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Streszczenie

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e wprowadzenie dwukrotnej zmiany czasu w ci¹gu roku wp³ywa na przebieg typowego
grafiku obci¹¿eñ odbiorców wiejskich na terenie ma³opolski. Ze wzglêdu na istotne zmiany œredniej dobowej temperatury
powietrza zewnêtrznego w analizowanym okresie czasu nie uda³o siê jednoznacznie wyjaœniæ udzia³u wp³ywu zmiany czasu na
zaobserwowane 3% i 5% zmiany dobowego zu¿ycia energii elektrycznej. Z przeprowadzonych analiz wynika jednoznacznie, ¿e
zmiana czasu wp³ywa na zmniejszenie obci¹¿enia szczytowego sieci elektroenergetycznej.
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ANALIZA WP£YWU ZMIANY CZASU
NA PRZEBIEG GRAFIKU OBCI¥¯EÑ

ODBIORCÓW WIEJSKICH

Wstêp

Cel i zakres pracy

Wyniki badañ

Zmiana czasu jest praktykowana w ok. 70 krajach œwiata.
Pierwsza zmiana czasu mia³a miejsce w Niemczech w roku
1916 chocia¿ sama idea powsta³a ju¿ w XVIII wieku we
Francji. Na terenie Polski dwukrotna zmiana czasu w ci¹gu
roku by³a wykonana po raz pierwszy w okresie miêdzy-
wojennym, nastêpnie w latach 1946-1949 i 1957-1964 a od
roku 1977 jest ona wykonywana nieprzerwanie do chwili
obecnej. Od roku 2000 w ca³ej Unii Europejskiej czas letni
obowi¹zuje od ostatniej niedzieli marca do ostatniej niedzieli
paŸdziernika [1].

Celem wprowadzenia zmiany czasu by³o zmniejszenie
zu¿ycia energii elektrycznej przez zwiêkszenie efektywnoœci
wykorzystania naturalnego œwiat³a s³onecznego. Wykonane
w ostatnich latach badania w tym zakresie nie potwierdzaj¹
jednoznacznej realizacji tego za³o¿enia [3, 5]. Przeprowadzone
badania w wiêkszoœci dotycz¹ jedynie wp³ywu zmiany czasu
na zu¿ycie energii elektrycznej a problem zmiany wartoœci
obci¹¿enia szczytowego jest w nich pomijany. Jego wzrost
w okresie jesienno-zimowym jest czêsto bezpoœredni¹
przyczyn¹ wykonywania bardzo kosztownych inwestycji
polegaj¹cych na modernizacji lub rozbudowie sieci
elektroenergetycznej w celu zapewnienia odbiorcom dostaw
energii w wymaganej iloœci i o odpowiedniej jakoœci [4, 7].

Celem pracy by³a analiza wp³ywu zmiany czasu na
przebieg dobowego grafiku obci¹¿enia i wartoœæ obci¹¿enia
szczytowego odbiorców wiejskich.

Cel pracy zrealizowano w oparciu o szeregi czasowe obra-
zuj¹ce œrednie 15-minutowe wartoœci obci¹¿enia sieci elektro-
energetycznej w g³ównych punktach zasilania (GPZ), w któ-
rych by³y zainstalowane transformatory o mocy 16 MVA
ka¿dy. Obszar badañ obejmowa³ tereny wiejskie zlokalizowane
w zachodniej czêœci województwa ma³opolskiego. W wyniku
przeprowadzonych badañ, których czas trwania wynosi³ 1 rok
uzyskano bazê danych zawieraj¹c¹ ponad 35 tys. rekordów.

Przed przyst¹pieniem do badañ z obszernej bazy danych
wybrano dla ka¿dej stacji po 4 tygodnie tj. jeden tydzieñ przed
i po zmianie czasu zarówno z zimowego na letni jak i z letniego

na zimowy. W ramach wykonywanych badañ wyznaczono
typowe zredukowane wykresy obci¹¿eñ dla tygodnia
bezpoœrednio poprzedzaj¹cego i nastêpuj¹cego po zmianie
czasu, jako przebiegi skorygowane i uœrednione (rys. 1 i 2).

