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Streszczenie: W artykule przedstawiono opracowaną metodę 

optymalnej lokalizacji zasobników energii w sieci 

elektroenergetycznej. W każdej chwili stan sieci 

elektroenergetycznej jest inny. Wybór lokalizacji powinien 

uwzględniać wszystkie analizowane stany sieci. Proces 

poszukiwania lokalizacji jest optymalizacją z ograniczeniami 

funkcyjnymi. Przedmiotem poszukiwań są jednocześnie lokalizacja 

i moce zainstalowane dodatkowych generacji wiatrowych oraz 

lokalizacja i moce zainstalowane elektrochemicznych magazynów 

energii. W tym celu zastosowano algorytmy ewolucyjne. 

Przeprowadzono badania na podstawie modelu przykładowej sieci 

elektroenergetycznej ze zmiennymi węzłami odbiorczymi, generacją 

klasyczną i odnawialną. Na podstawie tych badań utworzono 

aplikację do optymalnej lokalizacji magazynów energii dla wielu 

stanów sieci elektroenergetycznej. 

 
Słowa kluczowe: magazyn energii, algorytmy ewolucyjne, 

lokalizacja, sieć elektroenergetyczna, MatPower. 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Cel i zakres artykułu 

Celem artykułu jest opracowanie metody wyboru 

lokalizacji zasobników energii w sieci WN w funkcji 

maksymalizacji zdolności przyłączania energetyki 

odnawialnej tj. maksymalizacja wyprowadzenia sumarycznej 

mocy źródeł OZE przy spełnieniu ograniczeń technicznych 

sieci (obciążalność i napięcia węzłów). Do badań 

wykorzystano 30-węzłową sieć testową IEEE. Podczas badań 

symulowano zmienne wartości parametrów energetyczne 

węzłów sieci w czasie (np. P,Q lub U). Celem pracy nie jest 

wyznaczanie doboru technologii lub pojemności magazynów 

lecz tylko ich wymaganych mocy zainstalowanych i ich 

lokalizacji. Przedmiotem zainteresowania jest niewielki 

obszar sieci dystrybucyjnej, dla którego inwestor rozważa 

instalację magazynów energii. Metoda nie uwzględnia 

pozostałych czynników analizowanych w ekspertyzach 

przyłączeniowych np. kryterium mocy zwarciowych. 

Czynniki te zostaną uwzględnione w dalszych badaniach 

(kolejnych wersjach metody). Oprócz wymagań technicznych 

należałoby uwzględnić czynniki ekonomiczne jak koszty 

instalacji, przyłączenia, eksploatacji i utylizacji magazynu 

energii. Jednak koszty te zależne są od jego dostawcy, czasu 

realizacji zamówienia, lokalizacji (dostępności infrastruktury 

sieciowej i niezbędne prace umożliwiające przyłączenie do 

sieci elektroenergetycznej – warunki przyłączenia). Czynniki 

te jednak trudno ująć bez uwzględnienia konkretnych 

lokalizacji. Celem artykułu jest dobór lokalizacji magazynów 

ze względu na pracę sieci. Artykuł powstał w ramach projektu 

badawczego GEKON1/02/213880/30/2015.  

1.2. Definicja problemu i wytyczne dla aplikacji 
Przedmiotem rozważań jest znalezienie numerów 

węzłów do których zostanie przyłączona dodatkowa 

generacja FW o określonych mocach zainstalowanych oraz 

numerów węzłów do których zostaną przyłączone magazyny 

energii o określonych mocach. Jest to problem równoczesnej 

optymalizacji lokalizacji zarówno magazynów jak  

i dodatkowej generacji. Analizy sieci elektroenergetycznej 

wykonuje się dla pojedynczego stanu sieci. Stan sieci 

określony jest za pomocą parametrów energetycznych 

węzłów (np. mocy węzłów odbiorczych i generacyjnych) oraz 

jej konfiguracji. Stan sieci zmienia się w każdej chwili. 

