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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI
Mövzunun aktuallığı. Müasir dövrdə yer üzündə ölkələrin
inkişafı və bütün sahələrdə işlərin elektrikləşdirilməsi, elektrik
enerjisinin tələbatının kəskin və daimi artmasına səbəb olmuşdur. Bu
tələbata cavab verməyin zərurətini nəzərə alaraq, digər tərəfdən
enerji istehsalının yolunda mövcud olan müxtəlif problemlər, bais
olub ki alimlər və mütəxəssislər, mövcud sistemlərin maksimum
tutumundan istifadə etmək üçün yol tapmağa fikirləşib çalışsınlar.
Beləliklə elektrik sistemlərində məhsuldarlığın artması günün aktual
mövzuları sırasına daxil olmuşdur. DR proqramları və FACTS
qurğuları, elektrik sistemində baş verən problemlərin qarşısında
sürətlə reaksiya göstərmək qabiliyyətinə malik olduqlarına görə,
elektrik sistemlərin əsas məsələlərinin eyni zamanda həll edilməsi
üçün imkan yaradırlar. o cümlədən, sistemin səmərəliliyinin artması,
iqtisadi məhsuldarlığın yaxşılaşdırması, ekoloji şəraitinin
yaxşılaşdırması, günü gündən artan elektrik enerjisinin tələbatının
optimal təmin olunması, yükün pikinin aşağı düşməsi, itkilərin
azaltması, yeni sistemlərin inşasına görə kapital qoyuluşunu təxirə
salması, dinamik davranışın yaxşılaşdırılması, yük ötürmə
qabiliyyətinin artması, gərginlik profilinin yaxşılaşdırması, sistemin
təhlükəsizlik haşiyəsinin artması və ehtiyat xərclərinin azaltmasından
ad aparmaq olar.
Digər tərəfdən son illərdə DR proqramları və FACTS
texnologiyaların tətbiqi ilə əlaqədar problemlərə, həlli ətraf mühit
tələblərinin yaxşılaşdırılmasına, elektrik təchizatının etibarlılığının
yüksəldilməsinə və şəbəkədə itkilərin azaldılmasına imkan verən
çoxsaylı tədqiqatlar həsr edilmişdir. DR proqramları və FACTS
təchizatının paylayıcı şəbəkələrə inteqrasiyası nəticəsində onların
strukturu, istismarı və idarə edilməsi prinsipləri əhəmiyyətli dərəcədə
dəyişilmişdir. Bununla yanaşı DR proqramları və FACTS
qurğularının inteqrasiyası zamanı onların texniki və iqtisadi
baxımlardan optimal yerləri və tutumlarının qiymətləndirilməsi,
gərginliyi və reaktiv güc axınlarını tənzimləyən vasitələrin seçilməsi
və yerləşdirilməsi problemləri qalmaqdadır. Şübhəsiz, mövcud
şəbəkələrin ötürmə qabiliyyətinin artırılması və itkilərin azaltması
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məqsədilə ən yaxşı planlaşdırma və idarəetmə strategiyasını həyata
keçirmək üçün şəbəkənin imkanı və tələblərini qiymətləndirməyə
kömək edən uyğun üsul və vasitələr tələb olunur. DR proqramları və
FACTS qurğularının planlaşdırılmasına çox məqsədli və sistemin
rejim parametrlərinə qoyulan məhdudiyyət şərtli optimallaşdırma
məsələsi kimi baxılır.
Çoxsaylı üsul və vasitələr arasında çox məqsədli evolyusiya
alqoritmi optimal həllər çoxluğunun alınması üçün ən əlverişli
yanaşmadır. Riyazi nöqteyi-nəzərdən DR proqramları və FACTS
qurğularının optimallaşdırılması çox məqsədli optimallaşdırma
obyektidir. Məqsədlər optimal enerji təchizatının qiyməti, istehlakçının aldığı elektrik enerjisinin minimum dəyəri, minimum güc itkisi, enerjisistemin təhlükəsizliyinin saxlanması məhdudiyyətindən
çıxış edərək, həm də DR proqramları və FACTS qurğularının optimal
tutum və yerlərindən ibarətdir. Optimallaşdırma üsullarının işlənməsinə həsr olunmuş elmi tədqiqatların sırasında DR proqramları və
FACTS qurğularının çox məqsədli planlaşdırma modeli müxtəlif
üsullar ilə, məsələn, həkk etmə (yaddaşa salmaq) bişirmənin
imitasiyası üsulu, tabulyasiyalı axtarış üsulu və onun genetik
alqoritm (GA) üsulu ilə kombinasiyası və nəhayət qeyri-səlis
optimallaşdırma üsulu ilə optimallaşdırmanı qeyd etmək olar.
Əvvəlki yerinə yetirilən işlərin məqsədinin itkilərin və elektrik
şəbəkəsinin yenilənmə dəyərinin azaldılmasına yönəldirildiyinə
baxmayaraq,
eyni
zamanda
gərginliyin
meyletməsinin
kompensasiyası, gərginlik üzrə dayanıqlığın yaxşılaşdırılması və
elektrik şəbəkəsinin buraxma qabiliyyətinin yüksəldilməsi
problemlərinə az diqqət verilmişdir. Yuxarıda qeyd edilən xarakterik
məqsədlər ilə çox məqsədli optimallaşdırma məsələsinin tədqiqatı
aparılmışdır.
Hazırki dissertasiya işində elektrik sistemlərinin effektivliyinin
artması məqsədinə nail olmaq üçün, İqtisadi-texniki baxımdan, DR
proqramları
və
FACTS
vasitələrinin
çox
məqsədli
optimallaşdırılması probleminin tədqiqatı nəticələri verilir. Sistemin
ən əlverişli fəaliyyətini təmin edən və minimum itki, maksimum güc
verilişi, sistemin düyünlərində gərginliyi sərhəd buraxılabilən
minimum meyletməsi kimi ifadə olunmuş bir neçə qlobal məqsədlər
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üzrə DR proqramları və FACTS vasitələrinin optimallaşdırılması
məsələsinə baxılır. Yüklərin qeyri-müəyyən şəraitin nəzərə alaraq,
optimal və dayanıqlı işin saxlanması üçün şəbəkəyə ardıcıl və paralel
qoşulmuş FACTS vasitələri, həmçinin DR proqramları tətbiq
olunurlar.
İşin məqsədi və qarşıya qoyulan məsələlər. Dissertasiyada
izlənən əsas məqsəd elektrik şəbəkələrində itkilərin azaltması, statik
dayanıqlığın artması və şəbəkənin yüklənmə qabiliyyətinin artmasını
məsələlərini mürəkkəb şəkildə həll etmək üçün, FACTS qurğuları və
DR proqramlarının birlikdə optimal yerləşdirmə məsələlərin həll
olunmasıdır. Bu istiqamətdə optimallaşdırma üsulları şəbəkənin
zərurət şəraitində və yüklərin qeyri-müəyyən şəraitində, texniki və
iqtisadi aspektlərdən, aşağıda verilənlərə müvafiq olaraq işlənmişdir.
