
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 
Ústav elektroenergetiky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Martin PAAR 
 
 

VYUŽITÍ GENETICKÝCH ALGORITMŮ PŘI OPTIMALIZACI PROCESŮ 
V ELEKTROENERGETICE 

 
OPTIMALIZATION OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING 

PROCESSES BY GENETIC ALGORITHMS 
 

Zkrácená verze Ph.D. Thesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obor:    Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 
Školitel:   Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. 
Oponenti:   Prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc. 
    Ing. Petr Skala, Ph.D. 
Datum obhajoby:  20. 11. 2009 



 2

KLÍČOVÁ SLOVA  
rekonfigurace distribuční sítě, genetický algoritmus, technické ztráty, minimalizace 
činných ztrát, spolehlivost distribuční sítě, metoda Monte-Carlo, náklady 
na penalizaci za nedodávku elektrické energie, platba penalizací 
 
KEYWORDS 
reconfiguration of distribution network, genetic algorithm, power losses, power 
losses minimization, distribution network reliability, Monte-Carlo method, costs 
of supply interruptions, penalty payments 
 
MÍSTO ULOŽENÍ PRÁCE 
Práce je k dispozici na Vědeckém oddělení děkanátu FEKT VUT v Brně, Údolní 53, 
Brno, 602 00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

©Martin Paar, 2008 
ISBN 978-80-214-1234567890 
ISSN 1213-4198 



 3

OBSAH 
1 ÚVOD...................................................................................................................... 5 

2 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE ................................................................................. 6 

3 ÚVOD DO PROBLEMATIKY .............................................................................. 7 

3.1 Výpočet technických ztrát....................................................................................................7 
3.2 Stanovení nákladů na přerušení elektrické energie..............................................................7 

3.2.1 Standardy nepřetržitosti dodávky.............................................................................8 
3.3 Rekonfigurace ....................................................................................................................11 
3.4 Genetické Algoritmy..........................................................................................................12 

3.4.1 Princip GA .............................................................................................................12 
3.4.2 Kódování ................................................................................................................13 
3.4.3 Niche genetický algoritmus....................................................................................13 
3.4.4 Výhody a nevýhody GA ..........................................................................................13 

4 IMPLEMENTACE REKONFIGURACE DISTRIBUČNÍ SÍTĚ POMOCÍ 
GENETICKÉHO ALGORITMU.......................................................................... 14 

4.1 Struktura sítí a jejich parametry .........................................................................................14 
4.2 Popis implementace programu...........................................................................................14 
4.3 Popis hlavní části programu...............................................................................................15 
4.4 Simulace poruch.................................................................................................................16 
4.5 reprezentace kódování jedinců a dělení sítě.......................................................................16 
4.6 Ohodnocení – fitness funkce..............................................................................................19 

4.6.1 Ustálený chod a výpočet nákladů na ztráty ...........................................................19 
4.6.2 Náklady na přerušení dodávky elektrické energie .................................................19 

5 ANALÝZA VLIVŮ NÁKLADŮ NA NEDODÁVKU ELEKTRICKÉ ENERGIE 
NA OPTIMALIZACI............................................................................................ 20 

5.1 Výběr algoritmu .................................................................................................................21 
5.2 Selekce grafů......................................................................................................................21 
5.3 Optimalizace s finským standardem se ztrátami................................................................23 
5.4 Optimalizace s portugalským a experimentálními standardy ............................................25 
5.5 Shrnutí ................................................................................................................................26 

6 ZÁVĚR.................................................................................................................. 27 

POUŽITÁ LITERATURA........................................................................................ 29 

ABSTRACT .............................................................................................................. 30 

CV AUTORA ............................................................................................................ 31 

 



 4

 



 5

1  ÚVOD 
Efektivní využívání energie je základem trvale udržitelného rozvoje společnosti. 

Mezi nejušlechtilejší druhy energie patří bezesporu energie elektrická. 
K zefektivnění využívání elektrické energie, která je energií sekundární, je možné 
přistupovat ze dvou pohledů. Prvním je zvyšování účinnosti přeměny primární 
energie na energii elektrickou a druhou je zvyšování účinnosti procesů tuto energii 
využívajících. Ke druhému přístupu patří také efektivní transport elektrické energie 
od výrobců k odběratelům. Zefektivnění provozu přenosové a distribuční soustavy, 
znamená snahu o provoz s co nejnižšími ztrátami a zároveň s nejvyšší spolehlivostí 
dodávky energie. Nalezení takového způsobu provozu není jen technickým 
problémem, ale také výrazně problémem ekonomickým a v poslední době 
legislativním souvisejícím výrazně s platnou legislativou respektive s ekonomickými 
požadavky komerčních energetických společností. 

Liberalizace trhu s elektrickou energií s sebou přinesla vedle technických 
požadavků také požadavek na zvyšování zisku ze strany zúčastněných subjektů, což 
s sebou nese i požadavek na snižování nákladů a tedy i mimo jiné investic 
do zařízení elektrických sítí. I přes liberalizaci není trh s elektrickou energií zcela 
volný, ale obsahuje i regulační prvky. Jedním z prvků regulace je udržení standardů 
kvality dodávky elektrické energie a s tím související definované spolehlivosti 
elektrické sítě. Protože jsou uvedené požadavky protichůdné, je nutné nalézt 
optimální variantu provozu, obnovy a údržby elektrických sítí.  

Jednou z možností snižování nákladů spojených s distribucí elektrické energie je 
omezení nákladů na ztráty a nákladů na nedodávku elektrické energie. Nástrojů, 
které by ovlivňovaly oba parametry, není příliš mnoho. Jedním z nich je 
rekonfigurace sítě. Tato metoda umožňuje jak omezení nákladů na ztráty tak 
i zvýšení spolehlivosti distribuční sítě a na rozdíl od jiných metod (například 
rekonstrukce sítě) nevyžaduje dodatečné náklady na nákup nebo výměnu prvků sítě 
(nepočítáme-li náklady spojené s manipulací spínačů) což je podmínka druhé 
možnosti – rekonstrukce sítě. Snížení celkových nákladů může být dosaženo 
nalezením takové konfigurace spínacích prvků (výkonových vypínačů či spínačů), 
která splňuje zároveň nutnou podmínku paprskového (radiálního) uspořádání sítě 
a podmínku nalezení nejnižších nákladů.  
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2  CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 
Primárním cílem dizertační práce je vytvoření algoritmu pro optimalizaci provozu 

(zauzlené) distribuční sítě vn. Při optimalizaci bude hledána taková konfigurace 
spínačů, která povede k provozu sítě s minimálními ztrátami činného výkonu 
a zároveň s minimálními náklady na penalizace v důsledku nedodržení příslušného 
standardu nepřetržitosti dodávky. Podmínkou optimalizace bude dodržení normou 
stanovených dovolených úbytků napětí v uzlech sítě a nepřekročení maximálního 
proudového zatížení jednotlivých vodičů. Součástí cílů práce je implementace 
navrženého algoritmu do software, který bude schopen:   
• ocenit náklady na ztráty v síti 
• využívat nejnovější přístupy k modelování spolehlivosti distribuční sítě 

respektující nehomogenní rozložení poruchovosti jednotlivých úseků 
kabelového vedení 

• pracovat se zákaznickými nebo systémovými standardy nepřetržitosti dodávky 
(tj. s náklady na penalizace), které představují vzhledem k současné úrovni 
regulace nepřetržitosti a k pozorovaným trendům v této oblasti v zahraničí 
nejvhodnější přístup při finančním zachování vyjádření spolehlivosti 

• nalézt optimální nastavení spínačů v síti pro předcházející dvě kritéria 
• vyčíslit snížení penalizačních poplatků a také nákladů za ztráty při porovnání 

se stávajícím stavem v síti 
• provádět citlivostní analýzy vybraných parametrů včetně různých typů 

standardů 
• ověřit existenci a velikost vlivu ztrát na hodnotu kriteriální funkce 
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3  ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
Problémy řešené v rámci práce lze rozdělit do oblastí stanovení technických ztrát, 

výpočet nákladů na přerušení, aplikace optimalizačních technik a využití principu 
rekonfigurace sítě. 