Funkcja celu i ograniczenia wyznaczane są na podstawie 

symulacji – rozpływów mocy. Klasyczne metody 

optymalizacji posiadają dodatkowe wymagania np. ciągłości 

lub różniczkowalności funkcji celu, funkcji celu w postaci 

analitycznej. Nie jest możliwe uwzględnienie ograniczeń w 

postaci analitycznej ponieważ ewentualne przeciążenia 

elementów sieci lub przekroczenia dopuszczalnych 

przedziałów napięć w węzłach zależny jest od samej sieci 

(modelu sieci), jej stanu (wartości mocy czynnych i biernych 

w poszczególnych węzłach, stanów łączników oraz 

dodatkowej generacji). Jednym ze sposobów uwzględnienia 

ograniczeń w optymalizacji jest zastosowanie funkcji kary.  

W celu wyznaczenia wartości funkcji kary należy 

wykonać N obliczeń rozpływowych dla każdego stanu sieci. 

Wartość kary stanowi sumę funkcji kar dla każdego stanu. 

Idealnym rozwiązaniem jest takie, które nie powoduje 

przekroczeń w żadnym z N stanów sieci. Zatem jest to 

problem optymalizacji z ograniczeniami nieliniowymi 

(funkcyjnymi). Z powyższych względów do rozwiązania tego 

problemu zastosowano algorytmy ewolucyjne.  

Algorytmy ewolucyjne są algorytmami populacyjnymi. 

Oznacza to, że zawierają one nie jedno lecz zbiór 

proponowanych (przyszłych) rozwiązań zwanych populacją. 

Pojedyncze proponowane rozwiązanie nazywane jest 

osobnikiem. Postać osobnika to połączenie wektora mocy 

zainstalowanych dodatkowych źródeł o długości równej 

licznie węzłów w i wektora mocy zainstalowanych 

magazynów energii o tej samej długości. Wartości różne od 

zera stanowią o faktycznie przyłączonych magazynach / 

dodatkowych źródłach w tych węzłach. Wartość funkcji celu 

oraz funkcji kary wyznaczana jest dla konkretnego osobnika 

ale dla wszystkich N stanów sieci.  

Matematyczna postać problemu jest następująca jak  

w układzie 13 równań i nierówności. Równanie (11) określa 

postać j-tego osobnika w populacji. Wszystkie zależności 

dotyczą jednego j-tego osobnika. Równanie (1) określa 
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problem minimalizacji tj. maksymalizacji sumy mocy 

generacji dodatkowej przy minimalnej karze za 

przekroczenia. Równanie (2) to suma wszystkich kar za 

przeciążenia którychkolwiek elementu sieci dla konkretnego 

stanu s i osobnika j. Równanie (3) to przykładowa postać 

funkcji kary za przeciążenie elementu sieci. Równania (4)  

i (5) są analogicznie ale dotyczą dopuszczalnego zakresu 

napięć dla węzłów. Ograniczenie (6) zapewnia zbieżność 

optymalizacji, ponieważ aby porównać ze sobą tylko 

lokalizacje to suma wartości mocy zainstalowanych powinna 

być taka sama. Równania (7) i (9) oznaczają, że aktualne 

wartości mocy czynnej w aktualnym stanie sieci muszą 

zawierać się w granicach wyznaczonych przez moce 

zainstalowane. Nierówność (8) oznacza, że wartość mocy 

zainstalowanej nie powinna być większa od obciążalności 

linii. Wylosowanie zbyt dużych wartości mogłyby 

powodować przeciążenia. Analogicznie nierówność (10) 

dotyczy mocy zainstalowanej dodatkowej generacji. 

Równanie (12) oznacza modyfikację modelu sieci na 

podstawie postaci osobnika X (m.in. dodanie węzłów 

generacyjnych). Ponadto na podstawie danych historycznych 

stworzono rozkłady mocy czynnych dla generacji OZE. 

Symulacja ich zmienności wykorzystuje te rozkłady mocy. 