1. Kompensasiyaedici qurğuların tipi, tutumu və yerləşmə
yerinin seçilməsinin optimallaşdırılması, həmçinin sistemdə əsas
elementlərinin (xətt və generasiyaedici aqreqatların) imtinaları
əsərində yaranan vəziyyətləri üçün yük düyünlərində gücün
dəyişməsinin optimal qiymətinin təyini üsullarının işlənməsi.
2. Minimum itki, şəbəkədə maksimum güc verilişi, pik
saatlarda yükün maksimum qiymətdə azaldılması meyarlarının
modelləşdirilməsinə əsaslanan çox məqsədli optimallaşdırmanın
hesablanma alqoritmlərinin işlənməsi.
3. Rejimin optimallaşdırılmasının prioritet vasitələrinin – şəbəkədə maksimum güc verilişi və ya minimum itkinin sxemin vəziyyətindən asılı olaraq təyini.
4. Sistemin optimal fəaliyyəti şəraitlərində onun sxem və
rejiminin saxlanması optimal seçilmiş vasitələrinin iqtisadi əsaslandırılması üsulunun işlənməsi.
5. İşlənmiş üsul və alqoritmlərin sənaye istifadəsi məqsədilə
standart İEEE sxemləri bazasında hesabi təcrübələrin aparılması.
Modelləşdirmə nəticələri üzrə enerjisistemin planlaşdırılması və
operativ idarəedilməsini yerinə yetirən əməliyyatçılar üçün tövsiyələrin işlənməsi.
6. Müxtəlif FACTS qurğularının təsiri sistemin effektiv
istismarında müqayisə olunubdur. Burada təkcə bir optimal cavabın
əvəzinə bir sira optimal cavablar pareto cəbhəsi şəkilində əldə
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edilmişdir. Alınan nəticələr sistemin operatoruna mövcud olan
cıhazlar və sistemin şərait və tələbatını nəzərə alaraq cavabların
arasında seçim imkanını yaratmışdır.
7. DR proqramlarının optimal yeri və tutumu neçə hədəfli
funksiyani nəzərə alaraq hesablanmışdır. Son hədəfləri izləyərək
FACTS qurğuları və DR proqramların birlikdə tətbiq olunması
sistemin ən yüksək effektivliyini əldə etmək üçün yerinə
yetirilmişdir.
8. İqtisadı hədəflər qarşıya qoyularaq, bu mərhələdə FACTS
qurğularının optimal cavablarına lazım olan kapital qoyuluşları
hesablanıb ən minimum xərclərə müvafiq olan cavab müəyyənləşdirilmişdir. Növbəti mərhələdə əldə edilmiş optimal cavabların
xərcləri üzrə DR proqramının iqtisadi qiymətinin təyin olunması bir
hədəf kimi nəzərə alınmışdır. Bu hədəfi izləyərək sistemin operatoru
tam uyğun və sərfəli cavabı seçir.
9. Son məqsəd olaraq yuxarıda yerinə yetirilən mərhələlər
yüklərin qeyri-müəyyən şəraitində yenidən təkrarlanmışdır.
10. Optimallaşdırma məsələlərinin tam uyğun cavablarını
tapmaq məqsədinə nail olmaq üçün neçə hədəfli funksiyalar ən
önəmli təkamül alqoritmlərindən istifadə etməklə həll olunmuşdur.
Bu dissertasiyada genetik və TLBO təkamül alqoritmləri məsələlərin
həlli üçün layihələndirilib istifadə olunmuşdur.
11. Optimallaşdırma proseslərinin nəticələrini təhlil və
müqayisə edib dəyərli təkliflər verərək, operatorlara sistemdən daha
səmərəli istifadə etmək imkanı verilir.
Tədqiqat üsulları. Dissertasiya işində təqdim olunan çox
məqsədli optimallaşdırmanın elmi müddəaları süni intellekt – genetik
alqoritm (GA) metodologiyasının, təlim və öyrənmə üsulunun
(TLBO), təsadüfi yerdəyişmə üsulunun, həmçinin ekspert qiymətləndirməyə əsaslanmış üsulların tətbiqinə əsaslanır.
Tədqiqatların aparılması zamanı Matlab və Psat
proqramlarının köməyi ilə hesabi təcrübələrdə reallaşdırılmış
elektroenergetika sistemlərinin qərarlaşmış və keçid rejimlərinin
modelləşdirilməsi üsulları istifadə olunmuşdur.
Bu dissertasiyada əsas hədəfi izləyərək müxtəlif üsullardan və
metodlardan istifadə olunmuşdur. İlk addımda FACTS qurğularının
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müxtəlif novlarının elektrik sisteminin üstündə təsirləri araşdırılıb
təkamül alqoritmlərindən istifadə etməklə optimallaşdırma məsələlərinin həllinə baxılmışdır. Növbəti addımda DR proqramlarının
tətbiq olunmalarının sistemin parametrlərinin yaxşılaşdırılmasında
təsiri yoxlanmışdır. Optimallaşdırma məsələlərində çox məqsədli
funksiyasında eyni zamanda gərginliyin statik dayanıqlığının yaxşılaşdırılması, sistemin yüklənmək qabiliyyətinin artması və itkilərin
azalması nəzərə alınmışdır. CPF qiymətləndirmə meyarından gərginliyin statik dayanıqlığının yaxşılaşdırması və elektrik şəbəkəsinin
yüklənmə qabiliyyətini yoxlamaq üçün istifadə olunmuşdur.
Həmçinin DR proqramlarının və FACTS qurğularinın birlikdə
optimal tətbiq olunması yerinə yetirilmişdir. Bu dissertasiyada TLBO
və genetik təkamül alqoritmlərindən, elektrik sistemlərinin
optimallaşdırma problemlərini həll etmək üçün layihələndirilib,
istifadə olunmuşdur.
TLBO (öyrətməyə və öyrənməyə əsaslanan optimallaşdırma)
və genetik təkamül alqoritmlərinə, pareto cəbhəsi seçim üsullarını
daxil etməklə bir sıra optimal cavabların əldə edilməsinə imkan
yaradılmışdır. Beləliklə şəbəkənin operatoruna, elektrik sisteminin
şəraitindən asılı olan tələbatına əsasən, tam uyğun cavabin seçməsinə
imkan yaradılmışdır. Həmçinin, TLBO alqoritminin performansını
qiymətləndirmək məqsədilə, həmin məsələnin həlli genetik
alqoritmindən istifadə etməklə güc sistemin müxtəlif şəraitində
yerinə yetirilmişdir. Bu iki alqoritmin nəticələrinin müqayisəsi ilə
TLBO alqoritminin effektivliyi, elektrik şəbəkələrinin məsələlərinin
həllində sübutə yetirilmişdir. Nəticələr göstərir ki bəzi şəraitdə TLBO
alqoritmindən alınan cavablar daha önəmli ola bilər. Nəhayət də
sistemin operatoru daha geniş sahədə cavabların seçiminə qarar qəbul
edə bilər.
