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1. WPROWADZENIE 

Straty mocy i energii w układach sieciowych to energetyczne potrzeby własne składowych 
elementów sieci w procesie transportu mocy i energii elektrycznej [1]. Straty dzieli się na straty 
obciążeniowe zależne od obciążenia prądowego (mocowego) elementu sieciowego i straty jałowe 
praktycznie niezależne od obciążenia. Obciążeniowe straty mocy konkretnego elementu są 
proporcjonalne do kwadratu przepływającej przez niego mocy, a straty energii zależą od zmienności 
czasowej mocy. Natomiast jałowe straty mocy są proporcjonalne do kwadratu napięcia w miejscu 
zainstalowania elementu, a straty energii zależą od stopnia wykorzystania czasu jego pracy.  

Podstawowe zależności umożliwiające liczbowe określenie poszczególnych rodzajów strat są 
powszechnie znane lub dostępne w branżowej literaturze – m.in. w [1, 2]. W niniejszym artykule 
przedstawiono jedno z istotniejszych zagadnień jaki stanowi ocena metody wyznaczania 
obciążeniowych strat energii czynnej na podstawie modeli matematycznych opisujących względny 

czas trwania strat maksymalnych w jako funkcji podstawowego wskaźnika charakteryzującego zmiany 
obciążenia, jakim jest czas użytkowania mocy szczytowej Ts. Zmieniające się obciążenie elementów 
sieci elektroenergetycznej utrudnia wyznaczanie rzeczywistych wartości obciążeniowych strat energii 
elektrycznej. Opracowane modele obliczeniowe pozwalają z jednej strony na szacowanie strat energii, 
lecz z drugiej strony obarczone są pewnymi błędami oszacowania. 

 

2. OBCIĄŻENIOWE STRATY ENERGII CZYNNEJ 

Straty energii ΔE to straty mocy w przyjętym przedziale czasu. Straty te można opisać następującą 
zależnością:  
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gdzie:   P(t) – chwilowe straty mocy czynnej, Ta   – czas obliczeniowy czyli czas, dla którego 
wyznacza się straty energii.  

Straty mocy są sumą strat jałowych i obciążeniowych, stąd straty energii dzieli się analogicznie na 
straty energii jałowe, wywołane jałowymi stratami mocy i straty energii obciążeniowe wywołane 
obciążeniowymi stratami mocy. Zgodnie z tematem referatu zaprezentowany zostanie jedynie problem 
wyznaczania obciążeniowych strat energii czynnej. 

Obciążeniowe straty energii czynnej ΔEobc, czyli straty energii w rezystancjach podłużnych 
schematów zastępczych elementów sieciowych w okresie obliczeniowym Ta wyznacza się z wzoru: 
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Wprowadzając poniższą zależność na chwilowe straty obciążeniowe:  
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wzór (2) można przekształcić do następującej postaci: 
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gdzie: Is – największe natężenie prądu występujące w elemencie sieciowym w okresie obliczeniowym 
          Ta,  It – natężenie prądu w chwili t,  Ss – największe obciążenie mocą pozorną elementu  
          sieciowego w okresie obliczeniowym Ta, St – obciążenie mocą pozorną w chwili t, ΔPobc_s  – 
          straty obciążeniowe przy szczytowym (maksymalnym) obciążeniu, mSt - względne obciążenie w  
          chwili t odniesione do szczytowej mocy pozornej, czyli  chwilowy stopień obciążenia mocą  

          pozorną,  - czas trwania strat maksymalnych, w - względny czas trwania strat maksymalnych  

w = Ta. 
Posługiwanie się prostą zależnością (4) do obliczania obciążeniowych strat energii czynnej w 
elementach sieci elektroenergetycznej wymaga uprzedniego wyznaczenia wartości czasu trwania strat 

maksymalnych lub jej wartości względnej w. 
 