Ostatnie równanie oznacza wywołanie aplikacji rozpływowej 

i wyznaczenie obciążeń linii oraz napięć we węzłach. Wyniki 

te używane są do wyliczenia funkcji kar. 

 
gdzie: i – numer węzła sieci, j – numer osobnika z populacji, 

w – liczba węzłów sieci, l – numer elementu sieci (linii), L – 

liczba linii w sieci, N – liczba analizowanych stanów sieci, s 

– numer stanu sieci, przek_S(j,s) – suma kar za przekroczenie 

obciążalności elementów dla osobnika j i stanu s, p_s(j,s,l) – 

kara za przekroczenie obciążalności elementu l dla osobnika j 

i stanu s, Sobc,j,s(l) – aktualne obciążenie elementu sieci l dla 

osobnika j i stanu s, S(l) – obciążalności elementu l, a,b,c – 

współczynniki funkcji kary, przek_U(j,s) – suma kar za 

przekroczenie dopuszczalnego zakresu napięć dla osobnika j 

i stanu s, p_u(j,s,i) – kara za niedotrzymanie napięcia w węźle 

i dla osobnika j i stanu s, p_mag(j,i) – moc zainstalowana dla 

osobnika j w węźle i, p_mag(j,s,i) – aktualna moc czynna 

magazynu energii dla osobnika j w węźle i w stanie s, 

suma_p_mag – suma mocy zainstalowanych magazynów 

energii w sieci, p_fw(j,i) – moc zainstalowana dodatkowej 

generacji dla osobnika j w węźle i, p_fw(j,s,i) – aktualna 

wylosowana moc czynna dodatkowej generacji dla osobnika 

j w węźle i w stanie s, Vj,s(i) - aktualna wartość napięcia  

w węźle i dla danego osobnika z populacji o numerze j i jego 

analizowanym stanie s, wyznaczana w trakcie rozpływu, 

Vmin(i) - dopuszczalne minimalne napięcie węzła i. Element 

modelu sieci, Vmax(i) - dopuszczalne maksymalne napięcie 

węzła i. Element modelu sieci, X(j) – postać j-tego osobnika, 

mpc – model badanej sieci, mpc_akt – zmodyfikowany model 

sieci na podstawie osobnika X, rozpływ – funkcja realizująca 

obliczenia rozpływów mocy czynnych i biernych, 

losuj_i_aktualizuj – funkcja losująca parametry odbiorów  

i generacji, wykorzystująca pomiary historyczne, FW_MAX – 

maksymalna moc zainstalowana dodatkowych źródeł – 

parametr algorytmu, MAG_MAX – maksymalna moc 

zainstalowana magazynu. 

W celu zbadania wzrostu możliwości przyłączenia 

dodatkowej generacji należy wykonać dwie symulacje. 

Wynikiem każdej symulacji jest suma mocy zainstalowanych 

dodatkowej generacji nie powodujących naruszeń ograniczeń 

sieciowych. Pierwsza – bez udziału magazynów, a druga  

z magazynem. Na ich podstawie zostanie wyznaczony wzrost 

możliwości przyłączenia dodatkowej generacji spowodowany 

udziałem magazynów jako różnica wyników obu symulacji. 

 

1.3. Wybór narzędzi  
Ze względu na istnienie nieliniowych i nieznanych  

w postaci analitycznej ograniczeń wyklucza się użycie 

klasycznych metod optymalizacji. Do realizacji 

oprogramowania użyto środowisko Matlab 2016. W celu 

realizacji obliczeń rozpływowych wykorzystano pakiet 

uruchamiany w środowisku Matlab – MatPower [1]. Język 

Matlaba umożliwia na programowanie w dogmacie 

obiektowym [2]. Algorytmy ewolucyjne są dostępne  

w przyborniku Global Optimization Toolbox [3]. Utworzenie 

takiej aplikacji w języku ogólnego przeznaczenia bez dostępu 

do przetestowanych specjalizowanych bibliotek (metody 

numeryczne, obliczenia rozpływowe, algorytmy ewolucyjne) 

byłoby bardzo pracochłonne lub wymagałaby integrację  

z oprogramowaniem innych twórców. Opis algorytmów 

ewolucyjnych znajduje się m.in. w monografiach [4] i [5]. 

