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Streszczenie: Zmniejszanie strat w procesie dystrybucji ener-
gii elektrycznej wręcz wynika z obowiązującego prawa. Opty-
malizacja konfiguracji sieci może doprowadzić do zmniejszenia 
sumarycznych strat mocy nawet o kilkanaście procent. W arty-
kule porównano metody optymalizacji konfiguracji sieci roz-
dzielczych: rozpływową i opartą na algorytmach genetycznych. 
Przedstawione rozwiązania umożliwiają wyznaczanie optymal-
nych rozcięć jednocześnie w sieci SN oraz nN. Zaprezentowano 
wyniki obliczeń dla rzeczywistych fragmentów sieci rozdziel-
czej wskazujące na dużą efektywność optymalizacji konfiguracji 
sieci rozdzielczych. 

 
Słowa kluczowe: sieci rozdzielcze, optymalizacja, algorytmy 
genetyczne 

 
 

1. WPROWADZENIE 
 

W Polsce poprawa efektywności energetycznej stała 
się jednym z priorytetowych działań. W Ustawie o efek-
tywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 roku [1] 
określono cele w zakresie oszczędności energii do których 
zaliczono m.in. zmniejszenie strat energii elektrycznej w 
przesyle lub dystrybucji.  

W Drugim Krajowym Planie Działań dotyczącym 
efektywności energetycznej dla Polski [2], przyjętym 
przez Radę Ministrów w dniu 17 kwietnia 2012 roku 
wśród szczegółowych celów w obszarze efektywności 
energetycznej wymieniono m.in. zmniejszenie wskaźnika 
strat sieciowych w przesyle i dystrybucji.  
 
Tablica 1. Straty dla poszczególnych poziomów napięć, rok 
2010, opracowano na podstawie [4] 
 

 [GWh] [%] 
Sieć 400 i 220 kV 1747 14,6% 

Sieć 110 kV 2355 19,7% 
Sieć SN i nN 7857 65,7% 

Sieć SN 3566 29,8% 
Sieć nN 4290 35,9% 

 
Zgodnie z danymi publikowanymi przez Polskie 

Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 

(PTPiREE) [3], produkcja oraz import energii elektrycz-
nej w roku 2010 wyniosły łącznie 163 968 GWh. Straty i 
różnice bilansowe równe były 11 851 GWh, czyli 7,23%.  

Rozdział strat energii elektrycznej na poszczególne 
poziomy napięć sieci elektroenergetycznych przedstawio-
no w tablicy 1 wg danych z [4]. 

 
 

2. METODY WYZNACZANIA OPTYMALNEJ 
KONFIGURACJI  

 
W pracy porównano wyniki dwóch metod optymali-

zacji konfiguracji sieci rozdzielczych SN i nN: 
1. Rozpływowej (francuskiej, nazywanej także heu-

rystyczną). Zaletą tej metody jest jej prostota oraz 
duża szybkość obliczeń.  

2. AG - wykorzystującej algorytmy genetyczne. 
Algorytm rozpływowy [5] jest metodą przybliżoną, 

dokonuje się w nim w kolejnych krokach wyłączeń linii 
najmniej obciążonych, kontrolując spełnienie warunków 
technicznych.  

Algorytm rozpływowy jest znacznie szybszy od 
ogólnych algorytmów programowania matematycznego. 

W artykule przedstawiono wyniki uzyskane z wyko-
rzystaniem dwóch wariantów algorytmu rozpływowego: 

1. AR1 – rozpływ mocy wykonany był jedynie raz, 
przed rozpoczęciem procesu wyłączania łuków 

2. AR2 – po każdym skutecznym wykonaniu roz-
cięcia wyznaczany był ponownie rozpływ mocy. 

Algorytmy genetyczne należą do grupy algorytmów 
poszukiwania losowego, wykorzystując losowy wybór 
jako wspomaganie procesu poszukiwania optymalnego 
rozwiązania w zakodowanej przestrzeni rozwiązań [6,7]. 
W każdym algorytmie genetycznym osobnik reprezentuje 
potencjalne rozwiązanie problemu a zbiór osobników 
tworzy populację. Określa się funkcję przystosowania, 
wyznaczaną dla każdego osobnika w populacji oraz dla 
całej populacji. Proces poszukiwania optimum rozpoczy-
na się z pewnego zbioru punktów (populacji) w przestrze-
ni rozwiązań. 

