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Streszczenie: W artykule została przedstawiona propozycja 
algorytmu prognozowania potencjału rozwoju różnych rodzajów 
generacji, w tym odnawialnej, w sieci dystrybucyjnej w różnych 
horyzontach czasowych. Algorytm jest oparty na identyfikacji 
czynników wpływu determinujących możliwość rozwoju danego 
rodzaju generacji. W artykule zostały opisane poszczególne 
etapy procesu prognozowania, wprowadzone pojęcia oraz stwo-
rzone oprogramowanie implementujące zaprojektowany algo-
rytm, przedstawiono również komentarze dotyczące wiarygod-
ności otrzymywanych wyników prognozy. 

 
Słowa kluczowe: generacja rozproszona, prognozowanie 

 
 

1. WPROWADZENIE 
 

Prognozowany rozwój generacji jest jednym 
z najistotniejszych czynników, które powinny być 
uwzględniane przy projektowaniu rozwoju sieci elektro-
energetycznej. Przyłączanie źródeł wytwórczych często 
determinuje konieczność rozwoju sieci, z uwagi na ko-
nieczność zapewnienia możliwości wyprowadzenia mocy 
z przyłączanych źródeł w różnych stanach sieci, także 
przy niższym zapotrzebowaniu lub w stanach wyłączeń. 
Szacunkowa znajomość mocy generacji prawdopodob-
nych do przyłączenia w przyszłości nabiera szczególnego 
znaczenia w obecnych uwarunkowaniach, kiedy następuje 
szybki proces zmiany charakteru generacji przyłączanej 
do sieci. Generacja scentralizowana zastępowana jest 
rozproszoną, przyłączaną także w głębi sieci, której loka-
lizacja jest w znacznym stopniu determinowana czynni-
kami niezwiązanymi z siecią energetyczną (ale np. wa-
runkami meteorologicznymi lub uwarunkowaniami eko-
nomiczno-prawnymi) i stąd często znajduje się w rejo-
nach o niskim zapotrzebowaniu, gdzie do tej pory nie 
istniała konieczność zapewnienia dużych zdolności prze-
syłowych sieci. W stosunku do tradycyjnego modelu 
generacji w sieci elektroenergetycznej zmienia się rów-
nież charakter samych źródeł - wiele rodzajów źródeł 
wykorzystujących energię odnawialną (np. farmy wiatro-
we, panele fotowoltaiczne) cechuje się znaczną zmienno-
ścią, a co jeszcze bardziej istotne - przynajmniej częścio-
wą nieprzewidywalnością generowanej mocy. Fakt ten 

jeszcze bardziej podkreśla konieczność odpowiedniego 
uwzględnienia prawdopodobnego poziomu rozwoju gene-
racji (różnych jej rodzajów) w procesie planowania roz-
woju sieci dystrybucyjnej. 

W artykule przedstawiona została propozycja algo-
rytmu prognozowania potencjału rozwoju generacji 
w sieci dystrybucyjnej. Algorytm został stworzony 
w ramach pracy wykonywanej przez Instytut Energetyki 
Oddział Gdańsk dla ENERGA SA we współpracy 
z ENERGA-OPERATOR SA [1]. 

 
 

2. PROPONOWANE PODEJŚCIE 
 

a. Metoda 
Prognozowanie rozwoju generacji jest zadaniem 

bardziej złożonym niż prognozowanie innych czynników 
związanych z systemem elektroenergetycznym, takich jak 
np. zapotrzebowania na moc, ponieważ rozwój ten jest 
właściwie zupełnie niezależny od dotychczasowych tren-
dów na danym obszarze. Dynamiczny wzrost generacji na 
danym obszarze w przeszłości nie może zostać ekstrapo-
lowany na przyszłość, a z uwagi na wspomniane dokonu-
jące się zmiany charakteru przyłączanej generacji, obecny 
rozkład generacji w sieci może ulec radykalnej zmianie w 
przeciągu kilku lat. Z tego względu zaprojektowany algo-
rytm prognozowania generacji nie uwzględnia danych 
historycznych, ale opiera się na analizie czynników de-
terminujących możliwość rozwoju generacji w przyszło-
ści. 