3.1 VÝPOČET TECHNICKÝCH ZTRÁT 
První oblast se dotýká technických ztrát, které jsou dány fyzikální podstatou 

elektrické energie a jejím přenosem. Znalost velikosti ztrát je potřebná nejen pro 
distribuční společnosti, ale také pro národní regulátory (Česká republika [15] 
a Finsko [6] stanovují ceny za ztráty, které si může distributor promítnout do cen 
u konečného zákazníka). Stanovení přesných ztrát u reálných distribučních sítí je 
velmi obtížné a ve většině případů i prakticky nemožný z důvodu 
nesynchronizovaných odečtů spotřeby el. energie a dalších vlivů. Odhad ročních 
nákladů na ztráty si distribuční společnosti určují pomocí měření nebo pomocí 
softwarových simulací na výpočet sítí. Roční výpočty spotřeby jsou relativně 
jednoduchou záležitostí – díky ročním odečtům elektroměrů. Pokud se přejde 
na úrovně hodin, tak přesnost výpočtů velmi poklesne.  

Jsou-li známy parametry sítě, výpočet ztrát se provádí pomocí simulačního 
softwaru, který určuje velikosti ztrát z ustáleného chodu. Výpočet ustáleného chodu 
lze provést možný několika numerickými metodami, mezi ty nejznámější patří 
Newton-Rapsonova nebo Gauss-Seidelova. 

Metody snížení technických ztrát je možno rozdělit podle časové náročnosti úprav 
sítě a to na dosažitelné v krátkém čase a dlouhodobé. Mezi dlouhodobé změny, jenž 
nemohou reagovat na okamžitou spotřebu sítě, patří například změna parametrů 
vedení. Tento způsob lze většinou aplikovat při rekonstrukcích elektrických sítí, kdy 
se stávající vedení nahradí novým, které má vhodnější parametry a tím nižší ztráty.  
Mezi krátkodobé změny lze uvést tyto: 
• rekonfigurace sítě – rekonfigurace topologie tzn. změna rozložení toků 

elektrické energie v distribuční síti. 
• změna zátěže – změna zátěže se provádí pomocí hromadného dálkového 

ovládání (HDO) [11], kdy v síti dochází ke spínání určitých druhů spotřebičů 
u odběratelů. Tento systém ale ovládá pouze omezenou část spotřeby. 

• paralelní kompenzace připojením kondenzátorových baterií nebo synchronních 
kompenzátorů – snížení ztrát způsobený jalovými proudy. V České republice 
jsou stanoveny povolené rozmezí účiníku u odběratelů, a tímto krokem 
kompenzace přímo v distribuční síti prakticky přestala mít význam. 

 
3.2 STANOVENÍ NÁKLADŮ NA PŘERUŠENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE 
Druhou oblastí, kterou se tato práce zabývá, je stanovení nákladů za nedodávku 

elektrické energie, která po liberalizaci trhu s elektrickou energií nabývá stále 
většího významu. Liberalizace trhu s elektrickou energií s sebou přináší legislativní 
změny, které umožňují národním regulátorům vytvářet podmínky k regulaci kvality 
elektrické energie. Důvodem regulace kvality není pouze ochrana konečných 
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odběratelů, ale také zajištění investic a údržby sítí. Distribuční sítě mají určitou 
„setrvačnost“. Neadekvátní omezení investic nebo údržby se neprojeví 
ve spolehlivosti sítě okamžitě, ale až s časovým zpožděním a i náprava zanedbaného 
stavu sítě opět trvá delší dobu. Cíle regulace si každý národní regulátor formuluje 
podle potřeb a priorit dané země. Obecně je lze rozdělit na tyto tři oblasti [2] : 
• zvýšení úrovně nepřetržitosti (Velká Británie, Maďarsko, Irsko, Portugalsko), 
• zvýšení úrovně nepřetržitosti a omezení regionálních rozdílů v nepřetržitosti 

mechanismem konvergence (Itálie), 
• dosažení přijatelné sociálně ekonomické úrovně nepřetržitosti – udržení 

současné úrovně namísto jejího zlepšování (Norsko, Švédsko). 
Regulační úřady mohou mít ke splnění těchto cílů dvě kategorie nástrojů 

regulace [4] : 
• přímé ekonomické nástroje – založené na standardech nepřetržitosti dodávky, 

které jsou spojeny s penalizacemi (příp. bonusy, resp. pobídkami) placenými 
distribuční společností jednotlivým odběratelům, příp. regulátorovi, nebo 
vstupujícími do jiných regulačních mechanismů ovlivňujících zisk společnosti 

• nepřímé nástroje – zveřejňování srovnávacích studií kvality dodávky, nebo 
povinnost distribučních společností realizovat při nedostatečné úrovni 
spolehlivosti v dané síti rozvojové programy navržené distribuční společností 
a schválené regulátorem apod. 

Existují dva základní přístupy, které vedou k regulaci nepřetržitosti dodávky [12]: 
• přístup orientovaný na kvalitu dodávky – soustřeďuje se na úroveň 

nepřetržitosti dodávky u jednotlivých odběratelů prostřednictvím posuzování 
základních ukazatelů spolehlivosti. Vyžaduje sledování nepřetržitosti u všech 
odběratelů (v případě zavádění i pro hladinu nn může přinášet komplikace 
se zavedením nové sledovací struktury). 

• přístup orientovaný na kvalitu soustavy – je zaměřen na nepřetržitost provozu 
soustavy jako celku a pracuje s vyhodnocováním zvolených globálních 
ukazatelů; jeho zavedení je jako snazší. 

3.2.1 Standardy nepřetržitosti dodávky 
Standardy nepřetržitosti dodávky jsou jedním z nástrojů regulace a stanovují je 

regulační orgány (v ČR Energetický regulační úřad) nebo jiný odpovídající statní 
orgán (Ministerstvo Průmyslu), který určí interval, kde se jednotlivé ukazatelé 
spolehlivosti mají nacházet. Obecně by měl každý standard nepřetržitosti dodávky 
obsahovat [13]:   
• posuzované ukazatele spolehlivosti (základní nebo tzv. agregované) 
• číselně vyjádřené limity každého z posuzovaných ukazatelů 
• ekonomické vazby (pobídka/penalizace, přímé/nepřímé) 
Standardy nepřetržitosti dodávky lze obecně rozdělit na:   
• obecné (systémové) standardy nepřetržitosti dodávky - definují úroveň kvality 

dodávky pro určitou geografickou oblast nebo úroveň napětí. Jejich nedodržení 
může mít na distribuční společnost ekonomický dopad spočívající v regulaci 
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zisku, platbách regulátorovi, plošných penalizacích všem odběratelům v dané 
oblasti atd. Je používán jako nástroj pro zvyšování technické úrovně sítí. 

• garantované (zákaznické) standardy nepřetržitosti dodávky jsou určeny 
k ochraně jednotlivých odběratelů – stanoví minimální hodnoty ukazatelů 
kvality dodávky, která má být dodržena u každého individuálního odběratele 
na posuzované napěťové hladině sítě. Jsou spojeny s penalizačními platbami 
vyplácenými ročně distribuční společností odběratelům, u kterých byl 
překročen daný limit nepřetržitosti. Garantované standardy můžeme 
v závislosti na vyhodnocovaných ukazatelích spolehlivosti rozdělit 
na jednoduché a složené garantované standard nepřetržitosti dodávky [13].  

