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1. Úvod  do problematiky 
Čoraz väčším problémom začína byť výpadok elektrickej energie vo veľkých 

mestách. V Severnej Amerike kvôli výpadkom energie sú ročné straty až 180 miliárd 

USD. Hlavnou príčinou výpadku energie je vačšia spotreba než výroba energie. 

V preberanom článku sa zameriavali na prípad elektrických batérií 

umiestnených v kabíne so stredným až nízkym napätím (MV/LV), resp. bateriami 

pripojenými k malému počtu budov. Umiestnený návrh na batériu, ktorá využíva prah 

T, pre optimalizáciu nabíjania/vybíjania. Keď je k dispozícii prebytok energie, 

batéria sa začne nabíjať iba vtedy, ak je jej energia nižšia ako T, inak sa 

jednoducho nevybije. Prahová hodnota T sa automaticky prispôsobuje stratégii 

evolúcie (ES), aby sa maximalizovala životnosť batérie, pričom sa zaručí, že 

jednotky pripojené ku kabíne MV / LV nikdy neprekročia pridelený energetický 

rozpočet. Batérie v kabínach MV / LV sú pripojené k rôznym agentom a žiadny 

centrálny regulátor nemôže spoľahlivo zdieľať údaje medzi nimi. Navrhovaná 

stratégia je teda úplne lokálna: využíva históriu energie požadovanej pre batériu 

prvkami, ktoré sú k nej priamo pripojené, a jej skutočnú vnútornú energiu. 

Kapacita batérie je definovaná ako množstvo energie, ktoré môže poskytnúť 

v danom okamihu. 

Výkon batérie záleží od viacerých faktorov, ako je napr. teplota okolia, 

technológie batérie, atď. Stratégie a činnosti batérií je možné optimalizovať s 

ohľadom na rôzne faktory. Použitie fuzzy pravidiel bolo napríklad skúmané na 

kontrolu správania batérie týkajúcej sa stavu vetra. Optimalizáciu a predikciu 

možno kombinovať so spätnoväzbovým riadením regulátorov s uzavretou 

slučkou. Iné práce využívajú približné dynamické programovanie, alebo 

stochastické viacstupňové programovanie. Väčšina prístupov má spoločné, že 

optimalizácia operácií vybíjania náboja sa vykonáva každých pätnásť až šesťdesiat 

minút. Vo veľmi malom počte prípadov sa optimalizácia vykonáva každých päť 

minút. 

Všetci agenti, ktorí žiadajú o energiu, sú označovaní ako budovy. Predpoklad 

bol, že profil zaťaženia je algebraickým súčtom medzi ich vnútornou výrobou a ich 

spotrebou. 

       

 
• γ̂ je minimálna požiadavka domu. 

 

 

 



2. Evolučný algoritmus 

Batéria môže byť v rôznych stavoch: nabíjanie (C), keď odčerpáva energiu zo 

siete na zvýšenie svojej vnútornej energie, vybíjanie (D), keď poskytuje 

energiu. Keď batéria nevypúšťa ani neposkytuje energiu, definovaný je ďalší stav: 

voľnobeh (I). Každá batéria má vnútorný prah T, ktorý sa používa na rozhodnutie, 

kedy sa má nabíjať: ak je k dispozícii prebytok energie, batéria sa prepne z vybíjania 

na nabíjanie (D → C) len vtedy, ak je jeho vnútorná energia pod prahom, inak 

jednoducho prestane vybíjať (D → I). Okrem toho musí batéria poskytovať energiu 

vždy, keď sa požaduje, bez ohľadu na to, či sa práve nabíja (C → D) alebo nečinnosti 

(I → D). Prahová hodnota teda ovplyvňuje iba nabíjanie. 

Keď ide o samo adaptívnu stratégiu, vtedy batéria zaznamenáva svoju 

energetickú dostupnosť a požiadavky a na základe ich spracovania vylepšuje prah T. 

Cieľom tejto stratégie je čo najviac znížiť stratu životnosti. Pri D sa od fitness funkcie 

odpočíta 1, pri C sa odpočíta aktuálna energia batérie a pri prerušení nabíjania sa 

odpočíta od fitness funkcie súčin maximálnej kapacity batérie a konštanty, ktorá 

označuje udalosť za nežiadúcu.  

 

3. Experimentálne výsledky 

Algoritmus bol implementovaný v jazyku C++. Agenti sú definované ako 

aktívne prvky. Projekt bol nazvaný elektrické hry, pričom to predstavovalo ihrisko 

s množstvom agentov.  Manažér simulácie v každom kroku požiada všetkých agentov 

o množstvo energie, ktoré potrebujú na absorbovanie, vypočíta globálnu energetickú 

požiadavku a energiu, ktorú agenti vyrobia na výpočet globálnej ponuky energie. Ak 

je celkové množstvo ponúkanej energie väčšie ako celkové množstvo požadovanej 

energie, manažér najprv splní všetky požiadavky z budov. Zostávajúca energia je 

potom ponúkaná batériám a nakoniec rovnomerne rozdelená medzi hráčov, ktorí 

ponuku prijali. Naopak, ak je celkové množstvo ponúkanej energie menšie ako 

množstvo požadovanej energie, manažér vezme chýbajúcu energiu, ktorá núti všetky 

batérie k vybitiu. Ak batérie nedokážu poskytnúť potrebné množstvo energie, 

zaznamená sa výpadok prúdu.  

Pri porovnávaní adaptívnej batérie s batériou s konštantným prahom T (0%, 

25%, 50%, 75%, 100%) boli získané nasledujúce výsledky: 



 

 

 