Poszczególne rodzaje generacji, z uwagi na swój 
odmienny charakter, będą cechowały się zróżnicowaniem 
możliwości ich rozwoju na różnych obszarach oraz 
w różnych horyzontach czasowych prognozy. Dlatego też 
wykorzystany algorytm prognozowania generacji opiera 
się na wyznaczeniu wartości prognozowanej mocy dla 
każdego elementu zbioru {G; H; O}, gdzie: 
• G - jeden z dziesięciu predefiniowanych rodzajów 

generacji możliwej do przyłączenia do sieci dystry-
bucyjnej, różniących się zarówno pod względem 
wykorzystywanego paliwa lub innego źródła energii, 
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nym obszarze przyporządkowując poszczególnych moż-
liwym wartościom czynnika wpływu wartość z przedziału 
<0;1>. Niską wartość funkcji (w szczególności równą 
zero) należy interpretować jako występowanie na anali-
zowanym obszarze niekorzystnych uwarunkowań z punk-
tu widzenia możliwość rozwoju danego rodzaju generacji 
(np. niska wietrzność w przypadku generacji wiatrowej), 
natomiast im wyższa wartość funkcji - tym korzystniejsze 
uwarunkowania. Czynnikom sprzyjającym rozwojowi 
danego rodzaju generacji przypisane będą więc funkcje 
rosnące, zaś czynnikom, których większe nasilenie ma 
niekorzystny wpływ na możliwości rozwoju generacji - 
funkcje malejące. Funkcje zdefiniowane dla tego samego 
czynnika wpływu mogą różnić się diametralnie dla dwóch 
różnych rodzajów generacji, np. większa gęstość zalud-
nienia na terenie gminy wpływa negatywnie na możli-
wość rozwoju dużych farm wiatrowych ze względu na 
mniejszą dostępność terenu dla siłowni wiatrowych, które 
muszą być lokalizowane w pewnej odległości od siedzib 
ludzkich, natomiast w przypadku paneli fotowoltaicznych 
większa gęstość zaludnienia jest czynnikiem sprzyjają-
cym, ponieważ przynajmniej w początkowej fazie rozwo-
ju tego rodzaju generacji większość tego rodzaju instalacji 
będzie prawdopodobnie niewielka i umiejscawiana w 
pobliżu zabudowań, na dachach itp. 

Poniżej przedstawione zostały przykłady definicji 
funkcji dwóch czynników wpływu w horyzoncie 2 lat: 
wietrzności (czynnik mierzalny - rys. 2) oraz dostępności 
sieci 110 kV (czynnik niemierzalny - tablica 2). 

 

 
 
Rys. 2 Przykład definicji funkcji czynnika mierzalnego 

 
Tablica 2 Przykład definicji funkcji czynnika niemierzalnego 
 

WN Definicja CFW1,H2,O 

1 brak GPZ oraz linii 110 kV 
w gminie i w gminach sąsiednich 0 

2 linia 110 kV w sąsiedniej gminie 0,75 

3 GPZ z możliwością rozbudowy 
w sąsiedniej gminie 0,8 

4 linia 110 kV na terenie gminy 0,95 

5 GPZ z możliwością rozbudowy 
w gminie 1 

 
Istotność danego czynnika wpływu dla oceny moż-

liwości rozwoju danego rodzaju generacji w danym hory-
zoncie czasowym, niezależnie od obszaru prognozy, jest 
określona poprzez wagi czynników wpływu. 

Wagi czynników wpływu przyjmują wartości 
z przedziału <0;1>. Suma wartości wag wszystkich czyn-
ników wpływu dla pojedynczego rodzaju generacji 
i jednego horyzontu czasowego wynosi zawsze 1. 

Czynnikom w większym stopniu decydującym 
o możliwości rozwoju danego rodzaju generacji w danym 
horyzoncie czasowym przypisane są wyższe wartości 
wag, natomiast wagi mniej istotnych czynników mają 
niższe wartości. Szczególnym, chociaż częstym przypad-
kiem jest wartość wagi równa zero, która oznacza, że 
przedmiotowy czynnik nie ma żadnego wpływu na moż-
liwości rozwoju danego rodzaju generacji w danym hory-
zoncie czasowym. W takim przypadku nie jest również 
definiowana funkcja dla danego czynnika wpływu, rodza-
ju generacji i horyzontu prognozy. Przykładem takiej 
sytuacji może być brak wpływu wietrzności na możliwość 
rozwoju wszystkich rodzajów generacji poza generacją 
wiatrową. 