3. CZAS TRWANIA STRAT MAKSYMALNYCH 

Biorąc pod uwagę zależności (3) i (4), czas trwania strat maksymalnych definiowany jest 
następującą zależnością: 
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Obliczenie dokładnej wartości  z wzoru (5) wymaga funkcyjnego odwzorowania przebiegu prądu 
It = I(t)  lub  mocy St = S(t) w ciągu całego okresu czasu, dla którego wyznaczone mają być straty 
energii. Stochastyczna zmienność mocy sprawia, że w praktyce eksploatacyjnej nie stosuje się 
wyznaczania funkcji matematycznych opisujących zmiany obciążenia w czasie na podstawie 
zebranych danych, które pozwoliłyby obliczyć wartość całki z wzoru (5). 

  Podstawowymi wielkościami mierzonymi – dla potrzeb rozliczeniowych – są: ilość 
przepływającej energii elektrycznej E oraz maksymalne obciążenie mocą czynną (tzw. moc 
szczytowa) Ps. Dane te pozwalają obliczyć podstawowy wskaźnik charakteryzujący zmiany obciążenia 
tzw. czas użytkowania mocy szczytowej Ts z zależności: 
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gdzie: E  – ilość energii elektrycznej przepływającej przez element sieciowy, Ps – moc szczytowa  
(maksymalne zarejestrowane obciążenie w okresie obliczeniowym Ta). 

Na rys. 1. przedstawiono przebieg stopnia obciążenia mocą pozorną Stm  i kwadrat tego stopnia 

2
Stm  w funkcji czasu dla wybranej stacji SN/nn wykonany na podstawie własnej bazy danych. Pole 

pod krzywą )(tfmSt  odpowiada energii przesłanej przez element sieciowy, natomiast pole pod 

krzywą  )(tfmSt 
2

- obciążeniowym stratom energii. Na wykresie zaznaczono czas użytkowania 

mocy szczytowej (maksymalnej) Ts oraz czas trwania strat maksymalnych  W prezentowanym 
przykładzie czas obliczeniowy Ta odpowiada czasowi trwania roku Tr, tzn. Ta = Tr = 8760 h. 
 

 

 
 

 



 

Rys. 1.  Względne zmiany obciążenia Stm  i względne zmiany obciążeniowych strat mocy  
2
Stm  . 

 

4. METODY WYZNACZANIA CZASU TRWANIA STRAT MAKSYMALNYCH 

Losowe zmiany obciążenia powodują, że w większości przypadków trudno je opisać z 
zadawalającą dokładnością zależnością funkcyjną. W konsekwencji nie ma możliwości obliczenia 

dokładnej wartości czasu  według wzoru (5) oraz obciążeniowych strat energii.  W związku z tym 

korzysta się z różnych przybliżonych sposobów (metod) wyznaczania rzeczywistego  lub względnego 

w czasu występowania strat maksymalnych, które  scharakteryzowane są w literaturze przedmiotowej 
[3 ÷ 6]. Metody te autorzy w swoich wcześniejszych publikacjach [2, 7]  podzielili następująco:  

Metoda I najprostsza, lecz stosunkowo mało dokładna, wykorzystuje krzywe w = f(Tw)  lub  = f(T) 

opracowane przez Głazunowa, Eimera [3]. Krzywe Głazunowa pozwalają na odczytanie wartości w 

dla konkretnej wartości Tw przy uwzględnieniu wartości współczynnika mocy (przy czym Tw = Ts/Ta jest 

względnym czasem użytkowania mocy szczytowej). Krzywa Eimera opracowana została dla 

przeciętnych warunków, jakie panowały wiele lat temu w sieciach elektroenergetycznych (w czasie 

tworzenia krzywej). Autor zaznacza, że wystarczającą dokładność uzyskuje się przy wartościach 

współczynnika mocy od 0,8 do 0,85. Należy zwrócić uwagę na fakt, że sam odczyt wartości z 

wykresów Głazunowa lub Eimera może być obarczony dużym błędem.  

