zagregowane 
podobszary  

122,8 10,9 10,1 11,2 10,4 8,9 

Analizowany obszar  3438,8 130,4 97,7 3,8 2,8 25,1 

 
Tabela 3. Porównanie błędów prognoz zapotrzebowania na moc bierną  

na analizowanym obszarze sieci SN 

Obszar sieci SN 
Średnie 

zapotrzebowanie, 
kW 

Błąd prognozy MAE, kVar Błąd prognozy MAPE, % Poprawa, 
% prognoza korekta prognoza korekta 

Pojedyncze węzły  10,8 2,05 2,0 31,6 30,6 3,9 

Zagregowane 
podobszary  

26,4 4,17 4,0 23,9 23,1 4,9 

Analizowany obszar  738,5 43,23 34,4 5,8 4,7 20,3 

 
Przedstawione wyniki wskazują, że średni błąd prognozy obciążenia 

poszczególnych stacji SN/nn mocą czynną wynosi ok. 16%, zaś mocą bierną ok. 32%. 
Wyższe wartości błędów dotyczą w głównej mierze węzłów o stosunkowo niskich 
poziomach obciążenia mocą (rysunki 6÷7). Korygowanie prognoz długoterminowych 
poprzez estymację zapotrzebowania na moc w nieopomiarowanych stacjach SN/nn 
spowodowało redukcję błędu prognozy mocy czynnej w poszczególnych stacjach 
SN/nn średnio o ok. 7%, zaś mocy biernej o ok. 4%.  

W przypadku podobszarów agregacji wyższe błędy prognoz tracą na 
znaczeniu, dodatkowo wzmacniane przez zjawisko wzajemnego kompensowania 
odchyłek. Dla całego analizowanego obszaru sieci SN błąd prognozy  
(z uwzględnieniem estymacji) wyniósł dla mocy czynnej ok. 3% a dla moc biernej  
ok. 5%. Wyniki testowania opracowanych modeli przedstawiono na rysunkach 6÷15. 
 

 

Rysunek 6. Błąd MAPE korekty 
zapotrzebowania na moc czynną  
w poszczególnych podobszarach 

 

Rysunek 7. Błąd MAPE korekty 
zapotrzebowania na moc bierną  
w poszczególnych podobszarach 
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Rysunek 8. Błąd MAPE korekty 
zapotrzebowania na moc czynną  
w poszczególnych podobszarach 

 

Rysunek 9. Błąd MAPE korekty 
zapotrzebowania na moc bierną  
w poszczególnych podobszarach 

 

Rysunek 10. Błąd MAE zapotrzebowania na 
moc czynną w poszczególnych podobszarach 

 

Rysunek 11. Błąd MAE zapotrzebowania na 
moc bierną w poszczególnych podobszarach 

 

Rysunek 12. Błąd MAPE zapotrzebowania 
na moc czynną w poszczególnych 

podobszarach 

 

Rysunek 13. Błąd MAPE korekty 
zapotrzebowania na moc bierną  
w poszczególnych podobszarach 

 

Rysunek 14. Redukcja błędu prognozy 
zapotrzebowania na moc czynną  
w poszczególnych podobszarach  

(z wykorzystaniem estymacji) 

 

Rysunek 15. Redukcja błędu prognozy 
zapotrzebowania na moc bierną  
w poszczególnych podobszarach  

(z wykorzystaniem estymacji) 
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6. Podsumowanie i wnioski 
 

W referacie zaprezentowano metodyk
quasi-rzeczywistym w warunkach jej ograniczonej obserwowalno
estymację zapotrzebowania odbiorców na moc czynn
sieci SN wyposażonym w ograniczon
SN/nn. Pozwoli ona na okreś
obszarze LOB. Modele prognostyczne opracowano w 
metodach sztucznej inteligencji.

Przedstawione na rysunkach 6÷15 wyniki wskazuj
uzyskano poprawę prognozy zapotrzebowania na moc czynn
stanowią podobszary, w skład których wchodz
wykorzystywane są aktualne pomiary
Wielkość błędu prognozy MAPE jest w
obciążenia występującego w poszczególnych stacjach (rysunki 6÷9). Najwy
wskaźniki błędów są generalnie notowane dla w
zapotrzebowaniu na moc (rysunki 12÷13). W przypadku realizacji przepływów mocy 
najistotniejsze znaczenie będzie miał bł
na występowanie zjawiska wzajemnego kompensowania odchyłek bł
zagregowanym obszarze będzie istotnie ni

Bieżąca korekta warunków pracy sieci b
ruchu w trybie operacyjnym. Wyznaczone obci
uzupełnione o wielkość generowanej mocy w
i poziomy napięć na obszarze LOB pozwol
badanego obszaru w czasie rzeczywistym (rysunek 6).
 

Rysunek 6. Schemat postępowania w celu wyznaczenia bie
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obszarze LOB. Modele prognostyczne opracowano w środowisku Matlab bazuj
metodach sztucznej inteligencji. 
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 generowanej mocy w źródłach oraz przepływy w liniach SN 
 na obszarze LOB pozwolą przeprowadzić symulację pracy całego 

badanego obszaru w czasie rzeczywistym (rysunek 6). 

powania w celu wyznaczenia bieżących warunków pracy sieci SN 
w obszarze LOB 

Praca zbiorowa; Budowa lokalnego obszaru bilansowania (LOB) jako elementu 
kszenia bezpieczeństwa i efektywności energetycznej pracy systemu 

LEKTROENERGETYCZNYCH 

... 47 

 prowadzenia ruchu sieci SN w czasie 
ci. Wykorzystuje ona 

 w wybranym obszarze 
 pomiarów, w punktach transformacji 

cych warunków pracy sieci SN w całym 
rodowisku Matlab bazując na 

żdej stacji SN/nn 
 oraz bierną. Wyjątek 

 jedynie stacje referencyjne, dla których 
 korekty (rysunki 14÷15). 
na od wielkości średniego 

cego w poszczególnych stacjach (rysunki 6÷9). Najwyższe 
osunkowo niskim 

zapotrzebowaniu na moc (rysunki 12÷13). W przypadku realizacji przepływów mocy 
d MAE prognozy (rysunki 10÷11). Ze względu 

ąd prognozy na 
ęźle sieci SN/nn.  

dzie wykorzystywana do prowadzenia 
enia P i Q w poszczególnych węzłach 
ródłach oraz przepływy w liniach SN  

ę pracy całego 

 

arunków pracy sieci SN 

Praca zbiorowa; Budowa lokalnego obszaru bilansowania (LOB) jako elementu 
ci energetycznej pracy systemu 



SZACOWANIE I PROGNOZOWANIE OBCIĄŻEŃ W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH 

48 ESTYMACJA W CZASIE QUASI-RZECZYWISTYM ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC W OBSZARZE ... 

dystrybucyjnego. Zadanie 2. Podzadanie 2.2 Raport zawierający ogólną 
metodykę doboru parametrów elementów LOB. Instytut Energetyki Oddział 
Gdańsk. Instytut Badawczy, Gdańsk 2016. 

[2] Praca zbiorowa. Budowa lokalnego obszaru bilansowania (LOB) jako elementu 
zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności energetycznej pracy systemu 
dystrybucyjnego. Zadanie 3. Podzadanie 3.1 Opracowanie sparametryzowanych 
modeli elementów VPP, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk. Instytut Badawczy, 
Gdańsk 2016. 
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Streszczenie 
W referacie przedstawione zostały wybrane wyniki analiz statystycznych pomiarów 
przeprowadzonych w grupie odbiorców niskiego napięcia. Analizy te zmierzają do 
opracowania przybliżonego, nowego standardowego profilu zużycia energii elektrycznej 
poprzez odnalezienie zależności pomiędzy poszczególnymi grupami odbiorców niskiego 
napięcia. Analizie poddano dane w różnych segmentach odbiorów niskiego napięcia,  
w tym m.in.: apteki, sklepy, placówki edukacyjne i inne (segment usługowy, 
przemysłowy). Dla wyodrębnionej nowej grupy odbiorców przeprowadzono analizy 
finansowe czułościowe zmian profilu i skutków finansowych takich działań po stronie 
popytowej. 

 
 
1. Wstęp 
 

Funkcjonowanie i ekonomika pracy systemu elektroenergetycznego jest 
nakierowana na odbiorców i pokrycie ich zapotrzebowania. Tak ustawiony priorytet 
wymaga systematyzowania i wykorzystywania wiedzy o zwyczajach i potrzebach 
wynikających z korzystania przez odbiorców przyłączonych do systemu z energii 
elektrycznej. Wiedza o zapotrzebowaniu pozwala na planowanie przyszłej i realizacji 
bieżącej pracy źródeł wytwórczych, oceny potrzeb rozwojowych i kierowania 
eksploatacją infrastruktury sieciowej.  

Na tym tle pojawia się również kwestia rozliczenia energii elektrycznej,  
w szczególności pokrycia powstających kosztów. Rozliczenie to odbywa się poprzez 
stosowanie różnych mechanizmów, w tym taryf za energię elektryczną. Budowa taryf, 
wykorzystanie ich funkcji wpływu na kształtowanie zapotrzebowania, zbilansowanie 
powstających kosztów uzasadnionych oraz uwzględnienie uwarunkowań społecznych 
wymaga znajomości struktury odbiorców i znajomości ich zapotrzebowania. 
Sprowadza się to do znajomości grafików obciążeń. 

Grafik obciążenia jest obrazem zapotrzebowania na energię elektryczną. Określa on 
wielkość poboru mocy/energii w jednostce czasu. Grafik obciążenia można zdefiniować jako 
zbiór danych określających ilości energii elektrycznej planowanej do wprowadzenia lub 
poboru z sieci, oddzielnie dla poszczególnych okresów (np. dzień, tydzień, miesiąc czy rok) 
przyjętych do technicznego czy też handlowego rozliczania odbiorców. Standaryzacja 
grafiku obciążenia może prowadzić do opracowania profilu charakterystycznego dla danego 
odbiorcy bądź grupy odbiorców, którego wykorzystanie może być pomocne przy 
prognozowaniu przyszłego zapotrzebowania, czy też bieżących rozliczeniach. 

W dalszej części referatu przedstawiono wyniki przykładowych analiz o charakterze 
statystyczno-finansowym. W analizach skupiono się na wyodrębnieniu takich grup odbiorców, 
których sposób korzystania z energii elektrycznej z punktu widzenia systemu 
elektroenergetycznego jest zbliżony. Wyłonienie podobnych zbiorów/grup odbiorców prowadzi 
do klasyfikacji taryfowej, profili standardowych i propozycji stref i stawek taryfowych. 
Jednocześnie pojawia się kwestia aktywności i związanej z tym reakcji odbiorców. Całość tych 
działań jest ciekawym wątkiem, który został poniżej zasygnalizowany. 
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2. Cel, przedmiot i sposób analizy 
 

Wykorzystane w analizie dane obejmowały dwuletni okres pomiarów zużycia 
energii elektrycznej. Pomiary te prowadzone były wśród odbiorców końcowych niskiego 
napięcia i zawierały zbiory godzinowego poboru energii. Analizowani odbiorcy należeli 
do różnych grup wyróżnionych z uwagi na charakter działalności. Wśród tych grup  
w referacie skupiono się na obiektach: 

• apteki, 
• edukacja, 
• hotele, 
• hurtownie, 
• kioski, 
• mała produkcja, 
• opieka zdrowotna, 
• place budowy, 
• sklepy, 
• usługi, biura i urzędy, 
• warsztaty i serwisy. 

Jak widać powyżej skupiono się na tych odbiorcach, u których wykorzystanie 
energii elektrycznej może mieć charakter okresowy, tj. występować w pewnych porach 
doby w związku z prowadzoną działalnością. Powyższe określenia grup oraz 
nazewnictwo punktów pomiarowych zostały opisane w analizowanych zbiorach danych 
jako ogólna charakterystyka odbiorcy. Dla każdego odbiorcy w bazie danych można 
było zidentyfikować średnie godzinowe zapotrzebowanie na moc czynną. 

Korzystając z grafików obciążeń zdefiniowano cel analizy jako wyodrębnienie 
podzbiorów odbiorców, w których podobieństwa wykorzystania energii elektrycznej 
będą pozwalać na zbudowanie nowej grupy odbiorców z wyodrębnioną strefą czasową 
taryfy sprzedaży energii elektrycznej. Analizę potraktowano jako modelową, 
weryfikując możliwości i proponowane podejście.  

Punktem odniesienia stała się analiza podobieństwa, a więc w efekcie dająca 
nowe zbiory (zwane klastrami), których wykorzystanie zmniejszy liczbę grup 
odbiorców. W tym zakresie można posłużyć się klasteryzacją hierarchiczną. 
Klasteryzacja hierarchiczna łączy grupy danych bazując na przyjętej mierze 
podobieństwa. W tej metodzie klasteryzacji tworzenie skupisk punktów rozpoczyna się 
od zainicjalizowania klastrów zbiorami jednoelementowymi. Następnie kolejne punkty 
łączone są w pary bazując na przyjętej metryce (mierze odległości w danej przestrzeni 
afinicznej). W każdym kolejnym kroku łączone są klastry, aż do momentu uzyskania 
jednej grupy skupiającej wszystkie obiekty (technika skupiająca). Cechą 
charakterystyczną techniki hierarchicznej jest możliwość zwizualizowania danych za 
pomocą dendrogramów. Dendrogram jest wykresem pokazującym w postaci drzewa 
jak poszczególne klastry są ze sobą powiązane. Odcinając dendrogram na określonym 
poziomie, otrzymujemy zbiór rozłącznych grup. 
 

Dane
Analiza wewnątrz 

grup działalności

Analiza na skroś 

grup działalności
Nowe grupy

Analiza efektów 

taryfowych

Klasteryzacja Klasteryzacja

 
Rys. 1. Procedura prowadzonej analizy statystyczno-ekonomicznej 
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Sposób postępowania w ramach prowadzonych rozważań statystyczno-ekonomicznych 
przedstawiono na rysunku 1. Produktem jest grupa odbiorców i analiza efektów finansowych 
elastyczności proponowanych czasowych ram taryfy sprzedaży energii elektrycznej. 
 
