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İstanbul Teknik Üniversitesi

Teslim Tarihi : 23 Eylül 2011
Savunma Tarihi :

iii





ÖNSÖZ
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Şekil 6.10 : Yöntemin paralel uygulanması ........................................................... 72
Şekil 6.11 : 118 Bara tüm hatların çıkması paralel sonuçlar (DE, HS, PSO)........ 73
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TEKL İ ve İK İL İ HAT ÇIKMALARININ GEL İŞM İŞ MODELLER İN İ
KULLANAN AKILLI YÖNTEM TABANLI HIZLI GÜVEN İL İRL İK ANAL İZ İ

ÖZET

Bu çalışmada elektrik güç sistemlerinde meydana gelebilecek tekli ve ikili hat
çıkmaları incelenmiştir. Günümüzde elektrik enerji yönetim merkezlerinde, sistem
güvenlĭginin test edilmesi için hat çıkması analizleri hızlı bir şekilde yapılmalı
dolayısıyla herhangi bir hat çıkmasından kaynaklanabilecek olumsuzluklar önceden
belirlenerek önlem alınmalıdır.

Çalışmada ilk olarak literatürde varolan yöntemler incelenmiş, yöntemlerin olumlu ve
olumsuz yönlerine dĕginilmiştir. Literatürde daha çok, daha büyük gerilim genli ği
hatası ve reaktif güç hatası üreten doğrusallaştırılmış yöntemler kullanılması nedeni
ile daha düşük gerilim genliği hatası ve reaktif güç hatası üreten bir model seçilmi
ştir. Modelin ayrıntıları ve çalışma ilkesi verilmiş, modelde karşılaşılan eniyileme
probleminin çözülmesi aşamasına geçilmiştir.

Tekli hat çıkmaları için sözkonusu eniyileme problemi hem türev tabanlı hem de türev
tabanlı olmayan yöntemler kullanılarak çözülmüştür. Türev tabanlı yöntem olarak en
dik iniş yöntemi (ing: steepest descent) ve eşlenik farklar (ing: conjugate gradient)
kullanılırken, türev tabanlı olmayan yöntem ya da diğer bir deyişle akıllı yöntem
olarak benzetilmiş tavlama yöntemi, parçacık sürüsü eniyilemesi, diferansiyel gelişme
yöntemi ve armoni araması kullanılmıştır. Anılan yöntemlerin çalışma ilkeleri ayrıntılı
bir şekilde anlatılmıştır.

Sonra, akıllı yöntemler için yazılan programların doğrulukları ve hassaslıkları test
fonksiyonları kullanılarak tespit edilmiş, ayrıca programların hassaslıkları ve hızları
akıllı yöntemler için yazılmış başka yazılımlarla da karşılaştırılmıştır.

Akıllı yöntemler kullanılarak elektrik güç sistemlerindehat çıkmasında karşılaşılan
enyileme problemi için algoritma oluşturulmuş, ve teklihat çıkması problemi için
testler yapılmıştır. Test sistemi olarak IEEE 14, IEEE 30,IEEE 118, ve IEEE 300
bara test sistemleri kullanılmıştır.

İkili hat çıkmaları için tekli hat çıkmalarında kullanılanmodel referans alınarak yeni
bir model geliştirilmiş, yeni modelde ortaya konulan eniyileme yöntemi adı geçen
akıllı yöntemler kullanılarak çözülmüştür.

Sistemdeki tüm hatların teker teker devreden çıkarılması durumu hem seri prog-
ramlama hem de paralel programlama kullanılarak çözülmüşgözlenen hızlanmalar
belirtilmiştir.
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IMPROVED MODELS FOR SINGLE and DOUBLE LINE OUTAGES
and INTELLIGENT METHODS BASED FAST RELIABILITY EVALUATION

SUMMARY

This work investigates single and double branch outages that can occur in electrical
power systems. Today, branch outage analyses must be performed fastly to test system
security, in electrical energy management systems and remedial actions must be taken
on time.

The first part of the thesis gives a review of the literature, and points out the advantages
and disadvantages of the existing methods. Previous works are generally based on
linearized methods that produce larger voltage magnitude errors and larger reactive
power errors, hence a method which produces a smaller error values is chosen. Details
of the model and working principle are given and local constrained optimization
problem encountered in the model is given.

The local constrained optimization problem for single branch outages is solved using
both with gradient based and non-gradient based methods. Steepest descent methhod,
and conjugate gradient methods are used as gradient based methods; simulated
annealing method, particle swarm optimization, differential evolution method, and
harmony searh method are used as non-gradient based methodsor in other words as
intelligent methods. The details of the concerned methods are also given.

In the next section, the programs written for intelligent methods are tested using
test functions, and the speed of the programs and the accuracy of the programs are
compared with other software.

The algorithm for solving local constrained optimization problem encountered in
branch outage problem is constructed by using intelligent methods, tests are performed
for single branch outage problems. IEEE 14, IEEE 30, IEEE 57,IEEE 118 and IEEE
300 Bus test systems are used.

A new model based on the model for single branch outages, for double branch outages
is developed. Optimization problem for double branch outages is solved by using
intelligent methods.

Contingency analysis is performed both by using serial and parallel programming, and
observed speedups are specified.
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1. GİR İŞ

Elektrik enerji sistemlerinde hat arızaları nedeniyle herhangi iki bara arasında enerji

iletimi yapılamaz duruma gelebilir. Ayrıca bu tip devre dı¸sı kalmalar nedeniyle

sistemde bazı hat ve üreteçlerde aşırı yüklenmeler olabilecĕgi gibi, bara gerilim

genliklerinde önemli sapmalar da olabilir. Bu nedenle elektrik enerji yönetim

merkezlerindeki operatörler, arıza sonrası sistemde olu¸sacak problemleri bilmek ve

bu problemlere karşı önlemleri almak durumundadırlar.

Elektrik enerji sistemlerinde, hat çıkması sonrası aktif güç akışı ve bara gerilim genliği

hesabı statik güvenilirlik analizinin önemli iki adımıdır. Çoğu yöntemler basitlik

açısından dŏgrusal modelleri kullanır. Fakat doğrusal modeller, özellikle reaktif güç

akışları için, ciddi hatalara yol açabilmektedir. Bu nedenle arıza sonrası gerilim genliği

hesaplanması için daha kapsamlı modellerin geliştirilmezorunlulŭgu vardır.

Bu çalışmada, hat çıkmaları için daha gelişmiş modeller kullanılarak aktif güç akışı

ve bara gerilim genlikleri ile sistem güvenilirliğinin ölçütü olan bazı indisleri, akıllı

yöntemler ve paralel hesaplama teknikleri kullanılarak belirlenecektir.

Bu çalışmanın amacı elektrik enerji sistemlerinde hat çıkmalarının yol açacăgı

olumsuzlukları önceden belirlemek ve bunlara karşı önlemalmak için gelişmiş

modellerin ve akıllı yöntemlerin kullanılmasıdır. Hedef büyük boyutlu denklem

takımlarını hızla çözmek ve bazı güvenilirlik indislerinigerçek zamanda hızla

hesaplayabilmektir. Bu sayede sistemdeki yük kaybını minimum kılmak ve tüketicilere

kaliteli ve sürekli elektrik enerjisini săglamaktır.

1



2



2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Elektrik güç sistemlerinin işletme koşulları sürekli olarak dĕgişir. Bu dĕgişiklikler yük

dĕgışimleri kaynaklı olabilecĕgi gibi hatlar ya da transformatörler gibi güç sistemi

bileşenlerinin bakım ya da sistem arızaları nedeni ile devreden çıkmasından ötürü

de olabilir. Elektrik güç sistemleri operatörleri tüm tüketicilere her zaman güvenilir

biçimde elektrik enerjisi săglamak durumunda oldukları için bu değişikliklerin sistemi

nasıl etkileyecĕgini bilmek ve gerektĭginde önlem almak durumundadırlar [1].

Yük dĕgişiklikleri ve üretimde meydana gelen değişikliklerin incelenmesi daha

kolaydır, ancak hat ya da transformatör çıkması benzetimi bunların sistem

konfigürasyonunu dĕgiştirmelerinden ötürü daha karmaşık yapıdadır [1]. Hatçıkması

probleminin çözüm hızı oldukça önemlidir. Eğer sistemde binlerce hat çıkması

benzetimi yapılacaksa ve her bir hat çıkması benzetimi 1 sn sürüyorsa, tüm durumlar

için sonuçların elde edilmesi 1 saati bulabilir. Bu ancak, busüre içerisinde sistem

koşulları dĕgişmediyse yararlı olabilir. Ancak güç sistemleri sürekli fiziksel dĕgişim

içinde olan yapılar oldukları için sistem operatörleri o anki işletim koşullarının güvenli

olduğunu çok beklemeden ögrenmek isteyeceklerdir. Hızlı çözümelde etmek için

ilk akla gelen yol DC yük akışı analizi kullanmaktır. DC yükakışı kullanılan

sistemlerde, yöntem gerilim genliği dĕgerlerinde hassas çözümler sunmaz, sadece aktif

güç akışlarına ilişkin güvenilir bilgi üretir. Gerilim hesabının daha önemli olduğu

sistemlerde AC yük akışı analizi ya da aşağıda dĕginilen diğer yöntemlere başvurulur

[2].

Elektrik güç sistemlerinde yük akışı analizi yapılarak sistemdeki akışlar tespit

edilebilir. Elektrik güç sistemlerindeki her düğüm noktası bara olarak adlandırılır. Yük

akışı probleminde, sistem yükleri, üretim ve şebeke konfigürasyon bilgisi bilinir ve bu

bilgilerden yararlanılarak sistem bara gerilimleri ve hatgüç akışları bulunabilir. Bir

güç sistemindeN adet bara old̆gu varsayılır ve bu güç sistemiY admitans matrisi ile

karakterize edilirse, bu matrisini, j elemanıYi j aşăgıdaki gibi verilebilir [3].

3



Yi j =−yi j , i 6= j (2.1)

Yii = ∑
j

yi j +yig (2.2)

burada,yi j i, j baraları arasındaki hat admitansı,yig isei barasının toprak admitansıdır.

Y matrisininYi j elemanının gerçel ve sanal bileşenleri sırasıylaGi j veBi j simgeleri ile

gösterilir. Bir i barasındaki toplam aktif güç üretimi ve toplam aktif yük sırasıylaPg
i ve

Pl
i biçiminde ve bunların reaktif karşılıkları da sırasıylaQg

i ve Ql
i olarak gösterilebilir.

Buna görei barasındaki net aktif ve reaktif güç aşağıdaki biçimde gösterilebilir [3].

Pi = Pg
i −Pl

i (2.3)

Qi = Qg
i −Ql

i (2.4)

BuradakiPi veQi ifadeleri de aşăgıdaki şekilde verilebilir:

Pi =
N

∑
j=1

ViVj [Gi j cos(θi−θ j)+Bi j sin(θi−θ j)] (2.5)

Qi =
N

∑
j=1

ViVj [Gi j cos(θi−θ j)−Bi j sin(θi−θ j)] (2.6)

Bu ifadelerde,θi ve Vi i barasının gerilim faz açısı ve gerilim genliğı dĕgerleridir.

Sistemdeki her bara için yukarıdaki 2 denklem yazılabilir.Baralardan bir tanesi,

belirlenmişQi ve Pi dĕgerlerine sahip salınım barası olarak kabul edilir.İki tip bara

daha vardır bunlarPi ve Vi dĕgerlerinin belirli oldŭgu gerilim baraları, vePi ve Qi

dĕgerlerinin belirli oldŭgu yük baralarıdır.

Denklem (2.3) ve (2.4) çeşitli yük akışı teknikleri ile çözülebilir. Sözgelimi,

Gauss Seidel yöntemi [4], gibi yinelemeli yöntemler kullanılarak da yük akışı

analizi problemi çözülebilir, ancak bu yöntemler oldukça zaman alıcıdır. Yük akışı

analizinde en çok kullanılan yöntem Newton Raphson yöntemidir. Bu yöntem,

aşăgıdaki denklemde gösterildiği gibi kontrol dĕgişkenlerinin bilinmeyenlerdeki ufak

dĕgişiklikler cinsinden ifade edilmesidir.

J△X =△U; Jij =
∂Ui

∂X j
(2.7)
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BuradaX, tüm yük baralarının gerilim genliklerinden ve salınım barası dışındaki

tüm baraların gerilimlerinin faz açılarından oluşan bilinmeyenler vektörüdür. Kontrol

vektörüU salınım barası dışındaki tüm baraların net aktif ve reaktif güç ifadelerinden

oluşur.

Sistem Jakobyen matrisiJ ilk olarak tahmin edilen ilk sistem durumu değerleri

kullanılarak hesaplanır.△U ile gösterilen baralardaki aktif ve reaktif güç artıkları,

işletim kısıtları ve ilk sistem durumu tahminleri kullanılarak hesaplanır. Daha sonra

düzeltme vektörü△X hesaplanarak sistem tahmininde iyileşme sağlanır. Bara aktif ve

reaktif güç artıkları tekrar hesaplanır. Bu işlem belirli bir yakınsama kriteri belirlenerek

yakınsamış sistem çözümü bulununcaya kadar devam ettirilir.

Newton Rapshson yöntemi kullanarak analizi ile hat çıkması problemini çözmenin

birtakım dezavantajları vardır. Öncelikle her hat çıkmasının benzetimi yapılırken

düğüm admitans matrisi modifiye edilmelidir. Ayrıca, Jakobyen matrisinin tersinin

alınması pahalı bir işlemdir [5]. Dolayısı ile bu yöntemindaha hızlı bir şekilde

kullanılabilmesi için yollar aranmaya başlanmıştır.

Bunlardan ilki Stott ve Alsac tarafından geliştirilen hızlı ayrık yük akışı olmuştur [6].

Bu yöntem (2.7) denklemindeki Jakobyen matrisini ayrıklaştırarak çözer. Buna göre

(2.7) ifadesi açık olarak aşağıdaki gibi ifade edilir:

[

H N
M L

][

△Q
△V
V

]

=

[

△P
△Q

]

(2.8)

Buna göre aktif güçlerin faz açılarındaki değişimlere duyarlılıkları (H), reaktif

güçlerin gerilim genliklerindeki dĕgişımlere duyarlılıklarının (L), aktif güçlerin

gerilim genliklerindeki (N) dĕgışimlerine duyarlılıklarına ve reaktif güçlerin faz

açılarındaki dĕgışimlerine (M) duyarlılıklarına göre daha fazla olmasından yararlanılır,

ve yukarıdaki ifadedeki N ve M altmatrisleri gözardı edilerek hesaplar yapılır [7]. Buna

göre yük akışı hesaplamaları aktif ve reaktif güç için ayrıayrı yapılabilir ve Newton

Raphson yöntemine göre daha hızlı çözüm elde edilir. Ayrıca gerilim genliklerinin 1.0

per unit civarında kalmalarından da yararlanılarak Jakobyen matrisi

J =

[

B
′

0
0 B

′′

]

(2.9)
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biçiminde durum dĕgişkenlerine băglı olmayan sabit bir matris olarak da ifade

edilebilir. Böylece Jakobyen matrisinin her yinelemede hesaplanmasına ve elde edilen

denklem sisteminin üçgen matrislere ayrıştırılması gerekmez. Bu yöntem hızı yük

akışı olarak adlandırılır [6].

Yük akışı analizini hızlandırmak için, Newton Raphson yöntemine yakın başka

yöntemler de gündeme gelmiştir. Bunlardan birisi de ikincidereceden Newton

Raphson (ing:Second Order Newton Raphson) yöntemidir [8]. Bilindiği gibi Newton

Raphson yöntemi türetilirken Taylor Açılımından yararlanılır ve birinci dereceden

yukarıdaki terimler ihmal edilir. 2. dereceden sonraki terimler ihmal edilerek

bu yöntem elde edilir [9]. Yöntemin Newton Raphson yönteminegöre onlarca

kat daha hızlı sonuçlar ürettiği belirtilmiştir [9]. Bir başka yöntemde önce sistem

boyutu sadece gerilim baraları içerilecek biçimde azaltılır, ve daha sonra Newton

Raphson yöntemi uygulanır [10]. Bu yöntemle hat çıkması problemi çözülerek, hız

ve yakınsama açısından ikinci dereceden Newton Raphson yöntemi kullanılarak hat

çıkması probleminin çözümü karşılaştırıldığında ilk yöntemin daha iyi sonuçlar verdiği

gözlemlenmiştir [8]. Her iki yöntem de yakınsama için, aynı temel durum Jacobyen

matrisi kullanmaları nedeniyle çok fazla sayıda yinelemeye ihtiyaç duyarlar. Bu

yöntemlerde hat çıkmasının Jakobyen matrisi üzerindeki etkileri incelenmemiştir [5].

Yukarıda dĕginilen yöntemlerde hat çıkması benzetimi için sisteme fiktif aktif ve

reaktif güçler eklenmiştir. Benzer şekilde [1]’de de benzetim yapılmıştır. Sistemdeki

hat çıkması sonucu Jakobyen matrisinin ilgili elemanlarının dĕgişecĕgi düşüncesi

burada kullanılmıştır. Hat çıkması benzetimi yapılırkenilk olarak temel durum yük

akışı analizi yapılır. Burada elde edilen Jacobyen matrisiüçgen matrislere ayrılır.

Aralarındaki hatta çıkma benzetimi yapılacak olan baralarbelirlenir. Bu bara bilgileri

kullanılarak, Jakobyen matrisinin tersi olan duyarlılık matrisinde benzetimi yapılacak

dĕgerler teker teker hesaplanır. Jakobyen tersi olan duyarlılık matrisi S ile gösterilirse

(2.7) ifadesi aşăgıdaki gibi verilebilir:

S△U =△X (2.10)
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Daha açık olarak:
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(2.11)

yazılabilen ifadede duyarlılık matrisiS 4 altmatrise bölünmüştür. Bu altmatrisler de

Ci j =
∂Vi
∂Pl j

Di j =
∂Vi

∂Ql j
Ei j =

∂δi
∂Pl j

Fi j =
∂δi

∂Ql j
şeklinde verilirler.

Bir sonraki adımda, hat çıkması olacak hatlardaki güç enjeksiyonu arıza öncesi yük

akışına eşit kabul edilir. Buna göre aralarındaki hat çıkacak olan baralari ve j ise,

hat çıkması sonucundaki değerler cinsinden, bunların arasındaki güç akışı aşağıdaki

eşitlikle verilir.

Pi j = V
′

i
2
Yi j sin(αi j )+V

′

i V
′

j sin(δ
′

i −δ
′

j −αi j ) (2.12)

Qi j = V
′

i
2
(Yi j cosαi j −

1
2

Bi j )−V
′

i V
′

jYi j cos(δ
′

i −δ
′

j −αi j ) (2.13)

Pji = V
′

j
2
Yi j sin(αi j )+V

′

jV
′

i sin(δ
′

j −δ
′

i −αi j ) (2.14)

Q ji = V
′

j
2
(Yi j cosαi j −

1
2

Bi j )−V
′

jV
′

i Yi j cos(δ
′

j −δ
′

i −αi j ) (2.15)

BuradaPi j + jQi j ile i barasındanj barasına akan kompleks güç,V
′

i veV
′

j ile sırasıylai

ve j baralarındaki hat çıkması sonrası gerilim genlikleri,δ ′i ve δ ′j ile salınım barası

gerilimine göreV
′

i ve V
′

j hat çıkması sonrası gerilimlerinin faz açıları,Yi j ile i j

hattının admitans büyüklüğü, αi j ile i j hat empedans açısının 90 dereceden farkı

gösterilmektedir.

Ayrıca sisteme ilave edildiği düşünülen aktif ve reaktif güçler için△Pli = Pi j ,△Pl j =

Pji , △Qli = Qi j , △Ql j = Q ji , ifadeleri kullanılabilir, buna göre hat çıkması sonucu

gerilim ve açı dĕgerleriV
′

i =Vi +△Vi, V
′

j =Vj +△Vj , δ ′i = δi +△δi, δ ′j = δ j +△δ j ,

olacaktır.









Cii Ci j Dii Di j

Cji Cj j D ji D j j

Eii Ei j Fii Fi j

E ji E j j Fji Fj j

















△Pli

△Pl j

△Qli

△Pl j









=









△Vi

△Vj

△δi

△δ j









(2.16)
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İfadesi kullanılarak hatta bağlı olan baralardaki gerilim genlik değişimleri ve açı

dĕgişimleri hesaplanır ve bu baralardaki gerilim değerleri dĕgiştirilir. Sonra güç

dĕgişimleri (2.15) kullanılarak hesaplanır, eğer güç dĕgişimleri izin verilen sınırlar

içindeyse sistem gerilimleri hesaplanır.

Bu çalışmayı referans alan önemli bir başka çalışmada da [11] fiktif güçler kullanılarak

hat çıkması modellemesi yapılmıştır, fakat burada çözüm yinelemeli olmayan biçimde

doğrudan elde edilmiştir. Yukarıda değinilen bu iki yöntemin yeteri derecede

hassaslıkta çözüm üretmediği belirtilmiştir [12].

Öte yandan Jacobian matrisinin özelliklerinden yararlanarak da çözüm hızlandırıla-

bilir. Elektrik güç sistemlerinde her baranın (düğüm noktası) genellikle 4-5 bara ile

băglı olması nedeni ile Jacobian matrisi bol sıfırlardan olu¸san bir matristir. Bu matris

üçgen matrislere ayrılırken seyrek matris yöntemlerinde faydalanılırsa 100’lerce kat

daha hızlı çözüm elde edilebilir [13].

Öte yandan AC yük akışı yöntemleri kullanılarak da arıza sonrası sistem durumu

belirlenebilir. Fakat bu yöntemler zaman alıcıdır. Bu yöntemleri hızlandırmak için

yukarıda dĕginilen “hızlı ayrık yük akışı” ve DC yük akışı gibi yakla¸sık yük akışı

yöntemleri de vardır. Bir hat arızasından sonra, arıza öncesi Jacobian matrisi ve

bara artık güç (ing: mismatch) vektörlerinin seyrekliğinden faydalanarak, Newton yük

akışının ilk yinelemesinin etkili uygulanması için matematiksel formül geliştirilmiştir

[12].