Podle počtu ukazatelů lze rozlišovat: 
• jednoduchý standard nepřetržitosti dodávky – obsahující pouze jediný 

posuzovaný ukazatel - může jím být limit ročního počtu výpadků nebo limit 
celkové roční doby trvání výpadků. 

• složený standard nepřetržitosti dodávky – obsahující více posuzovaných 
ukazatelů, mezi kterými je definována určitá logická relace („nebo“, „a“). 

Limity nedodávky elektrické energie a ekonomická vazba v případě překročení či 
dodržení se mohou měnit v závislosti na napěťové hladině, zásobované oblasti, typu 
zákazníka apod. Na základě ekonomické vazby je možné rozdělovat standardy na: 
• asymetrické, tj. pouze s penalizační (příp. pouze s bonifikační) složkou  
• symetrické, tj. s penalizační i bonifikační složkou. 

Obě vazby  lze ještě dělit podle typu penalizace na: 
• standard se skokovou penalizací, resp. bonifikací – výše penalizace, resp. 

bonifikace nezávisí na míře překročení limitů, 
• standard s proporcionální penalizací, resp. bonifikací – výše penalizace, resp. 

bonifikace závisí na míře překročení limitů. 
Některé země (např. Velká Británie a Itálie) zavedly roční míry zpřísnění 

standardů nutící distribuční společnosti ke zdokonalování svých sítí. Jsou 
i zkušenosti Finska [1], kde byla zavedena regulace nepřetržitosti dodávky na dané 
regulační období, ale protože distribuční společnosti sdílely obavy z dalšího vývoje 
regulačního schématu, neprováděly v sítích žádné významnější zásahy a regulace tak 
nepřinesla očekávaný efekt. Z tohoto důvodu je vhodné, aby distribuční společnosti 
měly jistotu dlouhodobé platnosti regulačního schématu (ukazatelů do regulace 
zahrnutých a jejich cílových hodnot) [13]. 

Ve většině zemí EU jsou hodnoty ukazatelů zahrnutých do systémových 
standardů získávány z dat aktuálního roku. V některých případech je však ošetřeno 
meziroční kolísání hodnot agregovaných ukazatelů spolehlivosti použitím víceletého 
klouzavého průměru (např. Itálie nebo Maďarsko) [13]. Ze zemí Evropské unie byly 
vybrány dvě země jako příklad: finský systémový standard a portugalský zákaznický 
standard.  
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Finský systémový standard 
Finský systémový standard je součástí komplexní metodiky užívající modely 

DEA (Data Envelope Analysis) a SFA (Stochastic Frontier Analysis) ke stanovení 
povolených výnosů. Hodnota penalizací je dána následující rovnicí: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
1 8760

m
t

fi fm f f f pm p p p hsar hsar dar dar
i

WC c t i c n i c t i c n i c n i c n i
=

⎛ ⎞= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑   (3.1) 

kde  Cfi   roční náklady za přerušení el. energie [€/rok] 
Wt   výkon i-té distribuční stanice (DS) [kWh] 
cf   náklady na 1 neplánované přerušení [€/kW] 
cp   náklady na 1 plánované přerušení [€/kW] 
cfm   náklady na 1 hodinu neplánovaného přerušení [€/kWh] 
cpm   náklady na 1 hodinu plánovaného přerušení [€/kWh] 
tf   doba neplánovaného přerušení i-té DS [h] 
tp   doba plánovaného přerušení i-té DS [h] 
nf   počet neplánovaných přerušení i-tého DS 
np   počet plánovaných přerušení i-tého DS 
nhsar   počet OZ pro i-té DS 
ndar   počet opožděných OZ pro i-té DS 

Ve Finsku se kromě systémového standardu využívá také standard garantovaný.  
Portugalský zákaznický standard 
Stejně jako Finsko i Portugalsko používá jak obecné tak i zákaznické standardy 

nepřetržitosti dodávky a to již od roku 2003. Obecný standard nepřetržitosti dodávky 
je založen na modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model). Systémový standard 
nepřetržitosti je hodnocen podle celkové roční hodnoty nedodané elektrické energie.  

U garantovaného (zákaznického) standardu nepřetržitosti dodávky jsou samotné 
výpadky definovány shodně s normou EN 50 160 [3], přičemž regulaci podléhají 
pouze dlouhodobé výpadky (delší než 3 minuty). V rámci standardu jsou stanoveny 
limity ročního počtu výpadků Ln a souhrnné roční doby trvání výpadků Lt. 
Při překročení limitu Ln nebo Lt se výše penalizace pro daného odběratele určí podle 
míry překročení limitu. Konkrétní hodnota závisí na napěťové hladině (nn, vn, vvn) 
a hustotě osídlení (městské, příměstské a venkovské), viz. Tab. 3.1. Počty a doby 
trvání jsou vyhodnoceny samostatně a to následujícími vztahy: 

( ) ( )
( ) ( )

, ,

, ,

, ,max ,

pt n c n pt n c n

pt t c t ca pt t c t

pt pt n pt t

C L c cond L

C L P c cond L

C C C

λ λ

τ τ

= − ⋅ ⋅ >

= − ⋅ ⋅ ⋅ >

⎡ ⎤= ⎣ ⎦

  (3.2) 

kde Cpt   výsledné roční náklady na přerušení  [€/rok] 
Cpt,n   roční náklady na přerušení z důvodu nedodržení Ln [€/rok]  
Cpt,t   roční náklady na přerušení z důvodu nedodržení Lt [€/rok]  
cpt,n   jednotková cena penalizace za nedodržení Ln [€] 
cpt,t   jednotková cena penalizace za nedodržení Lt  [€.kW-1h-1] 
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Ln   limit ročního počtu přerušení [rok-1] 
Lt   limit roční souhrnné doby trvání přerušení [h/rok] 
Pca   střední roční výkon [W] 
λc   celkový roční počet přerušení  
τc   roční souhrnná doba trvání přerušení [h] 
cond  logická funkce – pokud je podmínka platná, potom 

výsledná hodnota je 1, v ostatních případech je rovna 0. 
Tab. 3.1 Limity nepřetržitosti dodávky v Portugalsku [2]  

napěťová hladina hustota maximální počet L n maximální doba trvání L t

rok-1 h/rok
městské 12 6

nn příměstské 23 10
venkovské 36 20
městské 8 4

vn příměstské 18 8
venkovské 30 16

vvn 8 4  
Výsledná penalizace je dána vyšší hodnotou z prvních dvou rovnic (3.2).  

 
3.3 REKONFIGURACE 
Rekonfigurace distribuční elektrické sítě je změna topologie pomocí sepnutí či 

rozepnutí spínačů v distribuční síti. Rekonfigurace způsobuje změny rozložení 
výkonů v distribuční síti a tím i zvýšení či snížení velikosti celkových ztrát 
a zároveň také změnu její spolehlivosti.  

Změna topologie sítě má významný vliv na optimalizaci a vyžaduje znalost 
několika teoretických oblastí zahrnující teorii grafů, optimalizační algoritmy  
a empirické stanovení ztrát.  

Distribuční sítě jsou z pohledu teorie grafů obvykle slabě zauzlené sítě (sítě 
obsahující poměrně málo smyček). Z důvodu dispečerského řízení bývají 
provozovány jako radiální. Nachází se v nich velké množství spínačů spojujících 
úseky vedení, stanice a rozvodny. Za normálních okolností je většina spínačů v síti 
sepnuta mimo malý počet vypínačů a úsečníků pro splnění podmínky radiality sítě.  

Protože stanovení pozice rozepnutých prvků může být výpočetně náročné  
i u menších sítí (řádově desítky uzlů), patří tyto úlohy do kategorie tzv. obtížně 
řešitelných v polynomiálním čase (NP-hard) [10].  