 
3. Analiza wewnątrz istniejących grup 
 

Zawężając analizę do wybranych grup opisanych według zbiorów danych 
wyznaczono średnie moce dobowe, a na ich tle zobrazowano przebiegi czasowe. Taki 
sposób normalizacji pozwala na porównanie ze sobą poszczególnych zbiorów danych 
opisujących zapotrzebowanie różnych odbiorców. Poniżej przedstawiono wybraną 
dobę w sezonie zimowym i letnim dla dnia roboczego.  
 
a) b) 

  

Rys. 2. Grafik dobowy zapotrzebowania w sezonie letnim (a) i zimowy (b) w grupie: edukacja, 
opieka zdrowotna, usługi, biura, urzędy, warsztaty i serwisy 

 
Popyt na moc wśród analizowanych grup odbiorców jest zróżnicowany, co 

możemy zaobserwować w poniższej tablicy (tabl. 1) zawierającej statystyki opisowe.  
W statystykach posłużono się średnią, odchyleniem standardowym, wartością 
maksymalną oraz liczebnością. Wartości odchylenia standardowego świadczą  
o pewnej zmienności wewnątrzgrupowej. Aby zbadać dokładniej zmienność  
w w/w grupach posłużono się współczynnikiem zmienności (V), który definiuje się jako 
stosunek odchylenia standardowego do średniej. Współczynnik ten daje informacje  
o rozproszeniu wyników względem wartości średniej, co ułatwia porównanie 
zmienności określonych cech wśród tej samej grupy czy też kilku badanych grup. 
 

Tabela 1. Statystyki opisowe poszczególnych grup odbiorców 

Statystyki 
Zmienna 

Pśr 
[kW] 

σ 
[kW] 

Pmax 
[kW] 

N 
[-] 

V 
[-] 

Apteki 1,67 1,16 5,59 2 0,69 
Edukacja 31,45 27,23 140,45 16 0,87 

Hotele 2,98 4,07 25,15 1 1,37 
Hurtownie 5,10 3,48 17,34 5 0,68 

Kioski 1,34 1,81 12,11 9 1,35 
Mała produkcja 5,97 3,40 22,69 6 0,57 

Opieka zdrowotna 3,70 2,56 14,38 4 0,69 
Plac budowy 7,51 4,10 23,16 3 0,55 

Sklepy 256,71 96,53 524,97 60 0,38 
Usługi, biura i urzędy 45,37 29,21 150,63 80 0,64 
Warsztaty i serwisy 10,34 7,57 50,63 13 0,73 
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Przeprowadzona analiza wewnątrz istniejących grup działalności pozwoliła na 
wyodrębnienie trzech nowych grup łączących odpowiednio: 

• grupa A: Kioski, Hurtownie, Mała produkcja 
• grupa B: Edukacja, Opieka zdrowotna, Usługi, biura i urzędy, Warsztaty i serwisy 
• grupa C: Apteki, Hotele, Place budowy, Sklepy 

W tak połączonych grupach zbudowano nowe, zastępcze grafiki obciążeń 
uśredniając przebiegi pochodzące ze zbiorów wejściowych danych. Normalizacja tych 
zbiorczych grafików przeprowadzona została do wartości średnich dobowych, 
wyliczanych w utworzonych grupach. Na rysunkach od 3 do 5 przedstawiono roczne 
grafiki zapotrzebowania w tych nowych grupach. 

 
Rys. 3. Roczny grafik zapotrzebowania w grupie A 

 
Rys. 4. Roczny grafik zapotrzebowania w grupie B 
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Rys. 5. Roczny grafik zapotrzebowania w grupie C 

 
 
4. Analiza podobieństw na skroś grup i nowe grupy odbiorców 
 

Do analizy pomiędzy grupami posłużono się widmem częstotliwości 
wyznaczonych po zastosowaniu transformaty Fouriera. 

Opracowywane dane obejmowały pomiary mocy przeprowadzane w odcinkach 
godzinnych w okresie dwóch lat dla różnego typu odbiorców, połączonych w grupy 
zgodnie z nomenklaturą przedstawioną już powyżej. Te grupy, nazwane od typu 
odbiorców np. edukacja czy opieka zdrowotna, zostały następnie połączone w większe 
zbiory na podstawie podobieństw swoich dobowych grafików obciążenia w ramach 
analizy podobieństw na skroś grup. W ten sposób wyłoniona została grupa 
wypadkowa, dla której możliwe było stworzenie grafiku wspólnego. Takie wyłonienie 
grupy wypadkowej wymagało głębszej analizy podobieństw między jej podgrupami 
(grupami działalności), czy też wyraźnych różnic w stosunku do grup do niej nie 
włączonych. Na potrzeby takiej głębszej analizy zastosowano transformatę Fouriera, 
wykonywaną numerycznie z zastosowaniem algorytmu Fast Fourier Transform (FFT), 
dla pomiarów mocy w odcinkach godzinowych na przestrzeni dwóch lat. Celem było 
odnalezienie podobieństw w występowaniu harmonicznych w otrzymanych 
transformatach dla poszczególnych grup.  

Prezentowane poniżej widma częstotliwościowe służą analizie jakościowej. Nie 
przeprowadzono normalizacji jednostek częstotliwości do układu SI, przy czym 
jednostki jakimi oznaczono oś częstotliwości (a.u. - arbitrary units) są takie same dla 
wszystkich prezentowanych widm (rysunki 6 do 8). Dodatkowo oś rzędnych 
prezentująca amplitudę poszczególnych harmoniczny na wszystkich trzech rysunkach 
ma taki sam zakres. 

W wyniku analizy uzyskano częstotliwości przebiegów składowych. Na 
rysunkach 6 do 8 przedstawiono widma częstotliwościowe. Poszukując przebiegów 
podobnych, a więc w myśl analizy podobieństwa klastrów wyłoniono składowe 
tworzące, które pozwoliły na wyznaczenie przebiegu wypadkowego. Przebieg ten na 
przykładzie doby przedstawiono na rysunku 9. Moc średnia godzinowa na osi rzędnych 
przedstawiona jest w jednostkach względnych. Wartości te prezentowane są  
w odniesieniu do średniej dobowej dla grupy wypadkowej. 

Grafiki rocznego zapotrzebowania w grupach A, B i C, prezentowane na 
rysunkach 3, 4 i 5, odpowiednio wykazują podobieństwa nie tylko w wartościach 
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zapotrzebowania na moc, ale przede wszystkim w zależności czasowej rocznej tego 
zapotrzebowania. Analiza widm częstotliwościowych uzyskanych po wykonaniu FFT 
pozwala odnaleźć wyraźnie te podobieństwa w wartościach otrzymanych 
harmonicznych, dla grup A i B (rys. 6 i 7). Grafik zapotrzebowania grupy C, wykazuje 
widmo częstotliwościowe, z wyraźnie dominującą harmoniczną, jednakże obecność 
innych harmonicznych o mniejszych amplitudach upodabnia to widmo do otrzymanych 
dla grup A i B. 
 

 
Rys. 6. Widmo częstotliwości grafiku zapotrzebowania w grupie A 

 
Rys. 7. Widmo częstotliwości grafiku zapotrzebowania w grupie B 
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Rys. 8. Widmo częstotliwości grafiku zapotrzebowania w grupie C 

 
Rys. 9. Dobowy grafik zapotrzebowania w grupie wypadkowej powstałej z połączenia 

odbiorców z grup działalności (A, B, C) 

 
 
5. Analiza finansowa 
 

Powyższa analiza podobieństw pozwoliła wyłonić nową, wypadkową grupę 
odbiorców końcowych energii elektrycznej o podobnych trendach zapotrzebowania. 
Kolejnym etapem będzie analiza finansowa w celu weryfikacji stref czasowych taryfy 
sprzedaży energii elektrycznej. Analizę taką przeprowadzono opierając się na 
dobowym grafiku zapotrzebowania.  

Punktem wyjścia stało się wyznaczenie tła z wykorzystaniem stanu zastanego, 
tj. przykładowych stawek taryfy G12: 
I Strefa nocna (22:00-7:00; 13:00-16:00) – 0,1640 zł/kWh 
II Strefa dzienna (7:00-13:00; 16:00-22:00) – 0,3160 zł/kWh 

Koszt ponoszony przez rozpatrywany cały zbiór odbiorców w nowej grupie za 
zużytą energię elektryczną wynosi kolejno 798,82 PLN (Strefa I) oraz 2344,03 PLN 
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(Strefa II). Sumując te kwoty można wyznaczyć wypadkowy koszt rozliczenia zgodny  
z zasadami stanu zastanego 3142,85 PLN. 

Pierwszym krokiem ku utworzeniu nowej specyfikacji taryfowej stała się 
propozycja zmiany godzin, według których odbiorcy korzystający z taryfy G12 są 
rozliczani. W nowym układzie Strefa I miałaby trwać od godziny 20:00-8:00 natomiast 
Strefa II od 8:00-20:00. Szacując koszt energii przy zastanych cenach energii, lecz 
według nowych zaproponowanych stref otrzymuje się kolejno: strefa I - 641,69 PLN 
oraz strefa II - 2646,78 PLN. Suma: 3288,47 PLN. W porównaniu do tła otrzymuje się 
różnicę 145,62 PLN zysku dla dystrybutora energii. Zatem jest to wynik korzystny dla 
dystrybutora energii, lecz z perspektywy odbiorcy oznacza zwiększenie kosztów. 

Kolejnym etapem stała się zmiana ceny za kWh w każdej strefie. Ceną 
wyjściową są ceny stanu zastanego tj. 0,1640 PLN/kWh (Strefa I) oraz  
0,3160 PLN/kWh (Strefa II). Przeprowadzono spekulację na temat zmiany zużycia 
energii w danej godzinie doby tzn. symulując jaka będzie reakcja odbiorców na zmianę 
cen w określonej taryfie. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabelach 2 i 3.  
 

Tabela 2. Zestawienie kosztów wynikających z modyfikacji cen zakupu energii 

 
Ceny wyjściowe Zmiana cen o 5% Zmiana cen o 15% Zmiana cen o 30% 

Strefa  I Strefa II Strefa I Strefa II Strefa I Strefa II Strefa I Strefa II 
Stawka 

jednostkowa 
[PLN/kWh] 

0,1640 0,3160 0,1558 0,3318 0,1394 0,3634 0,1148 0,4108 

Opłata za 
energię zużytą 

przez 
odbiorców 

[PLN] 

798,82 2344,03 609,60 2779,12 545,44 3034,80 449,18 3440,82 

Koszt energii 
elektrycznej 

[PLN] 
3142,85 3388,72 3589,24 3890,00 

 
Modyfikacja cen taryfowych w nowo powstałych strefach prowadzi do wzrostu 

cen. Bardzo ważnym czynnikiem analizowanym podczas rozważań jest reakcja 
odbiorców na proponowany plan taryfowy tj. ich ewentualna migracja pomiędzy 
strefami czasowymi. Sednem dalszych działań jest zwiększenie zużycia energii  
w strefie I (nocnej) na rzecz jego zmniejszenia w strefie II (dziennej). Przekształcenia 
będą opierały się na cenie taryfy tła oraz wcześniejszych propozycjach jej zmiany 
(warianty 1 do 4 jak w tab. 2). Zmiana zużycia energii będzie kształtowała się na 
poziomie 5%, 10% oraz 15%. Należy rozumieć przez to np. zmniejszenie zużycia  
w strefie II o 5% przy jednoczesnym jego zwiększeniu o taką samą wartość 
procentową w strefie I. Wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonych spekulacji 
zestawiono w tabeli 3. Zawiera ona porównanie kosztów poniesionych przez odbiorców 
końcowych niskiego napięcia przed modyfikacją zużycia oraz po niej. 
 

Tabela 3. Zestawienie otrzymanych kosztów za zużytą energię elektryczną, w PLN 

Warianty 
taryfy 

Koszt poniesiony 
przed modyfikacją 

zużycia energii 

Koszt poniesiony po 
modyfikacji zużycia 

energii o 5% 

Koszt poniesiony po 
modyfikacji zużycia 

energii o 10% 

Koszt poniesiony po 
modyfikacji zużycia 

energii o 15% 
1. 3142,85 3188,22 3087,96 2987,71 
2. 3388,72 3280,25 3171,78 3063,30 
3. 3589,24 3464,32 3339,40 3214,48 
4. 3890,00 3740,42 3590,84 3441,26 
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Odnosząc się do tła w prawie wszystkich przypadkach rozpatrywane nowe 
założenia taryfy są korzystniejsze dla odbiorców. Podczas analiz oraz modyfikacji 
jednym z założeń było zachowanie stałego czy też bardzo zbliżonego zapotrzebowania 
na energię w rozpatrywanej nowej grupie odbiorców. 
 
 
6. Podsumowanie 
 

Ocena dotychczasowej sytuacji i poszukiwanie nowych możliwości wymaga 
weryfikacji grafików obciążenia odbiorców. Przedstawiona analiza grup odbiorców 
końcowych niskiego napięcia miała na celu wyłonienie wspólnych trendów 
zapotrzebowania na energię elektryczną, co pozwoliłoby utworzyć inne – niż 
wynikające z prowadzonych działalności bądź innych niż dotychczasowe – grupy 
odbiorców. Cel ten jest związany z budową nowych i weryfikacją istniejących 
standardowych profili zapotrzebowania na energię elektryczną. Wiedza o tych profilach 
i płynące wnioski są użyteczne dla operatorów zarówno technicznych jak i handlowych. 

W rozważanym przypadku analizowany zbiór odbiorców jest ujmowany 
całościowo w jednej taryfie, a jak pokazują powyższe rozważania zróżnicowanie 
charakteru odbiorców jest duże. Zatem analiza podobieństw i budowa taryf 
wykorzystujących indywidualne cechy wewnątrz dużych grup odbiorców może 
prowadzić do poprawy zarządzania zużyciem energii elektrycznej. Wpisuje się to w rolę 
taryfy jako czynnika kształtującego zmienność zapotrzebowania. 

Jedną z możliwości sterowania zapotrzebowaniem na energię elektryczną  
i uniknięcia pojawiania się szczytów obciążenia są różnorodne cenowo taryfy.  
W bieżących czasach odbiorcy końcowi niskiego napięcia, a w szczególności 
gospodarstwa domowe, w coraz większym stopniu uaktywniają swoją świadomość 
rynkową. Docierające sygnały reklamowe, poszukiwanie oszczędności, jak i ciekawość 
powodują, że wzrasta ich wrażliwość na ceny, co nie powinno być zaskoczeniem ze 
względu na prawo popytu. Zatem zastosowana w analizie finansowej procedura 
wzrostu ceny energii w ramach taryfy w konkretnej strefie czasowej powinna wywołać 
spadek zużycia energii bądź też „migrację” zużycia do strefy, w której stawki są 
odpowiednio niższe. W Polsce, być może z uwagi na zbytnie uogólnienia 
wewnątrzgrupowe, zjawisko to nie występuje zbyt często czego dowodem jest częsty 
wybór strefy G11 w sektorze gospodarstw domowych. 
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Streszczenie 
W artykule zaprezentowano doświadczenia eksploatacyjne dotyczące wykorzystania 
techniki pomiarów synchronicznych dokonywanych przez jednostki PMU. Dostrzeżono 
dobre właściwości pomiarowe tej techniki do realizacji pomiarów różnicowych w SEE. 
Przedstawiono kilka zarejestrowanych tą techniką przebiegów czasowych podczas 
zdarzeń w SEE. Omówiono wyniki badań różnicowego pomiaru wartości napięcia  
i różnicy faz w sieci 110kV. Rozważono zastosowanie tej techniki do szacowania strat  
i bilansowania, oraz zasygnalizowano możliwość uzyskania potencjalnych korzyści w tym 
zakresie. 

