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Streszczenie: Rozpływ mocy jest zadaniem wyznaczenia wartości 

napięć węzłowych oraz obciążeń gałęziowych w danym stanie 

systemu elektroenergetycznego. W przypadku probabilistycznego 

rozpływu zarówno dane wejściowe zadania, jak i wyniki obliczeń 

mają postać rozkładów prawdopodobieństwa. Rozkłady te można 

określić dla zapotrzebowania na moc, dostępności i poziomu 

generacji mocy w węzłach oraz struktury układu sieciowego. 

W artykule przedstawiono wyniki porównania losowań 

przeprowadzonych metodą Monte Carlo oraz metodą LHS. 

Losowania te dotyczyły dostępności infrastruktury sieciowej. 

Obliczenia przeprowadzono w układzie sieciowym 

odwzorowującym krajową sieć zamkniętą 400 kV/220 kV/110 kV. 

Na podstawie przedstawionych wyników symulacji odniesiono się 

do możliwości wykorzystania metody LHS w prowadzeniu analiz 

probabilistycznego rozpływu mocy. 

 
Słowa kluczowe: probabilistyczny rozpływ mocy, metody 

symulacyjne, niezawodność układu przesyłowego. 

 

1. WSTĘP 
 

Opis zjawisk fizycznych może być wykonywany za 

pomocą modeli, których realizacje można podzielić na 

deterministyczne i probabilistyczne. W przypadku modeli 

deterministycznych stosuje się zależności i wartości 

parametrów jednoznaczne, natomiast w przypadku modeli 

probabilistycznych wykorzystuje się funkcje losowe. Modele 

probabilistyczne można rozumieć wąsko tzn. jako modele 

tworzone wyłącznie na gruncie teorii prawdopodobieństwa 

lub szeroko, jako modele odzwierciedlające losowość 

otaczających nas zjawisk. Wówczas do grupy modeli 

probabilistycznych zaliczać się będą także modele 

statystyczne. Takie podejście jako bardziej uniwersalne jest 

powszechnie używane w krajowej literaturze przedmiotu 

[1,2]. Przemawia za nim również równoległy rozwój teorii 

prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej 

przedstawiony przykładowo w pracy [3]. 

Rozpływ mocy, dla którego dane wejściowe oraz wyniki 

obliczeń mają postać rozkładów prawdopodobieństwa zwany 

jest probabilistycznym rozpływem mocy. W tym zadaniu 

danymi wejściowymi są rozkłady prawdopodobieństwa dla 

zapotrzebowania na moc w węzłach sieciowych oraz  

w zakresie dostępności i generacji mocy. Ponadto daną 

wejściową jest również struktura układu sieciowego.  

W postaci funkcji losowych mogą być również zadane 

pozostałe parametry modelu, takie jak impedancje czy 

obciążalności. Wynikiem obliczeń rozpływu mocy są 

rozkłady prawdopodobieństwa napięć węzłowych oraz 

przepływów gałęziowych. Analizując obwody elektryczne  

w ujęciu probabilistycznym można wyróżnić trzy 

podstawowe przyczyny losowości zachodzących procesów. 

Są to: losowe warunki początkowe, losowe wartości 

parametrów elementów (urządzeń), losowe wymuszenia, a 

także ich dowolne kombinacje [2]. W przypadku analizy 

pracy systemu elektroenergetycznego zwykle naraz 

występują wszystkie trzy przyczyny losowości zjawisk.  

Metody wyznaczania probabilistycznego rozpływu 

mocy można podzielić ogólnie na symulacyjne, analityczne  

i aproksymacyjne. Metody analityczne i aproksymacyjne są 

często łączone w jedną grupę definiowaną jako metody 

analityczne. Metody symulacyjne polegają na wykonaniu 

określonej liczby deterministycznych rozpływów mocy, przy 

czym dane do takiego rozpływu mocy są wynikiem symulacji 

danych wejściowych zgodnie z ich rozkładami 

prawdopodobieństwa. Do określenia wartości danych 

wejściowych dla i-tej symulacji mogą być wykorzystane 

różne metody symulacyjne. Liczba symulacji niezbędnych do 

wykonania zależy od przyjętej metody symulacyjnej  

i przykładowo dla metody Monte Carlo może wynosić 

kilkaset lub kilkadziesiąt tysięcy w zależności od wielkości 

analizowanego układu. Inne metody, np. LHS, pozwalają na 

zmniejszenie wymaganej liczby symulacji. Wybór metody 

losowań ma więc istotne znaczenie dla czasu trwania obliczeń 

probabilistycznego rozpływu mocy.  

