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Müasir iqtisadiyyatın davamlı inkişafını təmin etmək üçün enerji sistemlərin səmərəliyinin artması zərurət qazanmışdır. 

Bu istiqamətdə elektrik sistemlərin optimallaşdırması, həm iqtisadiyyatının əsaslarını təmin etmək, həm də elektrik enerjisinin 

artan tələbatını ödəmək baxımından vacibdir. Şəbəkənin müxtəlif istismar şəraitini nəzərə alaraq əsas məqsəd dəyişir. Bu mə-

qalədə optimallaşdırma məsələlərinin müxtəlif həlli yanaşmaları şəbəkənin istismar şəraitinə uyğun, aşağı yük, pik yük, normal 

şərait, qəza şəraiti, sabit yüklər və yüklərin qeyri-müəyyənliyini nəzərə alaraq araşdırılıbdır. Bundan əlavə, yanaşmaların hər 

biri üçün çox strateji optimallaşdırma prosesi layihələndirilərək təqdim olundu. Bu istiqamətdə bir çevik və güclü araşdırma, 

qiymətləndirmə, proqnozlaşdırma, qərar qəbul etmə və idarə etmə sistemi təqdim olunubdur. Təklif olunan optimallaşdırma 

proseslərin simulyasiyaları Matlab və PSAT proqramlarından istifadə etməklə 30 düyünlü IEEE  sınaq sisteminin üzərində 

yerinə yetirilibdir. 

 

Açar sözlər: optimallaşdırma prosesləri, DR, tələbatın idarəetmə proqramları,  statik gərginlik stabilliyi, güc itkiləri, genetik 

alqoritm, TLBO. 
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GİRİŞ 

 

Energetikanın iqtisadiyyatın əsas parametrlərinə 

kəskin təsir göstərməsinə görə, optimallaşdıma proses-

ləri günün aktual mövzularının sırasına daxil olmuşlar. 

Elektrik sistemlərinin müxtəlif istismar şəraitini opti-

mallaşdırma proseslərində əsas məqsədin dəyişilməsini 

nəzərə alaraq, çox yanaşma optimallaşdırma proseslə-

rinin vacibliyi daha da aşkar olmuşdur. FACTS qurğu-

ların sırasında UPFC –nin elektrik şəbəkəsində optimal 

idarə olunan zaman sistemin dayanıqlığın artması və 

onda yaranan nahiyələrarası rəqslərin erkən sönməsi 

sübuta yetişmişdir [1]. Elektrik sistemlərində kompen-

sasiyaedici vasitələrin tətbiqi sistemin dinamiki və 

statik stabilliyin yaxşılaşmasına yol verir. Beləliklə 

sistemin yüklənmə qabiliyyəti artırılır [2]. [3] istinadın 

da şəbəkənin məhsuldarlığının artmasında FACTS qur-

ğuların təsiri göstərilmişdir. İstehlak tərəfinin müdiriy-

yətini və DR proqramlarını bir əlverişli enerji mənbəsi 

kimi nəzərə alaraq, onların diqqətlə araşdırmaları daha 

önəm kəsb etmişdir. Enerji sektorunda dəyişikliklərin 

həyata keçırılmələri və elektrik enerjisinin rəqabəti sa-

tış bazarlarının yaranması nəticələrində, ənənəvi güc 

sistemi parçalanıb və onu təşkil edən hissələr, sərbəst 

aktyorlar şəklində müxtəlif və bəzən təzadlı obyektlərlə 

meydana çıxmışlar. [4] elektrik şəbəkələrində DR ın 

optimal yeri və tutumu əldə edilibdir. Burada çox məq-

sədli funksiya tətbiq olaraq eyni zamanda sistemin əhə-

miyyətli göstəricilərinin optimallaşdırması yerinə yeti-

rilibdir. [5] Elektrik şəbəkələrində TCSC -nin optimal 

yeri və tutumu əldə edilmişdir. əldə edilən nəticələrə 

əsasən sistemin yüklənmə qabiliyyətinin artması və it-

kilərin azalması sübutə yetişmişdir. [6] genetik təkamül 

alqoritmindən istifadə etməklə paralel FACTS qurğu-

larının optimal yerləri və tutumları təyin edilmişdir. 