 
 
1. Wstęp 
 

Od wielu lat technika pomiarów synchronicznych budzi zainteresowanie  
w środowisku specjalistów zajmujących się różnymi aspektami dotyczącymi systemu 
elektroenergetycznego (SEE). Z techniką tą wiąże się duże nadzieje na rozwiązanie 
niektórych problemów, trudnych do zrealizowania innymi metodami [2]. Przydatność tej 
techniki została potwierdzona licznymi aplikacjami, w wielu krajach jest wdrażana  
i rozwijana, przeznaczane są na ten cel stosunkowo duże środki finansowe [1]. Istotą 
pomiarów synchronicznych jest dokonywanie akwizycji danych w określonych 
momentach czasu uniwersalnego UTC wyznaczonych z dokładnością do kilku 
mikrosekund. Zadanie to pełnią urządzenia pomiarowe zwane Phasor Measurement 
Unit (PMU) dostarczające dane z określonych miejsc w SEE. Ważnym czynnikiem jest, 
aby jednostki te niezależnie od producenta posiadały te same właściwości 
metrologiczne. Stąd szczegółowe wymagania dla tych urządzeń zostały 
znormalizowane [3][4]. W 2011 roku oprócz właściwości metrologicznych związanych  
z dokładnością i spójnością w czasie określono również wymagania związane  
z dynamiką odpowiedzi. Mimo pewnych problemów w realizacji tego typu jednostek 
oraz nieścisłości, czy niejasności zapisów w wymienionych normach, zastosowanie 
techniki pomiarów synchronicznych stanowi istotny postęp w rozwijaniu narzędzi klasy 
WAMS (Wide Area Measurement System). 

Technika pomiarów synchronicznych jest wykorzystywana m.in. do 
optymalizacji pracy sieci poprzez wspomaganie estymatora stanu, bilansowanie, czy 
wyznaczanie parametrów modelu elementów sieci elektroenergetycznej. Pomiary te 
cechują się stosunkowo dużą dokładnością dzięki bazowaniu na różnicach wyników 
pomiarów dokonanych w odległych geograficznie miejscach SEE. 
 
 
2. Pomiary różnicowe w SEE 
 

Jedną z ważniejszych zalet pomiarów synchronicznych jest możliwość ich 
wykorzystania do pomiarów różnicowych poprzez dokonywanie pomiarów prawie  
w tym samym momencie z dokładnością do pojedynczych mikrosekund. Pomiary 
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różnicowe w SEE można wykorzystać do realizacji wielu celów, jednym z nich jest 
bilansowanie i szacowanie strat w SEE.  

Wyniki pomiarów prowadzonych w SEE są obarczone dodatkowymi błędami 
wynikającymi z ciągłej zmiany parametrów SEE, co można przyrównać do 
permanentnego stanu nieustalonego. Dzięki wykorzystaniu jako przetworników 
pomiarowych jednostek PMU o ściśle określonych przez normy parametrach 
dynamicznych, możliwe jest bezpośrednie porównywanie wyników pomiarów z wysoką 
dokładnością. Dokonywanie pomiarów w tym samym momencie pozwala 
wyeliminować wiele składowych błędów pomiarowych.  

Najistotniejszą zaletą pomiarów synchronicznych jest estymacja fazora napięcia 
i prądu, a więc nie tylko dokonywanych zwykle pomiaru wartości RMS, mocy czynnej  
i biernej ale również kąta fazora w stosunku do czasu uniwersalnego UTC. Stąd 
algorytmy wykorzystujące pomiary różnicowe mogą bazować na różnicy zarówno 
skalarnej jak i wektorowej.  

W celu oceny przydatności tego typu pomiarów do realizacji różnych 
funkcjonalności w SEE przeprowadzono badania w tym zakresie. W rejestratorze 
zakłóceń RZ40 zaimplementowano algorytmy do pomiarów synchronicznych. 
Następnie sprawdzono je na zgodność z odpowiednimi normami m.in. w Instytucie 
Fraunhofera w Magdeburgu [8]. Po zainstalowaniu kilku jednostek PMU wyniki 
pomiarów (50 razy na sekundę) archiwizowano uzyskując funkcjonalność rejestratora 
permanentnego. 
 
 
3. Rejestracja permanentna 
 

W pierwszych latach wdrażania techniki pomiarów synchronicznych w Polsce 
dane generowane przez jednostki PMU były archiwizowane i analizowane „off-line”  
w celu weryfikacji ich  wiarygodności. Dane pochodzące z PMU zapisywano na dysku 
w sposób ciągły, co wraz z rozwojem techniki zapisu danych pozwoliło na realizację 
koncepcji tzw. rejestratora permanentnego [5] opracowanej na początku XXI wieku. 
Zaletą takiego rejestratora jest brak potrzeby definiowania jakichkolwiek kryteriów 
pobudzających. Funkcję koncentratora PDC (Phasor Data Concentrator) i archiwizacji 
danych pochodzących z PMU pełni komputer klasy PC. Zainstalowane 
oprogramowanie pozwala na weryfikację danych oraz ich archiwizację  
w skompresowanych plikach jednogodzinnych. Opcjonalnie dokonywana może być na 
bieżąco konwersja tych plików do formatu COMTRADE, co umożliwia analizę 
zarejestrowanych przebiegów wieloma dostępnymi narzędziami. Dzięki rejestracji 
permanentnej możliwe jest analizowanie dowolnych danych z przeszłości.  
W przedstawionym przykładzie na rys. 1. zmiany mierzonych wielkości (napięcia, 
częstotliwość) były na tyle małe, że nie doszło do aktywacji kryteriów pobudzenia 
tradycyjnych rejestratorów zakłóceń. 
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Rys. 1. Częstotliwość i napięcie fazowe w systemie 400kV na północy i w centralnej Polsce. 
Blackout w Turcji w dn. 31

 

Rys. 2. Przebieg częstotliwości po awaryjnym wył
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praktycznie nieosiągalne innymi metodami pomiarowymi. Ró
częstotliwości w czasie tego zdarzenia nie przekraczały 2mHz. 

Archiwizacja danych pozwala na opracowywanie i testowanie aplikacji do 
prowadzenia różnego rodzaju analiz. Bazowanie na rzeczywistych danych pozwala na 
sprawdzenie skuteczności działania tych narz
i znanych zdarzeń w SEE. Dane te pozwalaj
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rzeczywiste błędy pomiarowe, oraz zweryfikowa
wykonania pomiaru.   

Istotną zaletą przy tego typu pomiarach jest mo
SEE z rozdzielczością 20ms. System rejestracji mo
z wykonaniem fotografii (snapshot) stanu SEE w postaci amplitud i k
ich archiwizacji co 20ms.  Zapisane dane po okre
tego zdarzenia mogą
wykorzystywanych w symulatorach pracy SEE. 
 
 
4. Weryfikacja pomiarów ró
 

W celu sprawdzenia przydatno
wykonano badania w warunkach rzeczywistych. W tym celu dokonano pomiaru 
napięcia występującego na szynach rozdzielni 110kV, w dwóch ró
z wykorzystaniem dwóch niezale
w styczniu i czerwcu 2017. Przykładowy przebieg 1
 

Rys. 3. Przebieg 1-godzinny napi

 
Wartość średnia ró

niezależnych jednostek PMU wynosi ok. 130V, a jej zmienno
±15V. Wartość średnia ró
wartości znamionowej praktycznie nie zale
i niewielkich stanów przej
pokazano na rys. 2. Przyjmuj
systematycznym, istnieje mo
układu pomiarowego róż
otwarcie sprzęgła, wyniki pomiaru ró
przypadkowymi nie przekraczaj
0,02% wartości napięcia znamionowego.
 

ROGNOZOWANIE OBCIĄŻEŃ W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

YKORZYSTANIE TECHNIKI POMIARÓW SYNCHRONICZNYCH DO SZACOWANIA

dy pomiarowe, oraz zweryfikować spójność czasow

ą przy tego typu pomiarach jest możliwość odtworzenia st
ścią 20ms. System rejestracji można w ten sposób porówna

z wykonaniem fotografii (snapshot) stanu SEE w postaci amplitud i ką
ich archiwizacji co 20ms.  Zapisane dane po określonym zdarzeniu, oprócz analizy 

zdarzenia mogą być przydatne do weryfikacji i ulepszania modeli 
wykorzystywanych w symulatorach pracy SEE.  

Weryfikacja pomiarów różnicowych 

W celu sprawdzenia przydatności techniki pomiarów synchronicznych 
wykonano badania w warunkach rzeczywistych. W tym celu dokonano pomiaru 

cego na szynach rozdzielni 110kV, w dwóch ró
z wykorzystaniem dwóch niezależnych jednostek PMU. Pomiary przeprowadzono 
w styczniu i czerwcu 2017. Przykładowy przebieg 1-godzinny przedstawiono na rys. 1.

godzinny napięcia na szynach rozdzielni 100kV w czerwcu 2017.

rednia różnicy napięć (∆U) pomiędzy wynikami pomiarów dwóch 
nych jednostek PMU wynosi ok. 130V, a jej zmienność mieś

rednia różnicy napięć przy wartości napięcia mierzonego bliskiej 
ci znamionowej praktycznie nie zależy od wahań napięcia mierzonego jak 

i niewielkich stanów przejściowych, oraz od pory roku. Przebieg ró
pokazano na rys. 2. Przyjmując, że średnia wartość różnicy jest błę
systematycznym, istnieje możliwość skompensowania tego błędu, poprzez kali
układu pomiarowego różnicy napięć. Po rozłączeniu punktów pomiarowych np. przez 

gła, wyniki pomiaru różnicy będą praktycznie obciążone jedynie bł
przypadkowymi nie przekraczającymi w tym przypadku wartości ±15V, co stanowi ok. 

ęcia znamionowego. 

LEKTROENERGETYCZNYCH 

CZNYCH DO SZACOWANIA STRAT W ... 

 czasową momentów 

 odtworzenia stanu pracy 
na w ten sposób porównać  

z wykonaniem fotografii (snapshot) stanu SEE w postaci amplitud i kątów fazorów oraz 
lonym zdarzeniu, oprócz analizy 

 przydatne do weryfikacji i ulepszania modeli 

ci techniki pomiarów synchronicznych 
wykonano badania w warunkach rzeczywistych. W tym celu dokonano pomiaru 

cego na szynach rozdzielni 110kV, w dwóch różnych polach,  
stek PMU. Pomiary przeprowadzono  

dzinny przedstawiono na rys. 1. 

 
cia na szynach rozdzielni 100kV w czerwcu 2017. 

dzy wynikami pomiarów dwóch 
 mieści się w granicach 
cia mierzonego bliskiej 
ęcia mierzonego jak  

ciowych, oraz od pory roku. Przebieg różnicy napięć 
nicy jest błędem pomiarowym 

du, poprzez kalibrację 
czeniu punktów pomiarowych np. przez 

ążone jedynie błędami 
15V, co stanowi ok. 



SZACOWANIE I PROGNOZOWANIE 

WYKORZYSTANIE TECHNIKI POMIARÓW SYNCHRONI

Rys. 4. Przebieg 1-godzinny ró

 
Do analizy błędu różnicowego k

w której została zapewniona sync
Przebiegi czasowe zarejestrowane przez dwa urz
napięcia na szynach rozdzielni z wykorzystaniem dwóch przekładników napi
przedstawiono na rys. 4. Róż
różnica kątów 0,004rad, stąd przebiegi f
nierozróżnialne na przedstawionych przebiegach. Wyniki analizy statystycznej 
przebiegów przedstawiono w tabeli 1.
 

Rys. 5. Przebiegi 1-godzine częstotliwo

 
Tabela 1. Analiza statystyczna wyników pomiarów z jednej godziny

Wielkość średnia 

f1 49,995 
f2 49,995 
∆f 0,0000 
U1 68 735 
U2 68 640 
∆U 95,3 
∆U 10s 95,3 
∆ϕ -0,174 
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godzinny różnicy wartości napięć na szynach rozdzielni 110kV 
w styczniu i czerwcu 2017 

żnicowego kątowego użyto danych z innej rozdzielni 110
w której została zapewniona synchronizacja czasu GPS z wyższą dokładno
Przebiegi czasowe zarejestrowane przez dwa urządzenia PMU dokonują

cia na szynach rozdzielni z wykorzystaniem dwóch przekładników napi
przedstawiono na rys. 4. Różnica częstotliwości nie przekroczyła warto

ąd przebiegi f1 i f2 oraz ϕ1 i ϕ2 praktycznie się pokrywaj
nialne na przedstawionych przebiegach. Wyniki analizy statystycznej 

przebiegów przedstawiono w tabeli 1. 

ęstotliwości, wartości napięcia i kąta, oraz ich różnicy. Opis w tek

Analiza statystyczna wyników pomiarów z jednej godziny

Max Min δ 
50,033 49,953 0,012 
50,033 49,953 0,012 
0,0012 -0,0012 0,0004 
68 984 67 845 75 
68 884 67 759 75 
112,5 74,7 6,0 

99,1 91,5 1,2 
-0,079 -0,303 0,034 
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 na szynach rozdzielni 110kV  

yto danych z innej rozdzielni 110 kV, 
ą dokładnością. 

dzenia PMU dokonujące pomiarów 
cia na szynach rozdzielni z wykorzystaniem dwóch przekładników napięciowych 

rzekroczyła wartości ±1mHz, 
ę pokrywają i są 

nialne na przedstawionych przebiegach. Wyniki analizy statystycznej 

 
nicy. Opis w tekście. 

Analiza statystyczna wyników pomiarów z jednej godziny 

Jednostka 

[Hz] 

[V] 

[°] 
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Różnica średnia cz
do zera, czego należało si
wspólnym wzorcem czę
wynosi 0,4mHz. Średnia ró
wynosi 95,3V a odchylenie standardowe 6,0V przy okresie próbkowania 20ms. 
W aplikacjach nie wymagaj
(np. szacowanie strat) zastosowanie u
przypadkowe. Po uśrednieniu ró
standardowe maleje do warto
do wartości znamionowej napi
i minimalnych wartości gdy
mierzonego różnej od znamionowej, co ma miejsce w rzeczywistym SEE. 
różnica pomiaru fazy wynosi 0,174
0,034°. Na rys. 5. I 6. przebieg fazy podany jest w [rad].
 