 

1.4. Budowa aplikacji do symulacji 
Podczas projektowania algorytmu ewolucyjnego należy 

rozważyć następujące zagadnienia [5]: 

 wybór niezbędnych cech (właściwości) 

pojedynczego rozwiązania, 

 sposób tworzenia populacji początkowej, 

 uwzględnienie ograniczeń optymalizacji, 

 zbieżność (zapewnienie dostatecznej zbieżności 

rozwiązywania zadania; zapobieżenie zjawisku 

przedwczesnej zbieżności), 

 rodzaj kodowania problemu (np. dwójkowy, 

dziesiętny lub inny uwzględniający specyfikę 

problemu), 

 wybór standardowych / projekt specyficznych 

operatorów genetycznych, 

 konstrukcja funkcji przystosowania. Właściwy 

dobór funkcji przystosowania zapewnia stabilną 
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pracę algorytmu i możliwość znalezienia 

rozwiązania, 

 problematyka przekraczania ograniczeń przez 

niektóre rozwiązania, 

 możliwość uwzględnienie specyfiki problemu  

i wykorzystania dodatkowych informacji w celu 

przyśpieszenia pracy algorytmu, 

 najczęściej rozwiązywany problem jest 

zagadnieniem optymalizacji globalnej. Algorytm 

powinien generować osobniki potomne, które mogą 

opuścić lokalne ekstrema tzw. zdolność 

przekraczania siodeł funkcji przystosowania. Cechę 

tę mają algorytmy z miękką selekcją, 

 warunki zatrzymania pracy algorytmu. 

 
2. SYMULACJA 

 

Symulacje zostały wykonane w ramach pracy statutowej 

[6], gdzie szczegółowo zaprezentowano badaną sieć oraz jej 

modyfikację. 

 

2.1. Symulacja dla różnych postaci funkcji kary 

Podczas doboru współczynników kary oraz postaci 

funkcji kar badano zbieżność algorytmu ewolucyjnego oraz 

przekroczenia w otrzymywanych rozwiązaniach. Oba 

wymagania są trudne do jednoczesnego spełnienia. W tym 

celu wykonano szereg badań symulacyjnych dla różnych 

postaci funkcji kary. Postacie funkcji kary zaprezentowano w 

tablicy 1. Ponadto zastosowano dwie metody wyboru 

rozwiązania. Wyniki symulacji przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tablica 1. Postacie badanych funkcji kary dla różnych wersji 

algorytmów 

 
Rodzaj algorytmu 

V4a V4b V4c V4d 

a=80 a=80 a=90 a=50 

b=100 b=80 b=80 b=80 

obc= Sobc - S;%dodatnie przeciążenia 

inx_przekr = obc > 0; 

obc(obc<0 ) = 0; 

obc=obc./S; 

obc2=obc; 

obc2(inx_przekr)=obc2(inx_przekr)+1; 

z(1:L)=a*obc+(0.0
2*a*obc2).^4 

z(1:L)=a*obc+(0.0
3*a*obc2).^4 

z(1:L)=a*obc+(0.02*a
*obc2).^4 

z(1:L)=a*obc+(0.012*
a*obc2).^5 

deltaV = V - 1; 

inx_przekr_U = (V < Vmin) | (V>Vmax); 

deltaV((V >= Vmin) & (V <= Vmax))=0; 

absV=abs(deltaV); 

absV2=absV; 

absV2(inx_przekr_U)=absV2(inx_przekr_U)+1; 

z(L+1:L+w) = b*absV+(0.05*b*absV2).^3; 

liczba_przekr = sum(z>0); 

max_przec = max(z); 

przekroczenia = sum(z)/liczba_przekr + max_przec; 

 
Tablica 2. Porównanie algorytmów ewolucyjnych z różnymi 

postaciami funkcji kary 

 
L
p
. 

Ro
dza

j 
alg
ory
tm
u 

Rodza
j 

wybor
u 

rozwi
ązania 

Suma 
mocy 

czynnej 
generacji 

OZE [MW] 

Wartość 
maksymal

nego 
przeciążen

ia linii 
[MVA] 

Max 
przeciążen

ie 
znormaliz
owane jej 
obciążalno

ścią [%] 

Suma 
wszystkich 
przeciążeń 

[MVA] 