Arıza sonrası gerilimler, reaktif güç üretimleri, ve güç akışlarının duyarlılıklar

kullanılarak kestirimi [3]’de verilmiştir. Burada bir doğrusal parçalı hesaplama

yöntemi kullanılmıştır. Hat çıkması sonrası duruma ilişkin verilen sonuçlar iyi olmakla

beraber yöntemin hızına ilişkin bir veri bulunmamaktadır.

Daha iyi tahminler yapabilmek için dağıtım faktörleri geliştirilmiştir [2]. Dăgıtım

faktörleri kullanılarak yapılan çözümler çok hızlıdır, bunedenle gerçek zamanlı

uygulamalarda kullanılmaktadır. Yöntemin özellikle bir hat çıkması sonucu aktif

güç hesabı için uygun olduğu bilinmektedir. Ancak reaktif güç hesabında aynı

doğrulukta sonuçlar üretememektedir. Daha doğru sonuçlar elde etmek amacıyla, Ilic
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ve Phadke, reaktif güç dağıtım faktörlerini, dŏgrusallaştırılmış Q-V grafikleri kullarak

geliştirmişlerdir [14].

Öte yandan “ayrık yük akış” karakteristikleri ve şebeke duyarlılıkları tabanlı gerilim

dăgıtım faktörleri de geliştirilmiştir [15]. Reaktif güç akışı arızaları MW dăgıtım

faktörleri ile beraber VAR dăgıtım faktörleri kullanarak analiz edilmiştir [16].

İletim hattı ve transformatör reaktif güç akışı dağıtım faktörleri, “ayrık yük akış”

karakteristikleri ve şebeke duyarlılıkları tabanlı bir yöntemle hesaplanmıştır [17].

Hat çıkması probleminin dŏgru akım yük akış analizi ile de çözülebileceği belirtilmişti.

AC yük akışı analizi aktif güç eşitliği (2.5)’de verilmişti. Hattan akan aktif güç ise:

Pi j =ViVj(Gi j cosθi j +Bi j sinθi j )− ti j Gi jV
2
i (2.17)

olarak verilir. Buradati j hat i j transformatör dönüştürme oranını,θi j hat i j boyunca

faz açısı farkını,Gi j ve Bi j de dü̆güm admitans matrisinin gerçel ve sanal kısımlarını

göstermektedir. Hızlı ayrık yük akışındaki varsayımlar gözönüne alınırsa, AC yük akış

eşitliği aşăgıdaki gibi basitleştirilebilir.

Pi = ∑
j∈i

Bi j θi j (i = 1,2, · · · ,n) (2.18)

Bu ifade de daha açık olarak:

Pi = ∑
j∈i

Bi j θi−∑
j∈i

Bi j θ j (i = 1,2, · · · ,n) (2.19)

ifade edilebilir. Eşitlĭgin săg tarafının ilk teriminin 0 oldŭgu bilindiği için aşăgıdaki

biçimde ifade edilir.

Pi =−∑
j∈i

Bi j θ j (i = 1,2, · · · ,n) (2.20)

Bi j =−
1

xi j
veBii = ∑ j∈i, j 6=i

1
xi j

olarak tanımlanırsa DC yük akışı ifadesi elde edilir.

Pi = ∑
j∈i

Bi j θ j (i = 1,2, · · · ,n) (2.21)

Bu ifade de matris biçiminde aşağıdaki gibi yazılabilir.

P= Bθ (2.22)
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X B matrisinin tersi olmak üzere yukarıdaki ifade aşağıdaki gibi yeniden ifade

edilebilir.

θ = XP (2.23)

Benzer basitleştirme işlemleri (2.17)’da uygulanırsai j hattından akan aktif güç bulunur

[18].

Pi j =−Bi j θi j =
θi−θ j

xi j
(2.24)

Hat çıkması probleminin çözümünde kullanılan yöntemlerden birisi de Z matrisi

yöntemidir [19]. Bir başka yöntem olan yinelemeli doğrusal AC yük akışı dĭger

lineer modellerden farklı olarak güç akışı eşitlikleri için iyi yaklaştırımlar yapmakta,

ve bunlardan daha hassas sonuçlar üretmektedir [20]

Birden çok hat çıkması durumunda, ada oluşumu, oluşan bu adaların belirlenmesi

ve ayrıca bu adaları oluşturan nedenler [21]’de verilmiştir. Yazarlar, bahsedilen

adaları, kesinti olması durumunda, güç sistemi bağlantı topolojosinden kaynaklanan

etkileri, graf teorisi ve cebirsel yaklaşımın birleşimiolan yeni bir teknikle belirlemiştir.

Öte yandan bu adaları belirlemekte kullanılan Genelleştirilmiş Hat Kesinti Dăgıtım

Faktörleri [22]’da tanımlanmaktadır. Sistem adalarını belirlemek için bir başka

çalışmada da geliştirilen algoritma kullanılarak, aşırı yüklenmeye, yük kaybına,

üretim kaybına, statik gerilim kararlılığına dayalı hat kesintisi indeksleri hesaplanarak,

seçilmiş bir hat arızasının önem derecesi belirlenmiştir [23].

Hat arızalarını önem derecesine göre sıralamak için, yinelemeli olmayan aşırı yük-

lenme ve gerilim taşması performansı indekslerine bağlı bir yöntem geliştirilmiştir.

Bu yöntemde de dăgıtım faktörleri kullanılmıştır [24]. Hat arızası önem sıralaması

yapmak için akıllı yöntemler de kullanılmıştır. arıza öncesi veri kümeleri kullanılarak,

ANN tabanlı bir teknikle arıza sonrası durum [25]’de incelenmiştir.

Görüldü̆gü gibi hat çıkması problemi için şu ana değin bir çok çalışma yapılmıştır.

Özetlenecek olursa geliştirilen yöntemler hızlı oldukçalineer modeller kullandıkların-

dan ötürü özellikle gerilim genliği büyüklü̆gü ve reaktif güç hesaplamalarında yeterli

doğrulukta çözümler üretememektedirler. Bunlara alternatifolarak görünen yöntemler

ise zaman alıcı olduklarından orta büyükte bir elektrik güçsisteminin bile çözümünde
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etkili olamamaktadırlar. Son zamanlarda yapılan bir çalı¸sma her iki yöntem grubunun

eksikliklerini giderecek biçimde bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Buna göre hat

çıkması sonrası sistem büyüklüklerinin değişimlerinin en fazla çıkan hat ve onun

komşulŭgundaki bölgede olmasınedeniyle hat çıkması problemi içinyerel eniyileme

tabanlı dŏgrusal olmayan bir model geliştirilmiştir [26,27].
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3. HAT ÇIKMASI MODEL İ

Enerji iletim hatları içinπ eşdĕger devresi, hat açması arızaların modellemesinde en

çok kullanılan yapıdır. Elektrik Güç Sisteminde,i ve j baraları arasına bağlı bir enerji

iletim hattı gözönüne alınsın. Hattınπ eşdĕgeri Şekil 1’de verilmektedir. Buradayi j

hat admitansınıbi0 = b j0 hat suseptansını göstermektedir.

bi0
bj0

i j

yij = gij + jbij

2
2

V̇jV̇i

Şekil 3.1: Bir iletim hattınınπ eşdĕgeri

i ve j baraları arasında akan reaktif güç aşağıdaki gibi elde edilebilir.

Qi j = −Im{V̇∗i ˙Ii j}− Im{V̇∗i İi0}

Qi j = −Im{V̇∗i (V̇i−V̇j)yi j}− Im{V̇∗i V̇i
bi0

2
}

(3.1)

bu ifade daha açık ifade edilirse;

Qi j =−Im{[V2
i −ViVj∠δ ji ](gi j + jbi j )}−V2

i
bi0

2

=−[V2
i −ViVjcos(δ ji )]bi j +ViVjsin(δ ji )gi j −V2

i
bi0

2
(3.2)

simetri açısındanV2
i (bi0/2)∼= (V2

i +V2
j )(bi0/4) yaklaşıklı̆gı yapılırsa,

Qi j = −[V2
i −ViVjcosδ ji ]bi j +ViVjgi j sinδ ji − (V2

i +V2
j )

bi0

4
(3.3)
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Burada Vi i. baranın gerilim genlĭgini, yi j = gi j + jbi j ise hat admitansını

göstermektedir. Öte yandanbi0/2= b j0/2 hat suseptansının yarısını ve∗ işareti de bir

kompleks büyüklü̆gün eşlenĭgıni göstermektedir.δ ji iseδ j ve δi faz açıları arasındaki

farkı belirtmektedir.

Bu reaktif güç iki ayrı kısımla ifade edilebilir,QT
i j transfer edilen reaktif gücü,QLi de

kayıp reaktif gücü göstermek üzere bu reaktif güç bileşenleri aşăgıdaki gibi verilebilir.

QT
i j =−[V

2
i −V2

j ]
bi j

2
+ViVjgi j sinδ ji (3.4)

QLi =−[V
2
i +V2

j −2ViVj cosδ ji ]
bi j

2
− (V2

i +V2
j )

bi0

4
(3.5)

BuradaQT
i j =−QT

ji veQLi = QL j olduğuna dikkat edilmelidir.

Şekil 2’de, hattaki reaktif güç akışları sembolik olarakgösterilmektedir. Bir baradan,

diğer baraya akanQi j reaktif güç akışı transfer reaktif güç,QT
i j , ve kayıp reaktif güç

QLi şeklinde 2 bileşenin toplamı olarak ifade edilmiştir.QT
i j , veQLi ’ye ilişkin ayrıntılar

ve duyarlılıklar [27]’de verilmiştir.

j

QT
ji

Qji

QLj

i

Qij

QT
ij

QLi

Şekil 3.2: Bir iletim hattındaki reaktif güç akışları

Şekil 3 ve Şekil 4’de i ve j dü̆gümleri arasında bağlı bir hattın arıza öncesi ve arıza

sonrası durumları gösterilmiştir. Hat arızası Şekil 5’de gösterildĭgi gibi “fiktif” reaktif

güç kaynak/yük çiftiQsi ve Qs j ile temsil edilirse, sistem topolojisi değışmeden

hesaplama yapılabilir.

Fiktif kaynaklarla temsil edilen hat çıkması, aşağıda aşamaları tanımlanan eşitlik

kısıtlamalı bir lokal eniyileme problemi olarak ifade edilebilir.
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bi0
bj0

i j

2
2

V̇jV̇i

yij
Qij Qji

Şekil 3.3: Bir iletim hattında hat çıkması öncesi reaktif güç akışları

i

Qij

j

Qji= 0 = 0

Şekil 3.4: Bir iletim hattının hat çıkması sonrasındaki durumu

Qji = 0

Qsj

Qij = 0

yij

Sınırlandırılmış Bölge

Qsi

bi0

2

bi0

2

Sınırlandırılmış Bölge

QyjQyi

Şekil 3.5: Bir iletim hattının devre dışı kalmasının fiktif kaynaklarla modellenmesi

• Devre dışı kalacak hattı seçin.

• Doğrusallaştırılmış aktif güç akışı eşitliklerinin kullanarak bara gerilim açılarını

hesaplayın.

δl = δl − (Xli −Xl j )△Pk, l = 2,3, · · · ,NB (3.6)

△Pk =
Pi j

[1− (X ii +X jj −2Xij )]/xk
(3.7)

BuradaXi j bara suseptans matrisinin i. satır, j. sütunundaki elemanıgöstermektedir.

Pi j arıza öncesi hattan akan aktif güçtür vexk arıza olan hattın reaktansıdır.

• Optimizasyon prosesi sırasında kullanılacak reaktif güç bileşenleriQ̃Li = Q̃L j
∼=

QLi
∼= QL j dĕgerlerini hesaplayın. BuradãQLi ve Q̃L j açı dĕgişmeleri sonunda elde

edilen ara kayıp reaktif güç değerleridir. Öte yandanQLi ve QL j ifadeleri sonuç
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dĕgerleridir. Bu ifadeler reaktif güçlerin gerilime göre değişime duyarlılıklarının

açıya göre dĕgişime duyarlılıklarına kıyasla önemsiz olmasından ötürü eşit kabul

edilebilir.

• i ve j baralarındaki reaktif güç artıklarını (ing: mismatch) enküçükleyin. Bu

proses matematiksel olarak, aşağıda verilen eşitlik koşullu eniyilemeye karşılık

gelmektedir.

min
Qsi

‖Qi− (Qi j +QLi)+QDi Q j − (−Qi j +QLi)+QD j ‖

subject to gq(Vb) =△Qb−Bb△Vb = 0 (3.8)

Burada ‖ . ‖ vektörün 2 normudur. Denklem (3.8) yük baraları için

doğrusallaştırılmış reaktif güç denge denklemidir,△Q reaktif güç eşleme denklemi,

V yük bara gerilim büyüklü̆gü vektörü ve B bara suseptans matrisidir.b altindisi

ile, eniyilemenin yapıldı̆gı sınırlanmış alandaki değişkenler simgelenmektedir.

• Diğer yük barası gerilimi büyüklüklerini hesaplayın.

Bir t kademe dĕgiştirme oranlı transformatör olması durumunda,

[△Q]k =















[△Q]i = Qsi−QT
ij

[△Q]j =
tV j

−2Vi+tV j
[△Q]i

[△Q]k = 0 k 6= i, j halinde

(3.9)
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4. KULLANILAN YÖNTEMLER

Eniyileme problemleri analitik ya da sayısal olarak çözülebilir. Sayısal yöntemler

gradyen tabanlı olanlar ve gradyen tabanlı olmayanlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Gradyen tabanlı yöntemlere örnek olarak steepest descent yöntemi, conjugate gradyen

yöntemi, gradient projection yöntemi verilebilir. Gradyen tabanlı olmayan yöntemlere

örnek olarak, benzetilmiş tavlama yöntemi (ing: Simulated Annealing), parçacık

sürüsü eniyileme yöntemi (ing: particle swarm optimization), diferansiyel gelişim

yöntemi (ing: differential evolution method), armoni araması yöntemi (ing: harmony

search method) verilebilir.

Çalışmada ifade (3.8) ile verilen yerel eniyileme probleminin çözümü yapılacaktır. İlk

olarak gradyen tabanlı bir yöntem olan “Steepest Descent" yöntemi kullanılacaktır.

Yöntemin çalışma prensipleri açıklanacak, örnek eniyileme problemlerine uygu-

lanacak ve hat çıkması probleminde karşılaşılan yerel eniyileme problemi çözülecektir.

Gradyen tabanlı olmayan yöntemlerden benzetilmış tavlama yöntemi, parçacık sürüsü

eniyilemesi yöntemi, diferansiyel gelişim yöntemi ve armoni araması yönteminin

çalışma prensipleri açıklanacak, anılan yöntemler eniyileme problemlerinde sıkça

kullanılan test fonksiyonları olan “Camelback", “Schwefel",“Rosenbrock" vb.

fonksiyonlarının çözümünde kullanılacaktır. Yöntemlerin dŏgru bir şekilde çalıştı̆gı

sınandıktan sonra hat çıkması probleminde karşılaşılanyerel eniyileme yöntemi adı

geçen akıllı yöntemlerle çözülecektir.

Ayrıca ikili hat çıkması için tekli hat çıkmasını temel alanbir model önerilecek ve

alınan ilk sonuçlar verilecektir. IEEE 118 ve IEEE 300 Bara test sistemleri için

sistemdeki olası tüm hat çıkmalarının benzetimleri paralel ortamda akıllı yöntemler

kullanılarak yapılacak ve elde edilen hızlanma sonuçları verilecektir.

4.1 Steepest Descent Yöntemi
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Bir eniyileme problemi, tanımlanmış bir amaç fonksiyonunun, sistem ve/veya işletim

kısıtlarına göre enküçüklemesidir. Matematiksel olarak.

g(x,u) = 0 (4.1)

h(x,u)≥ 0 (4.2)

eşitlik ve eşitsizlik kısıtları altında,

enküçükle f (x,u), x ∈ Rn

u ∈ Rm (4.3)

şeklinde ifade edilebilir. Bu ifadelerde,x sistem durum dĕgişkenleri vektörü,u da

sistem kontrol parametreleri vektörüdür. Temel yaklaşım, amaç fonksiyonuf(x,u)’yi

enküçükleştirecek kontrol vektörü,u’yu belirlemektır.

Kısıtsız bir sistemin eniyilemesinde, genel yaklaşım, amaç fonksiyonun türevlerinin

sıfıra eşitlenmesi ve sonuçta ortaya çıkan denklem sisteminin çözülmesidir. Fakat çŏgu

fiziksel uygulamada, kısıtlar gündeme gelmektedir. Bu durumda yaklaşım “Lagrange

Çarpanları” olarak bilinenλ parametrelerinin amaç fonksiyonuna eklenmesidir. Bu

durumda “genişletilmiş amaç fonksiyonu” (ing: augmented cost function) aşăgıdaki

gibi ifade edilebilir:

enküçükle C∗ = f (x,u)+λg(x,u)+µh(x,u) (4.4)

Eşitsizlik kısıtlarının amaç fonksiyonu içine katılmayıp, ceza fonksiyonları ile sürece

dahil edilmesi olasıdır.

Problem (4.4) ifadesi ile verilen genişletilmiş amaç fonksiyonu, türevleri sıfıra

eşitlenerek çözülebilir.

Eğer birden fazla kısıtlama varsa (örn. eğer (4.1) ifadesindeg(x,u), fonksiyonlardan

oluşan bir vektörse), bu durumdaλ da vektör olarak ifade edilir ve genişletilmiş amaç

fonksiyonu aşăgıdaki gibi ifade edilebilir:

C∗ = f(x,u)+ [λλλ ]Tg(x,u) (4.5)
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Bu ifadenin türevleri de aşağıda verildĭgi gibi olacaktır:

[

∂C∗

∂∂∂λλλ

]

= g(x,u) = 0 (4.6)

[

∂C∗

∂∂∂xxx

]

=

[

∂∂∂ fff
∂∂∂xxx

]

+

[

∂∂∂ggg
∂∂∂xxx

]T

[λλλ ] = 0 (4.7)

[

∂C∗

∂∂∂uuu

]

=

[

∂∂∂ fff
∂∂∂uuu

]

+

[

∂∂∂ggg
∂∂∂uuu

]T

[λλλ ] = 0 (4.8)

Bir başlangıç kontrol vektörü seçildikten sonra, (4.6) eşitliklerinden durum dĕgişken-

leri ve sonrasında (4.7) eşitliklerindenλ Lagrange çarpanları bulunur. Bu değişken

∇C∗ hesabında kullanılır. Matematiksel olarak,

λλλ =

[

[

∂∂∂ggg
∂∂∂xxx

]T
]−1

[

∂∂∂ fff
∂∂∂xxx

]

(4.9)

∇∇∇CCC∗ =

[

∂C∗

∂∂∂uuu

]

=

[

∂∂∂ fff
∂∂∂uuu

]

−

[

∂∂∂ggg
∂∂∂uuu

]T

[λλλ ] (4.10)

=

[

∂∂∂ fff
∂∂∂u

]

−

[

∂∂∂ggg
∂∂∂u

]T
[[

∂∂∂ggg
∂∂∂xxx

T
]]−1

[

∂∂∂ fff
∂∂∂xxx

]

(4.11)

yazılabilir. Hesaplanan∇C∗ artımları, en dik ĕgimli yol (ing: Steepest Descent)

algoritması olarak bilinen eniyileme yönteminde bir sonraki yinelemenin kontrol

dĕgişkenini belirlemek için kullanılır.

4.1.1 Steepest Descent Algoritması

Steepest Descent Algoritmasının adımları aşağıdaki gibidir.

1. k= 0 olsun, bir ilk kontrol vektörüuk = uo tahmin edilir.

2. Denklem sistemi (4.6)’i çözerekx durum dĕgişkenleri belirlenir.

19



3. Eşitlik (4.11) kullanılarak∇Ck+1 hesaplanır. Ĕger ||∇Ck+1−∇Ck|| daha önceden

belirlenmiş bir eşik dĕgerinden düşükse durulur.

4. γ, kullanıcı tarafından belirlenecek bir “adım büyüklüğü” olmak üzere yeni kontrol

vektörüuk+1 = uk− γ∇∇∇CCC hesaplanır.

5. k=k+1 yapılarak ikinci adıma dönülür.

4.2 Benzetilmiş Tavlama Yöntemi

Benzetilmiş Tavlama yöntemi 1983 yılında Kirkpatrick, Gelatt, ve Vecchi tarafından

geliştirilmiştir [28]. Benzetilmiş Tavlama yöntemi, katı cisimlerin sŏgurken

mükemmel şekildeki atomik dizilişlerini örnek alır. Özellikle metallerin tavlama

işlemini andırır.

Daha çok birden fazla enküçük (ya da enbüyük) noktası olan fonksiyonları çözebilmek

amaçlanır. Yerel minimumdan kaçabilmeye olanak sağladı̆gı için avantajlı bir

yöntemdir.

Algoritmayı daha iyi anlayabilmek için şöyle bir benzetimyapılabilir. Elimizde en

alçak noktasını aradığımız bol delikli bir golf sahası oldŭgunu varsayalım. Ĕger

bunun için kullanacăgımız yöntem sahanın eğimi doğrultusunda ilerlemek olursa, bu

durumda deliklerden herhangi birisinde takılma olasılığı yüksek olacaktır. Bu durumda

golf sahasını sürekli salladığımızı düşünelim. Her ne kadar top deliklere girse bile saha

sallandı̆gı için deliklerden kurtulmayı başaracaktır. Sallama hızı giderek düşürülerek

en alçak noktaya oldukça yakın bir noktaya erişilecektir.

Benzetilmiş tavlama yöntemi, elektrik enerji sistemlerinde en çok, ekonomik yük

dăgıtımı (ing: economic dispatch) probleminin çözümünde [29], güç sistemi

ünite paylaşım probleminin (ing: unit commitment) çözümünde [30], optimal yük

akışı probleminin çözümünde [31], iletim sistemi genişletilmesi probleminin (ing:

transmission system expansion) çözümünde [32], kullanılmıştır. Öte yandan yöntemin

paralel programlamaya uygun yapısı bu alanda uygulamalar yapılmasına da olanak

săglamıştır [33].
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Benzetilmiş tavlama yöntemi tırmanış aramasına (ing:hill climbing) da benzer.