Rys. 6. Powiększenie skali czasu przebiegów z rys.4. podczas zapadu napi

 
Na rysunku 6. Przedstawiono przebiegi cz

2-minutowego zawierają
ok. 1,6% napięcia znamionowego. Mo
w sieci nie mają istotnego wpływu na wyniki pomiarów ró
 
 
5. Szacowanie strat w SEE 
 

Dokładność jaką oferuje technika pomiarów synchronicznych fazora, zwłaszcza 
dla pomiarów różnicowych pozwala na wykorzystanie tej techniki równie
szacowania strat przesyłowych, bilansowania, czy wyznaczania parametrów modelu 
elementów systemu elektroenergetycznego. W tym przypadku nie s
wygórowane właściwości dynamiczne systemu pomiarowego, dzi
dodatkowe uśrednianie wyników pomiaru osi
szacowania strat w SEE, które w pewnym sensie bazuj
wykorzystuje się naturaln
dokładność pomiarów ró
przykładzie linii elektroenergetycznej, dla której schemat zast
przedstawiono na rys. 6.
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rednia częstotliwości pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi d
żało się spodziewać przy synchronizacji obu jednostek PMU ze 

wspólnym wzorcem częstotliwości jakim jest system GPS. Odchylenie standardowe 
rednia różnica napięć (wartości skutecznej pierwszej harmonicznej) 

wynosi 95,3V a odchylenie standardowe 6,0V przy okresie próbkowania 20ms. 
W aplikacjach nie wymagających dużej dynamiki odpowiedzi systemu pomiarowego 
(np. szacowanie strat) zastosowanie uśredniania wyników pozwala zmniejszy

średnieniu różnicy pomiarów np. w oknie o czasie 10s, odchylenie 
standardowe maleje do wartości 1,2V, co jest wartością poniżej 0,002% w

ci znamionowej napięcia. Dla pomiaru fazy nie podano maksymalnych 
ści gdyż zmieniają się one w zakresie ±π dla czę

nej od znamionowej, co ma miejsce w rzeczywistym SEE. 
nica pomiaru fazy wynosi 0,174°, a odchylenie standardowe róż

. Na rys. 5. I 6. przebieg fazy podany jest w [rad]. 

kszenie skali czasu przebiegów z rys.4. podczas zapadu napi

Na rysunku 6. Przedstawiono przebiegi częstotliwości, napię
minutowego zawierającego zapad napięcia fazowego o ok. 1000V, co stanowi 

cia znamionowego. Można zauważyć, że tego typu stany zakłóceniowe 
tnego wpływu na wyniki pomiarów różnicowych. 

Szacowanie strat w SEE z wykorzystaniem synchrofazorów

 jaką oferuje technika pomiarów synchronicznych fazora, zwłaszcza 
nicowych pozwala na wykorzystanie tej techniki równie

szacowania strat przesyłowych, bilansowania, czy wyznaczania parametrów modelu 
elementów systemu elektroenergetycznego. W tym przypadku nie s

ciwości dynamiczne systemu pomiarowego, dzię
ie wyników pomiaru osiągalne są wyższe dokładno

szacowania strat w SEE, które w pewnym sensie bazują na różnicy wyników pomiaru 
 naturalną właściwość pomiarów synchronicznych, jak

 pomiarów różnicowych. Zagadnienie to zostanie przedstawione na 
przykładzie linii elektroenergetycznej, dla której schemat zastępczy i wykres wektorowy 
przedstawiono na rys. 6. 
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dzy dwoma punktami pomiarowymi dąży 
 przy synchronizacji obu jednostek PMU ze 

ci jakim jest system GPS. Odchylenie standardowe 
ci skutecznej pierwszej harmonicznej) 

wynosi 95,3V a odchylenie standardowe 6,0V przy okresie próbkowania 20ms.  
ej dynamiki odpowiedzi systemu pomiarowego 

wyników pozwala zmniejszyć błędy 
nicy pomiarów np. w oknie o czasie 10s, odchylenie 

ej 0,002% w odniesieniu 
odano maksymalnych  

dla częstotliwości sygnału 
nej od znamionowej, co ma miejsce w rzeczywistym SEE. Średnia 

, a odchylenie standardowe różnicy pomiaru fazy 

 

kszenie skali czasu przebiegów z rys.4. podczas zapadu napięcia o ok. 1000V 

ci, napięcia i fazy z okresu 
cia fazowego o ok. 1000V, co stanowi  

e tego typu stany zakłóceniowe 
nicowych.  

z wykorzystaniem synchrofazorów 

 oferuje technika pomiarów synchronicznych fazora, zwłaszcza 
nicowych pozwala na wykorzystanie tej techniki również w obszarze 

szacowania strat przesyłowych, bilansowania, czy wyznaczania parametrów modelu 
elementów systemu elektroenergetycznego. W tym przypadku nie są wymagane 

ci dynamiczne systemu pomiarowego, dzięki czemu poprzez 
ższe dokładności. Do 
żnicy wyników pomiaru 

 pomiarów synchronicznych, jaką jest wysoka 
enie to zostanie przedstawione na 

pczy i wykres wektorowy 
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Rys. 7. Przyjęty do rozwa

 
Powszechnie stosowane metody pomiarowe pozwalaj

i prądów na początku i koń
wartości mocy czynnej i biernej. Pomiary te s
gdyż odnoszą się do całkowit
najwyżej kilka procent mocy przesyłanej.

Stosując technikę pomiarów synchronicznych mo
w postaci wektora  ∆U. Pomiar ten jest obci
wyrażonym w postaci wektora. Bł
można wyznaczyć po jednostronnym zał
napięć U1 i U2 powinna wynosi
Wartość ta wynika jedynie z parametrów linii i wyst
być wyznaczona stosunkowo dokładnie. Posługuj
można wyznaczyć wektor błędu systematycznego, który nast
kompensacji błędu pomiaru wektora 
 

Rys. 7.

 
 

Jak wykazano, różnic
synchronicznych można wyznaczy
znamionowej napięcia i z bł
nieobciążonym linii, istotny wpływ na spadek napi
reaktancyjne linii, wpływ rezystancji jest do pomini
spadku napięcia ∆U0 zależy od dokładno
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ty do rozważań schemat zastępczy linii i wykres wektorowy

Powszechnie stosowane metody pomiarowe pozwalają na pomiar napi
tku i końcu linii jako wielkości skalarnych, oraz estymowanych 

ci mocy czynnej i biernej. Pomiary te są obarczone dość znacznymi bł
 do całkowitej mocy przesyłanej linią, a straty zwykle stanowi

ej kilka procent mocy przesyłanej. 
 pomiarów synchronicznych można wyznaczyć róż

. Pomiar ten jest obciążony błędem systematycznym równie
w postaci wektora. Błąd systematyczny oznaczony jako wektor 

 po jednostronnym załączeniu linii. W tych warunkach pracy ró
powinna wynosić ∆U0, czyli spadek napięcia na linii nieobci

edynie z parametrów linii i występującej wartości napi
 wyznaczona stosunkowo dokładnie. Posługując się równaniem wektorowym (1) 

 wektor błędu systematycznego, który następnie może by
du pomiaru wektora ∆U w stanie obciążenia linii. 

Rys. 7. Wykres wektorowy linii nieobciążonej 

εU = U1 – U2 - ∆U0 

żnicę napięć U1 i U2, dzięki zastosowaniu pomiarów 
na wyznaczyć z dokładnością rzędu 0,002% warto

cia i z błędem kątowym mniejszym niż 0,05°
onym linii, istotny wpływ na spadek napięcia ∆U0 mają

reaktancyjne linii, wpływ rezystancji jest do pominięcia. Stąd dokładność wyznaczenia 
ży od dokładności wyznaczenia indukcyjności i pojemno
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pczy linii i wykres wektorowy 

 na pomiar napięć  
ci skalarnych, oraz estymowanych 

 znacznymi błędami, 
, a straty zwykle stanowią 

ć różnicę napięć 
dem systematycznym również 

d systematyczny oznaczony jako wektor εU (rys. 7.) 
czeniu linii. W tych warunkach pracy różnica 

cia na linii nieobciążonej. 
ci napięcia, może 

 równaniem wektorowym (1) 
że być użyty do 

 

(1) 

ki zastosowaniu pomiarów 
du 0,002% wartości 

°. W stanie 
U0 mają parametry 

ść wyznaczenia 
ści i pojemności 
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linii. Wydaje się, że dokładność wyznaczenia tych parametrów rzędu 1% jest do 
osiągnięcia. Z drugiej strony, w miarę obciążania linii, błąd wyznaczenia wektora ∆U0 
ma coraz mniejsze znaczenie. 

Analizując wzór (2) na moc traconą w linii, można oszacować dokładność 
wyznaczenia strat obciążeniowych linii: 

 ∆P = ∆U * I12 * cos (∆U; I12) (2) 

Dla przykładu, przy poniższych założeniach podjęto próbę oszacowania błędu 
pomiaru start obciążeniowych ∆P.  Dla spadku napięcia na linii stanowiącym  
1% napięcia znamionowego, wartość ∆U może być wyznaczona z dokładnością na 
poziomie 0,2% Un. Założono dokładność pomiaru prądu na poziomie 1%, a pomiaru 
kąta na poziomie 0,1°. Przy tych założeniach wydaje się, że będzie możliwe 
osiągnięcie dokładności pomiaru strat obciążeniowych mocy czynnej nie gorszej niż 
2%.  
 
 
6. Podsumowanie 
 

Technika pomiarów synchronicznych pozwala na rozwiązanie wielu problemów 
występujących w SEE. Jest to stosunkowa nowa technika, normy w zakresie wymagań 
dynamicznych zostały opublikowane w latach 2011 i 2014 [4][7]. Mimo iż w zamyśle 
ma służyć aplikacjom wykorzystującym dobre własności dynamiczne, wydaje się, że 
może również być wykorzystana na obszarze bilansowania systemu i szacowania strat 
w SEE. 

Przewagą techniki pomiarów synchronicznych fazora są stosunkowo ściśle 
opublikowane wymagania, pozwalające na realizację algorytmów bazujących na 
pomiarach różnicowych, co z kolei pozwala na wyeliminowanie wielu składowych błędu 
systematycznego i wpływu sygnałów wspólnych. 

Przeprowadzone rejestracje permanentne w SEE wskazują na znaczne 
potencjalne korzyści przy wykorzystaniu tej techniki do szacowania strat, spodziewany 
jest znaczny wzrost dokładności, oraz możliwość szacowania strat on-line. Wstępne 
oszacowania są obiecujące, dostrzega się jednak potrzebę potwierdzenia tej tezy 
przez wykonanie pomiarów w warunkach rzeczywistych. 

Technika ta pozwala na wyznaczanie różnicy faz napięcia na większym 
obszarze sieci, wyniki tych pomiarów mogą być wykorzystane do wspomagania, 
weryfikacji i zwiększenia dokładności działania estymatora stanu. Poprawa działania 
estymatora stanu powinna z kolei pozwolić na lepszą optymalizację przepływów w sieci 
i zmniejszenia związanych z tym start przesyłowych.  

Możliwość kompensacji błędów systematycznych, zarówno amplitudowych jak  
i kątowych, oraz prawie równoczesne dokonywanie pomiarów pozwala na znacznie 
precyzyjniejsze bilansowanie wyników pomiarów w stosunku do powszechnie 
stosowanych w SEE metod pomiarowych.  

Technika synchrofazorów jest unormowana w zakresie estymowania fazora 
pierwszej harmonicznej, stąd mogą wystąpić pewne ograniczenia dla tej techniki  
w przypadku przebiegów silnie odkształconych. Samą ideę pomiarów synchronicznych 
można jednak rozszerzyć dodając również do estymowanych parametrów fazory 
wyższych harmonicznych. 
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Streszczenie: W pracy omówiono propozycje metod kompresji danych, które są 
wskazywane w literaturze jako te, które mogą zostać użyte do kompresji profili obciążeń 
elektroenergetycznych pochodzących z liczników energii elektrycznej. 
Scharakteryzowano cechy wybranych metod oraz omówiono możliwość ich 
potencjalnego zastosowania ze szczególnym uwzględnieniem metody wykorzystującej 
SVD (ang. Singular Value Decomposition). Omówiona została także kwestia miar jakości 
branych pod uwagę podczas wyznaczania dokładności odtworzenia skompresowanych 
profili obciążeń. 

 
 
1. Wprowadzenie 
 

Głównym zadaniem liczników energii elektrycznej jest pomiar energii zużywanej 
przez odbiorców. Wraz z rozwojem elektroniki, metod pomiarowych oraz wymogów 
unijnej dyrektywy, zgodnie z którą wymiana na liczniki typu smart w 80% gospodarstw 
domowych i małych przedsiębiorstwach powinna zostać zrealizowana do 2020 roku [1, 
2], klasyczne liczniki indukcyjne powoli zastępowane są przez liczniki elektroniczne. 
Liczniki takie, często nazywane inteligentnymi, oprócz pomiaru energii elektrycznej 
posiadają wiele dodatkowych funkcji takich jak np.: pomiar i rejestracja napięć, prądów, 
mocy chwilowej, wyznaczenie i rejestracja profilu obciążenia odbiorcy a także 
dokonywanie rozliczeń wg taryf wielostrefowych. Ponadto wyposażone są w różnego 
rodzaju protokoły i interfejsy komunikacyjne, za pomocą których bieżące wartości lub 
wartości zarejestrowane mogą zostać przesłane do systemu gromadzącego  
i przetwarzającego informacje.  