Elmi yeniliyi. Hazırki dissertasiya işi elektrik şəbəkəsində
maksimum güc verilişi, maksimum dayanıqlıq və minimum itkiyə
nail olmağa imkan verən FACTS qurğularının və DR proqramları
köməyi ilə enerjisistemin effektiv fəaliyyətinin yüksəldilməsi üsul və
alqoritmlərinin işlənməsinə həsr edilmişdir. Elmi yenilik aşağıdakılar
ilə müəyyən edilir:
1. Şəbəkə sxeminə ardıcıl və paralel olaraq daxil edilmiş
7

kompensasiyaedici qurğular kompleksinin idarə edilməsinin optimallaşdırılması, həmçinin yük tələbatının tənzimlənməsinin tətbiqi
əsasında şəbəkədə minimum itki və maksimum güc verilişini təmin
edən alqoritmik – proqram vasitələri işlənmişdir.
2. Sistemin əsas elementlərinin – xətt və generasiyaedici
aqreqatların qəza imtinalarının enerjisistemin işinin effektivliyinə
təsirinin qiymətləndirilməsi modeli təklif olunmuşdur.
3. FACTS qurğularının kapital xərclərinin minimumluğu şərti
üzrə tipinin seçilməsini nəzərə almaqla enerjisistemdə onların
optimal yerləşdirilməsi üsulu və alqoritmi işlənmişdir.
4. Sxem elementlərinin təsadüfi imtinalarının itki minimumuna
və sistemin gərginliyə görə dayanıqlıq vəziyyətinə təsirinin qiymətləndirilməsi.
5. FACTS və DR-dən kompleks istifadənin effektivliyini təsdiq
edən standart IEEE enerjisistem sxemləri nümunəsində
enerjisistemin optimal rejimlərinin modelləşdirilməsi və hesabi
təcrübələri.
Bu dissertasiyada yer üzündə ən önəmli və əlverişli
kompensasiya edən yeni vasitələr birlikdə tətbiq olaraq, çox məqsədli
funksiyaların optimallaşdırma məsələlərinə yeni üsullar yaradılıbdır.
Nəticələrin dürüstlüyü. Dissertasiyadan əldə edilən
nəticələrin dürüstlüyü, optimallaşdırma nəzəriyyəsi üsullarının,
müasir süni intellekt üsullarının, elektrik enerji tələbatının müasir
ehtimal proqnozlaşdırılması üsullarının tətbiqinə, həmçinin ənənəvi
üsullarla FACTS və DR-dən istifadə etməklə təklif olunan çox
məqsədli optimallaşdırma üsulu ilə alınmış nəticələrin müqayisəli
analizinə əsaslanır. Təqdim olunan üsullardan istifadə etməklə əldə
edilən optimal cavablar, sistemin kompensasiyadan əvvəl şəraitinə
nisbətən aparılan müqayisələrdən, sistemin yüklənmə qabiliyyətinin
kəskin dərəcədə artması və itkilərin azalması aydın şəkildə görünür.
İşin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatın nəticələri, həmçinin
işlənmiş üsullar, alqoritmik proqram vasitələri, enerjisistemin planlaşdırılması və operativ idarə olunması üçün geniş imkanlar
yaradıbdır. Elektrik enerjisinin tələbatının idarə olunmasını nəzərə
almaqla reaktiv gücün kompensasiyası vasitələrinin optimallşdırma
prosesləri elektrik şəbəkələrinin əsas problemlərinin həll olunmasına
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kömək edir. Təklif olunan alqoritm və proqramlar, həmçinin elmipraktik təqdiqatlarda da əhəmiyyətli rol oynayır.
Hal hazırda bütün inkişaf etmiş ölkələrdə elektrik enerjisinin
istifadəsində effektivliyin artması və mövcud elektrik şəbəkələrinin
maksimum tutumundan istifadə imkanının yaranması, alimlərin və
mütəxəssislərin tədqıqatının zirvəsində yerləşmişdir. Digər tərəfdən
inkişaf halında olan ölkələrdə də enerji bazarlarının həyata
keçirilməsi, yüklərin minimum qiymətlərlə təmin olunması və
elektrik sisteminin dayanıqlığı və etibarlığının artması, sosial iqtisadı
inkişaflarla bilavasitə əlaqədar olaraq günün aktual mövzuları
sırasına daxil olmuşdur. Bu dissertasiyada yuxarıda təyin olunan
hədəflər izlənərək, elektrik sisteminin əsas tələbatının təmin
olunmasına imkan yaratmaq məqsədinə nail olmaq üçün yeni yollar
təqdim olunmuşdur.
İşin aprobasiyası. İşin əsas müddəaları və nəticələri aşağıdakı
konfranslarda məruzə və müzakirə olunmuşdur:
• AMEA-nın Fizika institutunun, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və
Layihə-Axtarış Energetika İnstitutunun elmi-texniki seminarlarında;
• İİR-in elmi-texniki konfranslarında;
• Beynəlxalq konfranslarda:
1. A. Kazemi A., Shadmesgaran M.R. Damping inter-area oscillations by UPFC considering effect of inertia coefficient / 8th
WSEAS International Conference on power systems (PS)
2008, Santander, Cantabria, Spain, September 23-25, 2008
ISSN: 1790-5117.
2. Shadmesgaran M.R., Hashimov A.M., Yusifbeyli N.A.
Optimal location and capacity of demand response program do
to simultaneously power loss reduction and static voltage
stability improvement using genetic algorithm / ICTPE,
University of South-East Europe Bucharest, Romania,
September 2015 Number 16 Code 01PES10 Pages 75-79.
3. Shadmesgaran M.R., Hashimov A.M., Rahmanov N.R.
Optimal location and capacity of parallel facts devices in order
to improve voltage static stability and power losses reduction
using genetic algorithm / ICTPE Conference 12th International
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Conference on “Technical and Physical Problems of Electrical
Engineering” 7-9 September 2016 University of the Basque
Country Bilbao, Spain ICTPE-2016 Number1 Code 01POW07
Pages 1-6.
4. Shadmesgaran, M.R., Hashimov, A.M., Rahmanov, N.R.
Productivity Comparison of Different FACTS and DR To
Enhance Technical Indicators And Economical Operation Of
Grid // Proc. of the 2nd IEEE International Conference on
Electrical, Communication and Computer Engineering
(ICECCE), –Istanbul, Turkey: –14-15 April, – 2020, – p. 362367.
5. Hashimov, A.M., Rahmanov, N.R., Shadmesgaran, M.R.
Multi-Strategy Optimal Control for Compensating Devices in
Power System with Wide Range Load Conditions // Proc. of
the 3nd IEEE International Conference on Electrical,
Communication and Computer Engineering (ICECCE), –
Kuala Lumpur, Malaysia: –12-13 June, – 2021, Accepted.