Tırmanış araması yönteminde, varolan durumdan daha iyi bir duruma gidilmesi

amaçlanır. Sözgelimi Şekil (4.1)’da gösterilen bir fonksiyonun enküçüklenmesi

amaçlanıyorsa, bu durumda yönteme herhangi bir başlangıçnoktasından başlanılır,

ve komşu noktalarda fonksiyonun aldığı dĕgerlere bakılır. Ĕger fonksiyonun aldı̆gı

dĕger düşüyorsa, yeni nokta olarak bu nokta kabul edilir ve bunun komşulŭgunda

fonksiyonun aldı̆gı dĕger incelenir. Başlangıç noktasına bağlı olarak, Şekil (4.1)’da

da gösterildĭgi gibi bu yöntemin yerel minimumda takılma olasılığı vardır.
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f(
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Şekil 4.1: Yerel minimumda takılma durumu

Bir benzetilmiş tavlama algoritmasında bulunması gerekentemel ögeler aşăgıdaki gibi

verilebilir [34]:

1. Olası sistem konfigürasyonlarının tanımlanması.

2. Bir konfigürasyondaki rastgele değişikliklerin üretilmesini săglayan elemanın

tanımlanması.

3. Enküçükleştirilmesi hedeflenen amaç fonksiyonun tanımlanması.

4. Bir T kontrol parametresi (sıcaklığı ve yukarı yönde bir hareketin kabul edilme

olasılı̆gını simgeler) ve T’nin yüksek değerlerden düşük değerlere nasıl düşürüldü-

ğünü gösteren bir tavlama yapısının tanımlanması. Örnek olarak konfigürasyonda

kaç rastgele dĕgişiklikten sonra ve T’nin ne kadar azaltılacağı verilebilir.

Algoritmanın adımları aşăgıda verilmektedir:

• Bir ilk çözüm ω ∈Ω seçin.
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• Sıcaklık dĕgiştirme sayacını seçin,k= 0.

• Bir sıcaklık sŏgutma mekanizması seçin.

• Her tk sıcaklı̆gında yineleme sayısını gösterecek bir yenileme çizelgesiMk seçin.

• m= 0’dan Mk’ya kadar veya durma kriteri sağlanıncaya kadar aşağıdaki adımları

tekrarlayın.

– ω ′ ∈ N(ω) olacak şekilde bir çözüm üretin.

– ∆ω,ω ′ = f (ω ′− f (ω)) hesabını yapın.

– Eğer∆ω,ω ′ ≤ 0 iseω ← ω ′ .

– Eğer∆ω,ω ′ > 0 isee
−∆

ω ,ω ′ olasılı̆gı ile ω ← ω ′ .

– m←m+1.

4.3 Parçacık Sürüsü Eniyilemesi

Parçacık sürüsü eniyilemesi (ing: particle swarm optimization) sezgisel eniyileme

yöntemlerinden birisidir. Elektrik güç sistemlerinde, ekonomik dăgıtim (ing:

economic dispatch) probleminde [35] [36], durum kestirimi(ing: state estimation)

probleminde [37], güç akışı (ing: load flow) probleminde [38], tıkanıklık yönetimi

(ing: congestion management) probleminde [39] vb., kullanılmaktadır.

Parçacık sürü optimizasyonu Kennedy ve Eberhart tarafından [40] 1995 yılında ortaya

konulmuştur. Dĭger evrimsel hesaplama teknikleri gibi bu sezgisel yaklaşımda da

doğadaki olaylardan esinlenilmiştir. Genel bir evrimsel hesaplama prosesi çoğunlukla

aşăgıdaki adımlardan oluşur:

1. Potansiyel çözüm yaratmak amacıyla bir rastgele popülasyon üretin.

2. Popülasyonun her üyesinin uygunluk (ing:fitness) değerini hesaplayın.

3. Yeniden üretilecek çözümler için olasılık yöntemleri kullanın.

4. Çaprazlama, mutasyon, vb. evrimsel işlemler gerçekleştirin.
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5. Yukarıdaki işlemleri yakınsama kriteri sağlanana dek veya belirlenmiş maksimum

yineleme sayısı kadar yineleyin.

Parçacık sürüsü eniyilemesinde, sürü içindeki her elemanaparçacık denilir. k.

yinelemede biri parçacı̆gının iki özelliği vardır, bunlar konum ve hızdır. Yöntemin

akış şeması Şekil (4.2)’de verilmiştir.

Yöntemin adımları:

1. Rastgele bir sürü oluşturun. Bir parçacık boyutu 15 ile 30 arasında dĕgişebilir.

xi
0 = xmin+ rand(xmax−xmin) (4.12)

Buradaxmin vexmax sırasıyla en büyük ve en küçük değerlerdir.

2. Rastgele bir ilk hız vektörü oluşturun.

vi
0 = xmin+ rand(xmax−xmin) (4.13)

3. Her parçacı̆gın uygunluk fonksiyonunu hesaplayın ve global en iyi parçacık konum

dĕgerini p olarak ve parçacıktaki en iyi konum değerini pg olarak saklayın.

4. Aşăgıda verilen eşitliklere göre yeni hız ve konum vektörlerini belirleyin.

vi
k+1 = wvi

k+c1rand(pi−xi
k)+c2rand(pg

k−xi
k) (4.14)

xi
k+1 = xi

k+vi
k+1 (4.15)

5. En iyi parçacıktaki en büyük değişim daha önceden belirtilmiş bir eşik değerinden

düşükse ya da belirtilen en fazla yineleme sayısına erişilmişse yinelemeyi durdurun

aksi durumda 3. adıma gidin.

4.4 Diferansiyel Gelişim Algoritması
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Parçacıklara ilk değer ver

Bitir

Uyumluluk değerini hesapla

Uyumluluk değeri en iyi 
uyumluluk değerinden 

iyi mi?

Şimdiki değer = kişisel en iyi

Son parçacık?

Tüm parçacıkların global 
en iyisini bul

Parçacık hızını hesapla

Parçacık konumunu değiştir

Son parçacık?

Öntanımlı durma koşulu

EVET

HAYIR

EVET

HAYIR

EVET
HAYIR

Şekil 4.2: Parçacık sürüsü yöntemi akış şeması

Diferansiye gelişim algoritması ilk olarak Storn ve Price[41, 42], tarafından ortaya

konmuş bir eniyileme yöntemidir. Diferansiyel gelişim yöntemi popülasyon tabanlı

bir yöntem olup, dĭger evrimsel yöntemlerde bulunan çaprazlama, mutasyon ve seçim

operatörlerine sahiptir.
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Diferansiyel gelişim yöntemi güç sistemi planlaması [43], geçici kararlılık kısıtlı

optimal yük akışı [44], üretim genişlemesi planlaması [45], ünite paylaşımı

[46], gerilim çökme noktalarının belirlenmesi [47], reaktif güç eniyilemesi [48],

ekonomik yük dăgıtımı [49,50] gibi elektrik güç sistemleri problemlerinin çözümünde

uygulanmıştır.

Akış şeması Şekil 4.3’de verilen diferansiyel gelişimalgoritmasının aşamaları aşağıda

verilmi ştir.

1. Np adet rastgele değerlerden üretilmiş vektörden oluşan bir ilk popülasyon

oluşturulur.Np kullanıcı tarafından belirlenen bir değerdir ve genelde bilinmeyen

sayısının 10-15 katı olarak seçilir. Popülasyondaki her vektörün boyutu bilinmeyen

sayısına eşittir.G. nesil bir popülasyon aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

P(G) = [xxx(G)
1 , · · · ,xxx(G)

Np ] (4.16)

Popülasyondaki bir vektöre rastgele ilkdeğer atanması aşağıdaki şekilde gerçekleş-

tirilebilir,

x(G)
im = xi(L)+ randi [0,1](xi(H)−xi(L)) i = 1, · · · ,n m= 1, · · · ,Np (4.17)

burada,xi(L) vexi(H) popülasyonda oluşturulacak vektörlere verilecek ilk değerlerin

üst ve alt sınırlarını,n dĕgişken sayısını göstemektedir.

2. Rastgele seçilmişr1, r2, r3 dĕgerleri için aşăgıdaki şekilde üç farklı vektörün lineer

birleşiminden oluşanNp adet yeni mutant vektör oluşturulur.

xxx
′(G)
i = xxx(G)

r3 +F(xxx(G)
r1 −xxxG

r2) (4.18)

Burada,i = 1,2, · · · ,Np ve i 6= r1 6= r2 6= r3 olacaktır.F (0,2] aralı̆gında seçilmiş bir

pozitif sabit ölçekleme faktörüdür [51].

3. İkinci adımda elde edilen mutant vektörlerden bir kısmı deneme vektörlerinin

üretilmesinde kullanılırken diğerleri deneme vektörlerinde değişmeden kalır. Bu

işlem her i için bir kez seçilen 1 ile n arasında rastgele birsayı olan q’ya ya da

çaprazlama sabiti denilen bir sabite bağlıdır. Çaprazlama sabitiCR [0,1] aralı̆gında
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seçilir ve tüm i parametreleri için 0 ile 1 arasında bir rastgele sayı ile karşılaştırılır.

Aşăgıdaki ifade çaprazlama sürecini göstermektedir.

xtrial(G)
ji =

{

x
′(G)
ji if rand(0,1)≤ (CR) ya da j = q,

x(G)
ji aksi halde.

(4.19)

4. Seçim adımındai. popülasyon vektörü ve buna karşı düşen deneme vektörüne

ilişkin uygunluk derecesine bağlı olarak, yeni nesilde var olacak vektörler seçilir.

Bu işlem aşăgıdaki gibi gösterilebilir.

xxx(G+1)
i =

{

xxxtrial(G)
i if f (xxxtrial(G)

i )≤ f (xxx(G)
i ),

xxx(G)
i aksi halde.

(4.20)

5. Önceden belirlenmiş bir durma kriteri sağlanıyorsa algoritma durur aksi takdirde 2.

aşamaya dönülür.

Popülasyona ilk değeri ver

Mutasyon

Seçim

Popülasyon üyelerinin uyumluluk 
değerlerini hesapla

Çaprazlama

Bitir

Öntanımlı durma koşulu

EVET

HAYIR

Şekil 4.3: Diferansiyel gelişim algortiması akış şeması

4.5 Armoni Arama Yöntemi

Şimdiye dek anlatılan eniyileme çözüm yöntemlerinde doğal yaşamdan esinlenilerek

geliştirilen algoritmalar kullanılmıştır. Benzer şekilde müzik armonisi de yeni bir

yöntem için hareket noktası olarak düşünülebilir.
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İlk olarak [52]’da Kim ve Geem tarafından gündeme getirilen, armoni arama yöntemi,

müzisyenlerin, müzik aletlerinin ses perdelerini daha iyiarmoni aramak için akort

etmelerinden faydalanarak ortaya konmuştur. En güzel armoniyi yakalamak, bir

anlamda eniyileme problemindeki optimumu bulmaya benzetilmiş ve buna göre

yöntem geliştirilmiştir.

Daha iyi armoni arayan müzisyenin önünde üç seçenek vardır.Bunların ilki kendi

hafızasında tuttŭgu bir ezgiyi çalmak, ikincisi hafızasındaki bu ezgiyi biraz dĕgıştirerek

çalmak ve sonuncusu da yeni ya da rastgele notalar çalmaktır. Armoni arama

yönteminde, bu üç seçenek [52] birleştirilmiştir. Şekil (4.4)’da akış şeması verilen

armoni arama yönteminin adımları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Armoni vektörüne ilk değeri ata

Hafıza Değerlendirmesi

Akort ayarlaması

Rastgelelik 

DOĞAÇLAMA

Armoni hafızasını güncelle

Öntanımlı durma koşulu

Bitir

Şekil 4.4: Armoni araması algortiması akış şeması

1. Problem ve algoritma parametrelerine ilk değer verilir.

2. Armoni hafızasına ilk dĕgerler verilir.
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3. Yeni bir armoni oluşturulur (Dŏgaçlama).

4. Armoni hafızası yenilenir.

5. Durma koşulunun sağlanıp, săglanmadı̆gı kontrol edilir.

Armoni arama yönteminin adımları daha ayrıntılı olarak izleyen alt bölümlerde

anlatılmıştır.

4.5.1 Problem ve Algoritma Parametrelerineİlk Değer Verilmesi

İlk olarak eniyileme problemi tanımlanır,

Enküçükle f (x) xi ∈ Xi , i = 1,2, · · · ,N kısıtı altında (4.21)

burada,f (x) amaç fonksiyonunu,x her dizayn dĕgişkenini(xi), X her dĕgişkenin olası

dĕger aralı̆gını(Lxi ≤ Xi ≤U xi), N dĕgişken sayısını gösterir. Bu adımda armoni hafıza

boyutu (armoni hafızasında çözüm vektörü sayısı), armoni hafıza dĕgerlendirme oranı

(ing: Harmony Memory Considering Rate), akort ayarlama değeri (ing: pitch adjusting

rate) ve durma kriteri (maksimum arama sayısı) belirtilir.

4.5.2 Armoni Hafızasınaİlk Değer Verilmesi

Bu adımda aşăgıda gösterilen HM sayıda elemana sahip “armoni hafıza” matrisi

rastgele üretilmiş çözüm vektörlerinden oluşturulur veamaç fonksiyonuf (x)’e göre

sıralanır.

HHHMMM =











xxx1

xxx2

...
xxxHMS











(4.22)

4.5.3 Yeni Bir Armoni Oluşturulması

Hafıza dĕgerlendirmesi, akort ayarlaması, ve rastgele seçim kurallarına göre, yeni

bir armoni vektörüxxx
′
= (x

′

1,x
′

2, · · · ,x
′

N) üretilir. Yeni bir armoni oluşturulmasına

doğaçlama (ing: improvisation) denilir.

Hafıza dĕgerlendirmesinde, yeni vektör için ilk değişken (x
′

1) belirtilen armoni hafıza

dĕger aralı̆gında (X1
1 − xHMS

1 ) herhangi bir dĕgerden seçilir. Dĭger dĕgerler de
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(x
′

2,x
′

3, · · · ,x
′

N) aynı mantıkla seçilir. 0 ile 1 arasında bir değer olan HCMR, HM’deki

önceki dĕgerlerden birinin seçilme olasılığını verir, öte yandan(1−HMCR) ise, olası

dĕger aralı̆gından birisinin rastgele seçilme değerini verir.

x
′

i ←

{

x
′

i ∈ {x
1
i ,x

2
i , · · · ,x

HMS
i } HMCR olasılı̆gı ile,

x
′

i ∈ Xi (1-HMCR) olasılı̆gı ile.
(4.23)

Örnĕgin 0.8 HMCR dĕgeri armoni arama yönteminin 80% olasılıkla HM’de saklanan

dĕgerlerden seçileceğini, 100− 80% oranı ile de tüm olası değerlerden seçileceğini

gösterir. Hafıza dĕgerlendirmesi ile elde edilen her bileşenin akort edilip edilmeyecĕgi

de sorgulanır. Bu işlem PAR parametresini kullanır,

x
′

i için akort yapma kararı←

{

Evet PAR olasılı̆gı ile,

Hayır (1−PAR) olasılı̆gı ile
(4.24)

(1−PAR) dĕgeri hiçbir dĕgişiklik yapılmayacăgı durumu gösterir.x
′

i için akort yapma

kararı evet isex
′

i aşăgıdaki gibi dĕgiştirilir.

x
′

i ← x
′

i± rand()∗bw (4.25)

Burada bw kullanıcı tarafından ayarlanan bant genişliğini, rand() ise 0 ile 1

arasında rastgele bir sayıyı gösterir. Bu adımda armoni hafıza dĕgerlendirmesi,

akort ayarlaması, veya rastgele seçim yeni armoni vektöründeki her elemana sırayla

uygulanır.

4.5.4 Armoni Hafızasının Yenilenmesi

Yeni armoni vektörü,xxx
′
= (x

′

1,x
′

2, · · · ,x
′

N) armoni hafızasındaki en kötü armoniden

daha iyi ise (amaç fonksiyonu değeri açısından) yeni armoni armoni hafızasına yerleş-

tirilir ve en kötü armoni hafızadan çıkarılır.

4.5.4.1 Durma Kriterinin Kontrol Edilmesi

Durma kriteri săglanıyorsa (maksimum sayıda doğaçlama) hesaplama durur, aksi halde

önceki iki adım yinelenir.
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5. YÖNTEM ve ALGOR İTMA

5.1 Akıllı Yöntemlerin Test Fonksiyonları ile Sınanması

Akıllı yöntemlerin performansları bazı test fonksiyonları ile ölçüluür. Bu amaçla

kullanılan test fonksiyonlarına örnek olarak “Sphere”, “Rosenbrock”, “Camelback”

ve “Schwefel” fonksiyonları verilebilir.

• Sphere Fonksiyonu: Bu fonksiyon∑N
i=1x2

i şeklinde ifade edilir ve aldığı en küçük

dĕgerlerxi = 0, i = 1, · · · ,N olarak ortaya çıkar. Testlerde x değişkenlerinin

alabilecĕgi dĕgerler−5.12 ile 5.12 arasında sınırlanmıştır. Şekil (5.1)’da iki boyutlu

“Sphere” fonksiyonu verilmiştir.
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6
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0

2
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6
0
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40
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x
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x
2

f(
x 1,x

2)

Şekil 5.1: 2 boyutlu sphere test fonksiyonu

• Rosenbrock Fonksiyonu: Bu fonksiyon 100(x2
1− x2)

2 + (1− x1)
2 şeklinde ifade

edilir, ve x1 = 1, x2 = 1 dĕgerleri için fonksiyonun aldı̆gı en küçük dĕger

0’dır. Testlerde x dĕgişkenlerinin alabilecĕgi dĕgerler−2.048 ile 2.048 arasında

sınırlanmıştır. Şekil (5.2)’de “Rosenbrock” fonksiyonuverilmiştir.

• Camelback Fonksiyonu: Bu fonksiyon 4x2
1 − 2.1x4

1 +
1
3x6

1 + x1x2 − 4x2
2 + 4x4

2

şeklinde ifade edilir ve aldığı en küçük dĕger x1 = ±0.08983, x2 = ∓0.07126

olarak ortaya çıkar. Testlerdex1 ve x2 dĕgişkenlerinin alabilecĕgi dĕgerler−10 ile

10 arasında sınırlandırılmıştır. Şekil (5.3)’de “Camelback” fonksiyonu verilmiştir.
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Şekil 5.2: Rosenbrock test fonksiyonu

Şekil 5.3: Camelback test fonksiyonu

• Schwefel Fonksiyonu: Bu fonksiyon∑n
i=1−xisin(

√

|xi |) şeklinde ifade edilir ve

aldığı en küçük dĕger−418.9∗ n olarak ortaya çıkar. Testlerde x değişkeninin

alabilecĕgi dĕgerler−512 ile 512 arasında sınırlanmıştır. Şekil (5.4)’de iki boyutlu

“Schwefel” fonksiyonu verilmiştir.

Şekil 5.4: Schwefel test fonksiyonu

Test problemleri, SA, PSO, DE, ve HS yöntemleri kullanılarak çözülmüştür. Öte

yandan programların hızları ve doğrulukları matlab’de daha önceden yazılmış başka

programlarla da karşılaştırılmıştır. Bunlardan benzetilmiş tavlama algoritması

için yazılmış olan program Joachim Vandekerckhove tarafından yazılmıştır [53].

Parçacık sürüsü optimizasyonu programı, Brian Birge tarafından yazılan programla
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karşılaştırılmıştır [54]. Diferansiyel gelişim yöntemi için Rainer Storn, Ken Price,

Arnold Neumaier ve Jim Van Zandt tarafından yazılan program[55] kullanılmıştır.

Armoni araması için Zong Woo Geem tarafından yazılmış olanprogramla [56]

karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan testler ve buralarda kullanılan parametrelerle

ilgili ayrıntılı bilgi Ek. A’da bulunabilir. Tablo (6.25), test fonksiyonlarının

sırasıyla SA, PSO, DE, ve HS yöntemleri ile çözüm sürelerinivermektedir. Tabloda

çözülen problem ile ilgili satır iki ayrı satırdan oluşmaktadır. Bunların birincisi

problemin tarafımızdan yazılan program ile çözüm süresiniverirken ikincisi yukarıda

belirtilen “toolbox” lar kullanılarak elde edilen çözüm sürelerini vermektedir. Tabloda

her satırda hangi yöntem daha hızlı sonuca ulaşmışsa koyurenkli karakterler

ile gösterilmiştir. SA yöntemi ile hem tarafımızdan yazılan programla hem de

Vandekerckhove’nin programı ile çözümler diğer üç yönteme göre daha yavaş

elde edilmiştir. “Camelback” ve “Rosenbrock” test fonksiyonları iki dĕgişkene

băglıdır. Bunların en küçük dĕgerlerini bulmak göreli olarak daha kolaydır. Bu iki

fonksiyon için tarafımızdan yazılan programlar “toolbox”lara göre daha hızlı çözüm

üretmektedir. Beş boyutlu “Sphere” fonksiyonunda da tarafımızdan yazılan programlar

daha iyi sonuçlar vermektedir. “Sphere” fonksiyonu için boyut arttırılıp elli boyuta

çıkılınca tarafımızdan yazılan SA programı ile Vandekerckhove’nin programı arasında

süre açısından az bir fark oluşmaktadır. Aynı fonksiyon için DE ve PSO yöntemleri için

tarafımızdan yazılan program sonuçları süre açısından Storn ve Birge tarfından yazılan

programlara göre daha yavaş sonuç üretmektedir. “Schwefel” fonksiyonu için SA ve

PSO yöntemleri ile tarafımızdan yazılan programlar sonuç verirken Vandekerckhove

ve Birge’in programlarından doğru sonuç alınamamıştır. “Schwefel” fonksiyonu için

yazılan DE ve HS programları ise Storn ve Geem’in programları ile boy ölçüşebilecek

durumdadır. Tablo tekrar incelenecek olursa, tarafımızdan yazılan HS programının en

iyi sonuçları verdĭgi görülecektir.