Jedną z istotniejszych informacji, które może gromadzić licznik energii 
elektrycznej, oprócz wartości zużytej energii, jest informacja o dobowym 
zapotrzebowaniu odbiorcy na energię. Dobowe profile obciążenia potrzebne są 
operatorowi systemu dystrybucyjnego (OSD) m.in. do zakwalifikowania odbiorcy do 
danej taryfy a także do konstruowania standardowych profili zużycia energii 
elektrycznej zawartych między innymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej (IRiESD). Najczęściej, profil wyznaczany i rejestrowany jest dla doby  
z uśrednianiem godzinowym. Oznacza to, że profil odbiorcy indywidualnego dla jednej 
doby zawiera 24 wartości. Można sobie zadać pytanie, czy dla 24 wartości 
otrzymanych z jednego licznika na dobę warto podjąć działania w celu kompresji tego 
profilu? Odpowiedź nie jest oczywista. Z raportu Urzędu Regulacji Energetyki z 2015 
roku wynika, że w Polsce jest ok. 17,05 mln końcowych odbiorców indywidualnych [3]. 
Zakładając, do czego się dąży, że każdy z odbiorców indywidualnych ma posiadać 
elektroniczny licznik energii elektrycznej, który umożliwia rejestrację profilu obciążenia 
dla każdego z 365 dni w roku, okazuje się, że w ten sposób zarejestrowanych zostanie 
ponad 6,22 mld profili. Na kształt profilu składa się 24 wartości, w przypadku 
uśredniania godzinowego, co daje liczbę niespełna 150 mld wartości, które muszą 
zostać zarejestrowane w bazie danych. Do określenia rozmiaru pamięci jaka będzie 
potrzebna do przechowania wszystkich profili z całego roku dla 17,05 mln odbiorców 
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indywidualnych należy określić liczbę bitów/bajtów, na których będą przechowywane 
zarejestrowane wartości. Zakładając, że każda wartość będzie reprezentowana  
z pojedynczą precyzją w formacie liczb zmiennoprzecinkowych, w standardzie IEEE 
754 zapis 32-bitowy (4 bajty), do zapamiętania 6,22 mld profili potrzebna będzie 
pamięć o rozmiarze niespełna 600 GB. Obliczenia te są mocno uproszczone ponieważ 
nie zawierają przechowywanych innych dodatkowych ważnych informacji takich jak 
dane identyfikacyjne odbiorcy, datę rejestracji, itp. Oszacowany powyżej rozmiar  
600 GB (dla zapisu 4 bajtowego przy uśrednianiu godzinowym) na cały rok dla 
wszystkich odbiorców indywidualnych nie jest wyzwaniem dla np. systemów 
bazodanowych. Zatem można sobie zadać pytanie czy i kiedy rozmiar 
przechowywanych danych może się zwiększyć? Coraz częściej można usłyszeć głosy 
o konieczności wprowadzenia taryf dynamicznych, które mogą wpływać na unikanie 
przeciążeń sieci elektroenergetycznej poprzez zarządzanie popytem czyli zmianę 
zachowań i przyzwyczajeń odbiorców. Wprowadzenie takich taryf będzie wiązało się ze 
zwiększeniem częstotliwości uśredniania z godzinowego na 30 minutowe, 15 minutowe 
a nawet na 1-minutowe oraz konieczność przesyłania profili do OSD, gdzie zostaną 
zarejestrowane i będą efektywnie przetwarzane, w razie potrzeby, w celu ustalenia 
dynamicznych zmian cen energii elektrycznej dla odbiorcy. W takim przypadku, 
większa częstotliwość uśredniania np. co 15-minut spowoduje wzrost potrzebnego 
rozmiaru pamięci do niespełna 2,40 TB, natomiast w przypadku uśredniania  
1-minutowego aż do ponad 35 TB. Systemy bazodanowe będą przechowywać te 
informacje przez kilka lat co sprawi, że ilość danych będzie znacząca. Do przesyłania  
i przetwarzania takiej ilość informacji niezbędna będzie odpowiednia infrastruktura oraz 
odpowiednie metody przetwarzania danych np. z zakresu Big Data [4, 5].  

Poniżej, w tabeli 1 podano rozmiary pamięci w TB potrzebne do 
przechowywania rocznych profili obciążeń ze wszystkich potencjalnych 17,05 mln 
liczników energii elektrycznej dla różnych wariantów ich rejestracji: czasu uśredniania  
i liczby bajtów. 
 

Tabela 1. Potencjalny rozmiar rocznych danych profili obciążeń z 17,05 mln liczników  
dla różnych częstotliwości uśredniania i zmiennej liczby bajtów,  

na których zapisano zarejestrowane wartości 

Lp. Liczba bajtów Uśrednianie [min] Rozmiar danych [TB] 
1 8 60 1,19 
2 4 60 0,60 
3 2 60 0,30 
4 8 30 2,39 
5 4 30 1,19 
6 2 30 0,60 
7 8 15 4,78 
8 4 15 2,34 
9 2 15 1,19 
10 8 1 71,69 
11 4 1 35,85 
12 2 1 17,92 

 
Zmniejszenie rozmiaru pamięci potrzebnej do przechowywania tak dużej ilości 

danych może zostać zrealizowane na kilka sposobów. Pierwszy najprostszy to 
zmniejszenie liczby bajtów, na których zapisywane są wartości reprezentujące profile 
obciążeń. Podane wcześniej 4 bajty, na których jest zapisana wartość można 
zmniejszyć do 2 bajtów [4] czy nawet jednego bajta. Odbywa się to oczywiście kosztem 
dokładności odwzorowania sygnału. Innym sposobem jest zastosowanie kompresji 
danych. Kompresja pozwala na znaczne zmniejszenie rozmiaru pamięci, która służy do 
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przechowywania profili ale bardziej złożona i wymaga większego nakładu 
obliczeniowego niż operacja prostego zmniejszenia bitowości sygnału. W literaturze 
znaleźć można przykłady zastosowań bezstratnych jak i stratnych metod kompresji 
danych pomiarowych z systemów Smart [4, 6, 7]. Autorzy artykułów w większości 
przypadków adaptują metody kompresji stosowane dla tekstu, dźwięku czy obrazu do 
kompresji profili obciążeń elektroenergetycznych. Oczywiście sygnał (przebieg) taki 
jest skompresowany i zajmuje mniej miejsca w pamięci lecz nie zawsze istnieje 
możliwość szybkiego wydobycia ważnych informacji bez zastosowania dekompresji 
sygnału. 

W pracy scharakteryzowano metody kompresji profili obciążeń 
elektroenergetycznych pochodzących z liczników energii elektrycznej, które w ostatnich 
kilku latach opisywane zostały w specjalistycznej literaturze, dotyczącej między innymi 
systemów Smart Grid. 
 
 
2. Metody kompresji profili obciążeń elektroenergetycznych 
 

Rozwój systemów Smart Grid, w szczególności Smart Metering czy Advanced 
Metering Infrastructure (AMI) powoduje, że coraz częściej w literaturze pojawiają się 
publikacje dotyczące konieczności projektowania i wykonania odpowiednich 
repozytoriów danych pomiarowych systemów klasy Smart Metering [8] a także 
możliwości zastosowania kompresji rejestrowanych i przesyłanych wartości i sygnałów 
[5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. W części w/w artykułów pośrednio lub bezpośrednio 
poruszana jest możliwość kompresji profili obciążeń elektroenergetycznych. Zwykle 
impulsem do zajęcia się tego typu tematyką są analizy dotyczące potencjalnej 
znacznej ilości rejestrowanych i przesyłanych danych, liczonych w TB, pochodzących  
z elektronicznych liczników energii elektrycznej. Analizy te zakładają, że taką ilość 
danych, w tym profile obciążeń elektroenergetycznych, należy przechowywać i 
przesyłać w postaci skompresowanej stąd należy wybrać odpowiednie metody 
kompresji [4, 10, 13, 16]. W większości przypadków, proponowane metody kompresji 
są przeniesione bezpośrednio z systemów kompresujących tekst, muzykę czy obrazy i 
można je podzielić na kompresję bezstratną oraz stratną. Pierwszy typ kompresji, 
bezstratnej, charakteryzuje się tym, że odtworzony po kompresji profil będzie dokładnie 
taki sam jak przed kompresją. Najczęściej proponowane metody kompresji 
bezstratnych to odmiany kompresji Lempel-Ziv (np. LZMA – ang. Lempel-Ziv-Markov 
chain-Algorithm czy LZSS – ang. Lempel-Ziv-Storer-Szymanski), które są stosowane  
w klasycznych kompresorach np. RAR, ZIP oraz kodowanie Huffmana (głównie ze 
względu na niezbyt skomplikowany algorytm). Do metod kompresji stratnej zaliczyć 
możemy metody statystyczne np. metodę głównych składowych PCA (ang. Principal 
Component Analysis), metody transformujące np. przekształcenia DCT (ang. Discrete 
Cosine Transform), DWT (ang. Discrete Wavelet Transform), czy SVD (ang. Singular 
Value Decomposition) i jej odmiany: K-SVD oraz NN-K-SVD (ang. Non Negative  
K-SVD) oraz najprostszą polegającą na zmniejszeniu bitowości przetwarzanych 
wartości z np. 32 bitów na 16 bitów czy nawet 8 bitów. W literaturze znaleźć można 
także wiele innych, często bardzo oryginalnych, metod kompresji proponowanych do 
danych pomiarowych pochodzących z liczników energii elektrycznej, w tym profili 
obciążeń elektroenergetycznych. W tabeli 2 przedstawiono i krótko scharakteryzowano 
wybrane metody kompresji, wykorzystywane w odniesieniu do profili obciążeń 
elektroenergetycznych, które można znaleźć w literaturze. 
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Tabela 2. Porównanie wybranych metod kompresji profili obciążeń elektroenergetycznych  
(na podstawie: [4, 13, 17] oraz badań własnych) 

Metoda 
Deklarowany 

stopień 
kompresji CR 

Opis/Charakterystyka 

Zmniejszenie 
bitowości  

4:1 
2:1 

Najprostsza metoda polegająca na zmniejszeniu liczby bitów, na 
których zapamiętane są wartości z np. 64 do 16 lub z 32 do 16. 
Prosta, nie wymagająca dużych nakładów obliczeniowych. Jest 
to stratny typ kompresji. 

Lempel-Ziv 5:1 

Metoda słownikowa stosowana w kompresorach programowych 
np. RAR, ZIP czy PDF. Algorytmy metod słownikowych, w 
ogólności, wyszukują miejsc wystąpień danego ciągu liczb w 
przebiegu kompresowanym i zastępują je mniejszą ilością bitów 
(krótszym słowem kodowym) niż jest to potrzebne dla 
wyszukanego ciągu liczb. Kompresja tego typu jest kompresją 
bezstratną.  

Kodowanie 
Huffmana 2:1 

Metoda polegająca na wyznaczeniu prawdopodobieństwa 
występowania wartości i konstrukcji drzewa binarnego, za 
pomocą którego przypisane są znakom/liczbom krótsze binarne 
słowa kodowe. Jest to typ kompresji bezstratnej, w którym bez 
stosowania dekompresji można znaleźć interesujące 
użytkownika informacje. Przed kompresją należy zbudować 
drzewo binarne powiązane z częstością występowania wartości 
w sygnale. Wyszukiwanie informacji w skompresowanym 
sygnale jest trudne. Prosta implementacja. 

PCA 9,6:1 

Analiza głównych składowych. Jest to metoda statystyczna. 
Współczynnik CR = 9:6, wyznaczony został dla liczby 5 
współczynników reprezentujących 48 wartości profilu. Ideą tego 
typu kompresji jest dobór minimalnej ilości nowych zmiennych 
do możliwie dokładnego opisu wariancji (zmienności) danych 
wejściowych (np. pomiarowych), przy użyciu liniowych 
kombinacji oryginalnych zmiennych. Jest to typ kompresji 
stratnej. Metoda złożona obliczeniowo. 

DCT 6,9:1 

Kompresja transformująca z wykorzystaniem przekształcenia 
DCT. Współczynnik CR = 6,9, wyznaczony został dla liczby 10 
współczynników reprezentujących 96 wartości profilu. Jest to typ 
kompresji stratnej. Metoda polega na wykonaniu przekształcenia 
DCT sygnału a następnie pozostawieniu tylko części 
współczynników reprezentujących dany sygnał. Nie można bez 
dekompresji wnioskować o np. charakterze przebiegu 
nieskompresowanego na podstawie danych skompresowanych. 

DWT 9,6:1 

Kompresja transformująca wykorzystująca dyskretne 
przekształcenie Falkowe. Współczynnik CR = 9,6, wyznaczony 
został dla liczby 5 współczynników reprezentujących 48 wartości 
profilu. Jest to kompresja stratna. Sygnał przekształcany jest do 
postaci częstotliwościowej, w której następnie pozostawiane są 
tylko wartości powyżej założonego progu. Metoda złożona 
obliczeniowo. 

SVD/ 
K-SVD/ 

NN-K-SVD 
9,6:1 

Kompresja z wykorzystaniem rozkładu na wartości szczególne. 
Wymagane jest zdefiniowanie (wcześniejsze przygotowanie) 
bazy wzorców, za pomocą których algorytm pozwala 
kompresować i dekompresować sygnał. Współczynnik CR = 9,6, 
wyznaczony został dla liczby 5 współczynników (mnożników) 
oraz 5 wskazanych wzorców (atomów), które zostały użyte do 
kompresji i dekompresji sygnału. Jest to typ kompresji stratnej. 
Liczba współczynników reprezentujących nieskompresowany 
profil wynosiła 96 (dla uśredniania 15 miutowego). 
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Jednym z istotniejszych współczynników, które brane są pod uwagę podczas 
wyboru metody kompresji sygnału jest stopień kompresji CR (ang. Compression Ratio). 
Ogólnie można powiedzieć, że im jest on większy, tym lepiej kompresowany jest 
sygnał, co skutkuje mniejszym rozmiarem przechowywanych lub przesyłanych danych. 
W przypadku kompresji bezstratnej, w zupełności wystarczy określenie wartości tego 
współczynnika. Dla kompresji stratnej, oprócz współczynnika CR należy wyznaczyć 
dodatkowo współczynniki, które będą określać jak sygnał odtworzony jest dopasowany 
do sygnału oryginalnego. Najczęściej stosowane są następujące miary: średnia 
wartość błędu (MAE – ang. Mean Absolute Error) oraz błąd średniokwadratowy (RMSE 
- ang. Root Mean Square Error). Sposób obliczenia wymienionych miar przedstawiono 
za pomocą poniższych wyrażeń:  
 

• stopień kompresji CR: 
 �� =  ����	
����
���� 
���� �����ℎ

�	
����
���� 
���� �����ℎ , (1) 

 
• błąd średniokwadratowy: 

 

 ���� =  � �
� ∑ ��� − �!�"#��$� , (2) 

• średnia wartość błędu, obliczenie średniej odległości pomiędzy wartościami 
rzeczywistą a odtworzoną: 

 �%� = �
� ∑ |�� − �!�|��$� ,  (3) 

w których: 
� - liczba kompresowanych wartości w profilu, 
�� - i-ta wartość z oryginalnego profilu obciążenia elektroenergetycznego, 
�!� - i-ta wartość z odtworzonego profilu obciążenia elektroenergetycznego. 
 

Użycie miary RMSE i MAE razem z współczynnikiem CR umożliwia określenie 
stopnia zniekształcenia sygnału odtworzonego w porównaniu do sygnału 
odtworzonego. Za najlepsze algorytmy można uznać te, które charakteryzują się 
najmniejszymi wartościami RMSE i MAE, natomiast współczynnik CR ma wartość 
największą. W niektórych publikacjach wymienionych w spisie literatury miary 
dokładności kompresji są inne, stąd trudno jednoznacznie porównać niektóre  
z przywołanych algorytmów.  

Współczynniki CR przedstawione w tabeli 2 podane są przykładowo jako 
średnie wartości występujące w literaturze dla założonej dokładności odtworzenia 
sygnału (zbliżone współczynniki RMSE oraz MAE). Dla kompresji z wykorzystaniem 
DCT, K-SVD oraz NN-K-SVD autor przeprowadził własne badania porównawcze, które 
potwierdziły wyniki zawarte w literaturze.  