 

2. METODY SYMULACYJNE 

 

2.1. Metoda Monte Carlo 

Metoda losowań zwana Monte Carlo wykorzystuje 

prawo wielkich liczb sformułowane przez J. Bernoulliego [4]. 

Prawo to mówi, że przy dostatecznie wielkiej liczbie prób 

częstość danego zdarzenia losowego będzie się nieistotnie 

różniła od prawdopodobieństwa jego wystąpienia, co  

w praktyce metody oznacza wykorzystanie zbieżności 

częstości występowania danego zdarzenia w N próbach, do 

prawdopodobieństwa tego zdarzenia wówczas, gdy N dąży do 

nieskończoności. Jeżeli przez F(x) oznaczyć funkcję 

zwracającą prawdopodobieństwo P tego, że zmienna x będzie 

o wartości mniejszej lub równej X tzn. F(x) = P(x≤X) to 

funkcja F(x) będzie zwana dystrybuantą. W metodzie Monte 

Carlo do generowania wartości losowych wykorzystuje się 

funkcję odwrotną do dystrybuanty tzn. G(F(x)) = x. Najpierw 

więc losowana jest liczba k z przedziału od 0 do 1 wg rozkładu 
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równomiernego, a następnie określa się wartość X korzystając 

z funkcji x = G(k).  

Zaletą metody Monte Carlo jest jej prostota i ogólność, 

natomiast wadą jest jej wolna zbieżność. Wielkość 

popełnianego błędu estymacji prawdopodobieństwa jest 

odwrotnie proporcjonalna do pierwiastka z wykonanej liczby 

N symulacji. W efekcie zwiększenie dokładności 

rozwiązywania danego zadania o jeden rząd wymaga 

stukrotnego zwiększenia nakładu obliczeń. 

 

2.2. Metoda LHS 

Alternatywną metodą symulacji względem Monte Carlo 

jest metoda Latin Hypercube Sampling (LHS) [4,5]. Istotą tej 

metody jest zdeterminowany podział rozkładu 

prawdopodobieństwa na P przedziałów jednakowo 

prawdopodobnych. Podział taki wykonany dla P=5 

przedziałów przedstawiono na rysunku 1, przy czym 

przedziały te przedstawiono zarówno na tle funkcji 

skumulowanej (dystrybuanty), jak i rozkładu 

prawdopodobieństwa zmiennej losowej X (rozkład trójkątny). 

Metoda LHS realizowana jest w kilku kolejnych 

krokach. Pierwszym jest wspomniany powyżej podział 

badanej funkcji skumulowanej zmiennej losowej X na P 

przedziałów. W kolejnym kroku wybierane są losowo 

poszczególne przedziały, a następnie generowana jest liczba 

losowa z wybranego przedziału. Wartość tak wygenerowanej 

liczby odpowiada kwantylowi badanego rozkładu. W ten 

sposób określona zostaje wartość zmiennej losowej X=x. 

Proces powtarzany jest dla wszystkich wyróżnionych 

przedziałów. 

 

 

 
Rys. 1. Podział funkcji skumulowanej F(x) oraz funkcji gęstości 

f(x) na P przedziałów o równym prawdopodobieństwie 

 

Zwiększenie rozdzielczości podziału na przedziały 

prowadzi do lepszego odwzorowania rozkładu badanej 

zmiennej. Innym sposobem poprawy rozdzielczości procesu 

jest wprowadzenie kolejnych B powtórzeń całego cyklu 

(z j. angielskiego tzw. „paczek”), uzyskana wówczas liczba 

wyników jest iloczynem liczby przedziałów i liczby 

powtórzeń tj. N=P·B. 