Nəşrlər. Dissertasiya işinin mövzusu üzrə 11 elmi əsər dərc
olunub, o cümlədən, 4 məqalə beynəlxalq jurnallarda (ikisi Scopus –
Biri həmmüəllifsiz), 4 dərc olunmuş məruzə Beynəlxalq elmi
konfranslarda (Biri Scopus) və 3 elmi məqalə Azərbaycan
Respublikasının AAK tərəfindən tövsiyə edilmiş jurnalda (Biri
həmmüəllifsiz) dərc olunubdur.
İşin strukturu və həcmi. Dissertasiya işi giriş 22 səh.(45663)
və dörd fəsildən ibarətdir, I fəsil 51 səh. (60461), II fəsil 51 səh.
(70439), III fəsil 5 səh. (4253), IV fəsil 79 səh. (52868), nəticə 2 səh.
(2554), 234 səhifədə tərtib edilmişdir, o cümlədən işarə ilə ümumi
həcmi (234402), 132 şəkil, 47 cədvəl, müəllifin əsərləri də daxil
olmaqla 123 istifadə olunan ədəbiyyat siyahısı daxil olmuşdur.
İşin qısa məzmunu Girişdə. Dissertasiyada təqdim olunan
mövzunun, müasir dövrdə elektrik sistemlərinin əsas problemlərini
həll etməsində əhəmiyyətli olduğu izah olunubdur. Tədqiqatın əsas
məqsədi, qarşıya qoyulan məsələlər, tədqiqat üsulları, elmi yenilik,
əsas elmi nəticələr, nəticələrin praktiki dəyəri və onların tətbiq
olunan sahələri ifadə olunubdur. Nəhayətdə dissertasiyanın fəsillər
üzrə qısa məzmunu verilibdir.
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Birinci fəsildə. Dissertasiyada çox işlənən terminlərin tərifləri,
onların düzgün mənasında düşünüb, qarşıya qoyulan mövzuların
dürüst anlayışlarını əldə etmək məqsədilə və həmçının
terminologiyanı axtaran zaman istifadəçinin vaxt itkisinin azaltması,
şübhələrin aradan qaldırılması və uzun axtarışlardan can qurtarmaq
üçün bu fəsildə təqdim olunubdur.
Həmçinin bu fəsildə reaktiv gücün planlaşdırması və onun
idarə olunmasının əhəmiyyətinə baxılaraq, dissertasiyada təklif
olunan metodlar, yanaşmalar, cihazlar, proqramlar və alqoritmlərin
effektivliyini sübutə yetirmək məqsədi ilə, veriliş xətlərində mövcud
olan əhəmiyyətli problemlər izah olunubdur. Bu fəsildə İdeal
vəziyyətdə kompensatorların tərifi və onların müxtəlif növləri və
sistemə qoşulma tərzləri təqdim olunubdur. FACTS qurğularının
məqsədi, onların müxtəlif növlərinin strukturu və V-I
xarakteristikaları təqdim olunubdur. Sonra onların işləmə prinsipləri,
xüsusiyyətləri və tətbiq olunma formaları və üsulları tam şəkildə
yoxlanıbdır. Bu məsələyə davam etdirərək bu qurğuların müxtəlif
növlərinin sistemin parametrlərinin və onun dayanıqlığının üstündə
təsirlərinə baxılıb müqayisələr yerinə yetirilibdir. Nəticələr üzrə hər
növün üstünlükləri və çatışmamazlıqları izah olunubdur.
Birinci fəsilə davam etdirərək DR proqramının (Tələbatın idarə
olunması proqramının) məqsədi, növləri, modelləşdirməsi, iş
prinsipləri, istifadə metodları, üstünlükləri və çatışmamazlıqları izah
olunubdur. Həmçinin DR proqramlarının şəbəkənin problemlərinin
həllində əhəmiyyətli təsir göstərmələri araşdırılıbdır. Məsələyə
davam etdirərək DR proqramlarının praktikada həyata keçirilmiş
layihələri və onların faydaları və başqa metodlara nisbətən
üstünlükləri şərh verilibdir.
İkinci fəsildə. Optimallaşdırma məsələlərində nəzərə alınan
məqsəd funksiyalar izah olunmuşdur. Isə çox məqsədli funksiyalar
(Multi Objective Functions) və onlarin optimal cavabları tapmaq
üçün üstünlüklərinə baxılıbdır. Həmçinin güc itkilərinin Hesabatı və
onların formalaşdırılması təqdim olunubdur. Məsələyə davam
etdirərək gərginliyin statik dayanıqlığının analizinin müxtəlif
metodları və onlardan optimallaşdırma məsələlərinin həllində bir
göstərici kimi istifadə olunmaları araşdırılıbdır.
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Elektrik sistemlərində ən əhəmiyyəti parametrlər ziddiyyət
aparırlar. Başqa sözlə demək olar ki parametrlərin biri yaxşılaşdıqca
digəri pisləşir. Optimallaşdırma proseslərində çox-məqsədli funksiyalardan istifadə etmək, eyni zamanda sistemin neçə əhəmiyyətli
parametrlərini arzulanan sahələrdə saxlamaq üçün imkan yaradır.
Təqdim olunan dissertasiyanın başa-başında məqsəd kimi izlənilən
əhəmiyyətli parametrlər aşağıda müəyyən edilirlər:
• Şəbəkənin yüklənmə qabiliyyəti F1 məqsədi ilə izah
olunubdur. Simulyasiyalarda bu parametr CPF davamedici yük axını
üsulundan istifadə etməklə əldə edilir. F1 məqsədinin ödənilməsi
şəbəkənin yüklənmək qabiliyyətinin yüksəltməsini zəmanət edir.
Təbii olaraq yüklənmə qabiliyyətinin artması, bütün düyünlərdə
gərginliklərin qəbul olunabilən sahədə yerləşmələrini, sistemin
dayanıqlığının yaxşılaşmasını və nəhayətdə ən əhəmiyyətli olaraq
şəbəkənin maksimum ötürmə qabiliyyətindən istifadə imkanını
yaradır.
( F1 = λ ) Maksimum
(1)
( F1 = −λ ) Minimum
• Şəbəkədə ən əhəmiyyətli parametrlərdən itkilərin minimuma
düşməsi F2 məqsədi ilə izah olunubdur. F2 məqsədinin ödənilməsi
şəbəkədə itkilərin azalmasını zəmanət edir. Təbii olaraq itkilərin
minimuma düşməsi istehsal sektorunda sərf olan sərmayələrin hədər
olmasının qarşısını alaraq sistemdə daha effektiv istifadə etmək üçün
imkan yaradır.
2
(2)
( F2 = ∑ Ri × I i ) Minimum
i

• Operator tərəfindən təyin olunan hədəfə çatmaq üçün tətbiq
olunan ardıcıl FACTS qurğularının tutumunu minimum etmək
məsələsi F3 məqsədi ilə izah olunubdur. F3 məqsədinin ödənilməsi
ardıcıl FACTS qurğuların şəbəkəyə qoşulması üçün sərf olunan
kapital qoyuluşunun minimuma düşməsini zəmanət edir.