Zadanie optymalizacji konfiguracji sieci rozdziel-
czych definiuje się następująco: 
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Należy ustalić optymalne miejsca rozcięć w sieci 
rozdzielczej SN i nN tak, by zminimalizować całkowite 
koszty strat mocy i energii elektrycznej w przyjętym okre-
sie optymalizacji przy spełnieniu wymaganych ograni-
czeń. 

Zbiór ograniczeń podzielono na dwie grupy: 
1. Ograniczenia niezawodnościowe 

a. Zachowanie typu układu (sieć typu drzewo) 
b. Zachowanie zbioru łuków wyłączonych arbi-

tralnie 
2. Ograniczenia techniczne 

a. Zachowanie dopuszczalnych spadków napięć 
b. Nieprzeciążenie żadnego z elementów sieci 

W algorytmie rozpływowym są kontrolowane wy-
łącznie ograniczenia niezawodnościowe.  

Dla metody AG zdefiniowano następującą funkcję 
przystosowania (celu), będącą sumą kosztów strat oraz 
kosztów wykonania przełączeń wraz z kosztami instalacji 
nowych łączników [8,9]: 

 
strisrsnlsnisrnnlnnprtptprlpl KKnKnKnKnF ++++=  (1) 

 
gdzie: npl – liczba zmian stanów łączników o stopniu 

zmiany stanu „łatwy”, Kprl  – średni koszt przełączenia poje-
dynczego łącznika o stopniu zmiany stanu „łatwy”, npt – liczba 
zmian stanów łączników o stopniu zmiany stanu „trudny”, Kprt  – 
średni koszt przełączenia pojedynczego łącznika o stopniu 
zmiany stanu „trudny”, nlnn – liczba nowych łączników w sieci 
nN, Kisrnn –średni koszt zakupu i instalacji nowego łącznika w 
sieci nN, nlsn – liczba nowych łączników w sieci SN, Kisrsn – 
średni koszt zakupu i instalacji nowego łącznika w sieci SN 

 
Przyjęto, że o wartości kosztów strat decyduje roz-

pływ mocy w szczycie obciążenia.  
W skład kosztów zmiany konfiguracji sieci zaliczo-

no koszty zmiany stanu łącznika zdalnie sterowanego oraz 
sterowanego ręcznie a także koszty instalacji nowego 
łącznika w sieci SN oraz nN. 

Dla łuków sieci elektroenergetycznej zdefiniowano 
atrybut „stopień zmiany stanu”, mogący przybierać nastę-
pujące wartości: 

• Łatwy,  
• Trudny,  
• Inwestycyjny,  
• Niemożliwy. 
Optymalizacja dla algorytmu AG może być realizo-

wana w dwóch trybach: 
1. AGB - tryb bezinwestycyjny – możliwe są zmia-

ny stanów wyłącznie łączników, 
2. AGI - tryb inwestycyjny – zmiany stanów mogą 

dotyczyć zarówno łączników jak też odcinków 
linii elektroenergetycznych. 

 
Konstrukcja genu dla AG zapewnia spełnienie wa-

runków niezawodnościowych. Po operacjach krzyżowania 
i mutacji wykonywana jest kontrola spełnienia warunków 
niezawodnościowych i gen jest odpowiednio korygowany. 

Dla potrzeb algorytmu zdefiniowane zostały dwie 
funkcje karne: dla przekroczeń napięciowych oraz dla 
przekroczenia przepustowości łuków.  

W celu wyznaczenia rozpływu mocy w szczycie ob-
ciążenia, wykorzystano metodę estymacji obciążeń szczy-
towych [10]. W wyniku wyznaczenia rozpływów mocy 
dla otrzymanych z estymacji obciążeń szczytowych, uzy-
skuje się również wartości strat mocy i energii. Koszty 
strat mocy  i energii wyznacza się, przyjmując średnie 

jednostkowe koszty mocy czynnej i strat energii oraz 
zakładając czas trwania strat maksymalnych. Do obliczeń 
rozpływowych zastosowano algorytm Newtona.  

