AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

Əlyazması hüququnda
ELEKTROENERGETİKA SİSTEMLƏRİNDƏ ELEKTRİK
ENERJİSİNİN KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN
İNTELLEKTUAL TEXNOLOGİYALAR BAZASINDA İDARƏ
OLUNMASININ NƏZƏRİ-METODİK ƏSASLARININ
İŞLƏNMƏSİ
İxtisas: 3341.01 - Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi)
və elektroenergetik sistemlər
Elm sahəsi: Texnika
İddiaçı:

Quliyev Hüseynqulu Bayram oğlu

Texnika üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsi
almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın
A V T O P E F E R ATI

Bakı - 2022

Dissertasiya işi Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış
Energetika İnstitutunda yerinə yetirilmişdir
Elmi məsləhətçi:

Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar Elm Xadimi,
Əməkdar Energetik,
texnika elmləri doktoru, professor
Nəriman Rəhman oğlu Rəhmanov

Rəsmi opponentlər:

Texnika elmləri doktoru, professor
Əsgər Məmmədqulu oğlu Kuliyev
Texnika elmləri doktoru, professor
Tahir Müdhəd oğlu Lazımov
Professor Doktor
Müslüm Cengiz Taplamaçıoğlu
Texnika elmləri doktoru, professor
Aqil Həmid oğlu Hüseynov

Azərbaycan Respublikası yanında Ali Attestasiya Komissiyasının
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin bazasında
fəaliyyət göstərən ED 2.04 Dissertasiya şurası
Dissertasiya şurasının sədri:

Texnika elmləri doktoru, professor
Nurəli Adil oğlu Yusifbəyli

Dissertasiya şurasının elmi katibi: Texnika elmləri namizədi, dosent
Şükür Nəriman oğlu Nəsirov
Elmi seminarın sədri:

Texnika elmləri doktoru, professor
Əsgər Məmmədqulu oğlu Kuliyev
2

GİRİŞ
Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi.
2030-cu ilədək olan dövrdə dünya elektroenergetikasının
inkişaf strategiyasında mövcud enerjisistemlərin elektrik enerjisinin
istehsalı, ötürülməsi və istehlakı texnologiyalarının xassələrinə görə
hazırda mövcud olanlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqli yeni nəsl
texnologiyalarla əvəzlənməsi nəzərdə tutulmuşdur. İlk növbədə bu,
fərq bərpaolunan enerji mənbələrı və paylanmış generasiya
texnologiyalarının geniş tətbiqi ilə müşahidə olunacaqdır. Energetika
sistemlərinin modernləşdirilməsi üzrə kompleks tədbirlərdə həmçinin
idarəolunan proseslərin menecmenti və yeni modelləşdirmə və
alqoritmləşdirmə yanaşmaları əsasında realizə olunan idarəetmə
sistemlərinin yaradılması prioritet olacaqdır. Göstərilən dövrdə
elektroenergetika sistemlərində istehsal, ötürmə və istehlakçılar da
daxil olmaqla paylanma proseslərini həyata keçirən avadanlqıqların
əhəmiyyətli hissəsinin sistemin fəaliyyətinin etibarlılığı və
çevikliyini təmin etmə qabiliyyətinə malik olan intellektual
tənzimləyici qurğularla təchiz edilməsi planlaşdırılır.
Müasir dövrdə çoxsaylı elektroenergetika məsələlərinin həlli
üçün süni intellekt (Sİ) üsulları geniş tətbiq tapmışdır. Neyron
şəbəkələri (NŞ), genetik alqoritm (GA), qeyri-səlis məntiq (QSM) və
ekspert qiymətləndirməsi kimi Sİ üsulları, həmçinin sadalanan
üsulların kombinələşdirilmiş istifadəsi daha çox inkişaf etmişdir.
Məsələn, tələbatın proqnozlaşdırılması məsələsinin həlli üçün NŞ
üsulları, mənbələr arasında yüklərin əlverişli paylanması üçün isə
GA və onun müxtəlif modifikasiyalarının tətbiqi uğurlü nəticələrin
əldə olunmasına imkan vermişdir.
Sİ üsullarının kombinasiyalarını istifadə edən üsullar sırasında
NŞ və QSM, QSM və GA, NŞ və GA və s.-nin birlikdə müştərək
tətbiqlərini qeyd etmək olar. Digər tərəfdən, NŞ və GA
kombinasiyasının köməyi ilə reaktiv güc mənbələrinin
yerləşdirilməsi və idarəolunması və sistemin hər bir vəziyyəti üçün
NŞ üsulu ilə qiyməti alınmış reaktiv güc mənbələrinin GA-nin
köməyi ilə yerləşdirilməsinin optimallaşdırılma məsələlərini həll
etməyə imkan verir.
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GA və NŞ üsullarının kombinə edilmiş tətbiqləri nəinki statika
məsələlərinin həllində, həmçinin qəza şəraitlərinin tanınması kimi
dinamik analiz məsələlərində də effektlidir.
Enerjisistemin vəziyyətinin qiymətləndirilməsində qeyri-səlis
metodologiyanın istifadəsinə (Bulatov Yu.N., Şemetov А.N.,
Kostarev N.B.), onun rejimlərinin optimallaşdırılmasına (Bakuta
V.p., Çistyakov Q.N., Baran M.E., Lejyuk P.D., Alonso M, Bresesti
P., Məmmədyarov О.S., Rəhmanov N.R., Balametov А.B.),
qərarlaşmış rejimlərdə qeyri-səlis U və Q tənzimləyicilərin
sintezinə (Manusov V.Z., Jmak Е.İ., Tulikov А.N.), həmçinin kiçik
rəqslər zamanı sistemin idarəetmə qurğularına (Voronin K.А.,
Voropay N.İ., Kurbatskiy V.Q.) həsr olunmuş mövcud işlərdə
tədqiqatlar müasir elektroenergetika sistemlərinin işində müşahidə
olunan əsas növ qeyri-müəyyən və ehtimal xarakterli dəyişmələri
(bərpaolunan enerji mənbələrinin olması, güc elektronika qurğuları,
elektrik şəbəkələrinin transformasiyası (horizontal inkişaf
istiqamətinin yaranması)) nəzərə alınmadan aparılmışdır.
Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, qeyri-müəyyənliklərlə
əlaqədar sistemdə baş verən ziddiyyətli problemlərin metodik
həllərini işləmək xüsusilə vacibdir. Məsələn, generasiya və yükün
dəyişmələrinin qeyri-müəyyənlik xarakteri səbəbindən verilmiş
perioddan əvvəl qeyri-balansın artmasına imkan verməmək üçün
generasiyaedici aqreqatın nə vaxt işəsalınmasını təyin etmək
vacibdir. Qeyri-müəyyənliklər yalnız generasiya və yükün
dəyişmələrindən ibarət deyil. Ənənəvi mənbələrin güc hasilatında
onların qoyuluş qiymətlərinə nisbətən nəzərdə tutulmayan
dəyişikliklər, mənbələrin və qidalandırıcı elektrik veriliş xətlərinin
təsadüfi qəza imtinaları, tezliyin rəqsləri əlavə qeyrimüəyyənliklərdir.
Enerjisistemin rejimlərinin modelləşdirilməsi, analizi və
idarəolunması üçün QSM metodologiyasının sonrakı inkişafını
şərtləndirən böyük gücdə bərpaolunan enerji mənbələrinin
inteqrasiyası ilə əlaqədar yaranan qeyri-müəyyənliklər əhəmiyyətli
faktorlar sırasındadir.
Dissertasiya işi elektroenergetika sistemlərinin transformasiyası
şəraitlərində onun effektiv idarə olunması, modelləşdirilməsi və
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alqoritmik-texniki vasitələri üçün metodologiyanın inkişafı aktual
probleminə həsr olunmuşdur.
İşin məqsədi.
Hazırkı dissertasiya işinin məqsədi ilkin məlumatların qeyri-səlis
ehtimal xarakterini nəzərə almaqla elektrik şəbəkə rejimlərinin
avtomatik tənzimlənməsinin intellektual sisteminin qurulma
metodologiyasının yaradılmasından, həmçinin qeyri-səlis və hibrid
qeyri-səlis-neyron
tənzimləyicinin
strukturunun
işlənməsi,
tənzimləyicinin modelinin test və real elektrik şəbəkə fiziki
sxemlərində yoxlanmasından ibarətdir.
Qoyulmuş məqsədin yerinə yetirilməsi aşağıdakı tədqiqatların
aparılmasından ibarətdir:
1. Enerjisistemin normal qərarlaşmış rejimlərinin idarə olunması
məsələlərində
qeyri-müəyyən
faktorların
strukturunun
identifikasiyası;
2. Gücləri qeyri-səlis verilmiş generasiya və yük düyünlü
enerjisistemin elektrik şəbəkələrində qeyri-səlis güc paylanmasının
modelini tərtib etmək;
3. Elektrik şəbəkəsində reaktiv gücün və gərginliyin idarə
olunması üçün qeyri-səlis tənzimləyicinin strukturunu işləmək;
4. Qeyri-səlis tənzimləyicinin sxem həlli metodologiyasını
formalaşdırmaq;
5. Qeyri-səlis generasiyalı və yüklü enerjisistem qovşağının
xarakteristikasının tədqiqi və modelinin təribi;
6. Enerjisistemin paylayıcı şəbəkələrində kompensasiyaedici
qurğuların optimal yerləşdirilməsi məsələsinin həlli üçün Sİ hibrid
alqoritmlərinin istifadə üsulunun işlənməsi;
7. Enerjisistemdə irəli dövr proqnozunun dəqiqliyinin
edən
elektrik
enerjisi
tələbatının
artırılmasını
təmin
proqnozlaşdırılması üsulu və alqoritmini işləmək.
8. Enerjisistemin elementlərinin qəza imtinaları zamanı N-1 və
N-2 sxemləri halında dayanıqlığının qiymətləndirilməsi.
İşdə aparılan tədqiqatlar aşağıdakı məsələlərin həllinə
yönəlmişdir:
1. Müxtəlif
növ
qeyri-müəyyənliklər
və
onların
klasterləşdirilməsi zamanı enerjisistemin rejimlərinin analizi;
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2. Rejimlərin optimallaşdırılması məsələlərində qeyri-səlis
qərarların qəbulunun modelləşdirilməsi: optimal güc paylanması,
mənbələrin yerlərinin seçilməsi;
3. Sistemdə rəqsləri stabilləşdirən qeyri-səlis tənzimləyicinin
strukturunun sintezi metodologiyasının işlənməsi;
4. Q − U üçün qeyri-səlis tənzimləyicinin tənzimlənmə
qaydalarının tərtibi metodologiyasının işlənməsi;
5. Bərpaolunan mənbəli paylayıcı elektrik şəbəkələrində reaktiv
güc və gərginliyin hibrid qeyri-səlis neyron tənzimləyicisinin bloksxemi və alqoritminin işlənməsi;
6. Bərpaolunan mənbələrin hasilat güclərinin təsadüfi qeyrimüəyyən dəyişmələrinin modelləşdirilməsi və onların enerjisitemin
rejiminə təsirinin nəzərə alınması;
7. Elektrik
şəbəkəsində
reaktiv
güc
mənbələrinin
yerləşdirilməsinin hibrid qeyri-səlis-genetik üsulunun işlənməsi;
8. Enerjisistemin paylayıcı elektrik şəbəkələrində reaktiv güc
mənbələrinin yerləşdirilməsinin texniki-iqtisadi əsaslandırılması;
9. Enerjisistemin paylayıcı elektrik şəbəkələrində (PEŞ) reaktiv
güc axınlarının və gərginliyin idarə olunması üçün qeyri-səlis və
qeyri-səlis neyron tənzimləyicilərin sazlanma alqoritminin işlənməsi.
Tədqiqatın obyekti və predmeti.
Tədqiqat obyektləri energetik sistem, sistemin qidalandırıcı və
paylayıcı şəbəkələri, dəyişən hasilatlı bərpaolunan enerji mənbələri,
sistemin işinin effektivliyini təmin edən tənzimləyicilərdir.
Tədqiqatın predmeti stoxastik qeyri-müəyyən generasiyalı
sistemin cari və proqnozlaşdırılan rejimləri, əsas elementlərin
(generatorlar və elektrik veriliş xətləri) qəza açılmaları rejimləridir.
Tədqiqat üsulları.
Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi, enerjisistemin rejimlərinin
qeyri-səlis modelləşdirilməsi, qeyri-səlis çoxluq və qeyri-səlis
məntiq, elektroenergetika sistemlərinin (EES) rejimlərinin
optimallaşdırılması üsulları, ehtimal nəzəriyyəsi və statistik üsullar.
Elmi yenilik.
Dəyişən istehsal güclü bərpaolunan enerji mənbələri olan
enerjisistemin
vəziyyətinin
operativ
qiymətləndirilməsi
metodologiyası, bərpaolunan mənbələrin generasiyasının stoxastik
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dəyişkənliyini
nəzərə
almaqla
proqnozlaşdırılan
rejimin
optimallaşdırılması, enerjisistemin dayanıqlıq həddinin ehtimal
qiymətləndirilməsi və sistemin rejiminin qeyri-səlis tənzimlənmə
qurğusunun strukturunun işlənməsi işin elmi yeniliyini təşkil edir.
İşin elmi yeniliyi aşağıdakı elmi nəticələrdən ibarətdir:
- sistemin sxem və rejim vəziyyətinin analizi və onun idarə
olunmasının effektivliyinin təmin edən qeyri-müəyyənliklərin və
qeyri-səlis verilənlər sisteminin təsnifatı və nəzərə alınması;
- paylayıcı elektrik şəbəkəsində reaktiv güc və gərginliyin
tənzimlənməsi üçün qeyri-səlis tənzimləyicinin, gərginlik və reaktiv
gücün arasındakı qeyri-səlis münasibətlər şəklində realizə olunan
modeli, alqoritmi və strukturu işlənmişdir;
- qeyri-səlis sistem və neyron şəbəkələrinin inkişafı əsasında
enerjisistemin elektrik şəbəkələrində reaktiv güc axınları və
gərginliyin idarəolunması üçün qeyri-səlis neyron tənzimləyicinin
sintezi metodologiyası işlənmişdir;
- ənənəvi texnologiyalar ilə nəzərə alınması mümkün olmayan
çoxsaylı müxtəlif daxili və xarici təsirlərin olması halında sistemin
vəziyyətini
qiymətləndirməyə
imkan
verən
qeyri-səlis
approksimasiyalı hibrid neyron şəbəkə modelinin strukturu
işlənmişdir;
- paylayıcı elektrik şəbəkələrinə reaktiv gücün kompensasiyası
qurğularının rasional yerləşirilməsi üçün genetik alqoritm-qeyri-səlis
məntiq hibrid üsulu işlənmişdir;
- külək və günəş stansiyaları generasiya güclərinin qeyrisəlisliliyi və qeyri-müntəzəmliliyini, həmçinin sistemin yükünün
ehtimal dəyişmə xarakterini nəzərə alan, elektroenergetika sisteminin
rejim parametrlərinin operativ qiymətləndirilməsi üsulu işlənmişdir.
Alınmış nəticələrin əsaslandırılması və dürüstlüyü.
Alınmış nəticələrin əsaslandırılması və dürüstlüyü verilən və
idarəolunan parametrlərin qeyri-müəyyənliyi şəraitlərində qeyri-səlis
sistemlərin, idarəetmə və tənzimləmə nəzəriyyələrinin, elektrik
sistemi rejimlərinin analizi üsullarının, ehtimal və stoxastik çıxarış
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nəzəriyyəsinin tətbiqi, IEEE test sxemlərində hesabi təcrübələr və
real sxemdə (Azərenerji sistemi üçün nümunəvi hesabatlar) onların
müqayisəli təsdiqi ilə şərtlənmişdir.
Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar:
1. Bərpaolunan
enerji
mənbələrin
hasilat
güclərinin
modelləşdirilməsi və onların sistemdə güc paylanmasının effektiv
idarə olunmasına təsirinin nəzərə alınması.
2. Tələb olunan gücün qeyri-səlis xarakteri zamanı elektrik
şəbəkə düyünlərində gərginliyin stabilləşdirilməsi üçün reaktiv güc
axınlarının idarə olunmasının modeli və alqoritmi.
3. Enerjisistemin elektrik şəbəkələrində reaktiv güc axınlarının
adaptiv idarə olunması üçün qeyri-səlis neyron tənzimləyicinin
funksional sxemi və alqoritminin identifikasiyası metodologiyası.
4. Qeyri-səlis inteqrə edilmiş çoxsaylı asılı olmayan təsirli
hibrid neyron şəbəkənin strukturu.
5. Reaktiv güc üzrə elektrik şəbəkə rejiminin optimallaşdırılması üçün
“neyron şəbəkə-genetik alqoritm-qeyri-səlis məntiq” hibrid modeli.
6. Reaktiv güc və gərginliyin qeyri-səlis adaptiv tənzimləyicisinin
funksional sxemi və alqoritmi.

