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Streszczenie

W pracy przedstawiono analizê sezonowoœci zu¿ycia energii elektrycznej w œredniej wielkoœci spó³dzielni zajmuj¹cej siê
produkcj¹ artyku³ów spo¿ywczych. Analizy przeprowadzono w oparciu o wykresy autokorelacji i autokorelacji cz¹stkowej oraz
diagram aglomeracji. Wykonana analiza umo¿liwi³a wyodrêbnienie dwóch charakterystycznych dni tygodnia, tj. doby roboczej
i œwi¹tecznej, charakteryzuj¹cych siê najwiêkszym podobieñstwem kszta³tu obci¹¿enia.
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Wyniki badañ

Od 2007 roku wszyscy odbiorcy energii elektrycznej w Unii
Europejskiej, dziêki tzw. zasadzie dostêpu stron trzecich do
sieci (zasada TPA - ), mog¹ swobodnie
wybieraæ dostawcê energii elektrycznej [3]. Odbiorca chc¹c
byæ uczestnikiem rynku energii musi budowaæ mo¿liwie
najdok³adniejsze prognozy zapotrzebowania na energiê ele-
ktryczn¹, gdy¿ maj¹ one bezpoœredni wp³yw na jego wynik
finansowy [1].

Prognozowanie godzinowego zapotrzebowania na energiê
elektryczn¹ jest zadaniem bardzo trudnym ze wzglêdu na du¿¹
jego zmiennoœæ w poszczególnych godzinach (doby, tygodnia
i roku) oraz znacz¹cy wp³yw niezale¿nych czynników zewnê-
trznych, takich jak np. parametry meteorologiczne. Ze wzglêdu
na z³o¿onoœæ problemu czêsto stosowany jest model sk³adaj¹cy
siê z sumy dwóch sk³adowych deterministycznej i stochasty-
cznej. Przyjmuj¹c taki model do krótkoterminowego progno-
zowania zapotrzebowania na energiê elektryczn¹, podstawowy
problem stanowi wykrycie i usuniêcie sezonowoœci z badanego
szeregu czasowego [2, 4, 5].

Celem pracy by³o wykonanie analizy sezonowoœci
obci¹¿eñ elektroenergetycznych dla wybranego zak³adu
przetwórstwa rolno-spo¿ywczego.

Cel pracy zrealizowano w oparciu o wyniki badañ w³asnych
polegaj¹cych na pomiarach obci¹¿eñ moc¹ czynn¹ w œredniej
wielkoœci przedsiêbiorstwie zajmuj¹cym siê produkcj¹
artyku³ów spo¿ywczych. Przedsiêbiorstwo zlokalizowane jest
w po³udniowej czêœci kraju, w obszarze dystrybucji energii
elektrycznej przez spó³kê ENION GRUPA TAURON S.A.
Badania w³asne przeprowadzono w stacji transformatorowej
o mocy znamionowej 630 kVA, zlokalizowanej na terenie
Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej w województwie ma³o-
polskim w 2010 r., przy u¿yciu specjalistycznego miernika
rejestruj¹cegoAS-3.

W celu wykrycia sezonowoœci w przebiegu godzinowego
zapotrzebowania na energiê elektryczn¹, której przyk³ad dla
jednego miesi¹ca przedstawiono na rys. 1, przeprowadzono
analizê autokorelacji i autokorelacji cz¹stkowej, które nale¿¹
do grupy analiz numerycznych.

Third Party Access

Rys. 1. Przebieg godzinowego zapotrzebowania na energiê
elektryczn¹ w sierpniu
Fig. 1. Course of the hourly demand for electric energy in
August
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Funkcja autokorelacji ( )
(rys. 2a) bada korelacjê pomiêdzy wartoœciami szeregu
czasowego danych oddalonych od siebie o punktów. Nato-
miast autokorelacja cz¹stkowa (

) (rys. 2b), to korelacja szeregu czasowego z nim
samym, przesuniêtym o okreœlone opóŸnienie obserwacji
przy wyeliminowaniu wp³ywu korelacji dla wszystkich przesu-
niêæ od 1 do -1.

Rys. 2a uwidacznia cyklicznie powtarzaj¹ce siê sekwencje,
których amplituda bardzo powoli siê zmniejsza. Okres cyklu
podstawowego wynosi 24 godz. WyraŸny jest równie¿ kolejny
cykl wynosz¹cy 168 godz., co œwiadczy o wystêpowaniu nie
tylko sezonowoœci dobowej, ale równie¿ tygodniowej. Na wy-
kresie autokorelacji cz¹stkowej (rys. 2b) widoczne jest wystê-
powanie najwiêkszych reszt z procesu autokorelacji dla rów-
nego 1, 2, 24 i 168 godz. Jest to potwierdzeniem wystêpowanie
kilku okresów sezonowoœci (dobowej i tygodniowej) zapotrze-
bowania na energiê elektryczn¹ w badanej spó³dzielni.