 
 

3. ODWZOROWANIE SIECI ROZDZIELCZEJ 
 
Odwzorowanie sieci rzeczywistej do obliczeń opty-

malizacyjnych pozyskane zostało z systemu GIS. W mo-
delu sieci uwzględnione są następujące elementy sieci 
elektroenergetycznej: 

1. Transformatory 110kV/SN 
2. Odcinki linii kablowych oraz napowietrznych 

SN i nN. 
3. Łączniki SN oraz nN. 
4. Węzły odbiorcze (SN lub nN). 
5. Generacja rozproszona. 
Przed rozpoczęciem obliczeń optymalizacyjnych 

upraszczane jest odwzorowanie sieci rozdzielczej.  
W tablicy 2 przedstawiono podstawowe dane doty-

czące analizowanych fragmentów rozdzielczych sieci 
elektroenergetycznych. 

 
Tablica 2. Dane optymalizowanych fragmentów sieci rozdziel-
czych 

 
 KSN LSN KNN LNN 
GPZ GPZ1 GPZ2 GPZ1 GPZ2 
Sieć nN N N T T 
Moc czynna 
odbierana [kW] 16144,6 31220,4 15966,7 31003,7 

Moc bierna 
odbierana [kVar] 4074,8 7834,5 3991,7 7750,9 

Liczba łuków 4599 13804 40413 148522 
Liczba węzłów 4586 13766 40324 148298 
Liczba łączników 650 1408 6009 19293 
Zredukowana 
liczba łączników 306 796 3464 16758 

Liczba odc. linii 1236 5971 15779 65353 
Liczba trf. 
SN/nN 0 0 124 518 

Liczba pętli 14 39 90 225 
 

W każdym z GPZ-ów znajdują się dwa transforma-
tory o górnym napięciu na poziomie 110 kV.  
 

 
4. WYNIKI OBLICZEŃ OPTYMALIZACYJNYCH  

 
W pierwszym etapie prac wyznaczono straty mocy 

dla pozyskanych rzeczywistych konfiguracji sieci roz-
dzielczych. Wyniki obliczeń podano w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Straty mocy czynnej dla wejściowych konfiguracji 
sieci przykładowych 
 

Obszar Straty mocy czynnej Straty mocy czynnej 
[kW] [%] 

KSN 363,06 1,77 
KNN 1620,9 5,19 
LSN 473,4 2,96 
LNN 2496,3 8,05 

 
W obliczeniach optymalizacyjnych przyjęto, że 

wszystkie łączniki  w analizowanych obszarach sieci 
elektroenergetycznej charakteryzują się trudną zmianą 
stanu. Przyjęto także, że dla wszystkich łączników moż-
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liwa jest zmiana stanu z wyjątkiem np. łączników łączą-
cych różne poziomy napięć.  

Do wykonania obliczeń optymalizacyjnych z wyko-
rzystaniem algorytmów genetycznych wykorzystano sys-
tem wspomagania rozwoju i optymalizacji pracy rozdziel-
czych sieci energetycznych ELGrid, opracowany w firmie 
Globema Sp. z o.o. przy współpracy z Instytutem Elektro-
energetyki Politechniki Warszawskiej [11]. 

W tablicy 4 podano przyjęte do obliczeń współczyn-
niki kosztów.  

 
Tablica 4. Współczynniki kosztów dla obliczeń optymalizacyj-
nych. 

 
Koszt instalacji łącznika SN 4000 PLN 
Koszt instalacji łącznika nN 400 PLN 
Koszt łatwej zmiany stanu 5 PLN 
Koszt trudnej zmiany stanu 100 PLN 

Jednostkowy koszt mocy czynnej 36,0 PLN 
Jednostkowy koszt mocy czynnej 2,0 PLN 
Jednostkowy koszt strat energii 0,25 PLN 

Czas trwania strat maksymalnych  1600 godz. 
 