 

3. SYMULACJA STANU INFRASTRUKTURY 

SIECIOWEJ 

 

Układ sieciowy to zbiór elementów o określonej 

topologii i parametrach. Rozpatrując stan poszczególnych 

elementów układu sieciowego można posłużyć się rozkładem 

dwustanowym, na podstawie realizacji którego określa się, 

czy dany element pracuje lub jest wyłączony. 

Prawdopodobieństwo tego, że dany element jest wyłączony 

może być wyznaczone zgodnie z klasyczną definicją 

Laplace’a jako liczba wyników sprzyjających danemu 

zdarzeniu do łącznej liczby jednakowo prawdopodobnych 

wyników. Parametrem charakterystycznym będzie więc 

liczba godzin w ciągu roku, kiedy element nie pracuje 

odniesiona do łącznej liczby godzin w ciągu roku. Należy 

przyjąć przy tym, że w każdej godzinie roku zdarzenie 

polegające na tym, że dany element jest wyłączony jest tak 

samo prawdopodobne (losowania niesekwencyjne). Jest to 

założenie upraszczające, ponieważ pomija się m.in. wpływ 

sezonowości, a także brak pamięci co do stanu elementu  

w godzinie poprzedzającej. Jeśli bowiem godzinę wcześniej 

element był wyłączony to prawdopodobieństwo, że  

w kolejnej godzinie będzie nadal wyłączony może być 

większe niż dla przypadku, gdy dany element godzinę 

wcześniej był włączony. Dodatkowo należy rozstrzygnąć, czy 

liczba godzin kiedy dany element jest wyłączony ma 

obejmować jedynie przypadki wyłączeń awaryjnych, czy 

także wyłączenia spowodowane innymi przyczynami np. 

wyłączeniami planowanymi. 

Dla potrzeb symulacji, w tym budowy rozkładów 

dwustanowych dla elementów układu sieciowego posłużono 

się danymi publikowanymi przez PSE SA. Dane te 

zamieszczone w raportach z pracy Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego (KSE) obejmują: średnią liczbę 

wyłączeń na odcinek linii, średnią liczbę wyłączeń na 100 km 

linii, średni czas trwania wyłączeń na odcinek linii oraz średni 

czas trwania wyłączeń na 100 km linii. Wyłączenia 

przedstawiane są w podziale na: łączne, planowe, awaryjne, 

operatywne oraz dla obniżenia napięć. 

Do wyznaczenia prawdopodobieństwa pi wyłączenia 

danej linii elektroenergetycznej skorzystano z ogólnej 

definicji prawdopodobieństwa zdarzenia losowego opisanej 

zależnością: 
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gdzie: Li – długość linii wyrażona w km,  

Ti – średniomiesięczny czas wyłączeń 100 km linii. 

Korzystając z zależności (1) i przyjmując przykładowo 

Ti na poziomie średniomiesięcznego łącznego czasu 

wyłączenia wynoszącego 150 godz./100 km oraz 

średniomiesięczny czas wyłączenia awaryjnego na poziomie 

wynoszącym 10 godz./100 km prawdopodobieństwa 

wyłączenia 100 kilometrowej linii będą wynosić odpowiednio 

0,20548 i 0,01370. 
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4. WYNIKI SYMULACJI DOSTĘPNOŚCI 

INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ 

 

Na podstawie przedstawionego opisu podejścia do 

określania prawdopodobieństwa wyłączenia poszczególnych 

elementów infrastruktury sieciowej wykonano symulacje dla 

linii w sieci zamkniętej modelu KSE. Wynikiem 

przeprowadzonych symulacji był status gałęzi – linia 

załączona/wyłączona. Liczba gałęzi objętych modelem KSE 

wynosiła – 3 229 szt. Losowania przeprowadzono metodą 

MonteCarlo oraz LHS. Liczba losowań metodą Monte Carlo 

wynosiła 1 000, 5 000 i 10 000 losowań, natomiast 

w metodzie LHS założono 250 stanów losowych. 

Rozpatrzono przy tym różne wartości parametrów 

charakterystycznych metody LHS tj. liczby partycji i paczek. 