Zmiana czasu z zimowego na letni (rys. 1) ze wzglêdu na
pozorn¹ zmianê momentu wschodu s³oñca o godzinê wczeœniej
powoduje koniecznoœæ wykorzystania w godzinach porannych
elektrycznych Ÿróde³ œwiat³a, co skutkuje wzrostem obci¹¿enia
w tym czasie. Zmiany te nie s¹ jednak tak bardzo widoczne jak
dla wieczornego szczytu obci¹¿enia, który po zmianie czasu
wystêpuje o godzinê póŸniej i czas jego trwania jest krótszy.
Zaobserwowano równie¿, ¿e zmiana czasu spowodowa³a
zmniejszenie wartoœci obci¹¿enia szczytowego o prawie 4%.
Obni¿enie wartoœci obci¹¿enia szczytowego oraz skrócenie
czasu trwania szczytu wieczornego spowodowa³o w badanym
okresie zmniejszenie tygodniowego zu¿ycia energii elektry-
cznej o ponad 3%. W okresie zmiany czasu zaobserwowano,
niestety, równie¿ du¿¹ zmianê œredniej dobowej temperatury
powietrza. W tygodniu poprzedzaj¹cym zmianê czasu œrednia

dobowa temperatura powietrza wynosi³a -0,4 C a dla kolejnego

tygodnia wzros³a do 9 C. Temperatura zewnêtrzna ma wp³yw
na zu¿ycie energii elektrycznej i wartoœæ obci¹¿enia szczy-
towego [2, 6], nie mo¿na wiêc jednoznacznie zaobserwowa-

Rys. 1. Typowe grafiki obci¹¿eñ odbiorców wiejskich przy
zmianie czasu z zimowego na letni
Fig. 1. Typical charges graphics of rural customers when
changing from winter time to summer time
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nych zmian przebiegu grafiku obci¹¿enia przypisaæ jedynie
zmianie czasu.

Zmiana czasu z letniego na zimowy powoduje, ¿e wie-
czorny wzrost obci¹¿enia rozpoczyna siê o godzinê wczeœniej,
tj. ok. godziny 16 i trwa do godziny 23. Przejœcie z czasu
letniego na zimowy, ze wzglêdu na wyd³u¿enie czasu trwania
wieczornego szczytu obci¹¿enia, spowodowa³o znacz¹cy
wzrost dobowego zu¿ycia energii elektrycznej o ponad 5,5%.
Poniewa¿ na wartoœæ obci¹¿enia szczytowego i zu¿ycie energii
elektrycznej du¿y wp³yw wywiera temperatura zewnêtrzna,
której œrednia dobowa wartoœæ w tygodniu bezpoœrednio

nastêpuj¹cym po zmianie czasu obni¿y³a siê o 4 C, mo¿na siê
by³o spodziewaæ znacz¹cego jego wzrostu. W wykonanych
badaniach zaobserwowano jednak nieznaczny wzrost wartoœci
obci¹¿enia szczytowego po zmianie czasu o ok. 0,2%.

Z wykonanych analiz wynika, ¿e zmiana czasu wp³ywa na
obni¿enie wartoœci obci¹¿enia szczytowego. Zmniejszenie
wartoœci obci¹¿enia szczytowego o prawie 4% zaobserwowano
przy zmianie czasu z zimowego na letni. Ze wzglêdu na wzrost

Rys. 2. Typowe grafiki obci¹¿eñ odbiorców wiejskich przy
zmianie czasu z letniego na zimowy
Fig. 2. Typical charges graphics of rural customers when
changing from summer time to winter time
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Podsumowanie

ANALYSIS OF THE CHANGE OF TIME EFFECT ON CHARGES SCHEDULE COURSE OF
RURAL CUSTOMERS

Summary

The study shows that the introduction of the change of time twice during the year affect the course of a typical schedule of charges of
rural customers in Ma³opolska. Due to the significant changes in mean daily air temperature during the period of time it wasn't
possible to clearly explain the influence of change of time on observed 3% and 5% of change in daily electricity consumption. Our
analysis clearly shows that the of change of time affect the reduction of peak load power grid.
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œredniej dobowej temperatury powietrza w analizowanych
tygodniach o ponad 9 °C trudno oceniæ jaki udzia³ w tym mia³
sam fakt zmiany czasu. Natomiast zmiana czasu z letniego na
zimowy spowodowa³a, ¿e nie odnotowanego znacz¹cego
wzrostu obci¹¿enia szczytowego, którego mo¿na siê by³o
spodziewaæ w badanym okresie ze wzglêdu na obni¿enie
œredniej dobowej temperatury o 4 °C.

Z wykonanych analiz wynika, ¿e wprowadzenie zmiany
czasu wp³ywa na zu¿ycie energii elektrycznej przez odbiorców
wiejskich. W badanym roku zmiana czasu z zimowego na letni
spowodowa³a zmniejszenie zu¿ycia energii elektrycznej
o ponad 3%, jednak po zmianie czasu w okresie jesiennym
zanotowano wzrost zu¿ycia energii o 5,5%. Ze wzglêdu jednak
na du¿e zmiany œrednich dobowych temperatur zewnêtrznych
powietrza w badanym okresie nie uda³o siê jednoznacznie
wyjaœniæ wp³ywu zmiany czasu na zu¿ycie energii elektry-
cznej.
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