Existující metody pro řešení rekonfigurace sítí lze rozdělit na tři hlavní směry [9]:  
• matematické programování 
• heuristické metody 
• metody založené na umělé inteligenci a meta-heuristické algoritmy.  
Pro řešení užívající poslední skupinu jsou často využívané optimalizační metody 
založené na genetických algoritmech a metody založené na inteligenci hejna, jako 
jsou metoda roje částic (PSO) nebo metoda mravenčí kolonie (ACO). Tyto 
algoritmy mohou nabídnout řešení nezávislé na vstupní konfiguraci. 
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3.4 GENETICKÉ ALGORITMY 
Nalezení optimální konfigurace distribuční sítě je pomocí intuitivních řešení nebo 

analytických metod obtížné, protože i poměrně jednoduchá distribuční síť obsahuje 
mnoho spínacích míst, což vede k velkému počtu možných řešení nastavení sítě, tj. 
problematika přechází do oblasti kombinatorických problémů. Za vhodnou metodu 
řešení kombinatorického problému nalezení optimální konfigurace distribuční sítě 
byly vybrány v rámci práce dvě verze genetických algoritmů ze skupiny 
stochastických globálních optimalizačních metod.  

Genetické algoritmy (GA) jsou programovací techniky, jenž napodobují 
biologickou evoluci a užívají se jako nástroj k řešení problémů. Hlavními výhodami 
tohoto typu optimalizačních algoritmů jsou nízké požadavky na kriteriální funkci, 
která funkce nemusí být ani spojitá, schopnost prohledat rozsáhlý prostor vstupních 
proměnných nebo aplikovatelnost na kriteriální funkci s velkým počtem vstupních 
parametrů za podmínky vyčíslitelnosti kriteriální funkce pro každou kombinaci 
vstupních proměnných. GA se ukázaly být výkonnou a úspěšnou strategií, která 
demonstruje schopnosti využití evolučních principů při optimalizacích.  

3.4.1 Princip GA 
Genetický algoritmus se obecně skládá z pěti hlavních bloků a to inicializace, 

ohodnocení, tvorba nové generace, ukončovací podmínka a výstup (viz. Obr. 3.1).  

 
Obr. 3.1 Obecný princip genetického algoritmu 

Inicializace představuje vytvoření první generace jedinců. Tito jedinci mohou být 
pro různé aplikace generováni náhodně nebo pomocí specifické funkce, protože 
ne vždy je možné či výhodné mít zcela náhodnou kombinaci hodnot vstupních 
parametrů. 

Pro zjištění, kteří noví jedinci jsou nejlépe přizpůsobeni okolním podmínkám 
a požadavkům, je nutné provést ohodnocení. K tomu slouží tzv. fitness funkce resp. 
kriteriální funkce, která vyjadřuje míru splnění požadavků. Cílem optimalizace je 
právě nalezení nejnižší (pro minimalizaci) nebo nejvyšší (pro maximalizaci) 
hodnoty této funkce.  

Tvorba nových řešení může mít mnoho různých podob, obvykle se skládá                 
ze třídících operátorů (funkcí), které provádí selekci, a reprodukčních operátorů 
jako je křížení, mutace či elitismus. Třídící operátory vytvářejí nové populace 
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(generace) selektováním řešení z předchozí populace. Třídění je částečně náhodná 
operace ovlivněná speciálními deterministickými pravidly. Do tvorby nové generace 
propouští třídící operátor více jedinců, kteří jsou kvalitnější ale i menší počet 
nevhodných. Obvyklými technikami realizujícími selekční operátor jsou ruletové 
kolo a náhodný turnaj. Selekčními operátory vybraní jedinci jsou různě upravováni 
nebo kombinováni pomocí reprodukčních operátorů. Výslední jedinci pak tvoří 
novou generaci a při nesplnění ukončovací podmínky jako je dosažení požadované 
hodnoty nebo stanovené doby výpočtu či počtu generací algoritmus pokračuje 
dalším vyhodnocením. 

3.4.2 Kódování 
Kódování nezbytnou součástí algoritmu – je to způsob, jakým je řešení daného 

problému reprezentováno genetickému algoritmu. Závisí na něm způsob pohybu 
prostorem řešení. Nejčastěji se lze setkat s řešením reprezentovaným v binárním 
kódování nebo za pomocí reprezentace v oboru přirozených čísel. 

3.4.3 Niche genetický algoritmus 
Niche GA patří mezi paralelní genetické algoritmy. Na rozdíl od klasického GA 

algoritmus prohledává několik vývojových větví zároveň, ale oproti klasickému 
přístupu k paralelnímu výpočtu, kde probíhají pouze paralelní větve vývoje 
bez úmyslného rozlišení jedinců v každé vývojové větvi, tento algoritmus přiděluje 
každého jedince do příslušné skupiny v závislosti na podobnosti jeho chromozomu. 
Při křížení je jedincům dovoleno tvořit nové jedince pouze ze stejné skupiny. 
Algoritmus vymezuje každé větvi výpočtu prostor řešení podle skupin. Skupina se 
skládá pouze z jedinců, kteří jsou si geneticky blízcí, a v tomto směru také hledá 
optimum. Oproti klasickému GA by se u Niche GA neměla snižovat diverzita 
v průběhu generací, tím je možné dosáhnout více lokálních (i globálního) minim 
či maxim v průběhu optimalizace. 

3.4.4 Výhody a nevýhody GA 
Výhody 
• Globální optimalizace – GA je odolné proti uvíznutí v lokálním minimu 

a i vyšší pravděpodobnost objevení globálního optimálního řešení.  
• Práce s omezenými problémy – relativně snadnými úpravami lze GA, 

respektive jeho kriteriální funkci, modifikovat pro řešení problémů se 
složitějšími okrajovými podmínkami.  

• Schopnost hledání nedominantního řešení – GA mají schopnost manipulovat 
zároveň s mnoha parametry a tím se mohou vyhnout problému, kdy změnou 
pouze jednoho parametru se jeden parametr zlepší na úkor ostatních [7]. 

• Flexibilita algoritmu – GA se poměrně snadno přizpůsobuje požadavkům 
zadání, z čehož pramení velká flexibilita v průběhu použití.  

Nevýhody 
• Nedeterministické řešení – pro výsledky získané pomocí GA nebo i ostatními 

stochastickými metodami nelze snadno ověřit platnost globálního optima [8]. 
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• Riziko nevhodně zvolené reprezentace – převedení řešeného problému 
do chromozomu jedince není vždy snadnou záležitostí. Je-li zvolena nevhodná 
reprezentace, která není odolná vůči náhodným změnám mohou být výsledky 
nesprávné nebo neplatné z důvodu nesplnění okrajových podmínek [7]. 

 
4  IMPLEMENTACE REKONFIGURACE DISTRIBUČNÍ SÍTĚ 

POMOCÍ GENETICKÉHO ALGORITMU 
Aplikace využívá znalosti výpočtu ustáleného chodu potřebného pro stanovení 

technických ztrát GA. 
4.1 STRUKTURA SÍTÍ A JEJICH PARAMETRY 
Při realizaci distribučních sítí jsou užívány různé přístupy k propojení a provozu 

sítí v závislosti na napěťové hladině a lokálních podmínkách. Budované sítě je 
možné podle topologie rozdělit na paprskové, okružní a zauzlené. Okružní sítě se 
využívají na hladině vn i nn a umožňují rekonfigurací změnit topologii podsítě 
na paprskové (rozepnutím) nebo zauzlenou (sepnutím). Provozují se obvykle jako 
paprskové, z důvodu snazšího dispečerského řízení soustavy. Jednotlivé paprsky 
nebo polosmyčky jsou navrhovány tak, aby bylo možné v případě potřeby napájet 
z jiného místa sítě.  

Rekonfiguraci sítě je možné aplikovat na hladině vn i nn. V praxi se 
z technických důvodů rekonfigurace na úrovni nn nevyužívá se práce zaměřuje 
na optimalizaci na úrovni vn. 