 

4.1. Losowania metodą LHS 

W metodzie LHS przed rozpoczęciem symulacji należy 

ustalić P - liczbę partycji i B - paczek. Liczba partycji to liczba 

przedziałów (podziału dystrybuanty) o równym 

prawdopodobieństwie np. dla liczby partycji równej 5, 

przedziały prawdopodobieństwa są następujące: 0<P1≤0,2; 

0,2<P2≤0,4; 0,4<P3≤0,6; 0,6<P4≤0,8; 0,8<P5<1. Liczba 

paczek to inaczej liczba losowań w ramach każdej partycji. 

Metoda LHS ma więc dwa poziomy losowości, pierwszy to 

ustalenie kolejności partycji, zaś drugi to wartości uzyskane 

w ramach poszczególnych partycji. 

Na rysunkach 2 i 3 przedstawiono wyniki symulacji 

dostępności infrastruktury sieciowej w modelu sieci KSE, 

przy przyjęciu prawdopodobieństwa awarii na poziomie 

wynikającym z czasu trwania przerw awaryjnych oraz 

alternatywnie łącznego czasu trwania wyłączeń. 

Dla modelu KSE składającego się z 3 229 gałęzi  

i prawdopodobieństwa wyłączenia na poziomie czasu trwania 

wyłączeń awaryjnych, stwierdzono pojedyncze przypadki 

układów bez wyłączeń oraz układów n-1 i n-2 oraz od n-11 

do n-18. Największą reprezentację stwierdzono w przypadku 

stanów od n-5 do n-7, których liczba wynosiła od trzydziestu 

kilku do pięćdziesięciu.  

 

 
 

Rys. 2. Wyniki symulacji dostępności infrastruktury dla sieci 

zamkniętej KSE metodą LHS, prawdopodobieństwo wyłączenia na 

poziomie czasu trwania wyłączeń awaryjnych 

 

 
 

Rys. 3. Wyniki symulacji dostępności infrastruktury dla sieci 

zamkniętej KSE metodą LHS, prawdopodobieństwo wyłączenia na 

poziomie łącznego czasu trwania wyłączeń 

 

W przypadku przyjęcia prawdopodobieństwa 

wyłączenia na poziomie łącznego czasu trwania wyłączeń, nie 

stwierdzono przypadków wystąpienia układów pełnych oraz 

stanów wyłączeń od pojedynczych, aż do n-66. Stany od n-67 

do n-131 wystąpiły w kilku lub kilkunastu przypadkach, z 

wyłączeniem stanu n-89, który wystąpił 22 razy, co było 

liczbą maksymalną. Nie zaobserwowano znaczących różnic 

w uzyskanych wynikach w zależności od przyjętych 

parametrów modelu LHS. 

 

4.2. Losowania metodą Monte Carlo 

Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono wyniki losowań 

dostępności infrastruktury sieciowej metodą Monte Carlo dla 

modelu sieci zamkniętej KSE, przy przyjęciu 

prawdopodobieństwa awarii na podstawie czasu wyłączeń 

awaryjnych lub łącznego czasu wyłączeń. 

 

 
 

Rys. 4. Wyniki symulacji dostępności infrastruktury dla sieci 

zamkniętej KSE metodą Monte Carlo, prawdopodobieństwo 

wyłączenia na poziomie czasu trwania wyłączeń awaryjnych 

 

Dla modelu KSE, przy prawdopodobieństwie 

wyłączenia elementu wynikającym z czasu wyłączeń 

awaryjnych, w obu metodach uzyskano stany losowe 

obejmujące układy – od układu pełnego do układów n-18.  

W przypadku metody LHS nie wystąpiły stany n-14, n-16 i n-

18. Najliczniej reprezentowane były stany od n-4 do n-8, 

ponad 10% każdy. Układy pełne oraz o największej liczbie 

wyłączonych elementów wystąpiły w liczbie marginalnej. 

