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ZASTOSOWANIE ALTERNATYWNYCH METOD PREDYKCYJNYCH 

DO PROGNOZOWANIA LOKALNEGO ZUŻYCIA  

ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA TERENACH WIEJSKICH  

W DŁUGIM HORYZONCIE CZASOWYM 

Streszczenie 

W pracy sprawdzano przydatność modeli wywodzących się z teorii chaosu 

zdeterminowanego, a w szczególności modeli według Prigogine’a, modeli 

według Schustera, modeli krzyżowania heurystycznego oraz modeli opartych 

o wymiar Hausdorffa do lokalnego prognozowania zużycia energii elektrycz-

nej na terenach wiejskich w długim horyzoncie czasowym. Ocenę jakości 

modeli przeprowadzono na podstawie obserwacji przebiegów czasowych 

prognoz wygasłych rocznego zużycia energii elektrycznej na terenach wiej-

skich znajdujących się w rejonach obsługi energetycznej trzech wybranych 

spółek dystrybucyjnych i analizy wartości absolutnych błędów tych prognoz. 

 

Słowa kluczowe: energia elektryczna, prognoza, teoria chaosu zdetermino-

wanego 

 

Wprowadzenie 

Dalszy rozwój polskiej wsi wymaga m. in. zaspokojenia potrzeb odbiorców wiej-

skich w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Odpowiedzialność za zaspo-

kojenie tych potrzeb na szczeblu lokalnym spoczywa, zgodnie z Prawem energe-

tycznym, na przedsiębiorstwach trudniących się dystrybucją energii elektrycznej 

oraz na samorządach terytorialnych i wymaga od nich zapewnienia właściwego 

rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej. Rozwój infrastruktury elektroenerge-

tycznej odbywa się w oparciu o długoterminowe prognozy zapotrzebowania ener-

gii elektrycznej. 

Przemiany, jakie zachodzą w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych, przy 

wymuszonej przez te przemiany restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego, 
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spowodowały znaczne obniżenie wiarygodności stosowanych dotąd metod progno-

stycznych, gdyż przyszło prognozować zapotrzebowanie na energię elektryczną  

w warunkach turbulentnych. Dążenie do poprawienia jakości prognoz przełożyło 

się na zainteresowanie alternatywnymi metodami predykcji, do których należą 

metody wywodzące się z teorii chaosu zdeterminowanego [Prognozowanie  

w elektroenergetyce 2002]. 

Cel i przedmiot pracy 

Celem pracy była ocena przydatności modeli wywodzących się z teorii chaosu 

zdeterminowanego do lokalnego prognozowania zużycia energii elektrycznej na 

terenach wiejskich w długim horyzoncie czasowym.  

Cel pracy zrealizowano w oparciu o statystyki sprzedaży energii elektrycznej  

w latach 1980-2003 odbiorcom wiejskim przez trzy wybrane spółki dystrybucyjne 

(rys. 1). Liczba odbiorców wiejskich obsługiwana przez wybrane spółki dystrybu-

cyjne wynosiła w roku 2003 odpowiednio 148, 220 i 301 tys. odbiorców wiejskich, 

z czego gospodarstwa stanowią 90%. 

 
 

Rys. 1.  Przebiegi rocznego zużycia energii elektrycznej w latach 1980-2003 na 

terenach wiejskich znajdujących się w obszarze obsługi energetycznej 

wybranych spółek dystrybucyjnych 

Fig. 1.  Time courses of electric energy annual consumption in the years  

1980-2003 in rural areas serviced by selected distribution companies 
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Wyniki badań 

Spośród modeli wywodzących się z teorii chaosu zdeterminowanego do progno-

zowania wieloletniego wykorzystano modele według Prigogine’a, modele według 

Schustera, modele krzyżowania heurystycznego oraz modele oparte o wymiar 

Hausdorffa. Ciągi uczące dla prognoz stanowiły przebiegi zużycia energii elek-

trycznej w latach 1980-2003 przez odbiorców wiejskich znajdujących się w rejo-

nach obsługi energetycznej trzech wybranych spółek dystrybucyjnych. Ponieważ 

przedmiotem predykcji były roczne prognozy zapotrzebowania energii elektrycz-

nej w długim horyzoncie czasowym, z ciągu uczącego pobierano pary wartości 

zużycia energii elektrycznej oddalone od siebie w czasie o 5 lat. 

W oparciu o odwzorowanie logistyczne według Prigogine’a model rocznego zapo-

trzebowania energii elektrycznej można zapisać w postaci [Dobrzańska i Dąsal 

1998]: 

 )
K

N
(rNNN t

ttt
1

5
 (1) 

gdzie:  

 Nt, Nt+5   – roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej odpowiednio  

w roku t, t+5, 

 r   – współczynnik szybkości wzrostu, 

 K   – pułap rozwoju, 

 

W pracy parametry K i r wyznaczano iteracyjnie na podstawie statystyk sprzedaży 

energii elektrycznej. Iteracje rozpoczynano wstawiając K równe największemu 

zużyciu energii z historii procesu, a kończono gdy różnica kolejnych wartości K 

była mniejsza od 1·10
-6

 [Prognozowanie w elektroenergetyce 2002].  

Model rocznego zapotrzebowania energii elektrycznej w oparciu o odwzorowanie 

Schustera przyjmuje postać [Schuster 1993]: 
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gdzie:  

 Nt-5, Nt, Nt+5 – roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej odpowiednio  

w roku t-5, t, t+5, 

 N0-5   – roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej z historii procesu 

poprzedzającego moment startu do prognozy, 

 xt, xt+5 – względne przyrosty zapotrzebowania energii elektrycznej, 

 r   – parametr zewnętrzny wyznaczany z ciągu uczącego. 