( F3 = S FACTS _ s ) min

(3)

• Operator tərəfindən təyin olunan hədəfə çatmaq üçün tətbiq
olunan paralel FACTS qurğularının tutumunu minimum etmək
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məsələsi F4 məqsədi ilə izah olunubdur. F4 məqsədinin ödənilməsi
paralel FACTS qurğuların şəbəkəyə qoşulması üçün sərf olunan
kapital qoyuluşunun minimuma düşməsini zəmanət edir.
(4)
( F4 = S FACTS _ p ) min
• Operator tərəfindən təyin olunan hədəfə çatmaq üçün tətbiq
olunan DR proqramının tutumunu minimum etmək məsələsi F5
məqsədi ilə izah olunubdur. F5 məqsədinin ödənilməsi DR
proqramlarına sərf olunan xərclərin minimuma düşməsini zəmanət
edir.
( F5 = S DR ) min
(5)
• Sistem yüngül yüklər altında işləyən şəraitdə itkilərin azaltması
ilə iqtisadi göstəricilərin yaxşılaşdırması zərurət qazanır. Bu şərait də
sistemin operatoru tərəfindən itkilərə təyin olan miqdara çatmaq F6
məqsədi ilə izah olunubdur. F6 məqsədinin ödənilməsi itkiləri
sistemin operatoru tərəfindən təyin olunan qiymətə düşməsini
zəmanət edir.
( F6 = ( PL − PLset )) min
(6)
• Sistem yüklərin pik saatlarında işləyən şəraitdə yüklənmə
qabiliyyətinin maksimuma çatdırması zərurət qazanır. Bu şərait də
sistemin operatoru tərəfindən təyin olan yüklənmə qabiliyyətinə
çatmaq F7 hədəfi ilə izah olunubdur. F7 məqsədinin ödənilməsi
şəbəkənin yüklənmə qabiliyyətini sistemin operatoru tərəfindən təyin
olunan qiymətə qaldırılmasını zəmanət edir.
( F7 = (λ − λset )) min
(7)
• Nəhayətdə çox-məqsədli funksiya sistemin şəraitindən asılı
olaraq operatorun istəyini təmin etmək məqsədi ilə, aşağıdaki
tənlikdə göstərilən kimi təyin olunubdur. Beləliklə optimallaşdırma
prosesindən əldə edilən cavablar müxtəlif baxımlardan sistemin
problemlərini həll edirlər.
Multi − Objectiv Function = Min ( Fi ) & Min ( F j )
(8)
Elektrik sistemlərində optimallaşdırma məsələləri çoxölçülü,
qeyri-xətti və diskret olduqlarına görə onların həllində ədədi
metodlardan istifadə etmək zəruridir. Digər tərəfdən elektrik
sisteminin mürəkkəb olduğuna görə ədədi metodlar vasitəsilə
optimallaşdıma məsələlərinin həlli çox sayda təkrar və əməliyyat
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tələb edir ki uzun zaman sərf etdiyinə görə əlverişli olmur. Təqdim
olunan dissertasiyada bu problemin həlli üçün ən güclü təkamül
alqoritmlərın sırasında Teaching Learning Base Optimization və
Genetik Alqoritm dən istifadə olunubdur. Beləliklə qəbul oluna bilən
zamanda elektrik sisteminin problemlərinin həll olunmasına yeni
üsullar yaradılıbdır. Həmçinin bu fəsildə optimallaşdırma
məsələlərinin həllində təkamül alqoritmlərin rolu və onlardan istifadə
etməyin zərurəti izah olunubdur. İsə təkamül alqoritmlərinin iş
prinsipi,
elektrik
sistemlərinin
məsələlərinin
həllində
planlaşdırmaları, üstünlükləri və praktiki məsələlərin həllində
əhəmiyyətlərinə baxılıbdır. Bu məsələyə davam etdirərək adı keçən
təkamül alqoritmlərinin elektrik şəbəkəsində planlaşdırıb, tətbiq
olunma tərzləri və onlardan alınan nəticələrin sistemin operatoruna
geniş sahədə seçimlər arasında qarar qəbul etmə imkanının
yaranması izah olunubdur.
Genetik alqoritmi bir axtarış texnikası olaraq optimallşdırma
məsələlərinin həllində istifadə olunur. Bu alqoritm təkamül
alqoritmlərinin xas bir növüdür ki Darvin-in təkamül nəzəriyyəsi və
təbii seçim prinsipi, miras və mutasiya kimi biologiya
texnikalarından optimal cavabların tapması üçün istifadə edir.
Genetik alqoritm fikiri təbiətdə olan iki seçim və yeni nəsillərin
yaranması prinsiplərindən faydalanıbdır. Canlıların genetik
strukturları zamanla dəyişir və yeni nəsillər mühitlə daha uyğunlaşır.
Növbəti nəsillərdə güclü canlıların genetik strukturu təkrar olur və
zəif canlılar aradan gedirlər. Bəzi hallarda, mutasiyalar baş verir, bu
mənada ki yeni yaranan nəsillərin bəzi üzvləri öz valideynlərindən
çox yaxşı və yaxud da çox pis olur. Nəhayətdə təbiət bu üsullarla
yaranan mövcudların daha yaxşı uyğunlaşmalarını zəmanət edir.
Şəkil 1 də göstərilən kimi genetik alqoritmini tətbiq etmək üçün, hər
xromosomda kompensasiya edən təchizın yeri və tutumu
yerləşdirilibdir. Beləliklə ilkin populyasiya qurulur. ilkin
populyasiyanın üstündə Krossover operatorunun emal olunmasından
sonra yeni xromosomların bitlərinin 5 faizinin üstündə mutasiya
operatoru emal olunur.
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Şək.1. Genetik alqoritmində bir populyasiya nümunəsi.
TLBO alqoritmi ən yeni təkamül alqoritmlər sırasında olaraq
2011 ilində Elsevier Computer Aided Design jurnalında R.V. Rao,
V.J. Savsani və D.P. Vakharia tərəfindən optimallaşdırma
məsələlərinin həlli üçün ilk dəfə qarşıya qoyulmuşdur. Bu alqoritm
ağıllı iş prinsipinə malik olaraq, bir müəllimin məktəbdə tədris
etməsinə və şagirdlərin öyrənmə tərzlərinə əsaslanır. Müəllim sinifdə
kurs mövzularını izah etməklə şagirdlərin öyrənməsində rol oynayir
və şagirdlərin daha yaxşı öyrənmələri müəllimin biliyindən və ifadə
tərzindən asılıdır. Müəllimin təsirindən əlavə, şagirdlərin öz
aralarında dərslərin araşdırmaları və informasiya mübadilə etmələri
dərslərin daha yaxşı öyrənməsinə səbəb olur. TLBO alqoritmi
optimallaşdırma məsələlərinin həllində bu üsullardan istifadə edərək
bir axtarış metodu kimi qəbul olunmuşdur.