4.2 POPIS IMPLEMENTACE PROGRAMU 
Na základě struktury sítí byla navržena koncepce popisu sítě a definována 

programová rozhraní pro přenos potřebných informací do optimalizačního jádra 
programu implementovaného v programu Matlab. Program má modulární charakter 
a skládá se z části pro načítání vstupních dat a hlavního programu, který provádí 
optimalizaci. 

Načítání dat je provedeno z programu MS Excel pomocí skupiny funkcí 
zobrazených na Obr. 4.1. Uvedené funkce se vzájemně doplňují a mají také 
stanoveno své pořadí.  

 
Obr. 4.1 Schéma načítání dat 
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4.3 POPIS HLAVNÍ ČÁSTI PROGRAMU 
Hlavní program zahrnující optimalizaci (Obr. 4.2) je rozdělen na dvě části: 

tvorbu první generace s jejím ohodnocením a genetický algoritmus. První generace 
je generována pomocí modifikovaného algoritmu pro prohledání grafu do hloubky. 
Algoritmus prochází síť a vytváří v ní radiální podsítě a zároveň zajišťuje podmínku 
napájení všech částí sítě. Implementace generátoru zajišťuje, že každé generované 
řešení bude mít jiné nastavení spínacích prvků v rámci možností sítě. 

 
Obr. 4.2 Schéma hlavního programu 

Struktura řešení (kombinace nastavení spínacích prvků) použitá pro genetický 
algoritmus nemusí mít vhodné vlastnosti pro výpočet ustáleného chodu a nákladů 
na penalizace za přerušení dodávky elektrické energie. Proto je přes základní 
grafový algoritmus, metoda prohledání grafu do šířky, převeden na vhodnou 
strukturu. Výstupy jsou následně exportovány do fitness funkce, která z nich 
vyhodnotí vhodnost řešení a tím zakončuje první generaci. Metoda pro prohledání 
grafu do šířky spolu s fitness funkcí a výpočtem ztrát a penalizací tvoří blok 
ohodnocení řešení. 

Jádro programu je tvořeno implementací genetického algoritmu (GA). Uživatel si 
může vybrat mezi dvěma druhy GA označené jako „klasický“ a „Niche“. Obecně lze 
tento blok rozdělit na operace související s tvorbou nové generace (křížení 
a mutace), operace spojené s opravou řešení a ohodnocením. Jelikož použité 
kódování jedinců neumožňuje přímé vytváření jedinců, které by splňovalo obě 
vstupní podmínky, byl blok na opravu řešení po použití genetických operátorů. 
Po opravách se opět vyhodnotí a otestuje ukončovací podmínka tj. dosažení 
stanoveného počtu generací. Po ukončení GA se provede porovnání současného 
řešení a nejlepšího nalezeného řešení. 
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Jelikož genetických algoritmů existuje velké množství druhů, označení „klasický“ 
GA a „Niche“ GA je poněkud nepřesné a označují pouze algoritmy popsané v práci. 
Jména algoritmů označují hlavní rozdíl spočívající v různém přístupu k selekci, či 
ke křížení. „Niche“ GA obsahuje, na rozdíl od „klasického“ GA, funkci 
pro kategorizaci jedinců, tj. rozdělení podle podobnosti.  
Přesnější popis algoritmu označeného jako „klasický“ GA je následující:  
• binární kódování jedinců  
• ruletový výběr s následným turnajem mezi dvěma vybranými jedinci 
• jednobodové křížení 
• mutace a elitismus 

„Niche“ GA má tyto atributy:  
• binární kódování jedinců  
• ruletový výběr jedinců z „geneticky blízkých skupin“ 
• aritmetické křížení 
• mutace a elitismus 
4.4 SIMULACE PORUCH 
Stanovení spolehlivosti sítě a nákladů na penalizaci za nedodávku elektrické 

energie je potřeba znát odhad počtů poruch a jejich doby trvání. Pro simulaci poruch 
a jejich dob byla zvolena nesekvenční metoda Monte-Carlo. Označení nesekvenční 
(náhodná) znamená, že generování nezávisí na předchozím stavu systému. 
Nesekvenční simulace si rozloží celkový časový interval do malých časových úseků, 
v tomto případě 1 rok. Postupně je každý úsek testován, jestli dojde v daném úseku 
k náhodné události, tj. vzniku poruchy. Přesnost této metody roste s větším počtem 
časových úseků (v tomto případě 10 000 let) s čímž se ale prodlužuje doba výpočtu 
[14]. 

 Simulace probíhá pouze při načítání dat a v průběhu optimalizace se již 
vygenerované hodnoty nesimulují. Protože převážná část poruch na hladině vn 
vzniká na vedení či kabelech, zaměřují se simulace pouze na tyto prvky sítě. 
Ukazatelé spolehlivosti jsou stanovovány až v průběhu optimalizace podle 
příslušného nastavení spínačů. 

4.5 REPREZENTACE KÓDOVÁNÍ JEDINCŮ A DĚLENÍ SÍTĚ 
Program využívá dva typy reprezentací kódování. První je používán genetickým 

algoritmem, viz. Obr. 4.3. Distribuční síť je popsána neorientovaným grafem, ve 
kterém vrcholy tvoří prvky sítě (rozvodny, spínací stanice, venkovní vedení, či 
kabely) a hrany grafu jsou představovány spínači. Kód jedince tvoří hrany grafu 
(spínače). Jedinci jsou tvořeni binárním vektorem, který odpovídá nastavení spínačů 
v síti (stav spínače: 0 -  rozepnuto, 1 - sepnuto), viz. Tab. 4.1.   
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Tab. 4.1 Kódování schématu Obr. 4.3 
spínač 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

prvek před 
spínačem R1 U01 D1 U02 D2 U03 D1 D2 D3 U04 U05 U06 D4 U07 D5 U06 D6 U09

nastaveni
spínače 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

prvek za
spínačem U01 D1 U02 D2 U03 D3 U04 U05 U06 D4 D5 D6 U07 D5 U06 D6 U09 R2

 
 

 
Obr. 4.3 Schéma sítě (nahoře) a grafová reprezentace (dole) 

Tato reprezentace je sice jednoduchá a transparentní, ale neumí zaručit, že všichni 
jedinci budou obsahovat uvnitř sítě pouze radiální podsítě. O zajištění této podmínky 
se stará podprogram, který využívá modifikovaný algoritmus pro prohledání grafu 
do hloubky (MDFS - Modified Depth-First-Search). MDFS také zajišťuje dělení sítě 
tak, aby každý prvek sítě byl napájen a to pouze z jedné rozvodny a rozdělení 
zauzlené sítě bylo unikátní pro každého nově vygenerovaného nebo opraveného 
jedince (po použití reprodukčních operátorů v GA). Sítě jsou pomocí MDFS 
rozděleny na podsítě. Podsíť je část sítě, napájená jedním napájecím kabelem (jeden 
vývod rozvodny = jeden napájecí bod). Od ostatních podsítí je oddělena otevřenými 
spínači, tvořícími její ohraničení. Každý napájecí bod má unikátní identifikační 
číslo. Při procházení sítí je vytvářena matice pomocných dat, kde jsou uloženy 
informace o podsítích (viz. Tab. 4.2, resp. Obr. 4.4). Z tabulky je zřejmé, který 
vývod napájí jaké prvky sítě. Prostředním řádků (nastavení spínačů) ukazuje 
zakódované řešení.  
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Tab. 4.2 Vygenerované řešení pro síť na Obr. 4.4 
spínač 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

prvek před 
spínačem R1 UN1 RS1 RS1 RS1 U01 U02 U03 D1 D2 D2 D3 U04 U05 U06 D5 D6 D6 U08 U07 RS2 UN2

podsíť 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

nastaveni 
spínače 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

podsíť 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2
prvek za

spínačem UN1 RS1 U01 U02 U03 D1 D2 D3 U04 U05 U06 U07 D4 D5 D6 U08 U09 U10 RS2 RS2 UN2 R2  
Tento systém je mnohem efektivnější než čistě náhodné generování řešení, 

protože náhodné procesy uvnitř generátoru zajišťují, že každý nově generovaný 
jedinec bude mít jiné nastavení spínacích prvků v rámci možností sítě. 