Elektrik güç sistemlerinde hat çıkması benzetimlerinde çözülmesi gereken amaç

fonksiyonu sadece tek bir değişkene băglı olduğu için en fazla bu test problemlerinden

“Rosenbrock” ve “Camelback” fonksiyonlarına benzemektedir. Dolayısı ile bu

fonksiyonlarda en iyi çalışan PSO, DE, ve HS yöntemleri çalışmada kullanılacaktır.
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Çizelge 5.1: Test problemleri için ortalama süreler

Problem SA PSO DE HS

Camelback
1.355 0.132 0.188 0.165
2.260 0.344 0.124 0.174

Rosenbrock
1.558 0.109 0.109 0.174
4.473 0.374 0.171 0.578

Schwefel 5d
4.412 10.012 1.483 0.827
− − 0.868 0.523

Sphere 5d
1.014 0.922 0.532 0.521
3.613 0.968 0.562 0.452

Sphere 50d
40.497 36.296 47.012 2.791
39.574 10.312 11.443 −
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6. SAYISAL ÖRNEKLER

6.1 Akıllı Yöntem Algoritmalarının Hat Çıkması Problemine Uygulanması

Problemin çözümünde daha önceden de değinildiği gibi parçacık sürüsü eniyilemesi

yöntemi, diferansiyel gelişme yöntemi, ve armoni arama yöntemi kullanılmıştır.Aşa-

ğıda ilk olarak hat çıkması probleminin çözümü için gerekliher yöntemde kullanılacak

ortak ilk adımlar açıklanacak daha sonra adı geçen yöntemler ayrıntılandırılacaktır.

• Arızasız durum için yük akışı analizi yapın, sınırlandırılmış bölgede temel durum

olarak kullanılacak yük barası gerilim genlik değerlerini elde edin.

• Bir hat çıkması seçin.

• Denklem (3.6)’yı ve (3.7)’yi kullanarak bara gerilim açılarını hesaplayın.

• Hesaplanan bara gerilim açılarını ve yük akışından elde edilen bara gerilim

genliklerini kullanarak, eniyileme sürecinde sabit olarak alınacak QLi = QL j

dĕgerlerini hesaplayın.

6.1.1 Parçacık Sürüsü Eniyilemesi

1. Alt ve üst sınırları kullanıcı tarafından belirlenen biraralıkta başlangıçQsi

dĕgerlerinden oluşanA vektörünü rastgele oluşturun. Tüm elemanlara ilk değer

olarak 0 atanmış bir hız vektörü oluşturun.

2. A vektörünün her elemanı için aşağıdaki hesaplamaları yapın.
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△△△QQQ = [0,0, · · · ,Ai, · · · ,A j , · · · ,0]
T (6.1)

△△△QQQ = [0,0, · · · ,Ai, · · · ,Ai , · · · ,0]
T Ai =−Ai +2QLi

△Vb = B−1
b △Q (6.2)

Vb = Vb +△Vb (6.3)

3. Yeni gerilim genliklerini kullanarak amaç fonksiyonu değerlerini hesaplayın.

4. Durma koşulu săglanıncaya kadar, aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

• Popülasyondaki tüm elemanlara karşılık gelen fonksiyon değerlerini, önceden

büyuk bir ilkdĕgere atanmış olan yerel en iyi değerleri ile birer birer

karşılaştırın. Fonksiyon değerleri küçükse, popülasyondaki o eleman için

yerel en iyi dĕgerini fonksiyon dĕgeri ile dĕgiştirin. Yerel en iyi konumuna

daA vektörünün ilgili elemanının dĕgerini atayın.

• Popülasyon içerisindeki elemanlara karşılık gelen fonksiyon dĕgerleri

içindeki en küçük elemanı ve indeksini bulduktan sonra, bu en küçük elemanı

daha önceden büyük bir ilkdeğere atanmış olan global en iyi değeri ile

karşılaştırın. Ĕger bu, global en iyi dĕgerden daha küçükse, bu elemanı global

en iyi olarak atayın veA vektörünün ilgili elemanını da global en iyi konuma

atayın.

• r1 ve r2 0 ile 1 arasında 2 rastgele sayı,C1 =C2 = 1, wmax= 0.9, wmin = 0.4

w= wmaks−
(wmaks−wmin)

itermaks × iterno olmak üzere hız vektörünü veA vektörünü

aşăgıdaki gibi güncelleyin.

v(i) = w×v(i)+C1× r1(yerel en iyi konum(i)−A(i))+

C2× r2(global en iyi konum (i)−A(i)) (6.4)

A(i) = A(i)+v(i) (6.5)
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• Yeni A vektörünün her bileşeni için aşağıda verilen ifadeleri çözün.

△△△QQQ = [0,0, · · · ,Ai, · · · ,A j , · · · ,0]
T (6.6)

△△△QQQ = [0,0, · · · ,Ai, · · · ,Ai , · · · ,0]
T Ai =−Ai +2QLi

△Vb = B−1
b △Q (6.7)

Vb = Vb +△Vb (6.8)

• Bulunan yeni gerilim dĕgerlerini kullanarak amaç fonksiyonunun değerini

hesaplayın.

5. En iyi sonucu verenA vektörü elemanını kullanarak tüm yük barası gerilim

genliklerini hesaplayın.

6.1.2 Diferansiyel Gelişme

1. Alt ve üst sınırları kullanıcı tarafından belirlenen biraralıkta başlangıçQsi

dĕgerlerinden oluşanNp elemanlıA vektörünü rastgele oluşturun.

2. A vektörünün her elemanı için aşağıdaki hesaplamaları yapın.

△△△QQQ = [0,0, · · · ,Ai, · · · ,A j , · · · ,0]
T (6.9)

△△△QQQ = [0,0, · · · ,Ai, · · · ,Ai , · · · ,0]
T Ai =−Ai +2QLi

△Vb = B−1
b △Q (6.10)

Vb = Vb +△Vb (6.11)

3. Yeni gerilim genliklerini kullanarak amaç fonksiyonu değerlerini hesaplayın.

4. Durma koşulu săglanıncaya kadar, aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

• A vektörünün (burada tek değişkenle ilgilenildĭgi için vektör) elemanlarından

ikisini belli bir ağırlıkla bir üçüncüsüne ekleyin. Bu proses bir popülasyondaki

tüm elemanlar için gerçekleştirilir veNp boyutlu yeni mutant vektör

oluşturulur.

A
′(G)
i = A(G)

r3 +F(A(G)
r1 −AG

r2) (6.12)

burada,i 6= r1 6= r2 6= r3 olacaktır. Ayrıcar1, r2 ve r3 1 ile Nparasında rastgele

sayılardır.
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• İkinci adımda elde edilen mutant elemanlardan bir kısmı deneme dĕgerlerinin

üretilmesinde kullanılırken diğerleri deneme dĕgerlerinde dĕgişmeden kalır.

Bu işlem için popülasyondaki tüm elemanlar için, 1 ile Np arasında bir sayı

oluşturun, bu sayı popülasyon indeksine eşitse ya da 0 ile1 arasındaki bir

başka rastgele sayı CR’den küçükse, bu durumda deneme vektöründe mutant

vektör elemanı yer alır aksi taktirde deneme popülasyonunda A vektörünün

elemanı yer alır.

• Deneme vektörünün her elemanı için aşağıda verilen hesaplamaları yapın.

△△△QQQ = [0,0, · · · ,DVeki , · · · ,DVekj , · · · ,0]
T (6.13)

△△△QQQ = [0,0, · · · ,DVeki , · · · ,DVeki , · · · ,0]
T DVeki =−DVeki +2QLi

△Vb = B−1
b △Q (6.14)

Vb = Vb +△Vb (6.15)

• Seçim adımında algoritma, deneme elemanlarının yeni nesilde bulunup

bulunmayacăgına karar verir. Bunun için bulunan yeni gerilim değerlerini

kullanarak amaç fonksiyonunun değerini hesaplayın.

• Deneme vektörü veA vektörü kullanılarak elde edilen uygunluk fonksiyonları

teker teker karşılaştırılarak bir sonraki popülasyondabulunacak elemanlar

belirlenir.

• Önceden belirlenmiş bir durma kriteri sağlanıyorsa algoritma durur aksi

takdirde 2. aşamaya dönülür.

5. En iyi sonucu verenA vektörü elemanını kullanarak tüm yük barası gerilim

genliklerini hesaplayın.

6.1.3 Armoni Araması

1. Alt ve üst sınırları kullanıcı tarafından belirlenen biraralıkta başlangıçQsi

dĕgerlerinden oluşan HMS elemanlıA vektörünü rastgele oluşturun.

2. A vektörünün her elemanı için aşağıdaki hesaplamaları yapın.
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△△△QQQ = [0,0, · · · ,Ai, · · · ,A j , · · · ,0]
T (6.16)

△△△QQQ = [0,0, · · · ,Ai, · · · ,Ai , · · · ,0]
T Ai =−Ai +2QLi

△Vb = B−1
b △Q (6.17)

Vb = Vb +△Vb (6.18)

3. Yeni gerilim genliklerini kullanarak amaç fonksiyonu değerlerini hesaplayın, ve bu

dĕgerlere göreA vektörünü yeniden sıralayın.

4. Durma koşulu săglanıncaya kadar, aşağıdaki adımlardaki işlemleri gerçekleştirin.

• 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı oluşturun. Bu sayı HMCR’den küçükseA

vektörü içinden bir elemanı rastgele seçin aksi taktirde kullanıcı tarafından

belirlenmiş alt ve üst sınır içinde bir değer oluşturun. Bu seçilen ya da

oluşturulan dĕgişken yeni dĕgişken olarak adlandırılsın.

• 0 ile 1 arasında iki tane farklı sayı oluşturun. Bunların ilki PAR dĕgerinden

büyükse herhangi bir işlem yapmayın. Bunların ilki PAR değerinden küçük-

se, ikincisinin 0.5 ile karşılaştırılmasına bağlı olarak yeni dĕgişkene, brange

dĕgerine 0 ile 1 arasında üretilmiş rastgele bir sayı ekleyinya da çıkartın.

• Aşăgıda verilen ifadeleri çözün.

△△△QQQ = [0,0, · · · ,yde, · · · ,yde, · · · ,0]T yde=−yde+2QLi (6.19)

△Vb = B−1
b △Q (6.20)

Vb = Vb +△Vb (6.21)

• Bulunan yeni gerilim dĕgerlerini kullanarak amaç fonksiyonu değerlerini

hesaplayın. Bu dĕgerlere göreA vektörünü yeniden sıralayın.

5. En iyi sonucu verenA vektörü elemanını kullanarak tüm yük barası gerilim

genliklerini hesaplayın.
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6.2 Testler ve Sonuçlar

IEEE 14 Bara, IEEE 30 Bara, IEEE 57 Bara, IEEE 118 Bara, ve IEEE 300 Bara test

sistemlerinde hat çıkması problemi, belirtilen algoritmalar kullanılarak çözülmüştür.

Programlar yazılırken Matlab ve Matlab tabanlı ücretsiz bir yazılım olan Matpower

[57] yazılımları kullanılmıştır. Hat çıkması benzetimleri 14, 30 ve 57 bara test

sistemlerinde en yüksek reaktif güç akışı olan hatlar içingerçeklenmış ve bunların

doğruluklarını belirten sonuçlar aşağıda tablolarda verilmiştir. Bu örnek hat çıkmaları

14 Bara test sistemi için 7-9 hattı, ve arasında transformatör olan 5-6 hattı, 30 Bara

test sistemi için 4-6 hattı ve arasında transförmatör bulunan 4-12 hattı, 57 Bara test

sistemi için 12-13 hattı ve arasında transformatör bulunan13-49 hatlarıdır. IEEE 118

Bara test sisteminde ise diğer hat tiplerinde de sonucun doğruluğunun gösterilmesi

amacıyla 25-27 hattı ve arasında transförmatör bulunan 25-26 hatlarının çıkması

dikkate alınmıştır.

6.2.1 Akıllı Yöntem Parametrelerinin Belirlenmesi

Benzetimler öncesinde, farklı parametrelerin benzetim sonuçlarına etkisi araştırılmış-

tır. Tablo (6.1) ve Tablo (6.2)’de IEEE 14 Bara test sisteminde, çeşitli HMCR ve PAR

dĕgerlerinin, armoni araması yöntemine etkisi gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre en

küçük bara gerilim hatası ve en az standart sapma veren parametrelerin HMCR=0.45

ve PAR=0.95 oldŭgu görülmuştür. Tablo (6.3)ve Tablo (6.4)’de ise yine IEEE14 Bara

test sistemi için, bara gerilim hataları ve standart sapmaların CR ve F parametreleri ile

dĕgişimleri verilmiştir. İncelendĭginde en uygun sonucun CR=0.15, F=0.85, CR=0.45,

F=0.85, CR=0.45, F=1.70, CR=0.95, F=0.85, değer çiftleri oldŭgu görülmüştür.

40



Çizelge 6.1: IEEE-14 Bara Test Sisteminde farklı HMCR ve PAR değerleri için en
küçük bara gerilim genlik hatası[%]

Çıkan Hat
HMCR,PAR HMCR,PAR HMCR,PAR HMCR,PAR HMCR,PAR HMCR,PAR HMCR,PAR HMCR,PAR HMCR,PAR

0.95,0.95 0.95,0.45 0.95,0.15 0.45,0.95 0.45,0.45 0.45,0.15 0.15,0.95 0.15,0.45 0.15,0.15

1-5 0.16 0.18 0.23 0.16 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16
2-4 0.32 0.32 0.36 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.32
2-5 0.10 0.15 0.15 0.10 0.10 0.12 0.10 0.10 0.10
3-4 0.11 0.13 0.22 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10
4-5 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
4-7 0.78 0.80 0.85 0.79 0.78 0.79 0.79 0.77 0.79
4-9 0.13 0.20 0.28 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15
5-6 0.87 0.88 0.89 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87
6-11 0.43 0.43 1.00 0.41 0.41 0.42 0.42 0.41 0.42
6-12 0.87 0.98 1.08 0.88 0.89 0.87 0.85 0.84 0.85
6-13 1.09 1.21 1.16 1.07 1.08 1.07 1.08 1.08 1.08
7-9 0.60 0.61 0.64 0.60 0.60 0.60 0.59 0.60 0.59
9-10 0.15 0.18 0.29 0.15 0.15 0.15 0.13 0.16 0.13
9-14 0.10 0.11 0.81 0.08 0.10 0.22 0.11 0.20 0.11
10-11 0.14 0.19 0.30 0.14 0.14 0.17 0.14 0.17 0.14
12-13 0.09 0.20 0.39 0.06 0.09 0.16 0.09 0.12 0.09
13-14 0.37 0.52 0.73 0.36 0.36 0.38 0.37 0.38 0.37

Çizelge 6.2: IEEE-14 Bara Test Sisteminde farklı HMCR ve PAR değerleri için en
küçük bara gerilim genlik hatasındaki sapmalar

Çıkan Hat
HMCR,PAR HMCR,PAR HMCR,PAR HMCR,PAR HMCR,PAR HMCR,PAR HMCR,PAR HMCR,PAR HMCR,PAR

0.95,0.95 0.95,0.45 0.95,0.15 0.45,0.95 0.45,0.45 0.45,0.15 0.15,0.95 0.15,0.45 0.15,0.15

1-5 0.018 0.199 0.208 0.009 0.015 0.033 0.029 0.037 0.040
2-4 0.017 0.080 0.179 0.007 0.018 0.036 0.020 0.035 0.056
2-5 0.004 0.287 0.138 0.007 0.018 0.044 0.020 0.034 0.053
3-4 0.098 0.141 0.379 0.010 0.018 0.064 0.019 0.044 0.051
4-5 0.001 0.016 0.053 0.002 0.008 0.013 0.008 0.009 0.017
4-7 0.031 0.164 0.379 0.008 0.031 0.043 0.041 0.069 0.075
4-9 0.049 0.301 0.406 0.014 0.085 0.059 0.072 0.082 0.074
5-6 0.010 0.055 0.117 0.008 0.020 0.036 0.031 0.036 0.051
6-11 0.170 0.224 1.405 0.038 0.088 0.194 0.145 0.164 0.195
6-12 0.141 0.530 0.774 0.059 0.189 0.363 0.184 0.270 0.372
6-13 0.233 0.789 0.446 0.025 0.128 0.158 0.159 0.185 0.232
7-9 0.008 0.119 0.214 0.014 0.061 0.087 0.047 0.071 0.103
9-10 0.044 0.249 0.468 0.023 0.035 0.088 0.045 0.072 0.077
9-14 0.288 0.182 1.678 0.019 0.065 0.335 0.076 0.170 0.297
10-11 0.010 0.247 0.514 0.021 0.035 0.096 0.055 0.092 0.139
12-13 0.216 0.602 0.875 0.028 0.101 0.179 0.109 0.124 0.219
13-14 0.110 0.764 1.148 0.041 0.133 0.190 0.144 0.208 0.245
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Çizelge 6.3: IEEE-14 Bara Test Sisteminde farklı CR ve F değerleri için en küçük bara
gerilim genlik hatası[%]

Çıkan Hat
CR,F CR,F CR,F CR,F CR,F CR,F CR,F CR,F CR,F

0.15,0.15 0.15,0.85 0.15,1.70 0.45,0.15 0.45,0.85 0.45,1.70 0.95,0.15 0.95,0.85 0.95,1.70

1-5 0.18 000...111666 000...111666 000...111666 000...111666 000...111666 000...111666 000...111666 000...111666
2-4 000...333222 000...333222 000...333222 000...333222 000...333222 000...333222 000...333222 000...333222 000...333222
2-5 000...111000 000...111000 000...111000 0.20 000...111000 000...111000 0.23 000...111000 000...111000
3-4 0.13 000...111000 000...111000 000...111000 000...111000 000...111000 000...111000 000...111000 000...111000
4-5 000...777333 000...777333 000...777333 000...777333 000...777333 000...777333 000...777333 000...777333 000...777333
4-7 000...777999 000...777999 000...777999 000...777999 000...777999 000...777999 000...777999 000...777999 000...777999
4-9 000...111222 000...111222 000...111222 000...111222 000...111222 000...111222 000...111222 000...111222 000...111222
5-6 000...888777 000...888777 000...888777 000...888777 000...888777 000...888777 000...888777 000...888777 000...888777
6-11 0.82 0.41 000...333999 0.47 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
6-12 0.88 0.88 000...888666 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
6-13 111...000777 111...000777 1.08 1.08 111...000777 111...000777 111...000777 111...000777 111...000777
7-9 000...666000 000...666000 000...666000 0.74 000...666000 000...666000 000...666000 000...666000 000...666000
9-10 0.16 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 000...111333 0.14 0.14
9-14 0.38 000...000777 0.09 0.29 000...000777 000...000777 000...000777 000...000777 000...000777
10-11 0.25 000...111444 000...111444 000...111444 000...111444 000...111444 0.25 000...111444 000...111444
12-13 0.24 000...000666 0.07 0.17 000...000666 000...000666 0.07 000...000666 000...000666
13-14 0.37 0.36 000...333555 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36

Çizelge 6.4: IEEE-14 Bara Test Sisteminde farklı CR ve F değerleri için en küçük bara
gerilim genlik hatasındaki sapmalar

Çıkan Hat
CR,F CR,F CR,F CR,F CR,F CR,F CR,F CR,F CR,F

0.15,0.15 0.15,0.85 0.15,1.70 0.45,0.15 0.45,0.85 0.45,1.70 0.95,0.15 0.95,0.85 0.95,1.70

1-5 0.081 0.001 0.001 000...000000000 000...000000000 0.001 0.016 000...000000000 000...000000000
2-4 0.009 000...000000000 0.004 000...000000000 000...000000000 000...000000000 000...000000000 000...000000000 000...000000000
2-5 0.002 0.001 0.004 0.309 000...000000000 000...000000000 0.403 000...000000000 000...000000000
3-4 0.109 000...000000000 0.003 0.006 000...000000000 000...000000000 000...000000000 000...000000000 000...000000000
4-5 0.006 000...000000000 0.001 000...000000000 000...000000000 000...000000000 0.024 000...000000000 000...000000000
4-7 000...000000000 000...000000000 0.006 000...000000000 000...000000000 000...000000000 0.006 000...000000000 000...000000000
4-9 000...000000000 0.001 0.002 000...000000000 000...000000000 000...000000000 000...000000000 000...000000000 000...000000000
5-6 000...000000000 000...000000000 0.002 0.013 000...000000000 000...000000000 000...000000000 000...000000000 000...000000000
6-11 0.284 0.001 0.043 0.263 000...000000000 000...000000000 000...000000000 000...000000000 000...000000000
6-12 000...000000000 0.003 0.024 000...000000000 000...000000000 000...000000000 0.001 000...000000000 000...000000000
6-13 0.003 0.001 0.015 0.035 000...000000000 000...000000000 0.005 000...000000000 000...000000000
7-9 000...000000000 000...000000000 0.005 0.458 000...000000000 000...000000000 000...000000000 000...000000000 000...000000000
9-10 0.043 0.001 0.010 000...000000000 000...000000000 000...000000000 0.037 000...000000000 000...000000000
9-14 0.636 000...000000000 0.074 0.714 000...000000000 000...000000000 0.006 000...000000000 000...000000000
10-11 0.330 0.001 0.013 0.018 000...000000000 000...000000000 0.388 000...000000000 000...000000000
12-13 0.536 0.001 0.033 0.312 000...000000000 000...000000000 0.022 000...000000000 000...000000000
13-14 000...000000000 0.001 0.022 000...000000000 000...000000000 000...000000000 000...000000000 000...000000000 000...000000000
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6.2.2 Test Sonuçları

Diferansiyel gelişme yöntemi kullanılarak yapılan testlerde,Np= 15,Cr = 0.95,F =

0.85 ve maksimum iterasyon sayısı 60 olarak alınmıştır. Program son 12 iterasyon

boyunca buldŭgu en iyi fonksiyon dĕgerleri arasındaki fark 0.001 dĕgerinden mutlak

dĕgerce düşükse durmaktadır.

Armoni araması yöntemi kullanılarak yapılan testlerde,HMS= 15, HMCR= 0.45,

PAR= 0.95, brange= 0.1 ve maksimum iterasyon sayısı 900 olarak alınmıştır.

Program son 180 iterasyon boyunca bulduğu en iyi fonksiyon dĕgerleri arasındaki fark

0.001 dĕgerinden mutlak dĕgerce düşükse durmaktadır.