TLBO alqoritminin modelləşdirməsinin blok sxemi şəkil 2 də
göstərilibdir:
Bu blok sxemə əsasən TLBO təkamül alqoritmi proqramlaşdırılıb,
optimallaşdırma prosesində məsələnin həlli üçün aşağıda ki
ardıcıllıqla layihələndirilibdir:
- Populyasiyanın üzvlərinin sayı təyin olunur.
- Sona çatma meyarı təyin olunur.
- İlkin populyasiya təsadüfi şəkildə təyin olunur.
- Çox-məqsədli funksiyanın hədəf parametrləri hesablanır.
- Pareto cəbhəsi seçim metodundan istifadə etməklə, üzvlər
onların qələbə saylarına əsasən sıralanır.
- Ən yaxşı üzv müəllim adına qəbul edilir.
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- Seçilən müəllimin təsiri şagirdlərin yaxşılaşdırması üçün emal
olunur.
- Şagirdlərin bir-birinin üzərində qarşılıqlı təsiri onları
yaxşılaşdırmaq üçün emal olunur.
- Sona çatmaq şərti ödənilərək, prosesin çıxışında optimal
cavablar təqdim olunubdur.

Şək.2. TLBO alqoritmin blok sxemi.
Elektrik sisteminin eyni zamanda müxtəlif problemlərinin həll
olunmasını zəmanət etmək üçün optimallaşdırma prosesində çox
məqsədli funksiyadan istifadə olunubdur. Aydındır ki belənçi
şəraitdə populyasiyanın hər üzvü neçə baxımdan qiymətləndirilir və
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buna görə də onların müqayisə edib sinifləndirmələri bu rahatlıqda
mümkün deyil. Bu problemi həll etmək üçün pareto qanunu
proqramlaşdırılaraq optimallaşdırma prosesinə daxil edilibdir.
Beləliklə bu kriteriya dan istifadə etməklə üstün üzvlər pareto cəbhəsi
adına seçilir və optimallaşdırma prosesinin sonunda optimal cavablar
təqdim olunur. Şəkil 3-də pareto cəbhəsi seçim metodunun
proqramlaşdırmasının blok sxemi göstərilibdir.

Şək.3. Bu dissertasiyada Pareto cəbhəsinin
proqramlaşdırmasının blok sxemi.
Həmçinin bu fəsildə yuxarıda təqdim olunan optimallaşdıma
prosesləri sistemin zərurət şəraitini nəzərə alaraq izah olunubdur. Bu
hissədə zərurət şəraiti sistemdə qəza baş verən zaman xətlərdən
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birinin açılması nəzərə alınıbdır. Isə təqdim olunan optimallaşdırma
prosesləri yüklərin qeyri-müəyyən şəraitini nəzərə alaraq işlənərək
təqdim olunubdur.
Üçüncü fəsildə. Texniki aspektlərdən optimallaşdırma
proseslərinin, iqtisadi baxımdan analiz üsulları izah olunaraq, iqtisadi
optimallaşdırmaların zərurəti sübutə yetirilibdir. Bu istiqamətdə
iqtisadi təhlillərin alqoritmləri və axın sxemləri təqdim olunubdur.
Bu məsələyə davam etdirərək texniki tələbatın şərtlərini ödəyən ən
iqtisadi kompensasiyaedici cıhazın seçilmə prosesi və bununla bağlı
DR proqramının iqtisadi qiymətinin təyin olunması üsulları izah
olunubdur.
Şəkil 4 də nəzərə alınan kompensasiya vasitələrinin hamısı
birlikdə tətbiq olduqda,
texniki baxımdan optimallaşdırma
prosesinin blok sxemi göstərilibdir.
- Bu prosesdə ardıcıl və paralel FACTS qurğuları və DR
proqramından istifadə etmək seçimi, istifadə olunan təkamül
alqoritmin növü, sistemin normal yaxud zərurət şəraiti,
yüklərin müəyyən ya qeyri-müəyyən şəraiti və elektrik
şəbəkəsinin informasiyası sistemin operatoru tərəfindən,
prosesin giriş məlumatı kimi təyin olunur.
- Prosesin çixişinda kompensasiya vasitələrinin çox məqsədli
funksiyanın şərtlərini ödəyən optimal yerləri və tutumları,
həmçinin sistemdə hesablanan optimal itkilər və yüklənmə
qabiliyyətləri təqdim olunur.
Təqdim olunan dissertasiyada texniki baxımdan optimallaşdırmaq bu mənadadır ki, kompensasiyaedici vasitələrin növünü,
tutumunu və onların tətbiqinə lazım olan kapital qoyuluşunu məhdud
etmədən, eyni zamanda elektrik şəbəkəsinin itkilərini minimuma və
onların yüklənmə qabiliyyətini maksimuma çatdırması yerinə
yetirilir.
Baxmayaraq ki texniki baxımdan əldə edilən optimal
cavabların bəzisi ağır xərclər tələb eddiklərinə görə əlverişli deyillər,
bu proseslərin əhəmiyyəti şəbəkəni tam sönmələrin qarşısında
qorumaq üçün sübutə yetişibdir.
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Şək.4. Texniki optimallaşdırma proseslərinin blok sxemi.
Şəkil 5-də iqtisadi-texniki baxımdan optimallaşdırma
prosesinin blok sxemi göstərilibdir.
- Blok sxemdə görünən kimi ilk atdim da istənilən parametri müəyyən
qiymətə çatdirmaq üçün kompensasiya edən vasitələrin tək-təki üçün
texniki baxımdan optimal yerləri və tutumları tapılıbdır
- İkinci atdım da əldə edilən cavablar üzrə ardıcıl və paralel FACTS
qurğularının xərcləri hesablanıbdır.
- Üçüncü addimda minimum xərclərə əsasən DR müqaviləsinin
iqtisadi qiyməti təyin olubdur.
- İşlənilən üsullar və alqoritmlərdən əldə edilən cavablar sistemin
operatoruna aşağı yüklərdə iqtisadi istismar və yüklərin pik anında
şəbəkənin ötürmə qabiliyyətini artırmaq imkanlarını yaradıblar.
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Şək.5. İqtisadi optimallaşdırma proseslərinin blok sxemi.
Təqdim olunan dissertasiyada iqtisadi-texniki baxımdan optimallaşdırma proseslərində, eyni zamanda operator tərəfindən nəzərə
alınan parametri təyin olunan qiymətə çatdırmaq məqsədi izlənərək,
həmin məqsədə nail olmaq üçün ən ucuz başa gələn
kompensasiyaedici vasitələrinin növü, yeri və tutumunun təyin
olunması yerinə yetirilibdir.
Praktikada
yüklərin
miqdari
müəyyən
olmadan,
optimallaşdırma prosesləri yüklərin maksimumuna nisbətən yerinə
yetirilən zaman izafi xərclərin sərf olmasına səbəb olur.
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- Burada izafi xərclərin qarşısını almaq üçün, Ssenarı metodunun
optimallaşdırma proseslərinə daxil olunmasından istifadə
olunubdur.