Na tle wymienionych wyżej metod kompresji przedstawionych w tabeli 2,  
w ostatnim czasie wyróżnia się jedna z nowszych metod kompresji z zastosowaniem, 
w różnych odmianach, rozkładu sygnału na wartości szczególne SVD. Cechą 
charakterystyczną tego typu kompresji jest utworzenie bazy wzorców metodą SVD  
w oparciu o zarejestrowane wcześniej profile obciążeń. Sygnał kompresowany jest na 
zasadzie kodowania typu Sparse Coding, co oznacza, że wybieranych jest kilka, np.  
5, 6 wzorców z bazy (tzw. atomów), które po przeskalowaniu i z założoną dokładnością 
odtworzą sygnał oryginalny, w tym przypadku profil obciążenia. Algorytm działania tego 
typu kompresji przedstawiony jest na rysunku 1 wg [13]. 
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Rys. 1. Algorytm kompresji i dekompresji profilu z wykorzystaniem Sparse Coding [13] 

 
Algorytm kompresji, przedstawiony na rysunku 1, polega na rozłożeniu 

oryginalnego profilu obciążenia na wybrane, najlepiej dopasowane składowe zawarte  
w słowniku (Dictionary) wraz z przypisaniem im wartości skalujących. Tylko kilka 
składników skalujących ma wartość różną od zera. Umożliwia to kompresję profilu  
z np. 96 wartości do 5 czy 6 wartości. Do odtworzenia sygnału niezbędna jest 
znajomość słownika D (Dictionary) oraz macierzy rzadkiej A, w której przechowywane 
są wartości skalujące odpowiednich składowych słownika. Są one niezbędne do 
odtworzenia oryginalnych profili obciążeń. Odtworzenie skompresowanych profili 
można przedstawić za pomocą poniższego wyrażenia [13] czyli podstawowej operacji 
mnożenia macierzowego: 
 ' = (%,  (4) 
przy czym, 
' = [��,�#, … , ��,] – oznacza zbiór M profili obciążeń, 
( = [,�,,#, … , ,�,] – oznacza zbiór N atomów słownika, 
% = [-�,-# … , -�,] – oznacza zbiór M współczynników skalujących odpowiednie atomy 

zawarte w macierzy D. 
 

Obrazowo realizację powyższego wyrażenia przedstawia rysunek 2. 
 

 
Rys. 2. Odtworzenie profilu obciążenia metodą Sparse Coding 

 
Macierz X jest macierzą odtworzonych profili o rozmiarze N x M, w której N 

oznacza liczbę wartości, na której zarejestrowany został profil (np. 24, 48 czy 96)  
a M oznacza liczbę odtworzonych profili. Słownik D ma wymiar N x K, w którym  
K oznacza liczbę atomów słownika. Im większa liczba atomów słownika tym 
dokładność odtworzenia przebiegu jest większa lecz przechowywany musi być słownik 
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o znacznych rozmiarach. Dlatego należy optymalizować rozmiar słownika pod kątem 
dokładności odtworzenia i kompresji profili. Macierz rzadka A odpowiada za 
przechowywanie wartości skalujących, które wskazują na konkretne atomy słownika 
brane pod uwagę przy rekonstrukcji profilu. Macierz A ma wymiar K x M. 

Przykładowe wyniki odtworzenia skompresowanych profilu obciążenia 
elektroenergetycznego na podstawie [13] przedstawione zostały na rysunku 3.  
W badaniu tym, zastosowano scharakteryzowane wcześniej metody kompresji DWT  
i PCA oraz metodę PAA, w której oś czasu dzielona jest na odcinki, w których 
następnie wartości są zastępowane jedną przeciętną wartością. Stąd „schodkowy” 
charakter odtworzonego profilu. 
 

 
Rys. 3. Przykłady kompresji profilu obciążenia metodami DWT, PCA i PAA [13] 

 

 
Rys. 4. Przykłady kompresji profilu obciążenia metodą K-SVD [13] 

 
Przy założeniu zbliżonej wartości współczynnika CR, jak widać na rysunkach  

3 i 4 najlepsze dopasowanie profilu odtworzonego do profilu oryginalnego uzyskano dla 
metody kompresji K-SVD. 

Wybierając metodę kompresji należy brać pod uwagę nie tylko same 
współczynniki takie jak CR czy RMSE i MAE ale także to, aby wizualnie profil 
odtworzony był dobrze dopasowany do profilu oryginalnego.  
 
 
 
 



SZACOWANIE I PROGNOZOWANIE OBCIĄŻEŃ W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH 

92 KOMPRESJA PROFILI OBCIĄŻEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH POCHODZĄCYCH Z ... 

3. Podsumowanie 
 

Podjęcie tematu kompresji danych pochodzących z systemów Smart Grid jest 
uzasadnione w kontekście niezbyt odległego horyzontu czasowego, w którym będzie 
możliwość pozyskiwania ogromnej ilości danych. W ostatnich latach tylko sam rozwój 
konstrukcji liczników energii elektrycznej umożliwia pomiar i rejestrację nie tylko 
podstawowych danych związanych z takimi wielkościami jak prąd, napięcie, moc, 
energia ale także wyznaczanie i rejestrację wielkości związanych z jakością energii 
elektrycznej. W związku z tym, temat kompresji profili obciążeń elektroenergetycznych 
jest wart zastanowienia z uwagi na przewidywane wprowadzenie przez spółki 
dystrybucyjne dopasowanych do odbiorcy taryf dynamicznych. Idea konstruowania 
taryf dynamicznych, w części, opiera się na efektywnych algorytmach wyszukujących i 
przeszukujących duże zbiory danych (Big Data), z których w krótkim czasie można 
wydobyć pożądane informacje np. o charakterze zachowań odbiorców w określonych 
godzinach, tak aby tylko ściśle wyselekcjonowanej grupie odbiorców, którzy 
potencjalnie mogą zmienić swoje przyzwyczajenia i którzy w umowie wyrazili taką 
wolę, zaoferować niższa cenę w innym przedziale czasowym doby. Docelowo ma to 
spowodować odciążenie linii elektroenergetycznych czy wręcz spłaszczenie profilu 
obciążenia elektroenergetycznego na określonym obszarze sieci przesyłowej czy 
docelowo dystrybucyjnej.  

Jak zostało przedstawione w rozdziale 2, Autorzy wskazanych publikacji  
w zasadzie skupiają się tylko na sposobie kompresji, tzn. adaptują klasyczne metody 
kompresji lub poszukują bardzo skomplikowanych metod kompresji, które po pierwsze 
znacznie zmniejszają ilość danych a z drugiej strony pozwalają na wysoką dokładność 
odtworzenia sygnału. Sprawą drugorzędną w tym przypadku jest stopień 
skomplikowania algorytmu, który wydłuża czas kompresji/dekompresji sygnału oraz 
możliwość uzyskania częściowej informacji np. o charakterze zachowań odbiorcy, bez 
pełnej dekompresji sygnału.  

Zdaniem autora, istotnym aspektem jest wybranie takich metod kompresji, po 
zastosowaniu których, OSD lub operator danych pomiarowych mógłby bez 
dokonywana czasochłonnej dekompresji znacznej liczby profili obciążeń 
elektroenergetycznych podejmować decyzję, którym odbiorcom zaoferować niższe 
stawki za energię elektryczną w określonym czasie. Sposobem kompresji, który 
umożliwia takie działanie wydaje się być kompresja z wykorzystaniem metody rozkładu 
na wartości szczególne SVD, wraz z jej odmianami np. NN-K-SVD, przy czym 
najistotniejszym elementem tego algorytmu kompresji jest odpowiedni sposób 
utworzenia słownika.  

Kolejnym zagadnieniem, które należy rozstrzygnąć jest miejsce dokonywania 
kompresji. Czy będzie to licznik energii elektrycznej czy może system rejestrujący dane 
pomiarowe u operatora? Jest to zasadne pytanie, ponieważ kompresja danych  
w liczniku energii elektrycznej pozwoli na przesyłanie mniejszych „porcji” informacji co 
umożliwi odciążenie sieci telemetrycznych i teleinformacyjnych i uwolnienie ich 
przepustowości, lecz nie pozwoli na przechowywanie pomierzonych wartości w ich 
oryginalnej formie a procesor umieszczony w liczniku będzie wymagał sporej mocy 
obliczeniowej. Ze względu na znaczną ilość danych w systemach Smart Grid rozważa 
się także wspomaganie przetwarzania danych nawet przez wyspecjalizowane 
procesory graficzne GPU (ang. Graphics Processing Unit) [18].  

Z powyższych rozważań wynika, że poruszany temat jest cały czas aktualny,  
a pojawiające się w specjalistycznej literaturze nowe lub zmodyfikowane algorytmy 
kompresji, sposoby transmisji czy systemy gromadzące i przetwarzające informacje 
pochodzące z systemów Smart Grid potwierdzają, że zagadnienia te nie są jeszcze 
wystarczająco dopracowane. 
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1. Wprowadzenie 
 

Znajomość obciążeń występujących w sieciach elektroenergetycznych  
o różnych poziomach napięcia (nn, SN i WN) jest niezbędna zarówno ze względu na 
projektowanie i planowanie rozwoju tych sieci, jak również do optymalizacji ich pracy. 
Szczególną trudność sprawia sumowanie obciążeń pojedynczych odbiorców, 
zasilanych z sieci nn, w celu wyznaczenia obciążeń szczytowych kolejnych elementów 
sieci na drodze przepływu energii (przyłącza nn, linie nn, transformaty SN/nn, 
ewentualnie również linie SN) do tych odbiorców. W referacie [1] wykazano bowiem, że 
norma [2] i zawarte w niej przepisy pozostawiają w tym zakresie wiele do życzenia, 
zwłaszcza jeśli chodzi o wartości współczynników jednoczesności występowania 
obciążeń szczytowych na przyłączach nn. Centralna Komisja Norm i Przepisów 
Elektrycznych SEP podjęła na początku 2016 r. inicjatywę nowelizacji ww. normy 
zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej [3], zaniechanej jednak z upływem 
czasu. Zarówno w [1], jak również np. w [4] przedstawiane były „podwaliny” pod 
metodę wyznaczania ww. współczynników, oparte na znanej w matematyce metodzie 
sumowania wartości losowych, skorelowanych ze sobą, za jakie można uważać 
wartości średnich obciążeń 15-minutowych (ewentualnie 30- i 60-minutowych) 
pojedynczych odbiorców, zasilanych z sieci nn. Ww. matematyczna korelacja objawia 
się w praktyce, czyli w przypadku obciążeń jak wyżej, pewną współbieżnością czasową 
występowania obciążeń wielu odbiorców, wskutek czego dobowe i roczne przebiegi 
obciążenia nie są płaskie (jak by to było przy całkowitym braku ww. korelacji), lecz 
charakteryzują się okresami wysokiego i niskiego obciążenia. Problem w tym, że do tej 
pory – poza stosunkowo starą już pracą [5] – nikt nie próbował wyznaczyć wielkości 
ww. korelacji (współbieżności czasowej), zobrazowanej znanym w matematyce 
współczynnikiem korelacji liniowej ρ, a ich wartości są istotne dla zaproponowanej 
metody wyznaczania wartości współczynników jednoczesności występowania obciążeń 
szczytowych i w konsekwencji – do wyznaczania samych obciążeń szczytowych 
poszczególnych elementów sieci rozdzielczych.  

Z praktycznego punktu widzenia obciążenia szczytowe poszczególnych elementów 
sieci na drodze przepływu energii od miejsc jej wytwarzania do odbiorców powinny być  
– ze względu na wartości stałych czasowych nagrzewania ww. elementów – wyznaczane 
w powiązaniu z uśrednionymi czasami trwania takiego obciążenia: dla przewodów gołych 
powinny to być obciążenia uśrednione 15-minutowe, dla kabli nn o małych przekrojach  
– uśrednione obciążenia 30-minutowe, natomiast dla kabli o dużych przekrojach oraz dla 
transformatorów – obciążenia szczytowe, uśrednione z okresu 60 minut. Do tych obciążeń 
powinny być dobierane odpowiednio moce znamionowe transformatorów oraz przekroje 
przewodów linii napowietrznych i kablowych. 

W niniejszym referacie przeanalizowane zostały obciążenia uśrednione  
w okresach 15 minut oraz wyznaczone na tej podstawie obciążenia uśrednione  
w okresach 30 i 60 minut z jednego roku (przełom 2016 i 2017 r.) dla 1600 
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rzeczywistych odbiorców, zasilanych z sieci nn, z podziałem tych odbiorców na 4 grupy 
w zależności od ilości pobranej przez nich energii w ciągu roku, jak to zaproponowano 
w referacie [6], a także w podziale na 3 grupy odbiorców w zależności od 
zarejestrowanej mocy szczytowej 15-minutowej, jak to zakłada norma [2]. Dla 
poszczególnych grup tych odbiorców i czasów uśredniania wyznaczone zostały średnie 
w grupach wartości obciążeń szczytowych Ps, a także zakres zmian tych obciążeń Ps,min 

oraz Ps,max i w ten sam sposób pokazane zostały odpowiednio wyznaczone wartości 
pobranej energii rocznej Ar. Z ilorazu wartości Ar i Ps wyznaczone zostały roczne czasy 
Ts trwania obciążeń szczytowych dla odbiorców jak wyżej, stanowiące wg m.in. [1,4] 
podstawę do wyznaczania wartości współczynników kj jednoczesności występowania 
ww. obciążeń dla N odbiorców. Zestaw ten uzupełniają wyznaczone średnie wartości 
współczynników korelacji ρśr między obciążeniami wszystkich par odbiorców w danej 
grupie i efektem wszystkich ww. analiz i obliczeń jest weryfikacja możliwości 
wyznaczania wartości ww. współczynników kj(N) i mocy szczytowych Ps(N) 
obciążających elementy sieci, zasilające N odbiorców, w sposób przedstawiony 
skrótowo w rozdz. 2 niniejszego referatu. Niestety, ze względu na ochronę danych 
osobowych odbiorców nie ma pewności, że wszyscy rozpatrywani odbiorcy są 
odbiorcami bytowymi, czyli że należą do grupy gospodarstw domowych (lokali 
mieszkalnych). Wiadomo tylko, że są to na pewno odbiorcy, zasilani z sieci nn. 
 
 
2. Krótki opis zaproponowanej metody  

wyznaczania wartości współczynników kj 
 

Dla przypomnienia, w niniejszym punkcie omówione zostaną krótko 
podstawowe założenia zaproponowanej np. w [1,4] metody wyznaczania wartości 
współczynników jednoczesności kj występowania obciążeń szczytowych dla 
jednorodnej grupy N odbiorców, zasilanych z sieci nn. 