Do ustalenia typowych dni roboczych tygodnia, charaktery-
zuj¹cych siê najwiêkszym podobieñstwem kszta³tu obci¹¿enia,
pos³u¿ono siê dodatkowo analiz¹ skupieñ stosuj¹c algorytm
aglomeracji. Przy formowaniu skupieñ brano pod uwagê
6 obiektów (poszczególne dni robocze tygodnia), z których
ka¿dy by³ charakteryzowany przez uœrednione 24 obserwacje

Analiza podobieñstwa przebiegów obci¹¿eñ
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odpowiadaj¹ce zu¿yciu energii elektrycznej w poszczegól-
nych godzinach doby.

W celu okreœlenia skupieñ dni roboczych o najwiêkszej
skali podobieñstwa profili obci¹¿enia zastosowano metodê po-
jedynczego wi¹zania, a miêdzy obiektami liczono odleg³oœæ
euklidesow¹. W metodzie tej poszukuje siê najmniejszych sum
kwadratów odleg³oœci euklidesowych dowolnych dwóch sku-

ANALYSIS OF THE SEASONAL CHARACTER OF BURDENS

AT THE UNIT OF THE FARM AND FOOD INDUSTRY

Summary

The paper presents an analysis of seasonal character of the electricity consumption in the co-operative of average size producing
the foodstuffs. Analyses were performed based on graphs drawn up of the autocorrelation and the fragmentary autocorrelation and
the diagram of the urbanized area. Performed analysis enabled distinguishing two characteristic weekdays, i.e. marking working
and festive twenty-four hours with biggest resemblance of the form of the burden.

pieñ, które mog¹ zostaæ uformowane na ka¿dym etapie. W wy-
niku przeprowadzonej analizy otrzymano diagram, który
przedstawiono na rys. 3.

Przeprowadzona analiza pokaza³a wystêpowanie 4 skupieñ
dni roboczych tygodnia ³¹cz¹cych siê w odleg³oœci ok. 50 na
procentowej skali podobieñstwa. Pierwsze dwie grupy zosta³y
utworzone przez skrajne dni tygodnia, tj. poniedzia³ki i soboty.
Natomiast pozosta³e dwa skupienia zosta³y utworzone przez
wtorki i czwartki oraz œrody i pi¹tki.

1. Wykonana analiza autokorelacji pozwoli³a na wykrycie
istnienia bardzo mocnej sezonowoœci dobowej oraz
tygodniowej w badanym szeregu czasowym przedstawia-
j¹cym godzinowe zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹.

2. Przeprowadzona analiza skupieñ pokaza³a, ¿e dni robocze
tygodnia ze wzglêdu na godzinow¹ zmiennoœæ obci¹¿eñ nie
tworz¹ jednorodnej grupy. Odmienny przebieg zmian
obci¹¿enia obserwowano dla dni po³o¿onych w bezpoœre-
dnim s¹siedztwie dni œwi¹tecznych. Natomiast zu¿ycie
energii elektrycznej w œrody i pi¹tki ma bardzo podobny
przebieg, gdy¿ ³¹cz¹ siê w odleg³oœci wi¹zania ok. 25 na
procentowej skali podobieñstwa.

3. Zasadnym wydaje siê podzia³ szeregu czasowego na dwa
zbiory, tzn. dni robocze oraz dni œwi¹teczne, i budowa
odrêbnych modeli prognostycznych. Przy modelowaniu
godzinowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ dla
dni roboczych, uzasadnione jest wykorzystanie jako
zmiennych objaœniaj¹cych wartoœci opóŸnionych o 24, 48
i 144 godziny w zale¿noœci od typu dnia tygodnia.
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Rys. 2. Wykres autokorelacji (a) i autokorelacji cz¹stkowej (b)
dla k = 200
Fig. 2. Graph of the autocorrelation (a) and of fragmentary
autocorrelation (b) for k = 200

Rys. 3. Diagram aglomeracji podobieñstw przebiegów
godzinowego zu¿ycia energii elektrycznej dla poszczególnych
dni roboczych tygodnia
Fig. 3. Graph of the courses resemblances agglomeration of
hourly electricity consumption for individual working days of
the week
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