Dissertasiya işinin nəticələrinin praktik dəyəri.
EES rejimlərinin operativ analizi və idarəolunması üçün işlənmiş
ehtimal qeyri-səlis üsulların və yanaşmaların, həmçinin təklif edilən
texniki həllərin istifadə edilməsi sistemin və onun ayrı-ayrı
obyektlərinin fəaliyyətlərinin idarəolunması üçün operativ analizi
sisteminin yüksək effektivliyini təmin edir.
İşdə onun ayrı-ayrı bölmələrinin, konkret şəraitlərdə rejimlərin
tənimlənməsini realizə edən analitik asılılıqlar, alqoritmlər və sxem
təsviri şəklində alınmış nəticələrinin müstəqil istifadə olunması
mümkünlüyü verilir.
İşin nəticələrinin realizasiyası.
Dissertasiya işində alınmış tədqiqat nəticələri "Aərenerji" ASCnin müvafiq texniki bölmələrində enerjisistemin elektrik
şəbəkələrinin rejim parametrlərinin idarəolunması zamanı istifadə
edilir. Enerjisistemin alınmış nəticələrdə maraqlılığı müvafiq aktlar
ilə təsdiq olunur.
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İşin aprobasiyası.
Dissertasiya işinin əsas nəticələri aşağıdakı seminar və
konfranslarda məruzə və müzakirə edilmişdir:
− 84-й Международный научный семинар им. Ю.Н.Руденко
"Методические вопросы исследования надежности больших
систем энергетики", сентябрь 17-21, 2012, Баку
− 85-й Международный научный семинар им. Ю.Н.Руденко
"Методические вопросы исследования надежности больших
систем энергетики", сентябрь 17-21, 2013, Иркутск
− 86-й Международный научный семинар им. Ю.Н.Руденко
"Методические вопросы исследования надежности больших
систем энергетики", сентябрь 17-21, 2014, Санкт-Петербург
− 87-й Международный научный семинар им. Ю.Н.Руденко
"Методические вопросы исследования надежности больших
систем энергетики", сентябрь 17-21, 2015, Минск
− 88-й Международный научный семинар им. Ю.Н.Руденко
"Методические вопросы исследования надежности больших
систем энергетики", сентябрь 17-21, 2016, Сыктывкар
− 89-й Международный научный семинар им. Ю.Н.Руденко
"Методические вопросы исследования надежности больших
систем энергетики", сентябрь 11-15, 2017, Бишкек
− 90-й Международный научный семинар им. Ю.Н.Руденко
"Методические вопросы исследования надежности больших
систем энергетики", июль 1-7 2018, Иркутск
− 91-й Международный научный семинар им. Ю.Н.Руденко
"Методические вопросы исследования надежности больших
систем энергетики", сентябрь 22-27 2019, Ташкент
− ISEECE 2006 3rd International Symposium on Electrical,
Electronic and Computer Engineering. November 23-26, 2006,
Nicosia, North Cyprus
− 3rd International Conference on Control and Optimization
with Industrial Applications. Bilkent University, 22-24 August 2011,
Ankara, Turkey
− IEEE PES Innovative Smart Grid Europe 2011, December 57, Manchester, United Kingdom
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− The 12th International Conference on Pobabillstic Methods
Applied to Power Systems. PMAPS 2012, 10-14th June 2012,
Istanbul, Turkey
− ICTPE-2014 Conference Proceedings. The 10th International
Conference on Technical and Physical of Electrical engineering, 7-8
September, 2014, Baku
− ICTPE-2016. The 12th International Conference on Technical
and Physical Problems of Electrical Engineering, 7-9 September
2016, Bilbao, Spain
− ICTPE-2017. The 12th International Conference on Technical
and Physical Problems of Electrical Engineering, 21-23 September
2017, Van, Turkey
− ICTPE-2018. The 13th International Conference on Technical
and Physical Problems of Electrical Engineering, 21-23 September
2018, Nakhchivan, Azerbaijan
− AMEA Elmi İnnovasiyalar Mərkəzinin Azərbaycanın
müstəqilliyinin 20 illiyinə həsr olunmuş “Ölkə iqtisadiyyatının
inkişafında elmi innovasiyanın rolu” Beynəlxalq elmi-praktik
konfransın materialları, 24-25 noyabr 2011, Bakı
− Международная научная конференция "Современные
научно-технические и прикладные проблемы энергетики, 27-28
октября, 2015, Сумгаит
− “Elektroenergetikanın müasir problemləri” SDU və “Az ET
və LAEİ” MMC-nin birgə keçirdiyi Respublika Elmi konfransının
materialları, 14-15 dekabr 2011, Сумгаит
− AzTU, “Avtomatika və idarə etmənin müasir problemləri”
elmi-texniki konfransının materialları, 2012, Bakı
− "Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya
texnologiyaları" III Respublika Elmi Konfransının materialları. SDU,
AMEA, İTİ, 15-16 dekabr 2016, Sumqayıt
− "Maşınqayırmada intellektual texnologiyalar" Beynəlxalq
elmi-texniki konfransın materialları. AzTU, 2016, Bakı
− Х Международная научно-практическая конференция
молодых ученых// Актуальные проблемы науки и техники, 14-19
май, 2017, Уфа
10

− Международная научная конференция "Актуальные
вопросы прикладной физики и энергетики", 24-25 май, 2018,
Сумгаит
− XVI International Conference on Electrical Mashines, Drives
and Power Systems (ELMA2019) 2019 6-8 June, Varna, Bolgaria
− 6 th International Conference on Modern Electric Power
Systems (MEPS 2019), 9-12 septenber 2019, Wroclav, Poland
− International Conference on Artificial Intelligence and Data
Processing, 21-22 Septenber 2019, Malatya, Turkey
Nəşrlər.
Dissertasiya işinin əsas məzmunu 62 çap işlərində, o cümlədən,
1 monoqrafiya, 2 patent, 19 məqalə xarici elmi jurnallarda, 8 məqalə
Web of Science və Scopus bazalarında indeksləşdirilmiş xarici dövri
nəşrlərdə, 17 məqalə respublika elmi jurnallarında, 17 məruzə
tezisləri beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında dərc
edilmişdir.
Tədqiqat nəticələri və işlənmələr "Azərenerji" ASC tərəfindən
təsdiq edilmiş Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtariş
Energetika İnstitutunun "Enerjisistemin rejimləri və idarəedilməsi
problemləri" şöbəsinin 2010-2019-cu illər üçün elmi-tədqiqat
işlərinin planına daxil edilmişdir.
İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI
Girişdə problemin aktuallığı əsaslandırılmış, işin məqsədi,
tədqiqat məsələləri, alınmış nəticələrin elmi yeniliyi və praktik dəyəri
formalaşdırılmışdır.
Birinci fəsildə EES rejimlərinin analizi və idarəolunması
məsələlərinin həllində Sİ-nin mövcud yanaşmaları, üsulları və
alqoritmik-proqram vasitələrinin analizi aparılır [3, 35]. Həll olunan
məsələnin xarakterindən asılı olaraq, Sİ üsullarının təsnifatı verilir:
rejimin təsadüfi dəyişmələri şəraitində sxem və rejimlərin
optimallaşdırılması,
vəziyyətin
operativ
qiymətləndirilməsi,
etibarlılığın və dayanıqlığın təyini. EES-də qeyd olunan məsələlərin
həlli üçün süni neyron şəbəkələri (SNŞ), GA üsulu, QSM - fuzy logic
üsulu və ekspert sisteməlri (EkS) kimi Sİ üsulları geniş tətbiq
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tapmışdır. Müasir dövrdə NŞ aparatı yükün proqnozlaşdırılması və
enerjisistemin generasiya strukturunun inkişafı məsələlərində vacib
alətdir. NŞ-nin çatışmazlığı ondan ibarətdir ki, alınmış nəticələr
girişin dəyişkənliyinin fiziki səbəblərinin izahını verməyə imkan
yaratmır.
Enerjisistemdə qoşulan mənbələrin optimal sayının seçilməsi,
mənbələr arasında yükün əlverişli paylanması məsələlərində GA
praktik tətbiq tapmışdır. GA-nın çatışmazlığı optimallaşdırma
nəticələrinin genetik operatorların seçilməsindən, krossover və
mutasiya göstəricilərindən asılılığıdır.
EES məsələlərinin həllində ən böyük effekt qeyri-səlis çoxluq
və QSM aparatlarından istifadəyə əsaslanan üsullar əsasında
alınmışdır.
Bu fəsildə ilkin məlumatlarda və sistemin vəziyyətinin təsadüfi
dəyişmələrini ifadə edən modellərdə müxtəlif tip qeyrimüəyyənliklərin mövcud olduğu müasir şəraitlərdə enerjisistemin
operativ analizi və idarəolunması məsələlərinin həllində fuzzy
üsulların əhəmiyyəti göstərilmişdir. Fuzzy üsullarla yaxşı həll olunan
məsələlərdə qeyri-müəyyənlik novlərinin izahına xüsusi diqqət
ayrılmışdır.
EES məsələlərinin həllində əlavə olunan qeyri-səlis faktorların
aşağıdakı iki qrupda birləşdirilən sihahısı verilir:
1. Modellərin yazılışının qeyri-səlisliyi.
2. Kriteriya və müvafiq məhdudiyyətlərin təsvirinin qeyrisəlisliyi.
Enerjisistemdə qeyri-səlis sistemlərin ən geniş yayılan
yanaşmaları EkS, QSM-ə əsaslanan modellər, QSM tənzimləyiciləri
və qeyri-səlis qərarların qəbulu alqoritmləridir.
Qeyd olunan qeyri-səlis sistemlərin istifadə nümunələri verilir,
qeyri-səlis model və qeyri-səlis məhdudiyyətli məsələlər üçün
onların tətbiqinin effektivliyi göstərilir.
Sistemdə yükün, generasiyanın və şəbəkə sxemlərinin kiçik
təsadüfi dəyişmələrindən yaranan həyəcanlanmalar səbəbindən
fluktasiyaların kompensasiyasına tətbiq edilən qeyri-səlis
tənzimləyicinin (QST) sintezi üçün qeyri-səlis qaydaların
formalaşdırılması yanaşması təklif olunmuşdur. Enerjisistemdə bu
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rəqslərin yekun təsirinin zəiflədilməsi, idarəetməsi QSM modeli ilə
reallaşdırılan PSS sistem stabilləşdiricisinin köməyi ilə yerinə
yetirilir. İşdə PSS-in QSM idarəetmə modeli birmaşınlı sonsuz güclü
sistem nümunəsində verilir.
İkinci fəsil sistemin ehtimal qeyri-səlis formada ifadə olunan
qərarlaşmış və həyəcanlanmış vəziyyətlərində modelləşdirilməsi
zəruriliyinin əsaslandırılmasına həsr edilmişdir: qeyri-səlis
hadisələrin ehtimal asılılıqları, qeyri-səlis təsadüfi çoxluqlar, qeyrisəlis təsadüfi kəmiyyətlər, ehtimal çəki qaydalarlı qeyri-səlis model.
Ehtimal qeyri-səlis çoxluq (QSÇ) stoxastik və qeyri-stoxastik qeyrimüəyyənlikləri özündə cəmləyən ikiqat ehtimal sıxlığı funksiyası ilə
təsvir olunan stoxastik dəyişənlər koordinatlarında ifadə edilir
[40,43].
Ümumi halda, enerjisistemin qeyri-səlis ifadə olunmuş
vəziyyətinin ehtimal xarakterinin yalnız yekun elektrik enerjisi
istehlakının stoxastik dəyişmələri ilə təyin olunduğunu qəbul
etməklə, mərkəzi randomizə edilmiş təsadüfi dəyişənli qaus-şəkilli
(QSÇ) modelinə baxmaq olar. Dissertasiyada enerjisistemin
vəziyyətinin qeyri-səlis modelləşdirilməsi üçün ilk dəfə olaraq,
Qauss üzrə randomizə edilmiş enli təsadüfi QSÇ təklif olunmuşdur.
x giriş dəyişənlərinin ehtimal QSÇ üçün mənsubiyyət funksiyaları
(MF) ikinci ehtimal sıxlıq funksiyası ifadə edilir. Şəkil 1-də tələbatçı
yükün və onun qiymətinin saatlar üzrə təsadüfi dəyişməsinin MF-ləri
verilmişdir.

