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Artykuł - szczegóły

EN Determination of uncertainty ranges of node voltage levels in calculations with
the use of fuzzy numbers

PL W artykule zaprezentowano możliwości wyznaczania zakresu niepewności
wyników obliczeń poziomów napięcia w jednostronnie zasilanych węzłach sieci
elektroenergetycznych z wykorzystaniem arytmetyki rozmytej. Zakres tej
niepewności można łatwo oszacować bez konieczności dokonywania pełnych
obliczeń na liczbach rozmytych. Znając "ostrą" wartość poziomu napięcia w
danym węźle, obliczoną metodami "tradycyjnymi", jej rozrzut można
skutecznie wyznaczyć korzystając z niezbyt skomplikowanych zależności.

EN Ways how to determine uncertainty ranges of calculation results of node
voltage levels for radial electric power networks, with the use of fuzzy
arithmetic, have been presented in the paper. Range of the uncertainty can be
easy estimated without necessity to carry out complete calculations based on
fuzzy numbers. Crisp values of node voltage levels calculated by means of
traditional methods can be successfully utilised to determine their dispersion
only using not too complicated relationships.
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