Burada paralel FACTS qurğularının sistemin gərginli-

yinin statik stabilliyinin yaxşılaşdırmasında və itkilərin 

azaltmasında izah olunubdur. DR və ardıcıl və paralel 

FACTS qurğuları birlikdə tətbiq olunaraq texniki nöq-

təyi-nəzərdən çox məqsədli funksiyanın yaxşılaşdırma-

sı yerinə yetirilmişdir [7]. Elektrik sistemlərində yük-

lərin qeyri-qəti şəraitini nəzərə alaraq mövcud prob-

lemlərin kompleks həllində DR-nin optimal yerləşdir-

məsi həll olunubdur. Bu məqalədə quraşdırılan opti-

mallaşdırma proseslərində neçə məqsədli funksiya-

lardan istifadə etməklə elektrik sistemlərində müxtəlif 

problemlərin kompleks həlli üçün yeni yollar təqdim 

olunubdur. Optimallaşdırma prosesləri TLBO və Ge-

netik alqoritmlərindən istifadə etməklə ayrı-ayrı yerinə 

yetirilib. Iki alqoritmdən əldə edilən cavablar müqayisə 

olunaraq, sistemin operatoruna daha önəmli seçimlər 

üçün imkan yaradılıbdır. Optimallaşdırma prosesləri 

sistemin normal və zərurət şəraitində və yüklərin qəti 

və qeyri-qəti şəraitini nəzərə alaraq yenidən yerinə yeti-

rilibdir [8]. [9] elektrik şəbəkələrində yüklərin qeyri-

müəyyənliyini nəzərə alaraq sistemin fövqəladə şəra-

itində optimallaşdıma məsələləri həll olunmuşdur. 

Elektrik sistemlərindən iqtisadi və daha effektiv istifa-

də etmək məqsədilə DR və FACTS qurğularının məh-

suldarlığı araşdırılıbdır [10]. Elektrik şəbəkələrində iq-

tisadi və texniki kriteriyaları nəzərə alaraq çox-strateji 

optimallaşdırma prosesləri yerinə yetirilmişdir. Belə-

liklə, sistemin ən aktual problemlərinin həllinə yeni 

üsullar təqdim olunmuşdur.   

Bu məqalədə elektrik sistemlərində olan aktual 

problemləri ətraflı şəkildə optimallaşdırma proseslərin 

də nəzərə alaraq, süni  intellekt metodlardan istifadə et-

məklə bir elastik, güclü və qabiliyyətli çox–yanaşma 

optimallaşdırma üsulu yaradılıbdır. həmçinin iqtisadi 

və texniki nöqtəyi nəzərlərdən dəyərli həlləri əldə et-
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mək məqsədi ilə yanaşmaların hər birisi üçün çox stra-

teji proseslər tətbiq olunubdur. DR proqramları və 

FACTS qurğuları, elektrik sistemində baş verən prob-

lemlərin qarşısında sürətlə reaksiya göstərmək qabiliy-

yətinə malik olaraq, elektrik sistemlərin əsas məsələlə-

rinin eyni zamanda həll edilməsi üçün imkan yaratdıq-

larına görə bu işdə tətbiq olunublar. Beləliklə, sistemin 

səmərəliliyinin artması, iqtisadi məhsuldarlığın yaxşı-

laşdırması, ekoloji şəraitin yaxşılaşdırması, günü- gün-

dən artan elektrik enerjisinin tələbatının optimal təmin 

olunması, yükün pikinin aşağı düşməsi, itkilərin azalt-

ması, yeni sistemlərin inşasına görə kapital qoyuluşunu 

təxirə salması, dinamik davranışın yaxşılaşdırılması, 

yük ötürmə qabiliyyətinin artması, gərginlik profilinin 

yaxşılaşdırması, sistemin təhlükəsizlik haşiyəsinin art-

ması və ehtiyat xərclərinin azaltması yerinə yetirilibdir. 

 

TEXNİKİ OPTİMALLAŞDIRMA 

YANAŞMASININ MODELLƏŞDİRMƏSİ 

 

Şəkil 1-də nəzərə alınan kompensasiya vasitələ-

rinin hamısı birlikdə tətbiq olduqda,  texniki baxımdan 

optimallaşdırma prosesinin blok sxemi göstərilibdir. 

Texniki baxımdan optimallaşdırmaq məqsədi ilə kom-

pensasiyaedici vasitələrin növünü, tutumunu və onların 

tətbiqinə lazım olan kapital qoyuluşunu nəzərə almaya-

raq, elektrik şəbəkəsinin itkilərinin minimuma və onla-

rın yüklənmə qabiliyyətinin maksimuma çatdırılması 

yerinə yetirilir. Texniki baxımdan, əldə edilən optimal 

cavabların bəzisinin ağır xərclər tələb etdiyinə görə əl-

verişli olmamasına baxmayaraq, bu proseslərin 

şəbəkəni tam sönmələrdən qorumaq üçün mühüm 

əhəmiyyəti sübut olunmuşdur.