Oznaczenia trybów optymalizacji dla wszystkich ob-

szarów są następujące: 
• AGB_1: tryb bezinwestycyjny, niezerowy koszt 

przełączeń. 
• AGB_2: tryb bezinwestycyjny, zerowy koszt przełą-

czeń. 
• AGI_1: tryb inwestycyjny, niezerowy koszt przełą-

czeń 
• AGI_2: tryb inwestycyjny, zerowy koszt przełączeń 
• AR1_1 – tryb bezinwestycyjny, jednokrotne wyko-

nanie obliczeń rozpływowych 
• AR1_2 – tryb inwestycyjny, jednokrotne wykonanie 

obliczeń rozpływowych 
• AR2 – tryb bezinwestycyjny, wielokrotne wykona-

nie obliczeń rozpływowych 
• AG_NN – tryb bezinwestycyjny, optymalizowana w 

pierwszym kroku sieć SN a następnie wykonywane 
obliczenia optymalizacyjne dla sieci nN.  

 
Dodatkowo, wykonano jeszcze dla obszarów KSN i 

LSN dodatkowe optymalizacyjne obliczenia testowe, 
oznaczone w tablicach jako AR1+AG oraz AR2+AG, 
wykonywane w dwóch krokach: 

1. Wykorzystanie algorytmu AR1 lub AR2 do wy-
znaczenia rozwiązania wstępnego 

2. Wyznaczenie sieci optymalnej z wykorzysta-
niem metody AG (z niezerowymi wartościami 
kosztów zmiany stanu). 

 
Tablica 5. Wyniki obliczeń optymalizacyjnych dla obszaru KSN 

 
Tryb Straty Zmniejszenie 

strat 
Oszczędność 

energii 
Koszt 

przełączeń 
 [kW] [%] [kWh/rok] [PLN] 

AGB_1 277,0 3,1 28000 1000 
AGB_2 276,7 3,2 28928 Nd 
AGI_1 272,7 4,6 41760 25600 
AGI_2 272,5 4,7 42560 Nd 
AR1_1 277,0 3,0 27901 Nd 
AR2 276,9 3,1 28649 Nd 

AR1_2 272,8 4,5 41493 Nd 
AR1+AG 277,0 3,0 27901 Nd 

Tablica 6. Wyniki obliczeń optymalizacyjnych dla obszaru KNN 
 

Tryb Straty Zmniejsze-
nie strat 

Oszczędność 
energii 

Koszt 
przełączeń 

 [kW] [%] [kWh/rok] [PLN] 
AGB_1 469 2,2 33044 Nd 
AGB_2 463 1,0 15225 4200 
AR1_1 455 3,9 59765 Nd 

AG_NN 457 3,6 53162 11200 
 

Tablica 7. Wyniki obliczeń optymalizacyjnych dla obszaru LSN 
 

Tryb Straty Zmniejszenie 
strat 

Oszczędność 
energii 

Koszt 
przełączeń 

 [kW] [%] [kWh/rok] [PLN] 
AGB_1 1395 14,0 724264 3800 
AGB_2 1393 14,0 728070 Nd 
AGI_1 1342 17,2 893570 101200 
AGI_2 1341 17,3 896497 Nd 
AR1_1 1491 8,0 415190 Nd 
AR2 1486 8,3 431270 Nd 

AR1+AG 1394 14,0 725278 Nd 
AR2+AG 1394 14,0 726219 Nd 

 
Tablica 8. Wyniki obliczeń optymalizacyjnych dla obszaru LNN 

 
Tryb Straty Zmniejszenie 

strat 
Oszczędność 

energii 
Koszt 

przełączeń 
 [kW] [%] [kWh/rok] [PLN] 

AG_NN 2202 11,8 941658 7200 
AR1_1 2280 8,7 691000 Nd 

 
Wyniki obliczeń optymalizacyjnych dla poszczegól-

nych obszarów podano w tablicach 5, 6, 7, 8. 
Wykres funkcji przystosowania dla obliczeń wyko-

nanych algorytmem genetycznym dla suboptymalnej 
wejściowej konfiguracji sieci (uzyskanej jako wynik dzia-
łania algorytmu AR1) pokazano na rysunku 1. 