u
1
0,8
0,6

µ ( рн1 , u )

m( рн1 )

u

0,4
0,2

рн
р н1

M
Şəkil1. Ehtimal qeyri-səlis çoxluq
(birinci və ikinci MF)
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X = ( x1 ,......, xd ) giriş dəyişənləri vektoru x ⊆ {R g ,н } oblastı
daxilində, Y çıxış dəyişənləri vektoru isə Y ⊆ {R u , p } oblastı daxilində
qiymətlər qalan enerjisistemin vəziyyətinin ümumiləşdirilmiş
modelinə baxaq, burada x gj , xнi − uyğun olaraq, j düyünlərində

generasiya və i düyünlərində yüklərin aktiv və reaktiv güclərinin
cari qiymətləri; xui , x pij − uyğun olaraq, elektrik şəbəkəsində
gərginliyin profillərinin və güc axınlarının cari qiymətləridir.
Modelləşdirilən QSÇ-nin "əgər ..., onda ..." uyğunluğu
vasitəsilə həyata keçirilən qeyri-səlis qaydalar bazasında təbii dildən
istifadə etməklə aşağıdakı şəkildə qaydalarını tərtib edirik:
R j : если x1 это A j1 ,..., xd это A jd тогда y это В j , j = 1,...,k (1)
burada A ji , B j − uyğun olaraq, giriş x gj , xнi və çıxış y u , y p
dəyişənlərinin qeyri-səlis altçoxluqlarını ifadə edirlər.
Çıxış
parametrinin
mərkəzinin
riyazi
gözləməsinin
hesablamaqla səlisliyin bərpası (defazifikasiyası) həyata keçirilir.
Ənənəvi olaraq y c çıxış parametri MF qiymətlərinə görə aşağıdakı
kimi hesablanır:

 y µ (x, y )
j

yc =

j

j =1
j

R

j

(2)

 µ (x, y )

(

j =1

R

j

µ R = max µ R , ..., µ R , ..., µ R
1

j

1

)

(3)

burada y j − səlis girişlər ardıcıllığı; y c , µ R − təsadüfi dəyişənlər.
j

Ehtimal QSM sisteminin səlis çıxışı ənənəvi defazifikasiyanın
riyazi gözləməsindən ibarət olur:
(4)
y = M [x ( y c )]
Girişdə müşahidə olunan dəyişənlərin verilənlərinin təsadüfi
dəyişmələri əsasında tələbatın qiymətlərinin proqnozlaşdırılması
üçün enerjisistemin yekun cəm yükünün (ΣP) qiyməti şəklində təyin
olunan vəziyyətinin modelləşdirilməsinə baxaq. µ ΣP MF üçün
ehtimal paylanması aşağıdakı düstur əsasında hesabat yolu ilə alına
bilər:
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 (ΣPh − ω )2 
x − ΣPc
1
⋅
⋅
EXP


 dΣPh , 0 < µ ΣP < 1
2
F (µ ΣP ) = 0 − 2 ln µ ΣP 2π
 2λ


diger hallarda
0,

(5)

Və nəhayət, paylanmanın ΣPh eninin stoxastik dəyişməsi ilə
şərtlənən µ ΣP MF kəmiyyətinin ikinci paylanma sıxlığı funksiyası
aşağıdakı kimi təyin edilə bilər:
2

  x − ΣP
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3
−ω 
 
 x − ΣPc (− 2 ln µΣP )2
  − 2 ln µΣP
 , 0 < µ < 1 (6)
⋅ EXP 
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2
Pr obA(ΣP ) ( µΣP ) = 
2
λ
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Şəkil 2-də enerjisistemdə yekun tələbat gücü üçün MF
kəmiyyətinin paylanma funksiyası göstərilmişdir.
1

F( µ Σ P)

σ[µ P], ω [µ P]
Σ
Σ

0.5

0
ω [µ
1

ΣP

ω [µ

]

2

]

ΣP

µ

ΣP

Şəkil 2. Enerjisistemdə yekun tələbat gücünün
MF kəmiyyəti üçün paylanma funksiyası

Üçüncü fəsildə təklif edilən modelləşdirmə üsulu əsasında
ilkin informasiyanın qeyri-səlis və ehtimal verilməsi halında
enerjisistemin normal və qəzadansonrakı rejimlərinin tədqiqatı yerinə
yetirilir [37,43,58,62,25]. Enerjisistemin rejimlərinin ehtimal və
QSM üsulları əsasında modelləşdirmə nəticələrinin müqayisəli
analizlərinin aparılması üçün IEEE-nin standart modelləri və
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Azərenerji sisteminin real sxemlərində hesabi təcrübələr yerinə
yetirilmişdir.
Ehtimal modellərində yük və generasiya gücləri f (Рg ), f (Py )
ehtimal sıxlıqları ilə verilirlər. Sxemin vəziyyətinə dair məlumatlar sxemə qoşulmuş olan və ya olmayan elementlər (generatorlar, xətlər,
transformatorlar) - elementlərin qəza imtinası ehtimalları nəzərə
alınmaqla verilir.
Sistemin rejiminin ehtimal qiymətləndirilməsinin hesabat
prosesi
ümumiləşdirilmiş
şəkildə
aşağıdakı
mərhələlərlə
reallaşdırılır:
1.Generasiya düyünlərinin (külək və günəş generatorları olan
düyünlər, fasiləli hasilat güclü digər generasiya qurğuları), yük
düyünlərinin güclərinin stoxastik dəyişmələrinin hasilat gücünün
payını nəzərə almaqla ehtimal sıxlığı şəklində modelləşdirilməsi.
2. Paylanmış generasiyalı (PG) şəbəkələrdə aşağıdakı hallarda
ehtimal güc paylanmasının (EP) hesabatı:
- bir düyündə generasiya gücünün təsadüfi dəyişməsi;
- bir düyündə tələbat gücünün təsadüfi dəyişməsi.
3. Bir düyündə generasiya və bir düyündə yükün təsadüfi
proseslərini kombinə edilmiş şəkildə nəzərə almaqla şəbəkədə EPnin hesabatı.
4. Dayanıqlığın pozulmasına qədər ağırlaşdırılmış rejimlər üçün
2 və 3 bəndləri üzrə hesabatların aparılması.
5. Elektrik veriliş xətləri (EVX) üzrə güc axınlarının, həmçinin
düyünün kritik gərginliyinin qiyməti üzrə pozulmaların ehtimal
sıxlığı funksiyası əyrilərinin qurulması.
Şəkil 3-də Monte-Karlo üsulu ilə paylayıcı elektrik
şəbəkələrində (PEŞ) stoxastikliyi tələbat gücünün ehtimal
dəyişmələri ilə şərtlənən və yük qrafikinin müxtəlif vaxtları üçün
gücün qərarlaşmış qiymətinə nəzərən təsadüfi meyletmələri şəklində
modelləşdirilən rejimlərinin hesablanmış nəticələri əsasında
düyünlərdə gərginliklərin və güc axınlarının ehtimal sıxlığı əyriləri
göstərilmişdir. Bu halda düyün gərginliklərinin və güc axınlarının
qiymətlərinin alınması üçün Monte-Karlo üsulu ilə generasiya olunan
PН ,i , QН ,i təsadüfi seçmələrindən 15000-dən yuxarı verilənlər istifadə
edilmişdir.
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Şəkil 3. Monte-Karlo üsulu ilə hesablanmış yük düyünlərində
gərginliklərin və güclərin ehtimal sıxlığı əyriləri
а - aktiv yük; б - reaktiv yük; с - gərginlik

Gərginliklərin f (U i ) , aktiv və reaktiv güclərn { f (Р Г ), f (PН )}
alınmış
sıxlıq funksiyalarının ehtimal
qiymətləndirmələri
enerjisistemin vəziyyətini analiz etməyə imkan verir.
Yük və generasiya güclərinin stoxastik dəyişən təsvir olunması
enerjisistemin operativ idarəetmə effektivliyini yüksəldir. Yük və
generasiyanın stoxastikliyinin nəzərə alınması effektivliyinin
qiymətləndirilməsi istifadə olunan ilkin informasiyanın və
bütövlükdə sistem üçün qəbul edilmiş modelin tamlığından yaranan
risklərin müqayisəli analizi əsasında aparılır. Sxemin vəziyyəti
dəyişməz qalan hər bir zaman müddəti üçün ilkin verilənlərdən asılı
olaraq sistemin vəziyyəti yük və generasiya güclərinin cari ölçüləri,
onların verilmiş ehtimal paylanma xarakteristikaları üzrə təyin
olunur. Alınmış cari vəziyyətlər çoxluğu əsasında hər bir periodun
ilkin verilənləri toplusundan uyğun vəziyyətlərin ehtimal paylanma
funksiyaları ilə təyin olunur. Alınmış paylanma funksiyalarının
analizi ilkin informasiyanın sistemin vəziyyətinə təsirinin ehtimal
kəmiyyətlərini qiymətləndirməyə imkan verir.
Sistemin vəziyyətinin qeyri-müəyyənliyinə gətirən mövcud
faktorlardan biri bərpaolunan generasiya mənbələrinin - külək və
günəş
PV
stansiyalarının
generasiyasının
qeyri-müəyyən
stoxastikliyidir. Bu qeyri-müəyyənliyin xarakterinin öyrənilməsi
üçün Azərbaycan enerjisistemində quraşdırılmış külək elektrik
stansiyasında (KES) tədqiqatlar aparılmışdır.
Şəkil 4-də bir ay müddətinin tipik günləri üçün 30 dəqiqəlik
ölçmələr üzrə qurulmuş sutkalıq güc hasilatının qrafikləri
göstərilmişdir.
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Şəkil 4. Ayın ayrö-ayrı günləri üzrə KES-in hasilat
gücünün təsadüfi qeyri-müəyyən mahiyyətinin izahı

Bu şəkildən göründüyü kimi, KES-in güc hasilatı günlər üzrə
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir: küləkli və küləksiz günlər üçün fərq
uyğun olaraq (0 ÷ 5)% və (70-90)% təşkil edir. Günün birinci və
ikinci yarısında da güc hasilatındakı fərqlər əhəmiyyətli dərəcədə ola
bilər. Hasilatın dəyişmələri elə səviyyələrdə ola bilər ki, orta aylıq və
orta illik sutka hasilatları stoxastikliyə uyğun olmasın. Hasilat gün
ərzində sıfırdan maksimuma qədər dəyişir. Bu halda hasilat
xarakteristikasının normal paylanma şəklində modelləşdirilməsi
uğursuz olur və ona görə də hasilat prosesinə stoxastik baxılması
doğru olmur.
Sistemin vəziyyətini təyin edən parametrlərin qeyri-səlis
dəyişmələrini nəzərə almaqla, onların intervallarının genişləndirilməsi üçün
qeyri-səlisliyin α − kəsilmə prinsipinə əsaslanan üsul təklif olunur. Təklif
edilən genişləndirmə üsulu nəzərə alır ki, asılı dəyişənin qeyri-səlis çoxluq
kimi təsviri zamanı qeyri-səlis arqumentlərin daxil edilməsi halında
funksional qarşılıqlı əlaqə genişləndirilə bilər.
MF-in kəsilməsi 0 və 1 arasında olan məhdud α səviyyə ədədi
qədər horizontal olaraq aparılır. Hər bir giriş parametri üçün modelin
çıxışının minimal və maksimal mümkün qiymətləri, başqa sözlə, sistemin
düyünlərində gərginliklərin, qollarında güc axınlarının MF asılılıqları təyin
edilir. Şəkil 5-də MF-i Aα dəstəkli üçbucaq formasında modelləşdirilən
parametr - xətdə güc verilişinin maksimumunun dəyişməsi göstərilmişdir.
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Şəkil 5. Aα dəstəkli üçbucaq qeyri-səlis П parametri
а - ötürülən güc həddi kəmiyyətinin linqvistik dəyişən vasitəsilə ifadə olunması; b Pпр parametri üzrə sistemin üçbucaq vəziyyətləri çoxluğunun intervalı üçün MF-in
yuxarı və açağı səviyyələri;c - α − kəsikli üçbucaq tipli MF

Dördüncü
enerjisistemin

fəsildə KES-in gücünün stoxastik dəyişməsilə
ehtimal
vəziyyəti
tədqiq
olunmuşdur
[13,17,23,24,39,51,52,53,56,57,60].
Bərpaolunan
mənbələrin
inteqrasiyasının artması enerjisistemin ənənəvi inkişaf konsepsiyasını
dəyişdi, bərpaolunan mənbələrin və ənənəvi mənbəli elektrik
stansiyalarının paralel iş rejimlərinin yeni elmi-texniki məsələlərinin həlli
zəruriliyini vacib etdi.
KES və günəş stansiyalarından (PV) hasilatın kəsilən−təsadüfi
xarakteri, həmçinin enerjisistemdə tələbatın stoxastikliyi halında güc
paylanmasının analizi ehtimal hesabi təcrübələrin aparılmasını və ya əsas
rejim parametrləri üçün olçmələrin və elektrik şəbəkəsinin topologiyasının
monitorinqinin olmasını nəzərdə tutur. Göstərilən təcrübələr və ya olçmə
verilənlərinin əsasında ilkin parametrlər kimi istifadə olunan kəmiyyətlərin
- yük və generasiya güclərinin proqnoz modeli təyin edilir.
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KES-in qısamüddətli periodlarında hasilat gücünün
proqnozlaşdırılması sürüşən ortalı avtoreqressiya (ARMA) prosesi
modelinin identifikasiyasına əsaslanmış üsul təklif edilir1.
Proqnoz modelinin identifikasiyası məsələsi avtoreqressiya
polinomunun AR ( p ) və sürüşən orta MA(q ) əmsallarının KES-in
hasilat gücü P (t ) verilənləri üzrə qiymətləndirilməsindən ibarətdir:
p

q

j =1

j =0

P(t ) =  a j ⋅ Pt − j +  b j ⋅ et − j

(7)

burada a j , b j − uyğun olaraq, avtoreqressiya və sürüşən ortanın
əmsallarıdır.
Proqnozlaşdırmanın mahiyyəti modelin identifikasiyasına onun p, q tərtiblərinin, həmçinin a j , b j parametrlərinin və bir
addım qabağa ektrapolyasiya modelinin təyininə gətirilir. Güc
hasilatının ən yaxşı proqnozunun seçilməsi modelin identifikasiya
olunduğu şərti seçmə sırası sahəsinin statistik xarakteristikalarının
proqnozlaşdırma aparılan seçmə sırasının qalan hissəsinin müvafiq
xarakteristikaları ilə üst-üstə düşməsi qəbul edilir. Müqayisə
aşağıdakı məlum xarakteristikalar üzrə aparılır:
− ortakvadratik meyletmə
n

RMSE =

e
t =1

2
t

(8)

n

− proqnozun orta nisbi xətası
MAPE =

1 n et
⋅
⋅ 100
n t =1 Yt

(9)

− Teylin uyğunsuzluq əmsalı
TC =

1 n 2
⋅  et
n t =1
n

(10)
n

2
1
1
⋅  Yt 2 +
⋅  Yt sim
n t =1
n t =1

1

Большаков, А.А., Каримов Р.Н. Методы обработки многомерных данных и
временных рядов / А.А.Большаков, Р.Н.Каримов − Москва: Горячая линия
Телеком, − 2007. − 522 с.
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İşlənmiş alqoritm və proqram əsasında saatdaxili periodlarda
KES üçün təklif edilən hasilat gücünün proqnozlaşdırılması
modellərinin test yoxlaması yerinə yetirilmişdir. Tədqiqatlar Abşeron
yarımadasının şimalında yerləşdirilmiş 25 FL-2500 qurğusundan
ibarət KES-də aparılmışdır. Şəkil 6-da 01.01.2008-15.01.2008
periodu ərzində küləyin sürətinin olçü qiymətləri və sürətin bu
qiymətlərinə uyğun proqnoz üçün təcrübi verilən kimi baxılan hasilat
gücləri şəkil 7-də verilmişdir.
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Şəkil 6. 01.01.08-15.01.08 periodu ərzində küləyin sürətinin
fraqmentləri (5 dəqiqəlik ölçmələr üzrə ortalaşdırma)
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Şəkil 7. 01.01.08-15.01.08 periodu üçün küləyin
sürətlərinə uyğun FL-2500 külək turbininin hasilat gücü