 

 
 

Şəkil 1. Şəbəkənin Texniki baxımdan optimallaşdırma prosesinin blok sxemi 

 

İQTİSADİ OPTİMALLAŞDIRMA 

YANAŞMASININ MODELLƏŞDİRMƏSİ 

 

İqtisadi təhlillər, texniki optimallıq şərtlərini ödə-

yərək yerinə yetirilib. Buna görə də, təqdim olunan ya-

naşma elektrik sistemindən daha səmərəli istifadə et-

mək imkanını yaradır. Şəkil 2-də iqtisadi analizin 

prosesi xülasə şəklində izah olunubdur. Iqtisadi təhlil 

şəkil 2-dəki blok-sxemdə göstərilən kimi aşağıdakı 

məsələlərə baxılaraq yerinə yetirilibdir: 
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1) Operator sistemin  şəraitini nəzərə alaraq yaxşılaş-

ması lazım və zəruri olan parametrin müəyyən qiy-

mətini elan edir.  

2) Növbəti addımda birinci hissədə təqdim olunan tex-

niki optimallaşdırma metodları və proqramlaşdır-

malardan istifadə etməklə təyin olunan parametrin, 

istənilən qiymətini əldə etmək üçün, ayrı-ayrı müx-

təlif cihazların optimal qiymətləri və qoşulan yerləri 

tapılır.  

3) Daha sonra texniki analizdən əldə edilən optimal 

cavabların hər birisi üçün lazım olan xərclər hesab-

lanır və beləliklə ən az xərclərlə müvafiq olan cavab 

seçilir.  

4) Son mərhələdə, texniki analizdən istifadə etməklə, 

birinci mərhələdə təyin olunan parametrin istənilən 

qiymətinə çatmaq üçün, DR proqramının optimal 

yeri və tutumu tapılır. 

5) Son mərhələdə üçüncü addımda təyin olunan ən 

aşağı xərclər üzrə DR-in iqtisadi qıyməti hesablanır. 

 

 
 

Şəkil 2. Iqtisadi analizin blok sxemi 

 

Çoxsaylı üsul və vasitələr arasında çoxməqsədli 

evolyusiya alqoritmi optimal həllərin alınması üçün ən 

əlverişli yanaşmadır. Riyazi nöqteyi-nəzərdən DR 

proqramları və FACTS qurğularının optimallaşdırıl-

ması çox məqsədli optimallaşdırma obyektidir. Məq-

sədlər optimal enerji təchizatının qiyməti, istehlakçının 

aldığı elektrik enerjisinin minimum dəyəri, minimum 

güc itkisi, enerji sisteminin təhlükəsizliyinin saxlan-

ması məhdudiyyətindən çıxış edərək, həm də DR proq-

ramları və FACTS qurğularının optimal tutum və yer-

lərindən ibarətdir. 
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Şəkil 3. Çoxyanaşma optimallaşdırma prosesininblok  

             sxemi. 

 

ÇOX YANAŞMA OPTİMALLAŞDIRMA 

PROSESİNİN MODELLƏŞDİRMƏSİ 

 

Mövcud elektrik sistemlərinin maksimum tutum-

dan 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-müəyyənliyi nəzərə alın-

maqla təsnif edilmiş, yanaşmaların hər birisi üçün çox 

strateji optimallaşdırma prosesinin layihəsi təqdim 

olunmuşdur. Bu şəkildə bir çevik və güclü araşdırma, 

qiymətləndirmə, proqnozlaşdırma, qərar qəbuletmə və 

idarəetmə sistemi yaradılmışdır. Şəkil 3-də çoxyanaş-

ma optimallaşdırma prosesinin blok sxemi göstəri-

libdir. 

 

SİMULYASİYALARIN NƏTİCƏLƏRİ ÜZRƏ  

MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLLƏRDƏN ƏLDƏ  

EDİLƏN İNFORMASİYALARIN BİR  

NÜMUNƏSİI  

 

Şəkil 4-də iqtisadi-texniki baxımdan optimallaş-

dırma proseslərinin çıxışında əldə edilən qraflardan bir 

nümunə göstərilibdir. Şəkildən göründüyü kimi, opera-

tor tərəfindən təyin olan məqsədə nail olmaq üçün, 

müxtəlif kompensasiya edən vasitələrin xərcləri kəskin 

fərqli olur. Beləliklə, elektrik sistemini iqtisadi cəhət-

dən səmərəli istismar etmək və elektrik enerjisini ən 

aşağı qiymətlə rəqabətli bazara təhvil vermək üçün, 

qarşıya qoyulan əsas məqsədin praktiki əhəmiyyəti sü-

buta yetirilibdir. 

Şəkil 4-də nəzərə çarpacaq dərəcədə fərqli miq-

darları bir qrafda nümayiş etdirib müqayisə etmək üçün 

loqarifm oxundan istifadə olunubdur.