 
Obr. 4.4 Příklad zauzlené sítě a její struktury 

Druhá reprezentace, vytvořená pro simulaci ustáleného chodu a nákladů 
na penalizaci, je úzce spojená s podsítěmi. Z tohoto důvodu je každá podsíť jedince 
převedena pomocí metody prohledání grafu do šířky (BSF - Breadth-First-Search). 
Algoritmus převádí podsítě do formátu, který neobsahuje žádné spínače  
(viz Obr. 4.5). Algoritmus mění strukturu a přiřazuje jednotlivým oblastem 
podgrafu ochranné zóny s jejich z čehož se odvozují oblasti zasažené výpadkem. 

 
Obr. 4.5 Schéma podsítě ze Obr. 4.4 
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4.6 OHODNOCENÍ – FITNESS FUNKCE 
K ohodnocení jedince se využívá fitness funkce charakterizující vhodnost jedince 

pro cíle optimalizace. Má tři parametry a to náklady na ztráty, náklady na penalizaci 
za přerušení dodávky elektrické energie a funkci γ vyjadřující přetížení kabelů 
a pokles napětí v uzlech sítě pod dovolenou hodnotu. Cílem optimalizace je najít 
jedince (konfiguraci sítě) s minimální hodnotou kriteriální funkce. Fitness funkce je 
definována jako: 

p cfitness n nα β γ= ⋅ + ⋅ +   (4.1) 

kde α a β jsou nákladové koeficienty, np jsou náklady na technické ztráty elektrické 
energie, nc jsou náklady na penalizace z důvodu nedodávky elektrické energie dle 
stanoveného standardu, γ představuje multikriteriální pokutovací koeficient 
při nedodržení nastavených parametrů. 

Fitness funkce vyhodnocuje data předpřipravené algoritmem BSF (viz. 
podkapitola 4.5), vypočtená z ustáleného chodu sítě a analýzy nákladů na penalizace 
za nedodávku elektrické energie.  

4.6.1 Ustálený chod a výpočet nákladů na ztráty 
Pro výpočet ustáleného chodu se užívá řada numerických metod (Newton-

Rapsonovou či Gauss-Seidelovou). Z důvodu urychlení výpočtu ustáleného chodu se 
provádí výpočet pomocí metody uzlových napětí. Po stanovení ztrát v jednotlivých 
podsítích lze roční náklady na ztráty vypočíst pomocí následujícího vzorce: 

z z z zn c P T= ⋅ ⋅  (4.2) 

kde  cz     měrná jednotka na úrovni vn [Kč/kWh] 
Pz    výkonové (Jouleovy) ztráty v hodnocené části sítě vn [kW] 

 Tz   doba plných ztrát pro daný stupeň zatížení sítě vn [h/rok]. 
 
4.6.2 Náklady na přerušení dodávky elektrické energie 
Náklady na přerušení dodávky el. energie se stanovují podle některého ze 

standardů. Pro výpočty bylo vybráno 5 standardů – 3 systémové a 2 zákaznické, 
z čehož 2 jsou reálně využívané (finský systémový standard (FI) a portugalský 
zákaznický standard (PT)) a 3 experimentální (kombinovaný standard se skokovou 
penalizací (KS), finský systémový časový (FT) a finský systémový ztrátový (FL)).  

Experimentální standardy vycházejí z reálných standardů, ale jsou v jistém 
rozsahu pozměněny. Kombinovaný standard (KS) [12] je kombinací španělského 
a portugalského penalizačního přístupu. Zbývající standardy jsou založeny na 
finském systému a využívají  pouze předpisy týkající se celkové doby přerušení 
dodávky. V prvním je zachována původní penalizace (FT), ve druhém případě je 
nahrazena cenou za technické ztráty. Oba tyto experimentální modely mají ukázat 
vliv časové složky i velikosti jednotkové penalizace u finského modelu.  
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5  ANALÝZA VLIVŮ NÁKLADŮ NA NEDODÁVKU 
ELEKTRICKÉ ENERGIE NA OPTIMALIZACI 

Podstatná část práce je zaměřena na ověření výsledků optimalizace na reálné síti.  
Pro tento účel byla vybrána existující kabelová síť na hladině 22 kV. Vybraná část 
sítě je ohraničena dvěma rozvodnami (110/22 kV) a zásobuje 44 818 zákazníků 
napojených na 288 transformačních stanic (DTS). Tato síť obsahuje 13 hlavních 
napájecích kabelů ze dvou rozvoden 110/22 kV, více než 300 kabelů mezi 
rozvodnami, spínacími stanicemi a distribučními transformátory 22/0,4 kV a 628 
spínačů. 

Analýza byla provedena pro různé kombinace pěti hlavních vstupních parametrů: 
• vybraný standard (5 typů)  
• s výpočtem ztrát nebo bez výpočtu ztrát (2 možnosti) 
• úroveň zatížení (5 úrovní) 
• úroveň počtu poruch napájecích vedení (3 možnosti) 
• omezení počtu napájecích vývodů (konfigurace vypnutých vývodů dle 

stávajícího stavu nebo bez omezení),  
což dohromady dává 300 možných kombinací, z nichž bylo dále vybráno 24 (viz.     
Tab. 5.1). Jelikož se jedná o optimalizace využívající stochastického principu, byly  
vypočteny nejméně 3 optimalizační běhy (v některých případech  
4 optimalizační běhy). 

Bylo provedeno dohromady 106 simulací s průměrnou dobou výpočtu jedné 
simulace okolo 24 hodin. Doba výpočtu se značně liší v závislosti na použitém 
standardu (při použití portugalského standardu je doba výpočtu o 50% delší než 
u finského standardu).  
Tab. 5.1 Rozdělení simulací 

parametry výpočet přírůstek nastavení všechny 
# označení sítě standard ztrát zatížení odběrů [%] spolehlivosti NU** NU*
1 C_FI původní FI ne 0 původní ne
2 C_FI_dp původní FI ano 0 původní ne
3 C_FIX_dp původní FI ano 0 původní ano
4 C_FT_dp původní FT ano 0 původní ne
5 C_FL_dp původní FL ano 0 původní ne
6 C_KS původní KS ne 0 původní ne
7 C_KS_dp původní KS ano 0 původní ne
8 C_KSX_dp původní KS ano 0 původní ano
9 C_PT původní PT ne 0 původní ne

10 C_PT_dp původní PT ano 0 původní ne
11 C_PTX_dp původní PT ano 0 původní ano
12 C_DP původní ano 0 původní ne
13 Ch01_DP010 změna zátěže ano 10 původní ne
14 Ch01_DP020 změna zátěže ano 20 původní ne
15 Ch01_DP050 změna zátěže ano 50 původní ne
16 Ch01_DP100 změna zátěže ano 100 původní ne
17 Ch02_ABC_FI změna spolehlivosti FI ne 0 ABC ne
18 Ch02_ABC_FI_dp změna spolehlivosti FI ano 0 ABC ne
19 Ch02_ABC_PT změna spolehlivosti PT ne 0 ABC ne
20 Ch02_ABC_PT_dp změna spolehlivosti PT ano 0 ABC ne
21 Ch02_ED_FI změna spolehlivosti FI ne 0 ED ne
22 Ch02_ED_FI_dp změna spolehlivosti FI ano 0 ED ne
23 Ch02_ED_PT změna spolehlivosti PT ne 0 ED ne
24 Ch02_ED_PT_dp změna spolehlivosti PT ano 0 ED ne

* NU - napájecí úseky
** vybrané přípojnice mají napojené NU s vysokou spolehlivostí, ostatní NU mají naopak nízkou spolehlivost  
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5.1 VÝBĚR ALGORITMU 
V průběhu testování programu bylo nutné rozhodnout, který algoritmus bude 

vhodnější pro simulace, zda „Niche“ genetický algoritmus nebo „klasický“ GA (viz. 
kapitola 4.3). „Niche“ GA má vhodnější vlastnosti při rekonstrukci sítě, jelikož 
vytváří nové řešení pouze z podobných řešení (rodičů). Následkem toho nejsou 
opravy sítě po aplikování genetického operátoru křížení tak rozsáhlé, což by mělo 
vést ke zkrácení výpočetního času. „Klasický“ GA díky možnosti větších změn 
v genetickém kódu, by měl být schopen prohledat rozsáhlejší oblasti řešení, avšak za 
cenu delšího výpočetního času, z důvodu rozsáhlejších oprav kódu. 