Verilmiş seçmənin stasionarlıq və dönənliyi şərtlərinin yerinə
yetirilməsinin yoxlanması üçün ümumi seçmənin hər bir yarısından
tərtib edilmiş iki ayrı seçmənin orta qiymətlərinin, dispersiyalarının
və
avtokorrelyasiyalarının
müqayisəli
qiymətləndirmələri
aparılmışdır.
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Sample Partial Autocorrelations Sample Autocorrelation

Fişer və Styudent kriteriyaları üzrə alınmış qiymətləndirmələr
stasionarlıq və dönməlik şərtlərinin praktik olaraq yerinə yetirildiyini
göstərir. Stasionarlıq həm də şəkil 8-də göstərilmiş korrelyasiya
asılılıqlarının formasına görə təsdiq edilir. Şəkildən göründüyü kimi,
avtokorrelyasiya çox qısa sönmə perioduna malikdir.
Güc hasilatının h addım irəli proqnozunun hesabi
qiymətləndirmələrinin aparılması üçün qəbul edilmişdir ki, təcrübi
seçmə ilkin seçmənin 75-80% tərtibli həcminə malik öyrətmə
seçməsindən ibarətdir (bizim halda, bu birincidən 45-ə qədər
ortalaşdırılmış ölçmələri və h irəli proqnoz addımlarının sayını əhatə
edir).
Sample Autocorrelation Function
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Şəkil 8. Külək turbininin hasilat gücü qiymətlərinin təcrübi
verilənlərinin ilkin seçməsinin avtokorrelyasiya asılılığı

Ölçmə verilənlərinə uyğun olaraq, ilkin seçmə mürəkkəbələri
üçün aşağıdakı proqnoz modeli alınmışdır:
A( p ) = 1 − 2,157 p −1 + 1,582 p −2 − 0,5942 p −3 + 0,5489 p −4 − 0,3954 p −5 −
− 0,2493 p −6 + 0,3965 p −7 + 0,02424 p −8 − 0,08931p −9 − 0,06818 p −10

C (q ) = 1 − 1,848q

−1

+ 0,9461q

−2

(11)

(12 )

Şəkil 9 və şəkil 10-da öyrətmədən sonra və proqnoz
periodlarında külək turbininin (KT) hasilat gücünün meyletməsinin
qrafikləri təsvir edilmişdir. Öyrədilmiş və proqnoz modellərini
22

xarakterizə edən parametrlərin müqayisəsindən göründüyü kimi,
onların üst-üstə düşməsi qənaətbəxşdir.
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Şəkil 9. Modelin öyrədilməsindən sonra külək
turbininin hasilat gücünün meyletməsinin qrafiki
RMSE=972,87; MAE=693,46; TC=0,31825
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Şəkil 10. Proqnoz periodlarında külək turbininin
hasilat gücünün meyletməsinin qrafiki
RMSE=877,56; MAE=731,26; TC=0,19138

KT və PV qurğulu PG-li şəbəkələrdə gərginliyin və güc
axınlarının ehtimal qiymətləndirilməsi alqoritmi təklif edilmişdir.
KT və PV qurğulu PG-li IEEE-nin test və enerjisistemin real
sxemləri nümunələrində EP-nin ədədi üsulla yerinə yetirilmiş
müqayisəli analizinin nəticələri verilir.
IEEE-nin 14-düyünlü sxemi xarici enerjisistemə qoşulmaqla,
hər birinin gücü 50 MVt, qəza boşdayanma əmsalı 0,08 olan 6
aqreqatdan ibarət elektrik stansiyaları kimi təsvir edilmişdir.
Binomial paylanmaya uyğun olaraq, bu stansiyaların gücünün
riyazi gözləməsi: µ = 6 × (1 − 0,08) × 50 = 276 МВт.
EP-nin qiymətlərini ənənəvi deterministik üsullarla alınmış
müvafiq güc paylanması ilə müqayisə etmək üçün 14-düyünlü sxem
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üçün güc paylanmasının hesabatı aparılmışdır. tədqiq olunan 14düyünlü sxem üçün stoxastik dəyişmələr cədvəl 1-də verilmiş
paylanma qanunlarına müvafiq olaraq imitasiya edilir.
Cədvəl 1
Tədqiq olunan sistemin ümumiləşmiş parametrləri
Tədqiq
olunan
sistemlər

Sayı

Распределение входов

PV
düyünləri
5
1

Xətlər

Şuntlar

Aktiv güc

"Absheron oil"

Düyü
nlər
14
92

20
67

1
0

binomial
binomial

Reaktiv
güv
normal
normal

"Azərenerji"

216

30

224

1

binomial

normal

IEEE

Monte-Karlo üsulundan istifadə edərək müəyyən edilmişdir ki, 1
bazis düyününün şinlərində gücün riyazi gözləməsi ənənəvi üsulun tətbiqi
zamanı qəbul edilmiş 16,27 MVt standart meyletmə ilə 219 MVt -a
bərabərdir. Elektrik şəbəkəsinin düyünlərində gərginlik və reaktiv güc üçün
riyazi gözləmə və standart meyletmələr də alınmışdır.

Şəkil 11-də müxtəlif düyünlərdə gərginliyin ehtimal paylanma
əyriləri verilmişdir. 4 düyünündə gərginliyin orta qiyməti və standart
meyletməsi uyğun olaraq µ = 1,015; σ = 0,0009 təşkil edir.

b)

а)

c)
d)
Şəkil 11. 4 (а), 7 (b), 5 (c) və 14 (d) düyünlərində

gərginliklərin ehtimal paylanma əyriləri
Sistemin elektrik şəbəkəsində maksimum güc verilişi rejiminə
uyğun kritik gərginliyin qiymətinə görə gərginliyin dayanıqlığının
24

ehtimal qiymətləndirilməsi üsulu təklif edilir. Üsul KT qoşulmuş
düyünlərdə hasilatın təsadüfi verilməsi ilə sistemdə EP-nin
modelləşdirilməsinə əsaslanmışdır.
Yuxarıda verilmiş ehtimal modellərin köməyi ilə gərginliyin
dayanıqlığının
qiymətləndirilməsi
çox
sayda
təkrarlanan
hesabatlardan istifadə etməklə EP nəticələrinin analizi əsasında
yerinə yetirilir. Bu təcrübi hesabatların alqoritminin ümumi təsviri
aşağıdakı mərhələləri özündə əks etdirir:
1. Sistemin rejiminin vəziyyətinə dair verilənlərin toplanması
(generasiya və yük düyünlərinin P, Q gücləri, xətt üzrə güc axınlarına
məhdudiyyətlər, düyünlərdə gərginliklər).
2. Normal baza rejimi üçün güc paylanmasının hesabatı (yük və
generasiya düyünlərinin, o cümlədən KES qoşulmuş düyünlərin
güclərinin nominal qiymətləri).
3. Yük qarafikinin verilmiş intervallarında KES-dən olan hasilat
güclərinin qiymətləri üçün EP-nin hesabatı.
4. Yüklənmə həddinə qədər hesabatların tətkarlanması yolu ilə
hasilat güclərinin təsadüfi alınmış seçməsi üzrə EP hesabatlarının
aparılması.
5. Müvafiq Pmax və U кр üçün gəeginliyin qiymətlərinin hesabatı.
6. Qoşulmuş KES-in gücünün müxtəlif qiymətləri üçün
hesabatların davam etdirilməsi.
7. Rejim məhdudiyyətinin pozülması baş verməməklə, ənənəvi
mənbələrdən generasiyanın və yükün Pmin həddinə qədər eyni
zamanda azaldılması. Hesabatların aparılması və KES-dən olan
generasiyanın təyini.
8. Yükün artırılması halı üçün hesabatların təkrarlanması. KESin generasiya gücünün təyini.
9. Qoşulmuş KES-lərin müxtəlif gücləri üçün hesabat
variantlarının Pmax , Uкр , PВГ süçmə massivinin formalaşdırılması.
10. Pmax = f ( PKES ) asılılığının qurulması. Pmax -nın maksimal
lim
qiymət aldığı PKES
kəmiyyəti KES-in sistemə maksimal qoşulma
gücünü göstərir.
Tədqiq olunan sistem birinə vahid gücü 2,5 MVt olan külək
enerji qurğularıdan (KEQ) ibarət külək parkı qoşulmuş iki əlaqəli
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hissələr şəkilində təsvir olunmuşdir. Hesabi təcrübələr külək parkının
cəm qoyuluş gücünün hər bir inkişaf mərhələsində 50 MVt və 100
MVt artırılması nəzərə alınmaqla aparılmışdır. Küləyin sürətinin və
müvafiq güc hasilatı dəyişməsinin ehtimal xarakteristikalarının
tədqiqi əsasında bu dəyişmələrin (0-5%), (0-10%) və (0-20%)
intervallarında modelləşdirilməsinin zəruriliyi qəbul edilmişdir.
Hesabi təcrübələr əsasında sutkanın xarakterik vaxtlarında
küləyin sürətinin (5,5 м/с ÷11,2 м/с) intervalında dəyişmələri zamanı
müxtəlif külək sürəti intervalları üçün şəbəkənin maksimum
yüklənməsinə qədər rejimlərin ağırlaşdırılması trayektoriyları
alınmışdır (рис.12).

Şəkil12. Küləyin sürətinin dəyişməsi
Pmax

Şəkil 13-də güc əmsalının cos ϕ = 1,0 və 0,95 qiymətləri üçün
= f ( PKES ) asılılıqları təsvir olunmuşdur.

Şəkil 13. cos ϕ -in müxtəlif qiymətləri üçün Pmax = f ( PKES ) asılılıqları

Gərginliyin dayanıqlıq həddinin cari qiymətinin təyini üçün
qısa dövr proqnozu intervalında həddin qiymətini verən NŞ modeli
təklif olunur. Təklif olunan üsulda NŞ modeli sərhədləri daxilində
sistemin normal iş rejimi saxlanan gərginliyin sərhəd qiymətləri
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identifikatoru rolunu yerinə yetirir. NŞ modeli ilkin informasiya
kimi, hesabi təcrübələr və ya PMU qurğusunun köməyi ilə real
şəbəkə sxemində aparılan ölçmələr əsasında alına bilən gərginliyin
profilinə dair verilənləri istifadə edir. Beləliklə, çoxsaylı profil
ölçülərinin köməyi ilə şəbəkə üzrə güc axınlarının müəyyən
qiymətləri zamanı gərginliyin pisləşdiyi və sərhəd qiymətinə çatdığı
düyünlər təyin olunur.
Şəkil 14-də təklif olunan üsulun strukturu göstərilmişdir.
Verilmiş cari rejimdə şəki əmsallarının və gərginliyin profillərinin
toplanmış məlumatları əsasında neyron modelin öyrədilmə
müddətində həssaslığın qiyməti müəyyənləşdirilir.
Hesabat modeli
Dayanıqlığın yaxşılaşdırılması
(Reaktiv gücün idarəedilməsinin
optimallaşdırılması)

Gərginliyin dayanıqlığını əvvəldən
müəyyən edən neyron şəbəkə

Gərginliyin dayanıqlıq
həddinin cari qiymətinin
verilmiş qiymətlə müqayisəsi

Düyünə əlavə Q daxil
edilməsinin həssaslığının ПУН
Yox

*
ПУН ( i ) f PУН

qiymətləndirilməsi (dayanıqlıq
həddi)

Hə
Məhdudiyyəti nəzərə almaqla
rejimlərin hesabatı
U (min) кр ≤ U ≤ U (max) кр

Şəkil 14. Elektrik şəbəkəsində
l gərginliyin dayanıqlıq həddinin cari
qiymətinin monitorinqi NŞ-nin
prinsipial sxemi

İşdə gərginliyi profili və müvafiq dayanıqlıq həddi arasınakı
qeyri-xətti asılılığın təsvir olunması üçün çoxlaylı qabaqlayıcı NŞ
şəbəkə istifadə edilmişdir. NŞ modelinin giriş vektorunun
mürəkkəbələri olan gərginliyin profili düyünlərdə gərginliyin sinxron
ölçmələri yolu ilə təyin edilir. Giriş NŞ neyronlarının sayı tədqiq
olunan sistemin ölçüsündən asılı olaraq təyin edilir. NŞ-nin çıxışı
П УН = (U кр , Р max ) kəmiyyətini ifadə edən bir neyronla göstərilmişdir.
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Gizli neyronların sayı hesabi təcrübə yolu ilə öyrətmə və təklif
olunan qabaqlayıcı modellərin müqayisəsi nəticələrindən təyin edilir.
Şəbəkənin topologiyasının dəyişməsininin nəzərə alınması
üçün (açılmalar və əlavə xətlərin işə daxil edilməsi) NŞ modelinin
girişinə əlavə olaraq qeyd edilən dəyişikliklər nəzərə alınan sxem
üçün təcrübədən alınmış rejim verilənləri (yük və generasiya
mənbələrinin gücləri) daxil edilir.
Hər bir ayrı-ayrı ilkin verilənləri çoxluğu üçün (modelin
girişləri) düyün gərginlikləri və xətlərdə aktiv və reaktiv güclər
(modelin çıxışları), həmçinin onların U кр, Рmax qiymətləri uyğundur.
Gərginliyin dayanıqlığını qiymətləndirən NŞ modelinin öyrədilməsi
üçün kifayət dərəcədə ilkin məlumatlar həcmini hazırlamaq tələb
olunur: yük və generasiya verilənləri, şəbəkə sxeminin parametrləri.
Yük artımının hər bir pilləsi üçün güc paylanmasının hesabatı
aparılır. Sxemin gərginlik kollapsının baş verdiyi fiksə edilmiş
müxtəlif vəziyyətləri, yük və mənbələrin gücləri üçün analoji
hesabatlar yerinə yetirilir. Sistemin sxeminin düyünlərində yükün hər
bir səviyyəsi sxemin düyünlərinin sayına bərabər ölçülü ayrı-ayrı
düyünlərdə yük artımının tendensiyasını göstərən vektorla təsvir
edilə bilər. Vektorun elementləri sistemin cəm yükünə nəzərən k
düyünündə yükün payını ifadə edir:
α k = Рнк

n

Р
к =1

нк

(13)

Şəkil 15-də aşağıdakı ilkin verilənlər qəbul edilmiş 14 düyünlü
IEEE test sxemi üçün gərginliyin profili təsvir edilmişdir: hər bir
profil 24 saat müddətində konkret düyündə gərginliyin dəyişməsini
ifadə edir. P0,i yüklü və gərginlik profilli hər bir i − ci normal rejim
üçün güc verilişinin nisbi sərhəd qiyməti aşağıdakı kimi təyin edilə
bilər:
П 0,i = Pmax, i − P0,i

burada

Pmax, i − verilmiş α k

(14)
qiymətlərində i − ci rejimdə şəbəkənin

yüklənmə həddi; P0,i − i − ilkin rejimdə yükün yekun qiyməti.
Enerjisistemin yüklənmə həddinə və onun elektrik şəbəkələrinin
gərginliyə görə dayanıqlıq həddinə təsir göstərən əsas faktorlar
yükün və generasiyanın xarakteristikaları, elektrik şəbəkə sxeminin
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topologiyası, həmçinin reaktiv gücün kompensasiyasının (RGK)
vəziyyətidir.