Parçacık sürüsü eniyilemesi kullanılarak yapılan testlerde,Np= 15,α = 0.85,wmax=

0.9, wmin = 0.4, C1 = C2 = 2 ve maksimum iterasyon sayısı 60 alınmıştır. Program

son 12 iterasyon boyunca bulduğu en iyi fonksiyon dĕgerleri arasındaki fark 0.001

dĕgerinden mutlak dĕgerce düşükse durmaktadır.

Testlerde programlar 100’er kez çalıştırılmıştır. Tablo (6.5) IEEE 14 Bara Test

Sisteminde diferansiyel gelişim yöntemi kullanılarak, Tablo (6.6) aynı test sisteminde

armoni araması yöntemi kullanılarak, ve Tablo (6.7) aynı test sisteminde parçacık

sürüsü yöntemi kullanılarak, 7− 9 hattı için yapılan benzetimlerin sonuçlarını

vermektedir. Adıgeçen tablolarda ilk sütunlar bara numarasını, ikinci sütunlar AC yük

akışı sonucu baralardaki gerilim genliğı dĕgerlerini göstermektedir. Üçüncü sütunlarda

uygulanan yöntemle elde edilen gerilim genliği dĕgerleri verilmektedir. Tablolarda

dördüncü sütunlar yapılan 100 test için hesaplanan değerlerin standart sapmalarını,

beşinci sütunda, yüzdelik mutlak hata değerleri ve altıncı sütunda ise yüzdelik mutlak

hata dĕgerlerinin standart sapmaları verilmektedir.

Tablolarda belirtilen yüzdelik mutlak hata değerleri aşăgıdaki gibi hesaplanmaktadır.

%Hata= 100
abs(VAC−Vyöntem)

VAC
(6.22)

BuradaVAC AC yük akışı yöntemiyle hesaplanmış bara gerilim genliği dĕgerlerini,

Vyöntemhat çıkması probleminin ilgili akıllı yöntemle çözümü sonucu elde edilen bara

gerilim genlĭgi dĕgerlerini göstermektedir.̇Ilk tablolardan görülebilecĕgi gibi, IEEE
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Çizelge 6.5: IEEE-14 Bara Test Sistemi, 7-9 hattının çıkması durumunda DE ile
çözümler ve hatalar

Bara No (AC) (DE) (σDE) %Hata (σHata)
1 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000
2 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000
3 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000
4 1.0169 1.0178 0.0000 0.0817 0.0002
5 1.0174 1.0196 0.0000 0.2097 0.0001
6 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000
7 1.0671 1.0699 0.0002 0.2648 0.0165
8 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000
9 1.0291 1.0352 0.0004 000...555999222999 0.0424
10 1.0282 1.0337 0.0004 0.5394 0.0353
11 1.0446 1.0479 0.0002 0.3157 0.0181
12 1.0535 1.0539 0.0000 0.0393 0.0026
13 1.0459 1.0472 0.0001 0.1268 0.0064
14 1.0179 1.0224 0.0003 0.4448 0.0271

maks. hata - - - 000...555999222999 -

Çizelge 6.6: IEEE-14 Bara Test Sistemi, 7-9 hattının çıkması durumunda HS ile
çözümler ve hatalar

Bara No (AC) (HS) (σHS) %Hata (σHata)
1 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000
2 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000
3 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000
4 1.0169 1.0178 0.0000 0.0817 0.0006
5 1.0174 1.0196 0.0000 0.2096 0.0003
6 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000
7 1.0671 1.0698 0.0005 0.2608 0.0457
8 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000
9 1.0291 1.0353 0.0012 000...666000333111 0.1174
10 1.0282 1.0338 0.0010 0.5479 0.0979
11 1.0446 1.0480 0.0005 0.3201 0.0501
12 1.0535 1.0539 0.0001 0.0399 0.0073
13 1.0459 1.0472 0.0002 0.1283 0.0176
14 1.0179 1.0225 0.0008 0.4513 0.0751

maks. hata - - - 000...666000333111 -

14 Bara test sisteminde 7−9 benzetimi için en düşük bağıl mutlak hata DE yöntemi

ile çözümde elde edilmiştir. Aynı zamanda DE yöntemi standart sapmaları düşükür.

En yüksek hata PSO yönteminde ortaya çıkmıştır.
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Çizelge 6.7: IEEE-14 Bara Test Sistemi, 7-9 hattının çıkması durumunda PSO ile
çözümler ve hatalar

Bara No (AC) (PSO) (σPSO) %Hata (σHata)
1 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000
2 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000
3 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000
4 1.0169 1.0178 0.0000 0.0818 0.0037
5 1.0174 1.0196 0.0000 0.2097 0.0023
6 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000
7 1.0671 1.0699 0.0032 0.3154 0.2458
8 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000
9 1.0291 1.0352 0.0079 000...777333777999 0.6291
10 1.0282 1.0337 0.0066 0.6558 0.5197
11 1.0446 1.0479 0.0034 0.3714 0.2627
12 1.0535 1.0539 0.0005 0.0480 0.0387
13 1.0459 1.0472 0.0012 0.1447 0.0913
14 1.0179 1.0224 0.0050 0.5309 0.3957

maks. hata - - - 000...777333777999 -

Çizelge 6.8: IEEE-14 Bara Test Sisteminde, 5-6 hattının çıkması için hesaplanan bara
gerilim genlikleri ve sapmaları

Bara No (AC) (DE) (σDE) (HS) (σHS) (PSO) (σPSO)
1 1.0600 1.0600 0.0000 1.0600 0.0000 1.0600 0.0000
2 1.0450 1.0450 0.0000 1.0450 0.0000 1.0450 0.0000
3 1.0100 1.0100 0.0000 1.0100 0.0000 1.0100 0.0000
4 1.0181 1.0269 0.0002 1.0270 0.0004 1.0269 0.0003
5 1.0272 1.0350 0.0003 1.0350 0.0007 1.0350 0.0005
6 1.0700 1.0700 0.0000 1.0700 0.0000 1.0700 0.0000
7 1.0656 1.0658 0.0001 1.0658 0.0002 1.0658 0.0001
8 1.0900 1.0900 0.0000 1.0900 0.0000 1.0900 0.0000
9 1.0682 1.0601 0.0001 1.0601 0.0002 1.0601 0.0001
10 1.0614 1.0545 0.0000 1.0545 0.0001 1.0545 0.0001
11 1.0623 1.0587 0.0000 1.0587 0.0001 1.0587 0.0001
12 1.0543 1.0555 0.0000 1.0555 0.0000 1.0555 0.0000
13 1.0525 1.0510 0.0000 1.0510 0.0000 1.0510 0.0000
14 1.0422 1.0382 0.0000 1.0382 0.0001 1.0382 0.0001

Tablo (6.8)’da, IEEE-14 Bara güç sisteminde 5-6 baraları arasına băglı transformatör

çıkması durumu için, AC yük akışı kullanılarak elde edilengerilim genlikleri

AC sütununda, diferansiyel gelişme yöntemi ile elde edilen gerilim genlikleri DE

sütununda, armoni araması yöntemi ile elde edilen gerilim genlikleri HS sütununda,

parçacık sürüsü eniyilemesi yöntemi ile elde edilen gerilimler PSO sütununda
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verilmiştir. Benzetimlerde bir önceki durumda kullanılanparametreler kullanılmıştır.

Elde edilen standart sapma değerleri, diferansiyel gelişme yöntemi için(σDE)

sütununda, armoni arama yöntemi için(σHS) sütununda ve parçacık sürüsü eniyilemesi

yöntemi için (σPSO) sütununda verilmektedir. Tablodan DE yönteminin sapmasının

diğer yöntemlere göre daha düşük olduğu kolaylıkla görülebilir.

Çizelge 6.9: IEEE-30 Bara Test Sisteminde, 4-6 hattının çıkması için hesaplanan bara
gerilim genlikleri băgıl yüzdelik hataları

Bara No Bara Gerilimi %Hata (DE) %Hata (HS) %Hata (PSO)
1 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000
2 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000
3 1.0233 0.0968 0.0995 0.1562
4 1.0165 0.0919 0.0974 0.1736
5 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000
6 1.0399 0.1152 0.1144 0.1234
7 1.0364 0.0876 0.0871 0.0898
8 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000
9 1.0507 0.2410 0.2407 0.2338
10 1.0449 0.4814 0.4813 0.4778
11 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000
12 1.0526 0.1743 0.1736 0.1707
13 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000
14 1.0392 0.1507 0.1501 0.1477
15 1.0339 0.0721 0.0726 0.0848
16 1.0397 0.2896 0.2899 0.2978
17 1.0387 0.3854 0.3854 0.3855
18 1.0253 0.2491 0.2494 0.2556
19 1.0235 0.3405 0.3407 0.3437
20 1.0280 0.3845 0.3846 0.3860
21 1.0329 0.4760 0.4759 0.4727
22 1.0336 0.4699 0.4698 0.4668
23 1.0260 0.2177 0.2180 0.2242
24 1.0243 0.3666 0.3666 0.3656
25 1.0285 0.4711 0.4708 0.4639
26 1.0110 0.4861 0.4858 0.4788
27 1.0400 0.5011 0.5006 0.4903
28 1.0376 0.0970 0.0964 0.1014
29 1.0205 0.5156 0.5152 0.5047
30 1.0092 000...555222333666 000...555222333222 000...555111222666

maks. hata - 000...555222333666 000...555222333222 000...555111222666

Tablo (6.9)’da ve (6.10)’de, IEEE-30 Bara güç sisteminde sırasıyla 4-6 ve 4-12

hatlarının çıkması sonucu, DE, PSO, ve HS yöntemleriyle elde edilen gerilim
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genliklerinin AC yük akışıyla elde edilen gerilim genliklerine göre karşılaştırması

verilmektedir. Tablo (6.9) birinci sütununda bara numaraları, ikinci sütununda AC

yük akışı yöntemi ile elde edilen bara gerilim genliği dĕgerleri, üçüncü sütununda

DE yöntemi ile elde edilen bara gerilim genliği dĕgerlerinin ortalama yüzdelik

hata dĕgerleri, dördüncü sütununda HS yöntemi ile elde edilen baragerilim genlĭgi

dĕgerlerinin ortalama yüzdelik hata değerleri, beşinci sütununda PSO yöntemi ile elde

edilen bara gerilim genliği dĕgerlerinin ortalama yüzdelik hata değerleri verilmektedir.

Tablo (6.9)’dan maksimum hata değerleri arasında en düşük değerin PSO yöntemi ile

bulundŭgu görülebilir. Tablo (6.10)’den ise HS yöntemi ile elde edilen sonuçların en

düşük hata dĕgerlerine neden oldŭgu görülebilir.

Tablo (6.11)’de, IEEE-57 Bara güç sisteminde 12-13 hattınınçıkması sonucu,

DE, HS ve PSO yöntemleriyle elde edilen gerilim genliklerinin AC yük akışıyla

elde edilen gerilim genliklerine göre yüzdelik hataları 0.15 dĕgerinden yüksek

baralar verilmektedir. Bu baraların AC yük akışı sonucu gerilim genlikleri Bara

Gerilimi sütununda, DE çözümundeki hatalar (eğer %0.15’ten fazla ise) %Hata (DE)

sütununda, HS çözümündeki hatalar (eğer %0.15’ten fazla ise) %Hata (HS) sütununda,

PSO çözümündeki hatalar (eğer %0.15’ten fazla ise) %Hata (PSO) sütununda

verilmektedir. Bu dĕgerlerin standart sapma değerleri ise sırası ileδDE, δHS, δPSO,

sütunlarında verilmektedir. Tablodan en düşük hata ve sapma dĕgerlerinin DE yöntemi

elde edildĭgi yargısına varılabilir.

Tablo (6.12)’de, IEEE-57 Bara güç sisteminde 13-49 hattınınçıkması sonucu,

DE, PSO, ve HS yöntemleriyle elde edilen gerilim genliklerinin AC yük akışıyla

elde edilen gerilim genliklerine göre yüzdelik hataları 0.5 dĕgerinden yüksek

baralar Bara No sütununda verilmektedir. Bu baraların AC yük akışı sonucu

gerilim genlikleri Bara Gerilimi sütununda, DE çözümundekihatalar (ĕger %0.5’ten

fazla ise) %Hata (DE) sütununda, HS çözümündeki hatalar (eğer %0.5’ten fazla

ise) %Hata (HS) sütununda, PSO çözümündeki hatalar (eğer %0.5’ten fazla ise)

%Hata (PSO) sütununda verilmektedir. Yüzdelik hataların standart sapma değerleri

de sirasıylaδDE, δHS, δPSOsütunlarında verilmektedir. Tablodan PSO yöntemi ile en

düşük hatanın bulunduğu görülmektedir. Ayrıca en düşük sapmaya sahip olan yöntem
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Çizelge 6.10: IEEE-30 Bara Test Sisteminde, 4-12 hattının çıkması için hesaplanan
bara gerilim genlikleri băgıl yüzdelik hataları

Bara No Bara Gerilimi %Hata (DE) %Hata (HS) %Hata (PSO)
1 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000
2 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000
3 1.0419 0.3392 0.3278 0.3392
4 1.0396 0.4160 0.4019 0.4159
5 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000
6 1.0381 0.2571 0.2513 0.2571
7 1.0355 0.1547 0.1513 0.1547
8 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000
9 1.0498 0.1535 0.1491 0.1535
10 1.0462 0.6153 0.6026 0.6152
11 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000
12 1.0252 0.3146 0.3269 0.3145
13 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000
14 1.0131 0.2119 0.2377 0.2127
15 1.0150 0.4066 0.3989 0.4065
16 1.0288 000...666333666888 000...666111555222 000...666333666777
17 1.0348 0.5348 0.5187 0.5347
18 1.0136 0.4654 0.4489 0.4653
19 1.0161 0.5079 0.4909 0.5078
20 1.0229 0.5395 0.5227 0.5394
21 1.0334 0.6020 0.5884 0.6020
22 1.0338 0.5946 0.5807 0.5945
23 1.0133 0.4224 0.4079 0.4223
24 1.0198 0.4633 0.4488 0.4632
25 1.0306 0.5323 0.5231 0.5323
26 1.0132 0.5444 0.5350 0.5444
27 1.0457 0.5576 0.5536 0.5576
28 1.0357 0.1980 0.1946 0.1980
29 1.0264 0.5726 0.5686 0.5726
30 1.0152 0.5808 0.5767 0.5808

maks. hata - 000...666333666888 000...666111555222 000...666333666777

de DE olarak tespit edilebilir. Bu da DE yönteminin diğer yöntemlere göre daha kararlı

sonuçlar ürettĭgini gösterir.

Tablo (6.13)’de ve (6.14)’de, IEEE-118 Bara güç sisteminde sırasıyla 3-5 ve 82-96

hatlarının çıkması sonucu, DE, PSO, ve HS yöntemleriyle elde edilen gerilim

genliklerinin AC yük akışıyla elde edilen gerilim genliklerine göre yüzdelik hataları

0.01 dĕgerinden yüksek baralar Bara No sütununda verilmektedir. Bu baraların
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Çizelge 6.11: IEEE-57 Bara Test Sisteminde, 12-13 hattının çıkması için hesaplanan
bara gerilim genlikleri băgıl yüzdelik hataları ve sapmaları

Bara No Bara Gerilimi %Hata (DE) δDE %Hata (HS) δHS %Hata (PSO) δDE

13 0.9551 0.2431 0.0017 0.2431 0.0519 000...222555444888 0.1170
14 0.9527 0.1874 0.0012 0.1874 0.0383 0.1958 0.0860
46 1.0414 0.1948 0.0012 0.1948 0.0372 0.2024 0.0834
47 1.0158 0.1818 0.0011 0.1818 0.0360 0.1894 0.0809
48 1.0104 0.1718 0.0011 0.1718 0.0351 0.1795 0.0791
49 1.0187 000...222444444999 0.0012 000...222444555000 0.0373 0.2506 0.0844

maks. hata - 000...222444444999 - 000...222444555000 - 000...222555444888 -

Çizelge 6.12: IEEE-57 Bara Test Sisteminde, 13-49 hattının çıkması için hesaplanan
bara gerilim genlikleri băgıl yüzdelik hataları ve sapmaları

Bara No Bara Gerilimi %Hata(DE) δDE %Hata (HS) δHS %Hata (PSO) δPSO

21 0.9814 0.6925 0.0027 0.7123 0.0868 0.6859 0.0510
22 0.9811 0.7273 0.0028 0.7483 0.0912 0.7203 0.0538
23 0.9801 0.7096 0.0028 0.7303 0.0889 0.7026 0.0530
32 0.9219 0.5302 0.0028 0.5543 0.0719 0.5233 0.0526
33 0.9196 0.5272 0.0028 0.5515 0.0719 0.5203 0.0528
34 0.9323 0.5983 0.0027 0.6204 0.0764 0.5916 0.0515
35 0.9394 0.6178 0.0027 0.6394 0.0783 0.6111 0.0514
36 0.9491 0.6384 0.0027 0.6592 0.0803 0.6317 0.0510
37 0.9577 0.6717 0.0027 0.6925 0.0843 0.6649 0.0519
38 0.9830 0.7710 0.0030 0.7926 0.0967 0.7637 0.0562
39 0.9560 0.6616 0.0027 0.6821 0.0830 0.6548 0.0512
40 0.9469 0.6212 0.0026 0.6415 0.0782 0.6147 0.0496
44 0.9932 0.6052 0.0023 0.6222 0.0759 0.5995 0.0440
47 1.0082 0.5880 0.0024 0.6062 0.0738 0.5820 0.0455
48 0.9970 0.7966 0.0030 0.8181 0.1000 0.7892 0.0568
49 0.9774 111...777777333888 0.0061 111...888111444444 0.2251 111...777555888888 0.1152
50 0.9799 1.2423 0.0044 1.2727 0.1567 1.2313 0.0839

maks. hata − 111...777777333888 − 111...888111444444 − 111...777555888888 −

AC yük akışı sonucu gerilim genlikleri Bara Gerilimi sütununda, DE çözümundeki

hatalar (ĕger %0.01’ten fazla ise) %Hata (DE) sütununda, HS çözümündeki hatalar

(eğer %0.01’ten fazla ise) %Hata (HS) sütununda, PSO çözümündeki hatalar (ĕger

%0.01’ten fazla ise) %Hata (PSO) sütununda verilmektedir. Yüzdelik hataların

standart sapma değerleri de sirasıylaδDE, δHS, δPSOsütunlarında verilmektedir. Her iki

tablodan DE yöntemi ile elde edilen çözümlerin daha düşük hata ve sapma değerlerine

sahip oldukları görülebilir.
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Çizelge 6.13: IEEE-118 Bara Test Sisteminde, 3-5 hattının çıkması için hesaplanan
bara gerilim genlikleri băgıl yüzdelik hataları ve sapmaları

Bara No Bara Gerilimi %Hata(DE) δDE %Hata (HS) δHS %Hata (PSO) δPSO

2 0.9707 0.0741 0.0000 0.0741 0.0000 0.0741 0.0000
3 0.9549 000...000777777888 0.0029 000...000888222555 0.0353 000...222555888777 0.7448
5 1.0035 0.0128 0.0004 0.0133 0.0061 0.0378 0.0964
11 0.9850 0.0363 0.0001 0.0364 0.0011 0.0380 0.0132
13 0.9683 0.0265 0.0001 0.0266 0.0009 0.0279 0.0105
21 0.9576 0.0140 0.0000 0.0140 0.0000 0.0140 0.0000
22 0.9689 0.0150 0.0000 0.0150 0.0000 0.0150 0.0000
30 0.9851 0.0235 0.0000 0.0235 0.0000 0.0235 0.0000
38 0.9611 0.0187 0.0000 0.0187 0.0000 0.0187 0.0000

maks. hata − 000...000777777888 − 000...000888222555 - 000...222555888777 −

Çizelge 6.14: IEEE-118 Bara Test Sisteminde, 82-96 hattının çıkması içinhesaplanan
bara gerilim genlikleri băgıl yüzdelik hataları ve sapmaları

Bara No Bara Gerilimi %Hata(DE) δDE %Hata (HS) δHS %Hata (PSO) δPSO

82 0.9831 000...111444888000 0.0023 000...111555111555 0.0506 000...222333444555 0.3308
83 0.9805 0.1112 0.0016 0.1136 0.0366 0.1723 0.2365
84 0.9784 0.0379 0.0006 0.0387 0.0123 0.0583 0.0792
93 0.9859 0.0242 0.0004 0.0245 0.0066 0.0436 0.0603
94 0.9906 0.0517 0.0008 0.0519 0.0123 0.0863 0.1088
95 0.9816 0.0883 0.0012 0.0884 0.0202 0.1436 0.1751
96 0.9941 0.1333 0.0018 0.1333 0.0296 0.2124 0.2511
97 1.0121 0.0648 0.0009 0.0649 0.0148 0.1053 0.1280

maks. hata − 000...111444888000 − 000...111555111555 − 000...222333444555 −

Test sistemlerinde olası tüm hat çıkma benzetimleri de yapılmıştır. Burada

generatör-generatör durumu ve ada (ing:islanding) oluşturmayan tüm durumlar

gözönüne alınmıştır. Bu durumda, IEEE-14 Bara test sistemi için 17 hat çıkması,

IEEE-30 Bara test sistemi için 36 hat çıkması, IEEE-118 Bara test sistemi için 126

hat çıkması ve IEEE-300 Bara test sisteminde 306 hat çıkması için benzetimler

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada kullanılan modeldebu tip bir benzetim yapılması

için bir kez normal durum için yük akışı analizi yapılması yeterli olacaktır. Buradan

elde edilen sonuçlar, eniyileme probleminin çözümünde ilkdĕger olarak kullanılarak

olası tüm hat çıkmaları durumlarında bara gerilim genlikleri hesaplanır. Tablo

(6.25)’da, yöntem sütununda hat çıkması problemini çözmekiçin kullanılan yöntemler

Yöntem sütununda belirtilmiştir. Test sistemlerindeki olası her hat çıkması 100

kez her bir yöntem için çalıştırılarak, bir hat çıkması için yönteme göre süreler
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sırasıyla IEEE-14 Bara, IEEE-30 Bara, IEEE 118 Bara ve IEEE 300 Bara sütununda

verilmektedir. Şekil (6.1)’deki grafikte kullanılan yöntemler ve AC yük akışı çözüm

sürelerinin karşılaştırması verilmektedir. Şekildende görülebilecĕgi gibi AC yük

akışının çözüm süresi, test sistemi büyüdükçe artmaktadır. Oysa DE, PSO ve HS

çözümlerinde süre neredeyse sabit kalmaktadır. Bunun en önemli sebebi, yöntemin

belirli bir bölgeyi dikkate alarak hesap yapması ve test sistemi boyutundan băgımsız

olmasıdır.