 

Model krzyżowania heurystycznego ma postać analogiczną do odwzorowania  

według Schustera (wzór 2), z tym że względny przyrost xt+5 opisany zależnością  

3 zastępuje się operatorem [Prognozowanie w elektroenergetyce 2002]: 

 
tttt

x)xx(rx
55

         10 r  (6) 

Dla r > 0 przyjmowano w prognozie wartość równą 1, zaś dla r < 0 wartość równą 0. 

Spośród metod opartych o wymiar Hausdorffa do prognozowania wieloletniego 

zapotrzebowania energii elektrycznej wykorzystano w pracy model o postaci  

[Dobrzańska 1991]: 
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przy oznaczeniach jak we wzorze 1. 

Powszechnie stosowanym sposobem oceny dokładności metod prognostycznych 

jest metoda prognoz wygasłych, sprowadzająca się badania właściwości zbioru 

błędów otrzymanych przez porównanie wyników wykonanych procedur progno-

stycznych z rzeczywistymi realizacjami procesu.  

W pracy w oparciu o zaprezentowane równania rekurencyjne 1-7 wyznaczono, dla 

każdej ze spółek dystrybucyjnych, 8-letnie prognozy wygasłe rocznego zużycia 

energii elektrycznej na terenach wiejskich, które przedstawiono na rysunkach 2, 3  

i 4. Jakość prognoz oceniano w oparciu o wartości średnich absolutnych błędów 

względnych tych prognoz [Prognozowanie gospodarcze 1999], które zestawiono  

w tabeli 1.  
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Rys. 2.  Prognozy wygasłe rocznego zużycia energii elektrycznej na terenach 

wiejskich obsługiwanych przez spółkę dystrybucyjną I 

Fig. 2.  Ex post forecasts of electric energy annual consumption in rural areas 

serviced by distribution company I 

 

 
 

Rys. 3.  Prognozy wygasłe rocznego zużycia energii elektrycznej na terenach 

wiejskich obsługiwanych przez spółkę dystrybucyjną II 

Fig. 3.  Ex post forecasts of electric energy annual consumption in rural areas 

serviced by distribution company II 
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Rys. 4.  Prognozy wygasłe rocznego zużycia energii elektrycznej na terenach 

wiejskich obsługiwanych przez spółkę dystrybucyjną III 

Fig. 4.  Ex post forecasts of electric energy annual consumption in rural areas 

serviced by distribution company III 

 

Tabela 1. Średnie absolutne błędy względne prognoz wygasłych zużycia energii 

elektrycznej w latach 1996-2003 przez wybranych odbiorców wiejskich 

Table 1.  Mean absolute relative errors of ex post forecats of electricity consump-

tion in the years 1996-2003 by selected rural recipients  

Spółka  

dystrybucyjna 

Błąd 

Model  

Prigogine’a 

Model  

Schustera 

Model  

krzyżowania  

heurystycznego 

Model  

oparty o wymiar  

Hausdorffa 

I 0,0417 0,1260 0,0603 0,1542 

II 0,0292 0,2143 0,0721 0,1893 

III 0,0204 0,1261 0,0464 0,1587 

 

Analiza przebiegów prognoz wygasłych i ich błędów wykazała szczególną przy-

datność do prognozowania długoterminowego modeli według Prigogine’a i modeli 

krzyżowania heurystycznego. W oparciu o te modele wyznaczono więc prognozy 

rocznego zużycia energii elektrycznej z pięcioletnim wyprzedzeniem tj. dla roku 

2008. Wynika z nich, że terenach wiejskich znajdujących się w rejonach obsługi 

energetycznej badanych spółek za 5 lat roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej 
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będzie kształtować się na podobnym poziomie (spółka III) lub wykazywać nie-

wielką tendencję spadkową (od 1 do 4% dla spółki II i I) w stosunku do zużycia 

energii w roku 2003.  

Podsumowanie 

Średnie absolutne błędy prognoz wygasłych zużycia energii elektrycznej przez 

wybranych odbiorców wiejskich wyznaczone w oparciu o modele wywodzące się  

z teorii chaosu zdeterminowanego wahają się od 2% dla prognozy według odwzo-

rowania Prigogine’a do 21,4% według odwzorowania Schustera i wskazują na 

zróżnicowaną przydatność tych modeli do lokalnego prognozowania zapotrzebo-

wania energii elektrycznej w długim horyzoncie czasowym.  

Przeprowadzone obliczenia potwierdziły, że do prognozowania dla potrzeb plano-

wania inwestycji elektroenergetycznych na terenach wiejskich najlepiej nadają się 

modele według Prigogine’a.  
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APPLICATION OF ALTERNATIVE PREDICTION METHODS  

FOR LONG-TERM FORECASTING  

OF LOCAL ENERGY CONSUMPTION IN RURAL AREAS  

Summary 

The applicability of deterministic-chaos-based models, in particular the logistic 

models according to Prigogine, logistic models according to Schuster, heuristic 

crossing models and models basing on Hausdorff’s dimension for local forecasting 

of energy consumption in the rural areas in the long time, is verified in the paper. 

The model quality was assessed by observing the curve of ex post forecasts of 

electric energy annual sales to rural consumers by three selected distribution com-

panies and on the basis of their mean absolute relative errors.  

Key words: electric energy, forecast, deterministic chaos theory 

 