Şəkil15. 14 düyünlü sxem üçün gərginliyin profilləri

Şəbəkənin topologiyasının və RGK-nın gərginliyin profilinə və
gərginliyə görə dayanıqlığın təyini üçün neyron modelin öyrətmə
qabiliyyətinə təsir effektinin nəzərə alınması məqəsədilə, hesabat
modelində bəzi xətlərin açılması və reaktiv güc mənbələrinin
dəyişdirilməsi sxem variantlarına baxılmışdır.
NŞ-nin öyrədilmə prosesini lüzumsuz informasiyanı istisna
etmək və giriş kimi giriş verilənlərinin bütün digər nəzərə alınmayan
komponentləri üzrə kifayər dərəcədə informativ olan dəyişənlərin
seçilməsi (əlamətlərin seçilməsi üsulu) yolu ilə daha effektiv etmək
olar. Rejimin hər bir nöqtəsində gərginliyə görə dayanıqlıq həddi
əvvəlcə NŞ modelindən gərginliyin profili üzrə qiymətləndirilir.
Əgər aşkar edilsə ki, gərginliyə görə dayanıqlıq həddinin qiyməti
qəbul olunandan П Ulim böyükdürsə, onda sistemin işləmə şərti
təhlükəsiz hesab ediləcək. Əks halda müəyyən edilmiş həssas
düyünlərdə rejimlərini tənzimləməklə arzuolunan dayanıqlıq həddinə
çatmağa imkan verən reaktiv güc mənbələri quraşdırılmalıdır.
Tədqiqatlar 14 düyünlü IEEE və Azərbaycan enerjisisteminin real
sxemlərində yerinə yetirilmişdir.
14-düyünlü sxem üçün öyrətmə seçməsi yüklənmə qabiliyyəti
üzrə 0,05P0 ÷ Plim intervalında pillələrlə dəyişdirilməklə müxtəlif
yüklər zamanı güc paylanmasının hesabatı yolu ilə alınmışdır.
Müəyyən yük artımına uyğun seçməyə gəldikdə isə, onlardan hər biri
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üçün xarakterik olanı gərginliyin profili və dayanıqlığa görə sərhəd
qiymətidir.
Şəbəkənin topologiyasının və RGK dərəcəsinin gərginliyə görə
dayanıqlıq həddinə təsirini qiymətləndirmək üçün də göstərilən
faktorları nəzərə almaqla güc paylanmasının hesabatları aparılmışdır.
Yekunda gərginliyə görə dayanıqlıq NŞ modelinin öyrədilməsi üçün
aparılmış hesabi təcrübələr əsasında uyğun olaraq təqribən 4000
həcmdə gərginlik profili və PU secməsi istifadə edilmişdir. Bu zaman
işçi rejimlərin 4000 verilmiş həcmindən 40%, 10% və 50% uyğun
olaraq öyrətmə, öyrətmə nəticələrinin səhihliyinin yoxlanması və
proqnozlaşdırma üçün NŞ modelinin təcrübi tətbiqinə istifadə
olunmuşdur.
Cədvəl 2-də öyrətmə, səhihliyin yoxlanması və gərginliyə
dayanıqlıq həddinin proqnozlaşdırılması üçün təcrübi istifadə
seçmələrinin sayı göstərmişdir.
Cədvəl 2
Gərginliyə görə dayanıqlıq həddinin qiymətləndirilməsi
üçün NŞ modelinin parametrləri
Öyrətmə
seçmələrin
sayı
1600

Səhihliyin
yoxlanması
seçmələrin
sayı
400

Test
seçmələrin
sayı

Gizli
neyronların
sayı

Öyrədilmə
vaxtı, san

2000

15

29, 17

Cədvəl 3
RGK şəraitlərində gərginlik həddinə çatma zamanı sistemin sərhəd
yüklənmə qiymətləri
Kompensasiyaya
qədər, MVt

Kompensasiyadan
sonra, MVt

İlkin
normal
rejimdə
yükün
qiyməti,
MVt

NŞ
modeli
üzrə

ETAP pr.
tətbiqi ilə
ənənəvi
üsulla
hesabat

NŞ
modeli
üzrə

ETAP pr.
tətbiqi ilə
ənənəvi
üsulla
hesabat

310,8

290,04

277,17

613,83

491

Kompensa
siyadan
ПU -nun
dəyişməsin
ə ən həssas
düyünlər
3
6
9

Daxil
edilməli
olan
əlavə
reaktiv
güc,
MVAr
92,04
51,37
105,5

Cədvəl 3-dən göründüyü kimi, şəbəkədə RGK yolu ilə (3,6,9
düyünləri) sistemin yüklənmə qabiliyyətini 290,04 MVt-dan 613,83
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MVt-a qədər (323,79 MVt) artırmaq olar. Bu zaman
kompensasiyaedici qurğunun yekun gücü 248,91MVAr təşkil edir.
Şəkil 16-da sistemin müxtəlif yüklənmə vəziyyətləri üçün
kompensasiya qurğularının olmayan (a) və olan (b,c,d) hallarında
gərginliyin profilləri verilmişdir. Əyrilərin müqayisəsinin göstərdiyi
kimi, 3,6,9 düyünlərində kompensasiya qurğularının olması
gərginliyin profilini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır.

Şəkil16. Reaktiv gücün kompensasiyası və gərginliyin
profilinin yaxşılaşdırılması

Enerjisistemin qəzadansonrakı qərarlaşmış vəziyyətinin
dayanıqlığının tədqiqi müxtəlif həyəcanlanmalar zamanı imtina
dayanıqlığının yüksəldilməsi tədbirlərinin müəyyən edilməsi
probleminin vacib hissəsidir. Dissertasiyada P − U əyrisi üzrə
gərginliyə görə statik dayanıqlıq həddinin təkmilləşdirilmiş analitik
təyini üsulu təklif olunur.
Enerjisistemdə baş verən qəzaların statistik verilənlərinin analizi
göstərir ki, çox hallarda onlar xətt və ya generatorun, yaxud eyni
zamanda generatorun və xəttin açılmaları (imtinaları) ilə qurtarırlar.
Nəticədə bu elementlərin qəza imtinaları səbəbindən gərginliyə görə
sistemin dayanıqlıq həddi, həm də uyğun olaraq elektrik şəbəkəsi
üzrə tələb olunan güc verilişi əhəmiyyətli dərəcədə azalır2.
2
Комплекс интеллектуальных средств для предотвращения крупных аварий в
энергосистемах / Воропай Н.И., Курбацкий В.Г., Томин Н.В. и др.
Новосибирск: "Наука", 2016, 332 с. ISBN 978-5-02-038717-1.
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Bununla əlaqədar olaraq, müxtəlif elementlərin imtinalarının
sistemin rejiminə, onun dayanıqlıq vəziyyətinə təsirinin tədqiqinin
aparılması həm planlaşdırma, həm də operativ idarəetmə zamanı
zəruridir.
Gərginliyə görə dayanıqlığın pozulmasına gətirən digər vacib
faktorlar elektrik sisteminin konfiqurasiyası, generasiya qurğuları və
yüklərin xarakteristikalarıdır.
Əsas elementlərin açılması şəraiti zamanı qəzadansonrakı
rejimlərdə enerjisistemin dayanıqlığının saxlanması məqsədilə
şəbəkənin “zəif” düyünlərində qoyulmuş şuntlayıcı tutumlar
(kondensator batareyaları) və çevik ötürücü sistemlər (FACTS) tətbiq
edilir.
Elektroenergetika sisteminin statik dayanıqlıq həddinin böyük
sayda təklif olunan təyini üsullarının praktik realizasiyası elektrik
şəbəkələrinin maksimal ötürülən gücə qədər ardıcıl ağırlaşdırılmış
rejimlərinin analizinə və onlara nəzarət olunmasına gətirir. Adətən
ağırlaşdırma, generatorların hasil etdikləri və ya yüklərin tələb
etdikləri gücün idarəolunmasının köməyi ilə həyata keçirilir.
Həssaslığın analizi üsulunun bazasında düyünlərdə yüklərin bvə
generatorların güclərinin qiymətləri daxil olmaqla, sistemin verlmiş
parametrləri üçün şəbəkənin yükünün xətti və kvadratik
qiymətləndirilməsi yerinə yetirilir3. Burada bütün mənbələrin iştirakı
ilə şəbəkədə maksimal güc verilişinə qədər enerjisistemin rejiminin
ağırlaşdırılması mümkünlüyünə baxılır. Bu üsul şəbəkənin lokal
nöqtəsində maksimal generasiya gücünü almağa imkan verir.
Şəbəkənin bütün generasiyaedici mənbələrinin iştirakı ilə kritik
vəziyyətə qədər rejimin təklif edilən ağırlaşdırılması üsulu şəbəkənin
sərhəd yüklənmə həddinə çatdırılmasına imkan yaradır.
Təklif edilən üsula uyğun olaraq, generasiyaedici mənbələrin
güclərinin və yük artımlarının müxtəlif qiymətlərində P − U əyrisinin
maksimumuna çatmasına qədər sistemin sərhəd vəziyyəti
qiymətləndirilir.
3

Grun S., Dobson V. and Alvarado F. Sensitivity of loading margin to voltage
collapse with respect to arbitrary parameters // IEEE Transactions on Power
Systens, Feb.1997, Vol.12, No.1, pp. 262-272.
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14 düyünlü IEEE test sxemi üçün operativ idarəetməyə cəlb
edilmiş mənbələrin sayı 4-ə bərabərdir.
Başlanğıcda ardıcıl olaraq 2, 3 və 4-cü generatorların
gərginliyə görə dayanıqlığa təsiri tədqiq olunur. 1, 2, 3, 8-ci
düyünlərə qoşulmuş mənbələrin gücləri uyğun olaraq 150, 78, 40 və
40 MVt, ümumi tələb olunan güc isə 260 MVt təşkil edir.
İki generator halı. İki generatorun iştirakı ilə tənzimləmə
halında modelləşdirmə zamanı aşağıdakı şinlər vasitəsilə
əlaqələndirilmiş cüt generator variantlarına baxılmışdır: 1 və 2 (G12), 1 və 6 (G1-6), 1 və 8 (G1-8). Bütün tədqiq olunan variantlarda 1
şininə qoşulmuş generator balanslaşdırıcı kimi qəbul edilmişdir.
Şəkil 17,a-da 1-2 xəttinin ötürülən güc həddinin dəyişmə
xarakteristikası təsvir edilmişdir. Bu əyrilər 2, 6, 8 generatorlarının
güclərinin dəyişmələri zamanı gərginliyə görə dayanıqlıq həddinin
hesabatı əsasında qurulmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün cüt
generatorlardan alınan effekt aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
PG ,1 + PG , 2 = 1;

PG ,1 + PG , 6 = 1;

PG,1 + PG ,8 = 1.

Bu onu bildirir ki, məsələn, əgər G2 yükün 20%-ni
kompensasiya edirsə, onda qalan 80%-i balanslayıcı mənbə
kompensasiya edir. Şəkil 17,b-də baxılan cüt generatorlar halında
kritik gərginlik həddinin dəyişmə qrafikləri göstərilmişdir.
Şəkil 17-dən göründüyü kimi, gücün tənzimlənməsinə cəlb
edilmiş müxtəlif cüt generator varantları zamanı sərhəd parametrləri
( Pпр , U kr ) müxtəlif dəyişmə xarakterinə malikdirlər. (Рпр )i = f (PG ,i )
approksimasiyaedici asılılıqları cədvəl 4-də verilmişdir. Ötürülən güc
həddinin ən böyük qiyməti uyğun olaraq 6 və 8 generatorlarında
hasilatın artırılması zamanı yaranır. Məsələn, 8-ci generatorda gücün
təkcə 0,6-ya (n.v) qədər hədlərdə artırılması şəbəkədə maksimal güc
həddini təmin edə bilər.
Cədvəl 4-də verilmiş approksimasiyaedici polinomların əmsallarının
qiymətləri şəkil 17 əyrilərini aşağıdakı formalarda ifadə edirlər:
Pпр ( 2 ) (PG , 2 ) = B0 +  B2, p PGp, 2 (15) ; Pпр ( 6) (PG ,6 ) = B0 +  B6, p PGp,6 (16) ;
7

3

p =1

p =1

Pпр (8) (PG ,8 ) = B0 +  B8, p PGp,8 (17)
6

p =1
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Şəkil 17. Tənzimləmə üçün ayrılmış iki generator variantı üçün
ötürülən güc həddinin (a) və kritik gərginliyin (b) dəyişmə əyriləri
Bu polinomlar sistemdə güclər balansı rejiminin növbəti idarə
olunması üçün cəlb edilmiş 3 və 4 generatorlar halında sistemin fəza
vəziyyəti səthlərinin yazılışı üçün istifadə olunurlar.
Cədvəl 4
(Рпр )i = f (PG,i ) approksimasiyaedici asılılıqların əmsalları
Əmsallar

G1-2 (j=2)

G1-6 (j=6)

G1-8 (j=8)

b j ,0

1,663
0,0984
-0,0011
0,000609

1,663
0,6518
1,3101
-9,5352
27,3342
-39,3054
27,9063
-7,7942

1,663
0,7668
-0,9968
2,3964
-4,4472
3,1079
-1,1972

b j ,1
b j,2

b j ,3
b j,4
b j ,5
b j ,6
b j ,7

Şəkil 18-də xətlərdən birinin (N-1 halı) qəza imtinası halında
cəm yükün verilişi rejiminin tənzimlənməsi halında 1-2; 1-6; 1-8 cüt
generatorların iştirakı variantları üçün sistemdə güc həddinin və
kritik gərginliyin dəyişmə əyriləri təsvir edilmişdir.
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a)
b)
Şəkil 18. Bir tənzimləyici mənbə və bir elementin qəza imtinası
halında sistemin sərhəd vəziyyətinin dəyişməsi
a – ötürülən güc həddi; b-kritik gərginlik