Çizelge 6.15: Bir hat çıkmasının çözülmesi için geçen ortalama süre

Test Sistemi Simülasyon Sayısı PSO δPSO DE δDE HS δHS AC
IEEE 14 Bara 17 0.0163 sn. 0.0024 0.0181 sn. 0.0022 0.0129 0.0023 0.0108
IEEE 30 Bara 36 0.0163 sn. 0.0015 0.0192 sn. 0.0017 0.0136 0.0015 0.0146
IEEE 118 Bara 126 0.0127 sn. 0.0001 0.0176 sn. 0.0001 0.0135 0.0001 0.0317
IEEE 300 Bara 306 0.0268 sn. 0.0014 0.0226 sn. 0.0001 0.0175 0.0001 0.1018

IEEE 14 Bara Sistemi IEEE 30  Bara Sistemi IEEE 118 Bara Sistemi IEEE 300 Bara Sistemi
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Şekil 6.1: Farklı yöntemlerin ve AC yük akışının süreleri
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6.3 İkili Hat Çıkmaları

i j

k

l

Şekil 6.2: Elektrik güç siteminde ayrık iki hat

Hat çıkması probleminin birden fazla hat çıkması için çözümünde tekli hat

çıkmalarında kullanılan model başlangıç noktası olarak alınmıştır. Varsayalım kii ve

j baraları arasına bağlı birinci hat vek ve l baraları arasına bağlı ikinci hat aynı anda

devreden çıksın. Birinci hat çıkmasınıQsi ve Qs j fiktif kaynakları ve ikinci hat devre

dışı kalmasını daQsk ve Qsl fiktif kaynakları ile modelleyelim. Bu durumda ikili hat

çıkmalarına ilişkin model Şekil (16)’da olduğu gibidir.

Bu durumda en iyileme probleminin aşamaları:

• Devre dışı kalacak hatları seçın:i j , kl.

• Doğrusallaştırılmış aktif güç eşitliklerini kullanarakbara gerilim açılarını

hesaplayın.

δm = δm+(Xmi−Xm j)△Pn+(Xmk−Xml)△Pr l = 2,3, · · · ,NB (6.23)

△Pn =
Pi j

[1− (X ii +X jj −2Xij )]/xn
(6.24)

△Pr =
Pkl

[1− (Xkk +X ll −2Xkl )]/xr

BuradaXi j bara suseptans matrisinin i. satır, j. sütunundaki elemanını, veXkl bara

suseptans matrisinin k. satır, l. sütunundaki elemanı göstermektedir.Pi j vePkl arıza

öncesi hattan akan aktif güçlerdir vexn ile xr devre dışı olan hatların reaktanslarıdır.
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Qji = 0

Qsj

Qij = 0

yij

Sınırlandırılmış Bölge

Qsi

bi0

2

bi0

2

Sınırlandırılmış Bölge

QyjQyi

Sınırlandırılmış Bölge

Qyl

Qsl Qlk = 0

bl0

2

ykl

Sınırlandırılmış Bölge

bk0

2

Qsk

Qyk

Qkl = 0

Şekil 6.3: İkili hat çıkmasının fiktif kaynaklarla modellenmesi

• Optimizasyon süresince kullanılacak kayıp reaktif güç bileşenleriQ̃Li
∼= Q̃L j , Q̃Lk

∼=

Q̃Ll ’yi hesaplayın.

• i, j, k ve l baralarındaki reaktif güç artıklarını enküçükleyin. Bu süreç matematiksel

olarak, aşăgıda verilen eşitlik koşullu eniyilemeye karşılık gelmektedir.

min
Qsi,Qsk

‖Qi− (Qi j +QLi)+QDi Q j − (−Qi j +QLi)+QDk

Qk− (Qkl +QLk)+QDk Ql − (−Qkl +QLi)+QDl ‖

subject to gq(Vb) =△Qb−Bb△Vb = 0 (6.25)

Burada‖ . ‖ vektörün 2 normudur. Denklem (6.25) yük baraları için dŏgrusallaş-

tırılmış reaktif güç denge denklemidir,△Q reaktif güç eşleme denklemi,V yük bara
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gerilim genli gi vektörü ve B bara suseptans matrisidir.b altindisi ile, eniyilemenin

yapıldı̆gı sınırlanmış alandaki değişkenler simgelenmektedir.

Yukarıda verilen problem ilk olarak diferansiyel gelişimyöntemi kullanılarak

çözülmüştür. Aşăgıda diferansiyel algoritma ile ikili hat çıkması çözümü için

algoritma verilmektedir.

1. Alt ve üst sınırları kullanıcı tarafından belirlenen biraralıkta başlangıçQi j ve Qkl

dĕgerlerinden oluşanNp elemanlı iki sütunluA matrisini rastgele oluşturun.

2. Birinci hat çıkması için elde edilen sınırlandırılmış bölgedeki baralardan oluşan

küme Sınır1 olsun, ikinci hat çıkması için elde edilen sınırlandırılmış bölgedeki

baralardan oluşan küme Sınır2 olsun. Bu iki kümenin birleşimi alınarak, Birleşim

aşăgıdaki gibi bulunur,

Birleşim= Sınır1∪Sınır2 (6.26)

3. A matrisinin ilk sütunundaki her elemanı için aşağıdaki hesaplamaları yapın.

△△△QQQ1 = [0,0, · · · ,A(1,i), · · · ,A(1, j), · · · ,0]
T (6.27)

△△△QQQ1 = [0,0, · · · ,A(1,i), · · · ,A(1,i), · · · ,0]
T A(1,i) =−A(1,i)+2QL1i

△Vbirleşim = B−1
birleşim△Q1 (6.28)

Vbirleşim ilk
= Vbirleşim +△Vbirleşim (6.29)

Benzer şekildeA matrisinin ikinci sütunundaki elemanları kullanarak aşağıdaki

işlemleri yapın.

△△△QQQ2 = [0,0, · · · ,A(2,k), · · · ,A(2,l), · · · ,0]
T (6.30)

△△△QQQ2 = [0,0, · · · ,A(2,k), · · · ,A(2,k), · · · ,0]
T A(2,k) =−A(2,k)+2QL2k

△Vbirleşim = B−1
birleşim△Q2 (6.31)

Vbirleşim iki
= Vbirleşim ilk

+△Vbirleşim (6.32)

4. Yukarıda iki adımda hesaplanan yeni gerilim genliklerini kullanarak amaç

fonksiyonu dĕgerlerini hesaplayın.
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5. Durma koşulu săglanıncaya kadar, aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

• A matrisinin satır elemanlarından ikisini belli bir ağırlıkla bir üçüncüsüne

ekleyin. Bu proses bir popülasyondaki tüm elemanlar için gerçekleştirilir ve

Npboyutlu yeni bir mutant matris oluşturulur.

A
′(G)
i,: = A(G)

(r3,:)+F(A(G)
(r1,:)−AG

(r2,:)) (6.33)

burada,i 6= r1 6= r2 6= r3 olacaktır. Ayrıcar1, r2 ve r3 1 ile Nparasında rastgele

sayılardır.

• İkinci adımda elde edilen mutant elemanlardan bir kısmı deneme dĕgerlerinin

üretilmesinde kullanılırken diğerleri deneme dĕgerlerinde dĕgişmeden kalır.

Bu işlem için popülasyondaki tüm elemanlar için, 1 ile Np arasında bir sayı

oluşturun, bu sayı popülasyon indeksine eşitse ya da 0 ile1 arasındaki bir

başka rastgele sayı CR’den küçükse, bu durumda deneme matrisinde mutant

matris elemanı yer alır aksi taktirde deneme matrisindeA matrisinin elemanı

yer alır.

• Deneme matrisinin ilk sütunundaki her elemanı için aşağıda verilen

hesaplamaları yapın.

△△△QQQ1 = [0,0, · · · ,DMat(1,i), · · · ,DMat(1, j), · · · ,0]
T (6.34)

△△△QQQ1 = [0,0, · · · ,DMat(1,i), · · · ,DMat(1,i), · · · ,0]
T

DMat(1,i) = −DMat(1,i)+2QL1i

△Vbirleşim = B−1
birleşim△Q1 (6.35)

Vbirleşim ilk
= Vbirleşim +△Vbirleşim (6.36)

Benzer şekilde Deneme matrisinin ikinci sütunundaki elemanları kullanarak

aşăgıdaki işlemleri yapın.

△△△QQQ2 = [0,0, · · · ,DMat(2,k), · · · ,DMat(2,l), · · · ,0]
T (6.37)

△△△QQQ2 = [0,0, · · · ,DMat(2,k), · · · ,DMat(2,k), · · · ,0]
T

DMat(2,k) = −DMat(2,k)+2QL2k

△Vbirleşim = B−1
birleşim△Q2 (6.38)

Vbirleşim iki
= Vbirleşim ilk

+△Vbirleşim (6.39)
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• Seçim adımında algoritma, deneme elemanlarının yeni nesilde bulunup

bulunmayacăgına karar verir. Bunun için bulunan yeni gerilim değerlerini

kullanarak amaç fonksiyonunun değerini hesaplayın.

• Deneme matrisi veA matrisi kullanılarak elde edilen uygunluk fonksiyonları

teker teker karşılaştırılarak bir sonraki popülasyondabulunacak elemanlar

belirlenir.

• Önceden belirlenmiş bir durma kriteri sağlanıyorsa algoritma durur ve en son

hesaplanan gerilim değeri sonuç dĕgeri olarak alınır, aksi takdirde 2. aşamaya

dönülür.

Tekli hat çıkmalarındaki algoritmada çözüm için aday gerilim genliği dĕgerlerini

hesaplamak için sınırlandırılmış bölgedeki değerler kullanılırken ikili hat çıkmalarının

çözümünde dŏgruluğu arttırmak amacıyla her iki sınırlandırılmış bölgedekitüm

dĕgişkenlerin dĕgerleri kullanılmıştır.

6.3.1 İkili Hat Çıkma Testleri

İkili hat çıkmaları için diferansiyel gelişim algoritması kullanan yazılım IEEE 30

bara, ve IEEE 118 bara test sistemlerinde koşturulmuştur. Yapılan testlere ilişkin

örnek sonuçlar aşağıdaki tablolarda verilmektedir. IEEE 30 bara test sisteminde, çıkan

hatlardaki baraların ikisinin de arasında transformatör bulunmayan, sınırlandırılmış

bölgede ortak elemanı olmayan ikili hat çıkmasına örnek olarak, 3−4 hattı ile 21−22

hattının a̧ynı anda cıkması benzetimi gerçekleştirilmı¸stir. Tablo (6.16)’de, diferansiyel

gelişme yöntemi kullanılarak yapılan bu benzetim sonucu elde edilen bara gerilim

genlikleri ve yük akışı analizi ile elde edilen gerilim genlikleri değerleri ve bunların

yüzdelik hataları verilmektedir. Tabloda sadece %0.04 dĕgerinden yüksek hatalara

sahip baralar için sonuçlar verilmiştir.

IEEE 30 bara test sisteminde, çıkan hatlardaki baraların bir çiftinin arasında

transformatör bulunan, diğerinde bulunmayan, sınırlandırılmış bölgede ortak elemanı

olmayan ikili hat çıkmasına örnek olarak, 6− 9 hattı ile 14− 15 hattının a̧ynı anda

cıkması benzetimi gerçekleştirilmıştir. Tablo (6.17)’de, diferansiyel gelişme yöntemi

kullanılarak yapılan bu benzetim sonucu elde edilen bara gerilim genlikleri ve yük
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Çizelge 6.16: IEEE-30 Bara Test Sistemi, 3-4 ve 21-22 hattının aynı anda çıkması

Bara No Bara Gerilimi (AC) Bara Gerilimi (DE) %Hata (DE)

6 1.0343 1.0349 0.0594
7 1.0331 1.0336 0.0482
12 1.0525 1.0530 0.0425
14 1.0390 1.0394 0.0471
21 1.0334 1.0328 0.0571
22 1.0394 1.0400 0.0592
24 1.0281 1.0286 0.0459
28 1.0336 1.0340 0.0462

maks. hata - - 000...000555999444

akışı analizi ile elde edilen gerilim genlikleri değerleri ve bunların yüzdelik hataları

verilmektedir. Tabloda sadece %0.3 dĕgerinden yüksek hatalara sahip baralar için

sonuçlar verilmiştir.

Çizelge 6.17: IEEE-30 Bara Test Sistemi, 6-9 ve 14-15 hattının aynı anda çıkması

Bara No Bara Gerilimi (AC) Bara Gerilimi (DE) %Hata (DE)

10 1.0410 1.0449 0.3737
17 1.0358 1.0391 0.3141
20 1.0255 1.0287 0.3118
21 1.0294 1.0331 0.3609
22 1.0303 1.0339 0.3518

maks. hata - - 000...333777333777

IEEE 30 bara test sisteminde, çıkan hatlardaki baraların iki çiftinin de arasında

transformatör bulunan, sınırlandırılmış bölgede ortak elemanı olmayan ikili hat

çıkması durumu bulunmadığı için bu duruma ilişkin örnek benzetim verilmemektedir.

IEEE 30 bara test sisteminde, çıkan hatlardaki baraların iki çiftinin de arasında

transformatör bulunmayan, sınırlandırılmış bölgede ortak elemanı olan ikili hat

çıkmasına örnek olarak, 19−20 hattı ile 16−17 hattının a̧ynı anda cıkması benzetimi

gerçekleştirilmıştir. Tablo (6.18)’de, diferansiyel gelişme yöntemi kullanılarak yapılan

bu benzetim sonucu elde edilen bara gerilim genlikleri ve yük akışı analizi ile elde

edilen gerilim genlikleri dĕgerleri ve bunların yüzdelik hataları verilmektedir. Verilen

dĕgerler %0.1 dĕgerinden yüksek hatalara sahip baralar içindir.

IEEE 30 bara test sisteminde, çıkan hatlardaki baraların bir çifti arasında transformatör

bulunan, dĭger çifti arasında transformatör bulunmayan, sınırlandırılmış bölgede ortak
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Çizelge 6.18: IEEE-30 Bara Test Sistemi, 19-20 ve 16-17 hattının aynı andaçıkması

Bara No Bara Gerilimi (AC) Bara Gerilimi (DE) %Hata (DE)

15 1.0282 1.0268 0.1354
16 1.0448 1.0469 0.2046
17 1.0464 1.0449 0.1391
18 1.0046 0.9998 0.4834
19 0.9941 0.9870 0.7098
20 1.0505 1.0528 0.2143
23 1.0244 1.0233 0.1038

maks. hata - - 000...777000999888

elemanı olan ikili hat çıkmasına örnek olarak, 4−12 hattı ile 10−32 hattının a̧ynı anda

cıkması benzetimi gerçekleştirilmıştir. Tablo (6.19)’de, diferansiyel gelişme yöntemi

kullanılarak yapılan bu benzetim sonucu elde edilen bara gerilim genlikleri ve yük

akışı analizi ile elde edilen gerilim genlikleri değerleri ve bunların yüzdelik hataları

verilmektedir. Verilen dĕgerler %0.5 dĕgerinden yüksek hatalara sahip baralar içindir.

Çizelge 6.19: IEEE-30 Bara Test Sistemi, 4-12 ve 10-22 hattının aynı anda çıkması

Bara No Bara Gerilimi (AC) Bara Gerilimi (DE) %Hata (DE)

10 1.0467 1.0407 0.5781
16 1.0288 1.0223 0.6307
17 1.0351 1.0299 0.5048
19 1.0159 1.0108 0.5057
20 1.0229 1.0175 0.5283
21 1.0286 1.0195 0.8864
22 1.0273 1.0172 0.9832
23 1.0110 1.0053 0.5628
24 1.0156 1.0082 0.7198
25 1.0281 1.0209 0.6990
26 1.0106 1.0034 0.7127
27 1.0442 1.0372 0.6720
29 1.0248 1.0178 0.6851
30 1.0136 1.0066 0.6915

maks. hata - - 000...999888333222

IEEE 30 bara test sisteminde, çıkan hatlardaki baraların iki çifti arasında transformatör

bulunan, sınırlandırılmış bölgede ortak elemanı olan ikili hat çıkmasına örnek olarak,

28−27 hattı ile 6−10 hattının a̧ynı anda cıkması benzetimi gerçekleştirilmıştir. Tablo

(6.20)’de, diferansiyel gelişme yöntemi kullanılarak yapılan bu benzetim sonucu elde

edilen bara gerilim genlikleri ve yük akışı analizi ile elde edilen gerilim genlikleri
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dĕgerleri ve bunların yüzdelik hataları verilmektedir. Verilen dĕgerler %0.5 dĕgerinden

yüksek hatalara sahip baralar içindir.

Çizelge 6.20: IEEE-30 Bara Test Sistemi, 28-27 ve 6-10 hattının aynı anda çıkması

Bara No Bara Gerilimi (AC) Bara Gerilimi (DE) %Hata (DE)

21 1.0088 1.0141 0.5328
22 1.0078 1.0133 0.5503
23 0.9958 1.0013 0.5527
24 0.9737 0.9822 0.8662
25 0.9139 0.9286 1.6076
26 0.8942 0.9104 1.8183
27 0.8888 0.9049 1.8050
29 0.8656 0.8860 2.3620
30 0.8521 0.8755 2.7379

maks. hata - - 222...777333777999

Testler ada durumu oluşturmayan, yük akış analizinde yakınsayan ve en küçük

gerilim genlĭgi dĕgeri olarak 0.8 per unit üstü değerleri veren tüm durumlar için

koşturulmuştur. Buna göre IEEE 30 Bara Test sisteminde toplam 1214 ikili hat

çıkması, IEEE 118 Bara Test sisteminde toplam 15312 ikili hatçıkması benzetimi

yapılmıştır. Öte yandan tekli hat çıkmalarında kullanılan Matlab tabanlı ücretsiz

Matpower yazılımı altında ikili hat çıkmaları için programlar yazılmıştır.

Şekil (6.4)’de ve Şekil (6.5)’de sırasıyla IEEE 30 Bara Test sistemi, ve IEEE 118 Bara

Test sistemi için olası tüm ikili hat çıkmaları ve herbir hatçıkması için elde edilen

en yüksek yüzdelik hata değerlerine ilişkin grafik verilmektedir. Her iki grafikten de

görülecĕgi üzere benzetimi yapılan ikili hat çıkmalarının büyük çoğunlŭgunda elde

edilen yüzdelik hata dĕgeri düşük olmaktadır. IEEE 30 Bara Test sisteminde ikili hat

çıkmaları için ortalama en büyük yüzdelik hata değeri %0.873 ve standart sapma değeri

1.792 olarak elde edilmiştir. IEEE 118 Bara Test sisteminde ise ikili hat çıkmaları için

ortalama en büyük yüzdelik hata değeri %0.425 ve standart sapma değeri 0.674 olarak

hesaplanmıştır.

Tüm ikili hat çıkmaları benzetimleri arasında en büyük yüzdelik hata dĕgeri %5

dĕgerinden büyük benzetim sayısı IEEE 30 Bara Test sisteminde 20 iken IEEE 118

Bara Test sisteminde bu sayı 42’dir. Yapılan tüm benzetimlere oranlandı̆gında IEEE

30 Bara Test sistemi için %1.637 ve IEEE 118 Bara Test sistemin için %0.274 dĕgerleri
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ortaya çıkmaktadır. Ayrıca her iki durum için belirtilen hata dĕgerinden büyük

hata dĕgeri veren ikili hat çıkmaları tablo (6.21)’de ve tablo (6.22)’de verilmektedir.

Tablolar dikkatle incelenecek olursa, her iki test sisteminde de büyük hataları veren hat

çıkmalarının genelde birinci hat çıkmasında bulunan baralardan birinin ikinci barada

bulunması durumunu içerdiği gözlenmektedir.

Tablo (6.21)’de en büyük gerilim genliği hatası bulunan ikili hat çıkması durumu 8−28

ve 28−27 hatlarının devre dışı kaldığı durum için gözlenmiştir. Bu durum için göze

çarpan ilk olgu aynı baranın her iki hat çıkmasında da bulunmasıdır (Bara No:28).

Öte yandan her iki hat çıkmasının benzetimde yapılan hesaplamalarda kullanılan

sınırlandırılmış bölgeleri içınde bulunan bara numaraları sırasıyla;{6,8,27,28} ve

{6,8,25,27,28,29,30} olarak bulunur. Burada dikkati çeken nokta, hesaplamalarda

bu iki kümenin birleşimi alınarak ilerlendiği için ikinci kümenin birinci kümeyi

kapsaması nedeniyle, birinci kümeden kaynaklanan ek bir elemanın birleşim kümesine

girmemesidir. Öte yandan tüm yukarıda belirtilenlerden daha önemli olarak, AC yük

akışı ile bu iki devre dışı kalan hat içın çözüm yapıldığında 30 numaralı bara için

gerilim genlı̆gi dĕgeri 0.86 p.u. olarak bulunur.

Benzer bir durum 10− 21 ve 10− 22 hatlarının devre dışı kalmasında da gözlenir.

Gene bu ikili hat çıkmasında da bir ortak bara vardır (Bara No:10). İkili hat

çıkmasındaki iki farklı sınırlandırılmış bölgeleri olu¸sturan küme elemanlar sırasıyla,

{6,9,10,17,20,21,22} ve{6,9,10,17,20,21,22,24} olarak bulunur. Bu iki kümeden

ikincisi birincisini kapsamaktadır. Ayrıca AC yük akışı ile çözüm yapıldı̆gında 21

numaralı bara için gerilim genliği dĕgeri 0.87 p.u. olarak bulunur.

