
Artykuł - szczegóły

EN Calculating of ranges of technical active power losses values in electric power
lines with the use of fuzzy numbers

PL W artykule zaprezentowano możliwości wyznaczania zakresu niepewności
wyników obliczeń technicznych strat mocy czynnej w jednostronnie zasilanych
liniach elektroenergetycznych z wykorzystaniem arytmetyki rozmytej.
Przedstawiono wyprowadzone zależności, z których można skorzystać w celu
szybkiego wyznaczenia rozrzutów strat mocy, bez konieczności dokonywania
każdorazowo pełnych obliczeń na liczbach rozmytych. Przeprowadzono dyskusję
na temat wpływu najczęściej występujących zjawisk fizycznych na rozmycie
poszczególnych parametrów sieci, mających wpływ na straty mocy czynnej.

EN Possibility to calculate the uncertainty range of values of active power
technical losses in radial operated electric power lines, with the use of fuzzy
arithmetic, has been presented in the paper. Relationships which are useful to
calculate power losses dispersions fast, without necessity to carry out
complete calculations on fuzzy numbers, have been presented. Discussion on
subject of influence of most often physical phenomena on fuzzyfication of
particular electric network parameters, which affect on active power losses,
has been carried out.
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