Wartości chwilowe obciążenia każdego z odbiorców, wchodzących w skład 
charakterystycznej grupy tych odbiorców, wyodrębnionej jak wyżej można traktować 
jako wynik działania wielu losowych czynników. Zatem również uśrednione wartości 
obciążenia w kolejnych przedziałach 15, 30 lub 60 minut w ciągu całego roku, a 
szczególnie czasy (pory) występowania obciążenia szczytowego będą różne dla 
poszczególnych odbiorców, mimo że daną grupę odbiorców można traktować jako 
jednorodną. Przyjmijmy zatem, że moc pobierana przez pojedynczego, „modelowego” 
odbiorcę, będącego przedstawicielem jednorodnej grupy odbiorców, dla uproszczenia 
analizy – uśredniona w kolejnych przedziałach 60 minut, zmienia się losowo w długim 
horyzoncie czasowym (w tym przypadku 1 roku) od wartości minimalnej do wartości 
szczytowej Ps. Tak więc każdy z rozpatrywanych odbiorców z danej charakterystycznej 
grupy pobiera moc Ps, lecz nie jest znany czas wystąpienia tego obciążenia. Nie jest 
również znane sumaryczne obciążenie szczytowe Ps(N) elementu sieci, zasilającego 
N jednorodnych odbiorców. Dla rozkładu obciążenia o losowym charakterze można 
wyznaczyć wartość obciążenia średniego Pśr „modelowego” odbiorcy w ciągu roku ze 
wszystkich uśrednionych – wg powyższego założenia w przedziałach 60 minut – 
obciążeń Pi: 
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przy czym Ar jest tutaj energią czynną, pobraną w ciągu roku przez rozpatrywanego 
odbiorcę z danej grupy. Ponadto można wyznaczyć wartość odchylenia standardowego σ 
dla ww. obciążeń 60-minutowych względem obciążenia średniego Pśr: 
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Obciążenie Ps wygodnie jest wtedy przedstawić w oczywistej postaci: 
 Ps = Pśr + (Ps – Pśr) = Pśr + Pnad , (3) 
w której Pnad oznacza nadwyżkę obciążenia ponad obciążenie Pśr. Z probabilistycznego 
punktu widzenia nadwyżkę tę można zapisać jako: 
 Pnad = βσ, (4) 
gdzie β jest pewnym współczynnikiem liczbowym, zależnym m.in. od postaci rozkładu 
wartości P. 

Jeśli założyć, że między czasami występowania i wartościami obciążenia  
60-minutowego Pi dla odbiorców jednorodnych (czyli zakwalifikowanych do tej samej 
grupy) brak jest jakiejkolwiek korelacji, wartość szczytową obciążenia 60-minutowego 
Ps(N) danego elementu sieci, zasilającego N ww. odbiorców „modelowych” można 
wyznaczyć wg zależności, wynikającej ze wzorów (3) i (4): 

 Ps(N) = +∑
=

N

k

kśr
P

1

βσ(N). (5) 

Wartość odchylenia standardowego σ(N) wyznacza się z sumarycznej wariancji 
odchyleń obciążenia od wartości średnich dla każdego z N odbiorców: 

 σ(N) = ∑
=

σ
N

k

k

1

2  ≈ N σ. (6) 

Jeśli oprócz przybliżonej równości wartości σk ≈ σ dla każdego z N odbiorców 
założyć przybliżoną równość ich wartości obciążenia średniego Pśr,k ≈ Pśr , wyrażenie 
(5) można uprościć do postaci, zawierającej wartości obciążenia Ps i Pśr , właściwe dla 
„modelowego” odbiorcy:  
 Ps(N) ≈ N Pśr + N βσ, (7) 
a po uwzględnieniu wyrażenia (3) i (4) otrzymuje się: 

 Ps(N) ≈ N Ps
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Zawartość nawiasu kwadratowego we wzorze (8) nosi nazwę współczynnika 
jednoczesności występowania obciążenia szczytowego dla elementu, zasilającego N 
odbiorców i oznacza się go jako kj(N). Iloraz Pśr i Ps zwykle oznacza się przez m 
i nazywa się średnim rocznym stopniem obciążenia lub średnim stopniem wypełnienia 
rocznego wykresu obciążenia dla rozpatrywanego odbiorcy: 

 m = 
8760
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przy czym Ts jest zastępczym rocznym czasem użytkowania mocy szczytowej Ps dla 
pojedynczego odbiorcy z danej grupy, wyznaczanym ze wzoru: 

 Ts = 
s

r

P

A
. (10) 

Wtedy wartości współczynników kj(N) występowania obciążeń maksymalnych 
na poziomie dowolnego elementu sieci, zasilającego N odbiorców jednego rodzaju 
można wyznaczyć wg wzoru: 
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 kj(N) = 
N

m
m
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Warto zauważyć, że dla dużej liczby odbiorców N wartości współczynników 
kj(N) wyznaczone wg wzoru (11a) dążyć będą do m, zaś wartość obciążenia 
szczytowego Ps(N) wyliczona wg wzoru (8) będzie bardzo bliska sumy wartości 
średnich obciążenia wszystkich N odbiorców, czyli Ps(N) ≈ N Pśr. W rzeczywistości 
w przebiegach dobowych, miesięcznych i rocznych obciążenia, pochodzących od 
dużych pod względem liczebności jednorodnych grup odbiorców, wyraźnie jest 
widoczna różnica między okresami wysokiego i niskiego obciążenia. Oznacza to, że 
obciążenia odbiorców charakteryzują się wspomnianą już wyżej korelacją 
(współbieżnością czasową), w dodatku – o wartości dodatniej. Z praktycznego punktu 
widzenia wystarczy znajomość średniego poziomu tej korelacji, występującej między 
obciążeniami poszczególnych par odbiorców, stanowiących grupę o liczebności N. 
Jeśli przez ρśr oznaczyć średnią wartość współczynnika wspomnianej wyżej korelacji, 
to wyrażenie (11a) można zapisać jako: 

 kj(N) = ( )11
1 −ρ+−+ N

N

m
m

śr
. (11b) 

Oznacza to, że szczytowe obciążenie danego elementu sieci jest przy ρśr > 0 
większe, niż to wynika z określonych zasad matematyki, dotyczących sumowania 
wartości stricte losowych. Należy tu jeszcze dodać, że dla dużych wartości N wyrażenie 
(10b) przyjmie postać wyraźniej zależną od ρśr: 
 kj(N) ≈ ( )

śr
mm ρ−+ 1 . (11c) 

Sumaryczne obciążenie szczytowe dowolnego elementu sieci, zasilającego  
N odbiorców jednorodnych, wyznacza się wtedy wg wzoru (8) z wartością kj(N) 
wyznaczaną wg wzorów (11b) lub (11c).  

Dla średnich obciążeń 15- oraz 30-minutowych wartości ze wzorów (1) i (2) 
wyznacza się w identyczny sposób, lecz z sumowaniem odpowiednio 4×8760 oraz 
2×8760 wartości odpowiednich obciążeń, występujących w ww. wzorach. 
 
 
3. Wyniki obliczeń charakterystycznych parametrów obciążeń i ich ocena 
 

Na podstawie zestawu średnich obciążeń 15-minutowych dla 1600 odbiorców, 
zasilanych z sieci nn pewnego OSD, wyznaczone zostały wartości charakterystycznych 
parametrów tych obciążeń, które przedstawione zostały w tabelach 1-3, w podziale 
tych odbiorców na 4 grupy w zależności od pobieranej energii rocznej Ar oraz na  
3 grupy w zależności od zarejestrowanej mocy szczytowej 15-minutowej każdego 
z odbiorców oraz uśrednionych mocy w czasie 30 i 60-minut, jak to już określono  
w rozdz. 1 niniejszego referatu. Rys. 1 przedstawia natomiast zależność Ar = f(Ps) dla 
wszystkich odbiorców, bez podziału ich na grupy, przy czasie uśredniania obciążeń 
równym 15 minut. 
 

Tabela 1. Charakterystyczne parametry obciążeń 15-min. odbiorców, zasilanych z sieci nn 

Wartości w grupach Ps = 0,1÷7 kW Ps = 7÷12,5 kW Ps = 12,5÷30 kW Ps = 0,1÷30 kW 

Liczba odbiorców 1413 117 70 1600 
Ps [kW] 3,41 9,21 18,39 4,49 

Ps,min [kW] 0,18 7,01 12,52 0,18 
Ps,max [kW] 6,98 12,48 30,00 30,00 
Ar [kWh] 2207,2 8116,6 18852,6 3367,5 

Ar,min [kWh] 53,1 413,4 930,9 53,1 
Ar,max [kWh] 16658,0 35199,4 74433,3 74433,3 
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Ts [h] wg (10) 647,3 881,3 1025,0 750,1 
Ts,min [h] 41,7 51,7 55,7 41,7 
Ts,max [h] 3857,4 3353,6 3164,7 3857,4 

Wartości w grupach Ar = 0,05÷0,5 
MWh 

Ar = 0,5÷1,2 MWh Ar = 1,2÷4,0 MWh Ar > 4,0 MWh 

Liczba odbiorców 130 340 786 344 
Ps [kW] 1,56 2,71 3,89 8,73 

Ps,min [kW] 0,20 0,18 0,35 1,22 
Ps,max [kW] 8,00 20,80 21,72 30,00 
Ar [kWh] 301,1 845,6 2219,6 9642,0 

Ar,min [kWh] 53,0 501,0 1201,7 4012,4 
Ar,max [kWh] 498,6 1199,9 3985,0 74433,3 

Ts [h] wg (10) 192,7 312,1 570,9 1104,3 
Ts,min [h] 41,7 55,7 78,4 185,1 
Ts,max [h] 1326,9 2840,6 3820,4 3857,4 

 
Tabela 2. Charakterystyczne parametry obciążeń 30-min. odbiorców, zasilanych z sieci nn 

Wartości w grupach Ps = 0,1÷7 kW Ps = 7÷12,5 kW Ps = 12,5÷30 kW Ps = 0,1÷30 kW 

Liczba odbiorców 1445 109 46 1600 
Ps [kW] 2,88 9,16 17,25 3,72 

Ps,min [kW] 0,13 7,02 12,50 0,13 
Ps,max [kW] 6,98 12,45 28,48 28,48 
Ar [kWh] 2291,4 9020,8 23776,4 3367,5 

Ar,min [kWh] 53,0 413,4 3004,6 53,0 
Ar,max [kWh] 16658,0 35199,4 74433,3 74433,3 

Ts [h] wg (10) 795,6 985,3 1378,3 906,2 
Ts,min [h] 52,1 51,7 183,8 51,7 
Ts,max [h] 3980,5 3517,1 3247,5 3980,5 

Wartości w grupach Ar = 0,05÷0,5 
MWh 

Ar = 0,5÷1,2 MWh Ar = 1,2÷4,0 MWh Ar > 4,0 MWh 

Liczba odbiorców 130 340 786 344 
Ps [kW] 1,24 2,11 3,13 7,58 

Ps,min [kW] 0,13 0,16 0,33 1,22 
Ps,max [kW] 7,99 10,69 16,35 28,48 
Ar [kWh] 301,1 845,6 2219,6 9642,0 

Ar,min [kWh] 53,0 500,9 1201,7 4012,3 
Ar,max [kWh] 498,6 1199,9 3985,0 74433,3 

Ts [h] wg (10) 242,8 400,5 709,5 1271,9 
Ts,min [h] 51,7 80,3 156,4 362,7 
Ts,max [h] 1721,3 3199,1 3980,5 3956,9 

 
Tabela 3. Charakterystyczne parametry obciążeń 60-min. odbiorców, zasilanych z sieci nn 

Wartości w grupach Ps = 0,1÷7 kW Ps = 7÷12,5 kW Ps = 12,5÷30 kW Ps = 0,1÷30 kW 

Liczba odbiorców 1479 89 32 1600 
Ps [kW] 2,40 8,95 16,92 3,05 

Ps,min [kW] 0,10 7,01 12,60 0,10 
Ps,max [kW] 6,98 12,31 27,32 27,32 
Ar [kWh] 2385,9 10596,6 28632,7 3367,5 

Ar,min [kWh] 53,0 413,4 3004,6 53,0 
Ar,max [kWh] 17580,6 40549,5 74433,3 74433,3 

Ts [h] wg (10) 995,5 1184,5 1691,8 1103,5 
Ts,min [h] 52,5 51,8 227,1 51,8 
Ts,max [h] 4751,1 3751,0 3426,9 4751,1 

Wartości w grupach Ar = 0,05÷0,5 
MWh 

Ar = 0,5÷1,2 MWh Ar = 1,2÷4,0 MWh Ar > 4,0 MWh 

Liczba odbiorców 130 340 786 344 
Ps [kW] 0,97 1,58 2,47 6,62 
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Ps,min [kW] 0,10 0, 14 0,33 1,15 
Ps,max [kW] 7,99 7,81 13,23 27,32 
Ar [kWh] 301,1 845,6 2219,6 9642,0 

Ar,min [kWh] 53,0 500,9 1201,7 4012,3 
Ar,max [kWh] 498,6 1199,9 3985,0 74433,3 

Ts [h] wg (10) 310,4 536,7 898,3 1455,7 
Ts,min [h] 51,8 91,6 186,0 480,1 
Ts,max [h] 2391,6 3809,5 4751,1 4441,0 

 

 

Rys. 1. Zależność Ar = f(Ps) dla wszystkich rozpatrywanych odbiorców  
przy czasie uśredniania obciążeń, równym 15 min. 

 
Nawet bez dokładniejszej analizy uzyskanych wyników można zauważyć, że 

analizowana grupa  odbiorców nie jest jednorodna. Charakteryzuje się ona znacznym 
rozrzutem zarówno zarejestrowanych wartości mocy szczytowych Ps, jak i pobranych 
energii Ar przez poszczególnych odbiorców w ciągu roku. Niewiele pomogło tu 
pogrupowanie odbiorców wg ilości pobranej energii w ciągu roku oraz wg ich mocy 
szczytowych. Rozrzut ww. charakterystycznych wartości po tym pogrupowaniu nieco 
się zmniejszył, lecz w dalszym ciągu trudno uznać, że utworzone grupy odbiorców są 
grupami jednorodnymi. Przyczyna tkwi w tym, że „obróbce” poddano tzw. surowe dane, 
dotyczące obciążeń odbiorców, o których nic więcej nie wiadomo oprócz tego, że 
zasilani są oni z sieci nn. W takiej sytuacji jest prawie pewne, że nie były to tylko 
gospodarstwa domowe (lokale mieszkalne), lecz również inni odbiorcy, zasilani z ww. 
sieci. Jednak dla dużej populacji odbiorców niezwykle trudno jest odrzucić odbiorców 
innych, niż gospodarstwa domowe oraz zakwalifikować ich do jednorodnej grupy, np. 
poprzez indywidualną analizę dobowych przebiegów obciążenia tych odbiorców. 