IEEE 30 Bara Test Sisteminde yüksek hata değeri bulunan ikili hat çıkmalarından

birisi de 6− 28 ve 8− 28 durumudur. Bu durumdaki ortak bara, 28 numaralı

baradır. Sınırlandırılmış bölgeyi oluşturan küme elemanları sırasıyla,{6,8,27,28}

ve {2,4,6,7,8,9,10,27,28} olarak bulunur. Bu iki kümeden ikincisi birincisini

kapsamaktadır. Ayrıca AC yük akışı ile çözüm yapıldığında 30 numaralı bara için

gerilim genlĭgi dĕgeri 0.86 p.u. olarak bulunur.

Bir başka yüksek hata veren ikili hat çıkması durumu 6− 28 ve 28− 27

durumudur. Burada da ortak bara 28 numaralı baradır. Sınırlandırılmış bölgeyi
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oluşturan elemanları sırasıyla,{2,4,6,7,8,9,10,27,28} ve {6,8,25,27,28,29,30}

olarak bulunur. Önceki örneklerden farklı olarak her iki küme birbiri ile ortak olmayan

elemanlara da sahiptir. Ayrıca AC yük akışı ile çözüm yapıldığında 30 numaralı bara

için gerilim genlĭgi dĕgeri 0.86 p.u. olarak bulunur.

Tablo (6.21)’deki dĭger ikili hat çıkmaları incelenecek olursa 15− 23 ve 28− 27

hatlarının çıkması ile 9− 10 ve 28− 27 hatlarının çıkması durumlarının ortak bara

bulundurmamaları nedeni ile diğer örneklerden farklı oldŭgu görülür. Ancak bu ikili

hat çıkmalarının her ikisinde de AC yü k akışı sonucu 30 numaralı bara için elde edilen

gerilim genlĭgi dĕgeri oldukça düşük bir dĕger olan 0.82 p.u. dur.

Çizelge 6.21: IEEE-30 Bara Test Sistemi, %5’ten fazla hata veren ikili hatçıkmaları

Çıkan ilk hat Çıkan ikinci hat %Hata

4−6 6−8 5.223
6−8 4−6 5.223
9−10 6−10 5.280
6−10 9−10 5.280
15−23 28−27 5.496
28−27 15−23 5.496
9−10 28−27 6.049
28−27 9−10 6.049
12−15 12−14 8.329
12−14 12−15 8.329
6−28 6−8 14.62
6−8 6−28 14.62
6−28 28−27 16.56
28−27 6−28 16.56
6−28 8−28 17.23
8−28 6−28 17.23
10−21 10−22 17.60
10−22 10−21 17.60
8−28 28−27 21.35
28−27 8−28 21.35

Tablo (6.22)’de en büyük gerilim genliği hatası bulunan ikili hat çıkması durumu 30−

38 ve 38−37 hatlarının devre dışı kaldığı durum için gözlenmiştir. Bu durum için göze

çarpan ilk olgu aynı baranın her iki hat çıkmasında da bulunmasıdır (Bara No:38). Öte

yandan her iki hat çıkması için sınırlandırılmış bölgeyi oluşturan kümenin elemanları

sırasıyla{8,17,26,30,37,38,65} ve{30,33,34,35,37,38,39,40,65} olarak bulunur.
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Benzer şekilde yüksek hata veren ikili hat çıkmalarından birisi de 11− 13 ve 8− 5

durumudur. Bu durumda ortak bir bara yoktur. Her iki sınırlandırılmış bölge sırasıyla

{4,5,11,12,13,14,15} ve {3,4,5,6,8,9,11,30} olarak bulunur. En yüksek hatanın

elde edildĭgi 13 numaralı barada AC yük akışı sonucu 0.90 p.u. gerilim genlĭgi dĕgeri

elde edilir.

Yüksek hata veren ikili hat çıkmalarından birisi de 12− 16 ve 8− 5 durumudur.

Bu durumda ortak bir bara yoktur. Her iki sınırlandırılmış bölge sırasıyla

{2,3,7,11,12,14,16,17,117} ve {3,4,5,6,8,9,11,30} olarak bulunur. AC yük akışı

sonucu en düşük gerilim genliği dĕgeri 0.93 p.u. olarak elde edilir. Öte yandan bu

durumlarda bulunan 8− 5 hat çıkmasının da bir elemanı olduğu 16− 17, 30− 17,

14−15, 3−5 ikili hat çıkmalarında da yüksek yüzdelik hata değerleri elde edilir.

İkili hat çıkmalarından 38−37 ve 38−65 durumunda, ortak bir bara vardır (Bara No:

38). Her iki hat çıkması için sınırlandırılmış bölgeler,{30,37,38,64,65,66,68} ve

{30,33,34,35,37,38,39,40,65} olarak bulunur. Her iki kümede de birbirinden farklı

elemanlar da bulunmaktadır. AC yük akışı sonucu çok düşükgerilim genlĭgi dĕgeri bu

hat çıkması için ortaya çıkmamıştır.

Ortak bara olan bir ikili hat çıkması da 11− 13 ve 11− 12 durumudur. Bunlar

için sınırlandırılmış bölgeleri oluşturan küme elemanları {4,5,11,12,13,15} ve

2,3,4,5,7,11,12,13,14,16,117 olarak bulunur. Her iki kümede de birbirinden farklı

elemanlar bulunmaktadır. AC yük akışı sonucu en büyük hatanın elde edildĭgi 13

numaralı barada en düşük gerilim genliği dĕgeri olan 0.90 p.u. dĕgeri elde edilmiştir.

Gene ortak bir eleman içeren 49− 51 ve 51− 58 durumunda ise en düşük gerilim

genliği dĕgeri 51 numaralı barada 0.86 p.u. olarak elde edilir. Ortak eleman içermeyen

49−51 ve 56−58 durumunda ise bu değer gene 51 numaralı barada 0.83 p.u. olarak

elde edilir. Gene ortak eleman içermeyen 49−51 ve 53−54 durumunda ise bu değer

53 numaralı barada 0.80 p.u. olarak elde edilir.

Tablodan, 22− 23 hattının içinde oldŭgu 23− 25, 26− 30, 23− 32, 23− 24 ikili

hat çıkmalarında da hataların yüksek olduğu görülebilir. Bunlardan 26−30’u içeren

dışındakiler ortak baralı hat çıkmalarıdır. Bu durumda iseen düşük gerilim genliği
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dĕgerine sahip bara, Ac yük akışı sonucu 0.91 p.u. dĕgerli 22 numaralı bara olarak

bulunur.

Hata seviyesi %5.68 olan 100−106 ve 100−105 durumu için AC yük akışı analizi ile

elde edilen en düşük gerilim genliği dĕgeri 0.89 p.u. olarak 106 numaralı barada elde

edilir.

Geri kalan üç duruma bakılırsa, birinci durum olan 34−43 ve 38−65 durumu, ikinci

durum olan 38− 65 ve 44− 45 durumu, ve son durum olan 34− 43 ve 38− 37

durumlarından ötürü 38 barasının hat çıkmalarında önemli bir bara oldŭgu sonucuna

varılır.

Şekil 6.4: IEEE 30 Bara Test Sistemindeİkili Hat Çıkmaları

Şekil 6.5: IEEE 118 Bara Test Sistemindeİkili Hat Çıkmaları

Elektrik güç sistemi topolojisi açısından incelenecek olursa, ikili hat çıkmaları

için üç farklı durum oldŭgu gözlenir. Bunların birincisinde devre dışı kalan

hat/transformatörün bağlı olduğu baralar birbirinden ayrıktır (k 6= i, j ve l 6= i, j). Yani

devre dışı kalan birimlerin ortak noktası yoktur.İkinci konfigürasyonda ise bir ortak
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bara söz konusudur (k = i ∨ j veya l = i ∨ j). Üçüncü durumda devre dışı kalan

hatların/transformatörler için iki ortak bara söz konusudur ( k= i ve l = j). Bu paralel

hat/transformatör durumunu gösterir, çalışmada dikkatealınmamıştır. Öte yandan ikili

çıkmalar için her iki farklı topolojide de, üç farklı tipte hat çıkması olasılı̆gı vardır,

bunlar sırasıyla,

• hatla hattın aynı anda çıkması

• hat ile transformatörün aynı anda çıkması

• transformatör ile transformatörün aynı anda çıkması

durumlarıdır.

Yapılan testlerde bu farklı durumlar için sonuçlar alınmı¸s ve grafikler çizdirilmiştir.

Buna göre sınırlandırılmış bölgede ortak eleman bulunmayan ikili hat çıkmaları için,

IEEE 30 bara test sisteminde hat ile hattın aynı anda çıkmasıdurumu, hat ile

transformatörün aynı anda çıkması durumu, transformatör ile hattın hattın aynı anda

çıkması durumu için grafikler şekil (6.6)’de, verilmektedir. IEEE 30 Bara Test

sisteminde sınırlandırılmış bölgede ortak eleman bulunmayan ikili hat çıkmalarında

tranformatör ile transformatörlü ikili hat çıkması durumubulunmadıgı için bu durum

gözönüne alınmamıştır. IEEE 118 bara test sisteminde hat ile hattın aynı anda çıkması

durumu, hat ile transformatörün aynı anda çıkması durumu, transformatör ile hattın

aynı anda çıkması durumu, transformatör ile transformatörün aynı anda çıkması için

grafikler şekil (6.7)’de, verilmektedir.

6.3.2 İkili Hat Çıkmaları Hız Testleri

İkili hat çıkmaları içın Matpower programı kullanılarak IEEE 14, 30, 57, 118 ve 300

Bara test sistemlerinde, PSO, DE ve HS yöntemleri için hız testleri gerçekleştirilmiştir.

Testlerde, ada durumu oluşmasına neden olan hat çıkmalarıve hat çıkması sonucu 0.8

p.u. gerilim büyüklü̆gü dĕgerinden düşük dĕger veren hat çıkmaları gözardı edilmiştir.

Buna göre 14 Bara Test sisteminde 260 ikili hat çıkması, 30 Bara Test sisteminde,

1210 ikili hat çıkması, 57 Bara Test sisteminde 4148 ikili hatçıkması, 118 Bara Test
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Şekil 6.6: IEEE 30 Bara Test Sisteminde Sınırlandırılmış Bölgede Ortak Eleman
BulunmayaṅIkili Hat Çıkmaları

sisteminde 15380 ikili hat çıkmasıve 300 Bara Test sisteminde de 87614 ikili hat

çıkması benzetimi gerçekleştirilmiştir.

PSO, DE ve HS yöntemleri için yazılan programlarda farklı durdurma koşulları

verilerek, program hızları ve sonuļarın doğrulukları karşılaştırılmıştır.

İlk test grubu için maksimum iterasyon sayısı, 200 (HS için 3000), seçilmiş en iyi

sonuçta son 20 (HS icin 300) iterasyonda değişme yoksa program sona ermiştir.İlk test

grubunda dŏgruluk sınanması amacıyla IEEE 118 Baradaki tüm ikili hat çıkmaları için

en büyük hata dĕgerleri bir dosyaya yazdırılmış ve bu değerın ortalaması ve standart
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Şekil 6.7: IEEE 30 Bara Test Sisteminde Sınırlandırılmış Bölgede Ortak Eleman
Bulunanİkili Hat Çıkmaları
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Şekil 6.8: IEEE 118 Bara Test Sisteminde Sınırlandırılmış Bölgede Ortak Eleman
BulunmayaṅIkili Hat Çıkmaları
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Şekil 6.9: IEEE 118 Bara Test Sisteminde Sınırlandırılmış Bölgede Ortak Eleman
Bulunanİkili Hat Çıkmaları
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sapması her bir yöntem için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bu işlem aşăgıda dĕgınilecek

diğer test grupları için de gerçekleştirilmiştir.

Buna göre IEEE 118 Bara Test sisteminde tüm ikili hat çıkmaları, her benzetim

için maksimum iterasyon sayısı 200 olduğunda ve son 20 iterasyondaki değişim

incelendĭginde, PSO için ortalama hata değeri 0.6311 ve standart sapma değeri 0.99

olarak, DE için ortalama hata değeri 0.5113 ve standart sapma değeri 1.15 ve HS için

ortalama hata dĕgeri 0.4506 ve standart sapma değeri 0.74 olarak hesaplanmıştır.

Buna göre IEEE 118 Bara Test sisteminde tüm ikili hat çıkmaları, her benzetim

için maksimum iterasyon sayısı 100 (HS için 1500) olduğunda ve son 10 (HS için

150) iterasyondaki dĕgişim incelendĭginde, PSO için ortalama hata değeri 0.8724 ve

standart sapma değeri 1.64 olarak, DE için ortalama hata değeri 0.8518 ve standart

sapma dĕgeri 1.51 ve HS için ortalama hata değeri 0.4704 ve standart sapma değeri

0.84 olarak hesaplanmıştır.

Buna göre IEEE 118 Bara Test sisteminde tüm ikili hat çıkmaları, her benzetim için

maksimum iterasyon sayısı 100 (HS için 1500) olduğunda ve son 5 (HS için 75)

iterasyondaki dĕgişim incelendĭginde, PSO için ortalama hata değeri 1.26 ve standart

sapma dĕgeri 2.37 olarak, DE için ortalama hata değeri 1.52 ve standart sapma değeri

3.63 ve HS için ortalama hata değeri 0.77 ve standart sapma değeri 1.64 olarak

hesaplanmıştır.

Bu tablolardan HS’nin bu koşullar altında doğruluk açısından en güvenilir yöntem

olduğu sonucuna varılmıştır. HS yöntemi için 118 Barada iterasyon sayısı sabit

tutulup, son 50 iterasyon değerindeki dĕgişime bakılarak durma kararı verildiğinde

benzetim başina hız 0.0176 sn’ye düȩrken, ortalama hata değeri 1.57 olmuş standart

sapma ise 2.58 olarak hesaplanmıştır.
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Çizelge 6.22: IEEE-118 Bara Test Sistemi, %5’ten fazla hata veren ikili hat çıkmaları

Çıkan ilk hat Çıkan ikinci hat %Hata

23−24 22−23 5,00
22−23 23−24 5,00
16−17 8−5 5,13
8−5 16−17 5,13
8−5 30−17 5,15

30−17 8−5 5,15
34−43 38−37 5,39
38−37 34−43 5,39
14−15 8−5 5,62
8−5 14−15 5,62

100−106 105−106 5,67
105−106 100−106 5,67
23−32 22−23 5,78
22−23 23−32 5,78
44−45 38−65 5,78
38−65 44−45 5,78
53−54 49−51 6,13
49−51 53−54 6,13
22−23 26−30 6,34
26−30 22−23 6,34
34−43 38−65 6,58
38−65 34−43 6,58
22−23 23−25 7,12
23−25 22−23 7,12
56−58 49−51 7,49
49−51 56−58 7,49
8−5 3−5 8,19
3−5 8−5 8,19

49−51 51−58 8,55
51−58 49−51 8,55
11−12 11−13 8,66
11−13 11−12 8,66
38−65 38−37 9,49
38−37 38−65 9,49
12−14 8−5 9,63
8−5 12−14 9,63

12−16 8−5 10,42
8−5 12−16 10,42
8−5 11−13 11,32

11−13 8−5 11,32
30−38 38−37 12,13
38−37 30−38 12,13

70



Çizelge 6.23: Yöntemler için hızlar (sn) (Maks. iterasyon=200, son 20 iterasyonda
dĕgişim kontrolü)

Test Sistemi HS DE PSO AC

IEEE 14 Bara 0.0485 0.0634 0.0742 0.0107
IEEE 30 Bara 0.0505 0.0629 0.0689 0.0133
IEEE 57 Bara 0.0499 0.0557 0.0628 0.0175
IEEE 118 Bara 0.0386 0.0506 0.0469 0.0204
IEEE 300 Bara 0.0592 0.0555 0.0552 0.0439

Çizelge 6.24: Yöntemler için hızlar (sn) (Maks. iterasyon=100, son 10 iterasyonda
dĕgişim kontrolü)

Test Sistemi HS DE PSO AC

IEEE 14 Bara 0.0395 0.0310 0.0373 0.0107
IEEE 30 Bara 0.0403 0.0320 0.0353 0.0133
IEEE 57 Bara 0.0344 0.0284 0.0336 0.0175
IEEE 118 Bara 0.0325 0.0276 0.0264 0.0204
IEEE 300 Bara 0.0424 0.0308 0.0309 0.0439

Çizelge 6.25: Yöntemler için hızlar (sn) (Maks. iterasyon=100, son 5 iterasyonda
dĕgişim kontrolü)

Test Sistemi HS DE PSO AC

IEEE 14 Bara 0.0256 0.0171 0.0210 0.0107
IEEE 30 Bara 0.0275 0.0176 0.0205 0.0133
IEEE 57 Bara 0.0229 0.0159 0.0189 0.0175
IEEE 118 Bara 0.0259 0.0155 0.0157 0.0204
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6.4 Yöntemin Paralel Ortamda Uygulanması

Bu bölümde hat çıkması probleminin paralel çözülmesine değinilecektir. Paralel

uygulamanın tek bir hat çıkması yapılması anlamlı değildir. Bunun sebebi, tek bir

hat çıkmasının oldukça kısa sürmesidir.

Paralel uygulama, bir elektrik güç sisteminde olası tüm hatçıkmalarının sıra ile

uygulanması durumu için gerçeklenmiştir. Bu işlem için paralel yapı Şekil (6.10)’de

verilmektedir.

Yük Akışı

1 2 3 n

n

m

+ 1 outages
n

m

+ 1 outages
n

m

outages

işlemci 1

İlk r işlemci m-r işlemci

hat çıkması hat çıkması hat çıkması

işlemci 2 işlemci m

Şekil 6.10: Yöntemin paralel uygulanması

Buna göre ĕger m adet işlemci kullanılabiliyor, ve HÇS kadar olası hat çıkması varsa,

bu durumda,

bölüm=
HÇS

m
(6.40)

kalansız olması koşulunda, her işlemciye düşen çözülmesi gereken hat çıkması

problemi sayısı bölüm kadar olacaktır. Aksi durumdakalanadet işlemcide bu sayının

bir fazlası hat çıkma problemi çözülecek diğer işlemcilerde çözülmesi gereken hat

çıkması problemi sayısı ise bölüm olarak kalacaktır.

Paralel hesaplama testleri yapılırken akıllı yöntem parametreleri daha önceden

belirtildiği gibi alınmıştir. Maksimum iterasyon sayıları DE, ve PSOiçin 60, armoni

araması yöntemi için 900 alınmıştır. Durma kriteri olarakher üç yöntemde de

fonksiyon için bulunan en iyi dĕgerin, maksimum iterasyon sayısının beşte biri kadar

olan iterasyon boyunca değişmemesi ya da çok az değişmesine bakılmıştır.
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Şekil 6.11: 118 Bara tüm hatların çıkması paralel sonuçlar (DE, HS, PSO)
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Şekil 6.12: 300 Bara tüm hatların çıkması paralel sonuçlar (DE, HS, PSO)

IEEE 118 Bara test sistemindeki 126 hat çıkması 1-32 işlemcide yukarıda anlatılan

biçimde armoni araması, parçacık sürüsü eniyileme yöntemi, ve diferansiyel gelişim

yöntemi kullanılarak paralel çalıştırılmıştır. IEEE 300 Bara test sistemindeki 312

hat çıkması 1-32 işlemcide yukarıda anlatılan biçimde üç yöntem kullanılarak paralel

çalıştılmıştır. Elde edilen süre sonuçları ve işlemci sayıları sırayla Şekil (6.11)’de ve

Şekil 6.12’da verilmektedir.
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Öte yandan her iki test sistemi için speedup sonuçları da Şekil (6.13) ve Şekil (6.14)’de

verilmektedir.
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Şekil 6.13: 118 Bara tüm hatların çıkması speedup sonuçları
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Şekil 6.14: 300 Bara tüm hatların çıkması speedup sonuçları

Şekillerde görülebilecĕgi gibi problemin her üç yöntemle paralel çözümü süre

sonuçları bir dĕgere kadar azalmakta ve ondan sonra bu azalma durmaktadır. Bunun

temel nedeni her bir işlemciye gelen yükün az olmasıdır.
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7. SONUÇLAR

Elektrik güç sistemleri servislerinin sürekli güvenli birşekilde çalışması günümüzde

daha önemli hale gelmiştir. Bunun için elektrik güç sistemioperatörlerinin

oluşabilecek kötü durumları önceden belirleyerek zamanında önlem alması gerekir.

Güç sistemleri bileşenlerine örnek olarak iletim hatları, üreteçler, transformatörler,

yükler vb. verilebilir. Bunların önceden planlanmaksızın devre dışı kalmaları

güç sistemlerinde büyük problemler yaratabilir. Devre dı¸sı kalan güç sistemi

bileşeninin sistemdeki düğüm noktaları baralardaki gerilimlere etkileri ve hattaki

güç akışlarında sağladıkları dĕgişmeler önceden hesaplanmaya çalışılır. Güç sistemi

bileşenlerinden iletim hatları, ve transformatörlerin devre dışı kalmaları sonucu bu

dĕgerlerin hesaplanması kolay değildir.

Bu nedenle elektrik güç sistemlerinde hat ve transformatör çıkması benzetimi için

çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Ancak geliştirilen yöntemlerin çŏgu dŏgrusal

modeller kullandıkları için gerekli hesap doğruluğunu săglayamamıştır. AC yük

akışı ise gerekli dŏgrulukta hesaplar yapabilmesine karşın hesaplama hızı açısından

tercih edilir dĕgildir. Bu çalışmada yukarıda verilen her iki farklı yöntemgrubundan

daha hızlı ve yeterli dŏgrulukta sonuç üreten bir hat çıkması modeli kullanılmıştır

[26]. Model sadece çıkma olan hattaki baralar ve bunların birinci derecedeki komşu

baralarının bilgilerini kullanır, ve hat çıkması problemini yerel kısıtlamalı eniyileme

problemi olarak gündeme getirir.