1-8 cüt generatoru halında maksimal ötürülən güc həddi
PG ,8 = 0,65 zamanı 0,6 Pпр ( n−1) çatır və bu isə ötürülən güc həddinin
ehtimal qiymətinin 1,8Pпр 0,6 Рпр ( n−1) = 3 qədər azalmasını göstərir.
Uyğun olaraq, sistemdə xətlərdən birinin imtinası zamanı gritik
gərginliyin qiymətini təyin edən göstəricilər pisləşir. Şəkil 18
əyrilərini approksimasiya edən tənliklər və onların əmsalları cədvəl
5-də verilmişdir.
7

6

Pпр( 2()n −1) = B0 +  B2, p PGp, 2 (18) ; Pпр( 6()n −1) = B0 +  B6, p PGp,6 (19) ;
p =1

p =1

8

Pпр(8()n −1) = B0 +  B8, p PGp,8 (20)
p =1

Cədvəl 5
2 tənzimləyici mənbə və bir elementin qəza imtinası halında
approksimasiyaedici asılılıqların əmsalları
Əmsallar
G1-2 (j=2)
G1-6 (j=6)
G1-8 (j=8)
b j ,0

0,3228

0,3228

0,3228

b j ,1

0,3129
-1,7408
6,9375
-15,1973
18,461
-11,6961
3,0103

0,9175
-1,18446
6,3475
-11,5674
10,086
-3,362

0,9044
-1,1935
-1,1513
12,9309
-28,649
25,9782
-8,5654

b j,2
b j ,3
b j,4
b j ,5
b j ,6
b j ,7
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Üç generator halı. Uyğun olaraq 1, 2, 6 (G1-2-6); 1, 2, 8 (G12-8) və 1, 6, 8 (G1-6-8) düyünlərində yerləşdirilmiş üç generator
variantına baxılır. Şəbəkə elementləri üzrə ötürülən güc həddi güc
koordinatlarında sistemin fəza sərhəd vəziyyətini göstərən bütün üç
variantlarda iki generator halları üçün baxılan variantların
kombinasiyası yolu ilə approksimasiya oluna bilər. Məsələn, G1-2-6
variantına baxıldıqda Pпр səthi 2 və 6 generatorları üçün əyrilərin
kombinasiyası yolu ilə aşağıdakı kimi alına bilər:
3

5

p =1

p =1

Pпр = B0 +  B2, p PGp, 2 +  B6, p PGp,6

(21)

Analoji olaraq, model 1-2-8 və 1-6-8 variantları üçün
eyniləşdirilə bilər:
3

6

p =1

p =1

5

6

p =1

p =1

Pпр = B0 +  B2, p PGp, 2 +  B8, p PGp,8
Pпр = B0 +  B6, p PGp, 6 +  B8, p PGp,8

(22)
(23)

Yuxarıda göstərilən tənliklərin optimallaşdırılması üsulu ilə
baxılan generatorlar məcmusundan olan hər bir variant üçün ( Pпр ) max
maksimal kəmiyyətini qiymətləndirməyə imkan verən generatorların
PG gücünün təyin etmək olar. Məsələn, G1-2-6 variantı üçün
optimallaşdırma prosesi aşağıdakı şəkildə yazılır:
3

5

p =1

p =1

max Pпр = B0 +  B2, p PGp, 2 +  B6, p PGp, 6

(24)

Şərtlər belədir: 0 ≤ PG, j ≤ 1; j = 2, 6 və PG ,1 + PG, 2 + PG,6 = 1
(21)-(23) tənliklərindən alınan G1-2-6, G1-2-8, G1-6-8, G1-2-68 variantları üçün əyrilər və səthlər şəkil 19 və şəkil 20-də
göstərilmişdir. Optimallaşdırma yolu ilə alınan şəkil 20-də göstərilən
fəza səthləri uyöun olaraq, 2 və 8 generatorları üçün 0,2 və 0,8
maksimal ( Pпр ) max koordinatlara malikdirlər.
Sonrakı analiz enerjisistemin əvvəl baxılmış sxem və rejimləri
üçün, lakin xətt və mənbələrin qəza imtinalarını nəzərə almaqla
aparılmışdır. Şəkil 21 – şəkil 23-də gücün tənzimlənməsinə cəlb
olunmuş müxtəlif generator saylı variant hallarında şəbəkədən
ötürülən güc həddinin əyri və səth asılılıqları göstərilmişdir.
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a)
b)
Şəkil 19. 3 və 4 tənzimləyici mənbə hallarında Güc həddinin (a) və
kritik gərginliyin (b) dəyişmə əyriləri
2.1

2.6

2.4

2

2.4

2.2

1.9

2.2
LM

LM

LM

2.6

2

1.8

2

1.8

1.7

1.8

1.6
15

1.6
1
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4
0

0

8
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1
0.8

1
0.6

0.8
0.6

0.4

0.4

0.2
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G2

G8

0.8

1
0.6

0.8

0

0

G2

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

G8

0.2
0

0

G6

a)
b)
c)
Şəkil 20. Müxtəlif hallar üçün güc həddi səthləri
a – G1-2-6 halı; b – G1-2-8 halı; c – G1-6-8 halı

а)
b)
Şəkil 21. Tənzimləyici 2 mənbəyi və bir elementin qəza imtinası
halında cüc həddinin (a) və kritik gərginliyin (b) dəyişmə əyriləri
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а)
b)
c)
Şəkil 22. N-1 kriteriyası üzrə ötürülən güc həddi səthləri
а – G1-2-6 halı; b – G1-2-8 halı; c – G1-6-8 halı

а)
b)
Şəkil 23. 3 və 4 tənzimləyici mənbələri və bir elementin qəza
imtinası hallarında güc həddinin (a) və kritik gərginliyin (b) dəyişmə
əyriləri
Generatorların müxtəlif yüklənmələri və sistemdə bir və ya bir
neçə generatorların bazis düyünü ilə birlikdə təsiri hallarında U kr ,i və
parametrləri üçün alınmış nəticələr rejimlərin operativ idarə
olunması və enerjisistemin müxtəlif vəziyyətlərində ən kritik
rejimlərin təyin olunması üçün rasional tədbirləri yerinə yetirməyə
imkan verir.
Beşinci fəsildə təklif olunan fuzzy üsul və alqoritmlərin əsasında
reaktiv güc (RG) mənbələrinin və RGK qurğularının PG şəbəkələrində
optimal seçilməsi və yerləşdirilməsi məsələsinin həllinə baxılır
[8,9,29,30,32,44,49,59].
Son
illərdə
enerjisistemdə
PG
texnologiyalarının tətbiqi onun sxeminin strukturunda və iş rejimlərində
əhəmiyyətli dəyişikliklərə gətirmişdir. İlk növbədə PEŞ-də lokal
elektrik enerji mənbələrinin olması onlara aktiv şəbəkə xüsusiyyəti
vermişdir, hansı ki, enerjisistemə inteqrasiya dərinliyindən asılı olaraq
Pпр,i
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onun fəaliyyətinin dayanıqlığına təsir edə bilər. Şəbəkədən enerjisistemə
enerji verilişi mümkünlüyü yaranır ki, bu da şəbəkələrdə güc axınlarının
və gərginliklərin idarəolunasına PG mənbələrinin cəlb edilməsini təmin
edir.
PG mənbələrinin seçilməsi mərkəzi enerjisistemdən yükün
müxtəlif örtülmə variantları üçün PG şəbəkələrində minumum itkinin
yerinə yetirilmə şərtindən təyin edilir. PG-nin modelləşdirilməsi zamanı
enerjisistemdən və PG-nin öz mənbələrindən yükün örtülməsi
mürəkkəbələri qeyri-səlis dəyişən, yükün özü isə stoxastik dəyişən
nəzərədə tutulur. Tədqiqatlar neft-qaz mədəni rayonunu qidalandıran
PG nümunəsində yerinə yetirilmişdir (рис.24).
Aşağıdakı vəziyyətlər üçün qərarlaşmış rejimlərin hesabatları
aparılmışdır:
1. PG-nin ümumi qoşulma nöqtəsində (ÜQN) və enerjisistemdə
(37 №-li düyün) nominal gərginlik halında U = U N şəbəkə
tələbatçılarının güclərinin enerjisistemdə örtülmə variantı:
Р PG = 1,0 PN ; Р PG = 0,75 PN ; Р PG = 0,5 PN
(25 )
2. PG və enerjisistemin ÜQN-də gərginli U = 0,9U N olduqda
şəbəkədə düyün yüklərinin PG mənbələrindən və enerjisistemdəm
örtülməsi:
(26 )
Р PG = 1,0 PN ; Р PG = 0,75 PN ; Р PG = 0,5 PN
burada Р PG − сenerjisistemdən və PG mənbələrindən şəbəkəyə verilən
yekun güc; PN − PG yüklərinin nominal gücü.
Şəkil 25, a, b, c-də PG-li şəbəkədə PG-nin enerjisistemə ÜQNdə gərginliyin U = U H və U = 0,9U H qiymətlərində PG-nin öz
yükünü 50%, 75% və 100% örtmələri halında qərarlaşmış rejimlərdə
gərginliyin profilinin qrafikləri verilmişdir.
Bu qrafiklərdən göründüyü kimi, ÜQN-də gərginliyin 10%
azalması şəbəkənin bəzi düyünlərində gərginliyin buraxılabilən
həddən aşağı qiymətə qədər meyletməsinə gətirə bilər. Məsələn,
PPG = 1,0 Р nom halında 29, 32, 33, 40, 41, 42 və s. düyünlərində
gərginlik nominalın 30%-nə qədər azalır.
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Şəkil 24. Neft-qaz sahəsinin elektrik
təchizatının birxətli sxemi
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Analoji nəticələr RG-nin kompensasiyası zamanı da müşahidə
olunur. Nümunə üçün şəkil 25,d və şəkil 26-da PPG = 0,75Pnom zamanı
ÜBN-də müvafiq olaraq U = U H и U = 0,9U H qiymətlərində PGK
olan və olmayan hallarda gərginliyin profilinin qrafikləri verilmişdir.
Bu halda gərginliyin profili yaxşılaşır və itki artımı 44% təşkil edir.
PG-li şəbəkədə yekun güc itkisinin qiymətinin müqayisəli
analizi göstərir ki, ÜQN-də gərginliyin 10% azalması yükün
PPG = 1,0 Р nom örtülməsi ilə şəbəkənin U = U H rejimində itkinin
30,5%, yükün PPG = 0,75 Р nom örtülməsi ilə 25,6% və yükün
PPG = 0,5 Р nom örtülməsi ilə 22,8% aprtmasına gətirir.

а)

1

b)

2

c)

d)

Şəkil 25. Qərarlaşmış rejimlərdə PG-nin enerjisistemə ÜQN-də gərginliyin
müvafiq olaraq U = U nom və U = 0,9U nom qiymətlərində PG şəbəkəsində RGK
ilə gərginliyin profili:
а - РPG=1,0Рnom; b - РPG=0,75Рnom; c - РPG=0,5Рnom; d - РPG=0,75Рnom
1 – U=Unom; 2 – U=0,9Unom
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1
2

а)
b)
Şəkil 26. Qərarlaşmış rejimlərdə PG-nin enerjisistemə ÜQN-də gərginliyin
müvafiq olaraq U = U nom və U = 0,9U nom qiymətlərində РPG=0,75Рnom halında
PGK-li (1) və PGK-siz (2) PG şəbəkəsində gərginliyin müqayisəli profilləri
а – U=Unom; b – U=0,9Unom

Gərginliyin azalması zamanı şəbəkədə güc itkisinin artması
qidalandırıcı gərginliyin aşağı düşməsi zamanı cərəyanın artması ilə
əlaqədardır. Gərginliyin 10% azalması zamanı yalnız mühərriklərin
cərəyanlarından yaranan itki 20%-dən yuxarı təşkil edir.
Altıncı fəsildə işlənmiş üsullar əsasında operativ idarəetmə,
gərginliyin və RG-nin tənzimlənməsi məsələlərinin həlli üçün QSM,
GA və NŞ-dən kombinə edilmiş istifadə alqoritmləri təklif edilmişdir
[1,2,4,7,10,12,14,15,18,20-22,27,28,33,36,38,41,42,45-48,50,54-56, 61].

Şəbəkənin sxem və rejim parametrlərinin ehtimal və qeyri-səlis
dəyişmə xarakteri, həmçinin modellərin qeyri-xəttiliyi PG sistemində
güc paylanmasının operativ analizi və idarəolunması üçün məlum
deperministik üsulların tətbiqini çətinləşdirir.
İşdə təklif edilən kompensasiyaedici tutumun korreksiyası və
transformatorların YAT (yük altında tənzimləmə) qurğusunun
vəziyyətinin seçilmə alqoritmi MF vasitəsilə ifadə olunan linqvistik
qaydalar sırası ardıcıllığının yerinə yetirilməsinə əsaslanır. Hər bir
i − ci rejim üçün tutumun korreksiyasının məqsədi aşağıdakı şərt
üzrə " k " qaydalar toplusu ilə təyin olunan əlavə tutumun zəruri
qiymətinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir:
µ SC (i) = max k [min[ µ P (i), µU (i)]]
burada µ P (i), µU (i) - güc itkisi və gərginlik kəmiyyətlərinin MF-dir.
Düyünlərdə statik kondensator batareyalarının (SKB)
tutumunun korreksiyası qiymətlərinin və transformatorların YAT-nın
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vəziyyətlərinin təyin olunması aşağıdakı ardıcıllıqlı hesabat
mərhələləri şəklində yerinə yetirilir:
1. PG-nin tam sxemi və normal rejimi üçün yekun aktiv güc
itkisinin təyin edilməsi. İşdə ETAP proqram kompleksindən istifadə
etməklə qərarlaşmış rejimlərin, həmçinin şəbəkədə Q mənbələrinin
optimal yerləşmə yerlərinin hesabatları yerinə yetirilir.
2. Düyünlərdə PGK-nin müxtəlif variantları üçün yekun aktiv
güc itkisinin təyin edilməsi.
3. İtkinin azalma göstəricisinin hesabatı:
П ∆P (i ) =