Metoda II możliwa jest do zastosowania w przypadku dysponowania jedynie wykresem graficznym 

zmienności mocy czynnej w czasie S(t)=f(t). Zastępując krzywą zmian mocy krzywą schodkową 

otrzymuje się wartości mocy S1, S2, S3, … Sk w przedziałach czasu t1, t2, t3, … tk, co pozwala na 

wyznaczenie wartości z przybliżonego wzoru: 
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W metodzie tej im większa liczba przedziałów czasu k tym uzyskuje się wyższą dokładność przy 

obliczaniu czasu  

W wielu przedsiębiorstwach energetycznych zbierane są dane dotyczące średniego obciążenia w 

wybranych jednostkach czasu np. obciążenia 15-minutowe, 30-minutowe lub godzinowe w różnych 

punktach sieci. Wykorzystując te dane można z dużą dokładnością obliczyć obciążeniowe straty 

energii, przy czym metoda ta wcześniej uchodząca za czasochłonną, obecnie dzięki upowszechnieniu 

obliczeń komputerowych nie podlega takim ograniczeniom. 

 Ts 



Metoda III oparta na modelach matematycznych określających najczęściej w na podstawie wzorów 

empirycznych opracowanych przez wielu autorów w postaci: 

    w = f(Tw)     (8) 

przy czym stosowana zależność może stanowić linię prostą, wielomian drugiego stopnia lub funkcję 
potęgową. 

W literaturze przedmiotowej – podanych wcześniej pozycjach [3 ÷ 6] oraz [9, 10] – prezentowana  

jest znaczna liczba modeli wyznaczania względnego czasu trwania strat maksymalnych w. Wszystkie 
modele były opracowane na podstawie zebranych danych statystycznych dotyczących obciążenia 
różnych elementów sieci we wcześniejszych lub późniejszych okresach czasu. Można zatem 

stwierdzić, że wartości w wyznaczane według poszczególnych modeli dla sieci elektroenergetycznych 
będą obarczone błędem – mniejszym lub większym – zależnym od tego, dla jakiej sieci był 
opracowany model i w jakim okresie czasu. Autorzy niniejszego referatu w swoich publikacjach [2, 7] 
zaprezentowali 20 takich modeli wraz z podaniem ewentualnych ograniczeń w ich wykorzystaniu. 
Należy zauważyć, że do klasycznych rozwiązań można zaliczyć: 

 model Profesora K. Kopeckiego  
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przy czym zależność (9) można zastosować dla wartości względnego czasu użytkowania mocy 

szczytowej z przedziału 0,4 ≤ Tw ≤ 0,9. 

 

5. OCENA MODELI WYZNACZANIA CZASU TRWANIA STRAT MAKSYMALNYCH 

W wspomnianych wcześniej pracach własnych [2, 7] autorzy dokonali porównania 
zaprezentowanych 20 modeli wyznaczania czasu trwania strat maksymalnych. Do obliczeń 
wykorzystano własną bazę danych [8] dla stacji transformatorowych SN/nn oraz udostępnioną przez 
AGH bazę danych [9, 10] dla stacji transformatorowych 110kV/SN. Przebiegi obciążeń tych stacji 
różnią się – przede wszystkim – tzw. wypełnieniem wykresu (w przypadku jednakowych wartości mocy 
szczytowych i minimalnych energie pobrane są różne). Konsekwencją takich przebiegów są różne 
wartości czasu użytkowania mocy szczytowej Ts. Bardziej wyrównane przebiegi  charakteryzują się 
wyższymi wartościami czasu Ts, a w konsekwencji również wyższymi wartościami czasu trwania strat 

maksymalnych  .  

5.1. Stacje transformatorowe SN/nn 

Bazę wejściową do analizy stanowiły dane obejmujące wartości 15-minutowych obciążeń 13 
stacji transformatorowych SN/nn zebrane dla jednego roku kalendarzowego. Obliczono rzeczywisty i 
względny czas użytkowania mocy szczytowej Ts i Tw oraz rzeczywisty i względny czas trwania strat 

maksymalnych iw. Wybrane wyniki obliczeń i ich charakterystykę statystyczną przedstawiono w 
tabeli 1. 