Öte yandan özellikle son yıllarda doğa esinli hesaplamanın önemi ve kullanımıartmak-

tadır. Eniyileme problemlerinde kullanılan yöntemlerdenparçacık sürüsü eniyilemesi,

armoni araması, diferansiyel gelişim yöntemi bu çalışmada hesaplama araçları

olarak kullanılmıştır. Öncelikle yöntemler bilinen eniyileme problemlerine başarı

ile uygulanmış, yöntemlerde kullanılacak parametreler belirlenmiştir. Yöntemler

kullanılarak oluşturulan algoritmalar IEEE test sistemleri kullanılarak test edilmiş

ve AC yük akışı sonuçları ile karşilaştırılmıştır. Sonuç olarak her üç yöntemle de
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yeterli derecedeki dŏgrulukta çözümlerin, test sistemi boyutundan bağımsız olarak

hızlı biıçimde elde edildiı̆gi görülmüştür.

Aynı anda oluşabilecek birden fazla hat çıkması için yeni bir model geliştirilmiş ve

elde edilen model de yukarıda adı geçen akıllı yöntemler kullanılarak çözülmüştür.

Elde edilen sonuçların da tekli hat çıkmalarında olduğu gibi hızlı oldŭgu ve yeterli

hesaplama dŏgruluğunu, ayrıntıları ilgili bölümde verilen çok özel durumlardışında

săgladı̆gı görülmüştür.

Hat çıkması benzetimlerinin test altındaki sistemdeki olası tüm tekli hat çıkmaları,

ve olası tüm ikili hat çıkmaları için gerçekleştirilmesinin oldukça zaman alıcı olması

nedeniyle hesap hızını arttırmak için paralel programlamakullanılmıştır. Paralel

Matlab hesablama aracı olarak belirlenmiş, tekli ve ikilihat çıkmaları için yapılan

testlerde 10 kata varan hızlanmalar bulunmuştur.
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9.

9.1 Ek A: Akıllı Yöntemlerin Test Fonksiyonları ile Sınanması

Çalışmada kullanılacak olan akıllı yöntemlerin doğrulukları ve hızları yukarıda

belirtilen test fonksiyonları kullanılarak sınanmıştır. Benzetilmiş tavlama yöntemi için

yazılmış olan programda, fonksiyonun bulunulan sıcaklıkseviyesindeki dĕgerinden

önceki beş sıcaklık seviyesindeki fonksiyon değerleri teker teker çıkarılır, bulunan

dĕgerlerin toplamı belirli bir durma kriteri dĕgerinden düşükse program durur, aksi

halde belirtilen en son sıcaklığa erişilinceye kadar program çalışmaya devam eder.

Parçacık sürüsü eniyilemesi için yazılan programda durma kriteri o anki global en

iyi değer ile fonksiyonun 400 iterasyon önceki global en iyi değeri arasındaki farkın

büyüklü̆güne bakılarak belirlenmiştir. Bu iterasyon farkı esnek olup çözülen probleme

göre farklı dĕgerler alabilmektedir. Programların hızlarını iyileştirmek amacıyla

matlab profiler kullanılmıştır. Hız arttırmak için oluşturulan dizilere ve matrislere

mutlaka program başında değer verilerek yer açılmıştır. Öte yandan programların

hızları ve dŏgrulukları matlab’de daha önceden yazılmış başka programlarla da

karşılaştırılmıştır. Bunlardan benzetilmiş tavlama algoritması için yazılmış olan

program Joachim Vandekerckhove tarafından yazılmıştır [53]. Parçacık sürüsü

optimizasyonu programı, Brian Birge tarafından yazılan programla karşılaştırılmıştır

[54]. Diferansiyel gelişim yöntemi için Rainer Storn, Ken Price, Arnold Neumaier ve

Jim Van Zandt tarafından yazılan program [55] kullanılmıştır. Armoni araması için

Zong Woo Geem tarafından yazılmış olan programla [56] kar¸sılaştırma yapılmıştır.

Geem tarafından yazılan programın anılan diğer programlardan en temel farkı

bir durma kriterine sahip olmamasıdır. Benzetilmiş tavlama ve parçacık sürüsü

optimizasyonu programlarında bu kullanıcı tarafından ayarlanabilirken, armoni

araması programında girilen iterasyon sayısı kadar program çalışmaktadır. Price ve

arkadaşları tarafından yazılan diferansiyel gelişim yöntemi programında ise kullanıcı
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hedeflenen minimum değeri belirtmekte ve programda hesaplanan fonksiyon değeri bu

dĕgerden küçük oluncaya değin ya da maksimum yineleme sayısına erişilinceye kadar

program çalışmaktadır.

Camelback fonksiyonu benzetilmiş tavlama yöntemi ile çözülürken, T0 parametresi

100 seçilmiş, her sıcaklıktaki deneme sayısı 600 olarak belirlenmiştir. Yapılan 100

test sonucu camelback fonksiyonunun ortalama en küçük değeri −1.0291, standart

sapma 0.0026, ortalama süre ise 1.3554 sn. olarak ortaya çıkmıştır. Vandekerckhove

tarafından yazılmış program da 100 kez çalıştırılmıştır. Camelback fonksiyonunun

bulunan ortalaama en küçük değeri−1.0316 standart sapma 10−7, ortalama süre ise

2.2602 sn. olarak hesaplanmıştır.

Camelback fonksiyonu parçacık sürüsü eniyileme yöntemi ileçözülürken, α

parametresi 0.85, wmax parametresi 0.9, wmin parametresi 0.4 alınmış, popülasyon

boyutu N ise 10 alınmıştır. Maksimum iterasyon sayısı 1000olarak ayarlanmış ve

durma kriteri son 100 iterasyondaki değişimin belirli bir sayıdan küçük olmasına göre

seçilmiştir. Yapılan 20 test sonucu camelback fonksiyonunun ortalama en küçük değeri

−1.031628, ortalama süre ise 0.13 sn. olarak ortaya çıkmıştır. Birge tarafından yazılan

programda da aynı parametre değerleri seçilmiş, fonksiyonun en küçük değeri ortalama

olarak 1.03163 olarak ortalama 0.344 sn. sürede hesaplanmıştır.

Camelback fonksiyonu diferansiyel gelişme yöntemi ile çözülürken, CR parametresi

0.9, F parametresi 0.8 alınmış, popülasyon boyutu N ise 10 alınmıştır. Maksimum

iterasyon sayısı 100 seçilmiş, program eğer son 20 iterasyon boyunca hesaplanan

en küçük fonksiyon dĕgerinde bir dĕgişme yoksa durdurulmuştur. Yapılan 20 test

sonucu camelback fonksiyonunun ortalama en küçük değeri −1.03162, standart

sapma 7.38∗ 10−9, ortalama süre ise 0.188 sn. olarak ohesaplanmıştır. Price

ve arkadaşları tarafından yazılan diferansiyel gelişimprogramı aynı parametreler

kullanılarak çalıştırıldı̆gında fonksyon ortalama en küçük değeri −1.03162 olarak

0.124 sn. ortalama sürede bulunmuştur.

Camelback fonksiyonu armoni arama yöntemi ile çözülürken, HMS parametresi

10, HMCR parametresi 0.8, PAR parametresi 0.4, bw parametresi 0.01 alınmıştır.

Programda maksimum iterasyon sayısı 5000 seçilmiş, son 500 iterasyon boyunca
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hesaplanan fonksiyon en kücük değerinde bir dĕgişiklik olmaması durumunda program

durmuştur. Yapılan 20 test sonucu camelback fonksiyonunun elde edilen enküçük

dĕgerlerinin ortalaması−1.03162, standart sapma 1.37∗ 10−6, ortalama süre ise

0.165 sn. olarak ortaya çıkmıştır. Geem tarafından yazılan armoni araması programı

aynı parametreler kullanılarak çalıştırıldığında, fonksiyonun en küçük değerlerinin

ortalaması−1.0316 olarak ortalama 0.174 sn. sürede hesaplanmıştır.

Rosenbrock fonksiyonu benzetilmiş tavlama yöntemi ile çözülürken,T0 parametresi

100 seçilmiş, her sıcaklıktaki deneme sayısı 600 olarak belirlenmiştir. Yapılan 100 test

sonucu rosenbrock fonksiyonunun ortalama en küçük değeri 0.0022, standart sapma

0.0008, ortalama süre ise 1.5579 olarak ortaya çıkmıştır. Vandekerckhove tarafından

yazılmış program da 100 kez çalıştırılmıştır. Rosenbrock fonksiyonunun bulunan

ortalaama en küçük değeri 0.0022 standart sapma 0.0010, ortalama süre ise 4.4735

sn. olarak hesaplanmıştır.

Rosenbrock fonksiyonu parçacık sürüsü eniyileme yöntemi ile çözülürken,α para-

metresi 0.85, wmax parametresi 0.9, wmin parametresi 0.4 alınmış, popülasyon boyutu

N ise 10 alınmıştır. Program maksimum iterasyon sayısı 1000 olarak belirlenmiştir

ve son 100 iterasyonda boyunca hesaplanan global en iyi değerinin dĕgişmemesi

durumunda durmaktadır. Yapılan 20 test sonucu rosenbrock fonksiyonunun ortalama

en küçük dĕgeri 5.02∗10−5, standart sapma 9.63∗10−5, ortalama süre ise 0.1089 sn.

olarak ortaya çıkmıştır. Aynı koşullar altında Birge tarafından yazılan program 20 kez

çalıştırıldı̆gında, fonksiyonun en küçük değer ortalaması 0.1003 olarak hesaplanmıştır.

Test için ortalama süre ise 0.082 sn. olarak hesaplanmıştır. Öte yandan Birge

tarafından yazılan program parametrelerinden popülasyonboyutu 20 olarak dĕgiştirilir

ve durma kriterindeki iterasyon sayısı 250 yapılırsa bu durumda program sonuçlarında

bir iyileşme gözlenmektedir. Buna göre hesaplanan ortalama en küçük dĕger 0.0048

olmaktadır. Öte yandan, ortalama hesaplama süresi artmakta ve 0.374 sn. olmaktadır.

Rosenbrock fonksiyonu diferansiyel gelişme yöntemi ile çözülürken, CR parametresi

0.9, F parametresi 0.8 alınmış, popülasyon boyutu N ise 10 alınmıştır. Maksimum

yineleme sayısı 100 seçilmiş, program eğer son 20 iterasyon boyunca hesaplanan en

küçük fonksiyon dĕgerinde bir dĕgişme yoksa durdurulmuştur. Yapılan 20 test sonucu

rosenbrock fonksiyonunun ortalama en küçük değeri 2.142∗10−7, ortalama süre ise
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0.109 sn. olarak hesaplanmıştır. Price ve arkadaşları tarafından yazılan program aynı

parametreler kullanılarak çalıştırıldığında ortalama en küçük değer 2.071∗10−9 olarak

ortalama 0.171 sn. sürede hesaplanmıştır.

Rosenbrock fonksiyonu armoni arama yöntemi ile çözülürken,HMS parametresi

10, HMCR parametresi 0.8, PAR parametresi 0.4, bw parametresi 0.01 alınmıştır.

Programda maksimum iterasyon sayısı 5000 olarak ayarlanmış, program son 500

iterasyonda hesaplanan fonksiyon en küçük değerindeki dĕgişim kullanıcı tarafından

belirtilen bir dĕgerden küçükken kendini durduracak biçimde çalıştırılmıştır. Yapılan

20 test sonucu rosenbrock fonksiyonunun ortalama en küçük değeri 5.06∗ 10−4,

ortalama süre ise 0.174 sn. olarak hesaplanmıştır. Geem tarafından yazılan program

aynı parameterler kullanılarak çalıştırıldığında, fonksiyonun ortalama en küçük değeri

0.017 olarak 0.156 sn. sürede hesaplanmıştır. Maksimum yineleme sayısı bu

program için 20000 yapıldığında fonksiyon ortalama en küçük değeri 9∗10−6 olmuş,

hesaplanan ortalama süre ise 0.578 sn. olarak bulunmuştur.

Beş boyutlu Schwefel fonksiyonu benzetilmiş tavlama yöntemi ile çözülürken,T0

parametresi 400 seçilmiştir. Yapılan 20 test sonucu schwefel fonksiyonunun ortalama

en küçük dĕgeri−2.0949∗103, ortalama süre ise 4.41 sn. olarak hesaplanmıştır. Aynı

problemin Vandekerckhove tarafından yazılan matlab programında anlamlı bir çözümü

bulunamamıştır.

Beş boyutlu Schwefel fonksiyonu parçacık sürüsü eniyilemeyöntemi ile çözülürken,

α parametresi 0.85, wmax parametresi 0.9, wmin parametresi 0.4 alınmış, popülasyon

boyutu N ise 20 alınmıştır. Durma kriteri olarak o anki global en iyi dĕger ile

1000 iterasyon önceki global en iyi değer arasındaki fark kontrol edilmiştir. Yapılan

20 test sonucu schwefel fonksiyonunun ortalama en küçük değeri −1.982∗ 10(3),

standart sapma 0.97∗102, ortalama süre ise 10.012 sn. olarak ortaya çıkmıştır. Aynı

parametreler kullanılarak Birge tarafından yazılan program 20 kez çalıştırıldı̆gında,

schwefel fonksiyonun hesaplanan ortalama en küçük değeri −1.432∗ 103, standart

sapma 1.87∗ 102 ve ortalama çalışma süresi 1.019 sn. olarak hesaplanmıştır. Her

ne kadar Birge tarafından yazılan program daha hızlı çalışıyor gözükse de, bulunan

sonucun gerçek değere olan uzaklı̆gı çok fazladır.
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Beş boyutlu Schwefel fonksiyonu diferansiyel gelişme yöntemi ile çözülürken, CR

parametresi 0.9, F parametresi 0.8 alınmış, popülasyon boyutu N ise 20 alınmıştır.

Maksimum iterasyon sayısı 500 olarak seçilmiş, durma kriteri olarak son 100 iterasyon

boyunca hesaplanan fonksiyon en küçük değerinin dĕgişiminin belirli bir sayıdan

küçük olması seçilmıştir. Yapılan 100 test sonucu schwefel fonksiyonunun ortalama en

küçük dĕgeri−2.0825∗103, standart sapma 50.37, ortalama süre ise 1.483 sn. olarak

ortaya çıkmıştır. Price ve arkadaşları tarafından yazılan diferansiyel gelişim programı

aynı parameterele kullanılarak çalıştırıldığında fonksiyon ortalama en küçük değeri

−2.0453∗103 standart sapma 83.48 ve ortalama süre 0.868 sn olarak hesaplanmıştır.

Beş boyutlu Schwefel fonksiyonu armoni arama yöntemi ile çözülürken, HMS

parametresi 100, HMCR parametresi 0.8, PAR parametresi 0.4, bw parametresi

de xmax−xmin
1000 ifadesini săglayacak şekilde alınmıştır. Testlerde maksimum iterasyon

(doğaçlama) sayısı 10000 olarak alınmış, son 2500 iterasyon boyunca meydana gelen

dĕgişim çok küçükse program kendini sonlandırmıştır. Yapılan 20 test sonucu schwefel

fonksiyonunun ortalama en küçük değeri−2.0949∗103 , ortalama süre ise 0.827 sn.

olarak ortaya çıkmıştır. Weem tarafından yazılan programda da aynı parametreler

kullanılmış, fonksiyonun ortalama en küçük değeri 2.0949∗ 10−3 olarak ortalama

0.523 sn. sürede hesaplanmıştır.

Beş boyutlu Sphere fonksiyonu benzetilmiş tavlama yöntemi ile çözülürken,

T0 parametresi 0.1 seçilmiş, sıcaklık dĕgeri T = 0.8T formülü kullanılarak

dĕgiştirilmiştir. Yapılan 20 test sonucu sphere fonksiyonunun ortalama en küçük değeri

0.0021, ortalama süre ise 1.0142 olarak hesaplanmıştır. Aynı problem Vandekerckhove

tarafından yazılan matlab programında da çözülmüş,T0 başlangıç dĕgeri 1 alınmış,

sıcaklık azalma formülü iseT = 0.9T seçilmiştir. Yapılan 20 test sonucunda

fonksiyonun en küçük dĕgeri 3.871∗ 10(− 7) olarak bulunmuş, problemin ortalama

çözüm zamanı ise 3.61 sn. olarak hesaplanmıştır.

Beş boyutlu Sphere fonksiyonu parçacık sürüsü eniyileme yöntemi ile çözülürken,α

parametresi 0.85, wmax parametresi 0.9, wmin parametresi 0.4 alınmış, popülasyon

boyutu N ise 20 alınmıştır, maksimum iterasyon sayısı 4000alınmıştır. Durma

kriteri olarak o anki global en iyi dĕger ile 1000 iterasyon önceki global en iyi

dĕger arasındaki farkın karşılaştırması gözönüne alınmı¸stır. Yapılan 20 test sonucu
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sphere fonksiyonunun ortalama en küçük değeri 1.534∗10−4, standart sapma 1.23∗

10−5, ortalama süre ise 0.922 sn. olarak ortaya çıkmıştır. Aynı problem Birge

tarafından yazılmış programla çözülürken aynı parametreler kullanılmış, fonksiyonun

en küçük ortalama değeri, 3.2210−127 bulunmuş, ortalama süre ise 0.968 sn. olarak

hesaplanmıştır.

Beş boyutlu Sphere fonksiyonu diferansiyel gelişme yöntemi ile çözülürken, CR

parametresi 0.9, F parametresi 0.8 alınmış, popülasyon boyutu N ise 30 alınmıştır.

Programda maksimum iterasyon sayısı 100 olarak alınmış, durma kriteri olarak son

10 iterasyonda fonksiyon en küçük değerindeki dĕgişimin belirli bir sayıdan küçük

olması gözönüne alınmıştır. Yapılan 20 test sonucu spherefonksiyonunun ortalama

en küçük dĕgeri 3.289∗ 10−4, ortalama süre ise 0.53 sn. olarak hesaplanmıştır.

Price ve arkadaşları tarafından yazılan diferansiyel gelişim programı aynı parametreler

kullanılarak çalıştırıldı̆gında fonksiyonun ortalama en küçük değeri 3.039∗ 10−4

olarak ortalama süre ise 0.562 sn. olarak hesaplanmıştır.

Beş boyutlu Sphere fonksiyonu armoni arama yöntemi ile çözülürken, HMS

parametresi 100, HMCR parametresi 0.8, PAR parametresi 0.4, bw parametresi
xmax−xmin

100 olacak şekilde alınmıştır. Maksimum iterasyon sayısı 100000 kabul

edilmiş, durma kriteri olarak son 2500 yinelemede fonksiyonun hesaplanan en küçük

dĕgerinin dĕgişiminin belirli bir sayıdan küçük olmasına bakılmıştır. Yapılan 20 test

sonucu sphere fonksiyonunun ortalama en küçük değeri 6.61∗10−7, olarak ortalama

0.5210 saniyede hesaplanmıştır. Öte yandan Geem tarafındanyazılan program aynı

parametreler kullanılarak çalıştırıldığında fonksiyonun ortalama en küçük değeri 9.22∗

10−5 olarak ortalama 0.452 sn. sürede hesaplanmıştır.

Elli boyutlu Sphere fonksiyonu benzetilmiş tavlama yöntemi ile çözülürken, T0

başlangıç sıcaklığı 0.1 seçilmiş, sıcaklık azaltılması iseT = 0.8T denklemine göre

gerçeklenmiştir. Yapılan 20 deneme sonucu elli boyutlu sphere fonksiyonun en küçük

dĕgeri 0.0021 olarak bulunmuştur. Programın ortalama çalışma süresi ise 40.497

sn. olarak hesaplanmıştır. Aynı problem Vandekerckhove tarafından yazılan matlab

programında da çözülmüş,T0 başlangıç dĕgeri 1 alınmış, sıcaklık azalma formülü

ise T = 0.99T seçilmiştir. Yapılan 20 test sonucunda fonksiyonun en küçük dĕgeri
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0.819∗ 10(− 5) olarak bulunmuş, problemin ortalama çözüm zamanı ise 39.57 sn.

olarak hesaplanmıştır.

Elli boyutlu Sphere fonksiyonu parçacık sürüsü eniyileme yöntemi ile çözülürken,

α parametresi 0.85, wmax parametresi 0.9, wmin parametresi 0.4 alınmış, maksimum

yineleme sayısı 4000 olarak seçilmiş, popülasyon boyutu Nise 50 alınmıştır.

Fonksiyonun global en iyi dĕgerinin son 500 iterasyondaki değişimi belirli bir

dĕgerden küçükse program durmaktadır. Yapılan 20 test sonucusphere fonksiyonunun

ortalama en küçük değeri 7.7910−8, standart sapma 10−9, ortalama süre ise 36.29

sn. olarak ortaya çıkmıştır. Birge tarafından yazılan parçacık sürüsü optimizasyonu

programı aynı koşullar altında, fonksiyonun ortalama en küçük dĕgerini 10−30 olarak

ortalama 10.312 sn. sürede hesaplamıştır.

Elli boyutlu Sphere fonksiyonu diferansiyel gelişme yöntemi ile çözülürken, CR

parametresi 0.9, F parametresi 0.8 alınmış, popülasyon boyutu N ise 30 alınmıştır.

Programda maksimum iterasyon sayısı 2000 olarak alınmış,durma kriteri olarak

son 500 iterasyonda fonksiyon en küçük değerindeki dĕgişimin belirli bir sayıdan

küçük olması gözönüne alınmıştır. Yapılan 20 test sonucu sphere fonksiyonunun

ortalama en küçük değeri 0.009, ortalama süre ise 47.012 sn. olarak ortaya çıkmıştır.

Price ve arkadaşları tarafından yazılan diferansiyel gelişim programı aynı parametreler

kullanılarak çalıştırıldı̆gında fonksiyonun ortalama en küçük değeri 0.036 olarak

ortalama süre ise 11.443 sn. olarak hesaplanmıştır.

Elli boyutlu Sphere fonksiyonu armoni arama yöntemi ile çözülürken, HMS

parametresi 100, HMCR parametresi 0.8, PAR parametresi 0.4, bw parametresi
xmax−xmin

1000 alınmıştır. Yapılan 20 test sonucu sphere fonksiyonunun ortalama en küçük

dĕgeri 2.923∗10−4, olarak ortalama 2.79 sn. sürede hesaplanmıştır. Geem tarafından

yazılan program aynı parametereler kullanılarak çalıştırıldığında fonksyionun ortalama

en küçük dĕgeri 14.636 olarak ortalama 8.532 sn. de hesaplanabilmiştir, parametreler

dĕgıştirildiğinde bu dĕgerde gözle görülür bir iyileşme sağlanamamıştır.
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