Objektivní posouzení globálních optimalizačních algoritmů je velmi náročné 
a rozhodnutí je obvykle možné jej odhadnout po několika desítkách či stovkách 
tisícíců optimalizačních běhů. Tento postup nelze kvůli časové náročnosti aplikovat, 
a proto bylo nutné zvolit omezený počet testovacích běhů. Test byl proveden 
pomocí 8 optimalizačních běhů, kde polovina optimalizací užívala „Niche“ GA 
a druhá polovina „klasické“ GA. Všechny optimalizační běhy měly stejné nastavení 
vstupních parametrů.  

Průběhy testů na Obr. 5.1 naznačují, že implementace použitá v „klasickém“ GA 
nemá sklon k uvíznutí v lokálním optimu způsobené ztrátou diverzity populace a tím 
dosahuje lepších výsledků než „Niche“ GA pro zvolenou konfiguraci vstupních 
parametrů. Při porovnání těchto dvou aplikací GA se ukazuje „klasický“ GA jako 
vhodnější a proto byl také použit pro všechny následující optimalizace.   
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Obr. 5.1 Porovnání fitness funkcí Niche GA (čárkované) a klasický GA 

5.2 SELEKCE GRAFŮ 
Při analýze byly z vygenerovaných dat vybrány pouze reprezentativní simulace. 

Kritéria pro volbu průběhu byla analytická. Pro vyhodnocení byly vybrány průběhy, 
který se nacházely v aritmetickém průměru průběhů všech fitness funkcí.  
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Obr. 5.2 Průběhy fitness funkcí pro typ simulace C_FI_dp 

Každému průběhu fitness funkce odpovídá i průběh nákladů na penalizace  
(Obr. 5.3) a technických ztrát Δp (Obr. 5.4). Tato selekce musela být provedena pro 
všechny typy simulací (viz Tab. 5.1). 
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Obr. 5.3 Průběhy penalizací pro typ simulace C_FI_dp 

Z těchto tří obrázků (Obr. 5.2, Obr. 5.3 a Obr. 5.4) lze pozorovat klesající trend 
vývoje kriteriální funkce. Z devíti simulací byl vybrán průběh fitness1 pro další 
porovnání a hodnocení. 
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Obr. 5.4 Průběhy ztrát pro typ simulace C_FI_dp 

 
5.3 OPTIMALIZACE S FINSKÝM STANDARDEM SE ZTRÁTAMI  
První graf (Obr. 5.5) nabízí pohled na poměr jednotlivých složek (celkových 

nákladů (fitness), nákladů na penalizace za nedodávku elektrické energie a nákladů 
na ztráty). Pro testovanou síť byl poměr nákladů na ztráty při použití finského 
standardu okolo 16 % z celkových nákladu (fitness), z čehož vyplývá menší vliv 
na kriteriální funkci.  
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Obr. 5.5 Průběhy fitness funkcí, nákladů na penalizace a nákladů na ztráty pro simulaci C_FI_dp 

Na Obr. 5.6 je možné vidět rozložení výpadků a jejich dobu v síti v závislosti 
na počtu odběratelů; každý bod v tomto rozložení odpovídá jedné ochranné zóně. 
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Obr. 5.6 Rozložení počtu výpadků a SAIFI celé sítě (čerchovaná čára) na počty uživatelů  

Počet přerušení jsou průměry hodnot za celé generované období (viz.  
kapitola 4.4), totéž platí i o dobách trvání výpadků. Pro porovnání jsou do obrázku 
dokresleny černou čerchovanou čárou hodnoty průměrné systémové četnosti poruch 
SAIFI (Obr. 5.6) a průměrné systémové doby trvání výpadků SAIDI (Obr. 5.7) celé 
sítě. Z obrázků Obr. 5.6 a Obr. 5.7 je vidět, že optimalizace nakonfigurovala síť 
tak, aby již nebyl v jedné ochranné zóně příliš velký počet odběratelů. Lze 
pozorovat i zvýšení počtu zón s nižším počtem výpadků i dob trvání v obou grafech 
s finálními řešeními. Tento posun hodnot výpadků a dob přerušení již ukázal Jorge 
a jeho kolektiv v článku zabývajícím se problematikou optimálního návrhu 
a rozložení distribuční sítě [5]. 
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Obr. 5.7 Rozložení dob trvání a SAIDI celé sítě (čerchovaná čára) na počty uživatelů 
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5.4 OPTIMALIZACE S PORTUGALSKÝM A EXPERIMENTÁLNÍMI 
STANDARDY 

Porovnání portugalského a experimentálního kombinovaného standardu (ztráty 
jsou zahrnuty do kriteriální funkce) (Obr. 5.8), tvoří náklady na ztráty asi jednu 
třetinu (34%) celkových nákladů oproti portugalskému zákaznickému standardu, 
kde ztráty tvoří okolo 70% fitness funkce.  
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Obr. 5.8 Průběhy fitness funkce, nákladů na penalizace a náklady na ztráty pro simulace  

C_KS_dp (vlevo) a C_PT_dp (vpravo) 

Při prvním pohledu na Obr. 5.9 je zřejmý obrovský rozdíl mezi standardem FT 
a FL. Pro standard FT je poměr nákladů na ztráty vůči fitness funkci okolo 17%, což 
je velmi blízko 16% u klasického finského standardu (C_FI_dp). Zde standard FL 
penalizuje pouze ve velikosti nákladů na ztráty a náklady na ztráty zde tvoří okolo 
93% fitness funkce. 
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Obr. 5.9 Průběhy fitness funkce, nákladů na penalizace a náklady na ztráty pro simulace  

C_FT_dp (vlevo) a C_FL_dp (vpravo)  

Standard FT se příliš neliší od klasického finského standardu; z toho lze usoudit, 
že časová složka ve finském modelu hraje hlavní úlohu. Experimentální standard FL 
je ukázkou příliš nízké hodnoty penalizací, optimalizace prakticky nebere v potaz 
náklady na penalizaci a zaměřuje se na snižování ztrát. 
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5.5 SHRNUTÍ  
Z výsledků provedeného výzkumu lze učinit tyto závěry: 
• pro optimalizace se ztrátami a příslušnými standardy – Při tomto druhu 

optimalizací je jedním z ukazatelů procentní podíl ztrát v kriteriální funkci. 
Kriteriální funkce je tvořena pouze náklady na ztráty a náklady na penalizace 
za nedodávku elektrické energie. Optimalizace využívající finský systémový 
standard je ztrátami ovlivněna pouze minimálně (ztráty tvoří pouze 12% 
kriteriální funkce). Na druhou stranu portugalský zákaznický standard je 
na ztráty velmi citlivý (poměr ztrát je v průměru 75%), stejně jako 
kombinovaný standard, u kterého tento poměr dosahuje hodnoty 33%. 