  

 
 

Şəkil 4. İqtisadi-texniki optimallaşdırma proseslərinin çıxışında əldə edilən qraflardan bir nümunə. 
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Sistemin müxtəlif şəraitində texniki baxımdan 

əldə edilən bəzi cavabların çox yüksək məsrəflərə bağlı 

olması səbəbindən praktikada təcrid olunurlar. Başqa 

sözlə demək olar ki texniki baxımlardan əldə edilən 

cavablar iqtisadi nöqteyi-nəzərdən yoxlanmadan prak-

tikada təklif oluna bilməzlər. Həmçinin, sistemin 

kompensasiya edilməsinin ağır xərclərə bağlı olan bəzi 

şəraiti böhranlı şərait adına müəyyən edilib və riskləri 

idarə edən proseslərin tərkibinə daxil edilirlər. Təbii ki, 

iqtisadi optimallaşdırma proseslərinin sonunda ən ucuz 

variant seçilir və DR müqavilələrinin qiyməti ona 

əsasən təyin olunur. 

 

NƏTİCƏ 

 

Mövcud elektrik sistemlərinin maksimum tutum-

dan 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-müəyyənliyini nəzərə 

alaraq təsnif edilib, yanaşmaların hər birisi üçün çox 

strateji optimallaşdırma prosesi layihələndirilərək təq-

dim olunub. Bu istiqamətdə bir çevik və güclü 

araşdırma, qiymətləndirmə, proqnozlaşdırma, qərar qə-

buletmə və idarəetmə sistemi yaradıldı. Texniki opti-

mallaşdırma yanaşmasında, elektrik sisteminin effek-

tivliyinin artırılması üçün ardıcıl və paralel FACTS 

qurğularının və tələbatı idarə edən proqramların qu-

raşdırma yerləri və tutumları və onlarla əlaqədar xərc-

ləri məhdud etmədən, çox obyektiv funksiyanın opti-

mallaşdırması həyata keçirildi. Bu yanaşmada əldə edi-

lən optimal cavablar, itkilərin azalmasını, gərginliyin 

statik stabilliyinin yaxşılaşmasını və sistemin yüklən-

mə qabiliyyətinin artmasına zəmanət verirlər. Bu ca-

vablar Pareto Cəbhəsi qiymətləndirmə və seçim meto-

dundan istifadə etməklə sıralanırlar. İqtisadi həlli ya-

naşmada pik yük şəraitində, sistemin operatoru tərəfin-

dən təyin olunan yüklənmə qiyməti λ=k1-ə yaxınlaş-

maq üçün ən aşağı xərclə əlaqədar strategiya təyin ola-

raq, müvafiq optimal cavablar əldə edildi. Müqayisəli 

təhlillər aparılaraq sistemin operatoruna qərar qəbul 

etmək üçün əhəmiyyətli məlumatlar verildi.
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DESIGN OF MULTIPLE-APPROACH OPTIMIZATION PROBLEMS IN ELECTRIC NETWORKS 
 

To ensure the sustainable development of the modern economy, it is necessary to increase the efficiency of energy 

systems. In this regard, the optimization of electric systems is important both in terms of providing the foundations of the 

economy and meeting the growing demand for electric energy. The main purpose changes taking into account the different 

operating conditions of the network. In this article, different solutions to optimization problems are analyzed in accordance 

with the operating conditions of the network, low load, peak load, normal conditions, fault conditions, fixed loads and load 

uncertainty. More over a multi-strategy optimization process is designed and presented for each of the approaches. In this 

regard, a flexible and powerful research, evaluation, forecasting, decision-making and management system is introduced. The 

simulations of the proposed optimization processes are performed on the IEEE 30-bus test system using Matlab and PSAT 

programs. 

 
А.M. Гашимов, Н.Р. Рахманов, М.M. Шадмесгаран, З.А. Тагиева 

 

ВОПРОСЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПОДХОДОВ В 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 

Повышение эффективности энергетических систем было необходимо для обеспечения устойчивого 

роста в современной экономике. В этом направлении оптимизация электрических систем важна как с точки 

зрения обеспечения основ их экономики, так и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию. Учи-

тывая различные условия эксплуатации сети, основная цель меняется. В данной статье рассматриваются 

различные решения вопросов оптимизации в соответствии с условиями эксплуатации сети с учетом не-

определенности низких нагрузок, пиковых нагрузок, нормальных условий, аварийных условий, фиксиро-

ванных нагрузок и груза. Кроме того, для каждого из подходов был внедрен процесс многостратегической 

оптимизации. В связи с этим внедрена система исследований, оценки, прогнозирования, принятия ре-

шений и управления. Моделирование предлагаемых процессов оптимизации было выполнено на 30-

узловой системе тестирования IEEE с использованием программного обеспечения Matlab и PSAT. 

 

 

 

 

 