Tabela 1. Rezultaty obliczeń charakterystycznych wielkości dla stacji SN/nn 

Parametr Zakres zmienności 
Wartość 
średnia 

Odchylenie 
standardowe 

Ts [h] 2187 ÷ 4288 3435 983 

Tw [-] 0,250 ÷ 0,489 0,392 0,112 

[h] 788 ÷ 2444 1662 801 

w [-] 0,090 ÷ 0,279 0,190 0,091 

 



Z danych liczbowych zestawionych w tabeli 1 wynika, że przebiegi obciążeń poszczególnych 
stacji są bardzo zróżnicowane – świadczą o tym wartości odchyleń standardowych, które dla czasu 
użytkowania mocy szczytowe są na poziomie bliskim 30% wartości średniej, a dla czasu trwania strat 
maksymalnych sięgają 50% wartości średniej. 

Zaprezentowane w pracach [2, 7] wyniki porównania modeli wyznaczania czasu trwania strat 
maksymalnych wykazały, że w przypadku stacji transformatorowych SN/nn następujące modele 
aproksymacyjne (oznaczenia modeli jak w w/w pracach) zapewniają błędy odwzorowania poniżej 
10%:  
 Model  M_8 
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 Model M_16 
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Analizując powyższe zależności można stwierdzić, że modele M_8 i M_16 mają bardzo zbliżoną 
postać i stanowią wielomian drugiego stopnia. Natomiast model M_15 wykorzystuje wg [5] 
aproksymację rzeczywistego przebiegu obciążenia mocą pozorną opisanego zależnością: 
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gdzie: mS   - średni stopień obciążenia mocą pozorną,  
 mS0  - minimalny stopień obciążenia mocą pozorną. 

Przyjmując założenie, że: 
2
SoS mm   po przekształceniu uzyskuje się postać modelu M_15. Oznacza 

to, że model uwzględnia oprócz średniego stopnia obciążenia mocą pozorną mS liczbowo równego 
względnej wartości czasu użytkowania mocy szczytowej Tw , także minimalny stopień obciążenia 
mocą pozorną mS0 . 

5.2. Stacje transformatorowe 110kV/SN 

Bazę wejściową do analizy stanowiły dane obejmujące wartości 15-minutowych obciążeń 16 
stacji transformatorowych 110kV/SN zebrane dla jednego roku kalendarzowego. Podobnie jak 
poprzednio obliczono rzeczywisty i względny czas użytkowania mocy szczytowej Ts i Tw oraz 

rzeczywisty i względny czas trwania strat maksymalnych i w. Wybrane wyniki obliczeń i ich 
charakterystykę statystyczną przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Rezultaty obliczeń charakterystycznych wielkości dla stacji 110kVSN 

Parametr Zakres zmienności 
Wartość 
średnia 

Odchylenie 
standardowe 

Ts [h] 3182 ÷ 6194 4411 778 

Tw [-] 0,363 ÷ 0,707 0,503 0,089 

[h] 1248 ÷ 4469 2525 510 

w [-] 0,142 ÷ 0,510 0,288 0,058 

 
Z danych liczbowych zestawionych w tabeli 2 wynika, że przebiegi obciążeń poszczególnych 

stacji są mniej zróżnicowane niż dla stacji SN/nn – wartości odchyleń standardowych dla czasu 



użytkowania mocy szczytowe nie przekraczają 18% wartości średniej, a dla czasu trwania strat 
maksymalnych są na poziomie 20% wartości średniej. 

W przypadku stacji transformatorowych 110kV/SN następujące modele aproksymacyjne 
zapewniają błędy odwzorowania poniżej 10%:  
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Należy zauważyć, że Model M_18 [10] zbudowany został jako funkcja potęgowa w Akademii 
Górniczo-Hutniczej, a następnie sprowadzony do wielomianu drugiego stopnia z wyrazem wolnym 
jako Model_19 oraz bez tego wyrazu jako Model M_20. 