• připojení rezervních vývodů do sítě – Síť je napájena pomocí 17-ti vývodů  
ze dvou rozvoden, z nichž jsou 4 odpojené a slouží jako záložní vývody 
v případě poruchy a nebo plánovaných oprav. Vliv přidání těchto rezervních 
vývodů do optimalizace není zanedbatelný, proto byly provedeny simulace, 
které měly stanovit citlivost jednotlivých standardů, pokud byly tyto rezervní 
vývody použity. Zvětšení počtu napájecích kabelů mělo za následek snížení 
ztrát u finského standardu o 10% a o 5% bylo zlepšeno SAIFI i SAIDI. 
Připojení kabelů nemělo u finského standardu vliv na snížení nákladů 
na penalizace, v obou případech s rezervními napájecími kabely i bez nich 
dosahovalo hodnoty 22%. Portugalský standard se ukázal nejen citlivý 
na zahrnutí ztrát do fitness funkce, ale taktéž na připojení kabelů, které o 20% 
snížily náklady na penalizace v porovnání s náklady pro optimalizaci 
bez rezervních vývodů.  

• porovnání standardů mezi sebou - Porovnání standardů mezi sebou je velmi 
problematické, protože každý je trochu jinak zaměřen, finský standard je 
systémový, tj. neovlivňuje distribuční společnost přímo, ale přes složitý 
vyhodnocovací mechanismus. V tomto případě penalizace, i pokud dosahují 
vysokých hodnot, nemusí být pro distribuční společnost tolik závažné. 
Při zákaznickém standardu musí distribuční společnost platit přímo 
zákazníkovi, což má okamžitý ekonomický dopad na společnost. Pokud by 
penalizace dosahovala extrémních hodnot, mohlo by to danou společnost  
i ekonomicky ohrozit. Porovnáme-li penalizace z jednotlivých standardů čistě 
z pohledu vzniklých nákladů, tak nejnákladnější je finský systémový standard, 
okolo 50 % jeho hodnoty představuje kombinovaný standard a pouze 20% 
hodnoty penalizací finského standardu, pak představují náklady na penalizace 
stanovené portugalským zákaznickým standardem.  

• změna spolehlivosti části vývodů – Poslední test ukázal nerovnoměrnost 
napájení ze strany rozvoden u testované sítě. Rozvodna označená ABC 
za původního stavu spolehlivosti napájecích kabelů napájela větší část sítě. 
Proto, byla-li zhoršena spolehlivost vývodů z rozvodny označené ED, tak 
dopady na spolehlivostní ukazatele i penalizace nebyly zásadní. Pokud byl 
tento přístup obrácen, tj. zhoršení spolehlivostních parametrů na straně vývodů 
z rozvodny ABC, tak to mělo velmi významné následky. Optimalizační 
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algoritmus napojil co nejvíce úseku na rozvodnu ED, což zapříčinilo zvýšení 
ztrát, které se zvýšily o 100% a zvětšení ochranných zón zvýšilo hodnoty 
SAIFI o 154%. Snížení spolehlivosti napájecích kabelů odpovídá snížení 
spolehlivosti dodávky elektrické energie do rozvodny a tento příklad ukazuje 
možné následky na síť 22 kV, třebaže je daná oblast zásobena z více rozvoden. 

 
6  ZÁVĚR 
Práce předkládá optimalizační algoritmus, který v sobě kombinuje rekonfiguraci 

sítí, výpočty nákladů za nedodávku elektrické energie, oceňování technických ztrát                
i samotnou optimalizaci tvořenou genetickými algoritmy. Tento komplexní systém 
vyžaduje pro svou funkci několik dalších komponent. Primárním cílem algoritmu 
byla minimalizace ztrát a nákladů na přerušení dodávky.  

Celý model je modulárně zpracovaný v prostředí MATLAB. Jádro programu je 
založeno na propojení genetického algoritmu a rekonfigurace sítě. Tato kombinace 
umožňuje změny velikosti ztrát i spolehlivostních parametrů sítě a to 
bez dodatečných nákladů (jsou-li opomenuty náklady na spínání). Změna topologie 
sítě byla vyřešena použitím různých grafových funkcí, jako je metoda prohledání 
grafu do hloubky a do šířky.  

Druhou a velmi podstatnou částí je systém ohodnocení, tzv. fitness funkce. Tato 
funkce sčítá náklady na penalizace za nedodanou elektrickou energii a náklady 
na ztráty a pokutuje nevhodné řešení. Fitness funkce tedy představuje celkové 
náklady. Náklady na ztráty se stanovují z ustáleného chodu pro dané zapojení. 
Náklady na penalizace za nedodávku se stanovují podle počtu poruch a jejich dob 
trvání. Druhý faktor, který ovlivňuje výši penalizací, je druh použitého standardu. 
Program má k dispozici dva reálně užívané standardy (portugalský zákaznický 
standard a finský systémový standard) a tři experimentální (kombinovaný standard, 
finský systémový časový standard a finský systémový ztrátový standard), které 
umožňují testování různých parametrů nastavení. 

 Tvorba nových řešení musela být, z důvodu obtížného zajištění konzistence 
řešení při použití klasických genetických operátorů, upravena. Úprava se týkala 
operátoru křížení, který byl rozšířen o pomocné metody, které zajišťují přípustnost 
nově vzniklých řešení. Genetický algoritmus má ukončení dané počtem generací. 
V průběhu testu bylo provedeno 102 simulací pro 24 druhů simulací s dobou jedné 
simulace v průměru 24 hodin. Simulace byly prováděny na modelu reálné kabelové 
sítě napěťové úrovně 22 kV, jenž obsahuje přes 600 spínacích prvků.  
Kromě závěrů z analýzy uvedeném v kapitole 5.5, lze obecně konstatovat: 
• kombinovaný standard nejvíce ze všech standardů vylepšuje SAIDI a SAIFI 
• Je-li síť optimalizována pouze na náklady na ztráty, pak dojde ke zhoršení 

hodnoty SAIFI a SAIDI. Naopak pokud je optimalizace zaměřena pouze 
na snížení penalizací,  může optimální řešení vést k velkému nárůstu ztrát. 

V dnešní době se rekonfigurace používá pouze v omezené míře. Nástup nových 
technologií zahrnutých v tzv. "SmartGrids" přinese podstatně větší možnosti  
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v on-line monitorování sítě a její rekonfiguraci. To umožní významně přesnější 
analýzy potřebné jako vstupní data pro rekonfiguraci sítě s cílem minimalizovat 
provozní náklady.  

Výsledky práce ukazují, že optimalizace distribuční sítě by neměla být pojímána 
jen jako minimalizace nákladů na ztráty, ale měla by obsahovat i náklady 
na přerušení dodávky jako součástí kriteriální funkce a naopak minimalizace 
nákladů na přerušení dodávky by neměla být pouze monokriteriální. 
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ABSTRACT 
Current trends in regulation of electricity supply continuity in the power 

engineering industry includes introduction of systems and customers standards. The 
electricity market liberalization in the European Union is speeded up the process 
furthermore. Companies included in the distribution network bussiness therefore 
began to be interested more in the evaluation of risks associated with the aplication 
of these standards.   

 The aim of the thesis is to minimize the expenses caused by power losses of the 
distribution network by means of distribution network reconfiguration depending on 
the standard selection. For the minimization two of the Genetic algorithms was 
selected. As an criterion the overall expenses caused by power losses and the 
expenses caused by an electricity shortage. Furthermore the influence of the 
inclusion of the power loss to the calculation on the operation costs for given 
regulation standards. Two contemporary standards - finish and portugues - are 
considered together with three experimental standards. The aim of including 
experimental standards is to complete the regulation standards with parameters 
uncovered in the portuguese and finish standard.  The results described in the thesis 
can be used in the distribution network optimization process from the point of 
reliability and operational costs. 
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