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EN Reduction of thermal transmission losses with the implementation of a genetic
algorithm

PL W artykule zaproponowano wykorzystanie algorytmu genetycznego w celu
przeprowadzenia optymalizacji rozpływu mocy elektrycznej w
elektroenergetycznych liniach przesyłowych pod kątem minimalizacji wielkości
powstających w nich strat termicznych. Dodatkowym celem prowadzonych
badań było także znalezienie takiego sposobu rozdziału zapotrzebowanej mocy
pomiędzy poszczególne elektrownie oraz wyznaczenie optymalnej metody
przesyłu generowanych w poszczególnych elektrowniach mocy, aby suma mocy
termicznych start przesyłowych we wszystkich wykorzystywanych do tego celu
liniach osiągnęła wartość możliwie najmniejszą.

EN The paper proposes the use of a genetic algorithm for the purpose of
optimization of power flow in energetic transmission lines, taking into account
the minimization of the amount of thermal losses in transmission lines. The
additional aim of research is to find such a manner of load distribution among
the power stations and also to find such a method of transmission of
generated power so that the total sum of thermal losses in all transmission
lines is as low as possible.
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