Największą różnicę wartości wynoszącą 2,6 punktu 

procentowego stwierdzono dla najliczniejszych układów n-6, 

którego udział dla pary (LHS; Monte Carlo) wynosi 

odpowiednio (18,6%; 16,0%). 
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Rys. 5. Wyniki symulacji dostępności infrastruktury dla sieci 

zamkniętej KSE metodą Monte Carlo, prawdopodobieństwo 

wyłączenia na poziomie łącznego czasu trwania wyłączeń 

 

Przy prawdopodobieństwie wyłączenia elementu 

wynikającym z łącznego czasu wyłączeń w obu metodach 

uzyskano szerokie spectrum stanów losowych obejmujące 

układy – od układu n-65 do układów n-131. W metodzie 

Monte Carlo maksymalny udział stwierdzono dla stanów  

n-95 w wysokości 4,5%, zaś w metodzie LHS dla stanów  

n-97 w wysokości 5,3%. Generalnie najliczniej 

reprezentowane są stany pomiędzy n-90 a n-100. 

W przypadku metody LHS, gdzie łączna liczba 

rozpatrywanych stanów losowych wynosiła 250, przy tak 

dużym spectrum uzyskanych stanów losowych reprezentacja 

pojedynczego stanu losowego (w rozumieniu stanu n-x) jest 

stosunkowo nieliczna i wynosi maksymalnie 17 stanów, 

jednakże najczęściej kształtuje się w okolicach liczby 

niewiele większej niż 10 stanów. 

 

5. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Podsumowując uzyskane wyniki można stwierdzić, iż 

metoda Monte Carlo w zastosowaniu do symulacji przy 

rozwiązywaniu rozpływu probabilistycznego daje pełną 

reprezentację losowych stanów dostępności infrastruktury 

w poszczególnych rozpatrywanych modelach. Struktura 

udziału poszczególnych typów wyłączeń uzyskana metodą 

LHS nie odbiega znacząco od wyników uzyskanych metodą 

Monte Carlo przy przyjęciu prawdopodobieństwa 

wynikającego z czasu wyłączeń awaryjnych. Zaletą metody 

LHS jest znaczne ograniczenie liczby rozpatrywanych stanów 

losowych w porównaniu do metody Monte Carlo. Przyspiesza 

to zatem proces obliczeniowy i daje możliwość włączenia go 

do szerszego zadania rachunkowego. Wadą jednak jest to, że 

przy ograniczonej liczbie stanów losowych mogą nie zostać 

zidentyfikowane te o istotnym wpływie na warunki pracy 

systemu elektroenergetycznego. 

Przeprowadzone symulacje włączają się w rozważania 

prowadzone nad przydatnością wykorzystania funkcji 

losowych w lepszym odwzorowaniu stanów pracy KSE. 

Praktyka tego zadania w szczególności odnosić się może do 

analizy stanów przyszłych, perspektywicznych zarówno 

w zakresie planowania operacyjnego jak i rozwoju systemu, 

w tym doboru decyzji inwestycyjnych i ocenie występujących 

ograniczeń sieciowych. 
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USAGE OF SELECTED SIMULATION METHOD FOR PROBABILISTIC POWER FLOW 

CALCULATIONS 

 

Probabilistic power flow is such kind of power flow problem, for which the input data and calculation results have the 

form of probability distributions. Analogous to the deterministic power flow inputs are defined in the network nodes: the power 

and electricity demand, availability and level of power generation, defined as probability distributions. In addition, an input 

data structure is also the network system. The result of the calculation of power flow are probability distributions of voltage in 

grid nodes and branch power flows. The structure of the network, as part of the network model, understood as the availability 

of its individual components is a random variable. Variable distribution of binary: the element is on or off. Parameter of this 

distribution is the failure rate of the item, possibly increased by the rate of planned outage. Generally, the method of determining 

probabilistic power flow can be divided into simulation, analysis and approximation. Approximation and analytical methods 

are often combined into one group defined as an analytical method. To determine the value of the input data for the n-th 

simulation can be used different simulation methods, including Monte Carlo and Latin Hypercube Sampling (LHS). 

The article presents the results of the comparison draws conducted using Monte Carlo method and LHS. Drawings are 

concerned the availability of network infrastructure (lines). The calculations were carried out for the national 400 kV, 220 kV 

and 110 kV network. Simulation result shows possibility of Monte Carlo and LHS method usage for probabilistic power flow 

calculation. 

 

Keywords: probabilistic power flow, simulation methods, reliability of the transmission system. 
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