∆P(i ) − ∆Pmin
∆Pmax − ∆Pmin

(27)

burada
i = 2, 3 ,..., n − kondensator batareyaları yerləşdirilmiş
düyünlərin sayıdır.
kəmiyyətinə görə " i" düyününün tutumunun
П ∆P (i)
korreksiyaya yararlığı göstəricisi təyin edilir. Əgər bu göstərici hər
hansı i − ci düyün üçün ən böyükdürsə, onda bu düyünün tutumunun
korreksiyası daha məqbuldur.
4. Güc itkisi göstəricisi üçün µ [П ∆ P (i)] MF və hər bir düyündə
gərginliyin µU (i) MF-i modelin girişi qəbul edilir. Qeyri-səlis
~

modelin çıxış parametrləri - nəticəvi µ Sc (i ) ( Y ) MF verilmiş
düyündə tutumun korreksiyasının məqbulluğunu təyin edir:
~ ~ ~
(28)
Y = U o П ∆P o R (U , П ∆P , Y )
burada « ⃘» - maksmin kompozisiya simvolu; R − qeyri-səlis
münasibətdir.
5. SKB-nin C k ,i tutumunun və transformatorların K t ,i
transformasiya əmsallarının korreksiyası üçün qeyr-səlis idarəedici
çıxış siqnalının defazifikasiyası aparılır:
~
(29)
Y = F −1 (Y )
burada F − fazifikasiya simvoludur.
SKB-nin tutumunun korreksiyası daha üstün hesab edilən
şəbəkə düyününün təyin edilməsi üçün təklif olunan alqoritmə uyğun
olaraq, QSM tənzimləyicisinin giriş parametri kimi, düyünlərin
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gərginliyi və П ∆P (i) itki indeksi qəbul olunur. П ∆P (i) üçün yüksək
hədd qiyməti olan i düyünü SKB-nin tutumunun korreksiyası zəruri
hesab edilən prioritet düyün kimi qəbul edilir.
Düyünlərdə gərginliklər, itki indeksi П ∆P (i) , həmçinin SKB-si
korreksiya ediləcək şəbəkə düyününün üstünlük göstəricisi qeyrisəlis dəyişənləri aşağıdakı qeyri-səlis termlər ilə ifadə edilmişdir: çox
alçaq (Critical Low-CL), alçaq (Low-L), alçaq-orta (Low-MediumLM), orta (Medium-M), yüksək-orta (High-Мedium-HM) və yüksək
(High-H). cədvəl 6 və 7-də yuxarıda göstərilən qeyri-səlis linqvistik
dəyişənlər üçün MF-lər verilmişdir.
Cədvəl 6
İtki göstəricisi və gərginlik üçün MF
Dəyişənlər
Güc itkisi
göstəricisi
Gərginlik

Çox
alçaq
< 0,15

Alçaq
0 – 0,25

AlçaqOrta
0,12 – 0,5

< 0,92

0,9–0,94

0,91–0,96

Orta

Yüksək

0,32–0,75

YüksəkOrta
0,5 – 1,0

0,95– 1,0

0,98 – 1,05

1,02 – 1,1

>0,75

Cədvəl 7
Şəbəkə düyünlərində SKB tutumunun korreksiyasının üstünlük
göstəricisi üçün MF
Dəyişən
ППК(i)

Çox
alçaq
<0,15

Alçaq
0– 0,25

AlçaqOrta
0,12–0,5

Orta
0,32–
0,75

YüksəkOrta
0,5 – 1,0

Yüksək
≥0,75

Quraşdırılmış SKB-nin korreksiyasının üstünlüyü müəyyən
edilmiş şəbəkə düyününün təyin olunması üçün hər bir düyün üçün
itki göstəricisini və gərginliyi hesablamaq, sonra isə onların hər birini
öz MF-ləri ilə ifadə etmək lazımdır. Düyün gərginlikləri və itki
göstəricisinin П ∆P (i) qiymətlətindən istifadə etməklə cədvəl 8-da
göstərildiyi kimi, qeyri-səlis məntiqi çıxarış matrisi şəklində qaydalar
formalaşdırılmış və ümumiləşdirilmişdir.
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Cədvəl 8
SKB üstünlüyü olan düyünün təyini üçün həllər matrisi
Parametrlər

П ∆P (i)

Düyünlərdə gərginliklər (n.v)
CL
L
L
L
L
L
L

CL
L
LM
M
HM
H

L
L
L
L
L
L
LM

LM
L
L
L
L
LM
LM

M
L
L
LM
LM
M
M

HM
L
LM
LM
M
HM
HM

H
L
LM
M
HM
H
H

İşdə bərpaolunan mənbələrdən güc hasilatının qeyrimüəyyənliyini və yükün dəyişməsinin ehtimal xarakterini nəzərə
alamaqla PG-də U − Q rejiminin tənzimlənməsi alqoritmi təklif
olunur. Metodologiya QSM aparatının tətbiqinə əsaslanmışdır. Təklif
olunan sistemin mahiyyəti şəkil 27-də verilmiş sxemlə izah olunur.
TA1

U1

2

Uc
1

TAn

U2

3
3

4

5

10

9

8

7

6

Şəkil 27. U − Q -nü tənzimləmək üçün QSM prinsipi

Sxem yüksək tərəfi yük altında kontaktların çevrilməsi üçün
tənzimləyici qurğu ilə təchiz edilən, alçaq tərəfi isə böyük sayda
elektrik enerjisi tələbatçılarına gedən xətləri olan PEŞ-in
qidalandırıcı şinlərinə qoşulan qidalandırıcı transformatordan-1, ən
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uzaq yük düyününü qidalandıran xətdən-2 və ən yaxın yük
düyünününü qidalandıran xətdən-3, analoq-rəqəm çeviricisi
blokundan-4, ən böyük və ən yaxın tələbatçı şinlərində gərginlikləri
hesablayan blokdan-5, qırıq xətlərlə göstərilmiş qeyri-səlis
tənzimləyicidən (QST) ibarətdir. Sonuncu özündə səlis siqnalların
çevrilməsi üçün nəzərdə tutlmuş fazifikatoru-6 linqvistik qaydalar
cədvəlini (LQC)-7, daha doğrusu, QST-nın giriş və çıxış parametrləri
arasında qeyri-səlis münasibəti ifadə edən qeyri-səlis qaydalar
toplusunu, defazifikatoru-8 əks etdirir. Alınmış qeyri-səlis qiymət
defazifikasiyadan
sonra
səlis
idarəedici
təsir
şəklində
transformatorun-10 YAT qurğusunun idarə elementinə-9 daxil olur.
Ən uzaq tələbatçının şinlərində gərginlik U 2 bu xətdəki
gərginlik düşküsü üzrə aşağıdakı kimi təyin edilir:
U tel = U 2T − I tel ⋅ Z

(30)

burada Utəl – tələbatçıdakı gərginlik; U2Т –transformatorun ikinci
dolağının gərginliyi; Itəl – tələbatçının cərəyanı; Z − transformator
yarımstansiyasından tələbatçıya qədər veriliş xəttinin müqavimətidir.
PG sxemi halı üçün U tel , U 2T , I tel kəmiyyətləri ehtimal qeyrisəlis dəyişirlər:
~
~
~ ~
U tel = U 2T − I tel ⋅ Z

(31)
Alınmış qiymətlər QST-nın girişinə verilir, bunun əsasında isə
YAT-ın çevirgəcinin bu və ya digər tərəfə çevrilməsi haqqında qərar
qəbul edilir. Keyfiyyət meyarı kimi, gərginliyin nominaldan
meyletməsi ε (U ) qəbul edilir və ε (U ) ≤ δ kimi qiymətləndirilir.
İdarəetmə nəticəsində tələb olunan hədlərdə gərginliyin
meyletməsinin təmin edilməsi PEŞ-in həm uzun xətlərində, həm də
bütünlükdə PEŞ-də yekun güc itkisinin azalmasına gətirir. Şəkil 28də qidalandırıcı xətlərdə idarəetməyə qədər və idarəetmədən sonra
şəbəkədə gərginliyin meylinin, şəkil 29-də isə bütün şəbəkə üzrə
yekun güc itkilərinin paylanma funksiyaları təsvir olunmuşdur.
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а)

b)

c)

d)

Şəkil 28. Qidalandırıcı və tələbatçı şinlərdə
gərginliyin paylanma funksiyaları
а – yaxın xətdə; b – orta xətdə; c – uzaq xətdə; d – qidalandırıcı şində

Göründüyü kimi, qidalandırıcı şində gərginliyin -7,73%-dən
+7,93%-ə qədər meyletməsi zamanı yekun güc itkisi p=0,95
ehtimalla 1,65% təşkil edir. Avtomatik tənzimləyici sistemin təsiri
altında gərginliyin -4,5%-dən +5,0%-ə qədər meyletməsi zamanı
yekun güc itkisinin 1,55%-ə qədər azalması təmin olunur.

а)
b)
Şəkil 29. Qidalandırıcı şəbəkədə idarəetmədən əvvəl və idarəetmədən
sonra yekun güc itkisinin paylanma funksiyaları
а- İdarəetməyə qədər yekun güc itkisinin paylanma funksiyası;
b- İdarəetmədən sonra yekun güc itkisinin paylanma funksiyası

47

Sənaye müəssisəsinin elektrik təchizat şəbəkəsində reaktiv güc
balansının saxlanması üçün fuzzy idarəetmə sisteminin sxemi təklif
olunmuşdur (şəkil 30).
~ UŞ
RGV1

GV

C1

C2

Cn

KМ1

KМ2

KМN

SM

RGV2

Y
G1

ST

G2
KİB

G3

STİB

QSBB
FC
Ff

Inf

DF

Şəkil 30. Elektrik şəbəkə düyünündə reaktiv
gücün fuzzy-idarəetmə sxemi

Sxemdə aşağıdakı elementlər istifadə edilmişdir: RGV–reaktiv
güc vericisi; SM–sinxron mühərrik; Y–yük; GV–gərginlik vericisi;
RCV–reaktiv cərəyan vericisi; C1, C2,...., CN–statik kondensatorlar
batareyası; KМ1, KМ2, ..., KМN–komutatorlar; KİB–komutatorların
idarə bloku; G1-G3–cəmləyicilər; FС–SKB və sinxron mühərrikin
təsirlənmə cərəyanının fuzzy-tənzimləyicisi; Ff–fazifikator; Inf–
qeyri-səlis məntiqi çıxarış; DF–defazifikator; QSBB–qeyri-səlis
48

biliklər bazası; STİB–statik təsirləndiricinin idarə bloku; ST– statik
təsirləndirici.
İdarəetmə sistemi
kəmiyyətinin
Qn = Qнаг − (QБСК ± QСД )
qiymətindən asılı olaraq RG-nin kombinə edilmiş tənzimlənməsini
reallaşdırır. Daxili tənzimləmə konturu Y yükünün tələb etdiyi
reaktiv gücün cari qiymətinə dair informasiya əsasında КМ1,...,КМN
komutatorların işini idarə edir və zəruri SKB bölmələrinin
qoşulmasını və ya açılmasını təmin edir. Bölmələrin çevrilməsi ilə
QSKB gücünün qiymətinin tənzimlənməsi həyata keçirilir.
Xarici tənzimləmə konturu Qn − nin verilmiş qiymətinin
elektrik şəbəkəsinin düyünündə RG-nin cari qiyməti ilə
müqayisəsindən sonra SM-in təsirlənmə cərəyanının qiymətinə
mütənasib idarəedici siqnal formalaşdırır.
Təklif olunan QSM modeli və alqoritmi əsasında tipik sənaye
müəssisəsi elektrik şəbəkəsində RG axınlarının hesabi fuzzyidarəetmə təcrübələri aparılmışdır. Şəkil 31-də 1:1:1:1 sxemi üzrə
SKB-nin idarəolunması zamanı güc əmsalının paylanma funksiyası
göstərilmişdir. Göründüyü kimi, RG tələbatının artması halında təklif
edilən fuzzy-idarəetmə sənaye müəssisəsinin qidalanma düyünündə
reaktiv güclər balansını gözləməklə, p=0,95 ehtimalla güc əmsalını
6,52% yüksəltməyə ikman verir.

0,9

Şəkil 31. Güc əmsalının paylanma funksiyası
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QST-nin təklif olunan sxemi qeyri-xətti yükün qidalandırıcı
elektrik təchizatı şəbəkəsi üçün təkmilləşdirilmişdir. QST yüksək
harmonikaların kompensasiyasını nəzərə almaqla gərginliyin
stabilləşdirilməsini təmin etməyə imkan verir. MF-in qeyri-səlis
qiymətləri və linqvistik dəyişənlərin parametrləri cədvəl 9-də
verilmişdir.
Təklif olunan QST-nin aprobasiyası məqsədilə qeyri-xətti
yüklü IEEE (14-düyünlü sxem) və real müəssisə elektrik təchizat
şəbəkəsi modellərində hesabi təcrübələr aparılmışdır. Şəkil 32 a,b-də
uyğun olaraq ilkin rejimdə, KU əmsalının qiymətinin nəzərə alınması
və nəzərə alınmadan RG-nin (a) və tgϕ − nin (b) qeyri-səlis
idarəetməsinin alınmış diaqramları təsvir edilmişdir. Şəkildən
göründüyü kimi, idarəetmə səthinə uyğun olaraq KU -nun qiymətini
nəzərə alaraq, RG QST-si yalnız onun kiçik və norma hədlərində
yerləşən qiymətlərində ( K Unopm . ) idarəedici siqnal hasil edir.
İdarəetmə zamanı müəyyən saatlarda tgϕ − nin qiymətləri
normadan yuxarı alınır (məsələn, 4-7 saatlarda tgϕ = 0,71 ), lakin
buna baxmayaraq, K U > K Unopm. şəraitlərində SKB kondensatorlarının
ifrat yüklənmələrinin, həmçinin də onların vaxtından əvvəl sıradan
çıxmalarının qarşısı alınır.
QST-nin növbəti təkmilləşdirilməsi onun baza işləmə
alqoritminin modernləşdirilməsindən ibarətdir. Təkmilləşdirilmiş
sistem (ANFIS) özündə SNŞ şəklində reaktiv güc-gərginlik
identifikasiya modelinin prosedurunu əks etdirir, bu da düyünlərdə
yüklərin stoxastikliyini nəzərə almağa imkan verir.
Şəkil 33-də qeyri-səlis neyron modelin öyrədilmə əyrisi, şəkil
34-də isə identifikasiya xətasının epoxların sayından asılı olaraq
müqayisəli əyriləri göstərilmişdir. Əyrilərin hər bir nöqtəsi 10
müxtəlif öyrətmə seçmələri üçün hesabat nəticələrinin orta qiyməti
kimi təyin edilmişdir.
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Cədvəl 9
Giriş və çıxış linqvistik dəyişənlərin qeyri-səlis qiymətləri,
MF və parametrləri
Dəyişənlərin
Mənsubiyyət
Parametrlər
qiymətləri
funksiyası
Reaktiv güc
Çox kiçik
Z–şəkilli
(0 0,05)
Kiçik
Trapesiya şəkilli
(0 0,05 0,15 0,2)
Orta
Trapesiya şəkilli
(0,15 0,2 0,4 0,45)
Böyük
Trapesiya şəkilli
(0,4 0,45 0,85 0,95)
Çox böyük
S-şəkilli
(0,8 0,91 1)
Dinamika
Mənfi
Z-şəkilli
(-0,5 0)
Sıfır
Üçbucaq
(-0,8 0 0,8)
Müsbət
S-şəkilli
(0 0,5)
Gərginlik
Alçaq
Trapesiya şəkilli
(0,69 0,749 0,89 0,95)
Normal
Trapesiya şəkilli
(0,89 0,94 1,05 1,1)
Yüksək
S-şəkilli
(1,05 1,1)
Qəza
Z-şəkilli
(0,69 0,74)
Harmonik təhrif
Normal
Z-şəkilli
(2,5 6)
Bir az böyük
Üçbucaq
(2,5 6 9)
Böyük
S-şəkilli
(6 9)
Say
Az
Z-şəkilli
(0 7 10)
Az deyil
S-şəkilli
(7 10 12)
İstiqamət
Yuxarı
трапецеидальная
(0,5 0,75 1,25 1,5)
Aşağı
трапецеидальная
(-1,5 -1,25 -0,75 -0,5)
Dayan
трапецеидальная
(-0,5 -0,25 0,25 0,5)
Ləngimə
Очень малая
Z-şəkilli
(0 0,05)
Короткая
Trapesiya şəkilli
(0 0,05 0,15 0,2)
Средняя
Trapesiya şəkilli
(0,15 0,2 0,4 0,45)
Долгая
Trapesiya şəkilli
(0,4 0,45 0,85 0,95)
Очень долгая
S-şəkilli
(0,8 0,9 1,1)
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а)
б)
Şəkil 32. Reaktiv gücün (a) və tgϕ − nin (b) idarəetmə diaqramları

