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EN Implementation of hybrid mutation operator in evolutionary computations

PL W artykule zaproponowano wykorzystanie hybrydowego sposobu kodowania
rozwiązań na materiale genetycznym ewoluujących osobników wraz z
hybrydowym operatorem mutacji. Przyjęcie tego rodzaju sposobu kodowania
rozwiązań pozwala na jednoczesne wykorzystanie w ramach tego samego
algorytmu ewolucyjnego trzech różnych systemów kodowania (binarnego, na
liczbach całkowitych i na liczbach rzeczywistych). Tego rodzaju sposób
kodowania może okazać się korzystny w przypadku optymalizacji złożonych
systemów technicznych, takich jak na przykład system elektroenergetyczny.

EN In the paper we propose to use hybrid coding systems of solutions on the
genetic material of evolving individuals together with the hybrid mutation
operator. Such a way of coding of solutions allows simultaneous using three
different coding systems in the same evolutionary algorithm (binary, based on
natural numbers, and based on real numbers). Such a way of coding can be
advantageous in the case of optimizing of complex technical systems, as for
example electro-energetic systems.

PL algorytmy ewolucyjne   systemy kodowania rozwiązań   zagadnienia
optymalizacyjne  

EN evolutionary algorithms   systems of coding of solutions   optimization
problems  
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