Suma 
wszystkich 

przeciążeń linii 
% w stosunku 

do ich 
obciążalności 

Suma 
funkcji 

kary 

Granicz
na 

wartość 
przekro
czenia 

Wartości wyznaczone na podstawie wszystkich stanów sieci  

1 V4
A 

Klasyc
zne 

239 8,34 18,45 49,82 175,55 129,08 - 

2 OZE 243 8,34 17,38 57,95 202,81 72,74 130 

3 V4
B 

Klasyc
zne 

74 9,4 14,46 48,16 129,14 114,63 - 

4 OZE 86 9,58 14,75 70,16 168,52 68,72 400 

5 V4
C 

Klasyc
zne 

100 9,44 14,53 60,40 183,30 158,69 - 

6 OZE 111 8,95 15,96 60,79 199,12 87,90 180 

7 V4
D 

Klasyc
zne 

213 8,92 18,67 60,83 268,94 50,22 - 

 OZE 205 8,92 18,66 51,68 211,72 87,90 45 

MIN  74 8,3 14,5 48,2 129,1 50,2  

MAX  243 9,6 18,7 70,2 268,9 158,7  

 

W celu porównania najlepszego i najgorszego 

rozwiązania zestawiono obciążenia dla wybranego stanu  

w tabeli 2. W żadnym z tych rozwiązań nie ma dużych 

przeciążeń. A przeciążenie rzędu 18% wynika z niewielkiego 

przeciążenia ok 3 MVA linii o małej obciążalności 16 MVA. 

Z tego wynika, że należy wybrać do dalszych prac algorytm 

w wersji V4A z wyborem rozwiązania wg wyżej opisanego 

kryterium. 

 

2.2. Test redukcji przeciążenia 

W celu przetestowania algorytmu ze względu na 

redukcję przeciążenia utworzono model sieci z przeciążeniem 

– linia 25-26 przeciążona o 170% jej obciążalności (patrz 

tablica 3). 

 
Tablica 3. Obciążenie linii z przeciążeniami dla 

zmodyfikowanego modelu  

 
Nr 

węzła 
OD 

Nr węzła 
DO 

S  
[MVA] 

Obciążalność 
linii [MVA] 

Przeciążenie 

[MVA] % 

6 8 37,19 32 5,19 16,21% 

25 26 43,31 16 27,31 170,69% 

25 27 32,87 16 16,87 105,43% 

 

Następnie uruchomiono algorytm z udziałem 

magazynów i uzyskano rozwiązanie (jego część 

przedstawiona została w tabeli 4. W wyniku znalezienia 

rozwiązania (lokalizacji dodatkowych generacji o sumie 

mocy zainstalowanej 195,5 MW oraz magazynów o sumie  

19 MW) przeciążenia dla linii 25-26 z 170% zmalało do 3% 

(patrz tabele 3 i 5). Ze względu, że zastosowano zewnętrzną 

funkcję kary pojawiły się niewielkie przeciążenia poniżej  

12 %. Zatem potwierdzona została skuteczność algorytmu – 

początkowe przeciążenie zostało zredukowane. Największa 

moc magazynu została przyłączona w węźle 26 (patrz tablica 

4) w trybie ładowania w celu odciążenia linii 25-26 i 25-27. 

 
Tablica 4. Znalezione rozwiązanie – lokalizacja magazynów 

 
Nr węzła Moc zainstalowana magazynu MW 

4 2,57 

26 9,98 

28 2,48 

29 3,97 

Suma MW 19 

 
Tablica 5. Obciążenie linii z przeciążeniami dla 

zmodyfikowanego modelu z przyłączonymi magazynami (stan 

s=1) 

Nr 
węzła 

OD 

Nr węzła 
DO 

S  
[MVA] 

Obciążalność 
linii [MVA] 

Przeciążenie 

[MVA] % 

12 13 72,95 65 7,95 10,9 

15 23 17,64 16 1,64 9,3 

23 24 17,29 16 1,29 7,4 

25 26 16,50 16 0,5 3,0 

27 29 17,99 16 1,99 11,04 

6 28 34,20 32 2,2 6,4 
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3. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

