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EN Power flow calculation methods in development planning stage of MV and LV
electric power distribution networks in uncertainty conditions

PL W niniejszym referacie omówiono zagadnienie wyznaczania rozpływów mocy w
sieciach rozdzielczych SN i nn w warunkach dużej niepewności danych.
Sytuacja taka ma miejsce podczas planowania rozwoju tych sieci.
Zaprezentowano trzy różne metody wyznaczania rozpływów mocy: metodę
współczynnika jednoczesności, metodę probabilistyczną oraz metodę opartą na
teorii zbiorów (liczb) rozmytych. Przeprowadzono obliczenia rozpływowe dla
testowej sieci rozdzielczej SN za pomocą wszystkich wymienionych metod.
Dokonano porównania uzyskanych rezultatów oraz sformułowano wnioski
dotyczące możliwości stosowania prezentowanych metod, jak i kierunków
dalszych badań.

EN Power flow calculation methods in MV and LV electric distribution networks in
big data uncertainty conditions have been spoken in the paper. Such situation
has place in a development planning stage of that networks. Three different
power flows methods have been presented: coincidence factor method,
probabilistic method and method based on fuzzy sets (numbers). Power flows
calculations, with the use of all mentioned methods, for test MV distribution
network have been carried out. Comparison of results obtained have been
done. Conclusions concerning possibility of presented methods application and
directions of further investigations have been formulated.
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