 

 
 
Rys. 1. Wykres funkcji przystosowania: najlepszej (niebieska 

linia) i średniej (czerwona linia) w każdym pokoleniu, 
tryb obliczeń AR1+AG. 

 
W tablicy 9 podano średnie czasy wykonywania w 

algorytmie genetycznym obliczeń rozpływowych dla 
jednego osobnika. Obliczenia wykonywane były na kom-
puterze z procesorem AMD Phenom™ II X6 1100T 3,31 
GHz (wykorzystywane 4 rdzenie) oraz z systemem opera-
cyjnym Windows 7 Professional 64-bit 
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Tablica 9. Czasy obliczeń rozpływowych 
 

Obszar KSN KNN LSN LNN 
Czas obliczeń [s] 0,25 5,2 1,2 65,4 

 
 

5. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

W pracy przedstawiono dwie metody wyznaczania 
konfiguracji optymalnych rozcięć dla rozdzielczych sieci 
SN i nN. Metod rozpływowa jest metodą mniej dokładną 
(uzyskiwane są gorsze wyniki) jednak jej duża zaletą jest 
szybki czas obliczeń. Przy wielokrotnym wykonywaniu 
obliczeń rozpływowych można oszacować łączny czas 
tych obliczeń dla obszaru LNN na około 4 godziny (225 
pętli, dla każdej pętli należy wykonać jedno wyznaczanie 
rozpływów). Nie zamieszczono wyników obliczeń dla 
metody opartej na algorytmie genetycznym dla obszaru 
LNN. Obliczenia takie, przy założeniu 300 pokoleń i 40 
osobników w każdym pokoleniu, trwałyby ok. 22 godzin. 
Stwierdzono, że do wyznaczenia optymalnej konfiguracji 
sieci rozdzielczej należałoby ustalić liczbę pokoleń na ok. 
400. W celu przyspieszenia obliczeń dla metod opartych 
na algorytmach genetycznych zostanie wprowadzony 
uproszczony algorytm wyznaczania rozpływów mocy dla 
sieci otwartej. 

Pokazane wyniki obliczeń dla fragmentów rzeczywi-
stych sieci dystrybucyjnych wskazują na duże możliwości 
ograniczania strat w sieciach dystrybucyjnych w sposób 
bezinwestycyjny. 

Na podstawie przytoczonych wyników za skuteczne 
podejście dla złożonych układów sieciowych można 
uznać wygenerowanie rozwiązania suboptymalnego z 
wykorzystaniem metody rozpływowej  a następnie doko-
nanie poprawy tego rozwiązania z wykorzystaniem algo-
rytmów genetycznych. Na podstawie wykresu pokazane-
go na rysunku 5 można wyciągnąć wniosek, iż do znale-
zienia dobrego rozwiązania w tej sytuacji może wystar-
czyć od 50 do 100 pokoleń, co znacznie skróci czas obli-
czeń dla dużych obszarów sieci rozdzielczych.  
Czas obliczeń podanego zagadnienia optymalizacyjnego 
może być niezwykle istotny w przypadku dysponowania 
danymi z systemów AMI. Przy szybkich obliczeniach 
optymalizacyjnych możliwe będzie wyznaczanie opty-
malnej konfiguracji sieci dla krótkich odcinków czasu. W 
celu praktycznego wykorzystania otrzymywanych wyni-
ków niezbędne będzie znaczące zwiększenie liczby zdal-
nie sterowanych łączników przynajmniej w sieciach śred-
niego napięcia. Można jednak spodziewać się wzrostu 

liczby takich łączników – zwiększenie ich liczby wpłynie 
znacząco na zmniejszenie wskaźników SAIDI i SAIFI, 
których poziom jest w Polsce dość wysoki [12]. 
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Reducing power losses in energy distribution is forced by obligatory law. Optimization of network reconfiguration can 
lead to reduce power losses even by a dozen or so percent. Two methods of network reconfiguration optimization are pre-
sented in the paper: heuristic method and method based on genetic algorithms. Presented solutions give opportunity to opti-
mization medium voltage and low voltage distribution networks. Calculation results for real distribution network are present-
ed. Presented results indicate high efficiency of network reconfiguration optimization. 
  