Przełożenie mocy danego rodzaju generacji progno-
zowanych dla obszaru poszczególnych gmin na wartość 
dla GPZ następuje przy wykorzystaniu tzw. mocy odnie-
sienia. Wartości mocy odniesienia mają za zadanie od-
wzorowanie maksymalnego teoretycznego potencjału 
rozwoju danego rodzaju generacji na obszarze pojedyn-
czej gminy (w domyśle - takiej, na terenie której panują 
najbardziej korzystne warunki dla rozwoju tej generacji) i 
zostały wyznaczone na podstawie analizy dotychczas 
wydawanych warunków przyłączenia na terenie pojedyn-
czych gmin oraz możliwości instalacji danego rodzaju 
źródła na obszarze pojedynczej gminy. 

 
b. Implementacja 

W ramach pracy zostało stworzone oprogramowanie 
implementujące opracowany algorytm oraz umożliwiające 
wprowadzanie i edycję niezbędnych danych dla procesu 
prognozowania potencjału rozwoju generacji. Wprowa-
dzanie danych może odbywać się na dwa sposoby:  
• poprzez ręczne uzupełnienie tabeli wartości czynni-

ków wpływu dla danej gminy i horyzontu czasowe-
go prognozy; 

• poprzez import danych z odpowiednio sformatowa-
nego zewnętrznego pliku. 
Prognoza wykonywana jest dla zakresu określonego 

przez użytkownika, tzn. dla wybranych GPZ-ów oraz 
horyzontów czasowych. 

Po zakończeniu obliczeń wyniki prognozy (progno-
zowane wartości mocy przyłączeniowej wyrażone w 
MW) są prezentowane w formie tabeli, możliwy jest rów-
nież ich eksport (wraz z danymi które posłużyły do wy-
konania prognozy) w formacie MS Excel. 

Fragment ekranu z przykładowymi wynikami pro-
gnozy dla jednego GPZ-u dla wszystkich horyzontów 
prognozy przedstawiony jest na rysunku 3. Przedstawione 
wartości prognozowanej generacji nie są rzeczywistymi 
wynikami prognozy i mają jedynie charakter przykłado-
wy. 
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Rys. 3 Ekran prezentacji wyników prognozy 
 
 
3. WNIOSKI 

 
Ocena jakości opracowanego algorytmu, czyli traf-

ności otrzymywanych prognoz, nie może być 
z oczywistych powodów dokonana w obecnym czasie, 
również ze względu na czas potrzebny do zebrania kom-
pletu danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu 
prognozowania. Można jednak już obecnie stwierdzić, że 
prognozy będą obarczone dużym stopniem niepewności, 
bardzo wzrastającym wraz z odleglejszymi horyzontami 
prognozy, a wynikającym z przyjętego podejścia do pro-
gnozowania, dla którego trudno jednak znaleźć warto-
ściową i wiarygodną alternatywę, z przyczyn wymienio-
nych we wprowadzeniu. Wynik prognozy jest silnie za-
leżny od czynników bardzo trudnych czy wręcz niemoż-
liwych do przewidzenia nawet w stosunkowo krótkim 

czasie, których zmiany mogą diametralnie zmienić tempo 
rozwoju danego rodzaju generacji. 

Przykładem może być historia rozwoju generacji 
słonecznej w Czechach, kraju o nieco tylko korzystniej-
szych niż Polska warunkach nasłonecznienia, w którym 
intensywne wspieranie rozwoju energetyki solarnej za-
owocowało instalacją źródeł fotowoltaicznych o łącznej 
mocy ok. 2 GW w ciągu tylko dwóch lat. Z kolei wpro-
wadzenie pod koniec 2010 roku podatku 26% od przy-
chodów z produkcji energii słonecznej, obejmującego 
również okres dwóch lat wstecz, poskutkowało 
w zasadzie natychmiastowym zatrzymaniem rozwoju 
nowych instalacji - w 2011 roku łączna moc źródeł foto-
woltaicznych zainstalowanych w Czechach wyniosła 
zaledwie ok. 10 MW [2]. 
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The paper presents a novel method of forecasting the potential for the development of various types of generation, in-
cluding renewable, connecting to the distribution grid. The proposed algorithm is based on the idea of identifying different 
factors influencing the possibility of developing various types of generation in different time horizons. Descriptions of subse-
quent stages of the forecasting procedure, used terms and the software implementing the algorithm, developed by the authors, 
are also included in the paper. Finally, comments regarding the reliability of the results obtained using the method are de-
scribed. 
  