Mimo ww. niepewności co do rodzaju odbiorców i ich jednorodności, 
w uzyskanych wynikach zaobserwowano kilka prawidłowości o praktycznym 
znaczeniu. 
a) Wraz ze wzrostem zarówno obciążenia szczytowego odbiorców Ps  

z poszczególnych grup, jak również pobranej energii Ar przez tych odbiorców 
rośnie średni zastępczy roczny czas Ts trwania obciążenia szczytowego odbiorców 
w poszczególnych grupach, jednakże przy bardzo dużym rozrzucie tego czasu dla 
poszczególnych odbiorców. 
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b) Mocno zróżnicowane wartości pobranych energii i mocy szczytowych 
poszczególnych odbiorców w analizowanej grupie i wynikające stąd wartości 
czasów Ts odniesione do 8760 godz. jako miara wypełnienia wykresu dobowego m 
poszczególnych odbiorców może stanowić istotną przeszkodę przy wyznaczaniu 
wartości współczynników jednoczesności kj(N) wg wzorów (11b) lub (11c) oraz 
wartości obciążenia szczytowego elementów sieci, zasilających N odbiorców. 
Zakłada się bowiem we wzorze (7), że wartości Ar pobranej energii (mocy średniej 
rocznej) przez poszczególnych odbiorców z danej grupy, obciążeń szczytowych Ps 
ww. odbiorców oraz odchyleń standardowych σ między obciążeniami tych 
odbiorców są zbliżone do siebie.  

c) Wraz ze wzrostem czasu uśredniania wyników pomiarów obciążeń odbiorców 
(odpowiednio 15, 30 i 60 min.) maleją wartości obciążenia szczytowego Ps  
w poszczególnych grupach odbiorców przy praktycznie tym samym składzie 
odbiorców. 

Ta ostatnia prawidłowość powoduje, że dla N odbiorców, zasilanych za pomocą 
określonych elementów sieci rozdzielczych, wartości obciążeń szczytowych 
wyznaczonych z wykorzystaniem uśrednionych mocy 30-minutowych oraz  
60-minutowych dla ww. odbiorców są istotnie mniejsze w porównaniu z obciążeniami 
szczytowymi ww. elementów, wyznaczonymi z wykorzystaniem uśrednionych mocy 
szczytowych 15-minutowych. Jak wynika z tabeli 1-3, zmniejszenie to kształtuje się  
w granicach od kilkunastu procent dla obciążeń średnich 30-minutowych nawet do 
ponad 35% dla obciążeń średnich 60-minutowych w porównaniu z obciążeniem 
szczytowym 15-minutowym dla tych samych odbiorców. Jeśli zatem wyznacza się 
obciążenie szczytowe np. transformatora SN/nn, zasilającego N odbiorców bytowych 
na podstawie znanego obciążenia szczytowego 15-minutowego tych odbiorców, to 
można by w granicznym przypadku dobrać moc znamionową ww. transformatora 
praktycznie o 1 rząd mniejszą w porównaniu z mocą, wyznaczoną dla tych odbiorców 
przy znanych ich obciążeniach 15-minutowych. 
 
 
4. Wyznaczenie wartości współczynników kj(N)  

oraz weryfikacja wartości mocy szczytowych Ps(N)  
dla analizowanych grup odbiorców 

 
Mimo uzasadnionych wątpliwości, dotyczących danych wejściowych, a raczej  

– jednorodności odbiorców, których ww. dane dotyczą, poczyniono próby wyznaczenia 
wartości współczynników korelacji ρx,y między obciążeniami wszystkich par odbiorców, 
oznaczonych umownie przez x oraz y, zakwalifikowanych do poszczególnych grup 
oraz średnich wartości ρśr ww. współczynników, dotyczących danej grupy odbiorców, 
jak również dotyczących wszystkich odbiorców, których obciążenia były analizowane  
z czasem uśredniania tuśr odpowiednio 15, 30 i 60 minut. Kolejnym krokiem było 
wyznaczenie współczynników kj(N) oraz obciążeń szczytowych Ps(N)obl zgodnie  
z metodą przedstawioną w rozdz. 2 i ich porównanie z obciążeniami Ps(N)zm , 
pochodzącymi z zarejestrowanych pomiarów oraz z obciążeniami Ps(N)norm , 
wyznaczonymi zgodnie z normą [2]. Wyniki tych obliczeń wraz z niektórymi wartościami 
„wejściowymi” zawiera tabela 4. 
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Tabela 4. Wartości Ps(N) wyznaczone w różny sposób 

Grupa  
odbiorców 

tuśr 
[min.] 

N m ρśr kj(N) Ps(N)obl 

[kW] 
Ps(N)norm 

[kW] 
Ps(N)zm 

[kW] 
Ps = 0,1÷7 kW  1413 0,074 0,0349 0,2486 1197,8 660,1 712,6 

Ps = 7÷12,5 kW 15 117 0,101 0,1323 0,4368 470,8 92,7 367,1 
Ps = 12,5÷30 kW  70 0,117 0,0744 0,3784 487,2 115,9 431,9 
Ps = 0,1÷30 kW  1600 0,086 0,0185 0,2119 1407,6 984,2 1522,4 

Ar = 0,05÷0,5 MWh  130 0,022 0,0157 0,1712 34,8 27,8 15,4 
Ar = 0,5÷1,2 MWh 15 340 0,036 0,0363 0,2264 208,5 126,2 74,6 
Ar = 1,2÷4,0 MWh  786 0,065 0,0628 0,3017 921,8 418,9 416,1 

Ar > 4,0 MWh  344 0,126 0,0585 0,3424 1028,3 258,3 1011,5 
Ps = 0,1÷7 kW  1445 0,091 0,0374 0,2683 1114,6 473,2 733,3 

Ps = 7÷12,5 kW 30 109 0,113 0,1262 0,4377 436,8 85,9 365,8 
Ps = 12,5÷30 kW  46 0,157 0,1030 0,4941 358,9 99,2 357,2 
Ps = 0,1÷30 kW  1600 0,103 0,0192 0,2292 1365,2 815,4 1401,3 

Ar = 0,05÷0,5 MWh  130 0,028 0,0182 0,1838 29,6 22,1 14,2 
Ar = 0,5÷1,2 MWh 30 340 0,046 0,0439 0,2520 180,1 98,3 71,0 
Ar = 1,2÷4,0 MWh  786 0,081 0,0723 0,3301 811,8 333,8 414,3 

Ar > 4,0 MWh  344 0,145 0,0608 0,3607 940,6 224,2 1006,3 
Ps = 0,1÷7 kW  1479 0,114 0,0395 0,2912 1032,2 486,3 774,2 

Ps = 7÷12,5 kW 60 89 0,135 0,1301 0,4586 365,2 81,2 347,1 
Ps = 12,5÷30 kW  32 0,193 0,1451 0,5276 285,7 40,6 303,6 
Ps = 0,1÷30 kW  1600 0,126 0,0199 0,2513 1227,0 668,6 1376,5 

Ar = 0,05÷0,5 MWh  130 0,035 0,0209 0,1980 25,0 17,3 13,4 
Ar = 0,5÷1,2 MWh 60 340 0,061 0,0540 0,2850 152,7 73,6 69,2 
Ar = 1,2÷4,0 MWh  786 0,103 0,0845 0,3652 708,2 266,0 406,3 

Ar > 4,0 MWh  344 0,166 0,0634 0,3805 867,1 312,0 992,8 

 
Wyniki obliczeń zamieszczone w tabeli 4 pozwalają stwierdzić, że istnieje dość 

duża zgodność sumarycznych wartości mocy szczytowych dla N odbiorców, 
uzyskanych z obliczeń wg metody zaprezentowanej w rozdz. 2, z wartościami 
pochodzącymi z pomiarów dla rzeczywistych grup tych samych N odbiorców, 
wyznaczonych na podstawie ich średnich w roku mocy szczytowych oraz dla 
wszystkich 1600 odbiorców, bez ich podziału na grupy. Wyjątek stanowi tu 
najliczniejsza grupa o mocy szczytowej odbiorców Ps = 0,1÷7 kW, gdzie różnica tych 
obciążeń jest już dość duża. W drugim przypadku, czyli przy podziale odbiorców na 
grupy wg ich rocznego zużycia energii różnica między obciążeniami szczytowymi 
obliczonymi jak wyżej a obciążeniami zarejestrowanymi jest już bardzo duża 
i w poszczególnych grupach sięga nawet 200% w odniesieniu do wartości 
zarejestrowanych. 

Niezwykle trudno znaleźć tu racjonalne wytłumaczenie ww. niezgodności. 
Prawdopodobnie najważniejszą przyczyną jest wspomniana już niejednorodność 
odbiorców, zakwalifikowanych do poszczególnych grup z jedynym uzasadnieniem tego 
podziału w postaci mocy szczytowych, spełniających określone kryteria oraz wg zużytej 
energii w ciągu roku. Prawdopodobnie rozrzut wartości mocy szczytowych odbiorców  
w grupach utworzonych wg wartości tych mocy i ich wpływ na końcowy wynik jest 
znacznie mniejszy, niż przy kwalifikacji odbiorców do grupy wg ich zużycia energii. 
Rozrzut ten można zaobserwować na przytoczonym wyżej rys. 1. Drugim powodem, 
wymagającym już analizy matematycznej, może być inna postać rozkładu wartości 
mocy szczytowych pojedynczych odbiorców niż postać rozkładu sumy tych mocy dla  
N odbiorców. W wyprowadzeniach zaprezentowanych w rozdz. 2 zakłada się bowiem 
(bez uzasadnienia matematycznego), że wartość współczynnika liczbowego β, 
występująca we wzorze (4) nie zmienia się w odniesieniu do pojedynczego odbiorcy, 
jak i grupy odbiorców o liczebności N. W rzeczywistości inna może być postać rozkładu 
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wartości mocy dla pojedynczych odbiorców w poszczególnych grupach, a inna przy 
zsumowaniu tych mocy w poszczególnych jednostkach czasu uśredniania dla  
N odbiorców. Zagadnienie to wymaga dalszych analiz, choć dla jednorodnych grup 
odbiorców nie ma chyba istotnego znaczenia. 

Warto również porównać wartości obciążeń szczytowych Ps(N)norm dla  
N odbiorców, wyznaczonych zgodnie z normą [2] i przedstawionych w tabeli 4.  
W zdecydowanej większości przypadków obciążenia te są nawet wielokrotnie mniejsze 
zarówno od obciążeń obliczonych Ps(N)obl, jak i zmierzonych (zarejestrowanych) 
Ps(N)zm. Różnica ta jest szczególnie zauważalna dla grup odbiorców o dużych 
wartościach mocy szczytowej Ps oraz pobranej energii Ar. Dla dużych odbiorców i grup 
o liczebności N ≥ 100 wg [2] współczynniki jednoczesności występowania ich obciążeń 
szczytowych są zdecydowanie mniejsze, niż dla odbiorców o średnich mocach 
szczytowych Ps < 7 kW oraz od wartości tych współczynników, wyznaczonych wg 
metody zaprezentowanej w niniejszym referacie. Już w opracowaniach [1,4] 
zasygnalizowana była ta nieprawidłowość, objawiająca się relatywnym ujemnym 
„przyrostem” obciążenia, wywołanego przyłączeniem kolejnego lokalu mieszkalnego  
z kuchnią elektryczną przy N > ≈35. Inna rzecz, że przy braku szczegółowej informacji 
o odbiorcach poddanych analizie w ramach niniejszego referatu, odbiorcy o Ps > 7 kW 
w rzeczywistości niekoniecznie zużywali energię i potrzebowali większej mocy tylko  
w wyniku przyłączenia odpowiednio kuchni elektrycznej oraz elektrycznego 
przepływowego podgrzewacza wody. Bez dogłębnej analizy lub informacji o rodzaju  
i charakterze odbiorców poddanych analizie trudno uważać uzyskane wyniki za 
niepodważalne. Będzie to przedmiotem dalszych badań i analiz. 
 
 
5. Podsumowanie 
 

Niniejszy referat zawiera wyniki analizy parametrów obciążeń rocznych dużej 
grupy odbiorców przy uśrednianiu wartości tych obciążeń w czasie 15, 30 i 60 minut. 
Pojawia się tu praktyczny wniosek, że przy uśrednianiu obciążeń w czasie tuśr > 15 min. 
szczytowe obciążenie dla N  > 1 jest znacząco mniejsze, niż dla szczytowego 
obciążenia, wyznaczanego przy tuśr = 15 min. Zmniejszenie tego obciążenia może 
sięgać (jako wynik wykonanych analiz) nawet 35%, a to może już wpływać na dobór 
mocy znamionowej transformatorów i przekrojów znamionowych kabli SN o 1 rząd 
mniejszych, niż przy sumowaniu znanych obciążeń 15-minutowych. Zachodzi też 
odwrotna prawidłowość: jeśli znane są obciążenia 60-minutowe odbiorców, to należy 
się liczyć – przy sumowaniu tych obciążeń – z obciążeniem szczytowym  
15-minutowym odpowiednio większym, niż to wynika z efektu ww. sumowania. To  
z kolei może mieć istotne znaczenie przy doborze przekrojów przewodów linii 
napowietrznych nn i SN. 

Drugie zagadnienie, poddane analizie w ramach niniejszego referatu, to 
możliwość wyznaczania współczynników jednoczesności występowania obciążeń 
szczytowych odbiorców w sposób zaprezentowany m.in. w [1,4] i w rozdz. 2 
niniejszego referatu. Analiza ta przyniosła w miarę zadowalające wyniki dla odbiorców 
zakwalifikowanych do grup wg kryterium zarejestrowanej ich mocy szczytowej. Metoda 
ta umożliwia jej stosowanie nie tylko dla odbiorców o liczebności N ≤ 100, jak to podaje 
norma [2], lecz dla dowolnie licznej grupy. Jednakże uzyskane w wyniku analizy 
wartości współczynników korelacji obciążeń (ich współbieżności czasowej) dla 
poszczególnych grup odbiorców nie można uważać za niepodważalne i ostateczne bez 
wiarygodnej informacji o jednorodności odbiorców w rozpatrywanych grupach. Jak 
łatwo zauważyć, najmniejsze średnie wartości współczynników ρśr korelacji obciążeń 
odbiorców zbieżne są z wartościami podanymi w [5] i są rzędu ρśr ≈ 0,020 dla dużej 
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grupy odbiorców, przy czym wartości ρśr rosną nieco wraz ze wzrostem czasu 
uśredniania wartości obciążeń, co jest prawidłowe i zrozumiałe. Natomiast niektóre 
uzyskane wyniki analiz i obliczeń nie są do końca zrozumiałe i wymagają dalszych 
prac. 

Na podstawie uzyskanych wyników jeszcze raz można stwierdzić, że wartości 
współczynników jednoczesności kj(N), przedstawione w normie [2], prowadzą 
generalnie do zaniżonych wartości obciążenia elementów sieci, zasilających N > 1 
odbiorców. Norma [2] wymaga zatem aktualizacji z wykorzystaniem wyników analiz 
podobnych do przeprowadzonych w ramach niniejszego referatu. 
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