1) Optymalizacja z wykorzystaniem algorytmów 

ewolucyjnych może być wykorzystana do lokalizacji 

magazynu energii w sieci. Wymaga to uzmiennienia 

modelu sieci tj. wyznaczenia parametrów węzłów dla 

poszczególnych stanów sieci. Jednak zmienny model 

sieci powoduje to, że nie dla wszystkich postaci funkcji 

kar i współczynników kar za przekroczenia otrzymamy 

zbieżny i stabilny algorytm optymalizacyjny. Jedno  

z badań służyło do znalezienia takiej postaci funkcji kar 

i wartości jej współczynników aby uzyskać zarówno 

zbieżność algorytmu jak i znalezione rozwiązania nie 

powinny naruszać w sposób istotny ograniczeń. Ze 

względu na fakt, że zastosowany został algorytm 

ewolucyjny z zewnętrzną funkcją kary znalezione 

rozwiązania mogą zawierać kilkunastoprocentowe 

przekroczenia. 

2) Inne metody optymalizacji przy zmiennych warunkach 

np. metody klasyczne nie mogłyby być użyte. Jest to 

spowodowane tym, że ograniczeń technicznych sieci nie 

można przedstawić w postaci analitycznej. Zatem postać 

funkcji kary nie jest znana w zależności od 

proponowanego rozwiązania (osobnika). 

3) Algorytmy ewolucyjne są metodami adaptacyjnymi, co 

umożliwia uzyskanie ich zbieżnej pracy przy 

odpowiednim doborze operatorów genetycznych  

i postaci funkcji kary. Wymaga to przeprowadzenia 

szeregu badań symulacyjnych. 

4) Algorytmy ewolucyjne są metodami 

zrandomizowanymi. Do poprawnego uzyskania 

rozwiązania wymagane jest kilkukrotne uruchomienie 

algorytmu i wybranie najlepszego rozwiązania. 

5) W wyniku symulacji wykonanej stwierdzono, że nie ma 

problemów napięciowych w żadnej wersji algorytmu. 

Zmiana współczynników kary oraz postać funkcji kary 

ma duży wpływ na wynik jego pracy tj. wielkość 

wprowadzanej dodatkowej generacji farm wiatrowych 

do sieci przy określonych przeciążeniach linii. Zbyt duże 

wartości współczynników kary powodowały to, że 

algorytm ewolucyjny tracił całkowicie zbieżność. 

Objawiało się to tym, że w kolejnych generacjach nie 

otrzymywano lepszego wyniku funkcji celu. Nie było 

trendu zmian funkcji celu w kierunku mniejszych 

wartości. Te zjawisko nie pozwala na uzyskanie 

prawidłowych wyników optymalizacji. Identyczny efekt 

uzyskano gdy postać funkcji kary powodował to, że 

wartość sumarycznej kary była zbyt duża. Natomiast 

przy zbyt małych współczynnikach funkcji kary lub jej 

postaci uzyskującej zbyt małych wartości powoduje 

uzyskiwanie rozwiązań obarczonych dużymi 

przeciążeniami linii (znacznie ponad 20% ich 

obciążalności). 

6) Implementacja algorytmów ewolucyjnych do 

problemów z ograniczeniami nieliniowymi wymaga 

zaprojektowania specyficznych operatorów 

genetycznych, co powoduje że nie jest to metoda 

uniwersalna. 
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METHODOLOGY LOCATION ENERGY STORAGE IN THE POWER GRID WITH 

VARIABLE ENERGY PARAMETERS 
 

The paper presents a new methodology of optimal location energy storage in the power grid. At any time the state of the 

power grid is different. The choice of location should take into account all the analyzed states of the electrical grid. The process 

of siting is the optimization of the functional limitations. Functional limitations are technical limits (overload grid elements and 

voltage node limits). We can’t present this limitation in analytical form e.g. mathematical formula. A violation of these 

restrictions is only possible after completing the calculation power flow. For this reason, the evolutionary algorithms selected 

to optimize the this problem. Possibilities for connecting additional wind generation are dependent both on its location and the 

location of energy storage. The subject of the research are both location and installed capacity of additional wind generation 

and location and installed capacity electrochemical energy storage. Studies were carried out on the basis of the model sample 

the grid with variable receiver nodes, classical and renewable generation. Based on these studies established the optimal location 

for the application of energy storage for multiple states of the electricity grid. 

 

Keywords: energy storage, evolutionary algorithms, localization, power grid, MatPower.