- Ssenari metodunda, texniki baxımdan optimallaşdırma prosesi
yüklərin 100, 85 və 70 faizi üçün ayrı-ayrı həll olunub, əldə
edilən cavabların orta qiyməti hesablanmışdır.
Dördüncü fəsil. Simulyasiyalara həsr olunmuşdur.
Dissertasiyada təklif olunan çox-məqsədli funksiyaların optimallaşdırma proseslərinin hamısı Matlab və PSAT proqramlarından
istifadə etməklə 30 düyünlü IEEE sınaq sisteminin üstündə
simulyasiyaları yerinə yetirilibdir. Sistemin effektivliyini artırıb, əsas
məqsədi əldə etmək üçün optimallaşdırma prosesi mərhələ-mərhələ
layihələndirilibdir. Bu istiqamətdə sistemin şəraitin, operatorun
tələbatını, kompensasiya vasitələrini, texniki və iqtisadi hədəfləri,
normal və zərurət şəraiti və yüklərin qeyri-müəyyən olmalarını
nəzərə almaqla 80 proqram yazılıbdır. Simulyasiyalar mfile
formatında yazılaraq icra olunubdur.
Bu fəsildə simulyasiyalar müxtəlif ardıcıl FACTS qurğuları
tətbiq olunan şəraitdə, müxtəlif paralel FACTS qurğuları tətbiq
olunan şəraitdə, müxtəlif ardıcıl və paralel FACTS qurğuları birlikdə
tətbiq olunan şəraitdə, DR proqramlarından istifadə olunan şəraitdə,
müxtəlif ardıcıl və paralel FACTS qurğuları və DR proqramları
birlikdə tətbiq olunan şəraitdə yerinə yetirilib və əldə edilən nəticələr,
cədvəllər və diaqramlar şəklində təqdim olunaraq müqayisəli təhlillər
aparılıbdır. Demək lazımdır kı yuxarıda ad aparılan simulyasıyaların
hamısı ayrı-ayrı şəkildə hər iki müxtəlif təkamül alqoritmlərindən
(genetik və TLBO) istifadə etməklə yerinə yetirilib əldə edilən
nəticələr, cədvəllər və diaqramlardan istifadə etməklə təhlil və
müqayisə olunubdur. Optimallaşdırma proseslərində təkamül
alqoritmlərin çıxışında əldə edilən cavabları ələkdən keçidib, üstün
üzvləri seçmək üçün pareto cəbhəsi seçim metodunu
proqramlaşdıraraq onlara daxil edilibdir. Məsələyə davam etdirərək
simulyasiyadan əldə edilən nəticələr araşdırılıb, müxtəlif
aspektlərdən müqayisəli təhlillər aparılıb, sistemin operativ idarə
olunması üçün operatora dəyərli informasiyalar və təkliflər təqdim
olunubdur.
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Şəkil 6 da optimallaşdırma proseslərindən əldə edilən qrafların
bir nümunəsini göstərir. Şəkildə görünən qırmızı ulduzlar pareto
cəbhəsində yerləşən cavabları və göy dairələr qeyri pareto cavabları
göstərir. Şəkildə görünən kimi qeyri-pareto cavabların hər iki
kriteriyası ən azı bir pareto cavabın qarşısında məğlub olduqlarına
görə əhəmiyyətlərini əldən verirlər. Pareto cəbhəsində yerləşən
cavablar sistemin müxtəlif şəraitində elektrik şəbəkəsindən daha
effektiv istifadə etmək üçün imkan yaratmaqla, əsas məqsədi təmin
ediblər.

Şək.6. Texniki optimallaşdırma proseslərindən alınan
nəticələrin nümunəsi.
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Sistemin normal şəraitində, iqtisadı-texniki optimallaşdırma
prosesindən əldə edilən nəticələrin bir nümunəsi
Cədvəl 1.

Cədvəldə iqtisadi-texniki baxımdan optimallaşdırma proseslərindən əldə edilən nəticələrin bir nümunəsi göstərilibdir. Bu
cədvəldə sistemin operatoru tərəfindən istənilən parametri müəyyən
qiymətə çatdırmaq üçün müxtəlif kompensasiya vasitələrinin xərcləri
ayrı-ayrı verilibdir. Həmçinin DR-ın qiyməti ən aşağı xərclərə əsasən
təklif olunubdur. Cədvəldən görünən kimi sistemin operatoru
tərəfindən təyin olan məqsədə nail olmaq üçün, müxtəlif
kompensasiyaedici vasitələrə lazım olan xərclər kəskin fərqli
olduğuna görə, dissertasiyada qarşıya qoyulan iqtisadi
optimallaşdırma məsələlərinin əhəmiyyətini sübutə yetirilir. Təqdim
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olunan dissertasiyada müxtəlif optimallaşdırma proseslərindən əldə
edilən cavabların üzərində aparılan müqayisəli təhlillərdən bir
nümunəsi cədvəldə 1 də izah olunubdur. Sistemin normal şəraitində
GA və TLBO təkamül alqoritmlərindən istifadə etməklə pareto
cəbhəsinin çıxışında 20 dənə optimal cavab əldə edilibdir. Bu
cavablar şəbəkə itkilərinin ölçüsünə nisbətən sıralanıblar. Cədvəldən
görünən kimi, baxmayaraq ki ən az itki GA təkamül alqoritmdən
istifadə etməklə əldə edilib, ikinci və üçüncü cavablar TLBO
alqoritminin vasitəsi ilə tapılıblar. Nəticə almaq olar ki iki
alqoritmdən əldə edilən cavablar mükəmməl olaraq sistemin
operatoruna artıq variantların içində seçim imkanı yaradıb.
Sistemin normal şəraitində GA və TLBO təkamül alqoritmlərindən
istifadə etməklə əldə edilən optimal cavabların müqayisəsi
Cədvəl 2.
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Cədvəlin birinci sətri qarşıya qoyulan əsas məqsədin realizə
olunmasını izah edir. Bu cavab sistemin itkilərini 0.0411 pu-ə
düşürdüb və eyni zamanda sistemin yüklənmə qabiliyyətini 2.9152
bərabərə qaldırıb.
Praktikada yüklərin miqdarı iştirakçıların davranışından asılı
olaraq, şəbəkənin operatoruna qəti və müəyyən olmur. Bu səbəbdən
optimallaşdırma prosesləri yüklərin maksimumuna əsasən hesablanırsa operatorun boynuna izafi xərclər qoyur.
Müqayisəli təhlillərdən əldə edilən qrafların başqa bir
nümunəsi Şəkil 7 də verilibdir. Bu şəkildən görünən kimi işlənilən
üsullar və alqoritmlərdən əldə edilən cavablar qarşıya qoyulan əsas
məqsədə uyğun olaraq yüklərin müəyyən və qeyri-müəyyən
şəraitində çox məqsədli funksiyanın şərtlərin ödəyir və itkiləri
azaltmaqla şəbəkənin daha effektiv istismarına imkan yaradıb.