Qeyri-səlis neyron modelin sazlanma parametrlərinin tədqiqi
üçün 10, 20 ,..., 100 "giriş-çıxış" öyrətmə seçmələri istifadə
edilmişdir. Şəkil 26-dan göründüyü kimi, identifikasiya xətası seçmə
həcmi yüksəldikcə müxtəlif qiymətlərə malik olur və 100 seçmə
üçün 0,000231 təşkil edir. Şəkil 27-də təsvir edilmiş öyrətmə
dinamikasından göründüyü kimi, xətanın qiymətləri arasındakı fərq
əhəmiyyətli dərəcədədir və 70-ci epoxdan başlayaraq xətanın orta
kvadratik qiyməti (RMSE) tədricən artmağa başlayır və ifrat öyrətmə
effektinin yaranması mümkündür.
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Şəkil 33. Xətadan asılı olaraq Qaus
modelin öyrətmə əyrisi
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Рис 34. Epoxların sayından
asılı olaraq öyrətmə və test
seçmələrinin əyriləri

14-düyünlü IEEE sxemi üzrə öyrədilmiş zəngşəkilli MF-li
qeyri-səlis neyron modelin idarəetmə effektivliyinin test yoxlanması
üçün şəkil 35-də müxtəlif yük rejimlərində SKB əsasında RGK-dan
əvvəl və sonra düyün gərginlikləri profilinin idarəetmə diaqramları
təsvir edilmişdir.
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1
2
3

b)

а)

c)

d)

e)
ə)
Şəkil 35. Müxtəlif rejimlər üçün düyün gərginliklərinin profili
a - 0,9P; b – 1,0P; c – 1,1P; d – 1,2P; e – 1,25P; ə – 1,3P
1 – nominal gərginlik profili; 2 – kompensasiyaya qədər gərginliyin profili;
3 – kompensasiyadan sonra gərginliyin profili
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Altı yük üçün qərarlaşmış rejimin hesabatları aparılmışdır 0,9P; 1,0P; 1,1P; 1,2P; 1,25P; 1,3P , burada Pn - nominal aktiv
yükdür. Qeyd edək ki, yük rejimləri SCADA sisteminin on-line
rejimində Azərbaycan enerjisisteminin düyünləri üzrə real ölçü
qiymətləri əsasında modelləşdirilmişdir.
Şəkil 35-dən göründüyü kimi, zəngşəkilli MF-in tətbiqi ilə RG
axınlarının qeyri-səlis idarə edilməsi nəticəsində gərginliyin profili
yaxşılaşır və düyün gərginliklərinin qiymətləri DST 32144-2013
beynəlxalq standartının müəyyən etdiyi hədlərdə təmin olunur.
Yeddinci fəsildə PG şəbəkələrində RG və gərginliyin
idrəolunması üçün QST sxeminin işlənməsi ilə əlaqədar kompleks
məsələlərin
texniki
həlləri
təklif
edilmişdir
Q
və
U
[11,16,19,20,26,28,31,35,46,54].
Qeyri-səlis
tənzimləyicilərinin işi şəbəkədə yerləşdirilmiş RG mənbələrinə
(SKB, sinxron generatorlar və mühərriklər) və transformatorların
avtomatik gərginlik tənzimləyici qurğularına təsirlərin hasilinin
proqram realizasiyasına əsaslanmışdır.
Şəkil 36-da quraşdırılmış bölmələr sayından komutasiya
vasitəsilə SKB tutumunun seçilməsini yerinə yetirən QST-nin
strukturu göstərilmişdir.
Sxem aşağıdakı kimi işləyir: 1 yükdəki RG-nin və şəbəkə
gərginliyinin qiymətləri uyğun olaraq, 2 RG və 3 gərginlik vericiləri
ilə ölçülür və 6 QST-nin girişinə verilir. Həmçinin girişə 2 vericisinin
çıxışı ilə əlaqəli olan 4 blokundan RG-nin dəyişmə istiqaməti və 5
blokundan 10 komutasiya bloku ilə əks əlaqə hesabına gün ərzində
ən böyük çevirmələr sayı daxil olur. 6 QST-nin çıxışından SKB
bölmələrinin növbəti çevirmələrinin istiqaməti və bu fəaliyyətin sona
çatması üçün zaman (ləngimə) çıxarılır.
7 fazifikatorunda səlis giriş siqnallarının MF vasitəsilə qeyrisəlis siqnallara çevrilməsi, 7 LQÇ əsasında isə qeyri-səlis çıxış
siqnalı üçün qərar qəbulu proseduru yerinə yetirilir. Qərar
qəbulundan sonra qeyri-səlis çıxış siqnalları 8 defazifikatoru
vasitəsilə sonradan 10 komutasiya blokuna ötürməklə növbəti SKB
bölməsinin çevrilmə istiqamətini müəyyən edən səlis idarəedici çıxış
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siqnallarına çevrilir. Bu siqnallar əsasında 10 komutasiya bloku SKB
pillələrinin çevrilməsini həyata keçirir.
2

11

4

10

1

C1
C2

3
CN
5

6

8

7

9

Şəkil 36. RG-nin qeyri-səlis idarəolunmasının struktur sxemi
1- yük; 2 - RG vericisi; 3- RG-nin dəyişməsinin (RG-nin törəməsinin) qeydə
alınması bloku; 4-yük şinlərindəki gərginlik vericisi; 5-gün ərzində yerinə yetirilən
çevirmələr sayı hesablayıcısı; 6-fazifikator; 7-linqvistik qaydalar cədvəli; 8defazifikator; 9-SKB-nin gücünün idarəetmə bloku; 10-komutasiya blokları; 11QSM modeli üzrə qəbul edilmiş qərarların identifikatoru.

Aparılmış hesabi-təcrübi tədqiqatlar əsasında induksiya peçli
müəssisənin elektrik təchizat şəbəkəsində tələb olunan RG-nin
tənzimlənməsi və yüksək harmonikaların kompensasiyası üçün QST
sxemi təklif edilmişdir. Şəkil 37-da hər bir ərimə prosesi periodunda
qoşulu olan SKB-nin kondensator bölmələrinin sayının qeyri-səlis
tənzimlənməsi sisteminin struktur sxemi verilmişdir.
Sxem aşağıdakı kimi işləyir. Cərəyan və gərginlik
vericilərindən (BA və BV) daxil olan informasiyalar əsasında RG
diskriminatorunda (HB) yükün xarakterini (induktiv və ya tutum)
müəyyən edən işarəli RG-yə mütənasib siqnal yaranır. Sonra bu
siqnal və peç transformatorun ikinci dolağından nisbi gərginlik qırıq
xətlərlə ayrılmış QST-nin - FC girişinə daxil olur. Sonuncu isə dəqiq
siqnalları qeyri-səlis çoxluğa çevirən fazifikatordan - Ff, QST-nin
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giriş və çıxış parametrləri arasında qeyri-səlis münasibəti ifadə edən
qeyri-səlis qaydalar toplusundan ibarət LQÇ-dən və defazifikatordan
- DFf ibarətdir, hansı ki, alınmış qeyri-səlis qiymət defazifikasiyadan
sonra səlis idarəedici təsir şəklində SKB-nin güc kopmutatorlarının
idarəetmə blokunun - BC daxil olur.

T

KMS2

KMS1
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CB

KA

BA

С1
KM

FC

С2
С3
BC

DFf
DF

Inf

Ff

СN
İP

Şəkil 37. İP-nin idarəedilməsinin struktur sxemi
İŞİN ƏSAS NƏTİCƏLƏRİ

Dissertasiya işi sistemin sxem−rejim parametrlərinin qeyrimüəyyənliyi və stoxastikliyi şəraitlərində EES-in fəaliyyət və
operativ idarəetmə effektivliyinin yüksəldilməsinə həsr edilmişdir.
Bu problemin həlli zamanı aşağıdakı nəticələr alınmışdır:
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1. Göstərilmişdir ki, enerjisistemin rejimlərinin operativ
idarəetməsinin süni intellekt üsullarından istifadə edən mövcud
yanaşmaları statistik çıxarışlar və ya QSM qaydalar ardıcıllığı
şəklində tərtib olunmuş qiymətləndirmələrə görə alınmış modellərin
tətbiqinə əsaslanır. Qeyri-səlisliyin ehtimal qiymətləndirməsinin
olmaması istifadə olunan modellərdə real prosesləri tam ölçüdə
nəzərə almağa imkan vermir və nəticədə idarəetmənin effektivliyi
aşağı düşür.
2. Yük və generasiyanın stoxastik dəyişmələri, həmçinin
sistemin sxeminin təsadüfi dəyişmələri ilə şərtlənən gərginliyin və
xətlərdə güc axınlarının kiçik rəqslərinin kompensasiyası məqəsədilə
sistemin rejimlərinin tənzimlənməsi zamanı istifadə olunan qeyrisəlis qaydaların formalaşdırılması sistemi işlənmişdir. Hesabi
təcrübələr əsasında idarəetməsi QSM modeli üzrə reallaşdırılan PSS
sistem stabilləşdiricisinin köməyi ilə rəqslərin kompensasiyası üçün
işlənmiş sistemin effektivliyi göstərilmişdir.
3. Yük və generasiya güclərinin stoxastik dəyişmələri ilə
enerjisistemin ehtimal qeyri-səlis modelləşdirmə üsulu işlənmişdir.
Təklif olunan modellər sistemin rejim parametrlərinin MF-nin
mərkəzi və eni dəyişən qeyri-səlis Qaus yazılışı şəklində təsvir
edilmişdir. Göstərilmişdir ki, təklif edilən modellər enerjisistemin
vəziyyət dəyişmələrində stoxastikliyin və qeyri-müəyyənliyin eyni
zamanda nəzərə alınması əsasında onun parametrlərinin cari və
proqnoz qiymətlərinin çox böyük dəqiqliklə approksimasiyasına
imkan verir.
4. Yükün stoxastik dəyişmələri zamanı ehtimal güc
paylanmasının analizi göstərir ki, yük maksimumunun artması ilə
şəbəkədə gərginliyin və itkinin ehtimal qiymətləndirmələri
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər. Sutkalıq maksimumu saatlarında
yükün təsadüfi dəyişməsini nəzərə aldıqda gərginliyin səviyyəsinin
onun sərhəd buraxılabilən qiyməti keçmə ehtimalı vardır.
5. Enerjisistemdə güc paylanmasının operativ analizi və
idarəedilməsi zamanı istifadə olunan, KEQ-in gücünün proqnoz
qiymətləndirilməsi üçün ARMA üsulun tətbiqinin effektivliyinin
artırılması alqoritmi təklif olunmuşdur.

57

6. Yükün və qoşulmuş KES ilə generasiyanın fasiləli
dəyişmələrini nəzərə almaqla güc paylanmasının ehtimal
qiymətləndirməsini aparmağa imkan verən EP modeli işlənmişdir.
7. İnteqrasiya edilmiş bərpaolunmuş generasiya mənbələrindən
generasiyanın stoxastikliyinin müxtəlif paylarında sistemin
dayanıqsızlıq imkanını qiymətləndirməyə imkan verən gərginliyə
görə dayanıqlığın pozulma ehtimalının qiymətləndirmə alqoritmi
təklif olunmuşdur.
8. Gərginliyə görə dayanıqlıq şərti üzrə enerjisistemə
inteqrasiya edilən KES-in maksimal buraxılabilən gücünün
qiymətləndirilməsi üsulu təklif olunmuşdur.
9. İşlənmiş üsul və alqoritmlər Azərenerji sistemi və onun
obyektlərinin real sxem və rejim modelləri üzərində aprobasiya
olunmuşdur. Modelləşdirmə nəticəsində normal qərarlaşmış və
gərginliyin dayanıqlığı üzrə sərhəd rejimlərində generasiya və yükün
stoxastiklik dərəcələrini nəzərə almaqla onun vəziyyətinin ehtimal
dəyişmələrini ifadə edən yeni xarakteristikaları alınmışdır.
10. Horizontal oxlu külək turbinli KEQ-in çıxış gücünün
idarəolunması üçün QST-nin strukturu sintez edilmişdir. Küləyin
sürətindən asılı olaraq hasilatın qeyri-səlis idarə alqoritmi tərtib
edilmişdir.
11. Sistem elementlərinin yüklənmə ehtimalını nəzərə almaqla
genetik alqoritm əsasında kompensasiya qurğularının optimal
yerləşdirmə üsulu təklif edilmişdir.
12. Göstərilmişdir ki, güc transformatorlarının YAT
qurğusunun qeyri-səlis alqoritm modeli əsasında yerinə yetirilmiş
idarəetmə sistemi ənənəvi idarəetmə ilə müqayisədə üstünlüklərə
malikdir: idarəetmə daha effektiv alınır, YAT-ın çevrilmə
vəziyyətlərinin sayı azalır və uyğun olaraq onun xidmət müddəti
artır, imtina ehtimalı azalır.
13. Qeyri-xətti yükü qidlandıran çevirici qurğulu PEŞ-də RGnin QST-si üçün struktur sxem və alqoritm təklif edilmişdir.
Göstərilmişdir ki, spesifik yüklərlə RG-nin idarəedilməsi zamanı
gərginliyin harmonik mürəkkəbələrinin nəzərə alınması SKB-nin
yüksək harmonik cərəyanlarla əlavə yüklənmələrini aradan
qaldırmağa imkan verir.
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14. QSM əsasında sənaye tezlikli induksiya peçinin tələb etdiyi
RG-nin idarəetmə sxemi və alqoritmi təklif edilmişdir.
Göstərilmişdir ki, SKB bölmələrinin cari vəziyyətindən asılı olaraq
sazlanan fuzzy-tənzimləyicinin işi zamanı tgϕ − nin qiymətinin
dəyişməsi daha müntəzəm və keyfiyyətli olur.
15. Müəyyən edilmişdir ki, güc paylanmasının idarəolunması
üçün zəngşəkilli MF-li linqvistik dəyişənlərdən istifadə etməklə
qeyri-səlis neyron şəbəkə modelinin tətbiqi daha dayanıqlı nəticələr
verir. Yük rejimindən asılı olaraq, idarəetmə nəticəsində düyün
gərginliklərinin profili əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşır, güc itkisinin
azalması isə 35,6%-ə çatır.
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