5.3. Ogólne uwagi o stosowaniu modeli w postaci w = f(Tw) 

Na podstawie analizy ogółu wyników obliczeń przedstawionych przez autorów w pracach [2, 7] 
sformułowano wnioski dotyczące dokładności modeli wyznaczania czasu trwania strat maksymalnych 
strat. Dla wszystkich analizowanych stacji i stosowanych modeli okazało się, że błędy odwzorowania 
poniżej 10% obserwuje się tylko dla około 50% stacji SN/nn oraz 66,7% stacji 110kV/SN. 
Zdecydowanie wyższą dokładność obserwuje się dla stacji o bardziej wyrównanym przebiegu 
obciążenia. Dla obciążeń stacji o względnym czasie użytkowania mocy szczytowej powyżej 0,5 (Tw > 
0,5) większość modeli gwarantuje zadawalającą dokładność. Natomiast dla obciążeń stacji o bardzo 
niskim czasie Tw  (Tw < 0,2, a szczególnie na poziomie 0,1) modele są znacznie mniej dokładne.  

Mając na uwadze powyższe postawiono pytanie: czy wystarczającym jest branie pod uwagę tylko 
czasu użytkowania mocy szczytowej? Dla sformułowania odpowiedzi na to pytanie przeprowadzono 
następujące obliczenia symulacyjne.  

W tablicach 3 i 4 zestawiono po cztery warianty zredukowanych obustronnie uporządkowanych 
wykresów obciążenia. Każda seria wariantów obliczeniowych charakteryzuje się tą samą wartością 
względną przesyłanej energii elektrycznej Ew i względnym czasem użytkowania mocy szczytowej Tw, a 
mianowicie: 
 dla wariantów W_11 ÷ W_14  Ew = 0,46   Tw = 0,46    
 dla wariantów W_21 ÷ W_24  Ew = 0,82   Tw = 0,82   

 
 

Tabela 3. Zredukowane obustronnie uporządkowane wykresy obciążenia – wersja 1 

 

W_11 
twi 0 ÷ 0,4 0,4 ÷ 1,0  --- --- --- 

mSi 1,0 0,1 --- --- --- 

W_12 
twi 0 ÷ 0,3 0,3 ÷ 0,45  0,45 ÷ 1,0  --- --- 

mSi 1,0 0,7 0,1 --- --- 

W_13 
twi 0 ÷ 0,2 0,2 ÷ 0,5  0,5 ÷ 0,6 0,6 ÷ 1,0  --- 

mSi 1,0 0,6 0,4 0,1 --- 

W_14 
twi 0 ÷ 0,1 0,1 ÷ 0,7  0,7 ÷ 0,8 0,8 ÷ 0,9  0,9 ÷ 1,0  

mSi 1,0 0,5 0,3 0,2 0,1 

 

 

 

 



Tabela 4. Zredukowane obustronnie uporządkowane wykresy obciążenia – wersja 2 

 

W_21 
twi 0 ÷ 0,8 0,8 ÷ 1,0  --- --- --- 

mSi 1,0 0,1 --- --- --- 

W_22 
twi 0 ÷ 0,6 0,6 ÷ 0,9  0,9 ÷ 1,0  --- --- 

mSi 1,0 0,7 0,1 --- --- 

W_23 
twi 0 ÷ 0,4 0,4 ÷ 0,8  0,8 ÷ 0,9 0,9 ÷ 1,0  --- 

mSi 1,0 0,9 0,5 0,1 --- 

W_24 
twi 0 ÷ 0,2 0,2 ÷ 0,5  0,5 ÷ 0,8 0,8 ÷ 0,9  0,9 ÷ 1,0  

mSi 1,0 0,95 0,85 0,7 0,1 

 
Natomiast wykorzystując przekształcony wzór (7) do postaci: 
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wyznaczono względne wartości czasu trwania strat maksymalnych w dla poszczególnych wersji i 
wariantów obliczeniowych. Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 5. 
 