Şək.7. Yüklərin müəyyən və qeyri-müəyyən şəraitində
texniki optimallaşdırma proseslərindən əldə edilən
cavabların müqayisəsi.
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Şəkil 8-də iqtisadi-texniki baxımdan optimallaşdırma
proseslərinin çıxışında əldə edilən qraflardan bir nümunəsi
göstərilibdir.

Şək.8. İqtisadi-texniki optimallaşdırma proseslərinin çıxışında
əldə edilən qraflardan bir nümunəsi.
İqtisadi təhlillər üzrə optimallaşdırma proseslərində yüklənmə
qabiliyyətini λ=2.6–ə yüksəltmək məqsədi ilə müxtəlif cıhazların
xərclərinin müqayisəsi yerinə yetirilir. Bu istiqamətdə xərclərin
kəskin fərqləri olmaları sübutə yetişibdir. Burada da DR ın qiyməti
onun texniki baxımdan optimal tutumu və ən ucuz qiymətə başa
gələn FACTS qurğularının optimal qiymətinə əsasən təyin olunub.
Həmçinin iqtisadi təhlillər üzrə optimallaşdırma proseslərində
itkiləri PL=0.0450–ə düşürtmək məqsədi ilə GA və TLBO
alqoritmlərindən əldə edilən optimal cavabların müqayisəsi yerinə
yetişibdir. Bu istiqamətdə GA təkamül alqoritmdən əldə edilən
cavablar şəbəkənin bəzi şəraitində TLBO alqoritmindən əldə edilən
cavablara nisbətən aşağı xərclərlə əldə edilibdir. Bu hissədə
şəbəkənin müxtəlif şəraiti dedikdə normal, zərurət, yüklənin
müəyyən və qeyri-müəyyən şəraiti hədəf alınıbdır.
İqtisadi müqayisəli təhlillərdə optimallaşdırma proseslərində
yüklənmə qabiliyyətini λ=2.6–ə yüksəltmək məqsədi ilə GA və
TLBO alqoritmlərindən əldə edilən optimal cavabların müqayisəsi
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yerinə yetirilibdir. Bu istiqamət də yalnız şəbəkənin normal
şəraitində müəyyən yüklərdə, iki alqoritmdən əldə edilən cavablar
fərqli olublar. Həmçinin bu təhlildə də bəzi şəraitdə kompensasiya
etmə xərclərinin kəskin artması bu şəraiti sistemin operatoruna
böhranlı şərait kimi bildirib.
İqtisadi təhlillər üzrə optimallaşdırma proseslərində itkiləri
PL=0.0450–ə düşürtmək məqsədi ilə sistemin normal və zərurət
şəraitində əldə edilən optimal cavabların müqayisəsi yerinə
yetirilibdir. Bu istiqamət də elektrik şəbəkəsində problem yaranmaların təsiri optimallaşdırma proseslərinə sübutə yetişir. Əldə
edilən nəticələrə əsasən yüklərin qeyri müəyyən olmaları və sistemdə
qəza baş vermələri, şəbəkənin operatorunun boynuna ağır xərclər
qoya bilər. Nəhayətdə nəticə almaq olar ki, iqtisadi təhlillər üzrə əldə
ediləm məlumatlar şəbəkənin düzgün idarə etməsində əhəmiyyətli
rol oynayırlar. Bu tədqiqatdan əldə edilən ətraflı məlumatlar elektrik
şəbəkələrinin operatorlarına və bütün bu sahədə işləyən
mütəxəssislərə
elektrik sistemlərindən daha effektiv istifadə
imkanını yaradırlar.
Nəticə
1. Bu dissertasiya da mövcud elektrik sistemlərinin maksimum
tutumdan istifadə etmək üçün optimallaşdırma məsələlərinin
müxtəlif həlli yanaşmaları şəbəkənin istismar şəraitinə uyğun,
aşağı yük, pik yük, normal şərait, qəza şəraiti, sabit yüklər və
yüklərin qeyri-müəyyənliyin nəzərə alaraq təsnif edilib, yanaşmaların hər birisi üçün çox strategiya optimallaşdırma proses
layihələndirilərək təqdim olundu. Bu şəkildə bir çevik və güclü
araşdırma, qiymətləndirmə, proqnozlaşdırma, qarar qəbul etmə
və idarə etmə sistemi yaradıldı [96, s.34-42].
2. Texniki optimallaşdırma yanaşmasında, enerji sisteminin
effektivliyinin artırılması üçün ardıcıl və paralel FACTS
qurğularının və tələbatı idarə edən proqramların quraşdırma
yerləri və tutumları və onlara əlaqədar xərcləri nəzərə almadan
çox obyektiv funksiyanın optimallaşdırması həyata keçirildi.
Bu yanaşmada əldə edilən optimal cavablar, itkilərin
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

azalmasını, gərginliyin statik stabilliyinin yaxşılaşmasını və
sistemin yüklənmə qabiliyyətinin artmasını zəmanət edir. Bu
cavablar Pareto Cəbhəsi qiymətləndirmə və seçim metodundan
istifadə edərək sıralanırlar [102, s.21-29].
Pik yük şəraitində, texniki optimallaşdırma yanaşmasından
əldə edilən cavabların sırasında böyük yüklənmə göstəricisinə
malik olan üzvlər sistemin problemini həll edərək qlobal
sönmələrin qarşısı alırlar [1, s.15-24].
İqtisadi həlli yanaşmada pik yük şəraitində, sistemin operatoru
tərəfindən təyin olunan yüklənmə qiyməti λ=k1-ə yaxınlaşmaq
üçün ən aşağı xərclə əlaqədar strategiya təyin olaraq, müvafiq
optimal cavablar əldə edildi [99, s.1-6].
İqtisadi həlli yanaşmada aşağı yük şəraitində, sistemin
operatoru tərəfindən təyin olunan itki qiyməti PL=k2 -ə
yaxınlaşmaq üçün ən aşağı xərclə əlaqədar strategiya təyin
olaraq, müvafiq optimal cavablar əldə edildi [99, s.1-6].
Bir yanaşmada müxtəlif strategiyalar üçün hesablanan
xərclərdəki kəskin fərqlər, çox strategiyalı optimallaşdırma
prosesinin vacibliyini sübut etdi [96, s.34-42].
Optimizasiya yanaşmalarında çox strategiya optimallaşdırma
prosesindən istifadə etməklə, istismar şəraitini və müxtəlif
kompensasiyaedici qurğuların əlverişliyini nəzərə alaraq
sistemin operatoruna daha geniş sahədə seçim imkanı yaradıldı
[97, s.1-10].
Təqdim olunan çox strategiyalı optimallaşdırma prosesindən
istifadə etməklə tələbatı idarə etmə proqrami ilə əlaqədar
müqavilələr üçün DR -nın iqtisadi optimal qiyməti hesablandı
[99, s.1-6].
Müqayisəli təhlillər aparılaraq sistem operatoruna qarar qəbul
etmək üçün əhəmiyyətli məlumatlar verildi [96, s.34-42].
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