 

Tabela 5. Obliczone względne wartości czasu trwania strat maksymalnych w 
 

W e r s j a 
W a r i a n t 

1 2 3 4 

1 0,406 0,379 0,324 0,264 

2 0,802 0,748 0,750 0,737 

 
Analizując otrzymane rezultaty obliczeń można stwierdzić bardzo duże zróżnicowanie wartości 

względnego czasu trwania strat maksymalnych w w obu wersjach obliczeniowych. W wersji 1 – o 
bardziej zróżnicowanym przebiegu obciążenia – różnica dla skrajnych wartości wynosi 0,142, a ich 
stosunek przekracza 1,5. Natomiast w wersji 2 – o bardziej wyrównanym przebiegu obciążenia –  
różnica dla skrajnych wartości wynosi 0,065, a ich stosunek nie przekracza 1,1. 

Odpowiadając zatem na wcześniej postawione pytanie można stwierdzić, że w zależności od 
charakterystycznych cech przebiegu obciążenia może nie być wystarczającym branie pod uwagę tylko 
czasu użytkowania mocy szczytowej przy wyznaczaniu wartości czasu trwania strat maksymalnych. 
 

6. PODSUMOWANIE 

Przedstawione wyniki stanowią próbę zasygnalizowania konieczności nowego podejścia w 
zakresie obliczeniowego wyznaczania wartości czasu trwania strat maksymalnych. Wskazanym 
będzie kontynuowanie analiz i obliczeń w tym obszarze, w szczególności określenia i uwzględnienia 
dodatkowego – oprócz czasu użytkowania mocy szczytowej – estymatora charakteryzującego 
czasowy przebieg obciążenia w elementach sieci elektroenergetycznej. 
 

7. LITERATURA 

[1] Adamska J., Niewiedział R., Podstawy elektroenergetyki – Sieci i urządzenia elektroenergetyczne, 
Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1989. 
[2] Praca zbiorowa pod redakcją J. Kulczyckiego, Straty energii elektrycznej w sieciach 
dystrybucyjnych, Wyd. PTPiREE, Poznań 2009.  
[3] Gosztowt W., Gospodarka elektroenergetyczna w przemyśle, WNT, Warszawa 1970. 



[4] Nowakowski R., Straty mocy i energii elektrycznej – analiza i egzemplifikacja, Prace Naukowe 
Politechniki Szczecińskiej Nr 549, Szczecin 1999. 
[5] Góra S., Gospodarka elektroenergetyczna w przemyśle, PWN, Warszawa 1975. 
[6] Kulczycki J., Gospodarka elektroenergetyczna, w: Vademecum Elektryka (Poradnik dla inżynierów, 
techników i studentów pod red. J. Strojnego), Biblioteka COSiW SEP, Warszawa 2008, rozdział 29.   
[7] Niewiedział E., Niewiedział R., Analiza porównawcza modeli wyznaczania czasu trwania strat 
maksymalnych w elementach sieci elektroenergetycznych, Energetyka, 2011, Nr 1, s. 24-28. 
[8] Niewiedział E., Niewiedział R., Wstępna analiza sprawności i jednostkowych kosztów transformacji 
dla transformatorów rozdzielczych SN/nn, Opracowanie własne na prawach rękopisu, Poznań 2007. 
[9] Anioł D., Dadel P., Krzywe zapotrzebowania mocy w zakładzie energetycznym „X”. Praca 
dyplomowa pod kier. J. Kulczyckiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Tarnów 
2007. 
[10] Mnich R., Badanie zapotrzebowania dobowego dla wybranych stacji 110/SN. Praca dyplomowa 
pod kier. J. Kulczyckiego, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Fizyki i Techniki 
Jądrowej, Kraków 2007. 

 

 


